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SUNU  

Eğitim, içinde barındırdığı tüm disiplinlerle 

temel olarak sürdürülebilir bir yaşam için üzerinde 

yaşadığımız dünyayı daha yakından tanımayı, doğru 

anlamayı ve şu anki durumunu doğru yorumlayıp 

yaşanabilir bir yarınlar için etkili çözümler bulmayı 

hedefleyen bir kavramdır.  “Doğayla Çepeçevre” 

projesi de hayatın başındaki öğrencilerimizin 

doğanın döngülerini, bu döngülerin nasıl işlediğini 

ve bizlerin bu sistemle daha uyumlu bir şekilde 

yaşayabilmek için neler yapabileceğimizi 

görmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

Çünkü yeni gelen neslin ekosistemde yalnız 

olmadığımızı bilmeleri, ekosistemi anlamaları ve 

diğer canlılarla uyum içinde yaşamaları gelecekleri 

için büyük önem arz etmektedir. Biz de daha yeşil, 

daha yaşanabilir bir dünya için yapılacak en etkili 

şey onu inşa edecek çocuklarımıza ışık olmaktır 

dedik. İşte tam da bu motivasyonla; ekolojik 

kaygılar taşıyan, doğayla ilişkisini, ona nasıl ve ne 
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kadar zarar verdiğini sorgulayan, doğadaki tüm 

değişimlerden kendisi kadar kutup ayılarının, çok 

çok uzaklardaki bir balinanın ya da minicik sincabın 

nasıl etkilendiğini merak edip, bunu değiştirmek için 

kendisine düşenleri bilen bir nesle rehberlik etmek 

amacıyla hazırlandı “Doğayla Çepeçevre!” 

 

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tek 

bir insanın bile yarını değiştirebileceğine, küçük 

dokunuşların büyük farklar yaratılabileceğine ve 

yarınlarımızın çağdaş, sorgulayan ve çözüm üreten 

duyarlı nesillere emanet olduğuna inanıyoruz. Bu 

inanca güvenerek daha yaşanabilir bir dünya için 

“Doğayla Çepeçevre” projesinde yer alıp, kalıcı izler 

bırakan sayın Dr. Hikmet SÜRMELİ, Dr. Gülşen 

AVCI ve tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür 

ediyorum. 

 

Mehmet METİN 

Erdemli İlçe Millî Eğitim Müdürü 
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BÖLÜM 1 

ÇEVRE EĞİTİMİ VE ÖNEMİ 

Doç. Dr. Hikmet SÜRMELİ 

Dünya genelindeki ülkeler doğal kaynakların 

azalması, kirlilik, biyoçeşitliliğin azalması, populasyonun 

artması ve çevresel değişimler gibi giderek artan çevresel 

tehditlerle karşı karşıyadır. Yapılan araştırmalar, son 50 

yılda, ekosistemin daha önceki dönemlere göre daha fazla 

değiştiğini, insan nüfusunun artmasıyla birlikte, daha 

büyük değişimler yaşanacağını, kişi başına düşen 

tüketimin artmaya devam edeceğini, ekosistemdeki 

değişimlerin daha fazla olacağını göstermektedir 

(Millenium Ecosystem Assessment, 2014). 

Araştırmacıların çoğu bu çevresel sorunların insanların 

davranışlarından kaynaklandığı konusunda hemfikirdir 

(Milfont, Duckitt 2006; Stern 2000). Hemen hemen 

hergün karşılaştığımız çevre sorunları, hayati bir önem 

taşıyan gezegenimizin sağlığının, üzerinde yaşayan 

insanların kararlarına ve bilgece yaklaşımlarına bağlı 

olduğunu açıkça göstermektedir. Buna karşılık, insanların 
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çevreye olan tutum ve davranışları bu tehditlerin azalması 

için gereken düzeyde değildir ve çoğu gelecekte 

karşılaşacağımız zorlukları görememektedir (Roper 

Starch, 1999). Bireylerin çevresel tehditlere karşı 

ilgilerinin az olmasının nedeni, insanların refah 

düzeylerinden ödün vermemesi, özellikle çevre üzerinde 

uzun dönemli etkiye sahip olabilecek çevresel çözümler 

için kendi çıkarlarından yeterince vazgeçememeleri 

olarak görülmektedir (Steg, DeGroot, 2012). Bu nedenle 

doğa ile etkileşim şeklimizi değiştirmemiz siyasetçilerin, 

sosyal bilimcilerin ve çevre eğitimcilerinin önemli 

konuları arasındadır. Bu bağlamda çevresel davranışlar, 

çevre eğitimi çalışmalarının öncelikli hedefleri olarak 

belirlenmektedir (Pauw, Petegem, 2013). 

Çevre eğitiminin temeli 18., 19. yüzyıl düşünürleri, 

yazarları ve eğitimcileri (Goethe, Rousseau, Dewey, 

Montessori gibi) tarafından oluşturulmuş olsa da, çevre 

ve eğitim kelimeleri 1960’ların ortalarında kullanılmaya 

başlanmıştır (Palmer, 2008, s.7). Çevre eğitimi ilk kez 

formal olarak 1977’de Tiflis’te gerçekleştirilen 

Devletlerarası Konferans’a konu olarak dahil edilmiştir. 

Bu konferansta çevre eğitiminde nitelikli bireylerin 
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yetiştirilmesinin öncelikli faaliyetler kapsamına alındığı 

açıklanmıştır (UNESCO-UNEP, 1978, s.20). Daha sonra 

UNESCO-UNEP (1990) çevre eğitimi kapsamında 

öğretmen eğitiminin önemini ve öğretmen 

yetiştirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer alması 

gerektiğini açıklamıştır. Tiflis Konferansı’ndan bu 

döneme kadar, çevre eğitimi değişiminde değişiklikler 

olsa da, bu konferansın çevre eğitiminin ne olduğuna dair 

iyi bir açıklama getirmiş olması açısından önemli olduğu 

kabul edilmektedir (akt., Berg, 2010). Bu konferansta 

çevre eğitiminin amaçları şu şekilde belirlenmiştir 

(UNESCO-UNEP, 1978): 

• Öğrencilerin çevresel farkındalıklarını artırmak 

• Öğrencilerin çevresel bilgilerini artırmak 

• Öğrencilerin çevresel tutumlarını artırmak 

• Öğrencilerin çevresel becerilerini artırmak 

• Öğrencilerin çevresel katılımlarını artırmak 

Çevre eğitimi ile ilgili belirlenen bu amaçlar temelde 

aynı kalmakla birlikte, sonraki dönemlerde daha detaylı 

ele alınmış ve çevre eğitimi, öğrenilmesi ya da 

öğretilmesi gereken bir konudan çok eğitime yeni bir 

yaklaşım olarak kabul edilmiştir (Berg, 2010). 
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Çocuklarımızın doğal dünyayı daha iyi anlamaları, 

doğanın bir parçası olduklarını kavramaları, doğal 

kaynakların devamını sağlayacak tutum ve davranışlar 

göstermeleri ve kararlar vermeleri çevre eğitimine 

bağlıdır. Bu bağlamda okullarda nitelikli çevre eğitimi 

verilmesi gerekmektedir. Bu eğitimin nitelikli olmasında 

öğretmenlerin rolü çok önemlidir. Bu nedenle çevre 

eğitimini verecek öğretmenlerin, etkili bir çevre eğitimi 

için gerekli bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış olması 

gerekmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin çevre 

eğitiminde etkili olabilmeler için, ekoloji alan bilgilerinin 

yeterli düzeyde olması, çevresel sorunları 

tanımlayabilmeleri, araştırabilmeleri, 

değerlendirebilmeleri ve çözümlerine yönelik katkıda 

bulunabilmeleri önemlidir (Ramsaroop, Rooyen, 2013). 

1.1. Çevre Eğitimi Programlarının Temel 

Özellikleri 

Etkili bir çevre eğitimi programının birden çok içerik 

alanını entegre etmesi, doğa çalışmalarından köken 

alması, öğrencileri ilgilendiren konuları içermesi, sınıf içi 

ve dışı etkinlikleri içermesi, toplumsal ilişkiler kurması 
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ve hayat boyu öğrenme süreci olarak sunulması önemlidir 

(Heimlich, 2002). Uygulanan çevre eğitimi programları 

öğrencilerin sınıf dışı ortamlarda, doğada olmasına 

olanak tanımıyorsa, işbirliğine dayalı çalışmaları 

içermiyorsa, farklı alanların entegrasyonunu 

sağlamıyorsa, öğrencilerin yaşamları süresince çevreye 

duyarlı davranışlar benimseme olasılıklarının düşük 

olacağı vurgulanmaktadır (Sondergeld, Milner, Rop, 

2014). 

Çevre eğitimi, dünyanın birçok yerinde 

disiplinlerarası bir yaklaşım olarak görülmektedir (Hart, 

2003: 36). Çevre eğitimi fen bilimlerini içerdiği gibi 

matematik, siyaset, ekonomi, sivil sorumluluk, sanat, 

tarih, coğrafya gibi konuları anlamayı da içermektedir 

(Dyment, Watson, Kuiper 2002; Sondergeld, Milner, 

Rop, 2014). Farklı alanlar arasında ilişkinin sağlanması 

öğrencilerin daha derin bir seviyede anlamalarını 

destekler. Konu entegrasyonu ve birçok içerik alanından 

yararlanma, çevre eğitiminin bütüncül bir anlayışının 

geliştirilmesi açısından da önemlidir. 

