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ÖÖzzeett

Bu araflt›rmada, 2004-2005 ö¤retim y›l› ilk ve orta ö¤retim kurumlar›n-
da “Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Projesi” uygulamalar›n›n de¤erlendi-
rilmesi amaçlanm›flt›r. Proje ile okullarda demokrasi kültürünün geliflmesi ve
çocuklarda demokrasi bilincinin oluflmas› hedeflenmifltir. Bu hedefin gerçeklefl-
mesi için okullarda “okul meclisleri” seçimleri yap›lm›fl, seçimler vas›tas›yla ve
seçilen temsilcilerin aktiviteleri ile demokrasi kültürü ve bilinci gelifltirilmeye
çal›fl›lm›flt›r. Çanakkale ili ile s›n›rl› araflt›rman›n verileri, gözlem ve görüflme
yöntemi ile derlenmifltir. Araflt›rma bulgular›nda projenin okullarda alg›lanma-
s›, uygulanmas› ve sorunlar› ile ilgili önemli verilere ulafl›lm›flt›r. Projenin etki-
lili¤i, uygulamadaki baflar›s› ile yak›ndan ilgilidir.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Demokrasi e¤itimi, okul meclisleri, demokratik okul

GGiirriiflfl
Demokrasi, bir yaflam biçimidir. Bireylerin demokrasiyi yaflayabilmeleri için

demokratik de¤erlerle kültürlenmeleri ve demokratik yönetimlere sahip olmalar› ge-
rekir. Demokrasi meflru, aranan ve istenen bir yönetim sistemi olarak dünyada çok
yayg›n kabul görmektedir (K›ncal, 2002, 73) Dünyada demokrasiye olan ilgi, onun
gittikçe yükselen bir de¤erler sistemi oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan önemlidir. 

Türkiye’de de, ‹mparatorlu¤un reform hareketleri ile bafllayan “demokratik-
leflme süreci” (Karpat, 1996), Cumhuriyetle güçlenerek devam etmektedir. Cumhuri-
yetin bafllar›nda Türk e¤itimi hakk›nda ayr›nt›l› bir rapor haz›rlayan J. Dewey, de-
mokrasiyi benimsemifl Türkiye’nin okullar›nda, demokrasi için demokratik yollarla
e¤itim-ö¤retim yap›lmas›n› önermifltir. Demokratik ülkelerin okullar›, demokratik ol-
mayan ülkelerin okullar›ndan farkl› bir flekilde yönetilmeli ve yürütülmelidir. ‹mkân-
lar izin verdi¤i ölçüde ö¤renciler okul ifllerine kat›lmal›d›r. (Akkutay, 1996, 32). Böy-
lece demokrasi, Cumhuriyetle birlikte önce e¤itimin konular› aras›nda, giderek de
onun amaçlar› ve yöntemleri aras›nda yer almaya bafllam›flt›r (Özpolat, 2004, 1).   

Demokrasi eflitlik, adalet, özgürlük, akl›n egemenli¤i, insana sayg› kavramla-
r›n› içermektedir (Büyükdüvenci, 1990, 583). Bu yönüyle demokrasi, bir çok araflt›r-
mac›ya göre bir “yaflam biçimi”dir (Tarcov, 1996; Gülmez, 2004; K›ncal, 2002; Sön-
mez, 2003; vb.). Bütün geliflmifl ülkelerde bir sosyal/siyasal paradigma haline gelen
demokrasi, infla edici bir alan olarak kurumsal e¤itim ile karfl›l›kl› etkileflim içine gir-
mifltir (Özpolat, 2004, 1). “Demokrasi e¤itimi” ile “demokratik e¤itim” aras›nda fark
olmas›na karfl›n bu iki kavram aras›nda s›k› bir iliflki vard›r. 

Demokrasi e¤itimi ve demokrasi bilincinin gelifltirilmesi, Millî E¤itimin temel
ilkeleri aras›nda flöyle tan›mlanm›flt›r: 
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“Güçlü ve dengeli, özgür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleflmesi
ve sürdürülmesi için yurttafllar›n sahip olmalar› gereken demokrasi bilincinin, yurt
yönetimine ait bilgi, anlay›fl ve davran›fllarla sorumluluk duygusunun, Anayasaya,
yasalara, manevi ve toplumsal de¤erlere sayg›n›n, her türlü e¤itim çal›flmalar›nda ö¤-
rencilere kazand›r›lmas›na ve bu yöndeki duygu ve davran›fllar›n gelifltirilmesine
özen gösterilir” (http://www.mebnet.net/genel-egsis/temel-ilkeler/demokra-
si.htm). 

Bu ilkenin gere¤i olarak ilkö¤retim ve ortaö¤retim okullar›m›zda hayat bilgi-
si, sosyal bilgiler, tarih, sosyoloji, demokrasi ve insan haklar› gibi derslerin ö¤retim
programlar›nda çeflitli alt bafll›klar halinde yer alan demokrasi e¤itiminde; uygula-
madan çok, kuramsal boyutun öne ç›kar›ld›¤› görülmektedir (Özpolat, 2004, 1).

Demokratik e¤itim, programlar› ve yöntemleri demokrasinin dayand›¤› temel
ilkelere göre saptanan e¤itim ve ö¤retim çal›flmalar›nda, ö¤retmen-ö¤renci iliflkilerin-
de, e¤itsel etkinliklerde ö¤rencinin birey olarak de¤erine ve bütünlü¤üne, birlikte ça-
l›flmaya, karfl›l›kl› sayg›ya, hoflgörüye, kiflili¤e de¤er ve önem veren e¤itimdir (akta-
ran; Kepenekçi, 2003, 44).   

