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“ÇOCUKLARA NASIL BĠR DOĞA EĞĠTĠMĠ?” ÇALIġTAYI  

 

 

 

 

 

24 Aralık 2005 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 

 
 

 

Çocuklara yönelik yapılacak doğa eğitimi çalıĢmalarının belirli bir zemine oturtulması ve 
geniĢ bir uygulama alanına kavuĢturulması için konuyu gündeme getirmek üzere Derneğimiz, 24 

Aralık 2005‟te Ankara‟da bir çalıĢtay düzenledi. ÇalıĢtayda, bu alanda deneyimi ve etkinlikleri 

olan kiĢi ve kuruluĢların olabildiğince bir araya getirilerek, programdaki konular hakkında tartıĢma 

ve görüĢ alıĢveriĢi ortamı sağlamak amaçlandı. ÇalıĢtaya 60‟a yakın kiĢi ve kuruluĢ temsilcileri 
katıldı. ÇalıĢtayın kaset çözümlerinin uzun sürmesi, konuĢmacılardan düzeltmelerin gecikmeli 

alınabilmesi, bazı konuĢmacılara çaba gösterilmesine rağmen ulaĢılamaması ve kitabın basımına 

destek bulunamaması nedeniyle çalıĢtay kitabının kısa sürede yayımlanması sağlanamadı. Sonuçta, 
çalıĢtay çözümlerinin e-kitap olarak yayımlanmasına karar verildi. Gecikmeli de olsa, bu yayının 

ilgililerin faydalanabileceği bir yayın olmasını ve birbirleriyle görüĢ-alıĢ veriĢine olanak 

sağlamasını umuyoruz. 

 
ÇalıĢtay salonu ve çeĢitli katkılarından dolayı TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Genel Merkezine; oturum baĢkanlıklarını yapan Sayın Yücel Çağlar‟a, Sayın Tuğba Can‟a, Sayın 

Mustafa BektaĢ‟a ve Sayın Ġsmet Yasal‟a; çalıĢtayın kaset çözümlerini yapan Sayın Özlem ġenel 
Aslan, Yasemin ġahin, Sami Evli, Ahmet DemirtaĢ‟a ve AyĢegül arkadaĢımıza; metnin 

düzenlenmesine yardımcı olan Sayın Gürkan Alpsoy‟a ve gönderdiğimiz kaset çözümlerindeki 

konuĢmalarını düzeltip gönderen tüm konuĢmacılara teĢekkürlerimizi sunarız.  
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“Çocuklara Nasıl Bir Doğa Eğitimi?” ÇalıĢtayı 

 

24 Aralık 2005 

 

Yer: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konferans Salonu Sümer 2 Sok. 36-1-A Demirtepe- 

Ankara 

 

 

8.30 - 9.00 Kayıt 

9.00 AçılıĢ 

 1. Oturum : Doğa Eğitiminin Kapsamı ve Hedefleri 

9.00 – 9.15 Çerçeve SunuĢ 

9.15 – 11.00 TartıĢma 

 (Bu oturumda “Doğa eğitimi nedir?”, “Çocuklara verilecek doğa eğitiminin amacı nedir?” 

“Kapsamı ne olmalıdır?” “Hangi yaĢlar hedef alınmalıdır?” gibi sorulara yanıt aranacaktır. 

11.00 – 11.15 Ara 

11. 15 – 12.30 2. Oturum: Doğa Eğitiminde Bugüne Kadar Yapılan ÇalıĢmalar 

 (Bu oturumda, katılımcıların çocuklara yönelik olarak gerçekleĢtirdikleri doğa eğitimi 

çalıĢmalarından örnekler vererek, deneyimlerini paylaĢmaları beklenmektedir.) 

12.30 – 13.30 Yemek arası 

13.30  3. Oturum: Çocuklara Doğa Eğitimi Nasıl Verilmelidir?  

 (Yönteme iliĢkin tartıĢmalar) 

13.30 – 13.45 Çerçeve SunuĢ 

13.45 – 16.15 3.1  Formal (Resmi) Eğitim Ġçinde Doğa Eğitimi 

 (Bu bölümde, formal eğitim içinde  

- çocukları dolayısıyla verilebilecek doğa eğitimini etkileyen etmenler (mevzuat, 

eğitimciler, sosyal çevre (kentsel/kırsal/gecekonduda yaĢayan çocuklar), aile, yaĢ, 

bireysel farklılıklar vb) ile 

- bu farklılıklara göre doğa eğitiminde kuramsal (anlatım/görsel malzeme/araç-

gereç/teknoloji vb) ve uygulama (anlatım/yer/donanım vb) yöntemleri ve 

eğitimcilerin eğitimi (öğretmen/uzman/yardımcılar) tartıĢılacaktır. 

16.15 – 16.30 Ara 

16.30 – 17.30 3.2 Informal (Gayri resmi) Eğitim Ġçinde Doğa Eğitimi 

 (Bu oturumda informal eğitimde 

 - rol alan etmenlerin etkisi (aile, medya, dernek-vakıf-koopetarif vb kuruluĢlar, sosyal 

çevredeki kiĢiler) ile 

- bu etmenlerin çocuklara doğa eğitimi verilmesinde olumlu yönde nasıl 

kullanılabileceği (bu etmenlerin eğitilmesi, eğitim yapan kuruluĢların geliĢtirilmesi, 

kullanılması gereken yöntemler vb) tartıĢılacaktır. 

17.30 – 17.45 Ara 

17.45 – 18.45 4. Oturum: Değerlendirme ve Öneriler 

 (Bu oturumda, çalıĢtayda yapılan tartıĢmalar ıĢığında kısa bir değerlendirme ve gelecekte bu 

konuyu iĢlemek üzere yapılabilecek etkinlikler için öneriler alınacaktır. Ayrıca 

- çıktıları değerlendirip sonuç bildirisi ve rapor hazırlamak, 

- çocuklara doğa eğitimi çalıĢmalarına örnek olabilecek modeller geliĢtirilmesine 

yardımcı olacak etkinlikleri yürütmek  

üzere istekli katılımcılardan bir çalıĢma grubu oluĢturulması planlanmaktadır)  

 

KiĢilerden; çocuklara yönelik doğa eğitimi hakkında varsa kendi/kurumsal uygulama çalıĢmalarını anlatan en 

fazla 1000 kelimelik bir yazıyı elektronik ortamda getirmesi/göndermesi istenmiĢ ve gelen yazılar EK-1‟de 

yer almıĢtır. 
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“ÇOCUKLARA NASIL BĠR DOĞA EĞĠTĠMĠ?” ÇALIġTAYI KONUġMA ÇÖZÜMLERĠ 

 

1. OTURUM 
 

BANU AVCIOĞLU: 
(…) ÇalıĢtayın düzeni Ģu Ģekilde olacak: Her oturum baĢkanı, oturumun çerçevesini belirleyen bir kısa 
konuĢma yapacak. Daha sonra düĢüncelerini aktarmak isteyenler söz alabilecekler. DüĢüncelerini 

yazılı olarak bildirmek isteyenler buradaki kâğıtlara yazıp her oturumun sonunda oturum baĢkanına 

verebilirler. ġimdi ilk oturumumuzu yönetmek üzere Sayın Yücel Çağlar‟ı davet ediyoruz. 

 

OTURUM BAġKANI YÜCEL ÇAĞLAR: 

(…) Ben önergelerde bulunmaktan çok, sorular sormaya çalıĢacağım. TartıĢmalarımızda 

kullanacağımız kavramlarda ortak bir payda üretmemizde fayda var. Sunumda alttaki iki satır… 
Gördüğüm genellikle bu iĢin varlıklar temelinde alınması. Tüm algılarımız, çabalarımız ve 

düĢüncelerimiz hep doğal olduğunu sandığımız varlıklar üzerine. Ġki önemli konu olduğunu 

düĢünüyorum. Birincisi yaĢadığımız alanın dıĢında bir doğal alan olduğunu düĢünüyoruz. Bizim 
egemen anlayıĢımızın içinde bu iki evren mevcut. Dimdik, geçilmez, aĢılmaz anlamda bir sınır 

koymamız ne kadar anlamlı? Koyup koymadığımız tartıĢmalı. Ama koyuyorsak ne denli anlamlı? O 

nedenle Ģöyle de algılayabilir miyiz? Doğal olan neyse-süreçler, iliĢkiler vb.- bunun üzerine hayatımızı 

Ģöyle örtüĢtürebilir miyiz? Ne kadar örtüĢtürebiliriz? Tümüyle çakıĢabilir mi? Burada hilal gibi 
gördüğümüz kısım gündelik hayatımızda ne kadar geniĢ? Bizim anladığımız yaklaĢımlar açısından 

bakıldığında bu alanın örtüĢtürülmesi gerekiyor; o zaman nasıl örtüĢtürebiliriz? Öne çıkan düĢünceleri 

çok da ayrıĢtırmadan baktığımız için karıĢtırdığımızı düĢünüyorum. Doğayla ilgili konuĢtuğumuz 
zaman Ģu üç konuyu karıĢtırdığımızı düĢünüyorum: Korumak mı, yararlanmak mı, korunmak mı? 

Aslında bunlar belki ayrıĢtırılsa… Doğa eğitimindeki yanıtların ayrıĢtırılması gerekiyor. Böyle olunca, 

baĢka ölçüde çetin sorunlar ortaya çıkıyor. ġöyle düĢünebilir miyiz: Acaba biz doğada olup doğal 

olanla ilgili açıklamaları yapabilmek, orada olup biteni anlatabilmek için hangi becerilere sahibiz? 
Çocuklara yapacağımız eğitim sırasında bu soruya olumsuz yanıt vermiĢsek küçük bir baĢlık açmamız 

gerekecek mi? Örneğin çok boyutlu analitik düĢünce gerekecek mi? EtkileĢimleriyle, tepkileriyle, 

çeliĢkileriyle, uzlaĢmalarıyla o bütünü kavrayabilecek mi? DüĢünsel becerilerimiz yeterince geliĢmiĢ 
mi? Soyutlayabiliyor muyuz? Bunu tarihsel olarak da algılamamız gerekiyor. Tarih bilincimiz var mı? 

Çocuklara yönelik de olsa tek baĢına Ģunlar yeterli mi? Ġlgilendirici, bilgilendirici, uyarıcı, korkutucu, 

sevdirici. “Aman doğayı sev, koru”; çocuk Ģiirlerinde, Ģarkılarında sıkça vurguladığımız gibi bir 
söylem yeterli mi? Bu (…) sağlar mı? Sağlarsa, bu konuda çok yetkin bilgi aktaran çocukların günlük 

davranıĢlarına baktığımız zaman sorunlar yok mu? O zaman bu alanların, hayatın bu alanına 

dönüĢtürmek gibi bir söylemle, bir perspektifle “Çocuklara nasıl bir doğa eğitimi?” sorusunu 

yanıtlamamız gerekmez mi? Bu konuĢma çerçeve, yani sınırlandırıcı değil; bir yol açıcı olabilir diye 
düĢünüyorum. DüĢüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaĢmak için bundan sonrasını sizlere 

bırakıyorum. 

 

CELAL ERGÜN: 

Öncelikle bu çalıĢtayı hazırladığınız için Ģükranlarımı sunuyor, tüm katılımcı arkadaĢlara “HoĢ 

geldiniz” diyorum. Ġnsan dünyada üç milyon yıldır var; bunun iki milyon dokuz yüz doksan bin yılını 
avcı ve toplayıcı olarak geçirmiĢ. On bin yıldır da tarımı keĢfetmiĢ. Bilim adamları tarım için diyorlar 

ki: “Ġstediğimiz bitkiyi, hayvanı yetiĢtirmek üzere doğal ekosistemler bozulur.” Tarımla birlikte doğal 

bitki örtüsü olan yerler, yapay ekosistemlere dönüĢmüĢtür. Tarımın aleyhinde değiliz ama tarımdaki 

yanlıĢ uygulamalar da bunu iyice arttırmıĢ. Daha sonra yerleĢik topluma geçiĢ ve sanayiyle birlikte 
nüfus artıĢı gerçekleĢmiĢ. Doğa ile ilgili bilgilerimiz, doğayı kullanma bilgeliğimizden daha önce  

geliĢmiĢ: Örneğin ormanı önce ihtiyaç için yakmıĢız, daha sonra fonksiyonel değerini keĢfetmiĢiz. 

Tarım için sulama yapmıĢız; sonra tuzlanma, hatta bir medeniyetin –Sümer Medeniyeti- sonu gelmiĢ. 
Sonuçta insanlar dağları yıkar, ırmakları kirletir, iklimi değiĢtirir, havayı kirletir hale gelmiĢ. ĠĢte 

bence doğa eğitimi bunu yapmamayı, yani bilgeliği kullanmayı, yani “ekolojik okur-yazar” olmayı 

öğretmektir.  
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YÜCEL ÇAĞLAR: 

ArkadaĢlar, aĢağı yukarı ortak sayılabilecek bilgilere sahip olduğumuzu varsayalım. Dolayısıyla 

bilgilendirmekten çok, ağırlıklı olarak tezler, yaklaĢımlar konusunda üretimimizi paylaĢalım.  
 

CAHĠT KOÇAK: 

Ben öncelikle doğa eğitimi kavramını içime sindiremedim. Dogmaların, inançların eğitimi olabilir. 
Eğitimden ziyade, ben, çocukların öğrenmesine nasıl yardımcı olabiliriz diye düĢünmek istiyorum. 

Uyum sağlamalarına, anlamalarına nasıl yol açabiliriz? Kazan‟da on altı dönüm arazi üzerinde 

“Ütopya” adında bir oyun-sanat-bilim merkezi oluĢturmaya çalıĢıyoruz. Birinci hedefimiz oyun, bilim 

ve sanatı öne çıkarmak. Geçen hafta ikinci sınıf öğrencileri geldiler; önce salıncak, trambolin ve kum 
havuzunda oynadılar. Daha sonra onlarla on beĢ dakika çöp üzerinde, daha doğrusu atık üzerinde 

konuĢtuk. Orada bazı ortak davranıĢlar kazanmalarını istiyoruz. Organik kavramını anlatabilmek için 

önce canlı kavramını anlatmak gerekti. Bitkiler, hayvanlar, mikroplar. Bu arada, çocuklar insanı bir 
türlü hayvan grubu içine sokamadı. Organik-inorganik farkını konuĢtuk. Organik atığın toprağa, 

domatese, süte, civcive dönüĢtüğünü öğrenince çocuklar bu atıklara sempatiyle bakmaya baĢladılar. 

Atıkları çok titiz bir Ģekilde ayırıyoruz. Metal atıkları satıp para kazandığımızı, naylon atıklara da 
bunu yapabileceğimizi anlatıyoruz. Doğa sadece bir ağaç, yeĢillik değil; bir bütün. Yani doğaya 

fotoğrafa bakar gibi değil, sinema filmine bakar gibi yaklaĢmak gerektiğini modellemeye çalıĢıyoruz. 

Çocuklara ağaç dikme çalıĢması da yaptık; tenekeden çıkarma, çukur kazma, köklerin durumu, kök  

traĢı, can suyu  gibi aĢamaları uygulama ile öğrenmek. Teoride konuĢmaktan çok, biz bunu eylemsel 
olarak hayata geçirdik. Çünkü bunun arkasında bir düĢünce sistemimiz var. “Hangi yaĢlarda?” 

sorusuna gelince tabii ki bütün yaĢlarda verilmeli. Hatta onların anne ve babalarına da verilmeli. Bunu 

okullarda yapmaya çalıĢıyoruz. Amacımız anlamak, öğrenmek ve doğayla uyum sağlamak. Kapsam da 
bireyin kendi doğasından, ürettiği çöpten, yakın ve uzak çevresinden, yaĢadığı dünyadan top yekun   

evrene kadar.   

 

YÜCEL ÇAĞLAR: 
Gerçekten çok yoğun bir program var. Dolayısıyla katılımınızın son derece sevindirici, çoklukta 

olduğunu da düĢündüğümüzde, seyahatleri olup ayrılacak arkadaĢlarımızı da düĢünerek sanıyorum 3–

4 dakikadan fazla zaman kullanmamız gerekiyor.  
 

 

BURCU MELTEM ARIK: 
Daha önceki arkadaĢların sözlerini tekrarlamayacağım ama bazılarına katılıyorum. Amaç-kapsam 

konusunda bence yaĢadığımız en önemli sıkıntı iliĢkilerin üzerinden gidilmemesi. Bir de çok 

kompleks bir sistemde yaĢamamız. Sorunumuz bu kompleksi anlayacak bireyler olamamak. Amaç ve 

kapsamımız doğayla iliĢki kurmak, bu iliĢkileri anlamaya yönelik beceriler elde etmek ve dünyanın 
çok karmaĢık bir sistem olduğunu anlamaya olanak sağlamak olmalıdır. Bir de değiĢimi algılama 

becerisi kazandırmalıyız. Çünkü dünya çok hızlı değiĢiyor ve annelerimizin, anneannelerimizin 

dönemlerindeki sadelik ve basitlik yok. Bu hızlı değiĢimi bir gerçeklik olarak kabul etmeliyiz. Bu hızlı 
değiĢimi algılama ve bu hızlı değiĢime uyum sağlama becerisini kazandırmaya iliĢkin çalıĢmalar doğa 

eğitimi kapsamına alınmalıdır. YaĢ ise, her yaĢtan olmalı. Mümkün olan en küçük yaĢtan baĢlayarak 

sonuna kadar olmalı. Bu uzun bir süreç, ancak buna hep eklenerek her yaĢta, her dönemde farklı bir 
beceri ya da bir üst bilgi ya da bilgelik eklenmeli. Kısaca Ģu yaĢ diyerek bir kopukluk olmamalı. 

 

YÜCEL ÇAĞLAR: 

Hep aynı süreye ve oturumun içeriğine göre konuĢalım diye yinelemekte fayda var; evet bir baĢka 
arkadaĢ. 

 

SEVGĠ GÜL: 
Dünya Çevresel Kolaylıklar Fonu (GEF) tarafından desteklen ve Dünya Bankası yöntemleriyle 

harcanan altı yıllık projenin beĢinci yılındayız.  Bu proje dahilinde “Yerel Hareket, Küresel Koruma” 

Ģeklindeki sloganla anılan yerel programlar var. Programın amacı; doğal kaynaklara yapılan baskıyı, 

alternatif gelir kaynakları yaratarak ve yöre insanını ekonomik olarak destekleyerek azaltmaktır. Bu 
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programın diğer bir amacı da, doğal kaynağın nasıl kullanılacağı ve korunacağı konusunda bilinç 

yaratmaktır.  

 

YÜCEL ÇAĞLAR: 

Lütfen gelecek oturumda konuĢabileceğimiz konuları bu oturumda konuĢmayalım. Bu oturumda çok 

soyut bir konuyu konuĢuyoruz. Buna iliĢkin görüĢlerinizi alalım. 
 

SEVGĠ GÜL: 

O zaman Ģu Ģekilde ifade edeyim. Doğa eğitiminde dünyayla bütünleĢmemiz gerekiyor. 1970‟lerde 

baĢlayan doğa eğitiminin önemine 1992 yılında yapılan Rio Konferansı‟nda önemli vurgular 
yapılmıĢtır. Özellikle, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve bununla ilgili doğa eğitimi öngörülmüĢtür. 

Bundan sonra ülkeler, doğa eğitimi hakkında stratejiler geliĢtirmeye baĢlamıĢtır. Biz bu anlamda 

oldukça geri kaldığımızı kabul etmeliyiz. Son 2–3 yılda bir Ģeyler yapılmaya baĢlandı ve bu ilk 
çalıĢtay oldu.  

 

ERDAL GÜLÖZ: 
Doğa eğitiminin tarihçesine baktığımızda, diğer eğitimlerden farklı, kendine has bir eğitim 

göremiyoruz. Oturumum alt baĢlıklarıyla anlatacak olursam “Doğa eğitimi nedir, nasıl olmalıdır?” 

sorusuna karĢılık bence doğa eğitimini öncelikle çocuklara anlatmak zorundayız. Bilime ihtiyacın 

olduğunu kabul etmeliyiz. