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DDEEMMOOKKRRAATT‹‹KK KKAAZZAANNIIMMLLAARRIINN 
GGEERRÇÇEEKKLLEEfifiTT‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹NNDDEE ‹‹LLKKÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM 

ÖÖ⁄⁄RREETTMMEENNLLEERR‹‹NN‹‹NN EETTKK‹‹LL‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹NN‹‹NN DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹

SSaalliihh ZZeekkii GGEENNÇÇ**

ÖÖzzeett

Araflt›rman›n temel amac›, demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilme-
sinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin etkilili¤ini de¤erlendirmektir. Araflt›rmada,
Erzurum il merkezindeki 15 ilkö¤retim okulunda görev yapan 300 ö¤retmen ör-
neklem grubuna al›nm›flt›r.

Veri toplamak için araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan anket kullan›lm›fl-
t›r. Ankette,  ilkö¤retim ö¤retmenlerinin demokratik kazan›mlar›n gerçekleflti-
rilmesinde kulland›klar› etkinlikleri belirlemeye yönelik 25 madde  bulunmak-
tad›r. Veriler frekans, yüzde, t testi ve varyans (F) kullan›larak analiz edilmifl ve
tablolaflt›r›larak yorumlanm›flt›r. Sonuçta, demokratik kazan›mlar›n gerçekleflti-
rilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin farkl› farkl› etkinlikleri farkl› oranlarda
kulland›klar›, di¤er taraftan, demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde il-
kö¤retim ö¤retmenlerinin kulland›klar› etkinliklerin cinsiyetlerine ve okuttuk-
lar› s›n›flara göre de¤iflkenlik göstermedi¤i, mesleki k›demlerine ve ö¤renim
durumlar›na göre ise de¤iflkenlik gösterdi¤i bulunmufltur.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Demokrasi, kazan›m, ilkö¤retim ö¤retmeni, okul,
ö¤renci

PPRROOBBLLEEMM

Ça¤›m›z›n sihirli sözcüklerinden biri olan “demokrasi” hakk›nda çok fleyler
yaz›l›p çizildi ve hala da yaz›l›p çizilmekte, ancak  demokrasinin ne anlama geldi¤i
ve tan›m›n›n ne oldu¤u konusunda henüz bir görüfl birli¤ine var›ld›¤›n› söyleyebil-
mek pek mümkün de¤il. Bu yönüyle, Kongar (2002, 13-14) demokrasi  nedir ve ne
de¤ildir  konusunda flu aç›klamay› yapmaktad›r: Demokrasi, ancak “ülke hakk›nda
önerdikleri çözümler az›nl›kta kalanlar›n, ço¤unluk haline gelebilme hak ve olana¤›-
n›n bulundu¤u bir ço¤unluk yönetimidir.” Bir baflka deyiflle, demokrasi, mevcut yö-
netimle, ülke çözümleri hakk›nda ayn› düflüncede olmayanlar›n, bu düflüncelerini
aç›klama ve yayma haklar›n›n bulundu¤u bir ço¤unluk yönetimidir. Ancak, demok-
rasi, her fleyden önce ço¤unlu¤un bask›s› de¤ildir. Ço¤unluk yönetimi anlay›fl›n›n de-
mokrasi ile uzak yak›n bir ilgisi yoktur.

Demokrasi kültürünün temelinde esas olarak, “kendime istedi¤im özgürlük-
leri baflkas›na da tan›mak gereklidir” anlay›fl› yatmaktad›r. Ayn› flekilde, demokrasi
kültürünün temelinde, önce “kendine sayg›” sonra bu sayg›n›n “insana sayg›” biçi-
mine dönmüfl hali yer almaktad›r (Kongar, 1997, 19). Demokrasi kültürünün ve buna
ba¤l› olarak demokratik de¤erlerin bireylere kazand›r›lmas›nda aileden bafllayarak
örgün e¤itim kurumlar› ve kitle iletiflim araçlar›na büyük görevler düflmektedir.
Özellikle demokrasiyle alakal› edinilen bilgi, beceri ve tutumlar›n davran›fla dönüfl-
türülmesinde örgün e¤itim kurumlar›n›n görevi daha da büyüktür. 

* Yard. Doç. Dr.; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü
S›n›f Ö¤retmenli¤i ABD

                                           



E¤itimin bir çok amac›n›n yan›nda en önemlilerinden biri de yeni yetiflmekte
olan kuflaklar›n topluma sa¤l›kl› ve verimli bir biçimde uyum sa¤lamalar›n› yard›m-
c› olmakt›r. Bu uyumu gerçeklefltirmek için bireylerin  bilgi, beceri ve tutumlar›n›n
gelifltirilmesi hedeflenir ve davran›fllar bu do¤rultuda de¤ifltirilir.

Sosyal hayata uyum sa¤lamada ve kiflilik gelifliminde e¤itim kurumlar›n›n gö-
revi çok büyüktür. 6-14 yafl çocuklar›n›n e¤itim-ö¤retim faaliyetinden sorumlu ilkö¤-
retim okullar›nda uygulanan ilkö¤retim program›nda ö¤rencilere bilgi, beceri, al›fl-
kanl›k ve demokratik tutum ve de¤erleri kazand›rma yönünde çok çeflitli etkinlikler
gerçeklefltirilir.

Demokratik tutum, k›smen bireylerin davran›fl kal›plar› içerisinde bulunsa da
f›rsat ve imkan eflitli¤i ve özgürlük, düzen ve yasalar çerçevesinde genel bir hayat tar-
z› olarak yaflant›ya geçirilemez ise toplum yada tek tek bireylerin adalet duygular› ze-
delenecektir. ‹yi iflleyen bir düzende bireylerin adalet duygusu ve bunun yan›nda öz-
gürlük ve f›rsat eflitli¤i öncelikle temel kültürleme kurumu olan e¤itim sayesinde ya-
flant›ya dönüfltürülüp kazand›r›labilir (Rebaul, aktaran Büyükkaragöz ve Üre, 1994,
29).