Ülke yönetiminin demokratikleflmesi ile e¤itimin demokratikleflmesi aras›nda
do¤rusal bir orant› vard›r (Kepenekçi, 2003, 45). E¤itimin demokratikleflmesi ise, de-
mokratik okullarla gerçekleflebilecek bir olgudur. Demokratik okul, her fleyden önce
demokratik de¤er ve kültürünü sindirmifl yönetici, ö¤retmen ve di¤er personelin bir
arada bulunmas› ile ö¤retimini gerçeklefltirebilir. Demokratik tutum ve davran›fllar,
günlük yaflamda prati¤i yap›larak benimsenebilir (Aydo¤an ve Kukul, 2003, 24). Ge-
rek “demokrasi e¤itimi”nin, gerekse “demokratik e¤itim”in prati¤i yap›larak bir ya-
flam biçimi halini alabilmesi için, Millî E¤itim Bakanl›¤› ile TBMM aras›nda 13 Ocak
2004’te imzalanan bir protokolle baz› pilot okullarda “Demokrasi E¤itimi ve Okul
Meclisleri Projesi” uygulamaya konmufltur. 2003-2004 ö¤retim y›l›nda ülke genelinde
81 ilde toplam 300 okulda pilot uygulamas› yap›lan proje, 2004-2005 ö¤retim y›l›ndan
itibaren tüm okullar›m›zda uygulamaya geçmifltir (http://www.okulmeclisle-
ri.meb.gov.tr).

Proje gere¤ince tüm ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›nda okul ö¤rencileri-
nin oylar›yla seçilen üyelerden oluflan “Okul Ö¤renci Meclisi”, okul ö¤renci meclisle-
ri baflkanlar›n›n seçti¤i  “‹l Ö¤renci Meclisi” ve il ö¤renci meclisi baflkanlar›n›n bir
araya getirilmesiyle “Türkiye Ö¤renci Meclisi” oluflturma sürecine girilmifltir. Türki-
ye Ö¤renci Meclisi’nin, her 23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftas›’nda Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Genel Kurul Salonu’nda toplanmas› planlanm›flt›r. Tüm ö¤renci
meclislerinin ald›¤› kararlar, okul, il yönetimi ve Millî E¤itim Bakanl›¤› ile TBMM’ne
tavsiye niteli¤indedir. 

Demokrasinin ülkemizde geliflmesi için bu proje önemli bir araçt›r. Ancak
okullar›m›zda ilk defa uygulanan böyle bir projenin araflt›r›l›p incelenmesi kaç›n›l-
mazd›r. 2004-2005 ö¤retim y›l›nda “Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Projesi”nin
uygulamas› Çanakkale ilinde araflt›r›ld›. Araflt›rma; projenin alg›lanmas›, uygulan-
mas›, yürütülmesi ve sorunlar› ba¤lam›nda kurguland›.

YYöönntteemm
Görüflme ve gözlem yöntemine dayal› bu makalede flu sorulara cevap arand›:
1. Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Projesi” okul yönetimi, ö¤retmen ve

ö¤renciler taraf›ndan nas›l alg›lanmaktad›r?
2.   Projenin okullarda uygulamas› hakk›nda yönetici, ö¤retmen ve ö¤rencile-

rin görüflleri nelerdir?
3. Projenin yürütülmesi s›ras›nda yaflanan eksikler ve sorunlar var m›d›r?
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Bu sorulara iliflkin bulgulara ulaflabilmek için Çanakkale ili merkez ilk ve orta
ö¤retim kurumlar›ndan rastgele seçilen, Tablo 1’de isimleri yaz›l› ilk ve orta ö¤retim
okullar› ve bu okullar›n müdür, müdür yard›mc›s›, ö¤retmen ve ö¤rencileri örneklem
olarak seçilmifltir.

TTaabblloo 11:: ÖÖrrnneekklleemm GGrruubbuu

Her okuldan projede görev alan bir müdür, bir müdür yard›mc›s›, iki ö¤ret-
men; her ilkö¤retim okulundan aday ve seçmen onyedifler (1 okul baflkan›, 8 flube
temsilcisi, 8 seçmen), her ortaö¤retim kurumundan da dokuzar (1 okul baflkan›, 4 flu-
be temsilcisi, 4 seçmen) ö¤renci rast gele seçilerek örneklemi oluflturmufltur. Onsekiz
Mart ‹lkö¤retim Okulu ve Millî Piyango Anadolu Lisesi, 2003-2004 y›l›nda pilot uy-
gulamaya giren okullard›r. Seçilen örneklem, Çanakkale ili merkez ilk ve orta ö¤re-
tim okullar›n› temsil eder niteliktedir.

Bu araflt›rma nitel bir çal›flmad›r. Araflt›rmada birebir her okulda yap›lan se-
çim sürecine iliflkin yap›lan gözlemde saptanan nitelikler ve görüflmeler sonucunda
ulafl›lan cevaplar analiz edilerek de¤erlendirilmifltir. Analiz çal›flmalar›nda basit ko-
relasyon yöntemi de kullan›lm›flt›r. Verilerin yorumlanmas›nda okul, ö¤retmen, ö¤-
renci ve yöneticilerin kimlikleri gizli tutulmufltur. 

DDeemmookkrraassii EE¤¤iittiimmii vvee OOkkuull MMeecclliisslleerrii PPrroojjeessii

aa)) PPrroojjeenniinn aammaacc›› vvee aallgg››llaann››flfl››

Millî E¤itim Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› “Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisle-
ri” Yönergesi’nde (2004) projenin amac› flöyle belirtilmifltir (madde 5): 

“Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlenmesi; ö¤rencilerimiz-
de yerleflik bir demokrasi kültürünün oluflturulmas›, hoflgörü ve ço¤ul-
culuk bilincinin gelifltirilmesi, kendi kültürünü özümsemifl, millî ve
manevî de¤erlere ba¤l›, evrensel de¤erleri benimseyen nesillerin yetifl-
tirilmesi; ö¤rencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazan-
d›r›lmas›; kat›l›mc› olma, iletiflim kurabilme, demokratik liderli¤i be-
nimseyebilme ve kamuoyu oluflturabilme becerilerinin kazand›r›lmas›
amaçlanmaktad›r.”

