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ÖZET 

Hızlı ve kaçınılmaz teknolojik gelişmeler yaşamsal alanlarımızın bozulmasına, doğal 

kaynaklarımızın tükenmesine, doğal dengenin ve türlerin yok olmasına sebep olmuştur. Dünyada 

konuya hassasiyet gösteren ülkeler, söz konusu sorunların çözümü için çevre eğitimi çalışmalarına 

başlamıştır. Çevre eğitimi çalışmalarının temel hedefi; toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda 

bilgilendirmek, bilinçlendirmek, topluma olumlu, kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve 

toplumsal sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamaktır. Bu amaçların 

gerçekleşmesi de ekolojik okuryazarlık eğitimi çalışmalarıyla sağlanabilir. Ekolojik okuryazarlık 

eğitimlerini gerçekleştirecek bu eğitimde öğrenmeyi kolaylaştıracak olanlar öğretmenlerdir. 

Öğretmenlerin bu alanda eğitilmesiyle başlamak doğru ve etkili bir yoldur. Sosyal Bilgiler dersi de 

bu eğitimin öğrencilere verileceği en temel derslerden biridir. Araştırmanın amacı, ilköğretim 

sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin ekolojik okuryazarlığa ilişkin tutumlarını belirlemektir. 

Çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Kullanılan veri toplama aracı ise araştırmacı tarafından hazırlanmış görüşme 

formlarından oluşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Ekoloji, Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi, TEMA, Öğretmen 

Eğitimi.  

 

TEACHER VIEWS UPON ECOLOGICAL LITERACY 

EDUCATION IN TURKEY 
ABSTRACT  

Fast and unavoidable technological improvements cause a deterioration in our living environment, 

a waste of our natural resources, as well as an evaporation of natural balance and species. Some 

sensitive countries about this subject in the world began the environmental education to solve these 

problems. The fundamental aim of educational studies of environment is to inform and make 

conscious all the units of society on environment, to let them acquire positive and stable behavioral 

changes, and to maintain active individual participation for the solution of social problems. 

Environmental literacy educational studies provide the actualization of these aims. Teachers enable 

the education of ecological literacy teaching. It is an effective and accurate way to begin with the 

education of teachers in this field. Social Studies is one of the ultimate lessons that this educational 

field provides for the students. The aim of this study is to determine social studies lesson teachers’ 

behaviors about ecological literacy. Social studies lesson teachers that teach in the schools attached 

to the Ministry of National Education constitute the study group. The collection of used data 

constitute the interview forms prepared by the researcher. 

Key Words: Environmental Education, Ecology, Ecologic Literacy Education, TEMA, Teacher’s 

Education  
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1.GİRİŞ  

Doğa canlı ve cansız varlıkların içinde bulunduğu bir ekosistemden meydana gelmiştir. 

Bu sistemler birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Birinin bozulması diğer sistemdeki ekolojik 

dengeyi de bozmaktadır. Her canlı gibi insanların da doğanın bir parçası olarak bu 

sistemin bozulmaması için doğaya uyumlu yaşaması, doğanın diliyle konuşması ve 

yazması gerekmektedir. Doğanın dilini okumak ve yazmak ekoloji biliminin okuryazar 

olma kısmını oluşturur. Ekolojik okuryazarlık bireylere öncelikle doğayı fark ettirmek, 

doğada uyumlu yaşama beceriler kazandıracak tutumlar geliştirmek, çevre sorunlarının 

çözüm sürecine katılımlarını sağlamaktır. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda çevre 

eğitimlerine karşı gerekli önem ve hassasiyet gösterilmektedir. Çevre problemlerinin 

çözümleri sosyal ve ekonomik boyutları ile gittikçe artan oranda tartışılmaya başlanmıştır 

(UNESCO, 1997; UNEP, 2002). 1977 yılında Tiflis’te yapılan Çevre Eğitimi 

Konferansı’nda, başarılı bir çevre eğitiminin, “insanı, yaşadığı ortamın farkında olan, 

daha çok sorumluluk duyan, daha bilgili, daha deneyimli, daha becerikli ve daha katılımcı 

bir duruma taşıması gerektiği” vurgulanmıştır (Güler, 2007; Ozaner, 2004). 

Çevre eğitimlerini; bireylerin içinde yaşadıkları çevre hakkındaki bilgi ve farkındalık 

düzeylerini yükseltmek için girişilen eğitim çabaları olarak ifade edilebiliriz (Gülay ve 

Önder, 2011: 47). Çevre için eğitim; bir bütün olarak, çevreye ve onunla ilgili 

problemlere karşı duyarlı ve ilgili, bireysel ve toplumsal olarak, günümüz problemlerinin 

çözümüne ve gelecektekilerin önlenmesine yönelik çalışmaları yapabilecek bilgi, tutum, 

davranış, güdü ve becerilere sahip bir dünya toplumu yaratma süreci olarak tanımlanabilir 

(Ayvaz, 1998: 98). Çevre eğitimlerinin ilk basamağı ekolojik okuryazarlık eğitimleridir. 

Ekolojik okuryazarlık eğitimi, bireyin kendisini, doğadaki yerini ve doğanın bir parçası 

olduğunu fark etmesini hedefleyen disiplinler arası bir çalışma alanıdır.   

Çevre eğitiminin, hem bilişsel hem duyuşsal hem de davranışsal alanda amaçları vardır. 

