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ÖNSÖZ 
 

 Demokrasiyle yönetilen bir ülkede eğitimin en önemli işlevlerinden biri, 

demokrasiye inanan, demokratik tutum ve davranışlar gösteren toplumun refahı için 

demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen bireyler yetiştirmektir. Eğitim 

sistemimizde demokratik bir toplum oluşturma hedefi esas alınarak çeşitli eğitim 

öğretim faaliyetlerinin yanı sıra değişik projeler uygulanmaktadır. 

 

Bu çalışma, Ankara ili ilköğretim okullarında uygulanan Demokrasi Eğitimi ve 

Okul Meclisleri Projesi’nin okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından nasıl 

değerlendirildiğine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 
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Türker KURT’a, araştırmamı tamamlamamda desteğini esirgemeyen Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSOY’a, araştırmamın 
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ÖZET 
 

ANKARA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN 

“DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ PROJESİ”NE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 

 
Doğan, Fatma 

Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Balcı 

Temmuz 2008, 92 sayfa 

 
Bu çalışmada, ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’nin; amaçlarına, 

uygulanmasına ve geliştirilmesine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın 

evrenini, Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okulları ve bu okullarda 

görev yapan yönetici ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 

Ankara ilinin sekiz merkez ilçesinden seçilmiş 40 ilköğretim okulundaki okul 

yöneticileri ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında 554 öğretmen ve 

36 okul yöneticisi olmak üzere toplam 590 katılımcıya ulaşılmıştır. Toplanan 

anketlerden kurallara uygun olan 583 tanesi analizlere dâhil edilmiştir. Araştırma için 

gerekli verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir. 

Araştırmanın kapsamında toplanan verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis gibi istatistiksel 

teknikler kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmen ve 

yöneticilerin Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin amaçlarına ilişkin olumlu 

görüşlere sahip oldukları ancak projenin uygulanmasına yönelik bazı aksaklıkları da 

dile getirdiklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca projenin geliştirilmesine yönelik olumlu 

görüşlere sahip oldukları da ortaya çıkmıştır. 
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ABSTRACT 
 
 In this study, it is aimed to bring out the views of the primary school teachers 

and administrators staff about the aims, implementations and improvement of the 

Democracy Education and School Councils Project. 

 

 It is a descriptive study and survey method is used in this study. The universe 

of the study is constituted the primary schools in center districts in Ankara and the 

teachers and administrators staff in these schools  

 

 The sample of the study is constituted by the teachers and administrators staff 

of 40 primary schools which are selected form the universe. In the study it is reached 

to 590 participants. 554 participants are teachers, 36 participants are administrators 

staff. 583 questionnaires are analyzed. A questionnaire is prepared by the reseacher 

in order to get data. The data obtained are analysed by means of the SPSS 15.0 

(The Statistical Packet for Social Sciences). In Analysing the data, statistical 

techniques like T-test, one way anova and Kruskal Wallis are used. 

 

 The findings which are gathered from the study shows that teachers and 

administrators staff have positive views to the aims of the Democracy Education and 

School Councils Project but express some difficulties towards the implemantations of 

the project. Besides, they have positive views to the improvement of the project. 
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BÖLÜM I 
 

GİRİŞ 
  

Bu bölümde, problem durumu, araştırmanın temel amacı ve alt 

amaçları, önemi, sınırlılıkları, araştırmada geçen kavramların tanımları ve 

araştırmada geçen kısaltmalar üzerinde durulmuştur. 

 

Problem 
 Toplumsal bir kurum olan eğitimin, hem bireyler için yüksek bir 

yaşama düzeyine ulaşmanın başlıca yolu hem de toplum için kalkınmanın 

temel aracı olduğu söylenebilir. Eğitim, toplumdaki diğer sistemlerle karşılıklı 

etkileşim içinde bulunan koşullara ve gereksinmelere göre düzenlenmek 

zorundadır. Eğitimimizin düzenlenmesinde dikkate alınması gereken 

sistemlerden biri de demokrasidir. 

 

Büyükkaragöz ve Kesici’ye göre (1998, 156); demokrasi, halkın 

egemen olduğu yani siyasal gücün halkın yetkisinde bulunduğu ve bu gücü 

sağlamak için de hürriyet, adalet, eşitlik, danışma, hoşgörü, fikir alışverişi 

denetim vb. ilkelerin söz konusu olduğu fonksiyonel bir yönetim biçimidir. 

Demokrasi birlikte yaşama imkânının temel unsurlarından biridir. Bu nedenle 

bütün toplumlarda giderek daha fazla kabul görmekte, toplumdaki farklılıkları 

bir arada yaşama isteğini artırdığı oranda da devletler ve toplumlar için bir 

amaca dönüşmektedir. Bu özelliği nedeniyle demokrasinin gerektirdiği hayat 

tarzının benimsenmesi, onun değer ve ilkelerinin yeni kuşaklara 

kazandırılması önem kazanmaktadır. Bundan dolayı demokrasi birçok 

gelişmiş ülkede eğitimin amaçları arasına alınmıştır (Özpolat, 2006). 

 

 Demokrasilerde eğitimin özel bir önemi olması gerekmektedir. Çünkü 

eğitim, sistem ve içerik olarak yalnızca içindeki bireyi etkilemeyip toplumun 

geleceğini de belirlemektedir. Bundan dolayı, demokrasiyi kavramış ve onu 

yaşatacak bireylerin yetişmesi için eğitim, büyük önem taşımaktadır (Yeşil, 
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2000, 42). Lipset’in yaptığı çalışmanın bulguları, bir ulusun eğitim düzeyi ne 

kadar yüksekse, demokrasiyi yaşatma şansının da o kadar çok olacağını 

desteklemektedir (Bademci, 2001, 126). 

 

 Demokrasi ve insan hakları bilincinin kazandırılması ve 

geliştirilmesinde örgün ve yaygın eğitim programları önemli bir işleve sahiptir. 

Örgün eğitim programlarını gerçekleştiren eğitim kurumları, yani okullar 

bireylere demokrasi ve insan hakları bilincini kazandıran önemli 

merkezlerden birisidir (Selvi, 2004). 

 

 Selvi (2004), Print ve diğerlerini (2000) referans alarak demokrasi ve 

insan hakları eğitimi ile ilgili olarak iki tür stratejiden bahsetmektedir: Birincisi 

bilgi aktarma, ikincisi eğitim sistemi içinde yaşantılar yoluyla tutumların 

kazandırılmasıdır. Bilgi aktarmaya dayalı olan birinci strateji eğitim sisteminin 

işleyişi açısından daha kolay uygulanmakta ve ikincisine göre daha çok tercih 

edilmektedir. Oysa demokrasi ve insan hakları eğitimi değerler ve tutumların 

kazandırılması ile ilgilenmekte ve bu da ikinci stratejinin uygulanması ile 

gerçekleşebilmektedir (Selvi, 2004). 

 

Miser’e (1991) göre; demokrasi, siyasal toplumsallaşma süresi içinde 

ele alınıp örnek davranış modelleri oluşturulmadıkça; demokratik ortamlarda 

yaşama geçirilmedikçe, öğrenilmesi ve benimsenmesi mümkün olmayan bir 

sistemdir. Demokrasi ancak demokratik bir öğrenme ortamında yaşanarak 

benimsenebilecek bir değerler bütünüdür. Okulların işlevi sadece öğrencilere 

demokrasinin ne olduğunun aktarmak değil, demokrasiyi yaşama uyarlayarak 

bireylerin yaşam boyu demokratik değerleri benimseyip uygulayabilecekleri 

becerileri onlara kazandırmaktır. Demokratik olmayan bir eğitimle 

demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştirmek mümkün 

değildir. 

 

 Öncül’e göre (2000, 291); demokratik eğitim, amaçları, içeriği ve 

yöntemleri demokratik temel ilkelere göre saptanmış, düzenlenmiş ve 

yürütülen bir eğitim türüdür. Demokratik eğitimde öğretim çalışmalarında ve 

ders dışı etkinliklerde, öğretmen–öğrenci ilişkilerinde, ana-babalarla olan 
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temaslarda bireye, bireyin yetenek ve düşüncesine, birlikte çalışmaya, 

karşılıklı sevgi ve saygıya, hoşgörü ve kişiliğe, eşit eğitim olanakları olmasına 

önem verilmelidir. 

 

 Demokrasi eğitiminin etkin bir şekilde amacına ulaşması demokrasiyle 

özdeşleştirilen ilke ve değerlerin bireyler tarafından ne kadar iyi öğrenildiğine 

ve benimsendiğine bağlıdır (Yanıklar ve Elyıldırım, 2004). Bu değer ve 

ilkelerin en iyi şekilde öğrenilip benimsenmesi yaşantıya dayalı eğitimle 

mümkün olacaktır. 

 

Türkiye’de ilköğretim birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar demokrasi, 

insan hakları ve vatandaşlık eğitimi ile ilgili temel ilke, beceri ve değerler, 

Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi derslerinde 

ara disiplin olarak verilmektedir. Ayrıca orta öğretimde de bütün okul 

türlerinde haftada birer saat olmak üzere “Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi” 

dersi seçmeli olarak verilmektedir (Özpolat, 2006). 

 

 Programlar ve ders kitapları ile verilmeye çalışılan demokrasi 

eğitiminin yanı sıra değişik projeler uygulanmaktadır.  Türkiye’de ilköğretimin 

ilk sınıflarından başlayarak lise son sınıfa kadar devam eden demokrasi ve 

insan hakları eğitimine yönelik program geliştirme, öğretim materyali 

hazırlama ve öğretmen eğitimi çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu 

çalışmalardan biri, Umut Vakfı’nın “Yurttaş Olmak İçin... ” projesidir. Bu proje 

kapsamında ilköğretim 7-8. sınıf öğretim programında yer alan Vatandaşlık 

ve İnsan Hakları Eğitimi dersi için öğretmen el kitabı ve öğrenci kitabı 

hazırlanmış, eğitici eğitimleri yapılmış, deneme uygulamalarından elde edilen 

veriler doğrultusunda “Yurttaş Olmak İçin...” kitapları geliştirilmiştir. Bu 

kitapların hazırlanması için alanları sosyal psikoloji, hukuk, hukuk eğitimi ve 

program geliştirme olan altı kişilik öğretim elemanı grubu, insan hakları 

eğitimi ve materyal hazırlama konularında eğitimden geçirilmiştir. 1998 

yılında basılıp hizmete sunulan kitaplarla ilgili olarak gelen olumlu dönütler, 

yazarlar grubunu yüreklendirmiştir (www.barobirlik.org.tr/yayinlar/makaleler/ 

dilekgozutok.doc). 

 

http://www.barobirlik.org.tr/yayinlar/
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 Demokrasi kültürünün yerleşmesi için yürütülen projelerden biri de 

Kamusal Başarı Modelidir. 2002 yılında oluşturulan bu model demokrasinin 

yaşanarak öğrenilebileceğini, okulların demokratikleşmesinin yalnızca “temsili 

anlamda” değil, “doğrudan katılım” ile gerçekleşebileceğini, atılacak ilk 

adımın gerek çocukların gerekse gençlerin potansiyellerini ortaya 

koymalarına olanak verecek şekilde eyleme ve yaşayarak öğrenmeye 

dayanması gerektiğini çıkış noktası olarak alır. Kamusal Başarı Modeli, 

birçok ülkede uygulanmış ve başarılı sonuçlar doğurmuştur. Kamusal Başarı 

Modeli, gençlerin ve altı yaşından büyük çocukların toplumsal yaşama 

katılması ve sivil girişimler içinde bulunması temeline dayanır 

(Değirmencioğlu, 2004, 36).  

 

 Türkiye dışındaki ülkelerde uzun yıllardır uygulanan Kamusal Başarı 

Modeli ülkemizde 2004 yılında bazı ilköğretim okullarında uygulanmıştır. 

Öğrencilerin buldukları sorunlar ve bu sorunların çözümüne dair projeler 

Başbakanlığa iletilmiştir (http://www.geocities.com/kamusalbasari/). 

 

 Millî Eğitim Bakanlığı ile TBMM Başkanlığı arasında 13 Ocak 2004’te 

imzalanan protokolle uygulamaya konulan “Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri” projesi de bunlardan biridir. 2003-2004 öğretim yılı içinde 300 pilot 

okulda uygulanan proje, 2004-2005 öğretim yılından itibaren Türkiye 

genelinde uygulanmaktadır. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Demokrasi Eğitimi ve Okul  

Meclisleri Yönergesi’nde (2004) projenin amacı şöyle belirtilmiştir (Madde 5): 
Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlenmesi; öğrencilerimizde 
yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve 
çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî 
ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen 
nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma 
kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, 
demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme 
becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.  

  

Projenin amacında da belirtildiği gibi öğrencilerin daha okul sıralarında 

demokratik değerleri benimsenmiş ve özümsemiş yurttaşlar olarak 

yetişmeleri amaçlanmıştır. Çünkü demokrasi yalnız bilişsel öğrenmeye dayalı 
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bir olgu değildir. Demokrasi, bilişsel ve duyuşsal özellikleri bulunan ve 

zamanla içselleştirilebilecek bir değerdir (Kıncal ve Uygun, 2006). 

  

Projede belirlenen yukarıdaki amacı sağlayabilmek için, üç ayrı meclis 

biçiminde yönetim birimi oluşturulmuştur. Bu yönetim birimleri; demokratik 

ortamda, seçme seçilme hakkı, oy kullanma bilinci ve kültürü ilkelerini 

barındıran yöntemlerle iş ve işlemleri yerine getirecektir. Projeye göre Türkiye 

Büyük Millet Meclisi ve Millî Eğitim Bakanlığı projenin uygulanması için 

gerekli kaynak ve ortamları sağlayacak, gözlemci olarak da yer alacak ve 

denetleyecektir.  

 

Projenin ortaya çıkardığı üç ayrı meclis şöyledir: 

1. Türkiye Öğrenci Meclisi 

2. İl Öğrenci Meclisi 

3. Okul Öğrenci Meclisi  

 

Proje, Türkiye'de her okulda Okul Öğrenci Meclisleri’nin oluşturulması 

ile başlamıştır. Okul Öğrenci Meclisi yeteri kadar temsilciden oluşmakta ve 

öğrenciler tarafından seçilen başkan tarafından yönetilip temsil edilmektedir. 

Bu başkan, bir üst yönetim birimi olan İl Öğrenci Meclisi’nde okulunu temsil 

etmektedir. İl Öğrenci Meclisi"nde kendi içinde bir başkan seçerek Millî 

Egemenlik Haftası içinde belirlenen bir günde yapılacak Türkiye Öğrenci 

Meclisi toplantısında ilindeki tüm öğrencileri temsil etmektedir.  

 

Tüm seçim ve temsil işlemleri; demokratik ortamda, seçme seçilme ve 

oy kullanma bilinci ve kültürünün oluşturulması ilkeleri çerçevesinde yerine 

getirilmeye çalışılmaktadır. Toplantılarda alınan kararlar tavsiye niteliğinde 

kararlar olarak kalmaktadır. 

 

Bu çalışmada bu meclislerden Okul Öğrenci Meclisinin yönetimi ve 

öğretmenler tarafından değerlendirilmesi problem olarak alınmıştır. Çünkü, 

bu projenin uygulanmasında okullardaki tüm öğrenciler demokrasi 

uygulamalarını, seçim sürecini bizzat yaşamaktadır. İl ve Türkiye 

meclislerinde sadece seçilen temsilciler etkin olmaktadır. Okullarda DEOM 
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projesinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi, uygulamaları ve uygulamalardaki 

aksaklıkların öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından değerlendirilmesinin 

projenin geliştirilmesi yönünde katkı sağlayacağı düşünülerek okul meclisleri 

bu araştırmanın konusu olarak seçilmiştir. DEOM Projesinin uygulanma 

sürecinde öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri projenin daha etkili 

olmasını sağlayacaktır.  

 
Araştırmanın Amacı 

 

 Bu araştırmanın amacı, Ankara iline bağlı sekiz merkez ilçedeki 

ilköğretim okullarında görev yapan yöneticiler ve öğretmenlerin “Demokrasi 

Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi”nin; (a) amaçlarına, (b) uygulanmasına ve 

(c) geliştirilmesine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. 

 

 Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

İlköğretim Okulu yöneticileri ve öğretmenlerin; “Demokrasi Eğitimi ve Okul  

Meclisleri Projesi”nin; 

1- Amaçlarına ilişkin görüşleri nasıldır? 

2- Uygulama sürecine ilişkin görüşleri nasıldır? 

3- Geliştirilmesine ilişkin görüşleri nasıldır? 

4- Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, “Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri Projesi”nin amaçları, uygulanması ve geliştirilmesi boyutlarına 

ilişkin görüşleri; 

a) Cinsiyet, 

b) Kıdem, 

c) Öğrenim durumu, 

d) Yöneticilikte kıdem, değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

 

 

Araştırmanın Önemi 
 
 Demokrasinin, ancak tutum ve davranış olarak günlük hayatta 

yaşanarak öğrenilebileceği ve benimsenebileceği esasına dayanan proje, 

demokrasinin salt bir yönetim biçimi olmayıp bunun da ötesinde bir hayat 
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tarzı ve erdem düzeyi olduğu iletisini öğrencilere vermeyi amaçlamaktadır. 

Bu nedenle öğrenciler için okulda demokratik bir ortam sağlanmakta ve 

demokrasi kültürünü yaşayarak öğrenme imkânı yaratılmaktadır (Özpolat, 

2004). 

 

 “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” okullarımızın 

demokratikleştirilmesinde ve yeni kuşakların demokratik yaşam biçimine 

uygun olarak sosyalleşmesinde önemli rol oynayabilir (Kıncal ve Uygun, 

2006). Proje ile her çocuğun okuldan mezun oluncaya kadar seçim sandığı 

ile tanışma, seçme ve seçilme hakkını kullanma, genel kurul çalışmalarına 

katılma, kazanma sevinci ile kaybetme duygusunu yaşama, çevresinin 

sorunları ve bunların çözümleri ile ilgilenme fırsatlarını defalarca yakalama 

olanağı olacaktır (Özpolat, 2004). 

 

 Öğrenciler daha okul sıralarında demokrasiyi uygulamalı olarak 

öğrenerek gerçek yaşamlarında içselleştirebilir ve yeni nesillerin yaşayacağı 

Türkiye’deki bir demokrasi bilinci gelişebilir. Demokrasi bilinciyle Türkiye’de 

daha demokratik bir toplum, daha demokratik bir yönetim anlayışı egemen 

olabilir. Bu projenin değerlendirilmesi demokrasi bilincini ve kültürünü 

oluşturmada büyük önem taşımaktadır. 

 
 Bu projenin ülkemizde uygulanması yeni bir çalışmadır. Uygulama 

boyutunda devam eden bazı aksaklıklar bulunmaktadır. Bu çalışmanın 

DEOM Projesinin uygulanması sürecinde yaşanan problemlerin tespiti, 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından her kademedeki uygulayıcılara 

yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın sonunda elde edilen 

sonuçların bu proje ile ilgilenen araştırmacılara ve ilköğretim kurumlarındaki 

eğitimcilere farklı bir bakış açısı sunabileceği düşünülmektedir. Araştırma 

sonuçlarının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından projenin iyileştirme 

çalışmalarına ve bu konuda çalışan personelin hizmetiçi eğitimlerine kaynak 

oluşturacağı düşünülmektedir. 
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Sınırlılıklar 
 

Bu araştırma; 

1- Ankara ili merkez ilçelerinden, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, 

Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’de yer alan kamu ilköğretim 

okulları ile sınırlı tutulmuştur. 

 

2- İlköğretim okullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin  

görüşleri ile sınırlı tutulmuştur. 

 

3- Yöntem açısından, betimsel nitelikli tarama modeli ile sınırlı tutulmuştur. 

 

4- Uygulamanın yapıldığı tarihlerde ulaşılabilen yönetici ve öğretmenler ile 

sınırlı tutulmuştur.  

 
Tanımlar 

 

 Demokrasi: İnsana değer olarak önem veren ve insan kişiliğin özgürce 

ve eksiksiz bir biçimde geliştirilmesine olanak sağlayan bir yönetim rejimidir.  

  

Okul Öğrenci Meclisi: Şube temsilcilerinden oluşan öğrenci meclisi 

  

Demokratik Eğitim: Programları ve yöntemleri demokrasinin dayandığı 

temel ilkelere göre saptanan eğitim ve öğretim çalışmalarında, öğretmen-

öğrenci ilişkilerinde eğitsel etkinliklerde öğrencinin birey olarak değerine ve 

bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoşgörüye, kişiliğe değer 

ve önem veren eğitimdir (Kepenekçi, 2003). 

Demokrasi Eğitimi: Bireylerin demokratik davranışları yaşayarak 

öğrenmelerini içeren bir süreçtir (Yeşil, 2002). 

 
Kısaltmalar 

 
DEOM Projesi: Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Projesi 

DEOMY: Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Projesi Yönergesi 
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BÖLÜM II 
 

KURAMSAL ÇERÇEVE 
 

 Bu bölümde demokrasi, demokrasi eğitimi, demokratik eğitim ve okul 

meclisleri ile ilgili kuramsal bilgilere ve yurt içinde ve yurt dışında bu alanda 

yapılmış çalışmalara yer verilecektir. 

 
Demokrasi 

Demokrasi, devlet yönetiminde, egemenlik haklarının halka ait olduğu 

düşüncesine dayanan bir siyasal sistemdir. Farklı kişiler ve farklı düşünce 

sistemleri tarafından ele alınarak, ona çok farklı anlamlar kazandırılmıştır. 

Demokrasiyi, yaşam biçimi olarak ele almaktan, siyasal sistem olarak ele 

alanlara, ideoloji olarak değerlendirenlerden, özgürlüklerle eş anlamlı 

sayanlara kadar çeşitli tanımlar ve yaklaşımlar ortaya konmuştur (Duman, 

Karakaya ve Yavuz, 2003, 109; Çeçen, 2000). 

  

Demokrasi ile ilgili bu yaklaşımlar ve tanımların birkaç tanesi aşağıda 

verilmiştir. 

Demokrasi bireyleri ve toplu düzenlenimleri birer özne olarak tanıyan, 

yani onları koruyup kendi yaşamlarını yaşama’, yaşam deneyimlerine bir 

bütünlük ve bir anlam kazandırma istençlerini destekleyen bir yönetim 

biçimidir (Touraine, 2004, 270). 

Demokrasi tanımlarından en tanınmış olanı Abraham Lincoln’e ait 

olandır. Lincoln’e göre; demokrasi, halkın halk tarafından halk için ve halk 

adına yönetimidir. Bu tanım, günümüz siyasal biliminde de genel bir 

benimseme görmüştür (Çeçen, 2000, 55-56). 

Demokrasiyi bu kargaşadan kurtarmak için, onu birer cümlelik 

tanımların dışında ve farklı şekillerde görülen uygulamaların üstünde ele 

almak gerekir. Çünkü demokrasi, bir tanıma sığdırılamayacak kadar soyut, 

uygulamalardan sonuç çıkarılamayacak kadar ideal bir kavramdır (Duman ve 

diğerleri, 2003, 110). İdeal bir kavram olması ve insanların refahı için 
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kurulmuş bir düzen olsa da demokrasi, en son yönetim biçimi olarak 

değerlendirilmemelidir. 

Duman ve diğerlerine göre (2003, 109); bir toplumda demokrasinin 

gerçekleştirilebilmesi için, bazı asgari koşulların bulunması gerekir. Bunlar; 

Halkın yönetime geniş çapta katılması, 

Farklı düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi ve bu düşüncelerin 

örgütlenebilmesine imkân tanınması, 

Çoğunluğun kararlarına toplumun uyması ve bunun yanında azınlık 

haklarının korunması, 

Temel hak ve özgürlüklerin güvence altında bulunmasıdır. 

Bu asgari koşullar farklılıklara saygının sağlanarak azınlıkların 

haklarının da yasalarla korunmasını ve azami ölçüde tüm yurttaşların 

yönetime katılmasını sağlamalıdır. Aksi halde çoğunluğun egemenliğinde 

farklılıklara tahammülsüz bir yönetim söz konusudur. Demokrasi erdemli 

olanların yönetim biçimidir  

Demokrasi şu imkânları sağlar (Dahl, 2001, 40): 

1- Etkin katılım 

2- Oy kullanma eşitliği 

3- Bilgi edinebilme 

4- Gündem üzerinde son sözü söyleme hakkı 

 

Atatürk, yazdığı Yurttaşlık Bilgileri kitabında demokrasi ilkesinin, 

egemenliği kullanan aracı kim olursa olsun, temel olarak ulusun egemenliğe 

sahip olmasını ve sahip kalması gerektirdiğini belirtmiştir (Tezcan, 1994, 35). 

 

Demokrasi idealinin temelinde; insan, hak, özgürlük, eşitlik, adalet gibi 

yüce kavramlar yatar. İnsanı ilk hatırlayan, ona en üst değeri veren, onu 

yücelten siyasi rejim, demokrasi olmuştur. Demokrasinin asıl amacı, insanın 

özgürce gelişmesini ve yaşamasını sağlamaktır. Bunu ise dil, din ve ırk 

ayrımı gözetmeksizin herkes için ister. Bunun içindir ki demokrasi, insan 

haklarının gerçekleştirildiği bir düzeni temsil eder (Duman ve diğerleri 2003, 

110). Demokrasi, toplumun tümüne yaygınlaştırılması durumunda etkili 

olarak yaşama olanağı bulabilmektedir. Demokrasinin insana verdiği haklar 

ve sunduğu olanaklardan, gereksinimleri ölçüsünde tüm bireylerin 
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yararlanması önemli bir demokrasi gereğidir (Zencirci, 2003, 1). Demokrasi 

tek bir kesimin ve zümrenin tekelinde değildir. 

 

Demokratik hükümetler de dâhil olmak üzere herhangi bir hükümetten 

çok fazla şey beklemek büyük hata olur. Demokrasi vatandaşların mutlu, 

zengin, sağlıklı, akıllı, barışçı ya da adil olacakları konusunda garanti 

veremez. Bu hedeflere ulaşmak demokratik hükümetler dâhil, hiçbir 

hükümetin yetenekleri dâhilinde değildir. Dahası, demokrasi her zaman 

ideallerden daha azını gerçekleştirebilmiştir. Daha demokratik bir yönetim için 

geçmişte gösterilen bütün çabalar gibi, modern demokrasilerinde pek çok 

eksiği vardır (Dahl, 2001, 63). Demokrasiye bu bağlamda tüm sorunların 

çaresi olacak sihirli bir değnek olarak bakmamalıyız. 