Projenin amac›nda da belirtildi¤i gibi, ö¤rencilerin daha okul s›ralar›nda de-
mokratik de¤erleri benimsemifl ve özümsemifl yurttafllar olarak yetiflmeleri amaçlan-
m›flt›r. Çünkü demokrasi, yaln›z biliflsel ö¤renmeye dayal› bir olgu de¤ildir. Demok-
rasi, biliflsel ve duyuflsal özellikleri bulunan ve zamanla içsellefltirilebilecek bir de¤er-
dir. 

Bu proje ile ö¤rencilerin “demokratik yurttafll›k e¤itimi” amaçlanm›flt›r. De-
mokratik yurttafll›k e¤itimi, “ö¤rencilerin, gençlerin ve yetiflkinlerin toplulu¤un karar
süreçlerine etkin ve sorumlu bir biçimde kat›lmalar›na yard›mc› olmak; insan hakla-
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Okul ad› Müdür Müd. Yard. Ö¤retmen Ö¤renci Top
1 Onsekiz Mart ‹lkö¤retim Okulu 1 1 2 17 21

2 Barboros ‹lkö¤retim Okulu 1 1 2 17 21

3 Millî Piyango Anadolu Lisesi 1 1 2 9 13

4 Nedimehan›m K›z Meslek Lisesi 1 1 2 9 13

5 Çanakkale Lisesi 1 1 2 9 13

Toplam 5 5 10 61 81

                                 



r› ve temel özgürlükler, farkl› gruplar›n eflitli¤i ve hukukun üstünlü¤ü gibi temel de-
¤erlerin bilincine var›lmas›na ve bu de¤erlerin sahiplenilmesine dayal› olan demok-
ratik kültürü gelifltirmek amac›yla tasarlanm›fl olan çok say›da ve de¤iflik uygulama
ve etkinlikler bütünüdür” (aktaran Gülmez, 2004, 13). Demokratik yurttafll›k e¤itimi
ile siyasal, sosyal ve kültürel yönden demokrasinin bireylerin yaflamlar›nda etkinlefl-
tirilmesi ve bu yolla demokrasinin güçlenmesi hedeflenmifltir.

Demokratik yurttafll›k e¤itimi, “Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Projesi”
ile s›n›rl› de¤ildir. Daha önceki y›llarda bafllayarak farkl› uygulamalar içinde demok-
ratik yurttafll›k e¤itimine yer verilmifltir (Kepenekçi, 2003, 49-50). Bu uygulamalar,
bugün “ö¤renci kulüpleri” olarak adland›r›lan “e¤itsel kol çal›flmalar›”,     “onur ku-
rullar›” ve “ö¤renci kurullar›”d›r. Tüm bu organizasyonlarla ö¤rencilerin demokratik
yurttafll›k e¤itimi, biliflsel bilgilerin yan› s›ra, uygulama ile pekifltirilmeye çal›fl›lmak-
tad›r. 

“Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Projesi”nin uyguland›¤› okullarda yö-
netici, ö¤retmen ve ö¤rencilerin proje hakk›ndaki düflünceleri, belirtilen amaçlar›n
gerçekleflmesinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü demokrasi projesi, okulda ö¤renci-
ö¤retmen-yönetici üçlüsü aras›ndaki iliflkilerde somut olarak görülmedi¤i, yaflanma-
d›¤› ve sindirilmedi¤i bir ortamda inand›r›c› olmaz ve as›l amac›na ulaflmayabilir
(Gülmez, 2004, 11). Okullarda yap›lan gözlemlerde ve gerçeklefltirilen görüflmelerde
projenin, yönetici, ö¤retmen ve ö¤renciler taraf›ndan olumlu karfl›land›¤› sonucuna
ulafl›lm›flt›r. Ancak baz› okul yöneticileri ve ö¤retmenleri, projenin amac›n›n daha ön-
ceden okullarda oluflturulan “ö¤renci kurulu” ile örtüfltü¤ünü, “ö¤renci kurulu” var
iken neden böyle yeni bir projeye gereksinim duyuldu¤unu anlamad›klar›n› belirt-
mifllerdir. Çünkü onlara göre her yeni proje, okul yöneticilerinin ifllerini artt›rmakta
ve benzer kurullar›n ifllevlerini iç içe sokmakta veya kar›flt›rmaktad›r. Kimi yönetici
ve ö¤retmenler bu tür görüfl belirtmelerine ra¤men, proje hakk›nda olumlu kanaate
sahiptirler. Çünkü demokrasinin içsellefltirilmesi ve yaflam biçimine dönüfltürülmesi
için bu tür pratiklerin okullarda yap›lmas› gerekti¤ini düflünmektedirler. 

Projenin amac› hakk›nda baz› ö¤retmen ve yöneticilerin görüflleri flöyledir:

“Çocuklar›n demokrasiyi yaflayarak ö¤renmesi için uygulanan
bir proje”

“Ö¤rencilerin seçilmek için mücadele etmesi, bireysel özellikle-
rini ön plana ç›karmas› için iyi bir f›rsat”

“Projenin amac›, ülkede seçimlerin nas›l yap›ld›¤›n›, yöneticile-
rin nas›l seçildi¤ini ö¤rencilere bu yaflta uygulamal› olarak ö¤retmek” 

“Okul yönetimine çocuklar›n görüfl ve önerilerini almak”
“Demokrasi, e¤itim yolu ile ö¤renilebilir ve bu da bizzat kat›-

l›mla gerçeklefltirilebilir. Bu proje ile ö¤rencilerin seçme-seçilme ve
okul ifllerine kat›lmalar› sa¤lan›yor”

“Ö¤rencilere demokratik kurallar çerçevesinde birbirlerine kar-
fl› sayg›, hoflgörü, birbirlerinin haklar›na riayet etmesini kavratmak.”  