Bilişsel alandaki amaçları, bireylerin ekolojik kültürünü, çevre okuryazarlığını arttırmak, 

duyuşsal alandaki amaçları ise çevre ve çevre sorunlarına karşı değer, davranış ve 

tutumları oluşturmaktır (Doğan, 1997: 1). Çevre problemlerinin çözümüne aktif 

katılmaları, çözüm üretmeleriyse davranışsal amaçların içinde yer alır. Bununla birlikte 

çevre eğitimi etik ve eylemlerle ilgilidir ve bu, sadece öğrenilmesi gereken bir konu 

olarak değil, bir düşünme tarzı ve bir davranış şeklidir (Davis, 1998). Çevre eğitimi 

kavramı içerisinde, çevre üzerine yoğunlaşılan geniş bir eğitim şemsiyesi düşünülmekte; 

tutumlar, değerler, beceriler, bilgi,  motivasyon ve çevre problemlerini çözme çabaları da 

bunun içinde yer almaktadır (Aksoy, 2003).         

Ekoloji; canlıların çevre ve diğer canlılarla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. 

Anahtar kelime “ilişkiler”dir (Brewer, 1988:1). Ekoloji, çevremizde bulunan canlı veya 

cansız tüm sistemleri, sistemleri oluşturan varlıkların ve bu varlıklar arasındaki ilişkileri 

inceler. Ancak ekolojiyi çevre bilimi diye tanımlamak doğru değildir. Çünkü çevrenin  

içerisinde olmayan, çevreyle ilişkisiz bir bilim yoktur. Çevre varlıkların genel adı. 

Biliminin adı ise ekolojidir  (Çalgüner, T. 2003). Türk Dil Kurumunun 1969 yılında 5. 

baskısını yaptığı Türkçe Sözlük’te,   ekoloji kelimesi, ''canlıların hem kendi aralarındaki, 

hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı'' olarak 

tanımlanırken, çevre bilimlerini ise çeşitli bilim dallarını içerisinde toplayan, insan-doğa 

ilişkilerini ve çevre sorunlarını inceleyen, uygulamalı ve disiplinler arası bilimler olarak 

tanımlamıştır. “Çevrebilimi” kelimesi, Türkçe sözlükten çıkartılmış ve “Ekoloji” 

kelimesi ile bilimsel ve dilsel olarak eş anlamlı olamayacağı sonucuna varılmıştır. 
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(Çalgüner, T. 2003). İnsanın çevreyle olan ilişkileriyle ilgilenen diğer çalışma alanlarına 

ilaveten çevre bilimi,  çevresel çalışmalar için güzel bir terimdir (Brewer, 1988:9-10).  

Ülkemizde TEMA Vakfının ülkemizde ilk defa kullandığı ekolojik okuryazarlık 

kavramı; yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlama ya da doğaya yönelik 

bilgi, beceri, tutum, değer ve anlayış sergileme olarak tanımlanmıştır (TEMA Vakfı; 

2015). Tutum kavramı ise; fikir, durum, soyut bir düşünce ya da bir konuya yöneliş, 

öğrenilmiş ve tutarlı tepki gösterme eğilimidir (Demir, 2010, s 42). Çevre eğitimi, bir 

yandan ekolojik bilgileri aktarırken diğer yandan da bireylerde çevreye yönelik 

tutumlarının gelişmesini ve bu tutumların davranışa dönüşmesini sağlar (Erten, 2004, s. 

65-66). Çevre eğitimleriyle toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, 

bilinçlendirmek, topluma olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve 

toplumsal sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamaktır (Ayvaz,1996; 5-

6). 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere çevre eğitimiyle bireylerde çevre sorunlarına ilişkin 

bir bilinç ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için 

bireyin öncelikle ekolojik okuryazar olması bu eğitimlerin daha doğru ve kolayca  

verilmesi için önemlidir. 

Ekolojik okuryazarlık eğitimi, bireylerde doğanın korunması için tutumların, değer 

yargılarının, bilgi ve beceriler geliştirilmesi, doğa dostu davranışların gösterilmesinin 

sağlanması, doğayla uyumlu yaşamanın yollarının keşfedilmesi ve bunların sonuçlarının 

görülmesi sürecidir. Bir başka ifadeyle ekoloji okuryazarlık eğitimini alan birey; doğanın 

ilkelerini bilen; doğa olaylarına eleştirel bakabilen, çevresindeki sorunların çözümüne 

yönelik fikirler geliştirebilen, bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilen ve doğayla 

doğru  iletişim kurabilen birey olmalıdır (TEMA,2016). Bu süreç bireyde, doğduktan 

itibaren başlayıp ölünceye kadar devam etmeli, yaşamın her alanında ortaya çıkan 

sorunların ve çözümlerin ekolojik sebepleri üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Bu 

çalışmayla Türkiye’de sosyal bilgiler öğretmenlerinin ekolojik düşünme becerileri ve 

tutumları araştırılmış, ekolojik okuryazarlık eğitimlerindeki durum anlaşılmaya 

çalışılmıştır.  

1.1.Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı Malatya il milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 

sosyal bilgiler öğretmenlerinin ekolojik okuryazarlık eğitimine ilişkin algılarını 

belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

4- Ekoloji ve ekolojik okuryazarlığı nasıl tanımlarsınız? 

5- Çevre eğitimlerinde niçin ekolojik okuryazar olmak gereklidir?   