Dahl (2001, 63), demokrasinin tüm eksikliklerine rağmen avantajlarını 

şu şekilde belirtmektedir: 

 Demokrasi zalim ve kötü diktatörlerin yönetime geçmesini engellemeye 

yardımcı olur. 

 Demokrasi vatandaşlarına demokratik olmayan sistemlerin sağlamadığı 

ve sağlayamayacağı pek çok temel hakkı sağlamayı garanti eder. 

 Demokrasi vatandaşlarına mümkün olan alternatiflerinden daha fazla 

kişisel özgürlük sağlar. 

 Demokrasi insanların kendi temel çıkarlarını korumalarına yardımcı olur. 

 Sadece demokratik bir hükümet, insanların kendi kaderlerini tayin 

özgürlüklerini yaşayabilmeleri, yani kendi seçtikleri kanunlar uyarınca 

yaşayabilmeleri için azami fırsatı tanıyabilir. 

 Sadece demokratik bir hükümet ahlaki sorumlulukların yerine 

getirilebilmesi için azami fırsatı tanıyabilir. 

 Demokrasi insanı gelişimi mümkün olan herhangi bir alternatifinden 

daha çok destekler. 

 Sadece demokratik bir yönetim göreceli olarak daha çok politik eşitlik 

sağlar. 

 Modern temsili demokrasiler birbirleriyle savaşmazlar. 

 Demokratik bir yönetime sahip ülkeler demokratik olmayanlardan daha 

zengindirler. 
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Demokrasi için hatırlanacak en önemli şey, onun bir süreç olduğu; 

birlikte yaşama ve birlikte çalışmak olduğudur. Demokrasi durağan değildir,  

evrimseldir. İşbirliği, uzlaşma ve vatandaşlar için hoşgörü gerektirir. İşlemesi 

kolay değil zordur. Özgürlük sorumluluktur; sorumluluktan doğan özgürlük 

değildir. İnsanlar kendilerini yönettiklerinde birçok hata yapabilirler. Ama 

demokratik süreç hataların fark edilmesini garanti eder. Değişiklikler 

yapılabilir ve insanlar yeni bir hükümeti seçmek için özgürdürler. Ne 

demokrasi ne de başka bir sistem mükemmel bir toplum yaratabilir. Ancak 

demokrasinin sözü ”Biz insanlar kendi kendimizi yönetebiliriz ve kültürel ve 

politik özgürlüğümüzü koruyan kurumlar ve kanunlar çerçevesinde 

birbirimizle işbirliği yaparak yaşam standardımızı iyileştirebiliriz” şeklinde 

ortaya çıkmıştır (Rawitch, 1991). 

 

Rawitch (1991)’e göre demokratik toplumlar hiç kimsenin, ne 

hükümetin ne politik ideolojilerin ne de uzmanların gerçek üzerinde tekeli 

olmadığı varsayımı üzerinde çalışmaktadır. Demokratik felsefe pragmatiktir. 

Teorinin geçerliği gerçek hayattaki sonuçlarına göre değerlendirilmelidir. Dün 

çözümleri doğru olan bugün doğru olmayabilir. Demokratik toplumlarda 

zaman zaman liderlerin değişmesinin faydalı olacağı inancı vardır. Bu durum 

toplumdaki farklılıkları açığa vurmanın sağlıklı olacağı düşüncesinin bir 

ürünüdür. 

 

Çağdaş bir demokrasi için yalnızca kurum ve ilkeler yeterli 

olmamaktadır. Başka bir deyişle, seçim ve temsil ilkesinin işlemesi, siyasi 

partilerin varlığı ve rekabeti, propaganda sürecinin işlemesi ve benzeri 

hususların bulunması yeterli değildir. Bunun yanında toplumun da 

demokratikleşmiş olması gerekir. Toplumun demokratikleşmesi ise, toplumda 

egemen kültürün, özellikle siyasal kültürün demokratik olması; insana sevgiyi, 

hoşgörüyü, adaleti, eşitliği esas alan bir anlayış ve davranış biçiminin, evde, 

sokakta, okulda, iş yerinde, kısaca toplumsal yaşamın her ünitesinde 

yaşanması ve uygulanması demektir (Duman ve diğerleri, 2003). 
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Okul ve Demokrasi 
Eğitim örgütleri demokrasinin egemen olması gereken toplumsal 

örgütlerdir. Çünkü eğitim ve demokrasi arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. 

Eğitim örgütü, demokrasi eğitimini gerçekleştirmede en önemli toplumsal 

kurumdur. Eğitim örgütünde demokrasi eğitiminin verilebilmesi için eğitim 

ortamının katılımcıları bu ortamda demokrasiyi yaşatmak durumundadır 

(Zencirci, 2003, 2). 

 

Demokrasi için eğitim çok önemli bir yere sahiptir. Demokrasi, eğitimi  

demokratik bir toplum oluşturmanın koşulu olarak görmektedir. Çünkü eğitim 

sadece bireyin değil uzun vadede toplumun da etkilendiği bir süreçtir. 

Dolayısıyla, demokrasiyi benimseyecek ve devam ettirip ileriki kuşaklara 

aktarabilecek bireylerin yetiştirilmesi ancak eğitim yolu ile mümkün 

olmaktadır (Yeşil, 2002, 41-42).  

 

Eğitim sistemlerinde öğrenmelerin gerçekleştiği en etkin ve canlı yerler 

eğitim kurumlarıdır. Devletin ve toplumun bekası için gelecek kuşaklara 

istendik bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması gerekir. Her sistem 

kendini kabul ettirmek ve gelecek kuşaklara sağlam temellerde aktarılmak 

ister. Demokratik sistemler de bunu gerektirirken, aynı zamanda sistem 

içinde yaşayan bireylerin bütün yönleriyle gelişimlerini de öngörmektedir 

(Tanırlı, 2007, 68). 

 

Dewey’e göre demokrasilerde okulların görevi, çocuğu içinde doğduğu 

sosyal grubun kısıtlamalarından ve ekonomik eşitsizliklerden korumak ve ona 

gelişme fırsatı vermektir. Bu eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin yaratılması 

demektir. Demokrasinin gereği olarak çocuğun önderlik yapmak kadar 

başkalarına uymak için de eğitilmesi gerektiğine inanan Dewey, 

demokrasinin azınlığın çoğunluğun iradesine uyması demek olduğunu belirtir 

(Bal, 1991, 35).  

 

Eğitim nitelikli yöneticileri yetiştirirken yönetilenlerin de niteliklerini 

yükseltmek durumundadır. Eğitim uyumsuz insanlar yetiştirmez. Buradaki 

uyum, geleneksel eğitimdeki gibi kölece bir boyun eğme değildir, bilinçli bir 
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katılımdır. Çocuk böylece kendi kendini yönetme yeteneğini geliştirirken, 

birlikte çalışma ve ya da, çoğunluğun kararlarına saygılı olma alışkanlığını 

güçlendirerek başkalarını yönetme gücünü de elde edecektir (Bal, 1991, 35).  

 

Herkesin söz sahibi olduğu, yönetime eşit olarak katılma hakkının 

bulunduğu demokratik sistemlerin en belirgin çabası, demokratik bir toplum, 

demokratik bir yaşam biçimi oluşturmaktır. Demokratik toplumun 

oluşturulması veya demokratik yaşam tarzının oluşturulması, demokrasinin 

genç kuşaklara aktarılmasıyla gerçekleşebilir. Bu durum okul ile ilgilidir. 

Okulun demokrasi ve insan hakları açısından görevleri; genç kuşaklara 

demokrasi ve insan haklarının öğretilmesi, benimsetilmesi ve geliştirilmesi 

diye açıklanabilir (Tanırlı, 2007, 68). 

 

Okul, çocuğun sosyalleşmesinde aileden sonra gelen, en az aile kadar 

önemli olan ikinci bir sosyal çevredir. Toplumda demokrasi kültürünün 

oluşmasında ve yaşama geçirilmesinde aile kadar okula da görev 

düşmektedir. Okulun bunu sağlaması için, yalnızca demokrasiyi öğretmesi, 

ders programlarında demokrasiye yer vermesi yeterli değildir. Bunun da 

ötesinde demokrasinin okulda yaşatılması gerekir (Duman ve diğerleri, 2003, 

142). 

 

Yağcı (1998, 21) demokratik bir sınıf ortamının varlığının, öğrenci 

başarısını etkileyen önemli etkenlerden biri olduğu kadar, öğrencilerde 

demokratik tutum ve davranışların geliştirilmesinde de önemli bir etken 

olduğunu belirtmektedir. 

 

Demokratik bir toplumda okullar hükümetin politik aracı değildir. 

Okullardan beklenen çocuklara demokrasinin nasıl işlediğini öğretmek ve 

nasıl aktif vatandaşlar olacaklarını öğretmeleridir. Ancak seçim süreci ve 

fikirlerin politik olarak sorgulanması yapılmaz. Okuldan öğrencilere 

sorgulamayı, düşünmeyi, bir sorunu tüm yönleri ile dikkate almaları ve kendi 

sonuçlarına ulaşmayı öğretmeleri beklenir (Rawitch, 1991). 
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Yeni ilköğretim programının amaçlarına bakıldığında öğrencilere 

kazandırılmak istenen; sorgulayan, düşünen ve kendi sonuçlarına ulaşan 

bireyler yetiştirmek olduğu görülmektedir. Bu amaçlar demokratik bir 

toplumun oluşturulmasında temel oluşturmaktadır. Bu amaçların 

gerçekleştirilmesi demokrasiye inanmış öğretmenlerle mümkündür. 

 

Demokratik değerleri, davranışları öğretmek için ilk olarak 

öğretmenlerin kendilerinin demokratik toplumun anlamını anlamaları 

gerekmektedir (Rawitch,1991). 

 

Trafford (2003)’un Harber (1996.47-48)’dan aktardığına göre, etkili 

okul kültürü demokrasiyle ilgili olan hoşgörü ve diğerlerine saygı, fikirleri ifade 

etme ve katılım, bilgiyi yaymak ve paylaşmak,adalete ve eşitliğe,öğrencilere 

tercih yapma ve yargılamaları için fırsatlara değer verme gibi çekirdek 

değerlerin birçoğunu kapsamaktadır. 

 

Trafford (2003), demokratik bir atmosfer yaratan bir okuldaki 

iyileşmeleri şu şekilde açıklamaktadır: 

-Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkiler daha iyidir. 

-Genç insanlar sorumluluk almaya ve yerine getirmeye isteklidir. 

-Başarı standartları artar. 

-Disiplin gelişir. 

-Yabancılaşma azalır. 

-Okuldan kaçma ve dışlanma azalır. 

-Katılma artar. 

-Motivasyon artar. 

-Güven ve öz saygı artar. 

-Mücadele kolayca kabul edilir. 

-Yüksek beklentiler standarttır. 

-Okullar daha etkili hale gelir. 

  

Trafford (2003), okullardaki demokrasiyi şu şekilde tanımlamıştır: 

Okulda demokrasi kabul edilebilir derecede danışma, okulların çoğunluk 

çizgisine veya yetkililerle aynı fikirde olsun olmasın bireylerin düşüncelerini 
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söyleme hakkı ve bir bütün olarak toplumun ihtiyaçları ile aynı zamanda 

dengeli olarak bireylerin haklarının saygın bir yere koyulduğu bir uygulamadır 

  

Her toplumun politik sistemine uygun bir okul sistemi vardır. Otoriter 

sistemde, okullar otoriteye itaati ve saygıyı öğretir. Demokratik politik 

sistemde, okullar öğrencilere karar vermeyi, liderliği uygulamayı, düşünce 

farklılıklarına hoşgörü göstermeyi, diğerleriyle işbirliğini, diğerlerinin haklarına 

saygı göstermeyi öğretmelidir. Bunlar, demokratik toplumda gerekli olan en 

önemli değerler, tutumlar ve davranışlardır (Rawitch,1991). 

 

 Rawitch (1991), demokratik bir toplumun vatandaşları olarak 

öğrencilere aktif rol almalarını öğretecek bazı yaklaşımlardan 

bahsetmektedir. Bunlar: 

1- Tüm öğrenciler için en önemli vatandaşlık dersi, yönetimlerini 

öğrenmeleridir. Yönetimin nasıl işlediğini, liderlerin nasıl seçildiğini, 

politikaların nasıl yapıldığını, vatandaşların ulusal ve yerel yönetimleri nasıl 

etkileyebildiklerini anlamalılar. Öğrencilerin vatandaşlık rollerini ciddiye 

almaları isteniyorsa hakları ve sorumluluklarını bilmeleri sağlanmalıdır. 

 

2- Hükümet yetkilileri sınıflara davet edilmeli ve çocukların sorularını 

yanıtlamalıdır. Bu tür görüşmeler yönetimin nasıl çalıştığını ve kararların nasıl 

alındığını öğretir. Adaylar öğrencilerle tanışıp fikirlerini açıklamalıdır. 

Öğrenciler adaylara sorular sormalıdır. Bu öğrencilere meseleler hakkında 

bilgi verir. 

 

3- Okullarda etkinlikler düzenlenmelidir. Böylece öğrenciler demokratik 

sürecin girdisini ve sonuçlarını doğrudan tecrübe edebilirler. Demokratik 

süreci öğretmenin en etkili yollarından biri okul meclisi oluşturmaktır. 

 

4- Demokrasiyi öğretmenin bir diğer yolu öğrencilerin ilgileri doğrultusunda 

düzenlenen müfredat dışı etkinliklerdir. Ülkemizde okullarda oluşturulan 

sosyal kulüpler bu etkinliklere örnek olarak verilebilir. 
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5- Demokratik metotlar işleyen bir demokratik süreç modeli oluşturarak 

öğretilebilir. Bir şehir veya bölgedeki öğrenciler ulusun politik meselelerini 

tartışabilecekleri model meclise katılabilirler. Her demokratik yönetimsek 

kurum okullarda kurulabilir. Bu maddede yer alan meclis kurulumu ülkemizde 

uygulanan DEOM Projesi’nin işleyişi ile benzerlik göstermektedir. 

 

6- Öğrenciler kendi sınıflarında kendilerini ilgilendiren meselelere karar 

vermek için seçimlere düzenli bir şekilde katılmalıdır. 

 

7- Öğretmenler öğretim metotları ile demokratik davranışları teşvik etmelidir. 

 

Demokratik Eğitim 
Demokrasi eğitimi demokratik değerlerin eğitim yoluyla bireylere 

kazandırılması olayıdır. Bu değerler, özgürlük, eşitlik, bireyselleşme, insana 

ve düşünceye bağlılık, bilgi ile yaşama, özgecilik ve iletişime açık olma, 

farklılıklara tahammül etme vs.dir. Bu değerler program ve hedeflerinin 

ekseni haline getiren eğitim demokratik eğitimdir (Doğan, 2004, 178). 

 

Demokrasi eğitiminin planlı ve sistemli biçimde okullarda 

başlayabileceği, başlaması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü okul, programlı 

ve düzenli biçimde yetişmiş elemanlar aracılığıyla çocuklara birçok bilgi ve 

beceriler yanında onlara toplumsal hayatın gerektirdiği alışkanlık ve tutumları 

da kazandırmaya çalışır. Bu çerçeve içinde öğrencilerin demokratik düşünce, 

anlayış ve davranışların temel ilkeleri tanıma, benimseme ve özümseme 

imkânları sağlar (Kaldırım, 2004, 376). 

 

 “Atatürkçülük” adlı eserde Atatürk’ün eğitim sürecinde önem verdiği bir 

temel konunun demokratik eğitim ortamı olduğu belirtilmiştir. Atatürk’e göre, 

çocuklar, serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, duyduklarını olduğu gibi 

ifade etmeye teşvik edilmelidir. Böylece, hem hatalarını düzeltmeye imkân 

bulunur, hem de ileride yalancı ve riyakâr olmalarının önüne geçilmiş olur. 

Kısacası, çocuklarımızı artık, düşüncelerini artık hiç çekinmeden açıkça ifade 

etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi 

düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız (Çoban, 2001, 9). 
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 Demokratik eğitim, kendi haklarını savunan, başkalarının hakkına da 

saygı gösteren, insan haklarını bilen ve gerektiğinde savunabilen, çevresinde 

olup bitenleri algılayabilen, yorumlayan ve gerektiğinde tepkide bulunabilen, 

her türlü yanlışa ve haksızlığa karşı koyabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. 

Sınıf ortamında öğrencinin eğitime katkısını ve bunun giderek artmasını 

sağlamak, demokratik eğitimin bir göstergesidir (Aycan, 1995, 16). 

 

 Demokrasi eğitimsiz olmaz, eğitimsiz kendini geliştiremez. Yaşandıkça 

anlamlaşan ve gelişen bir kavram olan demokrasi, eğitim kurumlarında, 

öğrenme ortamlarında hayat bulmalıdır ki geleceğe kendini geliştirerek 

aktarabilsin. Demokratik değerler öğretilmeden, yaşam merkezleri 

oluşturulmadan insanlardan demokrat olmalarını beklemek doğru değildir. 

Kişilerin demokratik eğitim sürecinde özne olarak yetiştirilmeleri gerekir. Her 

türlü eylemlerinde birey etken olarak kendini gösterebilmeli üye, tabi, 

katılımcı gibi sıfatlarla değil etkin ve özgür kimseler olarak eğitilmeleri 

gerekmektedir. Ayrıca bireylerin demokrasi kültürünü özümsemiş ve 

içselleştirmiş bireyler olarak hayata hazırlanmaları gerekmektedir (Tanırlı, 

2007, 34). 

 

 Kuzgun (2002, 15-16) demokratik eğitimin okullarda etkili olabilmesi 

için şu ilkelere uyulması gerektiğini belirtmektedir: 

1- Demokrasi ile ilgili kavram, ilke ve tutumların kazandırılmasında amaçlar, 

yalnızca vatandaş-devlet ilişkileriyle sınırlandırılmamalı; bunun bir yaşam 

biçimi olarak tüm insan ilişkilerini yöneten değerler bütünü olduğu kabul 

edilmeli, programlar bu anlayışla hazırlanmalıdır. 

 

2- Konuyla ilgili davranışların geliştirilmesi, sınıf içi etkinliklerle ya da belirli 

derslerle sınırlı tutulmamalı; her ortamda ve fırsatta olumlu davranışların 

pekiştirilmesine özen gösterilmelidir. Eğitim ortamlarında içi boş ya da soyut 

kavramların ezberletilmesi yerine yaşayarak öğrenmeye ağırlık verilmelidir. 

 

3- Okul demokratik ilkelerle işleyen bir kurum olmalı, öğrencilere her fırsatta 

uygun rol modelleri sunulmalıdır. Bunun için de demokratik tutumları 
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benimsemiş ve kişiliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş öğretmenlerin 

oynayacağı rolün önemi vurgulanmalıdır. 

 

4- Demokratik eğitimde öğretmenlere önemli sorumluluklar verilmeli, her 

öğretmenin bu eğitim hedeflerini gerçekleştirmede rolü olduğu kabul 

edilmelidir. 

 

5- Demokrasiyle ilgili bilgi ve kavramları edinme, bilişsel yetenekle ilgilidir. 

Ancak bunları öğrenme isteği, benimseme düzeyi ve insan ilişkilerine doğru 

biçimde yansıtma becerisinin kazanılması, uygun bir kişilik zemini 

gerektirmektedir. Böyle bir zeminin hazırlanması kişilik eğitimi yoluyla 

gerçekleştirilebilir. Bu da öğretmenin temel eğitsel işlevleri arasında yer 

almaktadır. Ancak, öğretmenin çözemediği sorunlar için mutlaka okuldaki 

uzmanların yardımına başvurulmalıdır. 

 

6-. Demokratik yaşamın gerektirdiği kişilik özelliklerini kazandırmaya çok 

erken yaşlarda başlanmalıdır. 

 

Okulun politik görevi yetiştirdiği kuşağın toplumdaki devlet sistemine 

bağlılık göstermesi ve liderlik yetenekleri olan öğrencilerin seçilmesi ve 

eğitilmesini sağlamaktır (Bursalıoğlu, 1994, 35; Bilhan, 1996, 225). Okullar bu 

görevi demokratik bir eğitimle yerine getirmek durumundadır. 

 

 Doğan (2004, 180-181), demokratik eğitimden bugün anlaşılması 

gerekenleri şu şekilde belirtmektedir: 

 Demokratik eğitim, demokratik bir toplum üretme ve yaşatma 

projesidir. 

  Demokratik toplum demokrasi değerleriyle bütünleşmiş insanlardan 

meydana gelen bir toplumdur. O halde demokratik eğitim öncelikli 

olarak bireylere demokratik değerlerin benimsetilmesi ve 

içselleştirmesini hedef davranışlar olarak kabul eder. 

 Demokratik eğitim, demokratik felsefe ve uygulamayı içerik ve 

amaçlarıyla programının öncelikle kendi içinde hayata geçiren ve 
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uygulayan bir eğitimdir. Bürokrat, yönetici ve uygulayıcılar 

programlardaki bu duyarlılığın önemli bir parçası durumundadır. 

 Demokratik eğitimin iki önemli çıkış noktası vardır. Bunlardan birincisi 

birey diğeri ise ailedir. Paylaşım, dayanışma, özgecilik, farklılıklara 

tahammül etme, gerçeğe bağlılık insana ve düşünceye saygı gibi 

demokratik değerler birey ve ailede tecrübe konusu olur. Bu iki 

noktada sonuç vermeyen uygulamaların üzerinden demokratik bir 

toplum üretilemez. 

 Demokratik eğitim bilgiyi merkeze alan, bilgi ile yaşamayı öngören bir 

eğitimdir. Çünkü bilgi değişen dünyanın en büyük değeri ve 

zenginliğidir. Bireyi mevcut ve geleneksel mensubiyetlerden, himaye 

örgütlerinden kopararak bireyselleşmesine olanak tanıyacak biricik 

değer bilgidir. 

 Demokratik eğitim, bilginin yaygınlaşmasında eğitim hakkını sahiptir. 

Eğitimde fırsat eşitliğinin öncelikli hedefi olarak kabul eder. Çünkü 

demokratik eğitimde hiçbir kimseye ve zümreye ayrıcalık yoktur, 

herkes aynı haklara sahiptir. 

 Demokratik eğitim bireyin özgürleşmesinde gerekli yöntemi üretmek 

durumundadır. O nedenle yöntem, yetişmekte olan genç kuşakların 

kendi yetenek ve becerilerini geliştirmelerini hedef almalıdır. Eğitim ve 

eğitimci, çocuğun yeteneklerini geliştirebileceği eğitim imkân ve fırsatı 

ile gerekli araç ve gereçleri sağlayarak en işlevsel eğitim ortamını 

sağlamalıdır. 

 

Demokrasi, özelliği gereği yaşanılarak öğrenilen bir yaşam biçimidir. 

Demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak seçen insanlar, demokrasinin kurallarını 

uygularken hata yapmayı göze alabilmelidirler. Çünkü demokrasiyi yaşamak 

demek, insanın, demokrasiye uymayan davranışlarını düzelterek kendini 

geliştirmesi demektir. Bu yüzden eğitim sistemi yukarıdaki görevini yerine 

getirebilmek için öğrencilerine demokrasi eğitimi vermek yükümlülüğündedir. 

İnsanı demokratlaştıran değerler, ancak sürekli bir eğitimle mümkündür. 
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Kepenekçi (2003), demokratik okul ortamının şu iki koşulu karşılaması 

gerektiğini belirtmektedir: 

1- Okul ve sınıf ortamlarının tüm insanlar arasında şiddetten uzak; 

sevgiye, saygıya, anlayışa ve hoşgörüye dayanan çift yönlü bir iletişimin 

sağlanması. 

2- Okullarda okulun tüm öğelerinin (öğretmen, öğrenci, aile) okul ve sınıf 

yönetiminde kendilerini ilgilendiren kararlara katılımının sağlanması. 

 

Demokrasi Eğitimi 
Başaran (2000, 17)’a göre demokrasi, insanın başka insanlarla birlikte 

yaşama zorunluluğunun ortaya çıktığı günden bu yana, geliştirebildiği, insan 

onuruna en yakışan yönetim biçimidir. Demokraside insan, sorunlarını 

çözmek için, gerektiğinde toplumsal birimlerin kendine yardım edeceğine 

inanır. Yine demokraside insan başkalarının sorununu çözmeye yardım etme 

yükümlülüğünü taşır. Demokraside yönetim her üyenin yönetime katılmasıyla 

gerçekleşir. Demokraside üretimin gerçekleştirilmesi; ulusun güvenliğinin 

sağlanması; ulusal kaynakların geliştirilmesi, kullanılması; ulusal birliğin 

sağlanması, toplumun gönence kavuşturulması gibi toplumsal olgular, her 

üyenin elbirliğini gerektirir. Bu yüzden her yurttaş, böylesine gerekli olan 

elbirliği yeterliğinde eğitilmiş olmalıdır. 

 

Başaran (2000, 17); demokrasinin yaşanarak öğrenilmesinin zorunlu 

olduğu için ilkin ailenin, daha sonra okulların ve insanın içinde çalıştığı 

örgütlerin demokrasi kurallarına göre işlemesi gerektiğini belirtmektedir. 

Bunların demokratik biçimde işlemediğinde, demokrasi eğitiminin 

gerçekleşmeyeceğini; okulda yapılan demokrasi eğitiminin yalnız başına 

kaldığı için de etkisizleşeceğini belirtmektedir. 

 

Demokrasi eğitimi bütün modern demokrasilerde bir takım ortak 

değerler, kavramlar ve tutumlardan oluşmaktadır. Bu eğitimin içeriğinin 

oluşturduğu değerlerin ve ilişkilerin anlaşılması ve benimsenmesi için; 

öğrencilerimizin, velilerimizin ve yöneticilerimizin yaratıcı, üretken ve etkin 

katılımcı olmaları gerekir. Hayat boyu öğrenme fikrini esas alan demokrasi 

eğitimi, çok yönlü bir yaklaşım olup karşılıklı etkileşim içerisinde politik, yasal, 
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sosyal ve kültürel alanlarla bağlantılıdır ve tüm yurttaşların demokratik 

süreçlere katılımını sağlayarak toplumda demokrasi kültürünün 

oluşturulmasına yöneliktir (www.sj.k12.tr/html/yonetmelik/demokrasi-okul-m-

projenin-onemi.html). 