Demokratik de¤erler ile ilgili K›ncal ve Ifl›k (2003, 56-57) yapt›klar› bir araflt›r-
mada, demokratik de¤erlerin literatürde yer alma s›kl›¤›n›; eflitlik, yaflama sayg›, öz-
gürlük, adalet, dürüstlük, iyiyi aray›fl, iflbirli¤i, özgüven, hoflgörü, duyarl›l›k, sorum-
luluk, farkl›l›klar› kabul etme, güvenlik, bar›fl, geliflim, mükemmellik ve etkililik ola-
rak s›ralam›fllard›r.

Gençlerin ailede kazand›¤› demokratik de¤erleri gelifltiren en önemli unsur
ö¤retmendir. E¤itim sisteminin baflar›s› temelde sistemi iflleyip uygulanacak olan ö¤-
retmenlerin ve di¤er e¤itim personelinin niteliklerine ba¤l›d›r. Bundan dolay› “Bir
okul ancak içindeki ö¤retmenler kadar iyidir” denilebilir (Büyükkaragöz ve Üre,
1994, 29-30). Bu yönüyle, hem görevi hem de hizmet öncesi e¤itimi  bak›m›ndan ö¤-
retmen demokratik yönetimin ve demokratik yaflama biçiminin temelini oluflturan
anlay›fl tutum ve idealleri gelifltirmede olumlu hizmetler yapmaya durumu en uygun
olan kiflidir. Ö¤retmenlerin böyle bir hizmette bulunabilmesi için flüphesiz demokra-
sinin temel de¤erlerinden haberdar olmas›, bu de¤erlerin kendi hayat› ile ilgili oldu-
¤u kadar ö¤rencilerinin hayatlar› üzerinde de ne derece etkileri oldu¤unu bilmesi ge-
rekmektedir.

Ö¤retmen, demokratik yaflam kültürünü gelifltirecek manevi, ahlaki yetenek-
lerin yerleflmesi konusunda üzerine düflen görevlerin neler oldu¤unun bilincinde ol-
mal›d›r. Ö¤retmenler, demokratik ilkelere de¤er verdi¤ini sadece sözleriyle de¤il ser-
giledikleri davran›fllar›yla da göstererek demokratik yaflam›n en temel destekleyicisi
olmal›d›r. Bunun yan›nda iyi bir ö¤retmen, ö¤rencilerinin demokratik kazan›mlar›
gerçeklefltirebilmeleri için  özendirici bir ortam ve uygun f›rsatlar haz›rlamal›d›r.

Bireylere demokratik tutum ve davran›fllar› kazand›rman›n en temel ö¤esi ola-
rak kabul edilen örgün e¤itim kurumunda bu tutum ve davran›fllar› flüphesiz ö¤ret-
menlerin sergiledikleri model davran›fllar, tutumlar ile kazand›r›labilir. Ö¤retmenle-
rin e¤itim-ö¤retim sürecinde demokratik tutum ve davran›fllar› ve bunlar› ö¤rencile-
re kazand›rmadaki durumlar›yla ilgili çok say›da araflt›rma yap›lm›fl ve bir ço¤unun
sonucunda da ö¤retmenlerin tutum ve davran›fllar›n›n demokratik olmad›¤› ortaya
ç›km›flt›r. 

K›ncal taraf›ndan 2000 y›l›nda “‹lkö¤retim Ö¤retmenlerinin Davran›fllar›n›n
Demokratiklik Düzeyi” konulu çal›flmada Erzurum ilinde sekizinci s›n›f ö¤rencileri
üzerinde yap›lan araflt›rmaya göre demokratik de¤erlerin kazand›r›lmas› yönünden
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okullarda önemli yetersizliklerin oldu¤u ve öncelikle ö¤retmenlerin elefltirilere yete-
rince aç›k olmamalar›, ö¤rencilerin bireyselliklerinin ön plana ç›kart›lmas›, ders d›fl›
etkinliklere ve yönetim süreçlerine teflvik edilmeleri konusunda eksikliklerin oldu¤u
ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

Yine ayn› konuda Gözütok taraf›ndan 1995’de yap›lan “Ö¤retmenlerin De-
mokratik Tutumlar›” konulu araflt›rmada, ö¤retmenler ile ö¤retmen adaylar›n›n de-
mokratik tutumlar› ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r. Sonuçta; 

1) Ö¤retmen adaylar›n›n görev bafl›ndaki ö¤retmenlere göre daha demokratik
tutum sergilemekte  olduklar›,

2) Cinsiyet, ö¤retmenlik deneyimi ve farkl› sosyo-ekonomik ortamlarda çal›fl-
ma de¤iflkenleri ö¤retmenlerin demokratik tutumlar›n› etkilemektedir,

3)Demokratik tutum puanlar› en yüksek olan ö¤retmenler ‹lkö¤retmen Okulu
mezunu olan ö¤retmenlerdir,

4) ‹lkokul ve Ortaokulda görev yapan ö¤retmenlerinin, lisede görevli ö¤ret-
menlere göre daha demokratik tutum sergiledikleri bulunmufltur.

Yukar›da genel anlamda üzerinde duruldu¤u ve araflt›rma sonuçlar›nda da
görüldü¤ü üzere demokratik bilgi, beceri, tutum ve davran›fllar›n bireylere kazand›-
r›lmas›nda en önemli kurum örgün e¤itim kurumlar› yani okullard›r. K›sacas›, de-
mokratik tutum ve davran›fllar› gelifltirmek, bireysel ve sosyal iliflkileri uyumlu bir
flekilde düzenlemek e¤itim kurumlar›n›n görevidir. fiüphesiz burada en büyük so-
rumlulu¤u da ö¤retmenler üstlenmektedir. 