6- Ekolojik okuryazar olmanın barış içinde yaşama etkisi var mıdır? Neden? 

7- Türkiye’de ekolojik okuryazarlık eğitiminin durumu nedir?   

8- Ekoloji okuryazarlık eğitimi kimlere verilmelidir?     

9- Türkiye’deki çevre sorunları ile ekolojik bozulmanın nasıl bir ilişkisi vardır? 

10- Ekolojik okuryazarlık eğitimlerinin diğer eğitim türlerinden farkı nedir?  

11- Ekolojik okuryazarlık eğitimleri size neler kazandırdı? 

                                                           
 Bu araştırmalar için bize kaynak ve literatür desteği sunan TEMA Vakfına teşekkür ederiz. 
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2. YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ekolojik okuryazarlık eğitimine ilişkin algılarını 

belirlemeye yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış 

olup verilerin sınıflandırılması içerik ve betimsel analiz teknikleriyle yapılmıştır.  

Çalışma Grubu 

 Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ilinde, Millî Eğitime bağlı okullarda görev yapan 

ve ekolojik okuryazarlık eğitim almış sosyal bilgiler dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Araştırmacıların araştırma sahasına yakınlıklarından dolayı Malatya ili seçilmiştir. 

Verilerin Toplanması 

 Ekolojik okuryazarlık hususunda yapılmış çalışmalara ilişkin veriler toplanarak analiz 

edilmiştir. Aynı zamanda araştırmacı tarafından hazırlanmış gözlem formları kullanılarak 

sosyal bilgiler dersi öğretmenlerimizin görüşleri toplanmıştır. Araştırmada kullanılan 

yarı yapılandırılmış görüşme formuyla veriler elde edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

İlgili araştırma için toplanan verilerin analizinde ve yorumlanmasında betimsel ve içerik 

istatistiklerden yüzde,  frekans değerleri verilmiştir. 

3.BULGULAR 

Araştırmaya katılan öğretmenlimizin tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanan gözlem 

formundan yer alan “Ekolojik okuryazarlık nedir, nasıl tanımlarsınız?” şeklindeki ilk 

soruya ilişkin görüşler aşağıdaki tabloda yer yer almaktadır. 

Tablo 1: Ekolojik Okuryazarlığa İlişkin Çalışma Grubu Üyelerinin Görüşleri 

1. TEMA: Ekoloji ve ekolojik okuryazarlığı nasıl tanımlarsınız?                                

                                                                                                                  f              % 

G.1 Doğayı doğru anlama ve uygun şekilde yaşama bilimidir. 13 32.5 

G.2 Çevredeki canlıların birbirleriyle ilişkilerini inceleyen 
bilimdir 

9 22.5 

G.3. Canlıların, doğadaki yaşamlarını inceleyen bilimdir 8 20 

G.4.Çevre konusunda farkındalık eğitimidir. 5 12.5 

G.5 Doğadan en iyi şekilde yararlanmayı inceler 3 7.5 

G.6. Çevre ile insanın ilişkisini inceleyen bilimdir.  2 5 

Toplam 40 100 

Tablo 1’e bakıldığında çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin bu soruya vermiş 

oldukları farklı yanıtlar içerisinde %35’lik oran ile “Doğayı doğru anlama ve uygun 

şekilde yaşama bilimidir” alt temasını daha çok ifade ettikleri görülmüştür.  
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Araştırmaya katılan çalışma grubu öğretmenleri  “Çevre eğitimlerinde niçin ekolojik 

okuryazarlık gereklidir?” şeklindeki ikinci soruya farklı yanıtlar vermişlerdir. Verilen 

bu yanıtlar gruplanıp alt temalar oluşturularak Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Çalışma Grubu Üyelerinin Ekolojik Okuryazarlığın Eğitimde Gerekliliğine 
İlişkin Algıları 

2. TEMA: Çevre eğitimlerinde niçin ekolojik okuryazarlık gereklidir?                                                   

                                                                                                        f            % 

G.1 Canlılar arasındaki ilişkilerin fark edebilmek için ekolojik 
okuryazar olmak gereklidir.  

10 25 

G.2 Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre için ekolojik okuryazar 
olmak gereklidir. 

8 20 

 G.3 Toplumsal barış için ekolojik okuryazar olmak gereklidir. 7 17.5 

 G.4 Çevre sorunlarıyla baş edebilmek için ekolojik okuryazar 
olmak gereklidir. 

6 15 

G.5 Sağlıklı yaşam için ekolojik okuryazar olmak 
gereklidir.
  
 
5
      
  12.5 

5 12.5 

G.6 Ekonomik refah ve eşit paylaşım için  ekolojik okuryazar 
olmak 
gereklidir.
 
 
4
      
   10 

4 10 

Toplam 40 100 

Tablo 2’ye bakıldığında çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin bu soruya vermiş 

oldukları farklı yanıtlar içerisinde “Canlılar arasındaki ilişkileri fark edebilmek için 

ekolojik okuryazar olmak gereklidir” diyenler araştırmamızın analizinde % 25’lik bir 

oranla etkisini göstermektedir. Bu ilişkilerin farkında olunması insanların doğayla 

arasında doğru yaşam becerileri geliştirilmesini sağlayacağından bireyin ekolojik 

okuryazar olmasının çok önemli olduğu ifade edilmişlerdir. Sürdürebilir sağlıklı bir 

çevrede yaşamanın bireyin en doğal hakkı olduğu bu sağlıklı çevreyi oluşturmak için 

bireylerin küçük yaşlarda ekolojik okuryazar olmanın önemli olduğu, gelecek nesillerin 

ekolojik okuryazar olabilmesi için öğretmenlerin bu konuda eğitim alması ekolojik 

okuryazarlık eğitiminin başlangıcını oluşturacağından katıldıkları bu eğitimin hem onlar 

hem de öğrenciler açısından önemli olduğu huşunda görüş bildirmişlerdir. 