 

Demokrasi sadece okullarda öğrenilemeyeceği gibi toplumda bireylerin 

etkileşimde bulunduğu herkesin demokrasinin erdemlerine inanmış ve bunu 

yaşam biçimi haline getirmiş olması gerektiğini söyleyebiliriz. 

 

Tezcan (2000, 37); Atatürk’ün demokrasi eğitimine verdiği önemi 

belirtmiş ve demokrasi eğitimi için Atatürk’ün bizzat kendisinin “Vatandaş İçin 

Medeni Bilgiler” kitabını yazarak çocuklar ve yurttaşlarca özgür düşünceyle 

irdelenerek okunabilmesi için Prof. Afet İnan adıyla basılmasını istediğini ve 

öyle yapıldığını belirtmektedir. 

 

 Clough ve Holden (2002)’e göre 21. yüzyılın vatandaşlarının; 

- Diğerleriyle işbirliği içinde çalışan, 

- Eylemlerimizi yönlendirecek sosyal adalet ilkeleri geliştiren, 

- Kültürel farklılıkların önemini anlayan ve öğrenen, 

- Geniş bir toplulukta sorunları değerlendiren, 

- Anlaşmazlıkları şiddet içermeden çözen, 

- Çevreyi korumak için yaşan tarzlarını değiştiren, 

- İnsan haklarını savunan ve bilen, 

- Daha adil bir gelecek için çaba sarfeden, 

- Demokratik siyasete katılan bireyler olması umut edilmektedir. 

 

21. yüzyılın vatandaşlarının sahip olması beklenen bu hedeflerden 

birçoğunun Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin amaçları ile 

örtüştüğü söylenebilir. Bu bağlamda demokrasi eğitiminin vatandaşlık eğitimi 

ile çok yakından ilişkili olduğu ve hatta demokrasi eğitiminin vatandaşlık 

eğitiminin bir amacı olarak görüldüğü söylenebilir. 

 

Demokrasi, insana değer olarak önem veren ve insan kişiliğinin 

özgürce ve eksiksiz biçimde geliştirilmesine olanak sağlayan bir yönetim ve 
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yaşama biçimidir. Bu nedenle de, ancak eğitim süreci içinde öğretilebilir. 

Öğrenilebilmesi için, demokrasinin eğitime gereksinmesi vardır ve bu 

anlamda eğitim, demokrasinin ön koşuludur (Gülmez, 2001, 65). 

 

Demokrasi Eğitimi ile ilgili Ulusal Yasal Dayanaklar 
Demokrasi eğitimi başta anayasa olmak üzere kanun, yönetmelikler, 

kalkınma planları ve şura kararlarında yer almaktadır. 
 
Anayasa 
İnsan hakları ve demokrasi eğitiminin ulusal hukuktaki ilk dayanağı 

anayasadır. Başlangıç bölümünde Anayasa ulusal egemenliği, millet adına 

kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen 

hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına 

çıkamayacağını ve her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve 

hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanacağını belirtmiştir 

(Gülmez, 2001, 70). 

 
Milli Eğitim Temel Yasası 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının 2. maddesi ile 11. maddesi 

demokrasi eğitimiyle ilgilidir. Bu maddede demokratik bir toplumun 

oluşabilmesi için yurttaşların sahip olmaları gereken nitelikler arasında 

demokrasi bilincinin önemine vurgu yapılmıştır. 

 

Yönetmelikler. İnsan hakları ve demokrasi eğitimiyle ilgili ilke ve 

kurallar eğitici çalışmalara ilişkin yönetmeliklerinde, ilkokul, ilköğretim 

kurumları, lise ve ortaokullar yönetmeliklerinde yer almaktadır. 

 
1976 İlk ve Orta Dereceli Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği 
Bu yönetmelikte 1983 yönetmeliğinde yer almayan iki kuraldan 

bahsedilmektedir. Bu kurallardan ilki öğrencilerin “başkalarıyla iş birliği 

yapabilme” yeteneğinin geliştirilmesidir. İkincisi ise demokrasi eğitimi 

açısından önemli olan 5. maddesinin 2. bendinde, eğitici çalışmaların” okulun 

bütün öğrencilerinin kendi istekleriyle seçtikleri çeşitli faaliyetler olarak kabul 



 24

edildiğini” belirttikten sonra ”Bütün eğitici çalışmalar demokratik yaşayış 

kurallarına göre düzenlenir” kuralına yer vermiştir (Gülmez, 2001, 76). 

 

1983 İlkokul Ortaokul Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar 
Yönetmeliği 

Eğitici çalışmaların amacı ve öğrencilere kazandırılacak davranışlar 

arasında onların ”demokrasi ilkelerini benimsemiş” kişiler olarak 

yetiştirilmelerine yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ulusal yani siyasal yaşam 

ile toplumsal yaşama “etkin” bir biçimde katılmalarına yardımcı olunması da 

başka bir amaç olarak belirtilmiştir (Gülmez, 2001, 77). 

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 
Yönetmeliğin demokrasi eğitimini ilgilendiren amaçlarından üçü 

şöyledir: 

• “Öğrenciye, Atatürk ilkelerine ve inkılâplarına T.C. Anayasasına ve 

demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, 

görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini 

kazandırmak”, 

• “Öğrenciyi toplum içindeki rollerini yapan başkaları ile iyi ilişkiler kuran, 

işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir 

vatandaş olarak yetiştirmek”, 

• Öğrenciye fert ve toplum meselelerini tanıma, çözüm arama 

alışkanlığını kazandırmak.” 

 
Kalkınma Planları 
Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu beş yıllık kalkınma planlarının 

doğrudan demokrasi eğitimi ile ilgili maddeler olmasa bile demokratik dünya 

görüşünü benimseyen, demokratik değerlere bağlı insan yetiştirmeyi hedef 

aldıklarını görmekteyiz. Dokuzuncu beş yıllık kalkınma planında ise müfredat 

programlarının demokrasiyi hayat tarzı haline getirmiş bireylerler yetiştirmek 

için tasarlanması gerektiğinden bahsedilmektedir. 
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Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı  
“2000’li yıllar için sağlıklı doğup büyüyen, gelişen, istismar edilmeyen, 

demokratik, lâik dünya görüşünü benimseyen, çağdaş, inançlara ve insan 

haklarına saygılı, hak ve sorumluluklarının bilincine varmış, katılımcı ve 

paylaşımcı, kendisini ifade edebilen ve gerçekleştirebilen, hoşgörülü ve 

sevecen, moral değerlere sahip, yararlı olmayı ilke edinmiş, çağdaş bilgi ve 

becerilerle donatılmış, üretken bireylerin yetiştirilmesi” hedefi de demokrasi 

eğitiminin gereğini ön plana çıkarmaktadır. 

 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Eğitim sisteminin temel amacı; Atatürk İnkılâplarına bağlı, düşünme, 

algılama, problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerlere bağlı, yeni 

fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, millî kültürü özümsemiş, 

farklı kültürleri yorumlayabilen ve çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim 

ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek, bilgi çağı insanı 

yetiştirmektir. (Madde 675)  

 
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Eğitim programları hazırlanırken demokrasi bir yaşam biçimi olarak 

ortaya konmuş kalkınma bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesinin önemine 

değinilmiştir.  

 
Milli Eğitim Şuraları 
22–31 Ağustos 1949 tarihleri arasında toplanmış olan IV. Milli Eğitim 

Şurası’nda demokrasi eğitimi gündemdeki konulardan biri olmuştur. Bu 

şurada demokratik yapıya sahip eğitim sisteminin, insan özelliklerine hitap 

eden en uygun sistem olduğu vurgulanmıştır. Okullarda yapılan eğitimin bu 

demokratik eğitim kurallarına dayandırılması gereği üzerinde durulmuştur. 

13–17 Kasım 2006 tarihleri arasında toplanmış olan XVII. Milli Eğitim 

Şurasında da insan hakları, demokrasi ve çevre bilinci oluşturma eğitimine 

önem verilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 

 

Avrupa’da sosyal kenetlemeyi güçlendirmek ve vatandaşların sosyal 

ve siyasal yaşama etkin katılımları, hükümetlerin ve Avrupa Birliğinin esas 
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kaygılarındandır. Okullar gelecekteki vatandaşların toplumsallaşama ve 

gelişme yeri olduğu için bu girişime önemli katkı sağlayabilecek kurumlar 

olarak görülmektedirler. Bu anlayışla Avrupa Konseyi 2005 yılını “Eğitim 

Yoluyla Avrupa Yurttaşlık Yılı” ilan etmiştir. Bu yılın organizasyonunda 

Avrupa Konseyi yurttaşlık bilincinin geliştirilmesinde ve demokratik topluma 

katılımı artırmada eğitimin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek 

istemektedir. Birçok Avrupa ülkesinde son yıllarda yapılan seçimlerde 

özelikle gençlerin politik yaşama ve kamu yaşamına ilgi ve katılımının endişe 

verici derecede düşük olduğu görülmüştür. Bu organizasyonla gençlerin 

demokratik yaşama katılımının gerekliliğinin bilincine varmaları 

hedeflenmektedir. Avrupa Konseyi bu yıl sayesinde bireylerin eleştirel 

düşünme yeteneği, olayları hoşgörü ve mantık sınırları çerçevesinde tartışma 

yeteneğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu yıl “Demokratik Yurttaşlık 

Eğitimi Projesi”nin (DYE) ikinci aşamasının tamamlanması anlamına 

gelecektir (Tezgel, 2006,3-4). 

 

DYE projesi resmi olarak Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin devlet ve 

hükümet başkanları tarafından 10–11 Ekim 1997 tarihlerinde Strasbourg’da 

yapılan ikinci zirvelerinde oluşturulmuştur. DYE projesi, Avrupa Konseyi’nin 

ana misyonu olan çoğulcu demokrasi, insan hakları ve hukukun 

üstünlüğünün güçlendirilmesi amaçlarıyla olan bağlantısı nedeniyle Konseyin 

politik bir önceliği haline gelmiştir (http://ttkb.meb.gov.tr/dye/). 

 

DYE’nin amacını Tezgel (2006) şu şekilde belirtmektedir:  

• Etkili yurttaşlık için gerekli olan becerilerin tanımlanması. Bu becerilerin 

öğrenilmesinde, çocuklar, gençler ve yetişkinler için gerekli olan eğitim 

deneyimlerini, yöntemlerini, uygulamalarını anlama ve çözümleme 

• Demokratik Yurttaşlık Eğitimini sürekli kılarak, gençlere ve yetişkinlere 

kendi geleceğini denetleme olanağı verme 

• Demokratik Yurttaşlık Eğitimine, Avrupa ülkelerinde tüm pedagojik 

uygulamaların ve eğitim politikalarının temel oluşturucusu olarak öncelik 

tanıma 

• Öğrencileri her türlü demokratik karar alma süreçlerine etkin katılımlarında 

yasalar yoluyla destekleme 
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• Öğrencileri, haklarını korumaları ve kullanmaları için yönlendirme 

 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 16 Ekim 2002 tarihinde 

kabul edilen (2002) 12 sayılı "Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Tavsiye 

Kararları", Avrupa Konseyinin insan hakları, çoğulcu demokrasi ve hukukun 

üstünlüğü ilkelerini demokratik yurttaşlık eğitimi yoluyla geliştirmeyi 

amaçlayan, insan hakları ve demokrasi eğitiminde yol gösterici temel 

belgelerden birisidir. 

İçerik olarak da tüm Konsey üyesi ülkelerin eğitim politikalarının 

dayandığı temel prensipleri vurgulaması yönüyle de ayrı bir öneme sahiptir 

(www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/avrupakonseyiuyedevletyurttaslikegitimi

/bakanlarkonseyitavsiyekararlari.htm). 

Bu nedenle, ülkemizde insan hakları ve demokrasi eğitimi ile ilgili 

çalışma yapan tüm kişi, birim ve kurumlar özelikle de okullar ve 

öğretmenlerin bu tavsiye kararlarını tüm insan hakları ve demokrasi 

eğitiminin yapıldığı ortamlarda dikkate alarak tüm eğitimsel uygulamalarına 

dahil etmeleri demokrasi eğitiminin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır 

(www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/avrupakonseyiuyedevletyurttaslikegitimi

/bakanlarkonseyitavsiyekararlari.htm). 

 

Okul Meclisleri 
 

 İlköğretim okullarındaki çocuklar, davranışlarını ve refahlarını 

doğrudan etkileyen etkinliklerin planlanmasına katılmalıdır. Öğrenciler için 

düşüncelerini dile getirmenin en etkili yollarından biri öğrenci meclisi ya da 

bazı öğrenci yönetim biçimleridir (Gainor, 2001 129). Fikirlerini ifade etme 

şansı ve liderlik fırsatı verilen aktif öğrenciler okul yaşantısına yapıcı katkılar 

sağlayabilir ve okul yıllarından zevk alabilirler (Gainor, 2001 129). 

 

Inman ve Burke (2002) etkili bir okul meclisinde bulunması gereken 

genel ilkeleri şu şekilde: belirtmektedir: 

- Toplantılar ders saatleri içinde yer almalıdır. 
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- Meclis sınıf ya da yıla dayalı olmadan tüm okulu kapsamalıdır. 

- Açık temsil ve haber verme mekanizmaları olmalıdır. 

- Toplantılar gündem ve tutanaklarla resmi olarak yürütülmelidir. 

- Meclisin resmi bir tüzüğü olmalıdır. 

- Ana politika kararlarıyla ilgili resmi olarak meclisin danışması  

sağlanmalıdır. 

- Gündemin kapsamına öğretmenler kadar öğrenciler tarafından da  

karar verilmelidir. 

- Meclis başöğretmen tarafından doğrudan gözlem altında olmalıdır. 

 

Ravitch (1991) demokrasinin öğretilmesinde etkili bir yol olarak gördüğü 

okul meclisleri ile ilgili şu önerileri getirmektedir: Okul meclisleri her sınıftan 

bir temsilci seçilerek oluşturulmalıdır. Toplantılar düzenli şekilde belki haftalık 

olarak yapılmalıdır. Her ay tüm öğrencilere rapor verilmelidir okul meclisi 

öğrenci etkinliklerinden sorumlu olmalıdır. Temsilciler yöneticiler ile 

öğrencileri ilgilendiren meselelerde düzenli toplantılar yapmalı ve 

tartışmalıdır. 

 

Eğitim için demokrasi kaçınılmaz olarak demokrasi içinde eğitimdir. İyi 

haber ise her ikisi birlikte gelişmektedir. Okul meclisleri gibi demokratik 

yapılar demokratik olmayan bir iklimde gelişemez ama okul meclislerinin 

bulunması iklimin demokratik olmasına yardım eder. Süreç bir yönü diğerini 

besleyen erdemli bir çemberdir (Trafford, 2003). 

 

Öğrenci meclisleri gerçekten aktif ve düşünen vatandaşlığın ifadesini 

mümkün kılan etkili bir araç olarak tanımlanmıştır. Baginsky ve Hannam 

(1999) okul meclislerinin, öğrencilere saygı duyulduklarını ve aktif katkıda 

bulunanlar olarak söz hakkı vermede etkili bir araç olabileceğini 

savunmuşlardır. Taylor ve Johnson (2002, 2), En geniş bağlamda öğrenci 

meclislerinin, öğrencilerin politik okuryazarlık, toplum ilişkisi, ahlaki ve sosyal 

sorumluluklarının gelişmesine katkıda bulunabileceğini belirtmişlerdir. 
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Baginsky ve Hannam (1999) öğrenci meclislerinin okul kapsamlı 

demokrasi uygulamasının sembolü ve merkezi olarak sunulması gerektiğini 

belirtmektedir. 

 

Bu tanımlardan yola çıkarak okul meclislerinin demokratik bireyler 

yetiştirmede ve sorumlu vatandaş yetiştirmede ve okuldaki demokratik 

yönetim süreçlerine önemli katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. 

 
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi 

 
Projenin Amacı 

Projenin başlangıçta çocuklarımıza, daha sonra da demokratik 

hayatımıza kazandıracağı dört temel amacı belirlenmiştir. Bunlar; 

(www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/Proj/DemEgitimiveOkulMeclisleriProjesi

son.htm) 

1- Yerleşik bir demokrasi kültürü ve bilinci oluşturmak 

2- Tolerans-hoşgörü, çoğulculuk, farklılıklara rağmen insanların huzur ve 

barış içerisinde bir arada yaşabileceği, tartışma adabı, düşünen, sorgulayan, 

analiz ve sentez yapma kabiliyeti olan bireylerin, Büyük Atatürk'ün "fikri hür, 

irfanı hür, vicdanı hür" olarak nitelediği cumhuriyet vatandaşlarının 

yetiştirmek 

3- Kendi kültürünü özümsemiş, ayakları kendi ülkesinin toprağına basan 

ancak dünyaya ve küresel değerlere açık nesiller yetiştirmek 

4- Seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünü kazandırmak 

 

Projenin Stratejisi 
Projede belirlenen yukarıdaki dört temel amacı sağlayabilmek için 3 

(üç) ayrı meclis biçimindeki yönetim birimi oluşturulacaktır. Bu yönetim 

birimleri; demokratik ortamda, seçme seçilme hakkı, oy kullanma bilinci ve 

kültürü ilkelerini barındıran yöntemlerle iş ve işlemleri yerine getirecektir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Millî Eğitim Bakanlığı projenin uygulanması 

için gerekli kaynak ve ortamları sağlayacak, gözlemci olarak da yer alacak ve 

denetleyecektir.  
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Projenin ortaya çıkardığı üç ayrı meclis biçimi ise; 

1- Türkiye Öğrenci Meclisi 

2- İl Öğrenci Meclisi 

3- Okul Öğrenci Meclisi'dir.  

 

Proje, Türkiye'de her okulda "Okul Öğrenci Meclisleri"nin 

oluşturulması ile başlayacaktır. Okul Öğrenci Meclisleri yeteri kadar 

temsilciden oluşacak ve her okul meclisi, öğrenciler tarafından seçilen 

Başkan tarafından yönetilip temsil edilecektir. Bu Başkan, bir üst yönetim 

birimi olan "İl Öğrenci Meclisi"nde okulunu temsil edecektir." İl Öğrenci 
Meclisi"nde kendi içinde bir başkan seçerek Millî Egemenlik Haftası içinde 

belirlenen bir günde yapılacak "Türkiye Öğrenci Meclisi" toplantısında 

ilindeki tüm öğrencileri temsil edecektir (www.meb.gov.tr/duyurular/ 

duyurular/Proj/DemEgitimiveOkulMeclisleriProjesison.htm). 

 

Tüm seçim ve temsil işlemleri; demokratik ortamda, seçme seçilme ve 

oy kullanma bilinci ve kültürünün oluşturulması ilkeleri çerçevesinde yerine 

getirilecektir. Toplantılarda alınan kararlar tavsiye niteliğinde kararlar 

olacaktır. 

 

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Millî Eğitim Temel Kanunu esas 

alınarak hazırlanmış bir projedir. 

 

Uygulama İlkeleri 
Demokrasi ve Okul Meclisleri Uygulamasında aşağıdaki ilkeler göz 

önünde bulundurulur: (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi 

Madde 6). 
a) İnsan hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezliğini ve devredilemezliğini, 

ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü temel kabul etme,  

b) Bireysel, toplumsal, insanî değerlere önem verme,  

c) Başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı duyma, insanlara eşit ve 

adil davranma,  
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d) Bireysel farklılıkları ve ortak hukuk kurallarının gerekliliğini kabul 

etme,  

e) Toplumsal gelişmelere duyarlı olma, barış içerisinde çözümler 

üretme, 

f) Kendi kültürünü bilme, benimseme; farklı kültürleri tanıma ve onlara 

hoşgörü ile yaklaşma, 

g) Eşitlik ilkesine önem verme ve uygulama,  

h) Demokratik ilkeleri benimseme ve içerisinde bulunduğu ortamlarda 

uygulama,  

i) Kişisel sorumluluğun önemine inanma, kişinin sürekli gelişimini ana 

ilke olarak kabul etme,  

j) Her türlü ön yargı ve ayrımcılıktan uzak bir anlayış geliştirme. 

 

Her ülke eğitim sistemlerini yönetim biçimlerine göre düzenlemektedir. 

Eğitim sistemi vatandaşlarını bu düzenlemelere göre yetiştirmektedir. 

Ülkemiz demokrasi ile yönetildiği için demokrasiyi tüm kurumlarda 

yaşatmalıdır. Bu sebeple okullar, demokrasi eğitimini uygulamalı olarak 

verirken yukarıdaki ilkelere dikkat etmek zorundadır. Bu ilkelere dikkat 

edildiği zaman öğrencilere yurttaşlık bilincini de kazandırabiliriz. 

 

DEOM Projesi’nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge Maddeleri 
 
Meclislerin Oluşumu: Proje kapsamında olan üç ayrı meclis 

oluşturulmaktadır: Okul Öğrenci Meclisleri (OÖM) İl Öğrenci Meclisleri (İÖM) 

Türkiye Öğrenci Meclisleridir (TÖM). 

 
Okul Öğrenci Meclislerinin Oluşumu: Okuldaki şubelerden her 

öğrenci “şube temsilciliği” için aday olur. Şube temsilciliği seçimleri, şube 

rehber öğretmeni gözetiminde şubelerdeki öğrenciler arasından öğrencilerin 

oylarıyla seçilir. Okul meclisleri de her şubenin kendi içinden seçeceği bir 

temsilcinin katılımından meydana gelir. Okullar tarafından okul öğrenci 

meclisleriyle ilgili işlemler, ekim ayı içinde tamamlanacak şekilde planlanır 

(Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi [DEOMY]Mad. 23, 25, 26). 
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İl Öğrenci Meclisinin Oluşturulması: İl öğrenci meclisi, ildeki ilçe 

temsilcilerinden oluşur. Büyük şehir statüsündeki illerde her ilçe, en fazla oy 

alan üç; diğer illerde merkez ilçe dâhil her ilçede en fazla oy alan beş okul 

meclisi başkanı ile temsil edilirler. İlçelerde bulunan okul öğrenci meclisi 

başkanları, kasım ayının birinci haftasında kendi aralarından il öğrenci 

meclisi üyelerini (ilçe temsilcilerini) seçerler. İlçe temsilciliği adaylarına beşer 

dakika kendilerini tanıtmaları için konuşma hakkı verilir. Bu seçim, İlçe Millî 

Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği yerde İlçe Millî Eğitim Müdürü veya 

görevlendireceği şube müdürü gözetiminde yapılır (DEOMY Mad. 27). 

 

Türkiye Öğrenci Meclisinin Oluşturulması: Türkiye öğrenci meclisi, 

il öğrenci meclisi başkanlarından oluşur (Mad. 29). 

 
Seçim ve Tanıtım Serbestliği: Seçimler, gizli, serbest, eşit, tek 

dereceli ve genel oy esaslarına göre yapılır. Oyların sayımı, dökümü ve 

tutanaklara bağlanması açık olarak gerçekleştirilir (DEOMY, Mad. 7). 

 
Adayların tanıtım işleri, oy kullanma gününden 5 gün önce başlar, oy 

kullanma günüden bir gün önce saat 17.00’de sona erer. Tanıtım amacıyla 

hazırlanan el ilânları, bayraklar, afiş vs. okul seçim kurulları tarafından 

gösterilecek yerlere asılabilir. Okul yönetimi yapılan tanıtımlarda rehberlik 

eder. Tanıtımlar sırasında halkın huzurunu bozmayacak şekilde etkinlikler de 

yapılabilir (DEOMY, Mad 8). 

 

Tanıtım, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu, 

insan haklarına aykırı olamaz. Afişlerinde siyasî parti, sendika, dernek, vakıf 

vs. simgeleri kullanılamaz. İki kez bu yasaklara uymayanlar “Okul Seçim 

Kurulu” tarafından seçilme haklarından mahrum bırakılır (DEOMY, Mad. 8). 

Öğrenciler, tanıtım için afiş hazırlarken toplumda hassas olan konuları da 

küçük yaşlardan itibaren öğrenirler. 

 

Okul Seçim Kurulu, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen 

başkanlığında öğrencilerden seçilen iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. 

Okuldaki seçim işlerini yürütür (DEOMY, Mad. 9). Okul Seçim Kurulu, seçim 
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çevresi içinde seçimin daha düzenli olması için gereken tedbirleri alır. Seçim 

işlerini denetler. Seçim çevresindeki takvimi belirler (DEOMY, Mad. 11). 

 

Meclis Çalışmaları: Okul öğrenci meclisiyle, il öğrenci meclisi 

üyelerinin isimleri okul müdürlüğü ve millî eğitim müdürlüğü tarafından üç gün 

süreyle, Türkiye öğrenci meclisi üyelerinin isimleri TBMM televizyonu 

tarafından duyurulur. Ayrıca Türkiye öğrenci meclisi üyelerinin isimleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Millî Eğitim Bakanlığı internet sitelerinde 

yayımlanır (DEOMY, Mad. 28). Bugüne kadar çocuk hakları, öğrenci hakları 

hep göz ardı edilmiştir. Öğrenci meclisleri, öğrenciye saygıyı oluşturacak 

pratik bir uygulamadır. Öğrenci kendi haklarına saygı duyulduğunu görünce 

öğrenci meclisleri için daha istekli çalışacak, okula karşı olumlu duygular 

besleyecektir. Kurulan meclisler, çocuğun, anlayış, barış, hoşgörü, cinsler 

arası eşitlik ve tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla yetişmesini, özgür bir 

toplumda yaşamaya, sorumluluk üstlenmeye istekli olmasını sağlayacaktır. 

Bu faydaların farkında olan TBMM ve MEB, kendi kurumlarının internet 

sitelerinde İÖM ve TÖM’ne yer ayırarak meclislerin özendiriciliğini 

artırmaktadır (Metin, 2006, 39). 

 
Ant İçme ve İlk Toplantı: Okul meclisi, il öğrenci meclisi ve Türkiye 

öğrenci meclisi üyeleri ilk birleşimlerinde: “Meclis çalışmalarına etkin ve 

verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi 

şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda 

yaşatacağıma, millî ve manevî değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı 

duyacağıma, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak 

için azimle çalışacağıma ant içerim.” (DEÖMY Mad. 30) şeklinde yemin 

ederler.  