Yönetici ve ö¤retmenlerin anlat›lar›nda da görüldü¤ü gibi projenin amac›, ö¤-
rencilere hem demokrasiyi uygulamal› olarak ö¤retmek hem de okulda demokratik
tutum ve davran›fllar›n geliflmesini sa¤lamak olarak alg›lanmaktad›r. Demokratik tu-
tum ve davran›fllar, günlük yaflamda prati¤i yap›larak ö¤renilebilir ve benimsenebi-
lir (Aydo¤an ve Kukul, 2003, 24).  Okul, toplum yaflam›n›n küçük bir örne¤idir (Ke-
penekçi, 2003, 46).  Kifliliklerin geliflme ve olgunlaflma döneminde zamanlar›n›n
önemli bir k›sm›n› okulda geçiren ö¤rencilerin, demokrasi hakk›nda do¤ru ö¤renme-
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ler ve uygulamalarda bulunmalar›, Türkiye’de demokrasinin geliflip olgunlaflmas›na
katk› sa¤layacakt›r. Okul yönetimi ve ö¤retmenlerinin bu bilinci tafl›d›klar› anlat›lara
yans›maktad›r.

Okul ö¤rencilerinin projenin amac› hakk›ndaki görüflleri ise, yafl düzeylerine
göre farkl› alg›lar tafl›makla birlikte olumludur. ‹lkö¤retimin alt basama¤›ndaki ö¤-
renciler (2. ve 3. s›n›flar- 1. s›n›flar bu projeye dâhil de¤ildir) projeden yeterince ha-
berdar de¤ildir. Gözlemlerimizde okullarda görevli ö¤retmenler, proje hakk›nda ö¤-
rencileri bilgilendirmeye çal›flm›flt›r. Ancak alt s›n›ftaki ö¤rencilerin, projenin amac›
hakk›nda bilinçli alg›lar› söz konusu de¤ildir. Ö¤renciler projeyi, genelde “seçme-se-
çilme” ifllevi olarak alg›lamaktad›r. S›n›f düzeyi yükseldikçe demokratik de¤erlere
iliflkin alg›lar da ön plana ç›kmaktad›r. Tüm ö¤renciler, projenin amac›n› anlasalar da,
anlamasalar da, okulda yap›lan seçim atmosferinden hoflland›klar›n› belirtmifllerdir.
Baz› ö¤rencilerin görüflleri flöyledir:

“Ö¤rencilere demokratik yaflam› göstermek”
“Yetiflkin oldu¤umuzda demokratik haklar›m›z› kullanmay›

ö¤retmek”
“Ö¤rencilerin isteklerini müdüre iletmek için seçimler yap›ld›”
“Projenin amac›, okul yönetiminde çocuklar›n da görüfl ve öne-

rilerini almak”
“Erken yaflta seçme ve seçilme bilincini afl›lamak”
“Çocuklara da söz hakk› veriyorlar”
“Bu seçimle ne alakam›z var bilmiyorum”
“Seçimler yoluyla demokrasiyi gelifltirmek”
“Daha iyi bir e¤itim alabilmek”
“Okulun en iyilerini göreve getirmek”
“Projenin amac›, gelece¤in liderlerini yetifltirmek”
“Oy kullanmas›n› ö¤retmek”
“Bilmiyorum ama, ben de seçilmek istiyorum”
“Çocuklar› e¤lendirmek için seçim yap›yorlar.”

Ö¤rencilerin anlat›lar›nda da görüldü¤ü gibi projenin amac› hakk›ndaki gö-
rüfller, daha somut ve onlar›n alg› s›n›rlar›na göre de¤iflebilmektedir.

bb)) PPrroojjeenniinn ookkuullllaarrddaakkii uuyygguullaammaass››

Projenin okullarda nas›l uygulanaca¤›na iliflkin talimatlar, “Ö¤renci Meclisle-
ri Seçimi Usulü ve Esaslar›” ile “Ö¤renci Meclisleri ‹ç Tüzü¤ü” (2004) ve daha sonra-
ki aylarda “Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Yönergesi” (8.9.2004-135) haz›rla-
narak okullara gönderilmifl ve okullar, bu metinlerdeki kural ve ilkelere göre projeyi
uygulamaya çal›flm›flt›r. ‹lk defa uygulama içinde olan okullar, daha önce pilot olarak
projeyi uygulayan okullardan da yararlanarak yönergeye uygun seçim usullerini ye-
rine getirme gayreti göstermifllerdir. 

Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Yönergesi’nde her ö¤renci “seçmen”,
her flube “seçim bölgesi”, her okul da “seçim çevresi” olarak tan›mlanm›flt›r. Yöner-
gede belirtilen esaslar befl bölümde ele al›nm›flt›r. Bu esaslar yönergede kapsam, da-
yanak ve tan›mlar; demokrasi e¤itimi ve okul meclislerinin amac› ve ilkeleri; seçim,
tan›t›m serbestli¤i ve süresi, sand›k kurulunun oluflumu, çal›flmalar›, görev ve yetki-
leri; okul, il ve Türkiye Ö¤renci Meclisi’nin oluflumu; ö¤renci meclislerinin çal›flmala-
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r› ve komisyonlar fleklinde ayr›nt›l› aç›klanm›flt›r. Yönergeye göre bu meclislerin olufl-
turulmas›nda aday olma, sand›k kurulunu oluflturma, propaganda yapma, oy say›m›
ve dökümünü tutanaklara ba¤lama gibi seçim süreçleri ile seçim yap›ld›ktan sonra
meclis baflkanl›k divan›, meclis çal›flma komisyonlar› oluflturma vb. çal›flmalar do¤-
rudan ö¤renciler taraf›ndan yürütülecektir.  Okul yönetimi ve ö¤retmenlerin görevi
ise, okulun seçim ve sand›k kurullar›n› oluflturma, seçim takvimini belirleme ve se-
çim sürecinde ö¤rencilere rehberlik etme ile s›n›rland›r›lm›flt›r.     