Toplumsal barışın sağlanmasında “Daha fazla bilgi [ekolojik/bilimsel] sahibi olmak 

barış içinde yaşamın anahtarı mıdır? Neden?” sorusuna ilişkin görüşleri çalışma 

grubumuzun verdiği yanıtlar gruplanıp alt temalar oluşturularak Tablo 3’te sunulmuştur. 
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Tablo 3: Çalışma grubunun ekolojik okuryazar olmanın barış içinde yaşama etkisine 
ve nedenine dair görüşlerinin dağılımı   

3. TEMA: Ekolojik okuryazar olmanın barış içinde yaşama etkisi var mıdır, 
neden?                                                                                           
Evet vardır, çünkü;                                                                           f                  % 

G.1 Barışın tek anahtarı doğayı doğru ve adil kullanmaktır.  13 32.5 

G.2 Doğayla uyumlu yaşamak açlığı ve dolayısıyla savaşları 
azaltacaktır. 

9 22.5 

G.3. Ekolojik düşünme becerileri barış içinde yaşamanın temelini 
oluşturur. 

5 12.5 

G.4. Ekoljik yaşam tercihi dünya barışına katkı sağlayacaktır. 3 7.5 

Hayır yoktur çünkü;   

G.5Ekolojik bilgi sahibi olmak tek başına yetmez. Bireylerin 
problem çözümüne katılım da önemlidir. 

7 17.5 

G.6 Bu konuda gerekli yasal düzenleme ve uygulama eksikliği 
vardır. 

3  7.5 

Toplam 40  100 

Tablo 3’e bakıldığında çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin bu soruya vermiş 

oldukları farklı yanıtlar içerisinde %25’lik oran ile “Barışın tek anahtarının doğayı 

doğru ve adil kullanmak olduğu” alt temasını daha çok ifade ettikleri 

gözlemlenmektedir.  

Ekolojik okuryazar olmanın barış içinde yaşama etkisinin olduğu görüşünün çoğunlukta 

olması barış ortamlarında ekolojik farkındalığın sağlandığı bu eğitimlerin gerekli olduğu 

görüşünü desteklemektedir. Doğal kaynakları tehlikeli bir şekilde, doğayı sömürerek 

kullanmaya devam etmek savaş sebeplerinden belki de en önemlisidir. Tüm dünyada 

gıda, su, toprak ve barınaklar eşit paylaşılmadığı için barış ortamlarda 

sağlanamamaktadır görüşüyle yer verilmiştir. Hem ruhsal hem de bedensel olarak iyi 

yaşamak, sosyal ilişkilerimizi sağlıklı kurmak, sevgi, saygı kazanmak, emniyet ve 

güvenliğimizi kontrol altına almak, özgürlüklerimizi daha iyi kullanmak temel 

haklarımız olarak ifade eden öğretmenlerimiz, ekolojik okuryazar olmamız durumunda 

bu temel haklarımızı kullanmamızı sağlayabiliriz şeklinde görüş belirtmişlerdir.  

Olumsuz görüş bildiren öğretmenlerimiz ise ekolojik bilginin tek başına yeterli 

olmayacağı, bu bilgiyi kullanmak için doğru çevreci yasalar yapılması gerektiğini ve bu 

yasaların ülke ve hatta dünya çapında uygulanmasıyla barışa katkının mümkün 

olabileceğini yönündedir.  

 “Türkiye’de ekoloji eğitiminin durumu nedir?” şeklindeki dördüncü soruya farklı 

yanıtlar vermişlerdir. Çalışma grubunun verdiği yanıtlar gruplanıp alt temalar 

oluşturularak Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4: Türkiye’deki ekolojik okuryazarlık eğitiminin durumuna dair öğretmen 
görüşleri 

4. TEMA: Türkiye’de ekoloji eğitiminin durumu nedir?                                                     
                                                                                                    f             %      

G.1 Ekolojik okuryazarlık alanında öğretmenlere verilen  
bu eğitimler büyük önem taşımaktadır. 

 
           
12 

             
30 

G.2 Doğanın içinde alınacak bu eğitimler öğrencilere 
küçük yaşta verilmesi gerekirken verilmemektedir.  

   
10 

 
25 

G.3Ekoloji eğitimi ilkokullarda, çevre eğitimi olarak 
konusu olarak işlenmektedir ve yüzeyseldir. 

  8 20 

G.4 Ekoloji eğitimi öğretmenin bilinç düzeyine ve 
insafına bırakılmıştır. 

