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Abstract  

This study was made to investigate different studies that carried out on misconceptions about 

the greenhouse effect, to compare data of different studies and to evaluate relevant teaching programs. 

The scale that is used in many studies abroad was used in nine studies in Turkey. This scale that is 
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oluĢturulmuĢtur. 
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prepared to investigate sources of greenhouse gases, effects, prevention and ways to reduce  was applied 

to primary school students, secondary school students and preservice teachers. The scale was developed 

3-point likert-type  consists of "yes", "no", "I do not know". 

In this study that is carried out a qualitative study was examined relevant documents with 

content analysis. Each common substance marked with "*". As a result of the content analysis, 

misconceptions about the greenhouse were similar in all educational levels. In addition, annual plans 

and textbooks of related programs were examined. Attainments of greenhouse gases are given place in 

7th grade science and technology and 9th grade biology class. But in science and technology and 

biology education programs, attainments of greenhouse effects are not given enough space. 

Keywords: environmental education, greenhouse gases, misconceptions, instructional 
programmes, evaluation. 

 

Öz  

Bu çalıĢma, aynı ölçek havuzu kullanılarak öğrencilerin sera etkisi kavram yanılgıları 

konusunda yapılmıĢ farklı çalıĢmaların verilerinin karĢılaĢtırması ve konu hakkında ilgili öğretim 

programlarının değerlendirilmesi amacı ile yapılmıĢtır. Söz konusu ölçek Türkiye’de 9 çalıĢmada 
kullanılmıĢtır. Sera gazları kaynakları, etkisi, önleme ve azaltma yolları konusundan oluĢturan ölçek 

“evet”, “hayır”, “bilmiyorum” Ģeklinde 3’lü likert olarak hazırlanmıĢtır. Nitel olarak yapılan bu 

araĢtırmada ilgili dokümanlar incelenerek dokümanların içerik analizleri yapılmıĢtır. ÇalıĢmalarda 

kullanılan her ortak madde * iĢareti ile belirtilmiĢtir. Analiz sonucunda öğrencilerin çoğu aynı maddeye 

birbirine yakın oranlarda katıldığı, benzer kavram yanılgılarına ve kavram kargaĢasına sahip oldukları 

görülmüĢtür. Ayrıca ilgili programların yıllık planları ve ders kitapları incelenmiĢtir. Fen ve teknoloji 

7.sınıf ve 9.sınıf biyoloji dersinde sera gazları kazanımlarına yer verildiği görülmüĢtür.  

Anahtar kelimeler: çevre eğitimi, sera gazları, kavram yanılgıları, öğretim programları, 

değerlendirme.       

 

 

1. GİRİŞ  

Bilim, teknoloji ve sanayinin hızla geliĢmesi insanların yaĢam standartlarını 
yükseltirken bir yandan da yaĢamlarını tehdit eden olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu 

olumsuzlukların baĢında çevre ile ilgili sorunlar yer almaktadır (Arsal, 2010: 230). Atmosfere 

verilen gazların etkisi ile oluĢan küresel ısınma tüm dünyanın gündeminde yer alan bir 
konudur. Dünya iklimi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle tüm toplumlar küresel ısınma 

sorununa çözüm bulmak için yoğun çaba harcamaktadır (Kahraman-Yalçın vd., 2008: 252). 

Ama bu çözümün en kolay yolunun çevre bilincine sahip bireylerin yetiĢtirilmesinden geçtiği 

de bilinmektedir (Erol-Gezer, 2006: 66). Çevre eğitiminin temel amacı; eğitim ve öğretim 
sürecinden geçen kiĢilerin çevre konusunda sorumlu davranıĢlar sergileyebilmelerine olanak 

sağlayıcı ve teĢvik edici bilgi, beceri ve değer yargıları ile donanmıĢ vatandaĢlar olarak 

yetiĢmelerine yardımcı olmaktır (DPT, 1994; akt. Çabuk-Karacaoğlu, 2003: 190). 