Bunların dışında, önemli olan öğrencilere doğanın bir 

parçası olduğumuzu öğretebilmektir. Araştırmacılara 
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göre, bireyler yaşadıkları yerel çevreyi anlamazlarsa, 

uzak bölgelerdeki, yağmur ormanları, çöller ve 

okyanuslarda meydana gelen çevre sorunları gibi 

sorunları algılama olasılıkları düşük olabilir ve bu tür 

sorunları başkasının sorunları olarak görebilirler 

(Sodergeld, Milner, Rop, 2014). Bu açıdan, çevre 

eğitiminde öncelikle çocuğun yakın çevresine, onlara 

tanıdık gelen yerel çevrelerdeki sorunlara odaklanılması 

gerekmektedir. Yakın çevrelerindeki problemleri fark 

eden, çözüm sürecine katılmak için gerekli tutum ve 

davranışları gösterebilen bireyler, küresel dünyanın 

problemlerine karşı da duyarlı olacaklardır. Ayrıca her 

bireyi bulunduğu bölgenin yerel çevresel sorunlarına 

odaklanması ve ilgilenmesi ile yerel sorunlar ve onların 

tetiklediği küresel sorunlar daha az riskli olacaktır. 

Araştırmalar çevre eğitiminde gerçekleştirilen 

etkinliklerin eğitimsel kazanımları olduğunu 

göstermektedir. Bu uygulamalar sonunda öğrencilerin 

çevre ile ilgili bilgi edindikleri, çevresel davranış 

geliştirdikleri ve çevreye daha fazla değer verdikleri 

anlaşılmaktadır (Johnson, Manoli, 2008; Krnel, Naglic, 

2009). Bu amaçla uygulanan eko-okullar çalışmalarında; 



 

7 

doğrudan bir çevresel yönetim sisteminin benimsemeyi, 

dolaylı olarak öğrencilerin doğal dünyayı algılama ve 

etkileşim şekillerini değiştirmeyi içermektedir (Pauw, 

Petegem, 2013).  

Mevcut durumda çok sayıda ülkede uygulanan eko-

okullar programlarının temel özelliği, eko-düşüncenin bir 

yaşam şekli haline gelmesidir. Disiplinler arası bir 

yaklaşımla, kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımın 

benimsendiği bu uygulamalarda yerel ve küresel çevre 

sorunlarına değinilerek, öğrencilerin bilişsel, duyuşşal ve 

estetik unsurları birleştirerek çevresel konularda 

demokratik karar verme sürecinde aktif rol almaları 

hedeflenmektedir. Bu şekilde, mevcut durumdaki 

öğrencilerin,  gelecekte tüketiciler ve üreticiler olarak 

çevreye karşı daha hassas yaklaşacakları düşünülmektedir 

(Pauw, Petegem, 2013). 

Sınıf dışı ortamlarının kullanılması ve uygulamalı 

öğrenme ortamlarının yaratılması çevre eğitimi programı 

kapsamında yer alması ve öğretmelerin uygulaması 

gereken önemli konulardır. Öğretimi sınıf dışı ortamlarda 

gerçekleştirmek öğrencilerin doğaya ilgilerini artıran 

deneyimler kazanmalarını sağlar (Krupa, 2000). 
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Uygulamaya dayalı öğretim ortamlarının oluşturulması 

ve öğrencilerin katılımının sağlanması da öğrencilere 

bilimsel çalışma yapma fırsatı sağladığı gibi, yeni ve 

anlamlı bilgi edinmelerini teşvik eder (Dresner, 

Moldenke, 2002). 

Öğrenci ilgi alanları ve konuların gerçek yaşamla 

ilişkilendirilmesi çevre eğitimi programlarında dikkate 

alınması gereken bir diğer faktördür. Bu konuların 

dikkate alınması öğrenci motivasyonunu artırarak, 

çevrelerindeki sorunlarla daha fazla ilgilenmelerini 

sağlayabilir (Sodergeld, Milner, Rop, 2014) ve derse olan 

tutumlarını olumlu etkileyebilir. Bu nedenle ders 

sürecinde öğretmenlerin öğrencilerin ilgilendikleri 

alanları öğrenmeleri ve gerçek yaşam koşullarına uygun 

örneklere yer vermeleri önemlidir. 

Çevre eğitimi yaşam boyu öğrenme süreci olarak 

sunulmalıdır. Doğası gereği, yapılacak saha çalışmaları 

uzun süreli hafızayı etkileyerek bilgilerin kalıcı olmasını 

sağlamakta olduğundan (Rickinson ve diğ., 2004) yaşam 

boyu öğrenme sürecinin sağlanması için dikkate 

alınmalıdır. Karşı karşıya kaldığımız çevre sorunlarını 

fark edebilmek, değerlendirebilmek ve yönetebilmek için 
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eleştirel düşünme becerilerinin kazanılmasına ihtiyaç 

vardır. Çevre temelli programlar öğrencilerin eleştirel 

düşünme becerilerinin gelişmesini geliştirerek çevre 

sorunlarına eleştirel bakmalarını sağlamaktadır (Ernst, 

Monroe , 2006, akt., Sondergeld, Milner, Rop, 2014). 

Yaşam boyu öğrenme sürecinde gerekli olan bu beceriler 

yaşam boyu çevresel sorunları dikkate almaları 

gerektiğinin farkında olarak bu becerileri kullanabilirler. 

Bilginin yapılandırılmasında bireysel öğrenmenin 

yanı sıra bireyler arasındaki sosyal etkileşimin de payı 

büyüktür. İşbirliğinin çevre eğitiminde yer alması, 

özellikle saha çalışmalarının işbirliğine dayandırılmasının 

sosyal becerilerin gelişmesini sağlayacağı 

vurgulanmaktadır (Rickinson et al. 2004).  Bu açıdan 

yapılan doğa çalışmalarında öğrencilerin, öğretmenlerin, 

uzmanların, bilim insanlarının bir araya gelerek 

çalışmaları, bilgilerini paylaşmaları önemlidir. 

Etkili çevre eğitimi programlarının başarısı sadece 

program içeriğine değil, program yürütücüleri olarak 

öğretmenlere de bağlıdır. Öğretmenlerin, program 

kapsamında çevre eğitimi içeriğinin ve bu içeriği nasıl 

sunabileceklerinin, hangi uygulamaları yaptırmaları 
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gerektiğinin, öğrencilerin sahip olmaları gereken ve 

geliştirebilecekleri becerilerin, gerekli donanım ve 

materyallerin farkında olmaları gerekmektedir. Bu 

doğrultuda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı 

sağlayacak eğitimlerin, ilgili kurumlar arası proje 

çalışmalarının verilmesi ve öğretmen yetiştiren 

kurumların, programlarında çevre eğitimi içeriğini 

öğretmen adaylarına kazandırabilecek şekilde 

uygulamalarının gerekliliği ön plana çıkmaktadır. 

1.2. Çevresel Okuryazarlık 

Çevresel okuryazarlık çevre eğitiminin temel 

hedefleri arasında yer almaktadır. Çevresel okuryazarlığı 

tanımlayan çok sayıda ifade bulunmaktadır. Bazı 

tanımlara göre çevresel okuryazarlık, bireylerin çevre 

eğitimi açısından bilgilerini geliştiren kavramsal öğrenme 

olarak ifade edilmektedir. Bazı araştırmacılar ise çevresel 

okuryazarlığı belirli bilişsel becerilere de dayandırmakta, 

çevresel okuryazarlığı ekolojik paradigma olarak 

tanımlamaktadır (Roth, 1992, akt., Wongchantra, 

Nuangchalerm, 2011). Bir diğer tanıma göre ise, çevresel 

okuryazarlık çevresel sistemlerinin göreceli sağlığını 
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algılama ve yorumlama kapasitesidir ve çevresel 

okuryazar bireyler, bu sistemlerin sağlığını geliştirme, 

koruma ve sağlamada etkin olurlar (Wongchantra, 

Nuangchalerm, 2011). 

Yapılan tanımlar çalışmaların içeriği ile ilişkili 

olduğundan dolayı farklılık göstermektedir (Erdogan, Ok, 

2011). Son dönemlerde geçerli olan çevresel okuryazarlık 

tanımı; bilişsel (bilgi ve beceriler), duyuşsal ve 

davranışsal boyutları içermektedir (Hollweg epalt al., 

2011). Bilişsel boyut doğal sistem bilgisini, çevresel 

sorunları ve eylem stratejilerini içerirken; duyuşsal boyut, 

çevresel farkındalığın unsurlarını, tutumları ve değerleri; 

davranışsal boyut ise, harekete geçme isteği, eylem 

becerileri ve çevresel eylem deneyimlerini kapsamaktadır 

(Liu ve diğ., 2015). 

Çevre okuryazarlığı üç boyutu kapsamaktadır. Bunlar 

(Liu, 2015; Sivek, 2002):  

Bilgi boyutu 

Duyuşsal boyut 

Davranışsal boyut 
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Bilgi boyutu çevresel ve konuları ve ekosistem 

bilgisini içerirken, duyuşsal boyut çevresel tutum ve 

değerleri, davranışsal boyut ise çevresel eylem 

deneyimlerini  içermektedir. 

Çevresel duyarlılık, çevresel okuryazarlığın 

değerlendirilmesinde ele alınması gereken önemli bir 

faktördür. Çevresel duyarlılık, çevreye empatik bakış 

açısını içermektedir. Bireylerin çevre ile ilgili konulara 

hassas olmaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu 

hassasiyet gelecek nesiller için gezegenin doğal 

kaynaklarını korumayı sağlayan çeşitli değişkenlerden 

birisidir. 