  4 10 

G.5Yüksek öğretim kurumlarında ekoloji eğitimi 
alanında eğitimler yetersizdir 

 3 7.5 

G.6.Milli Eğitim müfredatının bu anlamda yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir.                                                         

 3 7.5 

Toplam                                                                                                                 40 100 

 Tablo 4’e bakıldığında çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin bu soruya vermiş 

oldukları farklı yanıtlar içerisinde %30’luk oran ile “TEMA Vakfının Ekolojik 

okuryazarlık alanında öğretmenlere verdiği eğitim büyük önem taşımaktadır” alt temasını 

daha çok ifade ettikleri gözlemlenmektedir. Eğitim kademelerinde ekolojik 

okuryazarlığın ayrı bir ders olması yerine küçük yaşlarda yaşam felsefesi olabilecek 

şekilde planlanmasının daha doğru olacağını, öğretmenlerin öğrencilere ve içinde 

bulundukları topluma ekolojik okuryazarlık eğitimleri vermelerinin yanında bireyleri 

çevre sorunlarının çözümüne katmalarının da aynı derece önemli olduğunu, ekolojik 

yaşamı destekleyici yasalar yapıldığında da bu eğitimin daha güçlü olabileceği 

ifadelerine yer verilmiştir. Yükseköğretim alanında verilen çevre eğitimlerinin doğal 

ortamlarda olmasına, uygulamalı eğitimlerle gerçekleştirilmesi hayat boyu sürecek bir 

ekolojik anlayışın verilmesi önem taşımaktadır görüşleri ifade edilmiştir. 

Öğretmen eğitimlerinin hizmet içi eğitimlerinin dışında da devam etmesinin gerekli 

olduğu, ekolojik okuryazarlık eğitimlerinin öğretmenlere nasıl verileceği hususunda 

dünyadaki eğitim örneklerinin araştırılıp ülkemiz eğitim programlarına uygun hale 

getirilerek verilmesinin doğru olabileceği ifadelerine yer verilmiştir. 

Çalışma grubu öğretmenlerini “Ekoloji eğitimi kimlere verilmelidir?” sorusuna ilişkin 

farklı yanıtlar vermişlerdir. Çalışma grubunun verdiği yanıtlar gruplanıp alt temalar 

oluşturularak Tablo 5’te sunulmuştur. 
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Tablo 5: “Ekoloji eğitiminin kimlere verilmelidir?” sorusuna dair öğretmen görüşlerinin 
dağılımı 

5. TEMA: Ekoloji eğitimi kimlere verilmelidir? f % 

G.1  Doğuştan itibaren her bireye verilmelidir 12 30 

G.2Tüm öğretmenlere verilmelidir.  10 25 

G.3 Tüm öğrencilere verilmelidir. 9 22.5 

G.4 Ailelere verilmelidir. 4 10 

G.5 Şirketlere verilmelidir. 3 7.5 

G.6 Kamu ve özeldeki tüm yöneticilere verilmelidir. 2 5 

Toplam  40 100 

Tablo 5’e bakıldığında çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin bu soruya vermiş 

oldukları farklı yanıtlar içerisinde % 42,5’lik oran ile “Doğuştan itibaren her bireye 

verilmelidir” alt temasını daha çok ifade ettikleri gözlemlenmektedir. Ekoloji eğitimini 

temelden, aile içinde başlanıp verilmesinin gerektiğini ancak tüm bireylerin bu eğitimleri 

almalarının önemli olduğu görüşlerine yer verdikleri ifadelerde ekolojik okuryazarlık 

eğitimin toplumun her kesimine verilmesinin önemli olduğu belirtilmiştir.  

“Türkiye’deki çevre sorunları ile ekolojik bozulmanın nasıl bir ilişkisi vardır?” sorusuna 

çalışma grubunun belirttiği görüşler Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: Türkiye’de çevre sorunları ve ekolojik bozulma ilişkisine dair öğretmen 
görüşlerinin dağılımı 

6. TEMA: Türkiye’deki çevre sorunları ile ekolojik bozulmanın nasıl bir ilişkisi 
vardır?  
                                                                                                            f       % 

G.1 Ekolojik bozulma sağlık ve barış içinde yaşanılacak çevreyi yok ettiği 
için tüm çevre sorunlarının kaynağıdır. 

9 22.5 

G.2 Ekolojik bozulmanın engellenme sürecinde yasal düzenlemeler 
olmadığından bozulma hızla artmaktadır. 

8 20 

G.3Ekolojik bozulmanın tüm yaşamsal alanlarımızla doğrudan ilişkisine 
etkisi vardır  

8 20 

G.4Ekolojik sorunlara etkili ve kalıcı çözüm yollarını ekolojik okuryazar 
olanlar üretebilirler. 

6 15 

G.5.Ekolojik bozulma dünyadaki tüm ülkelerin ortak sorunları olarak 
görülmeli ve ortak çözümler üretilmelidir 

5 12.5 

G.5Ekonomik kaygılarla hareket edildiği sürece çevre sorunları kolay 
kolay çözümlenemez. 

4 10 

Toplam 40 100 

Tablo 6’ya bakıldığında çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin bu soruya vermiş 

oldukları farklı yanıtlar içerisinde %22.5’lik oran ile “Ekolojik bozulma sağlık ve barış 

içinde yaşanılacak çevreyi yok ettiği için tüm çevre sorunlarının kaynağıdır” alt 

temasını daha çok ifade ettikleri gözlemlenmektedir. Bu görüşler içerisinde ekonomik 

kaygılarla toprak, hava, su gibi tükenebilir kaynakların yanlış kullanılması ekolojik 

bozulmaya yol açmaktadır ifadeleri yer almaktadır. Bu bozulmaların çözümünde ülkeler, 

yasalarıyla doğal varlıklarını koruma altına almalıdırlar. Ülke vatandaşlarına ekolojik 
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düşünme becerileri kazandırmak için küçük yaşlarda eğitimler vermeliler. Bunun için her 

