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Botanik Bahçesi Ekoturizmi 

Mustafa KATI 
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, Ümraniye, İstanbul 

biyogenez@hotmail.com 
 

 İstanbul-Kadıköy Ataşehirdeki Nezahat 
Gökyiğit Botanik Bahçesine öğrenclerimle yapmış 
oluğum inceleme gezisi ve buradaki bitki türleri ile 
ilgili yapmış olduğumuz incelemeler ve botanik 
bahçelerinin ekoturizm açısından önemi 
açıklanmaya çalışılacaktır.  
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Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Öğrencilerinin 
Çevre Kirliliği Konularında Davranış ve 

Tutumlarının Belirlenmesi 

Buse ERASLAN, Meriç BOZKURT, Mehmet 
SOYSAL 

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim 
Bölümü, Fen ve Teknoloji Eğitimi ABD, 01330, 

Balcalı, Adana 
buse_eraslan@yahoo.com 

 
Günümüzde insanların çevreye verdiği 

zararlar sadece insanları değil doğal hayatın 
devamlılığını da tehlikeye sokmaktadır. Bu 
tehlikelerin en aza indirilebilmesi, bilinçli ve 
çevrenin korunmasına duyarlı bir toplumun 
yetiştirilmesiyle gerçekleşecektir. Bu durum ise 
ancak iyi bir çevre eğitimiyle mümkün olacaktır. 
Bu çalışmada 2006–2007 yılı bahar dönemi Ç.Ü. 
E.F. Fen ve Teknoloji Öğretmenliği bölümünde 
öğrenim gören öğrencilerden amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yolu ile seçilen 
öğrencilerin su, hava ve toprak kirliliği ile ilgili 
olan öğrencilerin ilgi alanlarında sorulan sorulara 
verdikleri yanıtlar değerlendirilerek konu 
hakkındaki davranış ve tutumları 
değerlendirilmiştir.  

Çalışma tarama modelinde yapılmış 
betimsel bir çalışma olup, veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından geliştirilen tutum anketi 
kullanılmış ve elde edilen veriler % frekans 
dağılımları ile analiz edilmiştir. Anket 
değerlendirme formunda su, hava veya toprak 
kirliliği konularıyla ilgili olduklarını belirten 
öğrencilerin anket sonuçları incelenmiştir. Her bir 
kirlilik çeşidine karşı ilgili olan öğrencilerin ilgililik 
durumlarını tespit etmek amacıyla bu araştırma 
yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerden (81 kişi) 
54 tanesi su kirliliği ile ilgili olduklarını belirttikleri 
halde verdikleri cevaplar ilgi alanları ile 
uyuşmamaktadır, 35 tanesi hava kirliliği ile ilgili 

olduğunu belirtmiş ve cevaplarının ilgi alanları ile 
tutarlı olduğu belirlenmiştir, 31 tanesi toprak 
kirliliği ile ilgili olduklarını belirtmişlerdir ancak 
verdikleri cevapların ilgi alanlarıyla uyuşmadığı 
belirlenmiştir. Çevre kirliliği konusunda gelecek 
nesillere gereken çevre eğitimini vermek üzere 
eğitim alan fen ve teknoloji öğretmenliği 
bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının 
çevre ile ilgili savunduğu düşüncelerin 
davranışlarıyla uyumlu olması gerekmektedir. Bu 
nedenle öğrencilere çevre eğitiminin verilmesinin 
yanı sıra verilen bu eğitimin davranışlarla da 
desteklenmesi gerekmektedir.  
  
Anahtar Kelimeler: Su kirliliği, hava kirliliği, 
çevre eğitimi   
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Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Türkiye 
Uyum Süreci 

Esen Fatma KABADAYI 
1399 Sokak, No:1, D:2, Alsancak, İzmir 

efkabadayi@hotmail.com 
  

İnsanlık ve uygarlık tarihi boyunca, 
dünyanın ve doğal varlıkların durumu, canlıların 
yaşam ortamlarını belirleyen en önemli unsur 
olmuştur. Doğa ile sürekli etkileşim içindeki insan 
toplumlarının toplumsal ve ekonomik gelişimi 
büyük ölçüde doğal kaynakların kullanımına bağlı 
olarak gelişmiştir. Ancak doğaldır ki, her ülke 
sınırları içinde her doğal kaynağa sahip değildir. 
Yine de her devlet sistemi öncelikle kendi 
sınırlarının doğal kaynaklarını kullanarak ve 
öncelikle kendi vatandaşlarının refahını gözeterek 
yaşam ortamlarını iyileştirmekten sorumludur. O 
nedenle ülkeler farklı doğal kaynaklardan 
yararlanabilmek için her zaman bir çıkar birliği 
içinde olmak zorundadır.   

Özellikle II. Dünya Savaşı’nın ardından 
baş gösteren Sanayi Devrimi ve buna bağlı olarak 
gelişen hızlı nüfus artışı ile kaynakların hızla 
tükenmesi, devletleri birbirleri ile yakın ilişkiler 
kurarak varlıklarını güvence altında tutmaya 
sürüklemiştir. İşte bu doğal kaynak ve enerji 
çıkarları doğrultusunda 1951 yılında “Kömür ve 
Çelik Topluluğu” olarak Paris Antlaşması ile ilk 
oluşumunun temelleri atıldığı kabul edilen Avrupa 
Birliği de, gün geçtikçe siyasi, ekonomik, politik 
hatta kültürel bir birlik haline gelmiştir. 

Avrupa Birliği, 70’lerde ‘çağdaş ekolojik 
sistem’ yaklaşımının kullanılmasıyla birlikte çevre 
sorunlarını yaşamın merkezinde rol oynayan bir 
etmen olarak görmeye başlamış ve bir “Çevre 
Politikası” oluşturmuştur. Böylece, üye ülkelerde 
meydana gelecek olumsuzlukların üstesinden 
gelmeye çalışan AB, günümüzde sürdürülebilir 