Türkiye’de örgün eğitim çerçevesinde, çevre ile ilgili temel bilgiler ilköğretim hayat 

bilgisi, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve lise eğitim programlarının içinde yer alan kimya ve 

biyoloji gibi farklı dersler kapsamında verilmektedir. Bu dersler kapsamında alınan çevre 
eğitimi ile biyolojik ve fiziksel bilimler ile biyosferdeki temel olayları açıklayabiliyoruz. 

Sosyal ve beĢerî bilimler ile de insanlığın doğal ekosistemi nasıl algıladığını ve etkilediğini 

öğrenebiliyoruz (Ġleri, 1998). Yükseköğretime iliĢkin olarak da, ulusal olarak benimsenmiĢ ya 

da uygulanan belirli bir çevre eğitimi politikası bulunmamaktadır. Üniversiteler, ders 
programlarını ve içeriklerini kendi kurumsal yapıları içerisinde çözümlemektedirler. Bu 
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nedenle yükseköğretimde, çevre ile ilgili konularda, ulusal ölçekte standart bir eğitim 

altyapısından ya da uygulamasından bahsetmek olanaklı değildir (Oğuz, 2011: 34). BaĢka bir 

önemli olan sorun ise çevre ile doğrudan ilgili derslerin, zorunlu dersler arasında yer almayıp 

seçmeli ders olarak öğrenci tercihine bırakılmasıdır(Erol-Gezer, 2006). Mevcut bu sorunlarla 
birlikte Türkiye’de disiplinler arası olarak yapılan çevre eğitiminin öğrencilerin çevresel 

konularında bir takım kavram yanılgılarının oluĢmasına neden olduğu söylenebilir.  

Yurt içinde ve yurt dıĢında çevre sorunları ve çevre eğitimine olan ilginin arttığı ve 
araĢtırmacılar tarafından bazı çalıĢmaların yapıldığı görülmüĢtür. Boyes-Stanisstreet, 1993; 

Francis-Boyes vd., 1993;  Bozkurt ve Koray, 2002;  Darçın-Bozkurt vd., 2006;  DemirbaĢ-

PektaĢ, 2009; Ayvacı-Çoruhlu, 2009; Liarakou-Athanasiadis vd., 2011;  Bahar-Aydın, 2002; 

Çeliker-Aksan, 2011; Arsal, 2010.  Farklı eğitim kademelerinde okuyan öğrencilerle ile 
yapılan bu çalıĢmalar sonucunda öğrencilerin sera etkisi konusuna iliĢkin olarak bilgi 

düzeylerinin beklenilen düzeyde olmadığı,  öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip ve kavram 

kargaĢası içinde oldukları görülmüĢtür.  

Bu çalıĢma, aynı temadaki ölçekler kullanılarak öğrencilerin sera etkisi algısı, bilgi 

düzeyi ve kavram yanılgıları konusunda yapılmıĢ farklı çalıĢmaların verilerinin karĢılaĢtırması 

ve ilgili eğitim kademelerinin öğretim programında konu hakkında yer alan kazanımları 
değerlendirmek amacı ile yapılmıĢtır.  

Bu amaca ulaĢabilmek için Ģu problemlere cevap aranmıĢtır: 

1) Sera etkisi konusunda yapılmış çalışmaların yıllara göre dağılımları, 
katılımcıların eğitim düzeyi ve çalışmalarda kullanılan istatistiki analiz teknikleri nelerdir? 

2) Sera etkisi konusunda yapılmış çalışmaların ortak sonuçları nedir? 
3) Faklı eğitim kademelerindeki öğretim programlarında yer alan sera etkisi 

kazanımları nelerdir?  

2. YÖNTEM  

2.1. Araştırmanın Deseni 

 Bu çalıĢmada, nitel araĢtırma deseni kullanılmıĢtır.  