bireyin ekolojik okuryazar olması gereklidir görüşünü bildiren öğretmenlerimiz, ekolojik 

bozulmaların kolaylıkla düzeltilemeyeceğini, ekonomik kaygıların buna izin vermediğini 

ifade etmişlerdir. Bu problemlerin dünya ülkelerinin ortak sorunu olarak algılanması ve 

tüm ülkelerle ortak çözümler üretilmesi gerektiğini ifade eden öğretmenlerimiz, 

bozulmanın tüm yaşamsal alanları etkilediği, bu sebeplerle bireylerin, doğanın daha fazla 

bozulmasına engel olmaları ve oluşan çevre problemlerine çözüm üretmeleri için ekolojik 

okuryazarlık eğitimleri almalarının çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Çalışma grubu öğretmenlerinin “Ekoloji eğitiminin diğer eğitim türlerinden hangi 

açıdan farkı vardır?” sorusuna ilişkin görüşleriyle ilgili farklı yanıtlar gruplanıp alt 

temalar oluşturularak Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7: Ekolojik okuryazarlık eğitimlerinin diğer eğitim türlerinden farkı üzerine 
öğretmen görüşleri  

7. TEMA:  Ekoloji eğitiminin diğer eğitim türlerinden hangi açıdan farkı 
vardır?                                                                                               
                                                                                                               f            % 

G.1.Ekoloji eğitimi çevresel sorunların çözümü için verilmesi 
gereken en temel eğitim türlerinden biridir. 

       
13 

   
32.5 

G.2. Ekoloji eğitimi canlıların birbirleriyle sağlıklı ve barış içinde 
bir yaşamın gerçekleştirilmesinin yollarını öğretir. 

          
9 

    
22.5 

G.3.Teknolojik gelişim hızla bozulmaya sebep olurken ekoloji 
eğitiminin gereğini ortaya çıkarmıştır. 

       
7  

  
17.5 

G.4. Ekoloji eğitimi doğanın içinde gözlemleyeceğimiz çözümler 
ve uygulamalar içerir. 

       
6 

   
15 

G.5.Ekoloji eğitimi çevre eğitimlerinin biyolojik kısmını 
oluşturur. 

     
5 

    
12.5 

Toplam 40 100 

Tablo 7’ye bakıldığında çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin bu soruya vermiş 

oldukları farklı yanıtlar içerisinde %32,5’luk oran “Ekoloji eğitimi çevresel sorunların 

çözümü için verilmesi gereken en temel eğitim türlerinden biridir” alt temasını daha 

çok ifade ettikleri görülmüştür. Ekolojik okuryazarlık eğitiminin ülkemizde verilmesinin 

çevre problemlerini azaltacağına dair görüş belirten öğretmenlerimiz bu eğitimin 

verilmesiyle teknolojik gelişimin sürekli olarak doğal kaynakları tüketimini arttırdığını, 

ekolojik bozulmaya sebep olduğunu, dünya barışına katkı sunacak olan ekolojik 

okuryazarlık eğitiminin gerekli olduğu öğretmenlerimiz tarafından ifade edilmiştir.  

Araştırmaya katılan çalışma grubunu oluşturan Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, “Ekolojik 

okuryazarlık eğitimleri size neler kazandırdı?” şeklindeki soruya farklı yanıtlar 

vermişlerdir. Çalışma grubunun verdiği yanıtlar gruplanıp alt temalar oluşturularak Tablo 

8’de sunulmuştur. 
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Tablo 8: Çalışma grubu üyelerinin okuryazarlığın bireye kazandırdıklarına ilişkin 
algıları 

8.TEMA: Ekolojik okuryazarlık eğitimleri size neler kazandırdı?  
f        % 

G.1 Çevreye yönelik bilgim, bilincim ve duyarlılığım arttı. 13 32.5 

G.2 Çevrem eskisi gibi bakamıyorum, farklı görünüyor. Sorumluluk 
hissediyorum.  

10 25 

G.3. Doğal çevrenin korunması ve zarar görmüş çevrenin yeniden 
kazanılmasının temelinde ekolojik okuryazarlık eğitiminin önemini 
anladım. 

6 15 

G.4 Her alanda çevreci düşünme ve doğaya uygun yaşama becerisi 
geliştirmemin gerekliliğini anladım. 

6 15 

G.5 Çevre sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm bulma arayışım gelişti. 5 12.5 

Toplam  40 100 

Tablo 8’e bakıldığında çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin bu soruya vermiş 

oldukları farklı yanıtlar içerisinde % 32,5’lik oran ile “Çevreye yönelik bilgim, bilincim 

ve duyarlılığım arttı” alt temasını daha çok ifade ettikleri gözlemlenmektedir. Ekoloji 

eğitimleri alan öğretmenlerimiz daha evvel böyle bir eğitim almadıklarından bu nedenle 

doğayı bu şekilde göremediklerini, problemlerin farkında olamadıklarını, bu konuda 

duyarlılık göstererek yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Ekolojik okuryazarlık eğitimi 

kendilerinde bir farkındalık oluşturduğunu, doğaya karşı daha hassas bir bakış 

geliştirdiklerini, bundan sonra çevre sorunlarının bir parçası olmamaya çalışacaklarını, 

çevre problemlerinin çözümlerinde yer alacaklarını ifade etmişlerdir.  