Çevresel tutum, çevre okuryazarlığı için dikkate 

alınması gereken bir diğer faktördür. Çevresel sorunların 

çözümleri bireylerin çevreye yönelik tutumları ile 

ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda, çevreye yönelik 

tutumun geliştirilmesi ile çevresel davranışların 

değişebileceği, olumlu tutuma sahip bireylerin çevreye 

karşı olumlu davranış gösterebileceği (Uzun, Sağlam, 

2006), dolayısıyla çevre sorunlarının azalabileceği 

düşünülmektedir Çevresel tutum, bir kişinin çevre ile 

ilgili konularda inançları, çevreye olan etkileri ve 
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davranışsal isteklerinin tamamıdır. İnsanların çevreyle 

ilgili tutumlarının bilişsel olarak nasıl organize edildiğini 

anlamak önemli bir konudur. Tutum ve davranış 

değişikliğini teşvik etmenin ilk basamağı olarak kabul 

edilmektedir (Milfont, Duckitt, 2006). 

Öğrencilerin sahip olduğu çevresel okuryazarlık 

düzeylerinin belirlenmesi, sunulan çevre eğitiminin 

yeterliğinin belirlenmesi ve ilgili programların ilerleme 

göstergesi olması açısından önemlidir. Çevre eğitiminin 

uygulanmasında öğretmenler önemli bir faktör olarak 

görüldüğü için, öğrencilerin çevreye yönelik pozitif 

tutum geliştirmesi, çevresel bilgilerinin, becerilerinin ve 

duyarlılıklarının artması, öğretmenin çevre temelli 

eğitimi uygulayabilmesine bağlıdır. Özellikle ilkokul 

seviyesi çevresel duyarlılığı geliştirmek için önemli bir 

basamak olduğundan dolayı (Liu, ve diğ., 2015), ilkokul 

öğretmenlerinin etkili bir çevre eğitimini 

uygulayabilmeleri önemlidir. 

1.3. Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi 

Dünya’da küreselleşmenin etkisi farklı alanlarda 

görüldüğü gibi, eğitim alanında da görülmektedir. Bu etki 
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nedeni ile öğretim programlarında köklü değişiklikler 

yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Eğitimi 

iyileştirmek için yapılan bu değişimlerde amaç; konu 

seçimleri, öğretim yöntemleri, teknolojinin öğretim 

ortamına dahil edilmesi, değerlendirme ve uygulamalarda 

değişimler gerçekleşmiştir (Waks, 2003). 

Eğitimde yapılan değişikliklerden birisi 

Sürdürülebilir Kalkınma için eğitimdir. Sürdürülebilir 

Kalkınma için eğitim Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu tarafından yayınlanan bir raporla başlatılmış, 

1992’de Rio’da yapılan Dünya Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’nda gündeme gelmiş ve 2002’de 

Johannesburg’da gerçekleştirilen Sürdürülebilir 

Kalkınma Dünya Zirvesi’nde görüşülmüştür  (WCED, 

1987, akt., Jickling, Wals, 2008). Bu konferanslar ve 

yapılan farklı konferanslarda çevresel eğitiminin, 

sürdürülebilir kalkınma için eğitimine dönüştürülmesi 

için çalışılmış ve sonunda 2002 yılında Birleşmiş 

Milletler, “sürdürülebilir kalkınmanın ilkelerini, 

değerlerini ve uygulamalarını eğitim ve öğretimin her 

alanına entegre etmeyi" amaçlayan Sürdürülebilir 

Kalkınma için on yıllık eğitimin 2005-2014 yılları 
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arasında gerçekleşeceğini bildirmiştir (UNESCO, 2005, 

akt., Rickinson, Lundholm, 2008). Bu bildirge ile 

sürdürülebilir kalkınmanın, sosyal kalkınma ve çevre 

korumayı içermesi ve her ikisinin de yerel, ulusal, 

bölgesel ve küresel seviyede oluşturulması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Sunulan bildiri ile birlikte, 104 

katılımcı devlet tarafından kabul edilen bir eylem planı 

oluşturulmuştur. Bu eylem planında su projeleri, enerji, 

sağlık, tarım, biyoçeşitlilik ve ekosistem alanlarının 

korunmasına yönelik kararlar alınmıştır (Karabıçak ve 

Armağan, 2004). Uygulama planı hedefleri şu şekildedir 

(MFA, 2002) 

• 2015 yılına kadar temiz su ve atık su 

hizmetlerine sahip olmayan kişi sayısının yarıya 

indirilmesi. 

• 2010 yılına kadar biyolojik çeşitlilik kaybının 

azaltılması. 

• 2015 yılına kadar balıkçılık alanlarında en 

yüksek verime ulaşılması. 

• 2020 yılına kadar, en az 100 milyon elverişsiz 

koşullarda yaşayan kişinin yaşamlarında önemli 
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iyileştirmeler sağlanması için diğer hususların yanı sıra 

arazi, toprağa ve yeterli barınağa erişimin geliştirilmesi, 

bu amaçla yerel makamların programlar uygulaması. 

• Halen enerjiye erişimi olmayan 2 milyar kişiye 

enerji temin edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynakları 

payının artırılması. 

• 2020 yılına kadar kimyasalların kullanımında ve 

üretiminde insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerin azaltılması. 

• Uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde hava 

kirliliğinin azaltılması için işbirliğinin geliştirilmesi, 

ülkelerin Kyoto Protokolü'nü onaylamaya teşvik 

edilmesi. 

• Gelişme yolundaki ülkelerin borç sorunlarına 

geniş kapsamlı olarak hitap edebilmek bakımından 

yenilik getiren mekanizmaların desteklenmesi. 

Günümüzde geçerli olan sürdürülebilir kalkınma 

ifadesinde, yoksulluğun azaltılması, insan hakları, barış 

ve güvenlik, kültürel çeşitlilik, biyoçeşitlilik, gıda 

güvenliği, temiz su ve sanitasyon, yenilenebilir enerji, 

çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir 
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kullanımı arasında ilişkiler kurulmaktadır (UNESCO, 

2010). İlk ifade edildiği yıllardan itibaren sürdürülebilir 

kalkınma için tanımlamalar yapılmıştır. Son dönemlerde 

sürdürülebilir kalkınmayı tanımlamak için çeşitli 

kategoriler ve parametrelerden yararlanıldığı 

görülmektedir. Yapılan bu tanımlardan birisinde (Dawe, 

Jucker, Martin, 2005) kategoriler; gelecek nesillerin 

çeşitliliği, ihtiyaçları ve hakları, belirsizlik ve önlemler, 

sosyal adalet, dayanışma, vatandaşlık ve sorumluluk, 

sınırlılıkların kabulü, yavaşlama ve küçük olanın güzel 

olması olarak belirlenmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınma ile birlikte sürdürülebilir 

kalkınma eğitimi de gündeme gelmiştir. Bu eğitim 

yaklaşımı, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ve farklı 

ekonomik seviyelere sahip ülkeler arasında eşitlik 

sağlamaya çalışırken, doğal kaynakların sınırlı olduğuna 

dikkat çekerek, kaynak tüketiminde gelecek nesillerin de 

düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca 

populasyonun artışı ve çevre soruları konularına da 

dikkat çekmektedir (Kaya ve Tomal, 2011).  

Sürdürülebilir kalkınma eğitimine öğrenimin her 

düzeyinde yer verilmesi önemlidir. Buna karşılık, 
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araştırmalarda mevcut öğretim programlarında 

sürdürülebilir kalkınmayı tam olarak yansıtan bir öğretim 

programı bulunmazken, program içeriklerinde de bu 

felsefeyi yansıtan konu ve ünitelerin yetersiz olduğu 

vurgulanmaktadır (Yapıcı, 2003). Bununla beraber, 

sürdürülebilir çevre eğitiminin ilkokullarda ve 

ortaokullarda verilme amaçlarının farklılaşması gerektiği 

düşünülmektedir. Buna göre, ilkokullarda sunulan 

sürdürülebilir çevre eğitimi öğrencilerin farkındalıklarını 

artırmaya odaklanırken, ortaokul ve liselerde gerekli bilgi 

ve becerileri kazandırmayı hedeflemesi beklenmektedir 

(Kopnina, 2012). Sürdürülebilir kalkınma eğitimi ile 

bireylerin kazanmaları beklenen beceriler şu şekilde 

belirlenmiştir (Haan, Harenberg, 1999, akt., Kaya ve 

Tomal, 2011): 

1. Uzlaşma becerileri: Sürdürülebilir kalkınmayı 

ortak bir kültür olarak düşünme ile diğerleriyle anlaşma 

ve uzlaşma becerilerini içerir.   

2. Dayanışma becerileri: Şimdiki ve gelecek nesiller 

için uluslararası eşitliği sağlamak amacıyla iş birliği 

yapar.   
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3. Motivasyon becerileri: Sürdürülebilir kalkınma 

için istekli olmak ve bu doğrultuda yapılacak 

çalışmalarda rol alır. Davranışlarında gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.   

4. Eleştirel düşünme becerisi: Ekolojik, ekonomik 

ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk 

bilinci içerisinde yönlendirici ilkeler geliştirir, kendini ve 

diğerlerini bu ilkeler açısından değerlendirir. 

Sürdürülebilir kalkınma eğitiminin merkezinde çevre 

eğitimi olmakla birlikte (Kaya ve Tomal, 2008), çevre 

eğitiminin önemli hedeflerinden birisidir. Çevre eğitimi 

ile aynı olmadığının anlaşılması, önemlidir. Bu ayrım net 

olarak yapılabilirse, sürdürülebilir kalkınma eğitimi 

programlara doğru olarak yansıyabilir. Böylelikle, 

öğretim programlarında gezegenimizin geleceğine ilişkin 

sorunlar paylaşılabilir, çözüm yolları önerilebilir ve 

çözüm yollarının uygulanması için çocuklara gerekli 

duygu, düşünce ve davranışlar kazandırılabilir (Yapıcı, 

2003). 
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1.4. Çevre Etiği Eğitimi 

Ekonomik gelişme bireylere eğitim, enerji, güvenlik, 

sağlık gibi alanlarda ayrıcalıklar tanıyarak refah 

seviyelerini yükselttiği gibi, onları aşırı tüketici yaşam 

biçimine de alıştırmaktadır. Sağladığı kolaylıklar 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki bireyler için 

olumlu görünse de, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 

insanlar, gelecek nesiller, diğer tüm canlı ve cansız 

varlıklar için olumsuzluklar oluşturmaktadır. 

Araştırmalar iklim değişiklikleri nedeni ile 2050 yılına 

kadar yaklaşık 200 milyon kişinin yaşadıkları yerleri 

değiştirmek zorunda kalacağını, tüm türlerin %30’unun 

soylarının tükenmesi riski ile karşı karşıya kalacaklarını 

tahmin etmektedir (IPCC, 2007). Bu ve benzer 

durumların gerçekleşmesi halinde, bireyler etik olarak da 

değerlendirerek karar vermek zorunda olacakları riskli 

çevre sorunları ile karşılaşabileceklerdir. Bireylerin 

karşılaştıkları çevresel sorunlarda etik değerlendirme 

yapabilmeleri ve etik bakış açıları kazanabilmeleri için 

çevre etiği, çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma 

eğitimi için önemlidir. 
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Çevre etiği, tüketimimizin neden olduğu çevresel 

sonuçları anlama sorumluluğu ve doğal kaynakları 

koruma ve gelecek nesiller için gezegenimizi koruma 

altına almak için bireysel ve toplumsal 

sorumluluklarımızı bilmek olarak ifade edilmektedir 

(Kotwani, 2011). 

Çevre etiği, 1970’li yıllardan itibaren, ahlak felsefesi 

ve etik öncelikli olmak üzere birçok alanı içeren bir 

araştırma alanı olmuştur. İnsan ile çevre arasındaki etik 

ilişkiyi inceleyen çevre felsefesinin bir dalıdır. İnsan ve 

doğal çevre arasında bir ilişki olduğunu benimser 

(Kotwani, 2011). “İçsel değer” bu araştırma alanı içinde 

en çok tartışılan konulardan birisini oluşturmuştur. 

İnsanlar gibi, canlı-cansız diğer varlıkların da içsel 

değerlerinin olup olmadığı sadece insanlara yarar 

sağladığı için enstrümantal değer içerdikleri tartışma 

konularını oluşturmuştur. Bu tartışmalar çevre etiğinin iki 

boyutta ele alınmasına neden olmuştur (Kronlid, Öhman, 

2013): Antroposentrik ve antroposentrik olmayan. 

Antroposentrik çevre etiği yaklaşımında sadece 

insanların ahlaki olarak değerli olduğunu, sadece 

insanların içsel değere sahip olduğunu, hayvanlar dahil, 
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doğadaki diğer varlıkların insanlara yararlı olduğu sürece 

enstrümantal değerleri olduğunu kabul etmektedir. Bu 

yaklaşım insana verdiği değer açısından insan merkezli 

yaklaşım olarak da ifade edilmektedir (Kronlid, Öhman, 

2013).  

Antroposentrik olmayan çevre etiğinde farklı 

yaklaşımlar vardır. Her biri antroposentriği farklı 

açıklamalarla ele alan bu yaklaşımlar şu şekildedir 

(Kronlid, Öhman, 2013): 

Sentientsim: Acı çekme özelliği olan insan dışındaki 

hayvanların içsel değerleri vardır. 

Hayvan hakları: Benlik duygusuna sahip olmayan 

hayvanların içsel değeri vardır. 

Biyosentrizm: Tüm organizmalar kendileri ile ilgili 

iyilik erdemine sahip oldukları için içsel değerleri vardır. 

Ekosentrizm: Ekosistemlerin ve türlerin içsel değeri 

vardır, çünkü onları ayrı varlık olarak ilişkilendirmek 

mümkündür, çünkü bütünlük, istikrar ve güzellik 

açısından yaşamı ve refahı sürdürme kapasitesine 

sahipler. 
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Çevre etiğinin öğretilmesi küresel düşünme ve yerel 

olarak eylemde bulunma açısından görüşlerin artırılması 

için önemli bir öğretim yöntemidir. Programlara çevre 

etiğinin dahil edilmesi, öğrencilerin çevre anlayışına 

sahip olmaları ve çevresel okuryazarlığı öğrenmeleri ve 

geliştirmeleri için de gereklidir. Etiğin vurgulandığı 

öğretim programlarında öğrencilerin çevresel bilgileri ve 

çevresel etik anlayışlarında artış olduğu görülmektedir 

(Wongchantra, Nuangchalerm, 2011). Bu nedenle çevre 

eğitimi programlarına çevre etiği yaklaşımlarının 

eklenmesi önemlidir. 

Gelecek nesilleri de göz önünde bulundurarak, 

oluşabilecek çevre sorunlarının önüne geçmek, mevcut 

durumda olanları çözmek ve gelecekte karşılaşılabilecek 

çevresel sorunların daha az riskli olması için 

yararlanabileceğimiz en önemli güç, eğitimdir. Çevre ile 

ilgili bilgi edinmeyi sağlama, çevreye yönelik farkındalık 

ve olumlu tutum kazandırma, çevre etiği, çevreye yönelik 

davranış kazandırma ve değerlendirme, sürdürülebilir 

kalkınma eğitimi, sınıf dışı öğretim ortamları olarak doğa 

eğitimleri çevre öğretimi sürecinde kullanılabilecek farklı 

anlayışlardır. Bu anlayışların çevre eğitiminde öğretim 
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programlarına dahil edilmesi, gezegenimizin 

sürdürülebilirliği sağlığı için, öğrencilerin çevre 

konusunda bilgili, duyarlı, eleştirel düşünebilen, çözüm 

süreçlerinde etkin bireyler olarak yetiştirilmesine katkı 

sağlayacaktır.  
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BÖLÜM 2 

TÜRKİYE’DE ÇEVRE EĞİTİMİ 

Menevşe Şükran DUMAN 

Çevre bilimi ve eğitim bilimlerinin bir araya gelmesi 

çevre eğitimi kavramını ortaya çıkarmıştır (Atasoy, 

2005). Çevre eğitiminin temelinde doğayı ve doğal 

kaynakları koruma yer almaktadır. Çevre eğitiminin 

amacı ise, eğitim ve öğretim sürecinden geçen bireylerin 

çevreye karşı sorumlu davranışları sergileyebilmelerine 

imkan sağlayacak teşvik edici bilgi, beceri ve değer 

yargıları ile donanmış vatandaşlar olarak 

yetişebilmelerini sağlamaktır (Devlet Planlama Teşkilatı 

[DPT], 1994). 

Günümüzde nüfus artışı, sanayileşme ve doğal 

kaynakların azalması ile çevre, önem arz eden konular 

arasında yerini almıştır (Erten, 2004). Bununla beraber 

ülkemizde de çevre üzerine çalışmalar yapılmaya 

başlanmış, bu çalışmalar sonucunda ise bir çevre bilinci 

oluşturulmuştur. Bu bilince sahip bireyler 
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yetiştirilmesinde çevre eğitimi önemli bir yer tutmaktadır 

(Akınoğlu ve Sarı, 2009). Çevre ve doğa eğitimi teması 

ilköğretim okullarının öğretim programlarına entegre 

edilmiş ve birçok dersin kazanımıyla ilişkilendirilmiştir. 

İlkokul (1., 2., 3. ve 4. sınıf) ve ortaokul düzeyinde (5., 

6., 7. ve 8. sınıf) fen – mühendislik – teknoloji – toplum - 

çevre, ortaöğretim düzeyinde ise bilim – teknoloji – 

toplum - çevre teması içinde çevre ve doğa eğitimine 

yönelik kazanımlar yer almaktadır. Türkiye de uygulanan 

programlarda çevre ve doğa eğitimi ile ilgili kazanımlar 

sınıf seviyesi ve ünite çerçevesinde  şu şekildedir (Tablo 

1). 

 

 

 

 

Tablo 1. Sınıf düzeylerine göre fen bilimleri ilköğretim 

programında yer alan doğrudan çevre eğitimine yönelik 

kazanımlar (Millî Eğitim Bakanlığı, 2017). 

Sınıf 

düzeyi 
Ünite Kavramlar 

Kazanım 

Sayısı 

4.sınıf İnsan ve Çevre 

Kaynak kullanımı 

Tasarruf 

Tutumluluk 

Geri dönüşüm 

2 

5.sınıf İnsan ve Çevre 

Biyoçeşitlilik 

Doğal yaşam 

Nesli tükenen canlılar 

6 
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6.sınıf Madde ve Isı 

Katı yakıtlar 

Sıvı yakıtlar 

Gaz yakıtlar 

Yenilenebilir ve 

yenilenemez enerji 

kaynakları 

3 

7.sınıf 
Saf Madde ve 

Karışımlar 

Evsel katı atık 

maddeler 

Evsel sıvı atık 

maddeler 

Geri dönüşüm 

Yeniden kullanma 

5 

8.sınıf 

Enerji 

Dönüşümü ve 

Çevre Bilimi 

Su döngüsü 

Oksijen döngüsü 

Azot döngüsü 

Karbon döngüsü 

Ozon tabakası 

Küresel ısınma 

Sürdürülebilir yaşam 

Kaynakların tasarruflu 

kullanımı 

Geri dönüşüm 

9 

 

Dördüncü sınıflarda “İnsan ve Çevre” ünitesi 

kapsamında, kaynak kullanımı, tasarruf, tutumluluk, geri 

dönüşüm kavramlarının temel alındığı kazanımlar şu 

şekildedir. 

• Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri 

dönüşümün önemini fark eder. 
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• Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya 

özen gösterir. (Kaynak kapsamında ise elektrik, su ve 

besin öğelerinin üzerinde durulmuştur.) 

Beşinci sınıflarda “İnsan ve Çevre” ünitesi 

kapsamında, biyoçeşitlilik, doğal yaşam, nesli tükenen 

canlılar kavramlarının ve aynı ünite kapsamında çevre 

kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme, insan-çevre 

etkileşimi (insanın çevreye etkisi), yerel ve küresel çevre 

sorunları kavramlarının temel alındığı kazanımlar şu 

şekildedir. 

• Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini 

sorgular. (Ülkemizde ve Dünya, da nesli tükenen ya da 

tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve 

hayvanlara örnekler verir.) 

•  Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma 

verilerine dayalı olarak tartışır. 

• İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini 

ifade eder. 

• Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre 

sorununun çözümüne ilişkin öneriler sunar. 
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• İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte 

oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda 

bulunur. 

• İnsan çevre etkileşiminde yarar ve zarar 

durumlarını örnekler üzerinde tartışır. 

Altıncı sınıflarda “Madde ve Isı” ünitesi kapsamında 

yakıtlar konusu başlığı altında katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, 

gaz yakıtlar, yenilenebilir ve yenilenemez enerji 

kaynakları kavramlarının temel alındığı kazanımlar şu 

şekildedir. 

• Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak 

sınıflandırılıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler 

verir. 

• Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, 

insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır. 

• Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili 

alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder. 

• Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve 

dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 

Yedinci sınıflarda “Saf Madde ve Karışımlar” ünitesi 

kapsamında evsel atıklar ve geri dönüşüm konusu başlığı 
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altında evsel katı atık maddeler, evsel sıvı atık maddeler, 

geri dönüşüm, yeniden kullanma kavramlarının temel 

alındığı kazanımlar şu şekildedir. 

• Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne 

ilişkin proje tasarlar. 

• Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı 

açısından sorgular. 

• Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir. 

• Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı 

olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir. 

Sekizinci sınıflarda “Enerji Dönüşümleri ve Çevre 

Bilimi” ünitesi kapsamında madde döngüleri ve çevre 

sorunları konusu başlığı altında su döngüsü, oksijen 

döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, 

küresel ısınma kavramlarının temel alındığı kazanımlar 

şu şekildedir. 

• Madde döngülerini şema üzerinde göstererek 

açıklar. 

• Madde döngülerinin yaşam açısından önemini 

sorgular. 
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• Ozon tabakasının incelme nedenleri ve canlılar 

üzerindeki olası etkileri hakkında çıkarımda bulunur. 

• Küresel ısınmanın nedenleri ve canlılar 

üzerindeki olası etkileri hakkında çıkarımda bulunur. 

• Ozon tabakasının incelmesine ve küresel 

ısınmayı önlemeye yönelik alternatif çözüm önerileri 

sunar. 

Sürdürülebilir Kalkınma konusu başlığı altında  

sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, 

geri dönüşüm kavramlarının temel alındığı kazanımlar şu 

şekildedir. 

• Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya 

özen gösterir. 

• Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje 

tasarlar. 

• Katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın 

önemini ve ülke ekonomisine katkısını, araştırma 

verilerini kullanarak tartışarak çözüm önerileri sunar. 

• Kaynakların tasarruflu kullanılmaması 

durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri 

belirterek çözüm önerileri sunar. 
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Tablo 2. Ortaöğretim biyoloji öğretim programında yer alan 

doğrudan çevre eğitimine yönelik kazanımlar 

Sınıf düzeyi Ünite Kavramlar 
Kazanım 

sayısı 

10.sınıf 

Ekosistem 

ekolojisi ve 

güncel 

çevre 

sorunları 

Asit yağmurları  

Ekolojik ayak izi 

Küresel iklim 

değişikliği 

Su ayak izi 

6 

 

Onuncu sınıflarda biyoloji dersi “Ekosistem Ekolojisi 

ve Güncel Çevre Sorunları” ünitesi kapsamında güncel 

çevre sorunları ve insan konusu başlığı altında asit 

yağmurları, ekolojik ayak izi, küresel iklim değişikliği, su 

ayak izi kavramlarının temel alındığı kazanımlar şu 

şekildedir. 

• Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası 

sonuçlarını değerlendirir. 

• Birey olarak çevre sorunlarının ortaya 

çıkmasındaki rolünü sorgular. 

• Ülkemizde ve dünyada çevre kirliliğinin 

önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 
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Aynı ünite içinde doğal kaynaklar ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması konusu içinde şu kazanımlar 

bulunmaktadır. 

• Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini 

açıklar. 

• Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini 

sorgular. 

• Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm 

önerilerinde bulunur. 

Tablo 3. Ortaöğretim kimya  öğretim programında yer alan 

doğrudan çevre eğitimine yönelik kazanımlar 

Sınıf Düzeyi  Ünite  Kavramlar Kazanım 

sayısı 

9.sınıf 
Doğa ve 

Kimya 

Sert/yumuşak su 

Kirletici 

Sera etkisi 

Küresel ısınma 

5 

 

Dokuzuncu sınıflarda kimya dersi “Doğa ve Kimya” 

ünitesi kapsamında "Su ve Hayat" ve "Çevre Kimyası" 

konu başlığı altında sert/yumuşak su, kirletici, sera etkisi 

ve küresel ısınma kavramlarının temel alındığı 

kazanımlar şu şekildedir. 
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• Suyun varlıklar için önemini açıklar. 

• Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına 

yönelik çözüm önerileri geliştirir. 

• Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini açıklar. 

• Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar. 

• Çevreye zararlı maddelerin etkilerinin azaltılması 

konusunda çözüm önerilerinde bulunur. 

İlköğretim fen bilimleri ve ortaöğretim biyoloji ve 

kimya öğretim programlarına bakıldığında çevre ve doğa 

eğitimine yönelik doğrudan kazanımlar içerdiği 

görülmektedir. Bu kazanımlarla birlikte çevre ve doğa 

eğitimine yönelik etkinliklerin de programda yer aldığı 

görülmektedir. Bu dersler dışında bulunan diğer derslerde 

de disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde çevre ve doğa 

eğitimi teması birçok kazanıma entegre edilmiştir. Bu 

şekilde  en az ilköğretim öğrenimini tamamlayan bir 

öğrencide belirli bir çevre ve doğa bilinci oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

Yüksek öğretimde lisans ve ön lisans öğretim 

programları incelendiğinde ise öğrencilerin istedikleri 
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takdirde eğitim görebileceği çevre eğitimi ile ilgili 

bölümlerin yer aldığı görülmektedir.  

Doğa ve Çevre Alanında Yürütülen TÜBİTAK 

Destekli Çalışmalar 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK), doğa, bilim ve teknoloji konularında 

farkındalık yaratmak amacıyla, 4004 Doğa Eğitimi ve 

Bilim Okulları programını başlatmıştr. Program, okul 

öncesi öğrencilerinden kamu çalışanlarına kadar geniş bir 

hedef kitleye hitap etmektedir. Program kapsamında 

sunulacak projelerde, etkileşimli uygulamalar, gözlem, 

deney, vb içeren etkinliklerle katılımcıların aktif katılımcı 

olmaları beklenmektedir. Bu durum anlamlı bir doğa ve 

çevre eğitiminin gerçekleştirilmesi için önem arz 

etmektedir. Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı 

kapsamında 2007-2012 yılları arasında desteklenen proje 

sayısı 289’dur (http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/ 

files/projeler_2007-2012_0.pdf). 

Bu bölümde TÜBİTAK tarafından 4004 Doğa 

Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında 
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Türkiye’de ve Mersin’de yürütülen projelere bazı 

örnekler verilmiştir.  

Arı Biziz Balda Bizdedir 

Yürütücü Kurum: Düzce Üniversitesi 

Amacı: Yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkan arılara 

ilişkin korku duygusunu azaltılmak, arı sevgisini ön plana 

çıkarmak, arı ürünlerinin çocuklar tarafından tüketiminin 

arttırılmasına katkı sağlamak, arıcılık mesleğini tanıtmak, 

arı-çevre ilişkisi hakkında farkındalık yaratmaktır. 

Hedef Kitle: Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencileri. 

 

Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Konya Çevresinde 

Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi 

Yürütücü Kurum: Mersin Üniversitesi 

Amacı: Kamuda ve özel sektörde çalışan öğretmenler ile 

üniversitede görev yapan akademik personele doğa 

farkındalığı ile çevre bilinci kazandırmaktır.  

Hedef Kitle: Yüksek lisans, doktora öğrencileri, 

öğretmenler. 
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BÖFYAP : Böcek Farkındalığı Yaratma Projesi 

Yürütücü Kurum: Ege Üniversitesi 

Amacı: Canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcek 

zenginliğinin farkına vardırmak, böcekler konusundaki 

doğru bilgilerin arttırılmasına bağlı olarak bilinçlenmeyi 

arttırmak, çoğunlukla yanlış bilgilere dayanarak ortaya 

çıkmış olan korku ve tiksinti gibi olumsuz duyguların 

azaltılmasını sağlamaktır.  

Hedef Kitle: 9-13 yaş aralığındaki ilkokul ve ortaokul 

öğrencileri. 

 

Kazdağı Milli Parkı’nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi 

Yürütücü Kurum: Balıkesir Üniversitesi 

Amacı: Kazdağı milli parkı ve yakın çevresindeki doğal, 

arkeolojik, tarihi ve kültürel değerleri bir eğitim ortamı 

olarak değerlendirip, gençlerin doğa kavramını, doğa-

insan-toplum ilişkilerini yeniden sorgulamalarına, çevreyi 

algılama ve davranış biçimlerini değiştirmelerine katkıda 

bulunmaktır.  
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Hedef Kitle: Üniversite öğrencileri, öğretmenler. 

 

Kemaliye (Erzincan) Çevresindeki Ekoloji Temelli 

Doğa Eğitimi 

Yürütücü Kurum: Hacettepe Üniversitesi 

Amacı: Kemaliye ilçesinin sunduğu doğal ve kültürel 

değerler eşliğinde doğal çevreyi tanıtmak ve çevre 

koruma bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 

Hedef Kitle: Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, 

öğretmenler. 

 

Toprak Bilim Okulu 

Yürütücü Kurum: Ankara Üniversitesi 

Amacı: Öğrencileri, toprak bilimiyle tanıştırmak ve 

temel kavramları ana hatlarıyla anlamalarını sağlamak, 

toprağın önemi ve korunması ile ilgili bilinçlendirmek, 

öğrencilerin toprak ile ilgili olaylara eleştirel gözle 

bakma yeteneklerini geliştirmektir. 

Hedef Kitle: 10-12 yaş aralığındaki ilkokul ve ortaokul 
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öğrencileri. 

 

Tipitop ve Arkadaşları İle Toprağı Tanıyoruz 

Yürütücü Kurum: Pamukkale Üniversitesi 

Amacı: Çocuklara toprağı ve toprakla ilgili kavramları 

tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, proje 

içerisinde, toprağın özellikleri, toprağın altında/üstünde 

yaşayan canlılar, toprakta yetişen bitkiler, meyveler, 

sebzeler, toprağın önemi, erozyonun ne olduğu, sebepleri 

ve sonuçları konularına yer vererek küçük çocukların 

çevrelerini tanımalarını sağlamak, duyarlılıklarını 

arttırmak hedeflenmiştir.  

Hedef Kitle: 5-6 yaş grubu anaokulu çocukları. 

 

Akdeniz’den Toroslar’a Bilim ve Doğa Eğitimi 

Yürütücü Kurum: Mersin Üniversitesi 

Amacı: Çevrenin korunması ile çevre bilincinin 

artırılmasına katkıda bulunmaktır. Akdeniz kıyı ve su altı 

vejetasyon incelemesinden altarnatif enerji kaynaklarının 
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tanıtılmasına, Göksu Vadisi’nin jeolojik özelliklerinin 

incelenmesinden Mersin çevresi ve tarihi eserlerin 

gezilmesine kadar pek çok etkinliği kapsamıştır. 

Hedef Kitle: Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 

öğretmenler. 

 

Ben Olabilmek: Psikoloji Bilimini Sevdiren Okul 

Yürütücü Kurum: Mersin Akdeniz İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü 

Amacı: Psikoloji biliminin topluma anlaşılır biçimde 

aktarmaktır. Proje etkinlikleri, öğrencilerin, sosyal 

becerilerinin gelişmesi, stresle mücadele etmesi, öfke 

kontrolü, akranları ve diğer kişilerle etkili iletişim 

kurması, sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi, 

motivasyonlarının artması, el becerilerinin gelişmesi, 

sportif ve sanatsal faaliyetlerle kendilerini ifade 

etmelerinin sağlanması üzerine kurgulanmıştır. 

Hedef Kitle: Ortaokul öğrencileri. 
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Bizim Deniz Akdeniz 

Yürütücü Kurum: Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Amacı: Denizlerin önemini, denizin hayatımıza 

yansımalarını, deniz ve deniz canlılarının korunmasının 

gerekliliğini öğrencilere kavratmaktır.    

Hedef Kitle: Ortaokul öğrencileri. 

 

Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum I-II-III-IV 

Yürütücü Kurum: Mersin ODTÜ Deniz Bilimleri 

Enstitüsü 

Amacı: Katılımcılara deniz ekosistemi ve işleyişini 

oyunlar ve uygulamalı atölye çalışmaları ile eğlenceli bir 

şekilde aktarmaktır. Etkinlikler, denizlerimize bırakılan 

sıvı ve katı atıkların, aşırı avcılığın ve kıyı alanlarımızın 

bilinçsizce kullanılmasının ulusal değerimiz olan doğal 

kaynaklarımız üzerinde oluşturduğu etkinin anlaşılması 

üzerine kurgulanmıştır. 

Hedef Kitle: Ortaokul öğrencileri. 
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Kim Korkar Matematikten? 

Yürütücü Kurum: Mersin Toroslar İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü 

Amacı: Matematik eğitiminde drama ve teknoloji 

kullanarak tasarlanan etkinliklerle öğrencilerde 

matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirilmesine katkı 

sağlamaktır. 

Hedef Kitle: Ortaokul öğrencileri. 

 

Mutfakta Bilim ve Sağlık I-II 

Yürütücü Kurum: Mersin Yenişehir İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi 

Amacı: Öğrencilerde faydalı ve zararlı 

mikroorganizmalar ile beslenme ve sağlık arasındaki 

ilişkiye yönelik farkındalık yaratmaktır. 

Hedef Kitle: Ortaokul öğrencileri. 

Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu 

Yürütücü Kurum: Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Amacı: Katılımcıların, yaparak-yaşayarak modeliyle 
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bilimsel etkinliklere katılmaları, keşfederek 

yaratıcılıklarını geliştirmeleri, sportif ve sanatsal 

faaliyetler ile kişisel ve bedensel gelişimlerine katkı 

sağlamaktır. 

Hedef Kitle: Ortaokul öğrencisi kız çocukları. 

 

Yeşiliyle Mavisiyle Merhaba Doğa I-II 

Yürütücü Kurum: Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Amacı: Öğrencilerin doğada kendilerine yetme gibi 

becerileri kazandırmaktır. Proje etkinlikleri, öğrencilerin, 

açık alan ve doğal ortamlarda gözlem ve uygulamalar 

yapacakları şekilde kurgulanmıştır. 

Hedef Kitle: Lise öğrencileri. 
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BÖLÜM 3 

DOĞAYLA ÇEPEÇEVRE PROJESİ1 

Özgül SU ÖZENİR 

Esat AVCI 

Prof. Dr. Gülşen AVCI 

3.1. AMAÇ 

Çevre, canlıların içinde doğup büyüdüğü ve tüm 

yaşamlarını sürdürdüğü doğal ortamlardır. Sağlıklı bir 

yaşam sürdürmenin önemli şartlarından biri de sağlıklı 

bir çevredir. Ancak dünya genelinde çevre ile ilgili bir 

çok sorun yaşanmakta, bu sorunların büyük çoğunluğu 

ise insan kaynaklı etkenlerden oluşmaktadır. Hızla artan 

nüfus, plansız sanayileşme ve endüstriyelleşme, sağlıksız 

kentleşme, çevreye zararlı kimyasalların toprağa ve suya 

karışması, plansız endüstriyelleşme, alt yapı ve 

                                                 
1 “Doğayla Çepeçevre” projesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi 

ve Bilim Okulları Kasım 2016 çağrısı kapsamında, Erdemli 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulmuş ve 117B015 

proje numarasıyla TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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organizasyonu oluşturmama gibi etkenler çevre 

sorunlarına yol açmaktadır.  

Çevre sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmek, 

bireylerin, ailelerinden, çevrelerinden, öğrenim 

gördükleri okullardan aldıkları çevre eğitimi ile mümkün 

olur demek yanlış olmayacaktır. Çevre eğitimi her yaşta 

önemlidir. Ancak çevre sorunları ile ilgili olarak özellikle 

çocukları küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirmek 

gerekmektedir. Çevre bilinci düşünsel, duygusal ve 

davranışsal olarak ele alınmalıdır. Çevre ile ilgili bilgisi 

olup bunu davranışa dönüştürmeyen, çevre konusunda 

endişe duyup onu koruma yönünde davranış 

sergilemeyen bireylerde çevre bilinci oluştuğu 

söylenemez. 

Ülkemizde de çevre eğitiminin küçük yaşlardan 

itibaren başlaması önemli bulunmuş olsa gerek, Millî 

Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nca 1992 yılında, 

ilköğretim ilk kademe 4. ve 5. Sınıflar düzeyinde, Çevre, 

Sağlık, Trafik ve Okuma derslerinin dönüşümlü olarak 

bir saat okutulması kabul edilmiştir. Ancak yapılan 

eğitimin istenen sonuçlara ulaşmaması, bu derslerin 
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programdan kaldırılmasına neden olmuştur. Öğretim 

programları 2004 yılında değiştirilmiş, bu değişiklikler 

sırasında, çevre eğitiminin tek bir derste değil tüm dersler 

içinde verilmesi sağlanmıştır.  

Ancak ister tek başına çevre dersi adı altında isterse 

tüm dersler içinde çevre eğitimi verilmeye çalışılsın, 

araştırmalar, sınıf ortamında, çevreden kopuk bir şekilde 

yürütülen çevre eğitimlerinin, öğrencilerin çevreye 

yönelik bilinçlerini arttırmada etkili olmadığını 

(Özdemir, 2010), çocukların doğada aktif olarak 

katıldıkları eğitsel yaşantıların, sınıf ortamlarına göre 

daha etkili olduğunu (Özdemir ve Uzun, 2006) 

söylemektedir. Sınıf uygulamaları, öğrencilerin, sınıf 

ortamında çevre ile etkileşim halinde bulunmamasına 

neden olduğundan, öğrendiklerini davranışa dönüştürme 

noktasında yeterince etkili olamamaktadır. 

Doğayla Çepeçevre projesi, temelde, ilkokul 4. sınıf 

öğrencilerinin, ülkemizin ve dünyanın geleceğini 

şekillendirmede ne kadar önemli olduklarını kavratmak 

amacıyla kurgulanmıştır. Öğrencilerin, kitaplardan veya 

duyduklarından değil, gözlemleyerek, yaparak ve 
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yaşayarak gerçekleştireceği etkinliklerle, çevresindeki 

sorunları fark etmeleri, duyarlıklarını arttırmaları ve 

çevre bilinçlerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.  

Bu amaç doğrultusunda, proje etkinlikleri, gözlem, 

saha çalışmaları, grup çalışmaları, ölçme değerlendirme 

faaliyetleri, vb çalışmaları içermektedir.  

3.2. HEDEF KİTLE 

Proje katılımcılarını belirleyebilmek amacıyla 

Erdemli ilçesine bağlı tüm ilkokullara (merkez ve köy 

ilkokulları dahil 55 ilkokul) resmi yazıyla duyuru 

yapılmıştır. Resmi yazıda, projeye katılmak isteyen 

öğrencilerin belirlenmesi, belirtilen kriterlere uygun, veli 

izin belgeleri alınmış olanların isimlerinin Erdemli İlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmesi istenmiştir. 

Okullardan bildirilen isimler, proje ekibi tarafından 

incelenerek, belirlenen kriterlere uygun olarak 9’u 

merkez 17’si köy ilkokulundan olmak üzere 50 dördüncü 

sınıf öğrencisi katılımcı olarak belirlenmiştir.  
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3.3. ETKİNLİKLER 

3.3.1. Tanışma ve Kaynaşma 

Tanışma ve kaynaşma etkinliği, öğrencilerin 

birbirleri ile tanışmalarını, iletişim kurmalarını sağlamak 

amacıyla drama tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Drama eğitmeni tarafından, öğrencilerin yaş seviyelerine 

uygun olarak tasarlanan üç drama etkinliği ile 26 

ilkokuldan projeye dahil olan 50 öğrenci birbirleri ile 

tanışmış ve etkileşime geçmiştir. 

3.3.2. Atıklar ve Çevre, Atıkların Yolculuğu 

Atıklar ve çevre etkinliği, atık türleri, geri 

dönüştürülebilen atıklar ve geri dönüştürülebilen atıkların 

çevre açısından önemi konularına yönelik hazırlanmıştır. 

Etkinlik, yukarıda belirtilen konularda, uzman 

eğitmenlerce zengin görseller kullanılarak hazırlanan 

sunumun öğrencilere aktarılmasıyla başlamış, geri 

dönüşüm kutuları ile uygulamalı atık ayrıştırma işleminin 

gerçekleştirilmesiyle devam etmiştir. Etkinlik, 

öğrencilerin saha incelemesinde nelerle karşılacağı, 

nelere dikkat etmeleri anlatılarak tamamlanmıştır. 
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Atıkların yolculuğu etkinliği, öğrencilerin, evsel ve 

tıbbi atıkların, bertaraf ve geri dönüşüm islemlerini 

sahada gözlemleyebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu doğrultuda, öğrenciler, uzman eğitmenler 

eşliğinde Mersin Büyüksehir Belediyesi Katı Atık 

Düzenli Depolama Elektrik Üretim Tesisi’nde, atıklardan 

elektrik enerjisi üretiminin ne şekilde gerçekleştiği 

hakkında bilgi almışlar, Katı Atık Düzenli Depolama 

Tesisi’nde, atıkların toplanma ve depolama sürecini 

yerinde incelemişler, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde 

tıbbi atıkların sterilizasyon aşamalarını 

gözlemlemişlerdir. Ayrıca bir geri dönüşüm ve ayrıştırma 

tesisi ziyaret edilerek, geri dönüşüm işlemleri yerinde 

incelenmiştir. 

3.3.3. Çevre ve Atık Sular 

Çevre ve atık sular etkinliği, evsel, endüstriyel, 

tarımsal ve diger kullanımlar sonucu kirlenmiş veya 

özellikleri kısmen/tamamen değişmiş suların incelenmesi 

ve tekrar kazanılması sürecinin gözlemlenebilmesi 

amacıyla hazırlanmıştır. 
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Bu etkinlikte, öğrencilere,  Mersin Su ve 

Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Karaduvar Atık 

Su Arıtma Tesisi’nde, su döngüsü ile ilgili bilgi verilmiş, 

atık su haline gelmiş suların, yitirdikleri fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bir kısmının veya 

tamamının ne şekilde kazandırılabileceği, atık su arıtımı 

sırasında ortaya çıkan atık su çamurunun da arıtılıp 

kurutularak tesisten uzaklaştırılma süreci, çamurun 

arıtılması sırasında ortaya çıkan biyogaz ile elektrik 

enerjisi üretiminin ne şekilde gerçekleştirildiği 

anlatılmıştır.  

3.3.4. Kıyı Temizliği 

Kıyı temizliği etkinliğinde, öğrenciler, rehberleri ve 

proje personeli eşliğinde, Karaduvar sahilinde atık 

toplamışlardır. 

3.3.5. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsünü Geziyorum, Araştırma 

Laboratuvarlarını Gözlemliyorum, Doğadaki Faydalı 

Böcekleri Öğreniyorum, Zirai İlaçların Çevreye 

Zararlarını Öğreniyorum Etkinlikleri 



 

57 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nü 

geziyorum etkinliği, enstitüde gerçekleştirilen faaliyetler 

hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla 

hazırlanmıştır. Enstitü içinde bulunan Islah ve Genetik, 

Süs Bitkileri ve İşletme birimleri gezilmiş, görsel bir 

tanıtımla kısa bir bilgilendirme yapılmıştır. 

Araştırma laboratuvarlarını gözlemliyorum etkinliği, 

laboratuvarların önemi, laboratuvarlarda yapılan toprak 

ve yaprak analizlerinin nasıl yapıldığını öğrencilere 

kavratmak amacıyla hazırlanmıştır. Enstitü teknik 

binasında bulunan yaprak ve toprak analiz 

laboratuvarlarında genel bir tanıtım yapılmış, tarımda 

yanlış gübre kullanımının engellenmesinde toprak 

analizinin önemi anlatılmış ve laboratuvarlarda kullanılan 

alet ve ekipmanların tanıtımı yapılmıştır. 

Doğadaki faydalı böcekleri öğreniyorum etkinliği, 

doğadaki faydalı böceklerin ekolojik denge üzerindeki 

önemini kavratmak amacıyla hazırlanmıştır. Enstitü 

içerisinde bulunan seralarda, domates bitkisi üzerine 

salım yapılmış faydalı böceklerin, bitkilere zarar veren 
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böcekleri nasıl yediği incelenmiş ve doğal dengenin 

yapısı tanıtılmıştır. 

Zirai ilaçların çevreye zararlarını öğreniyorum 

etkinliği, zirai ilaçların insan ve çevreye zararları ile ilgili 

farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 

3.3.6. Çevremin Farkındayım 

Çevremin farkındayım etkinliği, öğrencilerin, çevreyi 

ve doğayı metinlerle ifade edebilmeleri amacıyla 

hazırlanmıştır. Öğrenciler beşer kişilik gruplara ayrılmış, 

her gruba toprak, su, hava kirliligi ile ilgili fotoğraflar 

verilmiş, 5N 1K yöntemiyle sorular sorulmuş ve gruplar 

fotoğraflardan yola çıkarak öykülerini oluşturmuşlardır. 

 

3.3.7. Çevremi Koruyorum 

Çevreyi koruyorum etkinliği, öğrencilerin, çevreyi ve 

doğayı drama tekniği ile ifade edebilmeleri amacıyla 

hazırlanmıştır. Öğrenciler, drama alanında uzman 

eğitmen eşliğinde, projenin ilk üç gününde 

gözlemlediklerini ve deneyimlediklerini aktaran 

çalışmalar yapmışlardır. 
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3.3.8. Hünerli Çocuk 

Hünerli çocuk etkinliği, öğrencilerin, çevreyi ve 

doğayı resim ile ifade edebilmeleri amacıyla 

hazırlanmıştır. Öğrenciler resimlerini hazırlarken, resim 

malzemeleri ile birlikte, kıyı temizliği etkinliğinde 

doğadan topladıkları materyalleri de kullanmışlardır. 

3.3.9. Poster Nasıl Hazırlanır ve Posterimi 

Hazırlıyorum Etkinlikleri 

Poster nasıl hazırlanır ve posterimi hazırlıyorum 

etkinlikleri, öğrencilerin, projenin ilk üç gününde 

yaptıkları gözlemleri, edindikleri deneyimleri, vermek 

istedikleri mesajları poster yoluyla aktarmaları amacıyla 

hazırlanmıştır. Ögrenciler beşerli gruplara ayrılmıştır. 

Gruplara, deneyimlerini ve mesajlarını aktaracakları 

görsel içerikli posterleri hazırlarken nelere dikkat 

etmeleri gerektiği hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

Gruplara posterlerini hazırlayabilmeleri için, projenin ilk 

üç gününde gerçekleştirilen etkinliklerin bulunduğu 

fotoğraflar ve materyaller dağıtılmıştır. Hazırlanan 

posterler, gruplar tarafından sunulmuştur. 
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3.4. ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

3.4.1. Öğrencilerin Çevreye Yönelik 

Tutumlarındaki Değişime Yönelik Elde Edilen 

Sonuçlar 

Öğrencilerin, proje öncesi ve proje sonrası, çevreye 

yönelik tutumlarında fark olup olmadığını belirlemek için 

öğrencilere Gökçe, Kaya, Aktay vd. (2007) tarafından 

geliştirilen İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum Ölçeği 

ön test – son test şeklinde uygulanmış, farkı ortaya 

koyabilmek için bağımlı örneklem t testi yapılmıştır. 