11.. PPrroojjeenniinn yyüürrüüttüüllmmeessii
Okullarda projenin yürütülmesinde daha çok okul idaresi ve yönetimin gö-

revlendirdi¤i ö¤retmenler etkin olmufltur. Daha önce de belirtildi¤i gibi, ö¤rencilerin
projenin amac› hakk›nda yönergede belirtilen sorumluluklar› üstlenmelerinde baz›
yetersizlikler gözlenmifltir. Projenin uygulanmas›nda ayr›nt›l› bilgi gerekmektedir.
Bakanl›k taraf›ndan gönderilen yönerge, ilgili panolara, ö¤rencilerin okumas› için
as›lm›fl ve s›n›flarda görevli ö¤retmenler taraf›ndan seçimler öncesi bilgilendirme ça-
l›flmalar› yap›lm›flt›r. Projenin yürütülmesinde sorumlulu¤u genelde ö¤renci de¤il,
okul yönetimi ve ö¤retmenler üstlenmifltir. Bu projenin yürütülmesi s›ras›nda okul
yönetimi ve ö¤retmenler de ö¤renme sürecine girmifltir.

Projenin seçim süreçleri d›fl›nda etkin olarak yürütülemedi¤i, yönetici ve ö¤-
retmenlerin anlat›lar›nda öne ç›kan görüfllerdir. Bizim gözlemlerimiz de ö¤retmenle-
rin bu görüflünü desteklemektedir. Seçim sürecinde heyecanl› bir çal›flma yürütül-
mekte ve seçimlerin sonuçlar›n›n belirlenmesiyle birlikte bu heyecan sönmektedir.
Bunun nedeni, ö¤retmen, ö¤renci ve yöneticilerin de kat›ld›¤› flu anlat› ile özetlenebi-
lir: “Seçim sürecinde yap›lacak etkinlikler somut olarak tan›mlanm›flt›r. Bu süreç ö¤-
retmen rehberli¤inde (daha çok yönlendirmesinde) yap›lmaktad›r. Seçimlerden son-
ra sorumluluk temsilcilere geçmektedir. Temsilcilerin neyi nas›l yapacaklar› tam bel-
li de¤ildir. Daha do¤rusu, temsilciler proje konusunda yeterli bilgiye sahip de¤ildir.
Ayr›ca ö¤rencilerin s›nav kayg›lar› proje çal›flmalar›n› etkilemektedir.” Bizim gözlem-
lerimiz de bu de¤erlendirmeleri desteklemektedir.

Projenin okullarda uygulan›fl›yla ilgili ö¤retmen ve yöneticilerin baz› görüflle-
ri flöyledir:

“Okulumuzda belirtilen yönerge ve uygulama ilkeleri çerçeve-
sinde demokratik bir seçim yap›ld›”

“Ö¤renciler istedikleri arkadafllar›n› seçmekten keyif ald›lar”
“Seçilenlerin sorumlulu¤u olmay›nca seçim sürecinin tamam-

lanmas›yla proje etkilili¤ini sürdüremiyor”
“Ö¤rencilerin kafalar›nda proje çok, ama bunlar› uygulamas›

güç”
“Okul Ö¤renci Meclisi” için bir oda tahsis ettik. Ancak onlar

oturup kendi bafllar›na ifl yapam›yorlar. O oda, at›l, da¤›n›k bir flekilde
duruyor. Onlar›n üniversite s›nav›, dershane gibi sorunlar› da bu çal›fl-
malar› engelliyor”

“Ö¤renci Kurulu” varken okulda yeni bir “Okul Meclisi” kuru-
lunu oluflturman›n anlam› var m›yd›, bilemiyorum. Her proje bir u¤rafl
gerektiriyor. Böylece bizim yükümüz de art›yor. Ama ö¤renciler de de-
mokrasiyi böyle böyle ö¤renecek”

“Bu seçimlerde büyük s›n›flar küçükleri etkileyip kand›rabili-
yorlar”

“Ö¤rencilerimiz okulumuzda “gerçek seçim havas›” yaflad›lar.” 

““DDeemmookkrraassii EE¤¤iittiimmii vvee OOkkuull MMeecclliisslleerrii PPrroojjeessii”” UUyygguullaammaallaarr››nn››nn DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 171  u Yaz/20063366

                          



Benzer görüflleri ö¤renciler de ifade etmifllerdir. Onlar›n baz› anlat›lar› flöyle-
dir:

“Seçimler, ülkemizdeki seçimler gibi yap›ld›. Heyecanl›yd›, çok
hofluma gitti”

“Okulumuzda, seçimlerden baflka bir uygulama olmad›”
“Do¤rusunu söylemek gerekirse, biz ne olup bitti¤ini tam anla-

mad›k. ‘Temsilci seçilecek’ dediler, seçtik”
“Okul meclis baflkan› seçiminde s›n›flar yar›flt›. Her s›n›f, kendi

s›n›f›ndan baflkan seçilsin istiyordu”
“Ben seçimlerin nas›l bir fley oldu¤unu ö¤rendim. Bu seçimler

nedeniyle ilk defa okul müdürümüzün karfl›s›na ç›kt›k. Ona sorunlar›-
m›z› iletmeyi ö¤rendik”

“Seçimler bize, küçük olmas›na ra¤men çocuklar›n da büyükle-
rin ifllerini yapabilece¤ini düflündürdü”

“Ö¤retmenlerim bana ismimle sesleniyorlar. Onlar›n bu yakla-
fl›m› baflkan olarak beni tan›d›klar›n›, bana önem verdiklerini gösteri-
yor. Okul içinde çal›flmalar›m›z› yürütürken baz› zorluklarla karfl›lafl›-
yoruz. Ama zorluklar› konuflarak aflmaya çal›fl›yoruz”

“S›n›ftaki temsilcileri ö¤retmenler de seçebilirdi. Ancak bu se-
çim, demokratik olmazd›. Seçimler okulda demokratik hayat› yaflama-
m›za neden oldu”

“Demokrasiyi sadece ders olarak de¤il, hayat›n içinde ö¤reniyo-
rum”

“Epey bir aday vard›. Propaganda sürecinde di¤er adaylar› kö-
tülemedik. Demokratik bir ortamda seçimlerimizi yapt›k. Herkes oyu-
nu serbestçe kulland›”

“Okulumuzda seçim hiç de adil olmad›. Bir arkadafl›m›za hak-
s›zl›k yap›ld›. San›r›m o arkadafl›n bir suçu varm›fl. Adayl›¤› feshedil-
di.1 Onu aday yapsalard›, kesin seçilirdi”

“Ö¤renciler bilinçli de¤il, popüler olana oy veriyor”
“Seçim âdildi. Bütün okul seçimlere kat›ld›. Bu seçimlerin fay-

das› olacakt›r. Ama sonuçta biz ö¤renciyiz. ‹dareyi biz seçmiyoruz. Ö¤-
renciler yönetime kat›lacaklar, ama ne kadar söz sahibi olabilirler ki?”