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Günümüzde ihtiyaçların ötesinde yapılan tüketim alışkanlıklarımız ve bu 

alışkanlıklarımızı sürekli arttıran bir ekonomik sistem mevcuttur. Tüketimin sağlandığı 

yer ise doğanın kendisidir. Doğadaki kaynakları çılgınca tüketme ve yok etme insanların 

yaşam kalitesini yükseltmediği gibi aksine düşürmekte ve birçok sağlık sorunlarına sebep 

olmaktadır. Ülkeler arasındaki savaşları ideolojik yapılıyor görünse de altında yatan 

gerçek sebepleri ekolojiktir. Doğal kaynakların paylaşımındaki adaletsizlik savaş 

ortamları yaratmaktadır. Temiz su, toprak, hava yoksa kullanımı eşit ve doğru değilse o 

yerde barış sağlamak mümkün değildir. Barışın sağlamanın anahtarı ekolojik yaşam 

becerileri geliştirmekle mümkün olabilir. Ekolojik yaşam becerilerini kazandırmanın,  

insanın doğayla duygusal bağını kurmanın ve ekolojik temelli bir yaşam inşa etmenin 

yolunun öğretmenlerle daha kolay ve daha doğru olacağı düşünülmektedir. Yaşamın her 

alanında ekolojik düşünen insanlara ihtiyacımız olduğundan bu insanları yetiştirmek için 

öncelikle öğretmenlerimizi bu konuda yeterli seviyeye getirmemiz büyük önem 

taşımaktadır.  

Kısıtlılıkların en büyüğü ülkemizde uygulanabilir çevre eğitim programlarının 

eksikliğidir. Şimdiye kadar yapılmış olan çevre eğitim programları yetersiz ve 

kesintilidir. Çevre eğitimleri süreklilik gerektirdiği için kesintiye uğraması bu alanda 

başarıya ulaşılmada en büyük engellerden biridir.  

Ülkemizde yasal düzenlemelerin ekolojik temelli yapılması bu eğitimlerin uygulanacağı 

alanlarda eğitimcilere kolaylıklar sağlayacaktır. Ekolojik yaşamın uygulamalarını 
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devletin yapacağı yasalarla alınacak önlemlerle ve öğretmenlerin yetiştirdiği bireylerle 

yapabiliriz. Doğadaki canlı ve cansız tüm varlıkların birbirine hayati ilişkilerle bağlı 

oluşundan dolayı birinin bozulması hâlinde zincirleme etkiyle diğerlerinin de işlemez 

hâle geleceğini bireylerin fark etmeleri çok önemlidir. Toprağın kirlenmesinin sadece 

toprağı değil havayı, suyu ve kirliliğin kaynağıyla ekolojik bağlantılı olan tüm bölgeyi 

kirleteceği için canlıların olumsuz etkileneceği gerçeğinden yola çıkılarak; doğanın 

işleyişinde, özellikle insanlardan kaynaklı problemlerin çözümü için,  her bireyin 

ekolojik okuryazar olması ve bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması çok önemlidir. 

Tüm bilimlerin okullardaki eğitim müfredatı hazırlanırken konuların ekolojik 

okuryazarlıkla ilişkileri üst düzeyde sağlanmalı, bireylerin ekolojik düşünmeleri ve 

yaşamaları desteklenmelidir. Bu eğitimlerin sınıf ortamında olması yerine doğal 

ortamlarda yapılması daha doğru ve etkili olacaktır. Türkiye’de ekolojik okuryazarlık 

eğitimlerini ilk defa gerçekleştiren TEMA Vakfının ekolojik okuryazarlık öğretmen ve 

öğrenci eğitimleri programı geliştirilerek yeni bir ekolojik okuryazarlık müfredatı 

oluşturması ülkemizdeki çevre problemlerinin çözümüne çok önemli katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

KAYNAKLAR 

Aksoy, B. (2003), Problem Çözme Yönteminin Çevre Eğitiminde Uygulanması. 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 83- 98. 

Ayvaz, Z. (1996), Çevre Eğitimine Giriş, Ekoloji ve Çevre Dergisi, 6(21), 5-6 

Ayvaz, Z. (1998). Çevre Eğitiminde Temel Kavramlar El Kitabı, İzmir: Çevre Koruma 

ve Araştırma Vakfı, Çevre Eğitim Merkezi Yayınları No: 5. 

Brewer, R. (1988) The Science of Ecology. W.B. Saunder Company, ISBN:0-03-009944-

7, 921-922. 

Çalgüner, T. ( 2003) Çevre mi? Ekoloji mi?, Nobel Yayıncılık. 

Davis, J. (1998). Young children, environmental education, and the future. Early 

Childhood EducationJournal, 26(2), 117-123. 

Doğan, M. (1997). Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı Eğitim ve Katılım 

Grubu Raporu, Ankara: DPT Müsteşarlığı ve Türkiye Çevre Vakfı. 

Erten, S. (2004) Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, 

Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı, 65/66,25, 

Ankara. 

Gülay Y, Hülya, Ö.  ve  Önder,  A. (2011). Sürdürülebilir Gelişim İçin Okul Öncesi 

Dönemde Çevre  Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  

Gülay,Y.,  Hülya,  Ö. ve Duran, M. (2010). Okulöncesi Dönem Çocukları İçin Çevre 

Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi. 