 
Başkanlık Divanının Oluşumu ve Görev Süresi: Meclis işlerinin 

daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için başkanlık divanı oluşturulur. Okul 

meclisleri başkanlık divanı, ekim ayı içinde; il öğrenci meclisi başkanlık divanı 

da kasım veya aralık ayı içinde, Türkiye öğrenci meclisi başkanlık divanı da 

ilk oturumlarında oluşturulur. Her öğretim yılı için bir başkanlık divanı seçimi 

yapılır. Başkanlık divanı, bir başkan, iki başkan vekili, en az iki, en fazla dört 
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kâtip üyeden oluşur. Başkanlık divanı seçiminde her divan başkanı adayı, 

adaylığını divan üyesi adaylarıyla birlikte geçici olarak oluşturulan başkanlığa 

bildirir. Seçim gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Her liste için listede ismi 

bulunan bir üyeye listeyi tanıtacak bir konuşma yapması için beşer dakikalık 

süre tanınır. En fazla oyu alan listedeki isimler başkanlık divanına seçilmiş 

olur (DEOMY Mad. 31). 

 
Toplantılar ve Karar Yeter Sayısı: Okul meclislerine ilişkin yönergede 

toplantıların, okul meclisleri için iki ayda bir, il öğrenci meclisleri için her 

dönem en az bir kere Türkiye öğrenci meclisleri için Millî Egemenlik 

Haftası’nda yapılması uygun görülmüştür (DEOMY Mad. 32). 

 
Başkanın Görevleri: Başkanın görevleri; meclisi temsil etmek, genel 

kurulu yönetmek, başkanlık divanına başkanlık etmek, gündemi hazırlamak, 

meclis ve başkanlık divanı kararlarının ne derece uygulandığını takip etmek, 

meclis ile idare arasında işleri koordine etmek, meclis başkanlığına hitaben 

yazılmış dilekçeleri kabul etmek, diğer kurum ve kuruluşlarda eğitim 

öğretimle ilgili yapılacak toplantılara gözlemci olarak katılmaktır (Demokrasi 

Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi İç Tüzüğü, Mad. 9). 

 
Mecliste Oluşturulan Komisyonlar: Mecliste görüşülen konular 

öncelikli olarak öğrencilerin eğitimle ilgili yaşantısını ilgilendiren, eğitimde 

başarı düzeyi, ulaşım sorunları, sağlıklı beslenme, barınma, zararlı 

alışkanlıklar, spor imkânları gibi konulardır (DEOMY Mad. 36). Öğrencilerin 

bu sorunlarını çözmede yardımcı olmak için çeşitli komisyonlar oluşturulur. 

Yukarıda sayılan konu başlıklarıyla ilgili alanların her biri için ayrı bir 

komisyon oluşturulur.  

 
Komisyonların kurulmasına genel kurul da karar verebilir. Genel kurul 

üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla daimî komisyonlar kurabilir. 

Komisyon üyeliğine meclis dışından öğrenciler de alınabilir. Komisyonlara 

kaç üye seçileceği başkanlık divanının teklifi üzerine genel kurul tarafından 

belirlenir (DEOMY Mad. 38). 
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Komisyon Çalışmaları: Komisyonlar, yönetimin belirleyeceği rehber 

öğretmen gözetiminde her yarıyılda en az iki kez toplanır ve çalışma 

raporlarını meclise sunar. Komisyon üyeleri mazeretsiz iki kez üst üste 

toplantıya katılmazsa üyeliği düşer. Yerine aynı usulle seçim yapılır. 

Komisyon, meclisin kendisine verdiği konuyu 20 gün içinde inceleyerek 

başkanlığa rapor verir (DEOMY mad.39). 

 
Genel Kurul Çalışmaları Genel kurul toplantılarına herkes katılabilir. 

Toplantılarda yönetimden en az bir temsilci hazır bulunur. Kararlarla ilgili 

sadece üyeler oy kullanabilir. Meclis kararları tavsiye niteliğindedir. Okul 

öğrenci meclisi genel kurul kararları, okulda; il öğrenci meclisi genel kurul 

kararları, millî eğitim müdürlüklerinde ilan edilir (DEOMY mad. 40). Kararların 

tavsiye niteliğinde olması, okul yönetiminin alınan kararlara önem 

vermemesine neden olabilir. Burada iş, okul yönetimine düşmektedir. Okul 

meclisi üyeleri, yaptıkları çalışmaların kâğıt üzerinde kalmadığını 

anladıklarında, kendilerine verilen değeri fark ederek bir kurumda değişimin 

başlatıcısı olduklarını düşüneceklerdir. Böylece demokrasi eğitiminde önemli 

sayılan “kendine güven duyma” becerisinin gelişmesi sağlanacaktır (Metin, 

2006, 43). 

 
Söz Alma ve Konuşma: Genel kurulda yapılacak konuşmalar, 

toplantı öncesinde başkanlığa bildirilir. Konuşmaların sırası, toplantı 

başlamadan önce üyelere okunur. Konuşma, meclise ve başkanlığa hitaben 

yapılır. Konuşma süresi, 10 dakikadır. İkinci konuşma talep edilirse bu 

sürenin yarısı kadar izin verilir (DEOMY mad. 41). 

 
Meclis Çalışmalarıyla İlgili Oylama Şekilleri: Meclislerde en çok 

özen gösterilmesi gereken konu, kararlarla ilgili oylamaların adil şekilde 

yapılmasıdır. Meclislerde açık veya kapalı usule göre oylamalar yapılır.  

 
Türkiye Öğrenci Meclisinin Oluşumu ve Çalışmaları: Okul öğrenci 

meclisi başkanlarından oluşan il öğrenci meclisi arasından her il 

temsilcisinden oluşan “Türkiye öğrenci meclisi” oluşturulur. Türkiye öğrenci 

meclisinde her il temsilcisi, kendi yöresindeki sıkıntıları Türkiye öğrenci 
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meclisinin gündemine getirmek ister. Ancak burada da yine demokratik 

esaslar devreye girer ve bir seçim yapılarak o günün gündemi oluşturulur. 

Gündem oluşturma şu şekilde olur: Sabah ilk oturumda Başkanlık Divanı 

seçimi yapılır. Sonrasında en az 10 üyenin imzasıyla verilecek gündem 

önergeleriyle, meclis gündemi belirlenir. Gündem önergeleri eğitim, spor, 

sosyal, bilim, sanat, çocuk ve gençlik konularıyla ilgili olmalıdır. Gündem 

önergeleri okunduktan sonra her önerge için birer üye önergeleriyle ilgili 

olarak meclise bilgi verir ve sonrasında gündem önergeleri oylanır. Gündem 

önergeleri aldığı oya göre sıralanır. Hangi maddelerin daha önemli olduğu 

veya hangilerinin gündeme alınması gerektiğine genel kurul karar verir 

(DEOMY, mad. 45). 
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BÖLÜM III 

 
YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırma modeli, araştırmanın evren ve 

örneklemi, verilerin toplanmasında kullanılan ölçme aracının hazırlanması ve 

uygulanması hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, verilerin toplanması ve 

çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler de açıklanmıştır. 

Araştırma Modeli 

Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. 

İlköğretim Okullarında Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri 

Projesi’nin okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından nasıl algılandığı ve 

değerlendirildiği tespit edilmek istenmiştir. Ayrıca, varolan durumun nasıl 

algılandığı cinsiyet, görev yapılan kademe ve çalışma yılı bağımsız 

değişkenlerine göre değişip değişmediği analiz edilmiştir. 

Tarama modeli, geçmişte ya da halen mevcut bir durumu varolduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu 

olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 

çabası gösterilmez (Karasar, 2002, 77). Betimsel tarama modelinde, belli bir 

zaman kesiti içinde çok sayıda denek ve objeden elde edilen verilerin analizi 

ile araştırma problemine veya problemlerine cevap aranır (Arseven, 2001, 

104). 

Tarama modelinin tercih edilmesinin bir nedeni de bu modelin 

davranış bilimi ve disiplinlerine daha uygun düşmesi ve yöntemin özellikleri 

gereği kurumların mevcut düzenini bozmadan ve kurum personeline yönetsel 

güçlük çıkarmadan kullanılabilmesidir (Kaptan, 1999, 60). 
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Evren ve Örneklem 

Evren 
Araştırmanın evrenini, Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim 

okulları ve bu okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Araştırma evreninde bulunan okul sayıları Ankara İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nün 2005-2006 sayısal verilerinden 06.10.2006 tarihinde 

alınan sayıdır.  

 

Tablo 1. Ankara İli Merkez İlçelerinde Bulunan Okul Sayıları 
İlçe Okul 
Altındağ 68 
Çankaya 104 
Etimesgut 33 
Gölbaşı 35 
Keçiören 86 
Mamak 90 
Sincan 37 
Yenimahalle 83 
Toplam 536 

Kaynak:ankara.meb.gov.tr/2005_2006_sayisal_veriler/2005_2006_ilköğretim
_genel_döküman.htm adresinden derlenmiştir. 
 
Örneklem 

Araştırmada evrenin tamamına ulaşmada zaman ve mali sorunlar 

yaşanacağından örneklem alınma yoluna gidilmiştir. Örneklem, araştırma 

evrenindeki okulların bulunduğu sekiz merkez ilçeden sosyo-ekonomik 

gelişmişlik düzeyine göre alt sosyo - ekonomik düzeyde iki okul, orta sosyo- 

ekonomik düzeyde iki okul, üst sosyo-ekonomik düzeyde iki okul tesadüfî 

yöntemle belirlenmiştir. Okulların seçiminde Türkiye İstatistik Kurumunun 

Ankara ili mahallelerinin kalkınmışlık düzeyi listesinden yararlanılmıştır. 

 

Bu bağlamda araştırmanın örneklemini, Ankara ilinin sekiz merkez 

ilçesinden seçilmiş 40 ilköğretim okulundaki okul müdürleri ve 

öğretmenlerden oluşturmaktadır.  
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Araştırma kapsamında 554 öğretmen ve 36 okul yöneticisi olmak 

üzere toplam 590 katılımcıya ulaşılmıştır. Toplanan anketlerden kurallara 

uygun olan 583 tanesi analizlere dâhil edilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Örnekleminde Bulunan Okullar ve Toplanan Anket 
Sayıları 

İlçe Toplanan 
Anket Sayısı

Altındağ 75 
Çankaya 107 
Etimesgut 86 
Gölbaşı 42 
Keçiören 78 
Mamak 44 
Sincan 122 
Yenimahalle 51 
Toplam 583 

 

Araştırma kapsamındaki ilköğretim okullarında görevli yönetici ve 

öğretmenleri tanımlayıcı kişisel bilgileri ortaya koymak üzere, iki grup için 

betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Bu amaçla, frekans (n) ve yüzde (%) 

hesaplamaları yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 3‘da özetlenmiştir. 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin 
Kişisel Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Değişkenler Alt Kategoriler n % 

Cinsiyet Bayan 401 68.8 
Erkek 182 31.2 

Görev Türü 
Müdür  9 1.5 
Müdür Yardımcısı 25 4.3 
Öğretmen 549 94.2 

Kıdem 

1-5 yıl 68 11.7 
6-10 yıl 146 25.0 
11-15 yıl 159 27.3 
16-20 yıl 94 16.1 
21 yıl ve üzeri 116 19.9 

Öğrenim Durumu
Önlisans 69 11.8 
Lisans 476 81.6 
Lisans üstü 38 6.5 

Yöneticilikteki 
Kıdem (Sadece 
okul müdürleri 
için) 

1-5 yıl 9 27.27 
6-15yıl 9 27.27 
16-20 yıl 9 27.27 
21yıl ve üzeri 6 18.19 

Toplam 583 100.0 
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Tablo 3‘deki dağılım incelendiğinde, araştırmaya katılan okul 

yöneticileri ve öğretmenler olarak 583 kişi katılmıştır. Katılımcıların %68.8’nin 

kadın (n=401) ve %31.2’sinin erkek (n=182) olduğu görülmektedir. Tablo 

3’deki görev türüne göre dağılım incelendiğinde araştırmaya katılan 

katılımcıların %1.5’nin okul müdürü (n=9), %4.3’nün müdür yardımcısı 

(n=25), %94.2’sinin ise öğretmenlerin (n=549) oluşturduğu görülmektedir. 

Yöneticilerin sayısının az olmasının nedeni çok sayıda anketin okullara 

gönderilmesi ve yöneticilerin işlerinin yoğunluğu sebebiyle anketleri 

cevaplamak istememeleridir. 

Tablo 3’deki dağılıma göre katılımcıların %11.7’sinin (n=68) 1-5 yıl 

kıdeme sahip olduğu, %25’inin (n=146) 6-10 yıl kıdeme sahip olduğu, 

%27.3’ünün (n=159) 11-15 yıl kıdeme sahip olduğu, %16.1’inin (n=94) 16-20 

yıl kıdeme sahip olduğu, %19.9’unun (n=116) 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 3’deki dağılıma göre katılımcıların %11.8’inin (n=69) ön lisans, 

%81.6’sının (n=476) lisans, %6.5’inin (n=38) yüksek lisans mezunu oldukları 

görülmektedir. 

Aynı tabloda yöneticilik kıdemine bakıldığında, yöneticilerin 

%27.27’sinin (n=9) 1-5 yıl yöneticilik kıdemine sahip olduğu, %27.27’sinin 

(n=9) 6-15 yıl yöneticilik kıdemine sahip olduğu % 27.27’sinin (n=9) 16-20 yıl 

yöneticilik kıdemine sahip olduğu, %18.19’unun (n=9) 21 yıl ve üzeri 

yöneticilik kıdemine sahip olduğu görülmektedir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma için gerekli verilerin toplanması amacıyla araştırmacı 

tarafından bir anket geliştirilmiştir. Anket dört bölümden oluşmaktadır. 

Anketin birinci bölümünde araştırma kapsamına alınan okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin “cinsiyet”, “görev”, “mesleki kıdem”, “eğitim durumu” ve okul 

yöneticileri için “yöneticilikteki kıdeme” ilişkin değişkenlere yer verilmiştir. 

Anketin ikinci bölümde “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin 

Amaçlarına İlişkin 18 maddelik bir ölçek yer almaktadır. Üçüncü bölümde 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Uygulanmasına İlişkin 15 
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maddelik bir ölçek yer almaktadır. Dördüncü bölümde “Demokrasi Eğitimi ve 

Okul Meclisleri Projesinin Geliştirilmesine İlişkin 24 maddelik bir ölçek yer 

almaktadır. 

Anketin ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerinde yer alan ölçekler 

beşli likert tipi maddelerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerden her 

bir ifadeyle ilgili olarak; (1) hiç katılmıyorum, (2) çok az katılıyorum, (3) biraz 

katılıyorum, (4) büyük ölçüde katılıyorum ve (5) tam katılıyorum 

seçeneklerinden kendileri için uygun olanı işaretlemeleri istenmiştir. 

Hazırlanan anket taslağı Türk Dili ve Edebiyatı alanında bir uzmanla 

tekrar gözden geçirilmiş ana temaya sadık kalınarak Türkçe ifade uygunluğu 

sağlanmıştır. Ayrıca veri toplama aracında anlaşılmayan soru olup 

olmadığının tespiti için araştırma evreninden üç öğretmen ve bir okul müdürü 

ile tekrar gözden geçirilerek ön uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

Geçerlik Çalışmaları 

 Araştırmanın veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

için araştırma evrenindeki ilköğretim okullarında görevli 60 okul yöneticisi ve 

öğretmene ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sonucunda elde edilen 

veriler, SPSS 15.0 for Windows programı kullanılarak geçerlik ve güvenirlik 

analizi yapılmıştır. 

Araştırmanın veri toplama aracının kapsam geçerliği uzman görüşüne 

dayalı olarak belirlenmiştir. Alan uzmanlarıyla görüşülerek, araştırmanın veri 

toplama araçlarında yer alan ifadeler gözden geçirilmiştir. Yazılan her bir 

ifadenin, ilgili olduğu boyutu temsil edip etmediği alan uzmanlarıyla 

incelenmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Boyutlara ilişkin ifadelerin 

oluşturulmasında, anlatımın açık ve anlaşılır olmasına özen gösterilmiş, 

anlam karmaşasına yol açabilecek ifadelerden mümkün olduğunca 

kaçınılmıştır. Bu şekilde, biçim ve içerik olarak her boyutu temsil edecek 

uygun ifadeler yazılmaya çalışılmıştır.  

Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının yapı geçerliği faktör 

analizi ile test edilmiştir. Bu amaçla araştırmanın ikinci bölümde yer alan 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına İlişkin Görüşler 
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Ölçeği”, üçüncü bölümde “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin 

Uygulanmasına İlişkin Görüşler Ölçeği” ve dördüncü bölümde yer alan 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Geliştirilmesine İlişkin 

Görüşler Ölçeğine” SPSS programı kullanılarak faktör analizi yapılmıştır.  

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına İlişkin 

Görüşler” ölçeğine ilişkin olarak yapılan faktör analizinde ölçeğin tek faktörlü 

olduğu gözlenmiştir. Ölçekte yer alan 18 maddenin tek faktörde toplandığı ve 

yeterli faktör yüküne sahip olduğu görüldüğünden ölçekten hiçbir madde 

çıkarılmamıştır. Tek boyutlu ölçek toplam varyansın % 72.524’ünü 

açıklamaktadır. “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına 

İlişkin Görüşler” ölçeğine ait faktör analizi sonuçları Tablo 4.’de verilmiştir.  

 
Tablo 4.  “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına 

İlişkin Görüşler” Ölçeğine Ait Faktör Analizi Sonuçları 
 

 Maddeler 

Faktör Yükü/ 
Madde öz 
değerleri 

Açıklanan 
Varyans 

M1 .744 

% 
72.524 

M2 .790 
M3 .834 
M4 .856 
M5  .857 
M6 .852 
M7 .850 
M8 .853 
M9 .881 
M10 .859 
M11 .866 
M12 .882 
M13 .878 
M14 .892 
M15 .857 
M16 .820 
M17 .872 
M18 .870 

 

21 maddeden oluşan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin 

Uygulanmasına İlişkin Görüşler” ölçeğine ilişkin yapılan faktör analizinde 
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ölçeğin tek boyutlu olduğu ortaya çıkmıştır. Maddelerin faktör yükü 

incelendiğinde yeterli faktör yüküne sahip olmayan veya birden fazla boyuta 

yüklenen altı madde (M2, M3, M7, M9, M11, M19) ölçekten çıkarılıp tekrar 

faktör analizi yapılmıştır.  Bu analiz sonucunda ölçeğin tek faktörde toplandığı 

görülmüştür. Tek boyutlu ölçek toplam varyansın % 46.525’ini 

açıklamaktadır.  

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Uygulanmasına İlişkin 

Görüşler” ölçeğine ait faktör analizi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5.“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Uygulanmasına 
İlişkin Görüşler” Ölçeğine Ait Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler 

Faktör Yükü/ 
Madde öz 
değerleri 

Açıklanan 
Varyans 

M8  .865 

% 
46.525 

M3 .829 
M4 .809 
M6 .800 
M10 .729 
M2 .705 
M12 .673 
M5 .663 
M11 .643 
M15 .633 
M13 .581 
M7 .581 
M14 .538 
M1 .536 
M9 .513 

 

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Geliştirilmesine İlişkin 

Görüşler” ölçeğine ilişkin yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin dört boyut 

ortaya çıkardığı ancak ölçekte yer alan 27 maddeden 24’ünün tek faktörde 

toplandığı görülmüştür. Yeterli faktör yüküne sahip olmayan iki madde (M14, 

M24, M25) ölçekten atılarak tek boyuttan oluşan 24 maddelik ölçeğe tekrar 

faktör analizi yapılmış ve bu analizin sonuçları Tablo 6’de verilmiştir. Tek 

boyutlu ölçek toplam varyansın % 59.309’ini açıklamaktadır. 
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Tablo 6. “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin 
Geliştirilmesine İlişkin Görüşler” Ölçeğine Ait Faktör Analizi Sonuçları 

 

Maddeler 

Faktör 
Yükü/ 

Madde öz 
değerleri 

Açıklanan 
Varyans 

M15 .916 

% 
 

59.309 

M23 .897 
M17 .897 
M8 .883 
M2O .878 
M16 .861 
M5 .860 
M11 .855 
M4 .851 
M7 .848 
M12 .835 
M13 .808 
M14 .759 
M24 .758 
M1 .727 
M3 .713 
M22 .700 
M6 .699 
M2 .666 
M21 .613 
M18 .578 
M10 .578 
M19 .519 
M9 .557 

 
Güvenirlik Çalışmaları 

Veri toplama aracını oluşturan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri 

Projesi Amaçlarına İlişkin Görüşler” Ölçeği, “Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri Projesinin Uygulanmasına İlişkin Görüşler” Ölçeği ve “Demokrasi 

Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Geliştirilmesine İlişkin Görüşler” 

Ölçeğinin güvenirlik çalışması için her bir ölçeğin kendi içinde güvenirlik 

katsayısı olan Cronbach Alpha değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, her bir 

ölçekteki maddelerin madde toplam korelasyonları da gösterilmiştir. 

Ölçeklerde yer alan maddelerden hiç birinin madde toplam korelasyon 
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katsayısı 0.30’un altında çıkmadığın güvenirlik çalışmalarında ölçekten 

madde çıkarılmamıştır.  

Veri toplama aracı olarak kullanılan anketin birinci kısmındaki kişisel 

bilgiler bölümün takiben ikinci kısmında yer alan “Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri Projesi Amaçlarına İlişkin Görüşler” ölçeği için yapılan güvenirlik 

analizi sonucunda bu boyuta ilişkin Cronbach Alpha katsayısının .98 olduğu 

görülmüştür. Bu boyutta yer alan maddelerin madde toplam korelasyonları 

ise 0.72 ile 0.87 arasında değişmiştir. Bu boyuta ait güvenirlik analizi 

sonuçları Tablo 7’da verilmiştir.  

 
Tablo 7. “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına 

İlişkin Görüşler” Ölçeğine Ait Güvenirlik Analizi Sonuçları 
 

Maddeler 

Madde 
Toplam 

Korelasyonu 

Cronb
ach 

Alpha 
Katsa
yısı 

M1 .718 

. 98 

M2 .768 
M3 .816 
M4 .838 
M5 .838 
M6 .833 
M7 .830 
M8 .833 
M9 .864 
M10 .839 
M11 .847 
M12 .865 
M13 .860 
M14 .876 
M15 .836 
M16 .796 
M17 .853 
M18 .852 

 

Veri toplama aracının üçüncü kısmında yer alan “Demokrasi Eğitimi ve 

Okul Meclisleri Projesinin Uygulanması İlişkin Görüşler” Ölçeği için yapılan 

güvenirlik analizi sonucunda bu boyuta ilişkin Cronbach Alpha katsayısının 
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.92 olduğu görülmüştür. Bu boyutta yer alan maddelerin madde toplam 

korelasyonları ise 0.52 ile 0.71 arasında değişmiştir. Bu boyuta ait güvenirlik 

analizi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Uygulanmasına 
İlişkin Görüşler” Ölçeğine Ait Güvenirlik Analizi Sonuçları 

 

Maddeler 

Madde 
Toplam 

Korelasyonu 

Cronbach 
Alpha 

Katsayısı 
M1 .524 

.92 

M2 .665 
M3 .682 
M4 .660 
M5 .568 
M6 .645 
M7 .595 
M8 .747 
M9 .643 
M10 .706 
M11 .704 
M12 .668 
M13 .607 
M14 .639 
M15 .553 

 

Veri toplama aracının dördüncü kısmında yer alan “Demokrasi Eğitimi 

ve Okul Meclisleri Projesinin Geliştirilmesine İlişkin Görüşler” Ölçeği için 

yapılan güvenirlik analizi sonucunda bu boyuta ilişkin Cronbach Alpha 

katsayısının .97 olduğu görülmüştür. Bu boyutta yer alan maddelerin madde 

toplam korelasyonları ise 0.60 ile 0.82 arasında değişmiştir. Bu boyuta ait 

güvenirlik analizi sonuçları Tablo 9’de verilmiştir. 
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Tablo 9. “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Geliştirilmesine 
İlişkin Görüşler” Ölçeğine Ait Güvenirlik Analizi Sonuçları 

 

Maddeler 

Madde 
Toplam 

Korelasyonu

Cronbach 
Alpha 

Katsayısı
M1 .599 

.97 

M2 .703 
M3 .749 
M4 .752 
M5 .765 
M6 .620 
M7 .739 
M8 .745 
M9 .620 
M10 .684 
M11 .770 
M12 .745 
M13 .769 
M14 .800 
M15 .818 
M16 .794 
M17 .771 
M18 .688 
M19 .704 
M20 .795 
M21 .763 
M22 .752 
M23 .775 
M24 .780 

 

 

Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı olan anketin Araştırma örneklemindeki ilköğretim 

okullarında uygulanması için Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünden onay 

alınmıştır. Daha sonra anketin uygulanması bizzat araştırmacı tarafından 

araştırma kapsamına alınan okullara gidilerek gerçekleştirilmiştir. Uygulama 

sonucunda 592 tane anket toplanmış, ancak bunlardan kurallara uygun 

olarak doldurulan 583 tanesi analizlerde kullanılmıştır.  
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Verilerin Analizi 

Araştırmanın kapsamında toplanan verilerin analizinde SPSS 15.00 

for Windows programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü 

varyans analizi ve Kruskal Wallis gibi istatistiksel teknikler kullanılmıştır.  

Aritmetik ortalama değerlerinin aralıklara göre dağılımı aşağıda 

verilmiştir. 

1.00 – 1.79 Hiç Katılmıyorum 

1.80 – 2.60 Çok Az Katılıyorum 

2.61 – 3.41 Biraz Katılıyorum 

3.42 – 4.20 Büyük Ölçüde Katılıyorum 

4.21 – 5.00 Tam Katılıyorum  

Araştırmanın birinci, ikinci ve üçüncü alt probleminde ilköğretim 

okullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin “İlköğretim 

Okullarında Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’ne ilişkin 

görüşlerinin nasıl olduğu araştırılmıştır. Bu alt problemlerin çözümlenmesinde 

aritmetik ortalama, standart sapma ve önem sırası değerleri dikkate 

alınmıştır. 

Araştırmanın dördüncü alt probleminde, “İlköğretim Okullarında 

Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’ne ilişkin öğretmen 

ve okul yöneticilerinin görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi için t-testi yapılmıştır.  

Araştırmanın beşinci alt probleminde, “İlköğretim Okullarında 

Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’ne ilişkin öğretmen 

ve okul yöneticilerinin görüşlerinin kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğinin belirlenmesi için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. 

Araştırmanın altıncı alt probleminde, “İlköğretim Okullarında 

Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’ne ilişkin öğretmen 

ve okul yöneticilerinin görüşlerinin Öğrenim Durumu değişkenine göre 
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anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. 

Araştırmanın yedinci alt probleminde, “İlköğretim Okullarında 

Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’ne ilişkin öğretmen 

ve okul yöneticilerinin görüşlerinin görev türü değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için t testi yapılmıştır. 

Araştırmanın sekizinci alt probleminde, “İlköğretim Okullarında 

Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’ne ilişkin öğretmen 

ve okul yöneticilerinin görüşlerinin “yöneticilikteki kıdem” değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için Kruskal Wallis 

testi yapılmıştır. Görev değişkenine ilişkin dağılım normallik koşulunu 

gerçekleştirmediğinden ve kıdem kategorilerindeki yönetici sayılarının çok 

düşük olmasından dolayı parametrik olmayan bir analiz türü olan Kruskal 

Wallis testi yapılmıştır. 
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BÖLÜM IV 

 
 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 
 

Bu bölümde, araştırmada ele alınan ana problem ve alt problemlerin 

çözümü için toplanan verilerin istatistiksel çözümlemesi sonucunda elde 

edilen bulgular ve bunların yorumları bulunmaktadır.  

DEOM Projesi’nin Amaç, Uygulama ve Öneri Boyutlarına  

İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi 

Amaçlarına, Uygulanmasına ve Geliştirilmesine İlişkin Görüşler” boyutlarında 

yer alan maddelere ilişkin betimsel verilerden elde edilen bulgular ve bunların 

yorumları yer alacaktır. 

 

Projenin Amaçlarına ilişkin Bulgular 
Araştırma kapsamına giren yönetici ve öğretmenlerin DEOM Projesinin 

amaçlarına ilişkin görüşleri Tablo 10’da yer almaktadır. 

 
Tablo 10 “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına 

İlişkin Görüşler” Boyutunda Yer Alan Maddelere İlişkin Betimsel Veriler 
  

Maddeler X S Önem 
Sırası

1. Okul Meclisleri Projesi demokrasi eğitiminin sınıf içi 
uygulamalarını pekiştirmektedir.  3.46 1.08 13 

2. Okul Meclisleri öğrencinin kendi karar ve davranışlarını 
kendisinin oluşturmasını sağlamaktadır.  3.49 1.05 12 

3. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerde birlikte çalışma ve takım 
ruhunu geliştirmektedir. 3.61 1.01 8 

4. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerde vatandaşlık bilinci 
oluşturmaktadır. 3.64 1.01 6 

5. Okul Meclisleri Projesi öğrencilere sorumluluk bilinci 
sağlamaktadır. 3.68 .99 3 

6. Okul Meclisleri Projesi yerleşik bir demokrasi kültürü 
oluşturmaktadır. 3.59 1.04 9 
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Tablo 10. Devam 
7. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerin demokratik değerleri 
benimsemelerini sağlamaktadır. 3.59 1.02 9 

8. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerin kamuoyu oluşturabilme 
becerilerini geliştirmektedir. 3.58 1.04 10 

9. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerde iletişim bilincini 
geliştirmektedir. 3.65 1.02 5 

10. Okul Meclisleri Projesi katılım ve çoğulculuk bilincini 
geliştirmektedir. 3.67 .99 4 

11. Okul Meclisleri Projesi hoşgörü bilincini geliştirmektedir. 3.54 1.01 11 

12. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerin sosyalleşmelerini 
sağlamaktadır. 3.76 1.01 2 

13. Okul Meclisleri Projesi ile öğrenciler okul sıralarında 
demokrasiyi uygulamalı olarak öğrenmektedirler. 3.68 1.03 3 

14. Okul Meclisleri Projesi öğrencilere başkalarının haklarına 
saygı duymayı öğretmektedir 3.62 1.01 7 

15. Okul Meclisleri Projesi, öğrencilere arkadaşlarına eşit ve 
adil davranmayı öğretmektedir 3.58 1.03 10 

16. Okul Meclisleri Projesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy 
kullanma kültürünü kazandırmaktadır 3.91 1.01 1 

17. Okul Meclisleri Projesi, başkalarının hak ve hürriyetlerine 
saygı duymayı öğretmektedir 3.64 1.02 6 

18. Okul Meclisleri Projesi, öğrencilerin eşitlik ilkesine önem 
vermesini sağlamaktadır. 3.59 1.01 9 

 
 

Araştırmaya katılan öğretmenler ve okul yöneticilerinin “Demokrasi 

Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına İlişkin Görüşler”ine ilişkin Tablo 

10 incelendiğinde öğretmenlerin katılım düzeyinin en yüksek olduğu 

maddelerin “M16. Okul Meclisleri Projesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy 

kullanma kültürünü kazandırmaktadır” ( X=3.91); “M12. Okul Meclisleri Projesi 

öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlamaktadır.” (X= 3.76); “M5. Okul Meclisleri 

Projesi öğrencilere sorumluluk bilinci sağlamaktadır.” ( X=3.68) ve “Okul 

Meclisleri Projesi ile öğrenciler okul sıralarında demokrasiyi uygulamalı 

olarak öğrenmektedirler.” (X=3.68) olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin ve 

okul yöneticilerinin katılım düzeyinin en düşük olduğu maddeler ise “1. Okul 

Meclisleri Projesi demokrasi eğitiminin sınıf içi uygulamalarını 

pekiştirmektedir.” (X=3.46); 2. “Okul Meclisleri öğrencinin kendi karar ve 

davranışlarını kendisinin oluşturmasını sağlamaktadır.” ( X=3.49) ve “11. Okul 
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Meclisleri Projesi hoşgörü bilincini geliştirmektedir.”(X=3.49) olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların okul meclislerinin amaçlarına ilişkin görüşlerinin 

“büyük ölçüde katılıyorum” düzeyinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu 

bulgulara dayalı olarak okul meclisleri projesinin öğrencilerde seçme, seçilme 

ve oy kültürü gibi demokratik davranışları kazandırdığı, öğrencilerin 

sosyalleşmesine katkı sağladığı ve öğrencilerde sorumluluk duygusunun 

gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir. Bununla birlikte okul meclislerinin 

demokrasi eğitiminin sınıf içi uygulamalarını pekiştirdiği ve öğrencinin kendi 

karar ve davranışlarını kendisinin oluşturmasını sağladığına ilişkin ifadelere 

katılımın düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bulgulara dayalı olarak 

okul meclisleri uygulamalarının öğrencilerde demokratik değer ve tutumları 

tanıtmada ve onları bilinçlendirmede amaçları açısından daha başarılı 

olduğu; ancak öğrencilerin bu değerleri sınıf ortamında uygulamaya ve 

davranışa dönüştürme amaçları açısından daha az başarılı olduğu ifade 

edilebilir. 

 

M16’da yer alan. “Okul Meclisleri Projesi, öğrencilere seçme, 

seçilme ve oy kullanma kültürünü kazandırmaktadır” ifadesine öğretmenler 

ve okul yöneticilerinin yüksek katılım düzeyi Emir ve Kaya’nın (2004) 

çalışmasındaki öğretmen görüşleriyle örtüşmektedir. Öğretmenler, demokrasi 

Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’nin öğrencilerde seçme-seçilme, oy 

kullanma bilincinin oluşturulmasında, demokratik katılımcılığı uygulamalı 

olarak göreceklerinden ve yönetime katılma davranışı kazanacaklarından 

dolayı etkili olacağını söylemişlerdir (Emir ve Kaya, 2004). M11’de yer alan. 

“Okul Meclisleri Projesi hoşgörü bilincini geliştirmektedir.” İfadesine katılım 

düzeyi aynı araştırmanın sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Metin(2006)’in çalışmasında da DEOM Projesi’nin amaçları boyutunda elde 

ettiği bulgulara göre öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri araştırmamızla 

benzerlik göstermektedir. Kıncal ve Uygun (2006)’un çalışmasının 

sonuçlarına bakıldığında, “projenin algılanışı okul yönetimleri, öğretmenler ve 

öğrenciler tarafından olumlu ve genelde amaca uygundur.” ifadesiyle 

benzemektedir. 
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DEOM Projesinin Uygulanmasına İlişkin Görüşler 
Araştırma kapsamına giren okul yöneticileri ve öğretmenlerin DEOM 

Projesinin uygulanmasına ilişkin görüşleri Tablo 11’de verilmiştir. 

 
Tablo 11. Uygulama Boyutunda Yer Alan Maddelere İlişkin Betimsel Veriler 

Maddeler X  S Önem 
Sırası

1. Okul Meclisleri seçimlerinde öğretmenler öğrencilerin 
tercihlerini etkilemektedir. 2.68 1.17 14 

2. Okul Meclislerinin seçim usulleri konusunda öğrenciler 
yeterince bilgilendirilmemektedir. 3.02 1.11 9 

3. Okul Meclisleri Projesinin yönergesine göre öğrencilerin 
yapması gerekenleri öğretmenler üstlenmektedir. 2.97 1.13 11 

4. Okul Öğrenci Meclisi toplantıları düzenli ve amacına uygun 
yapılmamaktadır. 3.08 1.17 8 

5. Öğrenciler propaganda sürecinde gerçekleştiremeyecekleri 
vaatlerde bulunmaktadır. 3.43 1.10 2 

6. Okul Meclisleri seçiminin propaganda sürecinde öğrenciler 
belirlenen kural ve sınırlılıklara uygun davranmamaktadır. 3.00 1.09 10 

7. Okul Meclisleri Projesi okullarda yürütülmesinde daha çok okul 
yönetiminin görevlendirdiği öğretmenler etkin olmaktadır. 3.34 1.11 3 

8. Okul Meclisleri Projesinin okullarda yürütülmesinde 
sorumluluğu genelde öğrenci değil okul yönetimi ve öğretmenler 
üstlenmektedir. 

3.22 1.15 7 

9. Okul yönetimi ve öğretmenler Okul Meclisleri Projesinin 
okullarda uygulanmasında öğrenme sürecine ihtiyaç 
duymaktadır. 

3.34 .96 3 

10. Okul Meclisleri temsilcileri Okul Meclisleri Projesi ile ilgili 
yeterince bilgiye sahip değildir. 3.32 1.03 4 

11. Okul Meclisleri temsilcileri okul yönetimi ile öğrenciler 
arasında köprü işlevi görmeyi başaramamaktadır. 3.31 1.06 5 

12. Okul Meclisi çalışmaları için öğrencilere uygun ortam 
sağlanmamaktadır. 3.26 1.14 6 

13. Okul temsilciliğine genellikle büyük sınıflardan öğrenciler 
seçilmektedir. 3.53 1.15 1 

14. Okul temsilcileri okul meclisi gibi bir demokratik yapılanmayı 
makul olmayan istekler için kullanmaktadır. 2.78 1.21 13 

15. Okul Meclisleri Projesini yönetici ve öğretmenlere fazladan 
yük getirmektedir. 2.91 1.25 12 
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Araştırmaya katılan öğretmenler ve okul yöneticilerinin ‘DEOM 

Projesinin Uygulamasına İlişkin Görüşlere ait betimsel verilerin yer aldığı 

Tablo 11 incelendiğinde; öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin katılım 

düzeyinin en yüksek olduğu dört maddenin; “M13.Okul temsilciliğine 

genellikle büyük sınıflardan öğrenciler seçilmektedir.” (X=3.53); “M5. 

Öğrenciler propaganda sürecinde gerçekleştiremeyecekleri vaatlerde 

bulunmaktadır.” ( X=3.43); “M9. Okul yönetimi ve öğretmenler Okul Meclisleri 

Projesi’nin okullarda uygulanmasında öğrenme sürecine ihtiyaç 

duymaktadır.” ( X=3.34); Aynı ortalamaya sahip “M7.Okul Meclisleri 

Projesi’nin okullarda yürütülmesinde daha çok okul yönetiminin 

görevlendirdiği öğretmenler etkin olmaktadır.”(X=3.34) olduğu görülmektedir. 

   

  Araştırmaya katılan katılımcıların katılım düzeyinin en düşük olduğu 

dört madde ise; “M1. Okul Meclisleri seçimlerinde öğretmenler öğrencilerin 

tercihlerini etkilemektedir.’’( X=2.68); “M14. Okul temsilcileri okul meclisi gibi 

demokratik yapılanmayı makul olmayan istekler için kullanmaktadır.” 

( X=2.78); “M15. Okul Meclisleri Projesi yönetici ve öğretmenlere fazladan 

yük getirmektedir ( X=2.91); ”M3. Okul Meclisleri Projesi’nin yönergesine göre 

öğrencilerin yapması gerekenleri öğretmenler üstlenmektedir.”( X=2.97) 

olduğu görülmektedir. 

  

 Araştırma verileri incelendiğinde M5 ile M13’e verdikleri cevaplardan 

katılımcıların oldukça katılıyorum kategorisinde oldukları görülmektedir. Diğer 

maddelerin aritmetik ortalamalarının “Biraz Katılıyorum.” kategorisinde 

olduğu görülmektedir. Kıncal ve Uygun (2006)’un, “Demokrasi Eğitimi Ve 

Okul Meclisleri Projesi Uygulamalarının Değerlendirilmesi” adlı çalışmasında 

belirtilen projenin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ile araştırmadaki M1, 

M2, M3, M4, M5 ve M12’ de yer alan ifadeler benzerlik göstermekte ancak 

araştırmaya katılan öğretmenler ve okul yöneticilerinin ortalamalarına 

bakıldığında bu maddelerin ortalamalarının “Biraz Katılıyorum.”kategorisinde 

olduğu görülmektedir.  
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 Uygulama boyutundaki ifadelerin olumsuz olmasından dolayı veri 

analizi yapılırken maddeler tersten kodlanarak analize dahil edilmiştir. Sonuç 

olarak öğretmen ve okul yöneticilerinin Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri 

Projesinin okullarda uygulanması sürecinde aksaklıkları yaşandığı görüşüne 

az da olsa katıldıklarını söylemek mümkündür. 

 

DEOM Projesinin Geliştirilmesine İlişkin Görüşler 
Araştırma kapsamına giren okul yöneticileri ve öğretmenlerin DEOM 

Projesinin geliştirilmesine ilişkin görüşlere ait betimsel veriler Tablo 12’de 

verilmiştir. 

Tablo12. Öneri Boyutunda Yer Alan Maddelere İlişkin Betimsel Veriler 

Maddeler X  S Önem 
Sırası

1. Okul Meclisi Bültenleri hazırlanıp, toplantılarda alınan 
kararlar öğrencilerle ailelere duyurulmalıdır. 3.95 1.04 17 

2. Yerel gazetelere okul meclisleriyle ilgili makaleler 
yazılması özendirilmelidir. 4.04 .93 15 

3. Okulların internet sayfalarında okul meclislerine bölüm 
ayrılmalıdır. 4.20 .89 8 

4. Okul, ilçe ve il meclislerinin uygulamaları ile ilgili 
sunumlar hazırlanıp internet ortamında duyurulmalıdır. 4.13 .90 12 

5. Okul Meclisi ve okul yönetimi arasında iletişim açık 
tutulmalıdır. 4.25 .86 5 

6. Öğretmenler “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri” ile 
ilgili hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. 3.90 1.12 18 

7. Öğrencilerin demokratik davranışları içselleştirmeleri için 
öğretmenler sınıf içi uygulamalarda demokratik 
davranmalıdırlar. 

4.27 .89 3 

8. Demokrasi eğitimi ders programlarında daha fazla yer 
almalıdır. 4.15 .93 11 

9. Demokrasi eğitimi okullarda ayrı bir ders olarak yer 
almalıdır. 4.03 1.04 16 

10. Derslerin ve derslerde yer alan faaliyetlerin içerik ve 
yöntemlerinin belirlenmesine öğrenci katılımı sağlanmalıdır. 4.07 1.01 13 

11. Aileler demokrasi eğitimi ile ilgili bilgilendirilmelidir. 4.24 .85 6 
12. Demokrasi eğitimi ile ilgili seminer, sempozyum ve 
paneller yapılmalıdır. 4.15 .92 11 

13. Demokrasi eğitimi ile ilgili yayınlar yapılmalıdır. 4.21 .86 7 
14. Okul meclisleri toplantılarında alınan kararlar, okulların 
imkânları ölçüsünde gerçekleştirilerek etkililiği artırılmalıdır. 4.24 .84 6 

15. Okul meclislerinin amacının ve işlevinin farkındalığı 
artırılmalıdır. 4.19 .82 9 

16. Okullarda eski okul meclisi üyelerinin deneyimlerinden 
yeni seçilen öğrencilerin faydalanması sağlanmalıdır. 4.19 .84 9 

17. Temsilcilere okulda uygun bir yerde ilan panosu 
verilmelidir. 4.29 .84 2 
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Tablo 12. Devam 
18. Okullarda okul meclisi için bütçe ayrılmalıdır. 4.05 1.01 14 
19. Okul yöneticileri ve öğretmenler okul temsilcilerinin yılın 
bazı dönemlerinde maruz kalacağı eleştirilere karşı dikkatli 
olmalıdır. 

4.07 .89 13 

20. Sınıf temsilcileri okul meclisi toplantılarından hemen 
sonra alınan kararları kendi sınıflarına bildirmelidirler. 4.24 .88 6 

21. Okul Meclisi toplantıları, gündemin kısa tutulması ve ilgi 
çekici olması için kısa aralıklarla yapılmalıdır. 4.19 .86 9 

22.Toplantılardaki görüşmeler meclisin öğretmenlerden ve 
idarecilerden çözüm bulmalarını istediği isteklerden çok 
yapılacak eylemler üzerine olmalıdır. 

4.16 .89 10 

23.Sınıf temsilcileri okul meclisi toplantılarından hemen 
sonra sınıflarına geri bildirim vermelidir. 4.26 .84 4 

24. Öğrencilerin, sınıf ve okul temsilciliğine aday 
öğrencilerin sahip olması gereken özellikler hakkında 
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

4.31 .81 1 

  
 Araştırmaya katılan öğretmenler ve okul yöneticilerin “Demokrasi 

Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi”nin Geliştirilmesine yönelik önerilere ilişkin 

Tablo 12 incelendiğinde, katılımcıların katılım düzeyinin en yüksek olduğu 

dört maddenin; “M24. Öğrencilerin, sınıf ve okul temsilciliğine aday 

öğrencilerin sahip olması gereken özellikler hakkında bilgilendirilmesi 

sağlanmalıdır” ( X=4.31); “M17. Temsilcilere okulda uygun bir yerde ilan 

panosu verilmelidir.”( X=4.29); “M7. Öğrencilerin demokratik davranışları 

içselleştirmeleri için öğretmenler sınıf içi uygulamalarda demokratik 

davranmalıdır.”(X=4.27); “M23. Sınıf temsilcileri okul meclis toplantılarından 

hemen sonra sınıflarına geri bildirim vermelidir.” ( X=4.26) olduğu 

görülmektedir. 

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin katılım düzeyinin en düşük 

olduğu dört madde ise; “M6.Öğretmenler Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri ile ilgili hizmetiçi eğitimden geçirilmelidir” (X=3.90); “M1. Okul 

Meclisi Bültenleri hazırlanıp, toplantılarda alınan kararlar öğrencilerle ailelere 

duyurulmalıdır “( X=3.95);” “M9. Demokrasi eğitimi okullarda ayrı bir ders 

olarak yer almalıdır.” ( X=4.03); “M2. Yerel gazetelere okul meclisleriyle ilgili 

makaleler yazılması özendirilmelidir” ( X=4.04) olduğu görülmektedir 

Katılımcıların verdiği cevapların aritmetik ortalamaları X=3.90 ile X=4.31 

arasında değişmektedir.  
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DEOM Projesinin geliştirilmesine ilişkin ifadelere öğretmenlerin ve okul 

yöneticilerinin katılımı M5, M7, M11, M14, M17, M20, M23, M24’de tamamen 

katılıyorum şeklinde diğer maddelere ise oldukça katılıyorum şeklindedir. Bu 

bulgulara dayanarak DEOM Projesinin geliştirilmesine ilişkin ifadelere 

öğretmenler ve okul yöneticileri olumlu görüş bildirmişlerdir. Emir ve Altun 

(2004), Çankaya ve Seçkin (2004), Akpınar ve Turan (2004), Kaldırım (2004) 

ile Emir ve Kaya (2004)’nın yaptıkları çalışmalar ile “M6. Öğretmenler 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri” ile ilgili hizmet içi eğitimden 

geçirilmelidir” ifadesiyle örtüşmektir. Araştırmada bu ifadeye olumlu görüş 

bildiren öğretmenler ve okul yöneticilerinin kendilerini geliştirmeye açık 

olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin demokrasi eğitiminde önemli bir role sahip 

olduğu düşünüldüğünde sınıf içi davranışlarının da demokratik olması 

gerekmektedir. Bu sayede öğrenciler demokratik davranışları içselleştirebilir. 

Bireyler demokrasiyle ilgili ilk deneyimlerini ailede yaşadıkları için ailelerin de 

demokrasi eğitimi ili ilgili bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

 
“İlköğretim Okullarında Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri Projesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerinin 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için t-

testi yapılmıştır. t- test sonuçları Tablo13 ‘de verilmiştir.  

 
Tablo 13 . DEOM Projesi’nin Üç Alt Boyutuna İlişkin Olarak 
Katılımcıların Görüşlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

 

 

Boyutlar 

Cinsiyet 

t sd p Kadın 
(N=401) 

Erkek 
(N=182) 

X S X S 
1. Amaç 3.63 .89 3.63 .82 .065 581 .949
2. Uygulama 3.09 .78 3.27 .76 2.515 581 .012*
3. Öneri 4.16 .71 4.16 .63 .000 581 1.000

*p<.05 

 
“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına İlişkin 

Görüşler” boyutuna ilişkin olarak yapılan t-testi sonuçları araştırmaya katılan 

öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermediğini ortaya koymaktadır [t(581)= .065, p>.05]. Bu boyutta 
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araştırmaya katılan kadın katılımcıların görüşleri (X=3.63) ve erkek 

katılımcıların görüşlerinin ( X=3.63) aynı düzeyde olduğu görülmektedir. 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Uygulanmasına İlişkin 

Görüşler” boyutunda kadın ve erkeklerin görüşleri arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığının görülmesine için t-testi sonucunda her iki cinsiyetin 

bu konudaki görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. 

[t(581)= 2.515, p<.05]. Bu boyutta araştırmaya katılan kadın katılımcıların 

görüşlerinin ortalaması 3.09 iken, erkeklerin görüşlerinin ortalaması 3.27 

olmuştur. Aradaki fark anlamlıdır. Burada, erkek katılımcıların görüşlerinin 

ortalamasının kadın katılımcılardan daha yüksek çıkması, erkek katılımcıların 

“Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Projesinin Uygulanmasına İlişkin 

Görüşler”inin daha olumlu olduğu göstermektedir. Kadın katılımcılar bu 

uygulamaları daha yetersiz bulmaktadırlar.  

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Geliştirilmesine İlişkin 

Görüşler” boyutunda, araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin 

görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. 

[t(581)= 1.000, p>.05]. Bu boyutta araştırmaya katılan kadın katılımcıların 

görüşleri ( X=4.16) ve erkek katılımcıların görüşlerinin ( X=4.16) aynı düzeyde 

olduğu görülmektedir.  

İlköğretim Okullarında Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri 

Projesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerinin kıdem 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi 

için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bu analizin sonuçları 

Tablo 14 ve Tablo 15 ‘de verilmiştir.  

 

Tablo 14. Kıdem Değişkenine İlişkin Betimsel Veriler 
 

Boyutlar 
1. 1-5 yıl 
(N=68) 

2. 6-10 yıl 
(N=146) 

3. 11-15 yıl 
(N=159) 

4.16-20 yıl 
(N=94) 

5. 21 yıl ve 
üzeri 

(N=76) 
X S X S X S X S X S 

1. Amaç 3.74 .794 3.57 .86 3.65 .91 3.55 .88 3.66 .85 
2. Uygulama 3.06 .72 3.18 .77 3.10 .83 3.13 .81 3.24 .72 
3. Öneri 4.27 .60 4.16 .74 4.22 .76 4.01 .67 4.11 .56 
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Tablo 14’deki betimsel veriler incelendiğinde, 1-5 yıl kıdeme sahip olan 

katılımcıların amaç boyutuna ilişkin görüşlerinin ortalamasının X=3.74; 6-10 

yıl kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerinin ortalaması X=3.57; 11-15 yıl 

kıdem grubundakilerin ortalamasının X=3.65; 16-20 yıl kıdeme 

grubundakilerin ortalamasının X=3.55 ve 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip 

olanların ortalamasının X=3.66 olduğu görülmektedir. Bu ortalamalara göre 

katılımcıların amaç boyutuna ilişkin maddelere büyük ölçüde katıldıklarını 

söyleyebiliriz. 1-5 yıl kıdem grubundaki katılımcıların görüşlerinin diğer kıdem 

grubundakilerden daha olumlu olduğu görülmektedir. Daha genç okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin okul meclisleri projesinin amaçlarına katılım 

düzeylerinin yüksek olduğunu görülmektedir. 

Tablo 14’deki betimsel veriler incelendiğinde, 1-5 yıl kıdeme sahip olan 

katılımcıların uygulama boyutuna ilişkin görüşlerinin ortalamasının X=3.06; 6-

10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerinin ortalaması X=3.18; 11-15 yıl 

kıdem grubundakilerin X=3.10; 16-20 yıl kıdeme grubundakilerin X=3.13 ve 

21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların ortalamasının X=3.24 olduğu 

görülmektedir. 21 yıl ve üzeri kıdem grubundaki katılımcıların görüşlerinin 

diğer kıdem grubundakilerden daha olumlu olduğu görülmektedir. Daha yaşlı 

okul yöneticileri ve öğretmenlerin okul meclisleri projesinin uygulama 

boyutuna katılım düzeylerinin yüksek olduğunu görülmektedir. 