Öğrencilerin tutumları arasındaki fark olup olmadığını 

gösteren t  testi sonucu Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Öntest ve Sontest Ortalama Puanlarının t Testi 

Sonuçları 

 Sayı Ortalama St. Sapma t p 

Ön test  50 85,20 7,48 
-14,180 0,00 

Son test  50 92,14 6,10 

 

Öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının ön test 

ortalamaları X=85,20, son test ortalamaları ise 

X=92,14’tür. Yapılan t testi sonucunda öğrencilerin ön 

test ve son test çevresel tutum puanları arasında anlamlı 
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bir fark vardır ( t= -14,180; p< 0,05). Öğrencilerin proje 

öncesinde de çevreye yönelik tutumlarının yüksek 

olduğu, proje sonrasında çevreye yönelik tutumlarının 

daha da arttığı söylenebilir. 

3.4.2. Öğrencilerin Çevremin Farkındayım 

Etkinliğinde Oluşturdukları Metinler 

Öğrencilerle gerçekleştirilen “Çevremin 

Farkındayım” etkinliğinde öğrencilere Cahit Sıtkı 

TARANCI’nın “Memleket İsterim” şiiri okunmuş ve 

aşağıdaki şekilde dize örneği verilerek şiiri çevreye 

uyarlamaları istenmiştir. 

.......................,................ isterim 

.......................,.................olsun. 

Öğrencilerin yazdıkları dizelerde, doğa, çevre, ağaç, 

yeşillik, kuşlar, göl, havuz, oyun alanı, güneş, eğlence, 

mutluluk, huzur, vb kavramlara vurgu yaptıkları 

görülmektedir. Öğrencilerin yazdıkları dizelerden bazı 

örnekler aşağıda yer almaktadır: 
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Öğrenci 1 

Bir yeşil orman isterim. 

Bir parkım olsun. 

Bir havuz olsun. 

Öğrenci 2 

Doğa isterim 

Çimen, yeşil, çocuklar mutlu 

olsun 

Kuşlar ötsün, doğa yeşil 

olsun 

 

 

 

Öğrenci 3 

Bir orman isterim 

Bir sürü ağacı olsun 

Bir sürü hayvan olsun 

Bir sürü çiçek olsun 

Öğrenci 4 

Yeşillik isterim 

Ağaçlar, kuşlar olsun 

Göller, ırmaklar olsun 

Canlı sevgisi olsun. 

 

 

 

Öğrenci 5 

Bir gökyüzü isterim 

Pamuk şekerden bulutlar 

olsun 

Onların içinde kuş gibi uçmak 

isterim 

Sevdiklerim yanımda olsun. 

Öğrenci 6 

Doğa isterim 

Park, bahçe olsun 

Bulut, güneş olsun 

Evim, bağım olsun. 
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Öğrenci 7 

Oyun alanım olsun isterim 

Kenarında sarı çiçekler olsun 

İçinde kalan hayvanlar olsun. 

Öğrenci 8 

Doğa isterim 

Çimenler, otlar olsun 

Kelebekler, kuşlar olsun 

  

 

 

Öğrenci 9 

Ben hayat isterim 

Hayvanlar, bitkiler, 

çiçekler olsun 

Yemyeşil bir çevre, oksijen 

dolu olsun 

Öğrenci 10 

Şehir isterim 

Organik sebzeler, ırmaklar, 

dağlar olsun 

Böcekler, hayvanlar, 

çiçekler, ağaç evler olsun 

 

Öğrencilerle gerçekleştirilen bir diğer metin yazma 

çalışmasında, yumurtadan yeni çıkmak üzere olan bir 

Caretta Caretta’nın yaşayabilecekleri öğrenciler 

tarafından hikayeleştirilmiştir. Öğrencilerin hikayelerinde 

Caretta Caretta yavrusu üzerinden “Çevre” vurgusu 

yaptıkları görülmüştür. Yazılan hikayelerden bazıları 

aşağıda yer almaktadır. Hikayeler doğrudan alıntı 

şeklinde verilmiş, noktalama, imla hataları, yazım 

yanlışları vb olduğu gibi aktarılmıştır: 
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Öğrenci 1 

“Ben bir yavru Caretta Carettayım. Şu anda 

yumurtadayım. Hatta çatlıyorum. Ayyy güneş ışığı başıma 

vuruyor. Evet evet denizi gördüm. Yoldayım, yoldayım 

gidiyorum, evime sonunda varıcam, yoldayım yoldayım 

gidiyorum ve eve “Ah bu da ne? İnsanlar neden bu çöpleri 

denize atıyorlar. Ben bu pet şişeden nasıl geçicem? Etrafından 

dolansam 1 gün sürer, ne yapacağımı şaşırdım. Aaa bir insan 

beni öldürme, he insan çöpü alıp çöpe attı teşekkür ederim 

insan bir gün ben de sana yardım edeceğim.” Yoldayım 

yoldayım gidiyorum ve sonunda evime ulaştım. “Yaşasın evime 

ulaştım. Denize kavuştum. O insan olmasaydıişim çok zor 

olurdu. Keşke hep böyle insanlar olsaydı ne kadar güzel 

olurdu. Zamanında ulaşamayıp ölebilirdim de. Neyse artık 

denize gireyim annem ile babam beni bekliyor. Unutmayın 

çevreyi kirletince ne kazanıyorsunuz. O yüzden cevreyi 

kirletmeyiniz. Hayvanları koruyunuz. Hadi baybay. ÇEVREYİ 

KİRLETME HAYVANLARI SAĞ TUT.” 

 

Öğrenci 2 

“3 yıldır gelmiyorlar. Benim adım Mike. Erdemli sahilinde 

yaşıyorum. Kaplumbağaların gelmesini bekliyorum. Bir gün 
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denizde çok ama çok fazla çöp olduğunun gördüm. Hemen 

bütün çöpleri temizlemem tam 1 hafta sürdü. Bir gün balkona 

çıkıp baktığımda bir anne caretta caretta gördüm ama tam net 

görememiştim. Aşağı indiğimde anne Karetta ğitmişti. 

Yumurtaların yer belliydi yeri işaretledim. Yaklaşık 50 gün 

sonra Karettalrı gördüm sonunda Karettaları görmüştüm. O 

gün çok mutluydum.” 

 

Öğrenci 3 

“Ben bir karettayım. Annemin beni sahile bıraktığı günden 

beri tam 55 gün oldu. Bugün ise yumurtadan çıktım. Tam şimdi 

okyanusa gideceğim. Hem annemi bulacağım hem de  o 

güzeller güzeli okyanusu tanıyacağım o kadar heyecanlıyım ki 

bir bilseniz. Aslında biraz da korkuyorum. Ya okyanusta 

annemi bulamazsam. Neyse iyi düşüneyim de iyi olsun. Artık ilk 

adımımı atayım. Aaa işte yürüyorum. Ne güzel yürümek. Ayyy! 

Ayağıma bir şey battı. Bu da ne. İnsanların attığı cam şişe! 

Olamaz! Olamaz! Okyanustan korktum. Daha adım atamadım. 

Anneme nasıl koşacağım. Aaa onlar kim?. Çocuklar geliyor. 

Aaa çöpleri topluyorlar. Burdakileri de aldılar. Yaşasın!!! 

Gidebilirim artık. Haydi bakalım. Yürüyorum! Yürüyorum! Işte 

okyanus. Aaa annem! Annem! Yaşasın! O çocuklar ne iyi 

çocuklar.” 
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3.4.3. Öğrencilerin Çevremi Koruyorum 

Etkinliğinde Oluşturdukları Materyaller 

Öğrenciler, uzman drama lideri eşliğinde 

gerçekleştirdikleri drama çalışmaları sonrasında resim 

çalışmaları yapmışlardır. Öğrencilerin resimlerinde, çevre 

kirliliği ve doğanın korunması temalarına vurgu yapıldığı 

görülmektedir. Grup çalışması şeklinde yapılan resimler 

aşağıda yer almaktadır. 
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3.4.4. Hünerli Çocuk Etkinliğinde Oluşturdukları 

Materyaller 

Etkinlikte, öğrencilerin, kıyı temizliği etkinliğinde 

doğadan topladıkları materyalleri kullanarak, çevreyi ve 

doğayı resim ile ifade edebilmeleri amaçlanmıştır. 

Öğrencilerin resimlerinde doğa ve çevre vurgusu göze 

çarpmaktadır. Resimlerden bazıları aşağıda yer 

almaktadır. 
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3.4.5. Öğrencilerin Posterimi Hazırlıyorum 

Etkinliğinde Oluşturdukları Materyaller 

Öğrencilerle gerçekleştirilen “Posterimi 

Hazırlıyorum” etkinliğinde, ilk 3 gün boyunca 

etkinliklerin gerçekleştiği mekanlarda çekilen 

fotoğraflardan çıktılar alınarak öğrencilere verilmiş ve 

gruplar halinde posterlerini hazırlamaları istenmiştir. 

Öncesinde öğrencilere poster hazırlama ile ilgili dikkat 

edilecek noktalarla ilgili bilgilendirme yapılmıştır. 

Öğrencilerin posterlerinde çevre ve doğa temasını ele 

aldıkları görülmüştür. Grupça hazırlanan posterler 

aşağıda yer almaktadır. 
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ETKİNLİK FOTOĞRAFLARI 

Tanışma ve Kaynaşma 
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Atıklar ve Çevre 
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Atıkların Yolculuğu 

  

  

  

 

 



 

76 

Çevre ve Atık Sular, Kıyı Temizliği 
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Çevremi Koruyorum 

  

  

  

 



 

79 

Hünerli Çocuk 
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