“Temsilciler olarak biz, okul idaresi ile ö¤renciler aras›nda bir
köprü görevi üstleniyoruz.” 

Ö¤rencilerin anlat›lar›nda da görüldü¤ü gibi bu proje okullar›m›zda sayg›, gü-
ven, hoflgörü, söz hakk›, ifl birli¤i, özgüven, yönetime kat›lma, okulun sorunlar›n›
paylaflma gibi de¤erleri gelifltirmektedir. Bizim gözlemlerimize ve okul personelinin
anlat›lar›na göre önümüzdeki y›llarda bu proje, amaca daha çok hizmet eder nitelik-
te yürütülecektir. Çünkü bir önceki y›l projeyi pilot okul olarak uygulayan kurumlar,
okulun baz› ifllerini ö¤rencilerle paylaflmaya bafllam›fllard›r. Örne¤in bir okulda kan-
tinin denetlenmesi ifli, okul meclisinin oluflturdu¤u “temizlik komisyonu”na devre-
dilmifltir. Bu tür uygulamalar, projenin amac›na hizmet eder niteliktedir. Okul iflleri-
nin sorumlulu¤unu üstlenmek, ö¤rencilere heyecan vermekte ve çal›flma azmi kazan-
d›rmaktad›r. Böylece onlar›n özgüveni geliflmekte ve okul sorunlar›n› benimseme ve
paylaflma duygular› kuvvetlenmektedir.   

22.. PPrrooppaaggaannddaa ssüürreeccii 

Yönergede “tan›t›m serbestli¤i ve süresi” bafll›¤› ad› alt›nda (madde:8) yer
alan propaganda süreci, ö¤rencilerin okulda en canl› ve heyecanl› oldu¤u dönemdir.
Yönergeye göre propaganda, oy kullanma gününden befl gün öncesinin sabah›nda
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bafllar ve oy kullanma gününden önceki gün saat 17.00’de sona erer. Bu süreye tüm
okullar uymufltur. Propaganda sürecinde ö¤renciler haz›rlad›klar› afifl ve duvar ilan-
lar›n› okul seçim kurullar›nca belirtilen yerlere asm›fllard›r. Ayr›ca kendilerini tan›t-
mak için okul girifllerinde yap›lan törenlerde, s›n›flarda, konferans salonlar›nda sözel
ve görsel sunumlar yapm›fllard›r. TBMM ya da yerel seçimlerde oldu¤u gibi, propa-
ganda yapman›n kural ve s›n›rl›l›klar› vard›r. Kurallara uymayan tan›t›mlara, okul
idaresi taraf›ndan izin verilmemifltir. 

Ö¤rencilerin propaganda sürecinde dile getirdikleri konular, okulun ve ö¤-
rencilerin sorunlar›yla do¤rudan örtüflmektedir. Bunu hem bizim gözlemlerimiz,
hem de anlat›lar do¤rulamaktad›r. Ö¤rencilerin s›kl›kla konufltu¤u konular okul kan-
tininin geniflletilmesi ve temizli¤i, tuvaletlerin temizli¤i, okulun fiziki koflullar›, k›l›k-
k›yafet, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor alanlar›n›n yetersizli¤i, teneffüslerde mü-
zik yay›n›, kütüphanenin yetersizli¤i, okul bahçesinin düzenlenmesi vb. bafll›klar flek-
linde s›ralanabilir. Ö¤renciler bu konularda gördükleri eksiklerden hareketle neler
yapacaklar› konusunda kendilerine oy vermeleri için propaganda süresinde arkadafl-
lar›n› ikna etmeye çal›flm›fllard›r.

Adaylar›n tan›t›mlar›yla ilgili baz› örnekler flöyledir:
“Oylar Merve’ye, hep daha ileriye’”
“Lise son s›n›flar için okul gecesi; tuvalet ve s›n›flarda hijyen;

arma de¤il, kravat; okul bahçesinde banklar; kantinimizde büyüme
olacak; Bunlar›n hepsinin olabilmesi için oylar›n›z› bana vermelisiniz.
Beni seçerseniz hiç piflman olmayacaks›n›z. Her fley sizler için!”

“Hizmetler, gelecek seçimler için de¤il; gelecek nesiller için ya-
p›l›r”

“Gidece¤iniz yeri bilmiyorsan›z vard›¤›n›z yerin önemi yoktur.
En iyi seçim, beni seçin”

“Oylar›n›z› bana verin, isteklerinizi hayata geçirin”

Genelde kafiyeli olarak ifade edilen bu tür tan›t›mlar, okul sorunlar›n› s›rala-
d›ktan sonra afifl, duvar kâ¤›d› gibi araçlarla duyurulmaya çal›fl›lm›flt›r. Baz› okullar-
da teneffüs aralar›nda megafon da kullan›lm›flt›r. 

Propaganda sürecine iliflkin yönetici ve ö¤retmenlerin görüfllerinden baz›lar›
flöyledir:

“Okulla ilgili yapmak istediklerini anlatt›lar. Sürekli okul so-
runlar›n› konufltular. Okul sorunlar›n› ö¤rencilerin konuflmas› çok an-
laml›yd›. Aralar›nda uçuk hayalleri olanlar da vard›. Ama iyi fikirler
ürettiler”

“Gerçeklefltirilemeyecek sözler de verdiler. Ama ö¤rencilerin is-
teklerini yans›tan vaatler söz konusuydu. Örne¤in teneffüs aralar›nda
müzik yay›n› iste¤i gibi… Kimisi “spor salonunu onartaca¤›m” dedi.
Bizim de amac›m›z spor salonunu onarmak! Kaç y›ld›r yapam›yoruz.
Onlar nas›l yapacak bilemiyorum!”