Tablo 14’deki betimsel veriler incelendiğinde, 1-5 yıl kıdeme sahip olan 

katılımcıların geliştirme boyutuna ilişkin görüşlerinin ortalamasının X=4.27; 6-

10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin görüşlerinin ortalaması X=4.16; 11-15 yıl 

kıdem grubundakilerin X=4.22; 16-20 yıl kıdeme grubundakilerin X=4.01 ve 

21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların ortalamasının X=4.11 olduğu 

görülmektedir. 1-5 yıl kıdem grubundaki katılımcıların görüşlerinin diğer 

kıdem grubundakilerden daha olumlu olduğu görülmektedir. Daha genç okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin okul meclisleri projesinin öneri boyutuna katılım 

düzeylerinin yüksek olduğunu görülmektedir.   
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Tablo 15. DEOM Projesi’nin Üç Alt Boyutuna İlişkin Olarak Katılımcıların 
Görüşlerinin Kıdem Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Boyutlar Varyansın 
Kaynağı KT sd KO F p 

1.Amaç 
Gruplar Arası 2.034 4 .508 .672 

 
 

.612
 
 

Gruplar İçi 437.575 578 .757 
Toplam 439.608 582  

2.Uygulama 
Gruplar Arası 1.981 4 .495 .820 

 
 

.513
 
 

Gruplar İçi 348.892 578 .604 
Toplam 350.873 582  

3. Öneri 
Gruplar Arası 3.756 4 .939 2.010 

 
 

.092
 
 

Gruplar İçi 270.033 578 .467 
Toplam 273.789 582  

 
“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına İlişkin 

Görüşler” boyutuna ilişkin olarak, Tablo 15’deki veriler incelendiğinde, 

araştırmaya katılan okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin kıdem 

değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [F(4-582)= .672; 

p>.05]. Bu bulguya dayalı olarak, kıdem değişkeninin “Demokrasi Eğitimi ve 

Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına İlişkin Görüşler”de farklılık yaratan bir 

değişken olmadığı söylenebilir. 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Uygulanmasına İlişkin 

Görüşler” boyutuna ilişkin olarak, Tablo 15’deki veriler incelendiğinde, 

araştırmaya katılan okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin kıdem 

değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [F(4-582)= .820; 

p>.05]. Tablo 15’de görüldüğü gibi, kıdem değişkeni “Demokrasi Eğitimi ve 

Okul Meclisleri Projesinin Uygulanmasına İlişkin Görüşler”de farklılık yaratan 

bir değişken değildir.  

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Geliştirilmesine İlişkin 

Görüşler” boyutuna ilişkin olarak, Tablo 15’deki veriler incelendiğinde, 

araştırmaya katılan okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin kıdem 

değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [F(4-582)= 

2.010; p>.05]. Yukarıdaki iki boyutta olduğu gibi “Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri Projesinin Geliştirilmesine İlişkin Görüşler” boyutunda da kıdem 

değişkeninin farklılık yaratan bir değişken olmadığı görülmektedir.  
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“İlköğretim Okullarında Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri Projesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerinin 

Öğrenim Durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. Bu analizin sonuçları Tablo 16 ve Tablo 17 ‘de verilmiştir.  

 
Tablo16 . Öğrenim Durumu Değişkenine İlişkin Betimsel Veriler 

Boyutlar 
Önlisans 

(N=69) 
Lisans 
(N=476) 

Lisans üstü 
(N=38) 

S S X X X S 
1. Amaç 3.59 .81 3.62 .89 3.85 .72 
2. Uygulama 3.27 .63 3.12 .80 3.19 .68 
3. Öneri 4.12 .59 4.15 .71 4.32 .46 

Tablo 16’daki betimsel veriler incelendiğinde, amaç boyutunda 

önlisans mezunu katılımcıların görüşlerinin ortalamasının X=3.59; lisans 

mezunu katılımcıların görüşlerinin ortalaması X=3.62; lisans üstü eğitime 

sahip katılımcıların görüşlerinin ortalamasının X=3.85; olduğu görülmektedir. 

Lisans üstü eğitime sahip katılımcıların görüşlerinin önlisans ve lisans 

düzeyinde eğitime sahip katılımcılardan okul meclisleri projesinin amaçlarına 

katılım düzeylerinin yüksek olduğunu görülmektedir. Bu bulgulara dayanarak 

eğitim düzeyi yükseldikçe demokrasi inancı ve demokrasinin gerçekleştirmek 

istediği amaçlara katılımın arttığını söyleyebiliriz. 

Tablo 16’daki betimsel veriler incelendiğinde, uygulama boyutunda 

önlisans mezunu katılımcıların görüşlerinin ortalamasının X=3.27; lisans 

mezunu katılımcıların görüşlerinin ortalaması X=3.12; lisans üstü eğitime 

sahip katılımcıların görüşlerinin ortalamasının X=3.19; olduğu görülmektedir. 

Önlisans mezunu katılımcıların görüşlerinin lisans üstü ve lisans düzeyinde 

eğitime sahip katılımcılardan okul meclisleri projesinin uygulamalarına katılım 

düzeylerinin yüksek olduğunu görülmektedir. 

Tablo 16’daki betimsel veriler incelendiğinde, projenin geliştirilmesi 

boyutunda önlisans mezunu katılımcıların görüşlerinin ortalamasının X=4.12; 

lisans mezunu katılımcıların görüşlerinin ortalaması X=4.15; lisans üstü 

eğitime sahip katılımcıların görüşlerinin ortalamasının X=4.32 olduğu 
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görülmektedir. Bu bulgulara göre lisans üstü eğitime sahip katılımcıların 

görüşlerinin önlisans ve lisans düzeyinde eğitime sahip katılımcılardan okul 

meclisleri projesinin geliştirilmesine ilişkin önerilere katılım düzeylerinin 

yüksek olduğunu görülmektedir. 

Tablo 17 . DEOM Projesi’nin Üç Alt Boyutuna İlişkin Olarak Katılımcıların 
Görüşlerinin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Boyutlar Varyansın 
Kaynağı KT sd KO F p 

1.Amaç 
Gruplar Arası 1.989 2 .995 

1.318 .268Gruplar İçi 437.619 580 .755 
Toplam 439.608 582  

2.Uygulama 
Gruplar Arası 1.408 2 .704 

1.168 .312Gruplar İçi 349.465 580 .603 
Toplam 350.873 582  

3. Öneri 
Gruplar Arası 1.119 2 .560 

1.191 .305Gruplar İçi 272.669 580 .470 
Toplam 273.789 582  

 
 “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına İlişkin 

Görüşler” boyutuna ilişkin olarak, Tablo 17’deki veriler incelendiğinde, 

araştırmaya katılan okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin öğrenim 

durumu değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [F(2-

580)= 1.318; p>.05]. Bu bulguya dayalı olarak, öğrenim durumu değişkeninin 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Amaçlarına İlişkin Görüşler”de 

farklılık yaratan bir değişken olmadığı söylenebilir. 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Uygulanmasına İlişkin 

Görüşler” boyutuna ilişkin olarak, Tablo 17’daki veriler incelendiğinde, 

araştırmaya katılan okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin öğrenim 

durumu değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [F(2-

580)= 1.168; p>.05]. Tablo 16’da görüldüğü gibi, öğrenim durumu değişkeni 

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Uygulanmasına İlişkin 

Görüşler”de faklılık yaratan bir değişken değildir. 

Tablo 17’deki verilere göre ayrıca, araştırmaya katılan okul yöneticileri 

ve öğretmenlerin görüşlerinin öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı 

şekilde farklılaşmadığı görülmektedir [F(2-580)=1.191; p>.05]. Tablo 16’da 

görüldüğü gibi, öğrenim durumu değişkeni “Demokrasi Eğitimi ve Okul 
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Meclisleri Projesinin Önerilerine İlişkin Görüşler”de farklılığa neden olan 

önemli bir değişken değildir. 

 İlköğretim Okullarında Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri Projesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerinin görev 

türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi için t testi yapılmıştır. T- test sonuçları Tablo18 ‘de verilmiştir.  

 
Tablo 18. DEOM Projesi’nin Üç Alt Boyutuna İlişkin Olarak 

Katılımcıların Görüşlerinin Görev Türüne Göre Karşılaştırılması 

Boyutlar 

Görev Türü 

t sd p 
Okul 

Yöneticisi 
(N=34) 

Öğretmen 
(N=549) 

X S X S 
1. Amaç 3.65 .78 3.63 .87 .173 581 .863
2. Uygulama 3.12 .88 3.15 .77 .222 581 .824
3. Öneri 4.10 .74 4.16 .68 .465 581 .642

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Amaçlarına İlişkin 

Görüşler” üzerinde yapılan t-testi sonuçları araştırmaya katılan öğretmen ve 

yöneticilerin görüşlerinin görev türüne göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermediğini ortaya koymaktadır [t(581)= .173, p>.05]. Bu boyutta 

araştırmaya katılan okul yöneticilerinin görüşleri ( X=3.65) ile öğretmenlerin 

görüşlerinin (X=3.63) oldukça yakın düzeylerde oldukları görülmektedir.  

Tablo 18’de projenin uygulamasına ilişkin görüşlerde öğretmen ve 

yöneticilerin görüşlerinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmektedir 

[t(581)= .222, p>.05]. Bu boyutta araştırmaya katılan okul yöneticilerinin 

görüşleri ( X=3.12) ile öğretmenlerin görüşleri ( X=3.15) oldukça yakın 

düzeylerdedir. 

Tablo 18, ayrıca projenin geliştirilmesine ilişkin öğretmen ve 

yöneticilerin görüşlerinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediğini ortaya 

koymaktadır [t(581)= .465, p>.05]. Bu boyutta araştırmaya katılan okul 

yöneticilerinin görüşlerinin ortalaması ( X=4.10) ve öğretmenlerin görüşlerinin 

ortalamasının ise ( X=4.16) olduğu görülmektedir. 
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“İlköğretim Okullarında Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul 

Meclisleri Projesine ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerinin 

“yöneticilikteki kıdem” değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi için Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Görev 

değişkenine ilişkin dağılım normallik koşulunu gerçekleştirmediğinden 

parametrik olmayan bir analiz türü olan Kruskal Wallis testi yapılmıştır.  

 

Farklı kıdem gruplarındaki okul yöneticilerinin “İlköğretim Okullarında 

Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri’nin Etkililiği”ne ilişkin 

görüşlere ilişkin Kruskal Wallis testi sonuçları Tablo 19’da verilmiştir.  

 
Tablo 19. DEOM Projesi’nin Üç Alt Boyutuna İlişkin Olarak Okul  
Yöneticilerinin Görüşlerinin Yöneticilikteki Kıdem Değişkenine  

Göre Karşılaştırılması 

Boyut Görev N Sıra 
Ort. sd X2 p 

Amaç  

1-5 yıl 9 14.39

3 7.521 .067 11-15 yıl 9 12.50
16-20 yıl 9 24.11
21 yıl ve üzeri 6 17.00

Uygulama  

1-5 yıl 9 14.89

3 2.039 .564 11-15 yıl 9 18.00
16-20 yıl 9 15.22
21 yıl ve üzeri 6 21.33

Öneri  

1-5 yıl 9 16.83

3 1.132 .769 11-15 yıl 9 14.67
16-20 yıl 9 17.50
21 yıl ve üzeri 6 20.00

 
 

Analiz sonuçları, “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi 

amaçları” boyutuna ilişkin olarak farklı kıdem gruplarındaki okul yöneticilerin 

görüşlerinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır 

(X2
(3)=7.521, p>.05). Bu bulgu, kıdem düzeyinin okul yöneticilerinin 

“”görüşlerini farklılaştırıcı bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Aradaki 

fark olmamakla birlikte grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında 16-20 

yıl kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin katılım düzeyi (X=24,11) ile 21 yıl 

ve üzeri öğretmenlerin katılım düzeyinin ( X=17.00) diğer kıdem grubundaki 

öğretmenlere göre daha yüksek olduğunu görülmektedir.  
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Analiz sonuçları, “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi 

uygulaması” boyutuna ilişkin olarak farklı kıdem gruplarındaki okul 

yöneticilerin görüşlerinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediğini ortaya 

koymaktadır (X2
(3) =2.039, p>.05). Bu bulgu, kıdem düzeyinin okul 

yöneticilerinin görüşlerini farklılaştırıcı bir etkiye sahip olmadığını 

göstermektedir. Aradaki fark olmamakla birlikte grupların sıra ortalamaları 

dikkate alındığında 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 

katılım düzeyi (X=21.33) ile 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin katılım 

düzeyinin ( X=18.00) diğer kıdem grubundaki öğretmenlere göre daha yüksek 

olduğunu görülmektedir. 

 

Analiz sonuçları, “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi 

geliştirilmesi” boyutuna ilişkin olarak farklı kıdem gruplarındaki okul 

yöneticilerin görüşlerinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediğini ortaya 

koymaktadır (X2
(3)=1.132, p>.05). Bu bulgu, kıdem düzeyinin okul 

yöneticilerinin “”görüşlerini farklılaştırıcı bir etkiye sahip olmadığını 

göstermektedir. Aradaki fark olmamakla birlikte grupların sıra ortalamaları 

dikkate alındığında 21 yıl ve üzeri öğretmenlerin katılım düzeyinin (X=20.00) 

diğer kıdem grubundaki öğretmenlere göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 
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BÖLÜM V 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Bu bölümde araştırmaya katılan öğretmen ve okul yöneticilerinin betimsel 

istatistiklerine ilişkin sonuçlar ve DEOM Projesinin amaç, uygulama ve geliştirilmesi 

boyutlarında ulaşılan sonuçlara ve önerilere yer verilecektir. 

 

 Sonuç 
 

1. Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticiler DEOM Projesinin amaçlarını  

ve bu amaçlar doğrultusunda öğrencilere kazandırılması istenen davranışları 

benimsemektedir. Bu sonuç Metin (2006)’in çalışmasıyla benzerlik göstermektedir. 

2. Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilere göre DEOM Projesinin  

uygulanmasına ilişkin bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sonuç Kıncal ve Uygun 

(2006)’un “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi Uygulamalarının 

Değerlendirilmesi” adlı çalışmasıyla benzerlik göstermektedir. 

3. Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticiler Demokrasi Eğitimi ve Okul  

Meclisleri Projesinin geliştirilmesine yönelik, projenin okul içinde ve dışında 

tanıtılması, okul ve sınıf ortamının demokrasiyi yaşatacak yerler olması gerektiğini ve 

meclis çalışmalarının etkililiği için geliştirilen önerileri benimsemektedir. 

4. Araştırmaya katılan öğretmenler ve yöneticilerin Demokrasi Eğitimi ve Okul  

Meclisleri Projesinin amaç, uygulama ve geliştirilmesi boyutlarında genelde benzer 

görüşler belirtmişlerdir. 

Öneriler 

1. Projenin etkili bir şekilde yürütülmesi için her kademede sorumlu kişiler  

projeyi sahiplenmelidir. 
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2.  Projenin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için yürütme ile görevli olanların  

projenin amacını ve önemini kavraması ve gerekliliğine inanmasını sağlamak üzere  

kısa süreli bölgesel ve yerel düzeyde hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. 

 

3. Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin uygulanması ile ilgili  

periyodik değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 
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EKLER 

 

Ek 1.Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
 
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim ve orta öğretim 

kurumlarında Okul Öğrenci Meclislerinin  kuruluş ve işleyişine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir. 
 

Kapsam 
 
Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim ve orta öğretim 

kurumlarında, okul, il ve Türkiye öğrenci meclisinin seçim usûl ve esaslarını, meclislerin iş ve 
işleyişleriyle ilgili işlemleri kapsar. 
 

Dayanak 
 

 Madde- 3 Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, “BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi” ile “Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi” ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı ile Millî  Eğitim Bakanlığı arasında yapılan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri 
Projesi” protokolüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
 

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 
 
a)       Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 
b)       Bakan: Millî Eğitim Bakanını, 
c)       Okul/Kurum: Her tür ve derecedeki resmî ve özel öğretim  kurumlarını, 
d)       Meclis: Okul öğrenci meclisleri, il öğrenci meclisi ve Türkiye öğrenci meclisini, 
e)       Başkan: Öğrenci Meclisi  Başkanlarını, 
f)         Başkanlık Divanı: Öğrenci Meclisleri Başkanlık Divanını, 
g)       Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı günden, bir sonraki ders yılının başladığı güne  

kadar geçen süreyi, 
h)       Genel Kurul: Öğrenci Meclisleri Genel Kurullarını, 
ı)    Komisyon: Öğrenci meclislerinin çalışmalarına yardımcı olmak üzere kurulmuş olan   
      komisyonları, 
j)         Birleşim: Öğrenci meclisleri genel kurulunun belli bir günde yapılan  toplantısını, 
k)       Oturum: Bir birleşimin ara ile bölümlenebilen kısımlarından her   birini, 
l)         Salt Çoğunluk: Oylamada üye sayısının yarıdan fazlası ile sağlanan çoğunluğu,                              
m)     Seçmen: İlköğretim 2-8. sınıflar ile orta öğretim kurumlarına devam eden her öğrenciyi, 
n)       Seçim Bölgesi: İlköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki şubeler ile birleştirilmiş 

sınıfları, 
o)       Seçim Çevresi: Her tür ve derecedeki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını, 
p)       Şube Temsilcisi:Okul öğrenci meclisi için şubelerden seçilen temsilciyi, 
r)        Okul Öğrenci Meclisi: Şube temsilcilerinden oluşan öğrenci meclisini, 
s)       İlçe Temsilcisi:  İlçedeki okul meclis başkanlarının kendi aralarında seçecekleri 

temsilcileri, 
t)        İl Öğrenci Meclisi: İldeki ilçe temsilcilerinden oluşan öğrenci meclisini,  
u)       Türkiye Öğrenci Meclisi: İl öğrenci meclisi  başkanlarından oluşan öğrenci meclisini  

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclislerinin Amacı ve İlkeleri 

 
Projenin Amacı 

 
 Madde 5- Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi;  öğrencilerimizde yerleşik bir 
demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü 
özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; 
öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim 
kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve  kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması 
amaçlanmaktadır.  
 

Uygulama İlkeleri 
 

Madde 6- Demokrasi ve Okul Meclisleri uygulamasında aşağıdaki ilkeler göz önünde 
bulundurulur: 
 

a)       İnsan hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezliğini ve devredilemezliğini, ülkesi ve milleti ile 
bölünmez  bütünlüğünü temel kabul etme, 

b)       Bireysel, toplumsal, insanî değerlere önem verme, 
c)       Başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı duyma, insanlara eşit ve adil davranma, 
d)       Bireysel farklılıkları ve ortak hukuk kurallarının gerekliliğini kabul etme, 
e)       Toplumsal gelişmelere duyarlı olma, barış içerisinde çözümler üretme,  
f)         Kendi kültürünü bilme, benimseme; farklı kültürleri tanıma ve onlara hoşgörü ile 

yaklaşma, 
g)       Eşitlik ilkesine önem verme ve uygulama, 
h)       Demokratik ilkeleri benimseme ve içerisinde bulunduğu ortamlarda uygulama, 
ı)    Kişisel sorumluluğun önemine inanma, kişinin sürekli gelişimini ana ilke olarak kabul etme, 
j)    Her türlü ön yargı ve ayrımcılıktan uzak bir anlayış geliştirme. 

  
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi  

Sandık Kurulunun Oluşumu,  Çalışmaları, Görev ve Yetkileri 

 
Seçim 
 
Madde 7- Seçimler, gizli, serbest, eşit, tek dereceli ve genel oy esaslarına göre yapılır. Oyların 

sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak gerçekleştirilir.  
 
Bölge milletvekilleri yapılacak seçimlerde gözlemci olarak yer alabilirler. 

 
Tanıtım  Serbestliği ve Süresi 
 
Madde 8- Tanıtım; oy kullanma gününden beş gün öncesinin sabahında başlar ve oy 

kullanma gününden önceki gün saat 17.00’ de sona erer. 
Okul Seçim Kurulları, adayların istekleri üzerine okulun ve halkın huzurunu bozmamak şartıyla 

düzenleyeceği programa göre tanıtım yapılmasına izin verebilir. 
 Okul yönetimi, seçim süresince yapılacak tanıtım çalışmalarına rehberlik eder ve denetim 
sürecini işletir.  

Tanıtım amacıyla hazırlanan; afiş ve duvar ilânları, flamalar ve benzerleri, okul seçim 
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kurullarınca gösterilen yerlere asılır. 
Adaylar, el ilânı ve her türlü basılı malzemeyi dağıtabilirler. Ancak oy verme gününden bir gün 

önce saat 17.00’ den sonra her türlü tanıtım faaliyeti yasaktır. 
Tanıtım, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu, kişilik haklarını zedeleyici, 

insan haklarına aykırı olamaz. 
Herhangi bir siyasî parti, sendika, dernek, vakıf  veya siyasî faaliyet gösteren örgütün isim, 

bayrak, flama, afiş, amblem ve benzeri simgeleri kullanılamaz. Adaylar, tanıtım döneminde hediye ve 
promosyon dağıtamaz. 

 Tanıtım ile ilgili yasaklara uymayanlar, iki kez uyarılmalarına rağmen uymamaya devam 
ederlerse Okul Seçim Kurulu tarafından seçilme haklarından mahrum bırakılır. 

 
Okul Seçim Kurulunun Oluşumu 

 
Madde 9- Her seçim çevresinde bir Okul Seçim Kurulu oluşturulur. Okul Seçim Kurulu; 

öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden seçilen iki asıl, iki yedek 
üyeden oluşur. Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür. 

 
 
 
 
Sandık Kurulunun Oluşumu 

 
Madde 10- Okul seçim kurulu, şube sayısını göz önünde bulundurarak birden fazla Sandık 

Kurulunun oluşturulmasına karar verebilir. 
Sandık Kurulu veya Kurulları; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin rehberliğinde, 

öğrenci kurulu veya okul onur genel kurulunda seçilen üç asıl, üç yedek öğrenciden oluşur. Bu 
öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanı görevini yürütür. Okul öğrenci meclisi 
başkanlığına aday olan öğrencilerin gösterecekleri birer öğrenci, gözlemci olarak sandık başında 
bulunabilir. 

 
Okul Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri  
 
Madde 11- Okul Seçim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Okul seçim çevresi içinde seçimin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri 

almak ve seçim işlerini denetlemek. 
b) Oy sandıklarını kurmak ve diğer seçim araç gerecini sağlamak. 
c) Sandık Kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek 

karara bağlamak. 
d) Sandık kurulu başkanlıklarınca, seçim işlerinin yürütülmesinde tereddüde düşülen konuları 

açıklığa kavuşturmak. 
e)Sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek okul seçim bölgesi için bir tutanak 

düzenlemek. 
f)  Seçim çevresindeki seçim takvimini belirlemek. 
g) Verilen diğer görevleri yapmak. 
 
Sandık Kurulunun Görev ve Yetkileri 
 
Madde 12- Sandık Kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirlemek. 
b) Sandık alanı içinde oy kullanma işleminin düzenli olması için gereken tedbirleri almak ve oy 

kullanma işlerini yürütmek. 
c) Oy kullanma işlemi hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek, karara bağlamak ve 

tutanağa kaydetmek. 
d)Tutanaktaki kararlara karşı yapılan itirazları derhal okul seçim kuruluna göndermek. 
e)Sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek, 

bunları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte zamanında okul seçim kuruluna teslim etmek. 
f)Verilen diğer görevleri yapmak. 
 
Ant İçme 
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 Madde 13- Seçim ve sandık kurulu başkanı ve üyeleri, görevlerine başlamadan önce kurul 
önünde birer birer aşağıdaki metni okuyarak ant içerler. 
 
 “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, insan haklarını korumanın en 
yüksek değer olduğuna inanarak, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için görevimi 
dosdoğru yapacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.” 
 

Kurulda Çoğunluğun Sağlanması 
 

Madde 14- Kurul asıl üyeleriyle toplanır. Sandık başında oy kullanma işlemi başlamadan önce 
veya oy kullanma sırasında Okul Seçim Kurulu veya Sandık Kuruluna dahil üyelerden biri veya birkaçı 
görevine gelmezse yedek üyeler çağrılır. Bunun mümkün olmaması hâlinde Okul Seçim Kurulu 
Başkanı boş kalan üyelikleri uygun gördüğü kişilerle doldurur. 
 

Oy Kullanma Yeri  
 

Madde 15- Kapalı oy kullanma yeri; gözetlenmeyecek ve seçmenin oyunu rahatlıkla 
kullanabileceği şekil ve nitelikte olmalıdır. Aday listeleri kapalı oy kullanma yerinde asılı durur. 
Sandıklar seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde kullanabileceği mekânlara konur. Okul 
yönetimince mahallî imkânlarla sağlanan malzemeler sandık yerine kullanılabilir. 

 
 
 

Sandığın Mühürlenmesi 
 

Madde 16- Sandık Kurulu Başkanı, oy kullanma işlemine başlanmadan önce, sandığın boş 
olduğunu hazır bulunan üyelerin önünde tespit ederek sandığı kapatır, mühürler ve üyelerle birlikte 
yaptığı işlemleri tutanağa kaydeder. Bu işlem için okuldan sağlanan mühür kullanılabilir. 
 

Oy Kullanma Hakkı ve Düzeni 
 

Madde 17- Okula devam eden her öğrenci oy kullanma hakkına sahiptir. Seçmenler birden 
fazla oy kullanamazlar. Engelli öğrencilerin oy kullanması için okul yönetimi gerekli tedbirleri alır.  

 
Hiçbir seçmene sandık başında müdahale, telkin veya tavsiyede bulunulamaz ve oyunu 

kullanan seçmen sandık başında kalamaz. 
 
Kimlik Tespiti 

 
Madde 18- Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus cüzdanı veya öğrenci 

kimliği ile belirlenir. 
 

Oy Kullanma Süresi 
 

Madde 19- Oy kullanma işlemi, saat 09.00’ dan 16.00’ ya kadar olan zaman içerisinde yapılır. 
Ancak saat 16.00’ ya geldiği hâlde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler, 
Başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar. İkili öğretim yapan okullarda şube 
temsilcileri seçimini her devre ayrı ayrı yapar. 

  
Seçmenlerin tamamı oylarını kullanmışsa sürenin bitimi beklenmeden oyların sayımı işlemine 

başlanabilir. 
 

Oy Kullanmadan Önceki İşler 
 

Madde 20- Sandık Kurulu önüne gelen seçmen, kimlik belgesini vererek kimliğini ispat eder. 
Başkan, seçmenin adını seçmen listesinde bulur ve kimlik kontrolünü yapar. Adayların isimlerinin 
bulunduğu birleşik oy pusulasını veya sandık kurulunca mühürlenmiş boş kağıtları vererek kapalı oy 
verme yerinde seçmenin oy kullanmasını sağlar.  
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Oyların Kullanılma Şekli 
 

Madde 21- Seçmen, oy pusulası ile birlikte kendisine verilen “Evet” mührü ile kapalı oy 
kullanma yerine girer. Oyunu, “Evet” mührünü tercih ettiği kişiye ait özel daire içine basmak veya 
sandık kurulu başkanı tarafından kendisine verilen mühürlenmiş boş kâğıda, seçmek istediği adayın 
adını yazmak suretiyle kullanır. 
   

Geçerli Oyların Belirlenmesi 
 

Madde 22- Bir seçim bölgesinde seçime katılan adayların almış olduğu geçerli oyların toplamı, 
o seçim bölgesinin geçerli oylarıdır. Bir sandıkta mükerrer oy kullanıldığının tespiti hâlinde fazla 
kullanılan oylar tesadüfî yöntemle seçilerek iptal edilir. 

Seçim bölgesinde geçerli oyların en fazlasını alan aday, şube temsilcisi olarak okul öğrenci 
meclisi üyeliğine seçilmiş olur. Oyların eşit olması durumunda, seçim kurulu tarafından kur’a çekimi 
yapılır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
Okul, İl ve Türkiye Öğrenci Meclislerinin Oluşumu 

 
 

Aday Olma ve Üyeliğin Düşmesi 
 

Madde 23- Şubedeki her öğrenci  “şube temsilciliği” için aday olabilir  
 Disiplin cezası alan veya cezası okul disiplin kurulu kararı ile silinmemiş öğrenciler aday 
olamaz.  
 

Seçim Zamanı ve Seçim Sonuçlarına İtiraz 
 

Madde 24- Seçim takviminin ilânını takip eden ilk hafta içerisinde şube temsilcileri seçilir ve 
ilân edilir. Seçim sonuçlarına itirazlar, seçim sonuçlarının ilânını takip eden ilk iş günü içinde yapılır ve 
Okul Seçim Kurulu tarafından en geç üç gün içinde sonuçlandırılır, ilân edilir. Okul seçim kurulunun 
verdiği kararlar kesindir.  
 

Şube Temsilcilerinin Seçimi 
 

Madde 25- Şube temsilciliği seçimleri sınıf/şube rehber öğretmeni gözetiminde şubelerde, 
öğrenciler arasından öğrencilerin oylarıyla seçilir. Seçim gizli oy açık tasnif usûlüne göre aynı gün 
gerçekleşir. Eşitlik durumunda kur’a çekilir. Şube temsilcilerinde boşalma olması durumunda, en çok 
oyu alan ikinci aday şube temsilcisi olarak görevlendirilir. Şube temsilcileri aynı zamanda sınıf 
başkanlığı görevini de yürütebilir. 

 
Okul Öğrenci Meclisi’nin Oluşumu 

 
 Madde 26- Madde 26- Okul öğrenci meclisi, her şubenin kendi içinden seçeceği bir temsilcinin 
katılımından meydana gelir. Birleştirilmiş sınıflarda birinci sınıflar hariç bütün öğrenciler meclis üyesi 
olarak kabul edilir. Okul öğrenci meclisi başkanlık divanı seçimi, okuldaki seçmen öğrencilerin oylarıyla 
yapılır. Başkanlık divanına yalnız okul öğrenci meclisine seçilmiş sınıf temsilcileri aday olabilir. 
Seçimler, hazırlanacak listeler üzerinden bu Yönergenin 31’inci maddesine göre yapılır. Okullar, okul 
öğrenci meclisleriyle ilgili iş ve işlemleri ekim ayı içinde tamamlayacak şekilde planlar ve uygularlar. 

               
  İl Öğrenci Meclisinin Oluşumu 

 
              Madde 27- İl Öğrenci Meclisi, ildeki ilçe temsilcilerinden oluşur.  
              Büyük şehir statüsündeki illerde her ilçe, en fazla  oy alan üç; diğer illerde merkez ilçe dahil 
her ilçede en fazla oy alan beş okul meclisi başkanı ile temsil edilirler. İlçe temsilcileri seçiminin hangi 
yöntemle yapılacağına ilçe millî eğitim müdürü karar verir. 

İlçelerde bulunan okul öğrenci meclisi başkanları kasım ayının birinci haftasında kendi 
aralarından il öğrenci meclisi üyelerini (ilçe temsilcilerini) seçerler.  

İlçe temsilciliği adaylarına beşer dakika kendilerini tanıtmaları için konuşma hakkı verilir. Bu 
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seçim, ilçe Millî Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği yerde ilçe Millî Eğitim Müdürü veya 
görevlendireceği şube müdürü  gözetiminde yapılır. 

            Seçime yapılacak itirazları, geçici başkanlık görevini yürüten ilçe Millî Eğitim Müdürü veya 
görevlendireceği şube müdürü değerlendirir ve verdiği kararlar kesindir.  
 

Seçim Sonuçlarının İlânı 
 

Madde 28- Okul öğrenci meclisi ile il öğrenci meclisi üyelerinin isimleri okul müdürlüğü ve millî 
eğitim müdürlüğünce üç gün süreyle ilân edilir. 
  

 Türkiye öğrenci meclisi üyelerinin isimleri TBMM  televizyonu tarafından duyurulur. Ayrıca 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Millî Eğitim Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanır. 

 
Türkiye Öğrenci Meclisinin Oluşumu   
 
Madde  29- Türkiye öğrenci meclisi, il öğrenci meclisi başkanlarından oluşur.  

 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Öğrenci Meclislerinin Çalışmaları ve Komisyonlar 
 
 

İlk Toplantı ve Ant İçme 
 
Madde 30- Okul  öğrenci meclisi, il öğrenci meclisi ve Türkiye öğrenci meclisi üyeleri 

meclislerinin ilk birleşimlerinde aşağıdaki şekilde ant içerler: 
“Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, Meclis tarafından verilen 

görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, 
millî ve manevî değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk’ün gösterdiği 
çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim.”  

Bu törenleri isteyen öğrenciler ile velileri de izleyebilir. 
 
Başkanlık Divanının Oluşumu ve Görev Süresi 
 
Madde 31-  Seçimlerden önce okullarda okul müdürü, illerde Millî Eğitim Müdürü ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde TBMM Başkanı veya görevlendirecekleri bir Başkan Vekili başkanlığında 
üyeler arasından geçici  divan oluşturulur. Bu divan seçim sonuçlarına yapılacak itirazları da 
değerlendirir ve karar verir. 

Okul Öğrenci Meclisi başkanlık divanı ekim ayı içinde, il öğrenci meclisi başkanlık divanı kasım 
veya aralık ayı içinde, Türkiye öğrenci meclisi başkanlık divanı da ilk oturumlarında teşekkül ettirilir. 
Her öğretim yılı için bir başkanlık divanı seçimi yapılır. Başkanlık divanına seçilenler yenisi seçilene 
kadar görevlerini yürütürler.  

Başkanlık Divanı; bir başkan, iki başkan vekili ile en az iki, en fazla dört kâtip üyeden oluşur.  
Başkanlık Divanı seçiminde, her başkan adayı adaylığını, diğer Divan üyesi adaylarıyla birlikte 

liste hâlinde, toplantının açılmasından itibaren seçim aşamasına gelinip listelerin verilmesi süresinin 
dolduğunun ilân edileceği zamana kadar Başkanlığa bildirir. Bir listede herhangi bir görevle ilgili olarak 
adına yer verilen kimse, diğer bir aday listesinde yer alamaz. Seçim aşamasında öncelikle tüm aday 
listeleri okunur. Seçim, okunan bu listeler üzerinden gizli oy, açık tasnif usûlüyle yapılır.Üyeler yalnızca 
bir liste için oy kullanabilir. Her liste için,listede ismi bulunan bir üyeye listesini tanıtmak üzere beş 
dakika süreyle söz verilir. Bu süre geçici başkanlık divanının kararıyla, bütün adaylar için eşit olmak 
şartıyla 15 dakikaya kadar çıkartılabilir. En fazla oyu alan listedeki isimler, Başkanlık Divanına seçilmiş 
sayılır. Oyların eşit olması durumunda kur’a çekilir. 

Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı seçimi geçici divanın önergesiyle, Genel Kurulca 
onaylanan usûlle yapılır.  

Meclis Başkanı herhangi bir nedenle görevini temsil edemeyecek olursa başkan vekili 
başkanlığı yürütür. 
            Başkanlık Divanı, bir başkan, bir başkanvekili ve iki kâtip üyeden oluşur. 
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Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 

 
Madde 32- Okul öğrenci meclisi iki ayda bir, il öğrenci meclisi her yarıyılda en az bir defa, 

Türkiye öğrenci meclisi Millî Egemenlik Haftasında toplanır. Bayram günleri ile belirli gün ve haftalara 
ilişkin konularda meclis özel gündemle toplanabilir. 

Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt 
çoğunluğuyla karar alınır. 

Okul Öğrenci Meclisi; okul müdürünün, üyelerinin beşte birinin veya Başkanın isteği üzerine 
istek tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde olağanüstü toplanır. 

İl öğrenci meclisi, il millî eğitim müdürünün, üyelerinin beşte birinin veya Başkanın isteği 
üzerine istek tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde olağanüstü toplanır. 

Türkiye öğrenci meclisi de TBMM Başkanı veya Millî Eğitim Bakanının isteği ile olağanüstü 
toplanabilir. 

 
Başkanın Görevleri 
 
Madde 33- Başkanın görevleri şunlardır: 
a)       Meclisi temsil etmek, 
b)       Genel Kurulu yönetmek, 
c)       Meclise duyurulmak üzere Başkanlığa ulaştırılmış bir belge veya bilgi varsa gündemde 

yazılı maddeler görüşülmeden önce Meclise sunmak, 
d)       Meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçeleri kabul etmek,. 
e)       Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Başkanlık Divanının gündemini hazırlamak, 
f)         Meclis tarafından alınan tavsiye kararlarını yönetime bildirmek, uygulanmasını takip 

etmek, 
g)       Meclis ile yönetim arasındaki ilişkileri koordine etmek, 
h)       Olağanüstü durumlarda Meclisi toplantıya çağırmak, 
ı)    Meclis toplantısının zamanını ve gündemini belirlemek, üyelere duyurmak, 
j)    Eğitim ve öğrencileri ilgilendiren toplantı, komisyon çalışması vb. çalışmalara katılmak, 
k)       Diğer kurum ve kuruluşlarda eğitim öğretimle ilgili yapılacak toplantılara gözlemci olarak 

katılmak,  
l)        Gerekirse il genel meclisi ve belediye meclisi toplantılarına gözlemci olarak katılmaktır.                          

Başkan gerekli hâllerde bu görevlerinden bazılarını yardımcılarına devredebilir. 
 
 
Başkan Vekilleri ile Kâtip Üyelerin Görevleri  
 
Madde 34- Başkan vekillerinin görevleri şunlardır: 
a)       Başkanın görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak,  
b)       Başkanın olmadığı oturumlarda Genel Kurul görüşmelerini yönetmek. 

 
Kâtip üyelerin görevleri şunlardır:  
a)       Genel Kurulda evrak okumak,  
b)       Yoklama yapmak,  
c)       Oyları saymak,  
d)       Seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek, 
e)       Söz sırasını kaydetmek. 
Başkan vekilleri ve kâtip üyelerin görev süresi, Başkanın görev süresi ile aynıdır.  
 
Üyelik Görevinin Sona Ermesi 

 
 Madde 35- Okul, il ve Türkiye öğrenci meclislerine;  

a)       Üyelerin toplantıya özürsüz olarak iki kez katılmaması, 
b)       Sağlıkla ilgili bir sorununun olması, 
c)       Seçilme şartlarını kaybetmesi hallerinde ve isteğe bağlı nedenlerle başkanlık ve 

üyelikleri sona erer.  
d)       Üyeliği sona erenin yerini en fazla oy alan üye temsil eder. 

Başkan vekillerinden yaşça büyük olan başkanlığı yürütür.  
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Meclislerin Görevleri ve  Gündem  
 
Madde 36-  Bu bağlamda meclisler;  

            Meclis gündeminde öncelikli olarak öğrencilerin eğitim ve okul yaşantısını ilgilendiren, eğitimde 
başarı düzeyi, ulaşım sorunları, sağlıklı beslenme, barınma, zararlı alışkanlıklar, spor imkânları gibi 
konular görüşülür.,Ayrıca 

a)       Komisyon raporlarını değerlendirir. 
b)       Komisyonların faaliyet raporlarını inceler. 
c)       Gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar. 
d)       Konuyla ilgili eğitici kol/öğrenci kulübü üyeleriyle ortak çalışmalar yapar. 
e)       Öğrencilerin problemleri ile ilgili konuları değerlendirir. 
 
Meclis Komisyonları 
 
Madde 37- Meclis, ilk oturumunda çalışmalarını düzenli ve etkin bir şekilde yapmak için çeşitli 

komisyonlar oluşturulabilir. 
Okul Öğrenci Meclisi ile İl Öğrenci Meclislerinde eğitim, kültür, sosyal, sanat, bilim,  spor ve 

benzeri  konuları  esas alan komisyonlar kurulabilir. 
Meclis komisyonlarındaki çalışmalarda ilgili eğitici kol/öğrenci kulüplerinin çalışmaları da 

dikkate alınır. Gerektiğinde eğitici kol/öğrenci kulübünün yetkilileri de bu çalışmalara katılabilir. 
Genel Kurul üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile daimî komisyonlar kurabilir ve 

aynı usûl ile geçici komisyonlar da oluşturabilir. 
 
Komisyon Üyelikleri 
 
Madde 38- Komisyonların üye sayısı, Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurul 

tarafından belirlenir. 
Üye seçimleri, Genel Kurul tarafından işaretle oylama suretiyle yapılır. 
Okul öğrenci meclisince kurulan komisyonlara, Meclis üyeleri dışındaki öğrenciler arasından 

da üye alınabilir. 
Yeterli sayıda üye olmaması hâlinde üyeler birden fazla komisyonda görev alabilir. Ancak 

Komisyon Başkanının meclis üyesi olması zorunludur. 
 
Komisyon Çalışmaları 
 
Madde 39- Komisyon, çalışmalarını yürütmek üzere kendi içinden bir Başkan, bir Başkan 

vekili ve bir Kâtip Üye seçer. 
Toplantı, Başkanın çağrısı ile yapılır. Ayrıca komisyon üyelerinin üçte ikisinin isteği hâlinde 

Başkan en geç bir hafta içinde komisyonu toplantıya çağırır. 
Okul öğrenci meclisi komisyonları, okul müdürünün görevlendireceği rehber öğretmenlerin 

gözetiminde her yarıyılda en az iki kez, il öğrenci meclis komisyonları, İl millî eğitim müdürünün 
görevlendireceği yardımcısının gözetiminde her yarıyılda en az bir kez uygun görülen yer ve zamanda 
toplanır, raporlarını meclisin takip eden ilk oturumunda  sunarlar. 

Komisyonlar, meclisin çalışma esas ve usûllerine göre toplanır ve karar alır.  
Üyeler, Komisyon toplantılarına devam etmek zorundadırlar. Özürsüz iki defa toplantıya 

katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Bu yolla boşalan üyelik, en kısa sürede aynı usûlle  doldurulur. 
Komisyon, Meclis tarafından havale edilen bir konuyu 20 gün içinde inceleyerek Meclis 

Başkanlığına bir rapor hâlinde sunar.  
Bu süre, Komisyon Başkanının teklifi üzerine Başkanlık Divanı tarafından en fazla on gün 

daha uzatılabilir. 
 

 Genel Kurul Çalışmaları 

 
Madde 40- Genel Kurul görüşmeleri herkese açıktır. Bu görüşmelerde okul yönetiminden ve 

millî eğitim müdürlüğünden en az bir temsilci hazır bulunur. Oylamada sadece üyeler oy kullanır. 
Meclis,  gerektiğinde kapalı oturum da yapabilir.  

Meclis kararları, yönetim açısından tavsiye niteliğindedir. Okul Öğrenci Meclisinin Genel Kurul 
kararları okulda, İl Öğrenci Meclislerinin Genel Kurul kararları ise İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde 
ilân edilir. 
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Söz Alma ve Konuşma 
 
Madde 41- Adını önceden kaydettirmeyen veya oturum sırasında Başkandan söz almayan 

üye konuşma yapamaz. 
Konuşmalar, kayıt veya istek sırasına göre yapılır. Başkan, görüşme başlamadan önce söz 

sırasına göre söz alanların adlarını okutturur. 
Konuşma, Başkanlığa ve Meclise hitap edilerek yapılır. Konuşma süresi Meclis tarafından aksi 

kararlaştırılmadığı sürece 10 dakikadır. İkinci konuşmalar bu sürenin yarısı kadardır. 
Genel Kurulda söz kesmek, kişilik haklarına saldırmak ve çalışma düzenini bozmak gibi 

davranışlarda bulunulamaz. İki defa yapılan davete rağmen, uyarıyı dikkate almayan üyenin, aynı 
birleşimde aynı konu hakkında konuşmaktan men edilmesi, Başkan tarafından Genel Kurula teklif 
edilebilir. Genel Kurul, bu konuda görüşme yapmadan işaret oyu ile karar verir.  

Kürsüdeki üyenin sözü, ancak Başkan tarafından kendisini yönergeye uymaya ve konudan 
ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir. 

Başkan, Genel Kurulda rencide edici sözler söyleyen veya davranış içinde bulunan üyeyi 
uyarır. Uyarıya rağmen aynı tutumda ısrarlı davranan üye, kürsüden ayrılmaya davet edilir. Başkan, 
gerekli görürse bu üyeyi, o birleşimde salondan çıkartabilir. 

Başkan, görüşmeler sırasında gürültü veya kargaşa çıkar ve bu nedenle çalışma düzeni 
kurulamazsa oturuma en çok 15 dakika ara verir. 

Oturumun yeniden açılmasında gürültü veya kargaşaya son verilmediyse Başkan birleşimi 
kapatır. 

 
Başkanın Görüşme ve Oylamalara Katılmaması  

 
Madde 42- Meclise başkanlık eden Başkan veya Başkan vekili, konu görüşülürken ve 

oylanırken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. Meclis Başkanı ve oturumu yöneten Başkan vekili oy 
kullanamaz. 

Görüşmelere katılmak isteyen bir kâtip üye, Başkanlık kürsüsünde görevli ise yerini diğer kâtip 
üyeye bırakır. 

 
Soru ve Değişiklik Önergeleri 
 
Madde 43- Meclis üyeleri tarafından Meclis çalışmaları hakkında Başkana sözlü veya yazılı 

soru sorulabilir. Başkan, sözlü soruyu aynı ya da en geç bir sonraki birleşimde, yazılı soruyu ise en 
geç 15 gün içinde cevaplandırır.  

Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde rencide edici sözler varsa Başkan, gereken 
düzeltmelerin yapılması için söz konusu yazı veya önergeyi sahibine iade eder. 

Komisyonlar tarafından kabul edilen bir konu, genel kurulda görüşülürken komisyonun kabul 
ettiği raporda veya metinde değişiklik yapılması için en az iki üyenin imzasıyla önerge verilebilir. 
Komisyon raporu, önergenin kabul edilmesinden sonra onaylanmış sayılır. 
 
 
 

Meclis Çalışmaları ile İlgili Yapılan Oylama Şekilleri 
 
Madde 44- Meclisteki oylama; işaretle, açık veya gizli oyla yapılır. 
İşaretle oylama; üyelerin el kaldırması, tereddüt hâlinde ayağa kalkmaları, beş üyenin ayağa 

kalkarak teklif etmesi hâlinde de salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları 
suretiyle yapılır. 

Açık oylama, üzerinde üyelerin ad ve soyadlarıyla seçim bölgelerinin/çevrelerinin yazılı olduğu 
oy pusulalarının kutuya atılması veya ad cetvelinin okunması üzerine adı okunan üyenin ayağa 
kalkarak “kabul”, “çekimser” veya “ret” kelimelerinden birini yüksek sesle söylemesi ve böylece 
açıkladığı oyunun kâtip üyelerce kaydedilmesi suretiyle olur. 

Oy pusulalarının toplanması, kürsüde bulunan bir kutuya oy pusulalarının atılması suretiyle 
olabileceği gibi, kutuların kâtip üyeler tarafından sıralar arasında dolaştırılması suretiyle de yapılabilir. 
Açık oylama şekillerinden birine başvurulması, Genel  Kurulun kararına bağlıdır. 

Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bulunmayan pusulaların kürsüdeki kutuya atılması suretiyle 
yapılır. 

Beyaz pusula olumlu, yeşil pusula çekimser ve kırmızı pusula olumsuz oy anlamına gelir. 
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Türkiye Öğrenci Meclisi Gündemi 
 
Madde 45- Türkiye Öğrenci Meclisi gündemi, sabah oturumunda Başkanlık Divanı seçiminden 

sonra en az 10 üyenin imzasıyla verilecek gündem önergeleri ile belirlenir. Her gündem önergesi 
yalnızca bir konuyu içerir. Gündem konularının eğitim, kültür, sosyal, sanat, bilim, spor, çocuk ve 
gençlik konuları ile ilgili olması gereklidir. Gündem önergeleri,toplantının açılışında verilir ve 
okunur.Önergelerin tümü okunduktan sonra önerge sahiplerinden her biri için birer üye önergeleriyle 
ilgili Genel Kurul’u bilgilendirebilir ve gündem önergeleri sırayla oylanır. Gündem konuları önergelerin 
aldıkları oylara göre sıralanır.Hangi maddelerin gündeme alınacağına Başkanlık Divanının teklifi 
üzerine Genel Kurul karar verir. 
 

Türkiye Öğrenci Meclisinin Toplanması ve Konuşmalar 
 
Madde 46- Türkiye öğrenci meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 

veya TBMM Başkanının göstereceği TBMM içerisindeki bir başka salonda toplanır.  
Türkiye öğrenci meclisi Millî Egemenlik Haftası içinde olmak üzere en az bir kez TBMM 

Başkanı ve Millî Eğitim Bakanınca ortaklaşa kararlaştırılıp duyurulacak  bir gün ve saatte toplanır. 
Toplantılar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum hâlinde yapılır. Millî Egemenlik 

Haftası içerisinde yapılan toplantının sabah oturumunu TBMM Başkanı açar ve Öğrenci Meclisi 
Başkanlık Divanı üyeleri seçimi tamamlanıncaya kadar yönetir.  

Birleşimin başında Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Millî Eğitim Bakanı birer 
konuşma yapabilirler. 

Öğleden sonraki oturumu Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanı yönetir.  
Gündeme geçmeden önce Başkan, en fazla üç üyeye beşer dakikayı geçmemek üzere 

gündem dışı söz verebilir. 
Her gündem maddesi üzerinde en az iki üye konuşma yapabilir .Konuşma süreleri onar 

dakikadır. Her gündem maddesinin görüşmesi tamamlanınca oturuma ara verilebilir. 
Toplantı, TBMM Televizyonundan canlı olarak yayımlanır. 
 
Önergeler ve Tavsiye Kararları 
 
Madde 47- Başkan, her gündem maddesinin görüşülmesine başlanırken konuyla ilgili en fazla 

beş önerge verilebileceğini belirtir. Önergeler, en az 10 üye tarafından imzalanır ve 500 kelimeyi 
geçemez. Görüşmenin bitiminde o konuyla ilgili olarak verilmiş olan önergeler okutulur ve sırayla 
oylanır. Salt çoğunlukla kabul edilen önergeler, tavsiye kararı olur. Bu kararlar, Türkiye Öğrenci Meclisi 
Başkanlık Divanınca imzalanır, TBMM ve Millî Eğitim Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanır, 
valiliklere gönderilir.  
 

Koordinasyon ve İş Birliği 
 
Madde 48- Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi süresince Türkiye Öğrenci Meclisinin 

tüm faaliyetleri, TBMM Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca iş birliği içerisinde yürütülür.  
 
 
 

 
 
Albüm 
 
Madde 49- Millî Eğitim Müdürlükleri il öğrenci meclisi başkanının vesikalık resmini, nüfus 

cüzdanı fotokopisini ve kısa öz geçmişini içeren bilgileri en geç aralık ayının üçüncü haftasının sonuna 
kadar Millî Eğitim Bakanlığına gönderir. Bakanlık tarafından da ocak ayının ilk haftasına kadar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderir. Türkiye öğrenci meclisi albümü hazırlanarak ilk toplantıda 
dağıtılır. Bu albüm TBMM ve Millî Eğitim Bakanlığı internet sitelerinde  yayımlanır. 
 
 Evrakın Saklanması 
 

Madde 50- Seçim ve çalışmalarla ilgili tüm doküman ilgili yönetimlerce bir yıl süreyle saklanır. 
 
Tutanaklar 
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Madde 51- Türkiye öğrenci meclisi toplantılarının tutanakları ve özetleri, TBMM Tutanak 

Müdürlüğünce tutulur ve Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerince imzalanır. Bu 
tutanaklar ve özetleri, TBMM ve Millî Eğitim Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanır. 

 
Yürürlük 
 
Madde 52- Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.  
 
Yürütme 
 
Madde 53- Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Milli Eğitim 

Bakanı yürütür. 
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Ek 2. 2008 Yılı Türkiye Öğrenci Meclisi Kararları 

TÜRKİYE ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye’deki 81 ilin Öğrenci Meclisi Başkanlarından oluşan 5. Türkiye Öğrenci Meclisi 25 
Nisan 2008 Cuma günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı ilk toplantısında 
aşağıdaki hususların kamuoyunun bilgisine sunulmasını kararlaştırmıştır. 

  1) Millî birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanması için Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları 
ve medyanın işbirliği içinde olması ve toplumun her kesiminde gerekli hassasiyetin gösterilmesine, 

2) Türk dilinin ve kültürünün korunması konusunda devletin tüm birimleriyle ortak hareket 
etmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına, 

3) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için gereken çalışmaların yapılmasına, bilhassa çalışan 
çocukların eğitim sorunlarının çözüme kavuşturulmasına, 

4) Kız çocuklarının eğitim öğretime katılmasına ilişkin olarak daha çok çaba sarf edilmesine, 
5) Okullarımızda engelli öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilecek ortamlar oluşturulmasına ve bu 

tür öğrenciler için ayrı eğitim kurumlarının yapılmasına ağırlık verilmesine, 
6) Ülkemizin cazibe merkezi haline dönüştürülmesi için her alanda yapılan çalışmaların 

hızlandırılmasına, 
7) Kamu malının korunup en verimli şekilde gelecek kuşaklara ulaşmasının sağlanmasına, 
8) Ortaöğretim 10. sınıfın sonundaki alan değişikliğinin 11. sınıf sonunda yapılması ve ortak 

alanların genişletilmesine, 
9) Üniversite sınavlarında ortaöğretimde okul türleri arasında yaşanan katsayı sorununun 

düzeltilmesine, 
10) Ülkenin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla meslekî eğitimin cazip hale 

getirilmesine, 
11) Gençler için bir tehdit unsuru olan madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklarla etkili şekilde 

mücadele edilmesi, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araştırma komisyonu 
kurularak Türkiye Öğrenci Meclisi ve İl Öğrenci Meclislerinin görüşlerinin de alınmasına, 

12) Kuşakların gelecek kaygısından uzak bir şekilde yetişmesi ve eğitim sisteminin sınavlara 
odaklanmadan sürdürülmesine, 

13) Okuma kültürünün toplumun her kesiminde ve öğrenciler arasında yaygınlaştırılabilmesi 
için kampanyalar düzenlenmesi, okul kütüphanelerinin geliştirilip zenginleştirilmesi ve 
gezici kütüphanelerin faaliyet alanlarının arttırılmasına, 

14) Dünyamızı tehdit eden küresel ısınma, çevre kirliliği gibi sorunlarla mücadele etmek için 
öğrencileri ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler hazırlanmasına; enerji tasarrufuna 
ve kuraklığa karşı kampanya başlatılmasına, 

15) Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin diğer ülkelere de model teşkil etmesi için 
gereken tanıtım çalışmalarının yapılmasına 
Karar verilmiştir.  