2.2. Veri Toplama Süreci 

AraĢtırma problemine uygun olarak çalıĢmada doküman analizi incelemesi yöntemi 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada taranan konu hakkındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi olarak 

tanımlanabilen doküman incelenmesinde derinlemesine ve zengin veri elde etme imkânı 

bulunmaktadır. Bu çerçevede sera etkisi konusu ile ilgili toplam dokuz adet bilimsel çalıĢma 
(yedi araĢtırma makalesi, bir yüksek lisans tezi, bir doktora tezi)  incelenmiĢtir. AraĢtırmada 

incelenen akademik çalıĢmalar (CoĢkun-Aydın, 2011;  Çelikler-Aksan, 2011;   Arsal, 2010; 

Yalçın, 2010; Kılınç-Stanisstreet vd., 2008; Selvi-Yıldız, 2009; Selvi, 2007; Darçın-Bozkurt 
vd., 2006;  Bozkurt-Koray, 2002) 2002–2011 yılları arasında yayımlanan çalıĢmalardan 

oluĢmaktadır. Ġncelenen öğretim programları ise 2011-2012 eğitim-öğretim yılında uygulanan 

ilköğretim fen ve teknoloji dersi 4-8. sınıfları ile 9-12. sınıflar biyoloji dersi programlarıdır 
(MEB, 2011).  
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2.3. Verilerin Analizi  

Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak iĢleme tabi tutulmuĢtur. 
AraĢtırma kapsamında incelenen çalıĢmalarının detaylı bir analizi yapılmıĢ ve farklı 

kategorideki baĢlıklarla tablolar oluĢturulmuĢtur.  

Ġncelenen çalıĢmalarda sera etkisi konusunda önerme olarak verilmiĢ her maddenin 
öğrenciler tarafından katılma derecesi bakımından fazla bulunan önerme “ * ” iĢareti ile 

belirlenmiĢtir. Bazı önermelerde eĢit sayıda katılımın olduğu da fark edilmiĢtir.   

Öğretim programlarına ait veriler sınıf bazında ele alınmıĢtır. 4-8. Fen ve teknoloji 

dersi ile 9-12. Sınıf biyoloji dersi öğretim programlarında çevre eğitimi kapsamında yer 
verilmiĢ konular incelenerek kazanımlar değerlendirilmiĢtir. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, incelenmeye alınmıĢ çalıĢmaların tanıtımına yer verilmiĢtir. Ġncelenen 
çalıĢmaların farklı eğitim düzeylerinde bulunan öğrencilerin sera etkisi konusuna iliĢkin bilgi 

ve kavram yanılgılarını araĢtırmaya yönelik olarak yapıldığı görülmüĢtür. 

Tablo 1: Sera Etkisi Konusunda YapılmıĢ ÇalıĢmaların Yıllara Göre Dağılımları 

 

 

Tablo 1 verilerine göre sera etkisi konusunda 2002-2011 yılları arasında 2010 ve 

2011 yıllarında 2 adet ve diğer yıllarda da 1’er adet olmak üzere toplam 9 çalıĢmanın yapıldığı 

görülmektedir.  

Tablo 2: Sera Etkisi Konusunda YapılmıĢ ÇalıĢmaların Örnekleminde Yer Alan 
Katılımcıların Eğitim Seviyesi Dağılımları 

 

 

 

 

 

Tablo 2 verilerine bakıldığında incelenen çalıĢmaların ilköğretim 1.ve 2. kademe 

öğrencileri, ortaöğretim öğrencileri ve biyoloji, fen ve teknoloji, sınıf ve coğrafya 

öğretmenliğinde okumakta olan öğrencilere uygulanmıĢ olduğu görülmektedir.  

Sera Etkisi Konusunda HazırlanmıĢ Veri Toplama Araçları 

Sera etkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢmalarda kullanılan veri toplama araçları ortak bir 

madde havuzundan alınarak oluĢturulmuĢtur (Boyes-Chuckran vd., 1993; Boyes-Stannisstreet, 

1992, 1993; Khalid, 1999; Dove, 1996; Summers-Kruger vd., 2000; Daniel-Stanisstreet vd., 
2004).  