Güler, T. (2007). Yaygın Eğitimde Çevre Eğitimi. İçinde: “Çevre Eğitimi” Türkiye Çevre 

Vakfı Yayını No: 178, Ankara, 99-116. 

Güney, E. (2004). Çevre Sorunları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Haktanır, G. (2007). Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi. İçinde: “Çevre Eğitimi” 

Türkiye Çevre Vakfı Yayını No: 178, Ankara, 11-34. 

MEB (2010), 2010 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı, Ankara: 4. Akşam Sanat Okulu Matbaası.  

TEMA (2011-2015) Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı Genel Müdürlüğü Arşivi, 

İstanbul  

TEMA Vakfı (2016), http://www.tema.org.tr/Sayfalar/Calismalarimiz/ com adresinden 

alınmıştır. 



 

 

Türkiye’de Ekolojik Okuryazarlık Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri 

1171 

 

UNESCO. (1997). Thessaloniki Declaration 

Yiğit Eda, TEMA Vakfı Ekolojik Okuryazarlık Öğretmen Eğitim Programı 2014), 

TEMA Vakfı Arşivi, İstanbul. 

SUMMARY 

Because of rapid technological developments and the inevitable deterioration of our vital 

space, the depletion of our natural resources has led to the extinction of species and 

natural balance. Countries are sensitive in making environmental education policies to 

solve the problems and they created and started training programs to transfer the 

sensitivity of the idea to individuals.  Governments are producing new projects and 

programs in order to create a healthy and happy environment for individuals. Individuals 

are also responsible for some duties about the issue. One of the very important duty is 

that one could be literate and conscious on environmental matters and should develop 

himself or herself on the very subject. Bringing up literate individuals on ecological 

matters are vitally important in order to make nature understood by people. Education on 

nature cannot be given by staying away from the nature. Knowledge given in a natural 

environment is more lasting. Individual’s life can only develop by imitating the others. 

Individuals who are not living in a natural environment cannot take after their ancestors 

and cannot live in a natural harmony. It is not necessary to go away for natural education. 

The only thing we should do is to take magnifying glass on hand and not book and pen 

on the other. For an environmental analyze it is enough to go a green place around or 

even a garden in front of a house. However, one should be careful and distinguish the 

difference between the concept of “looking” and “seeing” in analyzing the environment.  

The term ecology is derived from two Greek terms: ocios which means house and logos 

which means science. Everything around us are systems and events and facts that affect 

those systems. There is no scientific branch that is not affected by the environment. 

Environmental sciences are the roof of all the other sciences. Today the science of 

ecology deals with living beings and analyses the relationship living beings and the 

environment. Education on ecology is an interdisciplinary area and aims to raise sensitive 

and wise individuals on environmental issues. It can be divided in some sub-disciplines: 

Social Ecology, Eco-psychology, Ecosystem Ecology and Landscape Ecology. Ecology 

Education can be identified as the understanding of process towards the nature which 

makes the living possible in the world. Ecological Literacy Education aimed to create a 

conscious and awareness about environmental problems. The first stage of environmental 

education should be ecological literacy education. Protection of nature necessitates a 

process of knowledge, skill, environment friendly behavior and living in harmony with 

nature. Ecological Literacy Education will provide a developed environment conscious 

and knowledge to individuals and it also will help those individuals to perform their 

knowledge in an environment friendly manner. All parts of society should be educated 

and all individual should change their attitude on environmental matters and they should 

actively join in environmental activities. To reach to those aims we first need to learn the 

language of nature and use this language in our communications.  

Deterioration of living spaces and over consumption of natural reserves bring up some 

responsibilities and duties to every individual. Ecological Education can be expressed as 

efforts trying to create a level consciousness about the environment they live in. Those 

who have got trained on ecology literacy can make critics on natural and environmental 
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issues. And they can also put forward some suggestions to some questions on the very 

issue. 

Ecological literacy training provides green consciousness and it also creates an 

environment for a developed communication with nature. However, knowing the 

language of the nature and communicating with it by getting ecological literacy training 

are not enough. If you do not question what you know about the nature and if you do not 

implement what you know about the subject, all the data becomes a burden for you. This 

is also valid for ecological literacy. The realization of those aims can be obtained by 

providing ecological literacy education to young ages starting from primary schools. The 

earlier ecological literacy education started the better. This education should last from 

childhood to the end of life.  Because, this education and training in school ages forms 

the base of manner and attitude in the future. 

Although ecology took place in Turkish National Education lesson programs, it is not 

required and sufficient level. Preparing ecological literacy education programs and 

presenting it to all individuals are necessary. Teachers will lead this education and they 

should be trained first.  Turkish Erosion Struggle Foundation and National Education 

Ministry made a protocol to teach the teachers on ecological literacy. This protocol can 

be a good model for the very issue. If it is put in national education curriculum, all 

teachers could take ecological literacy education. Ecological literacy education is not 

only necessary for teachers but it is also necessary for all people. Ecological literacy 

education should start in preschool education and should be put in National Education 

curriculum. Nature should be ingratiated to children by some plays and games. 

Ecological literacy education should also be given to the students in all faculty of 

educations. Instead hours of lessons, real activities should be implemented in the field. 

Instead of frustrating people and student by telling them catastrophic environmental 

problems, they should be educated on how they should protect love nature and green. For 

this reason, individuals should be learned how to live in harmony with nature. To enter 

the solution process of environmental problems and to develop an environmental thought, 

some project should be put forward and implemented in natural environment