  
Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur. 
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Ek 3 
 
 

ANKET FORMU 
 

Değerli Meslektaşım, 

 

Bu anket formu, İlköğretim Okullarında Uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri’nin 

Etkililiğini öğretmen ve yönetici görüşlerine göre tespit etmek amacı ile hazırlanmıştır. 

 

Anket dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde 

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin amaçlarına ilişkin ifadeler, üçüncü bölümde 

projenin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin ifadeler, dördüncü bölümde ise projenin 

geliştirilmesine yönelik ifadeler yer almaktadır. Araştırma kendi içerisinde bir bütünlük arz ettiği için 

soruların hepsine, başındaki açıklamalara göre cevap vermeniz büyük önem taşımaktadır. 

 

Ankette kimliğinizi açığa çıkaracak herhangi bir soru bulunmamaktadır. Elde edilen bilgiler 

sadece araştırmanın amacına uygun olarak birleştirilerek değerlendirilecek ve başka bir amaç için 

kullanılmayacaktır.  

 

Ankete ayırdığınız zaman ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. 

Fatma Doğan 

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması 

Eğitim Yönetimi ve Teftişi 

Yüksek Lisans Programı Öğrencisi 

 
 

BÖLÜM I 
 
 

 Bu bölümde kişisel ve mesleki durumunuz ile ilgili sorular bulunmaktadır. Lütfen size uygun 
olan seçenekleri (X) ile işaretleyerek belirtiniz. 
 
1. Cinsiyetiniz: 1) Kadın(  )  2) Erkek(  ) 

2. Göreviniz: 1) Okul Müdürü(  )  2) Müdür Yardımcısı(  ) 3) Öğretmen(  ) 

3. Meslekî Kıdeminiz: 
1) 1–5 Yıl(  )    3) 11–15 Yıl(  )  5) 21 yıl ve üzeri (  ) 
2) 6–10 Yıl(  )   4) 16–20 Yıl(  ) 
 
4. Yöneticilikteki kıdeminiz (Okul yöneticileri tarafından yanıtlanacaktır.) 
1) 1–5 Yıl(  )    3) 11–15 Yıl(  )  5) 21 yıl ve üzeri (  ) 
2) 6–10 Yıl(  )   4) 16–20 Yıl(  ) 
 
5. Eğitim Durumunuz: 
1) Ön Lisans    2) Lisans    3) Lisans üstü 
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BÖLÜM II 
Açıklama: Bu bölümde, Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin amaçlarına ilişkin 

ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelere katılma durumunuzu karşılarındaki ölçekte size en uygun 
seçeneği işaretleyerek belirtiniz. 

KATILMA ÖLÇEĞİ 

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ PROJESİ 
AMAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER H
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1. Okul Meclisleri Projesi demokrasi eğitiminin sınıf içi 
uygulamalarını pekiştirmektedir.  1 2 3 4 5 
2. Okul Meclisleri öğrencinin kendi karar ve davranışlarını 
kendisinin oluşturmasını sağlamaktadır.  1 2 3 4 5 
3. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerde birlikte çalışma ve takım 
ruhunu geliştirmektedir. 1 2 3 4 5 
4. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerde vatandaşlık bilinci 
oluşturmaktadır. 1 2 3 4 5 
5. Okul Meclisleri Projesi öğrencilere sorumluluk bilinci 
sağlamaktadır. 1 2 3 4 5 
6. Okul Meclisleri Projesi yerleşik bir demokrasi kültürü 
oluşturmaktadır. 1 2 3 4 5 
7. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerin demokratik değerleri 
benimsemelerini sağlamaktadır. 1 2 3 4 5 
8. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerin kamuoyu oluşturabilme 
becerilerini geliştirmektedir. 1 2 3 4 5 
9. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerde iletişim bilincini 
geliştirmektedir. 1 2 3 4 5 
10. Okul Meclisleri Projesi katılım ve çoğulculuk bilincini 
geliştirmektedir. 1 2 3 4 5 
11. Okul Meclisleri Projesi hoşgörü bilincini geliştirmektedir. 1 2 3 4 5
12. Okul Meclisleri Projesi öğrencilerin sosyalleşmelerini 
sağlamaktadır. 1 2 3 4 5 
13. Okul Meclisleri Projesi ile öğrenciler okul sıralarında 
demokrasiyi uygulamalı olarak öğrenmektedirler. 1 2 3 4 5 
14. Okul Meclisleri Projesi öğrencilere başkalarının haklarına 
saygı duymayı öğretmektedir 1 2 3 4 5 
15. Okul Meclisleri Projesi, öğrencilere arkadaşlarına eşit ve adil 
davranmayı öğretmektedir 1 2 3 4 5 
16. Okul Meclisleri Projesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy 
kullanma kültürünü kazandırmaktadır 1 2 3 4 5 
17. Okul Meclisleri Projesi, başkalarının hak ve hürriyetlerine 
saygı duymayı öğretmektedir 1 2 3 4 5 
18. Okul Meclisleri Projesi, öğrencilerin eşitlik ilkesine önem 
vermesini sağlamaktadır. 1 2 3 4 5 
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BÖLÜM III 
Açıklama: Bu bölümde, Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin uygulanmasına 

ilişkin ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelere katılma durumunuzu karşılarındaki ölçekte size en 
uygun seçeneği işaretleyerek belirtiniz. 

      KATILMA ÖLÇEĞİ 

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ PROJESİNİN 
UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER H
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1. Okul Meclisleri seçimlerinde öğretmenler öğrencilerin tercihlerini 
etkilemektedir. 1 2 3 4 5 
2. Okul Meclislerinin seçim usulleri konusunda öğrenciler yeterince 
bilgilendirilmemektedir. 1 2 3 4 5 
3. Okul Meclisleri Projesinin yönergesine göre öğrencilerin yapması 
gerekenleri öğretmenler üstlenmektedir. 1 2 3 4 5 
4. Okul Öğrenci Meclisi toplantıları düzenli ve amacına uygun 
yapılmamaktadır. 1 2 3 4 5 
5. Öğrenciler propaganda sürecinde gerçekleştiremeyecekleri 
vaatlerde bulunmaktadır. 1 2 3 4 5 
6. Okul Meclisleri seçiminin propaganda sürecinde öğrenciler 
belirlenen kural ve sınırlılıklara uygun davranmamaktadır. 1 2 3 4 5 
7. Okul Meclisleri Projesi okullarda yürütülmesinde daha çok okul 
yönetiminin görevlendirdiği öğretmenler etkin olmaktadır. 1 2 3 4 5 
8. Okul Meclisleri Projesinin okullarda yürütülmesinde sorumluluğu 
genelde öğrenci değil okul yönetimi ve öğretmenler üstlenmektedir. 1 2 3 4 5 
9. Okul yönetimi ve öğretmenler Okul Meclisleri Projesinin okullarda 
uygulanmasında öğrenme sürecine ihtiyaç duymaktadır. 1 2 3 4 5 
10. Okul Meclisleri temsilcileri Okul Meclisleri Projesi ile ilgili yeterince 
bilgiye sahip değildir. 1 2 3 4 5 
11. Okul Meclisleri temsilcileri okul yönetimi ile öğrenciler arasında 
köprü işlevi görmeyi başaramamaktadır. 1 2 3 4 5 
12. Okul Meclisi çalışmaları için öğrencilere uygun ortam 
sağlanmamaktadır. 1 2 3 4 5 
13. Okul temsilciliğine genellikle büyük sınıflardan öğrenciler 
seçilmektedir. 1 2 3 4 5 
14. Okul temsilcileri okul meclisi gibi bir demokratik yapılanmayı makul 
olmayan istekler için kullanmaktadır. 1 2 3 4 5 
15. Okul Meclisleri Projesini yönetici ve öğretmenlere fazladan yük 
getirmektedir. 1 2 3 4 5 
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BÖLÜM IV 

Açıklama: Bu bölümde, Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin geliştirilmesine ilişkin 
ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelere katılma durumunuzu karşılarındaki ölçekte size en uygun seçeneği 
işaretleyerek belirtiniz. 

    KATILMA ÖLÇEĞİ 

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ PROJESİNİN 
GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER H
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1. Okul Meclisi Bültenleri hazırlanıp, toplantılarda alınan kararlar 
öğrencilerle ailelere duyurulmalıdır. 1 2 3 4 5 
2. Yerel gazetelere okul meclisleriyle ilgili makaleler yazılması 
özendirilmelidir. 1 2 3 4 5 
3. Okulların internet sayfalarında okul meclislerine bölüm ayrılmalıdır. 1 2 3 4 5
4. Okul, ilçe ve il meclislerinin uygulamaları ile ilgili sunumlar 
hazırlanıp internet ortamında duyurulmalıdır. 1 2 3 4 5 
5. Okul Meclisi ve okul yönetimi arasında iletişim açık tutulmalıdır. 1 2 3 4 5
6. Öğretmenler “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri” ile ilgili hizmet 
içi eğitimden geçirilmelidir. 1 2 3 4 5 
7. Öğrencilerin demokratik davranışları içselleştirmeleri için 
öğretmenler sınıf içi uygulamalarda demokratik davranmalıdırlar. 1 2 3 4 5 
8. Demokrasi eğitimi ders programlarında daha fazla yer almalıdır. 1 2 3 4 5
9. Demokrasi eğitimi okullarda ayrı bir ders olarak yer almalıdır. 1 2 3 4 5
10. Derslerin ve derslerde yer alan faaliyetlerin içerik ve yöntemlerinin 
belirlenmesine öğrenci katılımı sağlanmalıdır. 1 2 3 4 5 
11. Aileler demokrasi eğitimi ile ilgili bilgilendirilmelidir. 1 2 3 4 5
12. Demokrasi eğitimi ile ilgili seminer, sempozyum ve paneller 
yapılmalıdır. 1 2 3 4 5 
13. Demokrasi eğitimi ile ilgili yayınlar yapılmalıdır. 1 2 3 4 5
14. Okul meclisleri toplantılarında alınan kararlar, okulların imkânları 
ölçüsünde gerçekleştirilerek etkililiği artırılmalıdır. 1 2 3 4 5 
15. Okul meclislerinin amacının ve işlevinin farkındalığı artırılmalıdır. 1 2 3 4 5
16.Okullarda eski okul meclisi üyelerinin deneyimlerinden yeni seçilen 
öğrencilerin faydalanması sağlanmalıdır. 1 2 3 4 5 
17. Temsilcilere okulda uygun bir yerde ilan panosu verilmelidir. 1 2 3 4 5
18. Okullarda okul meclisi için bütçe ayrılmalıdır. 1 2 3 4 5
19. Okul yöneticileri ve öğretmenler okul temsilcilerinin yılın bazı 
dönemlerinde maruz kalacağı eleştirilere karşı dikkatli olmalıdır. 1 2 3 4 5 
20. Sınıf temsilcileri okul meclisi toplantılarından hemen sonra alınan 
kararları kendi sınıflarına bildirmelidirler. 1 2 3 4 5 
21. Okul Meclisi toplantıları, gündemin kısa tutulması ve ilgi çekici 
olması için kısa aralıklarla yapılmalıdır. 1 2 3 4 5 
22.Toplantılardaki görüşmeler meclisin öğretmenlerden ve 
idarecilerden çözüm bulmalarını istediği isteklerden çok yapılacak 
eylemler üzerine olmalıdır. 

1 2 3 4 5 

23.Sınıf temsilcileri okul meclisi toplantılarından hemen sonra 
sınıflarına geri bildirim vermelidir. 1 2 3 4 5 
24. Öğrencilerin, sınıf ve okul temsilciliğine aday öğrencilerin sahip 
olması gereken özellikler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 1 2 3 4 5 
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Ek.4 

DEOMP’nin Amaç Boyutunda Yer Alan Maddelere İlişkin Dağılım 
 

Maddeler 

Cevap Seçenekleri 

X  S Hiç 
Katılmıyorum

Çok Az 
Katılıyorum 

Biraz 
Katılıyorum 

Büyük 
Ölçüde 

Katılıyorum 

Tam 
Katılıyorum 

f % f % f % f % f % 
1. Okul Meclisleri Projesi demokrasi 
eğitiminin sınıf içi uygulamalarını 
pekiştirmektedir.  

40 6.9 58 9.9 168 28.8 226 38.8 91 15.6 3.46 1.08

2. Okul Meclisleri öğrencinin kendi 
karar ve davranışlarını kendisinin 
oluşturmasını sağlamaktadır.  

28 4.8 71 12.2 163 28.0 228 39.1 93 16.0 3.49 1.05

3. Okul Meclisleri Projesi 
öğrencilerde birlikte çalışma ve 
takım ruhunu geliştirmektedir. 

19 3.3 61 10.5 165 28.3 224 38.4 114 19.6 3.61 1.01

4. Okul Meclisleri Projesi 
öğrencilerde vatandaşlık bilinci 
oluşturmaktadır. 

22 3.8 44 7.5 172 29.5 226 38.8 119 20.4 3.64 1.01

5. Okul Meclisleri Projesi 
öğrencilere sorumluluk bilinci 
sağlamaktadır. 

18 3.1 50 8.6 152 26.1 243 41.7 120 20.6 3.68 .99 

6. Okul Meclisleri Projesi yerleşik bir 
demokrasi kültürü oluşturmaktadır. 21 3.6 61 10.5 171 29.3 212 36.4 118 20.2 3.59 1.04
7. Okul Meclisleri Projesi 
öğrencilerin demokratik değerleri 
benimsemelerini sağlamaktadır. 

20 3.4 59 10.1 171 29.4 221 38.0 111 19.1 3.59 1.02

8. Okul Meclisleri Projesi 
öğrencilerin kamuoyu oluşturabilme 
becerilerini geliştirmektedir. 

23 3.9 59 10.1 173 29.7 215 36.9 113 19.4 3.58 1.04

9. Okul Meclisleri Projesi 
öğrencilerde iletişim bilincini 
geliştirmektedir. 

23 3.9 51 8.7 153 26.2 237 40.7 119 20.4 3.65 1.02

10. Okul Meclisleri Projesi katılım ve 
çoğulculuk bilincini geliştirmektedir. 19 3.3 47 8.1 164 28.1 231 39.6 122 20.9 3.67 .99 
11. Okul Meclisleri Projesi hoşgörü 
bilincini geliştirmektedir. 23 3.9 57 9.8 182 31.2 222 38.1 99 17.0 3.54 1.01
12. Okul Meclisleri Projesi 
öğrencilerin sosyalleşmelerini 
sağlamaktadır. 

20 3.4 47 8.1 127 21.8 250 42.9 139 23.8 3.76 1.01

13. Okul Meclisleri Projesi ile 
öğrenciler okul sıralarında 
demokrasiyi uygulamalı olarak 
öğrenmektedirler. 

23 3.9 44 7.5 163 28.0 219 37.6 134 23.0 3.68 1.03

14. Okul Meclisleri Projesi 
öğrencilere başkalarının haklarına 
saygı duymayı öğretmektedir 

21 3.6 50 8.6 175 30.0 222 38.1 115 19.7 3.62 1.01

15. Okul Meclisleri Projesi, 
öğrencilere arkadaşlarına eşit ve 
adil davranmayı öğretmektedir 

19 3.3 65 11.1 171 29.3 214 36.7 114 19.6 3.58 1.03

16. Okul Meclisleri Projesi, 
öğrencilere seçme, seçilme ve oy 
kullanma kültürünü 
kazandırmaktadır 

18 3.1 33 5.7 119 20.4 225 38.6 188 32.2 3.91 1.01

17. Okul Meclisleri Projesi, 
başkalarının hak ve hürriyetlerine 
saygı duymayı öğretmektedir 

20 3.4 55 9.4 160 27.4 228 39.1 120 20.6 3.64 1.02

18. Okul Meclisleri Projesi, 
öğrencilerin eşitlik ilkesine önem 
vermesini sağlamaktadır. 

20 3.4 52 8.9 188 32.2 211 36.2 112 19.2 3.59 1.01
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DEOMP’nin Uygulama Boyutunda Yer Alan Maddelere İlişkin Dağılım 
 

Maddeler 

Cevap Seçenekleri 

X  S Hiç 
Katılmıyorum

Çok Az 
Katılıyorum

Biraz 
Katılıyorum

Büyük 
Ölçüde 

Katılıyorum 

Tam 
Katılıyorum 

f % f % f % f % f % 
1. Okul Meclisleri seçimlerinde 
öğretmenler öğrencilerin 
tercihlerini etkilemektedir. 

114 19.6 147 25.2 163 28.0 127 21.8 32 5.5 2.68 1.17

2. Okul Meclislerinin seçim usulleri 
konusunda öğrenciler yeterince 
bilgilendirilmemektedir. 

62 10.6 114 19.6 206 35.3 151 25.9 50 8.6 3.02 1.11

3. Okul Meclisleri Projesinin 
yönergesine göre öğrencilerin 
yapması gerekenleri öğretmenler 
üstlenmektedir. 

74 12.7 111 19.0 206 35.3 142 24.4 50 8.6 2.97 1.13

4. Okul Öğrenci Meclisi toplantıları 
düzenli ve amacına uygun 
yapılmamaktadır. 

67 11.5 112 19.2 176 30.2 164 28.1 64 11.0 3.08 1.17

5. Öğrenciler propaganda 
sürecinde 
gerçekleştiremeyecekleri vaatlerde 
bulunmaktadır. 

28 4.8 86 14.8 183 31.4 178 30.5 108 18.5 3.43 1.10

6. Okul Meclisleri seçiminin 
propaganda sürecinde öğrenciler 
belirlenen kural ve sınırlılıklara 
uygun davranmamaktadır. 

58 10.0 124 21.3 202 34.7 154 26.5 44 7.6 3.00 1.09

7. Okul Meclisleri Projesi okullarda 
yürütülmesinde daha çok okul 
yönetiminin görevlendirdiği 
öğretmenler etkin olmaktadır. 

46 7.9 78 13.4 169 29.0 210 36.0 80 13.7 3.34 1.11

8. Okul Meclisleri Projesinin 
okullarda yürütülmesinde 
sorumluluğu genelde öğrenci değil 
okul yönetimi ve öğretmenler 
üstlenmektedir. 

53 9.1 98 16.8 179 30.7 176 30.2 77 13.2 3.22 1.15

9. Okul yönetimi ve öğretmenler 
Okul Meclisleri Projesinin 
okullarda uygulanmasında 
öğrenme sürecine ihtiyaç 
duymaktadır. 

20 3.4 81 13.9 224 38.5 194 33.3 63 10.8 3.34 .96 

10. Okul Meclisleri temsilcileri 
Okul Meclisleri Projesi ile ilgili 
yeterince bilgiye sahip değildir. 

27 4.6 96 16.5 193 33.1 198 34.0 69 11.8 3.32 1.03

11. Okul Meclisleri temsilcileri okul 
yönetimi ile öğrenciler arasında 
köprü işlevi görmeyi 
başaramamaktadır. 

32 5.5 96 16.5 188 32.3 194 33.3 72 12.4 3.31 1.06

12. Okul Meclisi çalışmaları için 
öğrencilere uygun ortam 
sağlanmamaktadır. 

54 9.3 84 14.4 177 30.4 194 33.3 74 12.7 3.26 1.14

13. Okul temsilciliğine genellikle 
büyük sınıflardan öğrenciler 
seçilmektedir. 

40 6.9 70 12.0 138 23.7 209 35.9 125 21.5 3.53 1.15

14. Okul temsilcileri okul meclisi 
gibi bir demokratik yapılanmayı 
makul olmayan istekler için 
kullanmaktadır. 

114 19.6 121 20.8 172 29.5 132 22.6 44 7.5 2.78 1.21

15. Okul Meclisleri Projesini 
yönetici ve öğretmenlere fazladan 
yük getirmektedir. 

91 15.6 136 23.3 163 28.0 118 20.2 75 12.9 2.91 1.25
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Maddeler 

Cevap Seçenekleri 

X  S Hiç 
Katılmıyorum

Çok Az 
Katılıyorum

Biraz 
Katılıyorum

Büyük 
Ölçüde 

Katılıyorum 

Tam 
Katılıyorum 

f % f % f % f % f % 
1. Okul Meclisi Bültenleri hazırlanıp, 
toplantılarda alınan kararlar öğrencilerle 
ailelere duyurulmalıdır. 

23 3.9 37 6.3 79 13.6 249 42.7 195 33.4 3.95 1.04

2. Yerel gazetelere okul meclisleriyle 
ilgili makaleler yazılması özendirilmelidir. 13 2.2 26 4.5 83 14.2 265 45.5 196 33.6 4.04 .93 
3. Okulların internet sayfalarında okul 
meclislerine bölüm ayrılmalıdır. 12 2.1 17 2.9 60 10.3 250 42.9 244 41.9 4.20 .89 
4. Okul, ilçe ve il meclislerinin 
uygulamaları ile ilgili sunumlar hazırlanıp 
internet ortamında duyurulmalıdır. 

11 1.9 21 3.6 69 11.8 261 44.8 221 37.9 4.13 .90 

5. Okul Meclisi ve okul yönetimi arasında 
iletişim açık tutulmalıdır. 7 1.2 19 3.3 61 10.5 231 39.6 265 45.5 4.25 .86 
6. Öğretmenler “Demokrasi Eğitimi ve 
Okul Meclisleri” ile ilgili hizmet içi 
eğitimden geçirilmelidir. 

29 5.0 38 6.5 105 18.0 199 34.1 212 36.4 3.90 1.12

7. Öğrencilerin demokratik davranışları 
içselleştirmeleri için öğretmenler sınıf içi 
uygulamalarda demokratik 
davranmalıdırlar. 

9 1.5 17 2.9 69 11.8 199 34.1 288 49.4 4.27 .89 

8. Demokrasi eğitimi ders 
programlarında daha fazla yer almalıdır. 9 1.5 26 4.5 84 14.4 212 36.4 252 43.2 4.15 .93 
9. Demokrasi eğitimi okullarda ayrı bir 
ders olarak yer almalıdır. 17 2.9 38 6.5 91 15.6 200 34.3 237 40.7 4.03 1.04
10. Derslerin ve derslerde yer alan 
faaliyetlerin içerik ve yöntemlerinin 
belirlenmesine öğrenci katılımı 
sağlanmalıdır. 

13 2.2 41 7.0 81 13.9 213 36.5 235 40.3 4.07 1.01

11. Aileler demokrasi eğitimi ile ilgili 
bilgilendirilmelidir. 6 1.0 18 3.1 68 11.7 227 38.9 264 45.3 4.24 .85 
12. Demokrasi eğitimi ile ilgili seminer, 
sempozyum ve paneller yapılmalıdır. 7 1.2 26 4.5 87 14.9 216 37.0 247 42.4 4.15 .92 
13. Demokrasi eğitimi ile ilgili yayınlar 
yapılmalıdır. 7 1.2 18 3.1 72 12.4 232 39.9 253 43.5 4.21 .86 
14. Okul meclisleri toplantılarında alınan 
kararlar, okulların imkânları ölçüsünde 
gerçekleştirilerek etkililiği artırılmalıdır. 

5 .9 17 2.9 73 12.5 226 38.8 262 44.9 4.24 .84 

15. Okul meclislerinin amacının ve 
işlevinin farkındalığı artırılmalıdır. 6 1.0 13 2.2 76 13.0 258 44.3 230 39.5 4.19 .82 
16. Okullarda eski okul meclisi üyelerinin 
deneyimlerinden yeni seçilen 
öğrencilerin faydalanması sağlanmalıdır. 

6 1.0 20 3.4 66 11.3 254 43.6 237 40.7 4.19 .84 

17. Temsilcilere okulda uygun bir yerde 
ilan panosu verilmelidir. 6 1.0 17 2.9 57 9.8 225 38.6 278 47.7 4.29 .84 
18. Okullarda okul meclisi için bütçe 
ayrılmalıdır. 22 3.8 20 3.4 88 15.1 228 39.1 225 38.6 4.05 1.01
19. Okul yöneticileri ve öğretmenler okul 
temsilcilerinin yılın bazı dönemlerinde 
maruz kalacağı eleştirilere karşı dikkatli 
olmalıdır. 

9 1.5 19 3.3 101 17.3 247 42.4 207 35.5 4.07 .89 

20. Sınıf temsilcileri okul meclisi 
toplantılarından hemen sonra alınan 
kararları kendi sınıflarına bildirmelidirler. 

7 1.2 19 3.3 72 12.3 217 37.2 268 46.0 4.24 .88 

21. Okul Meclisi toplantıları, gündemin 
kısa tutulması ve ilgi çekici olması için 
kısa aralıklarla yapılmalıdır. 

6 1.0 18 3.1 79 13.6 234 40.1 246 42.2 4.19 .86 

22.Toplantılardaki görüşmeler meclisin 
öğretmenlerden ve idarecilerden çözüm 
bulmalarını istediği isteklerden çok 
yapılacak eylemler üzerine olmalıdır. 

9 1.5 18 3.1 82 14.1 238 40.8 236 40.5 4.16 .89 

23.Sınıf temsilcileri okul meclisi 
toplantılarından hemen sonra sınıflarına 
geri bildirim vermelidir. 

4 .7 25 4.3 52 8.9 238 40.8 264 45.3 4.26 .84 

24. Öğrencilerin, sınıf ve okul 
temsilciliğine aday öğrencilerin sahip 
olması gereken özellikler hakkında 
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

4 .7 17 2.9 55 9.4 228 39.1 279 47.9 4.31 .81 
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