Veriler tarama modeli kullanılarak elde edilmiĢtir. Veri toplama araçlarının likert 3 

ve 5’li tipte hazırlanmıĢtır. Yani veri toplama araçlarının örneklem grubuna göre madde sayısı 

Yıl 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Toplam 

ÇalıĢma 1 1 1 1 1 2 2  

Toplam 1 1 1 1 1 2 2 9 

Eğitim düzeyi Çalıma sayısı 

Ġlköğretim (1.ve 2. Kademe) 4 

Ortaöğretim 1 

Üniversite (biyoloji, fen ve 

teknoloji, sınıf ve coğrafya 

öğretmenliği) 

4 

Toplam  9 
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ve katılma derecelerinin de düzenlendiği bulunmuĢtur. Her çalıĢmada kendi örneklem grubuna 

göre uyarlama yapılmasına rağmen çalıĢmalarda yer alan maddelerin sera etkisinin nedenleri, 

sonuçları-etkileri, azaltma-önleme baĢlıkları altında gruplandırıldığı fark edilmiĢtir. 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıĢ ve genel olarak yüzde ve 
frekans değerleri incelenmiĢtir. 

Tablo 3: Sera Etkisinin Sonuçları-Etkileri Konusunda YapılmıĢ ÇalıĢmaların Ġçerik Olarak 

Ortak Sonuçları 

 Doğru 
(D) 

/ 

YanlıĢ 

(Y) 

Dereceler 

E
v
et

 

H
ay

ır
 

B
il

m
iy

o
ru

m
 

1. Sera etkisi artarsa, dünyanın sıcaklığı da artacaktır. D *   

2. Sera etkisi artarsa, daha çok insan yiyeceklerden 

zehirlenecektir. 
Y * * * 

3. Sera etkisi artarsa, daha çok sel olayı görülecektir. Y *   

4.Sera etkisi artarsa daha çok yağmur yağacaktır Y *   

5. Sera etkisi artarsa, nehirlerdeki balıklar zehirlenecektir. Y *   

6. Sera etkisi artarsa, daha çok insan cilt kanserine 

yakalanacaktır. 
Y *   

7. Sera etkisi artarsa, içilebilir su kaynaklarımız içilemez hale 

gelecektir. 
D *   

8. Sera etkisi artarsa, böcek türleri ve tarım zararlıları 

artacaktır. 
D *   

9. Sera etkisi artarsa, dünya iklimi değiĢecektir. D *   

10. Sera etkisi artarsa, daha çok insan kalp krizinden ölecektir. Y *   

11. Sera etkisi artarsa, dünya daha fazla çölleĢecektir. D *   

12. Sera etkisi artarsa, kuzey ve güney kutbundaki buz dağları 
eriyecektir. 

D *   

13. Sera etkisi artarsa, daha çok deprem olacaktır. Y   * 

  *en çok katılan seçenek 

 

Tablo 3 incelendiğinde sera gazı etkileri-sonuçları hakkında 13 madde yer aldığı 
görülmektedir. Verilere göre incelenen 9 çalıĢmanın sonucuna göre öğrencilerin doğru 

eĢleĢtirme yaptığı önermeler 1, 7, 8, 9, 11 ve 12’dir. Öğrencilerin doğru eĢleĢtirme yapamadığı 

ve kavram yanılgısı taĢıdığı önermeler de 3, 4, 5, 6 ve 10’dur. Ayrıca 2 ve 13. önermeler de 
öğrencilerin doğru veya yanlıĢ iliĢkilendirmeyi yapamayarak kavram kargaĢası içinde oldukları 

bulunmuĢtur. 
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Tablo 4: Sera Etkisinin Kaynakları Konusunda YapılmıĢ ÇalıĢmaların Ġçerik Olarak Ortak 

Sonuçları 

   *en çok katılan seçenek 

Tablo 4’e sera etkisi kaynaklarının hakkında 15 maddenin yer aldığı görülmektedir. 

Ġncelenen 9 çalıĢmanın sonucuna göre öğrencilerin doğru eĢleĢtirme yaptığı önermeler 15, 16, 
17, 21, 24, 25, 27 ve 28’dir. Öğrencilerin kavram yanılgısı içinde oldukları önermeler de 14, 

18, 20, 22 ve 26’dir. Ancak 19. maddeye verilen cevap konusunda öğrencilerin kavram 

kargaĢası içinde oldukları görülmüĢtür. 