AARRAAfifiTTIIRRMMAANNIINN AAMMAACCII

Araflt›rman›n temel amac›, demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde il-
kö¤retim ö¤retmenlerinin etkilili¤ini de¤erlendirmektir. Bu temel amaç çerçevesinde
afla¤›daki sorulara cevap aranm›flt›r.

1. Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
kulland›klar› etkinlikler ile ilgili görüfllerinin da¤›l›m› nas›ld›r?

2. Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
kulland›klar› etkinlikler cinsiyetlerine göre farkl›laflmakta m›d›r? 

3. Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
kulland›klar› etkinlikler okuttuklar› s›n›flara göre farkl›laflmakta m›d›r? 

4. Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
kulland›klar› etkinlikler mesleki k›demlerine göre farkl›laflmakta m›d›r? 

5. Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
kulland›klar› etkinlikler ö¤renim durumlar›na göre farkl›laflmakta m›d›r? 

YYÖÖNNTTEEMM

EEvvrreenn::

Araflt›rman›n evrenini Erzurum il merkezindeki ilkö¤retim okullar›nda görev
yapan ‹lkö¤retim birinci kademe (1. 2. 3. 4. 5. s›n›f ) ö¤retmenleri oluflturmaktad›r.

ÖÖrrnneekklleemm::

Erzurum il merkezindeki 15 ilkö¤retim okulunda görev yapan 350 ö¤retmen
flans (random) yoluyla seçilerek anket uygulanm›flt›r. Anketi yanl›fl veya eksik cevap-
layanlar›n ç›kar›lmas›yla 300 ö¤retmen örnekleme al›nm›flt›r. 

u SSaalliihh ZZeekkii GGeennçç
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TTaabblloo 11:: ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn cciinnssiiyyeett ookkuuttttuukkllaarr›› ss››nn››ff mmeesslleekkii kk››ddeemm vvee öö¤¤rreenniimm
dduurruummuunnaa ggöörree ddaa¤¤››ll››mmllaarr›› 

VVeerrii TTooppllaammaa AArraaççllaarr››::

Araflt›rman›n verileri anket tekni¤i kullan›larak toplanm›flt›r. Anketin haz›r-
lanmas›nda, demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenleri-
nin kulland›klar› etkinlikler ile ilgili özellikler yerli ve yabanc› kaynaklar taranarak
ortaya konulmufltur. ‹lkö¤retim ö¤retmenlerinin kulland›klar› bu etkinlikler ö¤ret-
menlerin bu konudaki görüfllerini yans›tabilecekleri ifadeler fleklinde  maddelefltiril-
mifltir. Anket iki bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölüm, ö¤retmenlerin cinsiyetleri,
okuttuklar› s›n›flar, mesleki k›demleri ve ö¤renim durumlar›n› belirlemeye yönelik
kiflisel bilgilerden oluflmaktad›r. ‹kinci bölüm ise, ilkö¤retim ö¤retmenlerinin demok-
ratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinlikleri belirlemeye yöne-
lik olarak ankette yer alan 25 maddeden oluflmaktad›r. Ankette yer alan maddelerin
karfl›s›nda (3= Her Zaman, 2= Ara S›ra, 1= Hiçbir Zaman) biçiminde seçenekler yer
almaktad›r. Anketin kapsam geçerli¤i için ilgili alan uzmanlar›na gösterilip ifadeler
üzerinde tart›fl›lm›fl, ayr›ca 30 ö¤retmene uygulay›p dil anlat›m ve flekil yönünden var
olan eksiklikler giderilmeye çal›fl›lm›flt›r. Güvenirli¤ini belirlemek için de Cronbach
Alpha iç tutarl›l›k katsay›s›na bak›lm›flt›r. Buna göre, Cronbach Alpha iç tutarl›l›k kat-
say›s› 0.86 olarak bulunmufltur.

BBUULLGGUULLAARR VVEE YYOORRUUMMLLAARR

Araflt›rmada elde edilen bulgular afla¤›da befl kategoride ortaya konulmufltur.
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ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn GGeenneell ÖÖzzeelllliikklleerrii ff %%
Cinsiyet Erkek 153 51.0

Kad›n 147 49.0
Toplam 300 100.0

Okuttuklar› S›n›f 1. s›n›f 47 15.7
2. s›n›f 66 22.0
3. s›n›f 62 20.7
4. s›n›f 68 22.7
5. s›n›f 57 19.0
Toplam 300 100.0

Mesleki K›demleri 1-5 y›l 43 14.3
6-10 y›l 110 36.7
11-15 y›l 48 16.0
16-20 y›l 37 12.3
21 y›l ve yukar›s› 62 20.7
Toplam 300 100.0

Ö¤renim Durumlar› Ö¤retmen Okulu veya Lisesi 28 9.3
E¤itim Yüksek Okulu 84 28.0
E¤itim Fakültesi (S›n›f Ö¤rt.) 110 36.7
4. Y›ll›k Di¤er Fakülteler 69 23.0
Yüksek Lisans 9 3.0
Toplam 300 100.0

                            



11.. DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr››nn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii--
nniinn KKuullllaanndd››kkllaarr›› EEttkkiinnlliikklleerr ‹‹llee ‹‹llggiillii GGöörrüüflfllleerriinniinn DDaa¤¤››ll››mm››::

TTaabblloo 22:: DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr››nn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreett--
mmeennlleerriinniinn EEttkkiinnlliikklleerrii NNee SS››kkll››kkttaa KKuullllaanndd››kkllaarr›› ‹‹llee ‹‹llggiillii GGöörrüüflfllleerriinniinn DDaa¤¤››ll››mm››..
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HHeerr AArraa SS››rraa             HHiiçç BBiirr      TTOOPPLLAAMM
DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr›› GGeerrççeekklleeflflttiirrmmeeddee ZZaammaann ZZaammaann
KKuullllaann››llaann EEttkkiinnlliikklleerr ff %% ff %% ff %% ff %%

1. Ö¤rencilerin demokratik tutum ve davran›fllar› 
gerçeklefltirebilecekleri ortam oluflturmaya çal›fl›r›m. 254 84.6 44 14.7 2 0.7 300 100.0

2. Demokrasi e¤itimi konusunda mesleki becerilerimi 
gelifltirmek için seminerlere, toplant›lara kat›l›r›m. 112 37.3 149 49.7 39 13.0 300 100.0

3. Demokratik e¤itim ortam›n›n oluflturulmas›nda 
yaflanan problemleri gidermek için u¤rafl›r›m. 231 77.0 60 20.0 9 3.0 300 100.0

4. Ö¤rencilerde demokrasi bilincinin yerleflmesi için 
düzenlenen e¤itim etkinliklerine yeterince zaman 
ay›r›r›m. 168 56.0 117 39.0 15 5.0 300 100.0

5. Ö¤rencilere bireysel ve kültürel farkl›l›klar›n 
olabilece¤ine iliflkin anlay›fl kazand›rmaya yönelik 
çal›flmalara yer veririm. 216 72.0 69 23.0 15 5.0 300 100.0

6. S›n›f içinde ve s›n›f d›fl›nda demokratik yaflamla 
ilgili ö¤rencilere örnek olmaya çal›fl›r›m. 257 85.7 24 8.0 19 6.3 300 100.0

7. Ö¤rencilerle ve di¤er ö¤retmen arkadafllar›mla 
olan iletiflimimde demokratik tav›rlar sergilerim. 235 78.3 43 14.3 22 7.3 300 100.0

8. Ö¤rencilerde ulusal ve evrensel de¤erlerin 
geliflmesini destekler ve model olurum. 227 75.7 56 18.7 17 5.7 300 100.0

9. Demokratik tav›rlar sergileyen ö¤rencileri bu 
konuda teflvik ederim. 228 76.0 57 19.0 15 5.0 300 100.0

10. Ö¤renciler aras›nda ayr›mc›l›k yapmam. 216 72.0 33 11.0 51 17.0 300 100.0

11. Ö¤rencilerin fikirlerine ve ürettiklerine de¤er 
veririm. 239 79.7 41 13.7 20 6.7 300 100.0

12. Ö¤rencilerin farkl› etkinlikler önermesine ve 
bunlara kat›lmas›na olanak sa¤lar›m. 194 64.7 80 26.7 18 6.0 300 100.0

13. Demokrasi e¤itimi ile ilgili yeni ve farkl› görüfller 
ortaya koyan ö¤rencilere uygulama f›rsat› tan›r›m. 171 57.0 111 37.0 18 6.0 300 100.0

14. Demokratik bir s›n›f ortam›n›n oluflturulmas›nda 
ö¤rencilerle birlikte hareket ederim. 218 72.7 70 23.3 12 4.0 300 100.0

15. S›n›f yönetiminde ö¤rencilerin karara 
kat›lmalar›n› sa¤lar›m. 215 71.7 72 24.0 13 4.3 300 100.0

16. Derslerde demokratik ilkeleri yaflat›c› ö¤retim 
yöntem ve tekniklerinin uygulanmas›na çal›fl›r›m. 208 69.3 74 24.7 18 6.0 300 100.0

17. Demokratik tutum ve davran›fllar› kazand›r›c› 
yönde gerekli olan afifl, levha, slayt vb. araçlar› 
s›n›fta kullan›r›m. 114 38.0 166 55.3 20 6.7 300 100.0

18. S›n›f içi ve d›fl› etkinliklerde ö¤rencilerin sosyal 
ve kültürel özelliklerine uygun olarak çeflitlili¤e 
yer veririm. 170 56.7 116 38.7 14 4.7 300 100.0

19. Ö¤renciler aras›nda ilgi kümelerinin, ö¤renci 
kulüplerinin oluflturulmas› için çaba harcar›m. 114 38.0 176 58.7 10 3.3 300 100.0

20. E¤itsel kol çal›flmalar›n› demokratik ilkelere 
uygun planlay›p yönlendiririm. 200 66.7 79 26.3 21 7.0 300 100.0

21. Demokratik tutum ve davran›fllar›n gelifltirilmesi 
için tart›flma, münazara, beyin f›rt›nas› gibi 
etkinlikler  düzenlenmesine önderlik ederim. 182 60.7 103 34.3 15 5.0 300 100.0

22. Belirli gün ve haftalarda demokratik tutum ve 
davran›fllar›n özendirilmesi için çeflitli etkinlikler 
düzenlenmesini sa¤lar›m. 148 49.3 136 45.3 16 5.3 300 100.0

23. Belirli gün ve haftalarda demokrasi ile ilgili 
vak›f, dernek, kamu kurum ve kurulufllar› ile 
iflbirli¤i yapar›m. 57 19.0 191 63.7 52 17.3 300 100.0

24. Demokratik tutum ve davran›fllar›n gelifltirilmesi 
için ders d›fl› etkinliklere önem veririm. 110 36.7 177 59.0 13 4.3 300 100.0

25. Demokratik becerilerin gelifltirilmesi için sportif 
faaliyetler düzenlerim. 79 26.3 199 66.3 22 7.3 300 100.0

                       



Tablo 2 incelendi¤inde, demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤-
retim ö¤retmenlerinin kulland›klar› etkinlikler ile ilgili görüfllerin farkl› oranlarda ol-
du¤u görülmektedir. ‹lkö¤retim ö¤retmenlerinin “Her Zaman” yapar›m, kullan›r›m
dedikleri etkinliklerin yüzdelikleri yüksek olanlara bakt›¤›m›zda, S›n›f içinde ve s›n›f
d›fl›nda demokratik yaflamla ilgili ö¤rencilere örnek olmaya çal›fl›r›m (% 85.7), Ö¤ren-
cilerin demokratik tutum ve davran›fllar› gerçeklefltirebilecekleri ortam oluflturmaya
çal›fl›r›m (%84.6), Ö¤rencilerin fikirlerine ve ürettiklerine de¤er veririm (% 79.7), Ö¤-
rencilerle ve di¤er ö¤retmen arkadafllar›mla olan iletiflimimde demokratik tav›rlar
sergilerim (%78.3), Demokratik e¤itim ortam›n›n oluflturulmas›nda yaflanan prob-
lemleri gidermek için u¤rafl›r›m (% 77.0); “Ara s›ra” yapar›m dedikleri etkinliklerin
yüzdelikleri yüksek olanlar Demokratik becerilerin gelifltirilmesi için sportif faaliyet-
ler düzenlerim (%66.2), Belirli gün ve haftalarda demokrasi ile ilgili vak›f, dernek, ka-
mu kurum ve kurulufllar› ile iflbirli¤i yapar›m (% 63.7), Demokratik tutum ve davra-
n›fllar›n gelifltirilmesi için ders d›fl› etkinliklere önem veririm (% 59.0), Ö¤renciler ara-
s›nda ilgi kümelerinin, ö¤renci kulüplerinin oluflturulmas› için çaba harcar›m (%
58.7), Demokratik tutum ve davran›fllar› kazand›r›c› yönde gerekli olan afifl, levha,
slayt vb. araçlar› s›n›fta kullan›r›m (%55.3) Ö¤retmenlerin “Hiçbir Zaman” yapmam
dedikleri yüzdelikleri yüksek olanlar› da; Belirli gün ve haftalarda demokrasi ile ilgi-
li vak›f, dernek, kamu kurum ve kurulufllar› ile iflbirli¤i yapar›m (%17.3), Ö¤renciler
aras›nda ayr›mc›l›k yapmam (%17.0), Demokrasi e¤itimi konusunda mesleki beceri-
lerimi gelifltirmek için seminerlere, toplant›lara kat›l›r›m (%13.0), Demokratik beceri-
lerin gelifltirilmesi için sportif faaliyetler düzenlerim (%7.3), Ö¤rencilerle ve di¤er ö¤-
retmen arkadafllar›mla olan iletiflimimde demokratik tav›rlar sergilerim (%7.3) fleklin-
de karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
çok çeflitli etkinlikleri gerçeklefltirdikleri ancak bunlar›n yukar›da da görüldü¤ü üze-
re farkl› oranlarda oldu¤u görülmektedir. Ö¤retmenlerin özellikle kendi çabalar› ile
ortaya koyabilecekleri etkinlikleri daha fazla yapt›klar› (S›n›f içinde ve s›n›f d›fl›nda
demokratik yaflamla ilgili ö¤rencilere örnek olmaya çal›fl›r›m % 85.7, Ö¤rencilerin de-
mokratik tutum ve davran›fllar› gerçeklefltirebilecekleri ortam oluflturmaya çal›fl›r›m
%84.6 vb.)  ö¤rencilere demokratik kazan›mlar›n aktar›lmas›nda idareyle ve okul d›-
fl›ndaki kurum ve kurulufllarla ilgili etkinliklerin gerçeklefltirilmesinde ara s›ra (Belir-
li gün ve haftalarda demokrasi ile ilgili vak›f, dernek, kamu kurum ve kurulufllar› ile
iflbirli¤i yapar›m % 63.7, Demokratik tutum ve davran›fllar›n gelifltirilmesi için ders
d›fl› etkinliklere önem veririm % 59.0, Ö¤renciler aras›nda ilgi kümelerinin, ö¤renci
kulüplerinin oluflturulmas› için çaba harcar›m % 58.7) ve hiçbir zaman yapmam (Be-
lirli gün ve haftalarda demokrasi ile ilgili vak›f, dernek, kamu kurum ve kurulufllar›
ile iflbirli¤i yapar›m %17.3, Demokratik becerilerin gelifltirilmesi için sportif faaliyet-
ler düzenlerim (%7.3) fleklinde ifadede bulunmalar› dikkat çekicidir.

Belirli gün ve haftalarda demokrasi ile ilgili vak›f, dernek, kamu kurum ve ku-
rulufllar› ile iflbirli¤i yapar›m, demokrasi e¤itimi konusunda mesleki becerilerimi ge-
lifltirmek için seminerlere, toplant›lara kat›l›r›m ve demokratik becerilerin gelifltiril-
mesi için sportif faaliyetler düzenlerim gibi etkinlikleri ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
“Hiçbir Zaman” yapmam diyerek yüksek oranda belirtmeleri K›ncal’›n 2000’de yap-
m›fl oldu¤u araflt›rma sunucunda ortaya ç›kan; okullarda önemli yetersizliklerin ol-
mas›, ö¤rencilerin ders d›fl› etkinliklere ve yönetim süreçlerine  teflvik edilmeleri ko-
nusundaki eksiklikler ile ilgili bulgular›yla tutarl›l›k göstermektedir.
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22.. DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr››nn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii--
nniinn KKuullllaanndd››kkllaarr›› EEttkkiinnlliikklleerr ‹‹llee ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn CCiinnssiiyyeettlleerrii AArraass››nnddaakkii FFaarrkkll››ll››¤¤aa YYöö--
nneelliikk BBuullgguullaarr ::

TTaabblloo 33:: DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr››nn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreett--
mmeennlleerriinniinn KKuullllaanndd››kkllaarr›› EEttkkiinnlliikklleerriinn ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn CCiinnssiiyyeettlleerriinnee GGöörree KKaarrflfl››llaaflfltt››--
rr››llmmaass››..

Tablo 3’te demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤ret-
menlerinin kulland›klar› etkinliklerin ö¤retmenlerin cinsiyetlerine göre farkl›lafl›p
farkl›laflmad›¤›na yönelik bulgulara yer verilmifltir. Ö¤retmenlerin demokratik kaza-
n›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinliklerin ortalamalar›n›n birbirinden
farkl› oranlarda oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Ancak buna ra¤men, demokratik kazan›m-
lar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin kulland›klar› etkinlikler ile ö¤-
retmenlerin cinsiyetleri aras›nda 0.05 önem düzeyinde anlaml› bir farkl›l›k bulunma-
m›flt›r. Erkek ve kad›n ö¤retmenlerin demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde
kulland›klar› etkinliklerin birbirlerine yak›n olmas› bay ve bayan ilkö¤retim ö¤ret-
menlerinin bu konuda ayn› noktalar üzerinde durduklar› veya en az›ndan durmaya
çal›flt›klar› biçiminde ele al›nabilir.  Di¤er bir ifadeyle, ilkö¤retim ö¤retmenlerinin de-
mokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinlikler, yapt›klar› fa-
aliyetler ö¤retmenlerin cinsiyetlerine göre farkl›l›k göstermemektedir.

33.. DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr››nn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii--
nniinn KKuullllaanndd››kkllaarr›› EEttkkiinnlliikklleerr ‹‹llee OOkkuuttttuukkllaarr›› SS››nn››ffllaarr AArraass››nnddaakkii FFaarrkkll››ll››¤¤aa YYöönneelliikk
BBuullgguullaarr ::

TTaabblloo 44:: DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr››nn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreett--
mmeennlleerriinniinn KKuullllaanndd››kkllaarr›› EEttkkiinnlliikklleerriinn OOkkuuttttuukkllaarr›› SS››nn››ffllaarraa GGöörree KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››..

Tablo 4’te, demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤ret-
menlerinin kulland›klar› etkinliklerin okuttuklar› s›n›flara göre farkl›lafl›p farkl›lafl-
mad›¤›na yönelik bulgulara yer verilmifltir. Tablo incelendi¤inde, ö¤retmenlerin
okuttuklar› s›n›flara göre demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirmesinde kulland›kla-
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CCiinnssiiyyeett nn XX SSKK tt ÖÖnneemm DDüüzzeeyyii
EErrkkeekk 153 64.0261 6.3598 0.288 PP >> ..0055
KKaadd››nn 147 63.0952 8.6566

SS››nn››ffllaarr nn XX SSKK

1. s›n›f 47 63.9574 7.0617

2. s›n›f 66 62.8333 7.7292

3. s›n›f 62 62.9677 8.7571

4. s›n›f 68 63.3676 8.2569

5. s›n›f 57 65.0000 5.2542

Toplam 300 63.5700 7.5743

Varyans Kareler Serbestlik Kareler F Önem Düzeyi
Analizi Toplam› Derecesi Ortalamas› De¤eri

Gruplar Aras› 184.704 4 46.176 00..880033

Gruplar ‹çi 16968.826 295 57.521 pp>>00..552244

Toplam Kareler 171153.530 299

                                                 



r› etkinliklerin ortalamalar› birbirine yak›n seviyelerdedir. Sadece 5. s›n›f› okutan ö¤-
retmenlerinin demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirmesinde kulland›klar› etkinlikle-
rin ortalamas›n›n di¤erlerine oranla biraz yüksek oldu¤u görülmektedir ancak bu da
etkili de¤ildir. 

Bu yönüyle, mevcut verilere dayal› olarak, demokratik kazan›mlar›n gerçek-
lefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin kulland›klar› etkinlikler ile okuttuklar› s›-
n›flar aras›nda 0.05 önem düzeyinde anlaml› bir farkl›l›k bulunmam›flt›r. Yine yuka-
r›da cinsiyet de¤iflkeninde bir farkl›l›k olmad›¤› gibi burada da ilkö¤retim ö¤retmen-
lerinin demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinlikler okut-
tuklar› s›n›flara göre farkl›laflmamaktad›r. Yani, okuttuklar› s›n›f de¤iflkeni ilkö¤retim
ö¤retmenlerinin demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkin-
likleri etkileyen bir faktör de¤ildir. 

44.. DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr››nn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii--
nniinn KKuullllaanndd››kkllaarr›› EEttkkiinnlliikklleerr ‹‹llee MMeesslleekkii KK››ddeemmlleerrii AArraass››nnddaakkii FFaarrkkll››ll››¤¤aa YYöönneelliikk BBuull--
gguullaarr ::

TTaabblloo 55:: DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr››nn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreett--
mmeennlleerriinniinn KKuullllaanndd››kkllaarr›› EEttkkiinnlliikklleerriinn MMeesslleekkii KK››ddeemmlleerriinnee GGöörree KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››..

Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
kulland›klar› etkinliklerin mesleki k›demlere göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤›na yöne-
lik bulgulara Tablo 5’te yer verilmifltir. Tablo incelendi¤inde, örnekleme kat›lan ö¤-
retmenlerin mesleki k›demlerine göre demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesin-
de kulland›klar› etkinliklerin ortalamalar›n›n birbirinden farkl› oldu¤u, bu farkl›l›¤›n
özelliklede 6-10 y›l mesleki k›demi olan ö¤retmenlerin demokratik kazan›mlar›n ger-
çeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinlikler ile  mesleki k›demi 21 y›l ve üzeri ö¤ret-
menlerin bu konu hakk›ndaki görüflleri aras›nda oldu¤u dikkat çekmektedir.

Bu verilere dayal› olarak, demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde il-
kö¤retim ö¤retmenlerinin kulland›klar› etkinlikler ile mesleki k›demleri aras›nda 0.05
önem düzeyinde anlaml› bir farkl›l›k ortaya ç›km›flt›r. Bu farkl›l›¤›n hangi gruplardan
kaynakland›¤›n› ortaya ç›karmak amac›yla yap›lan Tukey testi sonuçlar›na göre, mes-
leki k›demi 6-10 y›l olan ilkö¤retim ö¤retmenlerinin demokratik kazan›mlar›n gerçek-
lefltirilmesinde kulland›klar› etkinlikler ile 21 y›l ve üzeri mesleki k›demi olan ilkö¤-
retim ö¤retmenlerinin bu konudaki görüflleri aras›nda 21 y›l ve üzeri mesleki k›demi
olan ö¤retmenlerin görüflleri lehine  farkl›laflt›¤› bulunmufltur. Bu durum, tecrübeli
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1-5 y›l 43 64.8372 5.3494

6-10 y›l 110 61.6727 8.6301

11-15 y›l 48 62.6667 9.4155

16-20 y›l 37 64.7838 5.8601

21 y›l ve ü. 62 66.0323 4.9521

Toplam 300 63.5700 7.5743

Varyans Kareler Serbestlik Kareler F Önem Düzeyi
Analizi Toplam› Derecesi Ortalamas› De¤eri

Gruplar Aras› 934.579 4 233.645 4.250
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ö¤retmenlerin (21 y›l ve üzeri) demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kul-
land›klar› etkinliklerin ve bunlarla ilgili görüfllerinin di¤er gruplardan özelliklede 6-
10 y›l mesleki k›demi olan ö¤retmenlerden ayr›ld›¤›n› göstermekte ve bu noktada da
tecrübenin önemini gözler önüne sermektedir. 

21 y›l ve üzeri mesleki k›deme sahip ilkö¤retim ö¤retmenlerinin demokratik
kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinliklerin di¤er mesleki k›deme
ait ö¤retmenlerden özelliklede 6-10 y›l mesleki k›demi olan ö¤retmenlerden farkl›lafl-
mas› bulgusu, Gözütok’un 1995 de yapm›fl oldu¤u “Ö¤retmenlerin Demokratik Tu-
tumlar›” konulu araflt›rma sonuçlar›ndan demokratik tutum puanlar› en yüksek olan
ö¤retmenler ‹lkö¤retmen Okulu mezunu olan ö¤retmenlerdir bulgusuyla örtüfltü¤ü
söylenebilir. Bu araflt›rmada örnekleme kat›lan 21 y›l ve üzeri ö¤retmenlerin ö¤renim
durumlar› da “Ö¤retmen Okulu veya Lisesi”dir.

55..DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr››nn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerrii--
nniinn KKuullllaanndd››kkllaarr›› EEttkkiinnlliikklleerr ‹‹llee ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn ÖÖ¤¤rreenniimm DDuurruummuu AArraass››nnddaakkii FFaarrkkll››--
ll››¤¤aa YYöönneelliikk BBuullgguullaarr ::

TTaabblloo 66:: DDeemmookkrraattiikk KKaazzaann››mmllaarr››nn GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessiinnddee ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ÖÖ¤¤rreett--
mmeennlleerriinniinn KKuullllaanndd››kkllaarr›› EEttkkiinnlliikklleerriinn ÖÖ¤¤rreenniimm DDuurruummllaarr››nnaa GGöörree KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››..

Tablo 6’da, demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤ret-
menlerinin kulland›klar› etkinlikler ile ö¤retmenlerin ö¤renim durumu aras›ndaki
farkl›l›¤a yönelik bulgular sunulmufltur. Tablo incelendi¤inde, örnekleme kat›lan ö¤-
retmenlerin ö¤renim durumlar›na göre demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesin-
de kulland›klar› etkinliklerin ortalamalar›n›n birbirinden aç›k bir flekilde farkl› oldu-
¤u, bu farkl›l›¤›n da özelliklede 4 y›ll›k di¤er fakülte mezunu olan ilkö¤retim ö¤ret-
menlerinin demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinlikler
ile ilgili görüflleri ile  ö¤retmen okulu veya lisesi, e¤itim yüksekokulu ve e¤itim fakül-
tesi (s›n›f ö¤retmenli¤i) ve yüksek lisans ö¤renim durumunda olan ö¤retmenlerin bu
konudaki görüfllerinde ayr›ld›¤› dikkati çekmektedir. 

Bu ba¤lamda yukar›daki verilere dayal› olarak, demokratik kazan›mlar›n ger-
çeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin kulland›klar› etkinlikler ile ö¤retmen-
lerin ö¤renim durumu aras›nda 0.05 önem düzeyinde anlaml› bir farkl›l›k bulunmufl-
tur. Bu farkl›l›¤›n hangi gruplardan kaynakland›¤›n› ortaya ç›karmak amac›yla yap›-
lan Tukey testi sonuçlar›na göre, farkl›l›¤›n ö¤retmen okulu veya lisesi, e¤itim yük-
sek okulu, e¤itim fakültesi (s›n›f ö¤retmenli¤i)  4 y›ll›k di¤er fakültelerden atanm›fllar
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ÖÖ¤¤rreenniimm DDuurruummuu nn XX SSKK

Ö¤rt. Okulu veya Lisesi 28 64.6071 5.3357

E¤t. Yük O. 84 65.7500 5.4061

E¤itim Fak. 110 64.8364 5.4915

4. Y›ll›k Di¤er Fak. 69 58.3913 10.8306

Yüksek L. 9 64.2222 5.9114

Toplam 300 63.5700 7.5743

Varyans Kareler Serbestlik Kareler F Önem Düzeyi
Analizi Toplam› Derecesi Ortalamas› De¤eri

Gruplar Aras› 2460.057 4 615.014 12.348

Gruplar ‹çi 14693.473 295 49.808 pp==00..000000

Toplam Kareler 17153.530 299

                              



ve yüksek lisans yapm›fl ilkö¤retim ö¤retmenlerinin demokratik kazan›mlar›n ger-
çeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinlikler ile ilgili görüflleri aras›nda ö¤retmen oku-
lu veya lisesi, e¤itim yüksek okulu ve e¤itim fakültesinde (s›n›f ö¤retmenli¤i)  ö¤re-
nim görmüfl ilkö¤retim ö¤retmenlerinin bu konudaki görüflleri lehinedir. Bu sonucun
en önemli göstergesi alan d›fl›ndan atanan ilkö¤retim ö¤retmenlerinin demokratik ka-
zan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinliklerin eksik ve yetersiz oldu¤u-
dur. Bunun nedeninin de bu konuda yeterli e¤itimi almam›fl olmalar› gösterilebilir.
Bu yönüyle,  demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenle-
rinin kulland›klar› etkinlikler ö¤retmenlerin ö¤renim durumu de¤iflkenine göre fark-
l›laflmaktad›r. Di¤er bir ifadeyle, iki de¤iflken birbirinden ba¤›ms›zd›r denilebilir. 

SSOONNUUÇÇLLAARR vvee ÖÖNNEERR‹‹LLEERR
SSoonnuuççllaarr

Bu araflt›rmayla, demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim
ö¤retmenlerinin etkilili¤i de¤erlendirmeye çal›fl›lm›flt›r. Sonuçta;

1. Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
çok çeflitli etkinlikleri gerçeklefltirdikleri ancak bunlar›n farkl› oranlarda oldu¤u bu-
lunmufltur. “Her zaman” S›n›f içinde ve s›n›f d›fl›nda demokratik yaflamla ilgili ö¤-
rencilere örnek olmaya çal›fl›r›m (% 85.7), “Ara s›ra” Demokratik becerilerin gelifltiril-
mesi için sportif faaliyetler düzenlerim (%66.2) ve “Hiçbir Zaman” Belirli gün ve haf-
talarda demokrasi ile ilgili vak›f, dernek, kamu kurum ve kurulufllar› ile iflbirli¤i ya-
par›m (%17.3), oranlar› en yüksek yüzdelik de¤erler olarak ortaya ç›km›flt›r.

2. Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
kulland›klar› etkinlikler ile ö¤retmenlerin cinsiyetleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k or-
taya ç›kmam›flt›r. Cinsiyet faktörü ilkö¤retim ö¤retmenlerinin demokratik kazan›m-
lar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinlikler üzerinde belirleyici bir de¤iflken
de¤ildir.

3. Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
kulland›klar› etkinlikler ile okuttuklar› s›n›flar aras›nda anlaml› bir farkl›l›k buluna-
mam›flt›r. 

4. Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
kulland›klar› etkinlikler ile mesleki k›demleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmufl-
tur. Farkl›l›¤›n 6-10 y›ll›k mesleki k›deme sahip ilkö¤retim ö¤retmenlerin demokratik
kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinlikler ile 21 y›l ve üzeri mesleki
k›deme sahip ilkö¤retim ö¤retmenlerinin bu konu hakk›ndaki görüflleri aras›nda 21 y›l
ve üzeri mesleki k›deme sahip ö¤retmenler lehine oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

5. Demokratik kazan›mlar›n gerçeklefltirilmesinde ilkö¤retim ö¤retmenlerinin
kulland›klar› etkinlikler ile ö¤retmenlerin ö¤renim durumu aras›nda anlaml› bir fark-
l›l›k ortaya ç›km›flt›r. Di¤er bir ifadeyle, ilkö¤retim ö¤retmenlerinin demokratik kaza-
n›mlar›n gerçeklefltirilmesinde kulland›klar› etkinlikler ö¤renim durumlar›na göre
de¤iflkenlik göstermektedir.

ÖÖnneerriilleerr
1. Ö¤retmen, okul idaresi, okul d›fl›ndaki kurum ve kurulufllar ve aile aras›n-

da iflbirli¤i sa¤lanmas› demokratik kazan›mlar›n daha etkin gerçeklefltirilmesine f›r-
sat verir.

2. Okul içinde ve okul d›fl›nda araç-gereçlerin temin edilmesi ve bunlar›n ve-
rimli bir flekilde kullan›labilmesinin sa¤lanmas› ö¤retmenlerin demokratik kazan›m-
lar› daha etkin gerçeklefltirebilmelerine imkan tan›r.

3.Çok daha genifl bir evren ve örnekleme dayal› olarak demokratik kazan›m-
lar›n gerçeklefltirilmesinde ö¤retmenlerin etkilili¤i ele al›nabilir.
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EEVVAALLUUAATTIINNGG TTHHEE EEFFFFEECCTTIIVVEENNEESSSS OOFF PPRRIIMMAARRYY 
SSCCHHOOOOLL TTEEAACCHHEERRSS IINN RREEAALLIIZZIINNGG 

DDEEMMOOCCRRAATTIICC AACCQQUUIISSIITTIIOONN

SSaalliihh ZZeekkii GGEENNÇÇ**

AAbbssttrraacctt
This study basically aims at evaluating the effectiveness of primary

school teachers in realizing democratic acquisition. The sample consists of 300
primary school teachers who work in 15 primary schools in Erzurum city cen-
ter.

A questionnaire developed by the researcher himself was used as the
measurement instrument. The questionnaire has 25 items measuring the activi-
ties used by primary school teachers to realize democratic acquisition. The data
were analyzed using frequency tables, percentage calculations, t test and vari-
ance (F) method. The data reveal that the primary school teachers use different
activities at different rates and that, on the other hand, these activities used by
the primary school teachers don’t differ in terms of gender and the classes they
teach but differ in terms of their educational status and length of service.

KKeeyy WWoorrddss:: Democracy, acquisition, primary school teacher, school,
student
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