“Adaylar, “ö¤rencilerin her tür sorunlar›yla ilgilenece¤iz. Bun-
lar› okul idaresine iletece¤iz” dediler” 

Seçmen ve aday olan ö¤rencilerin propaganda sürecine iliflkin baz› görüflleri
ise flöyledir:

“Ben herhangi bir vaatte bulunmad›m. Ancak onlar› en iyi flekil-
de temsil edece¤imi söyledim”

“Adaylar bofl konuflmamal›, neyi yapacaklar›n› iyi araflt›r›p öy-
le konuflmalar› gerekiyor”
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“Aday olan arkadafllar›m›z “sizleri en iyi flekilde temsil edece-
¤iz” dediler”

“S›n›f›m›za girip girip “bizlere oy verir misiniz” diye sordular.
“Bize oy verirseniz okuldan ne isterseniz yapaca¤›z” dediler”

“Pek fazla at›p tutmad›lar. Nihayetinde yapacaklar› s›n›rl›yd›”
“Ben aç›kças› iki pankart ast›m: “Emel’e oy verin, gerisini bofl

verin” dedim. Bütün sözlerimiz kafiyeliydi. Ben fliir yazmay› da sevi-
yorum. Ondan güzel fleyler ç›kt›”

“Daha çok okulun sorunlar› ve eksiklerini konufltular”
“Vaatlerin birço¤u saçma geldi. Propaganda o kadar önemli de-

¤il. Önemli olan kendine inanmak! Abart›l› vaatler inand›r›c› de¤ildi.”

Seçim öncesinde verilen sözlerin bir ço¤u, daha sonraki günlerde yerine geti-
rilemedi¤i için ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u abart›l› vaatlerde bulunan adaylara
tepki ifadelerini dile getirmifllerdir. Benzer tepkiler, yönetici ve ö¤retmenlerin görüfl-
lerine de yans›m›flt›r. Ancak ö¤rencilerin, proje yeni uyguland›¤› için neyi yap›p ya-
pamayacaklar› konusunda bir fikre sahip olmamalar› nedeniyle, seçilebilmek için ne
tür bir propaganda yapacaklar›n› bilmemeleri bofl ve uçuk vaatleri körüklemifltir.
“Temsilci seçilecek dediler. Ben de aday oldum” yaklafl›m›yla aday olan ö¤rencile-
rin, baz› ö¤retmenlerin anlat›m›yla “kimi politikac›lar›n ya da büyüklerinin yapt›¤›
gibi olur olmaz vaatlerde bulunmalar› do¤al”d›r.  Çünkü okul, toplumun küçük bir
örne¤idir. Projede görülen “seçilen ö¤rencilerin do¤rudan yetki ve sorumluluk eksik-
li¤i”, gerçeklefltirilemeyecek söz ve söylemleri artt›rmaktad›r.    

cc)) PPrroojjeenniinn uuyygguullaammaass››nnddaa kkaarrflfl››llaaflfl››llaann ssoorruunnllaarr

Projenin uygulanmas›nda bir önceki y›l pilot okul olan kurumlar, daha dene-
yimli bir seçim süreci geçirmifltir. Bu okullarda okul ifllerinin yürütülmesinde “ö¤ren-
ci kat›l›m›”, projeyi ilk defa uygulayan okullara göre daha ileri düzeydedir.  Bizim
gözlemlerimize ve okul personelinin anlat›m›na göre, projenin uygulanmas›nda kar-
fl›lafl›lan baz› sorunlar flöyle s›ralanabilir:

1. Projenin finans boyutu düflünülmemifltir. Uygulaman›n okullara bir maliye-
ti vard›r. Ayr›ca seçilen ö¤renciler, okulla ilgili projelerini destekleyici kaynak soru-
nu yaflamaktad›r.  

2. Okul Ö¤renci Meclisi toplant›lar› düzenli ve amac›na uygun yap›lamamak-
tad›r.

3. “Ö¤renci Kurulu” ile “Ö¤renci Meclisi”nin ifllevleri kar›flt›r›lmaktad›r.
4. Büyük s›n›flardan aday olan ö¤rencilerin seçilme ihtimalinin yüksekli¤i ba-

z› ö¤renciler taraf›ndan bir eflitsizlik olarak görülmektedir.

5. Proje, seçim süreci ile s›n›rl› kalmaktad›r.

6. Mekân yetersizli¤i yüzünden Okul Ö¤renci Meclislerine uygun oda ya da
salon tahsis edilememektedir.

7. Seçimlerde ö¤retmenler yanl›l›k içinde zaman zaman ö¤rencilerin tercihle-
rini etkileyebilmektedir. 

8. Projenin yaln›z okulla s›n›rl› oldu¤u alg›s› etkilili¤ini azaltmaktad›r.

9. Seçim usulleri konusunda ö¤rencilerin yeterince bilgilenmemesi nedeniyle,
yönergeye göre ö¤rencilerin yapaca¤› baz› iflleri, ö¤retmenler üstlenmektedir.

10. S›navlara (ÖSS, LGS), haz›rl›k nedeniyle temsilci ö¤renciler (özellikle son
s›n›flardan seçilenler), Okul Meclisi çal›flmalar›na gereken ilgi ve önemi göstereme-
mektedir.
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11. Seçilebilmek için olmad›k vaatlerde bulunan ö¤rencilere göz yumulmas›,
onlar›n demokrasi hakk›nda yanl›fl alg›lamalar›na neden olabilmektedir.

12. Okul Ö¤renci Meclisi’nin yapacaklar› konusunda okul yönetimine ba¤›m-
l›l›¤›, onlar›n heyecan›n› k›rmakta ve süreç içerisinde okul için bir fleyler yapma he-
yecan›n› söndürerek onlar› pasiflefltirmektedir. 

Kuflkusuz bu sorunlar›n bir çok nedenleri vard›r. Makalenin s›n›rl›l›¤› içinde
bunlar›n nedenlerini tek tek aç›klamak uygun görülmemifltir. Bu nedenlerden baz›la-
r›, görüflülen yönetici-ö¤retmen ve ö¤rencilerin anlat›lar›nda yer alm›flt›r. Sorunlara
iliflkin baz› anlat›lar flöyledir:

“Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Projesi güzel bir uygula-
ma! Ama altyap› eksiklerimiz var; karar sürecinde ö¤rencilerimizi ve
velilerimizi de davet etmek istiyoruz. Laboratuar›, ö¤renci meclisi için
toplant› odas› yapt›k. Mekân sorunumuz var. Ayr›ca yetki ve sorumlu-
luk eksikli¤i var; ö¤renciler, idare olarak bizim baz› ifllerimizi yapmak
istiyorlar; heyecanlar› var. Ancak kanun ve yönetmeliklerde eksiklikler
var; ö¤renci neyi nas›l yapacak, tam belli de¤il. ‹flte, isteklerini yaz› ile
bize iletiyorlar. Biz bunlar› yerine getirmeye çal›fl›yoruz. Getiremedik-
lerimiz de oluyor. Çünkü baz› istekler bizi afl›yor. Örne¤in finansman
sorunumuz var; ö¤rencinin dedi¤ini yapaca¤›z, ama param›z yok”

“‹l temsilcili¤i seçimi özel ‹dare binas›nda yap›ld›. Orada ö¤ren-
ciler de¤il, daha çok ö¤retmenler kulis yapt›. Hiç de iyi olmad›. Ama-
c›ndan sapt›r›ld›. Herkes, “benim ö¤rencim seçilip Ankara’ya gitsin”
diye çal›flt›. Ö¤rencileri kendi bafllar›na b›rakmad›lar”

“Ö¤renci kurullar› ile bu proje kar›flt›r›l›yor. Asl›nda amaç ve ifl-
levleri pek farkl› de¤il”

“Son s›n›ftan Okul Meclis Baflkan›’n›n seçilmesi do¤ru de¤il gi-
bi. Ben üniversite s›nav›na haz›rland›¤›m için görevimi tam lây›k›yla
yerine getiremedim”

“Sanki yalan vaatler daha etkili oluyor gibi. Okul baflkanl›¤›na
aday oldum.  Yönetimin karfl› ç›kmayaca¤› vaatler verdim. Ama seçile-
medim.”     

Projenin uygulamas›na iliflkin saptanan sorunlar, ilerleyen y›llarda en aza in-
dirgenebilir. Çünkü yaflanan bir çok sorun, projenin amaç ve ifllevinin tam anlafl›la-
mamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Sorunlar›n en aza indirgenmesiyle proje, seçme-se-
çilme etkinli¤i görünümünden s›yr›larak okulda demokratik ortam›n sa¤lanmas›nda
ve demokrasi e¤itiminin amac›na uygun verilmesinde etkin bir rol üstlenebilir.

SSoonnuuçç vvee GGeenneell DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

“Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Projesi Uygulamalar›n›n De¤erlendi-
rilmesi” bafll›kl› bu araflt›rmadan bir tak›m önemli sonuçlar ç›kmakta, bu alanda baz›
e¤itimsel de¤erlendirmeler yap›lmas› gerekmektedir. Bunlar›n) bafll›calar› maddeler
halinde flöyle s›ralanabilir:

1. “Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Projesi”, uygulamal› bir “demokra-
si e¤itimi” çal›flmas›d›r. Bu proje ile “demokratik yurttafll›k e¤itimi” amaçlanmakta-
d›r.

2. Projenin alg›lan›fl› okul yönetimleri, ö¤retmenleri ve ö¤rencileri taraf›ndan
olumlu ve genelde amaca uygundur. 

3. Okullarda projenin uygulamas›na iliflkin baz› sorunlar vard›r. Ancak bu so-
runlar üstesinden gelinemeyecek nitelikte de¤ildir.
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Bu temel sonuçlar› belirttikten sonra, araflt›rmam›zdan hareketle projeye ilifl-
kin flöyle bir de¤erlendirme de yap›labilir: 

“Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri Projesi”, okullar›m›z›n demokratiklefl-
tirilmesinde ve yeni kuflaklar›n demokratik yaflam biçimine uygun olarak sosyallefl-
melerinde önemli rol oynayabilir. Ö¤renciler daha okul s›ralar›nda demokrasiyi, uy-
gulamal› olarak ö¤renerek gerçek yaflamlar›nda içsellefltirebilir ve yeni nesillerin ya-
flayaca¤› Türkiye’de bir demokrasi bilinci geliflebilir. Demokrasi bilinciyle Türki-
ye’de, daha demokratik bir toplum, daha demokratik bir yönetim anlay›fl› egemen
olabilir. Kuflkusuz bunlar, projenin oluflturdu¤u ideallerdir. Bu ideallerin gerçeklefl-
mesinde, projenin okullarda belirlenen amaçlar do¤rultusunda gerçeklefltirilmesinin
yan› s›ra, di¤er sosyokültürel-ekonomik ve siyasî aç›l›mlar önemlidir. Çünkü kültü-
rel de¤iflimlerde, de¤iflimi etkileyen faktörler çeflitlidir. Bu çerçevede, “Demokrasi
E¤itimi ve Okul Meclisleri Projesi” de, Türkiye’de demokrasi kültürünün geliflip ol-
gunlaflmas›nda önemli bir etken olabilir.   
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RReemmzzii YY.. KKIINNCCAALL**

SSeellççuukk UUYYGGUUNN****

AAbbssttrraacctt::
In this work, it is aimed to evaluate the “democracy education and scho-

ol council project” application during 2004-2005 education year. The goal of the
project is to improve the democracy culture and to help students to have the
conscious of democracy. In order to achieve this goal, “school councils” electi-
ons are performed and the elected representatives’ activities are tried to develop
the democracy culture and consciousness of democracy.  The data is obtained
using observation and interview techniques. Important datum is obtained abo-
ut the perception, application and problems of the project in the school with re-
search findings. The effectiveness of the project is closely related to its success in
its application.
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