 

 

 

 Doğru 

(D) 

/ 

YanlıĢ 
(Y) 

Seçenekler 

E
v
et

 

H
ay

ır
 

B
il

m
iy

o
ru

m
 

14. Nehirlere ve akarsulara çöp atmak, sera etkisini daha da 

artıracaktır. 
Y *   

15. GüneĢ ıĢınlarının yeryüzüne daha fazla ulaĢması, sera 

etkisini daha da artıracaktır. 
D *   

16. Havadaki CO2’in artması, sera etkisini daha da 
artıracaktır. D *   

17. Karbon dioksit atmosferde en çok bulunan sera gazıdır. D *   

18. Sera etkisi tamamen insan faaliyetleri nedeniyle oluĢur. Y *   

19. Dünya çevresindeki ozon miktarının artması, sera etkisini 

daha da artıracaktır. 
Y *  * 

20. Sokaklara atılan çöpler, sera etkisini daha da artıracaktır. Y *   

21. ÇürümüĢ atıklardan çıkan gazlar, sera etkisini daha da 

artıracaktır. 
D *   

22. Nükleer güç istasyonlarının sebep olduğu radyoaktif 

kirlilik, sera etkisini daha da artıracaktır. 
Y *   

23. Yağmurlardaki asit miktarının artması, sera etkisini daha 

da artıracaktır. 
Y *   

24. Sprey kutularındaki CFC (Kloroflorokarbon) gazı, sera 

etkisini daha da artıracaktır. 
D *   

25. Yapay gübrelerden çıkan gazlar, sera etkisini daha da 

artıracaktır. 
D *   

26. Ozon tabakasındaki incelme, sera etkisini daha da 
artıracaktır. 

Y *   

27. Sera etkisi tarım ürünlerinde fazla hormon kullanılması ile 

artar. 
Y  *  

28.GüneĢ ıĢınlarının dünyayı terk etmemesi, sera etkisini daha 

da artıracaktır. 
D *   
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Tablo 5: Sera Etkisini Azaltma-Engelleme Yolları Konusunda YapılmıĢ ÇalıĢmaların Ġçerik 

Olarak Ortak Sonuçları 

 Doğru 

(D) 

/ 

YanlıĢ 

(Y) 

Seçenekler 

E
v
et

 

H
ay

ır
 

B
il

m
iy

o
ru

m
 

29. Kömür kullanılan güç istasyonlarının yerine nükleer güç 

istasyonlarının kullanılması, sera etkisini azaltacaktır 
D   * 

30. Elektriği rüzgar, güneĢ gibi alternatif enerjilerden sağlayarak 

sera etkisi azaltılabilir.  
D *   

31. Sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesi, sera etkisini azaltacaktır. D *  * 

32. Sahillerin temiz tutulması, sera etkisini azaltacaktır. Y * * * 

33. KurĢunsuz benzin kullanılması, sera etkisini azaltacaktır. D *   

34. Nükleer bombaların sayınsın azaltılması, sera etkisini 

azaltacaktır. 
Y *   

35. Daha fazla ağaç dikilmesi, sera etkisini azaltacaktır. D *   

36. Su akıntıları ve rüzgâr yardımıyla elektrik üretilmesi, sera 

etkisini azaltacaktır. 
D *   

37. Atık maddeleri yakmak yerine gömerek sera etkisi 

azaltılabilir.  
Y *   

38. Kullanılan kâğıtların geri dönüĢümünün sağlanması, sera 

etkisini azaltacaktır. D *   

39. Hayvan ve bitki türlerinin korunması, sera etkisini 

azaltacaktır. 
Y *   

40. Elektrik israfının önlenmesi, sera etkisini azaltacaktır. Y *   

41. Pestisitlerin kullanımı durdurularak sera etkisi azaltılabilir.  Y * *  

42. Dünyadaki açlığın azaltılması, sera etkisini azaltacaktır. D  *  

43. AĢırı derecede araba kullanımının önlenmesi, sera etkisini 

azaltacaktır 
D *   

*en çok katılan seçenek 

Tablo 5’te sera etkisi kaynaklarını azaltma-engelleme yolları hakkında 15 maddenin 

yer aldığı görülmektedir. Ġncelenen 9 çalıĢmanın verilerine göre öğrencilerin doğru eĢleĢtirme 

yaptığı önermeler 30, 33, 35, 36, 38, 42 ve 43’dür. Öğrencilerin doğru iliĢkilendirme 
yapamadığı ve kavram yanılgısı içinde oldukları önermeler de 34, 37 ve 39’dur. Ayrıca 29, 30, 

31 ve 41. maddelere verilen cevaplar konusunda öğrencilerin kavram kargaĢası içinde 

oldukları fark edilmiĢtir. 

Programların Ġncelenmesi 

Fen ve Teknoloji 4-8. ve 9-12. Sınıf biyoloji öğretim programlarında çevre eğitimi 

kazanımları Ģu Ģekilde yer aldığı görülmüĢtür: 

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Programı  
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Ünite: Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım 

4.sınıf programında Çevre Kirliliği ve Çevre Koruma baĢlıkları altında genel olarak 

çevre kirliliği, nedenleri, çevreyi temizleme, çevre bilincini kazandırma gibi bilimsel süreç 

becerileri ve fen teknoloji, toplum çevre kazanımlarına yönelik olarak hazırlanmıĢtır. 

5.Sınıf Fen ve Teknoloji Programı 

Ünite: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım 

5.sınıf programında Ġnsanın Çevreye Etkisi baĢlığı altında insanın etkisi ile çevrenin 
nasıl değiĢtiği, nesli tükenen ve tükenmekte olan canlılar, yakın ve uzak çevrelerimizde çevre 

sorunlarının neler olduğu ve çevre bilincinin geliĢtirilmesi konusunda bilimsel süreç becerileri 

ve fen, teknoloji ve toplum kazanımlarına yer verildiği görülmüĢtür. 

6.Sınıf Fen ve Teknoloji Programı 

Ünite:  Canlılarda Üreme, Büyüme ve GeliĢme        

6.sınıf programında organik tarım konusu ile çevre iliĢkisi kurmaya yönelik olarak 

bilimsel süreç becerileri, fen teknoloji, toplum ve çevre ile tutum ve değerlere iliĢkin 
kazanımlara yer verilmiĢtir.     

7.Sınıf Fen ve Teknoloji Programı 

Ünite: Ġnsan ve Çevre 

7.sınıf programında Çevre Sorunları ve Etkileri baĢlığı altında çevre kirliliği, küresel 

ısınma, asit yağmurları ve sera etkisi konusuna değinilmiĢtir. Ancak öğrenciler direkt olarak 

ülkemizdeki veya dünyadaki bir çevre sorunlarından bir tanesine yoğunlaĢmalarını, bu bir 

sorunun ülkemizi nasıl etkileyebileceği ve bu sorunun çözümü için önerilerin neler olabileceği 
Ģeklindeki bilimsel süreç becerileri, fen teknoloji, toplum ve çevre ile tutum ve değer 

kazanımlarına yer verilmiĢtir.   Arıca bu sınıf sera etkisi konusunun direkt olarak verilen 

sınıftır.  

8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Programı 

Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 

8.sınıf programında Asitler ve Bazlar baĢlığı altında endüstriyel atık madde olarak 

havaya bırakılan gazların asit yağmurlarını oluĢturduğu ve bunların çevreye olan zararları ile 
çevre kirleticilerine karĢı bilinçli birey olma yönünde bilimsel süreç becerileri, fen teknoloji, 

toplum ve çevre ile tutum ve değer kazanımlarına yer verilmiĢtir.     

 9.Sınıf Biyoloji Programı 

Ünite: Bilinçli Birey-YaĢanılabilir Çevre  

Bu ünitedeki çevre eğitimi Hava Kirliliği, Sera Etkisi Ve Küresel Isınma, Karbon 

Ayak Ġzi, Ozon Tabakasının Ġncelmesi, Asit Yağmurları, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Ses 
Kirliliği, IĢık Kirliliği, Besin Kirliliği, Radyasyon, Erozyon, Çevre Sorunların Ġnsan Sağılığına 

Olumsuz Etkiler,  Çevrenin Korunması, Orman Yangınları Ve Ekolojik Ayak Ġzi Konu 

BaĢlıkları altında yer verilmiĢtir. 

Ġnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve örnekleri, Güncel çevre 
sorunları, Bireyin güncel çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolü, çevre sorunlarının insan 

sağlığı üzerindeki etkileri, çevre sorunlarının çözümüne iliĢkin öneriler ve çevre sorunlarına 

yönelik bilinçlilik ve aktif göre alma gibi Bilim-Teknoloji-Toplum-Çevre ĠliĢkileri, ĠletiĢim 
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Becerileri, Tutum ve Değerler, Bilimsel AraĢtırma ve Bilimsel Süreç Becerileri gibi 

kazanımlara yer verildiği görülmüĢtür.  

Öğretim programları ve sınıflar arasında çevre eğitimi kapsamında sera etkisine en 

çok yer verilen kazanımların 9.sınıf biyoloji ders programında olduğu bulunmuĢtur. 

10. Sınıf Biyoloji Programı  

Ünite: Ekosistem Ekolojisi 

10. sınıf biyoloji dersi çevre eğitiminin Ekosistem baĢlığı adı altında toplandığı 
görülmüĢtür. Ekosistemin tanımı, önemi, madde döngüleri, bireyin ekosisteme etki etme gibi 

Bilim-Teknoloji-Toplum-Çevre ĠliĢkileri, Bilimsel AraĢtırma ve Bilimsel Süreç Becerileri gibi 

kazanımlara yer verildiği görülmüĢtür. 

11. Sınıf Biyoloji Programı 

Ünite: Komünite ve Popülasyon Ekolojisi  

11.sınıf biyoloji dersinde çevre eğitimi ile ilgili kazanımlar Komünite Ekolojisi, 

Popülasyon, Ekolojisi, Biyomlar baĢlıkları adı altında verilmiĢtir. Bu ünitede verilen bu 
baĢlıklar altında küresel çevre problemlerinin nedenler konusunda kazanımlara direkt olarak 

yer verilmediği görülmüĢtür.  

12. Sınıf Biyoloji Programı 

Ünite: Çevrenin Korunması ve Rehabilitasyonu 

12. sınıf biyoloji dersinde çevre ile ilgili konular sürdürülebilirlik, biyoçeĢitlilik, 

çevre rehabilitasyonu ve çevre duyarlılığının oluĢturulması baĢlıkları altında verildiği 

görülmüĢtür. Bu baĢlıklar altında sürdürülebilirlik, biyoçeĢitliliğin korunması, çevrenin 
rehabilite edilmesi gibi Bilim-Teknoloji-Toplum-Çevre ĠliĢkileri, ĠletiĢim Becerileri, Tutum 

Ve Değerler, Bilimsel AraĢtırma Ve Bilimsel Süreç Becerileri gibi kazanımlara yer verildiği 

görülmüĢtür. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araĢtırma, çevre eğitimi kapsamında sera etkisi konusunda öğrencilerin sahip 

olduğu kavram yanılgıları ve akademik bilgi düzeyleri çalıĢmalarının sonuçlarını ve ilgili 

öğretim programlarının çevre eğitimi konusundaki kazanımlarını değerlendirmek amacıyla 
yapılmıĢtır. Ġncelenen çalıĢmaların 2002-2011 yılları arasında ilköğretim, ortaöğretim ve 

yükseköğretimdeki öğrencilere uygulandığı görülmüĢtür. ÇalıĢma örneklem grupların 

özelliklerine uyarlanarak aynı bilimsel araĢtırma yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır. 

Ġncelenen çalıĢmalarda sera etkisinin nedenleri, sonuçları-etkileri, azaltma-önleme 

baĢlıkları altında gruplandırılmıĢtır. 

Sera etkisi konusunda öğretim kademelerinin tamamındaki öğrencilerin büyük 
oranda benzer kavram yanılgılarına ve düĢük akademik bilgiye sahip oldukları görülmektedir. 

Ġncelenen öğretim programlarında sera etkisi konusuna direkt ve ilk olarak ilköğretim 7.sınıf 

fen ve teknoloji dersi ile 9.sınıf biyoloji dersinde yer verilerek bitirildiği görülmüĢtür. Sera 

etkisi konusunun sadece 9.sınıf biyoloji dersinde yoğun olarak verildiği de tespit edilmiĢtir. 
Diğer sınıflarda ise genel olarak çevre eğitimi konularındaki genel kazanımlara ve etkinliklere 

yer verildiği fark edilmiĢtir.    
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Bütün öğretim kademelerindeki öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının 

birinci nedeninin öğrencilerin bu konulardaki bilgilerini kitle iletiĢim araçlarından, akran 

gruplarından ve sosyal çevrelerinden edinmeleriyle açıklayabiliriz (Ünlü-Sever vd., 2011).   

Ġkinci neden olarak da öğretmenlerin sahip olduğu bilgi düzeyi ve kavram yanılgıları 
(Arsal, 2010) ile öğretim programlarının olduğu söylenebilir.  

Öğrencilerin sera etkisi ile ilgili yanlıĢ kavramaları ve eksik bilgilerinin bir diğer 

önemli nedeni ise sera etkisinin soyut bir kavram olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 
Öğrenciler genellikle bu fenomenlerin doğası ve iĢlevleri hakkında sözlü bilgiler almakta ve bu 

soyut kavramları açıklamak için kendi kavramsal modellerini oluĢturmaktadırlar. Bu 

modellerin çoğu bilimsel olarak kabul edilen modellerle uyuĢmamaktadır (Selvi-Yıldız 2009). 

Yani eğitim kurumlarında, öğrencileri bahsedilen konuda bilgilendirmek için ne tür 
yöntemlerin izleneceği de önemli bir problemdir. Öğretmenlerin bu konudaki en büyük 

sıkıntıları ise, öğrencilerine somut olarak gösterebilecekleri materyallerin ve deneysel 

çalıĢmaların sınırlı olmasıdır (Bozkurt -Cansüngü,2002). 

Bu tespitleri destekler nitelikte olan sonuç ise araĢtırmalara katılan bireylerin 

akademik bilgi düzeyleridir. Küresel ısınma ve sera etkisi konularında insanların büyük bir 

çoğunluğunun eksik ve yanlıĢ bilgiye sahip oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır (Darçın-Avcı 2008; 
Kahraman-Yalçın vd., 2008; KıĢoğlu-Gürbüz vd., 2010; Selvi-Yıldız 2009; Tüzün-Tuncer vd., 

2008). Ġncelenen bu çalıĢmalarda eğitim düzeyinin yükselmesine rağmen akademik bilgi 

düzeyinde olumlu yönde bir ilerlemenin olmaması (Ünlü-Sever vd. vd, 2011), öğrencilerin 

sahip olduğu kavram yanılgılarının benzer olması ve bazı noktalarda kavram kargaĢası içinde 
oldukları dikkat çekicidir. Hiç kuĢkusuz ki bu durum, Türkiye’de örgün eğitim kurumlarında 

bu konunun öğretiminde sorunlar yaĢandığını göstermektedir (Ünlü-Sever vd. vd, 2011). Bu 

sorunların ana nedeni ise Türkiye’de formal eğitimin yapıldığı eğitim kurumlarında izlenen 
düzenli bir çevre eğitimi politikasının olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Ülkemizde 

disiplinler arası olarak verilmekte olan çevre eğitiminin ders programı içeriklerindeki 

yetersizlikler, ders kitaplarının çevre için eğitime uygunsuzluğu, eğitim–öğretim ortamı, 

öğretmen kalitesi, derslerin yeterince çevreselleĢtirilmemiĢ olması gibi nedenler, çevre 
bilgisinin düĢüklüğün baĢlıca sebepleri olarak gösterilebilir (Atasoy-Ertürk,2008). Sorunun 

çözümü noktasında ise çevre eğitiminin yeterli donanıma sahip kiĢiler tarafından yapılmasının 

ve çevre eğitimi konusunda öğretim programlarının, sera etkisi konusu ile ilgili öğretim 
tasarımlarının, öğretim yöntemleri ile etkinliklerin bu araĢtırmada elde edilen bulgular 

doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek hazırlanmasının yararlı olacağı düĢünülmektedir.  
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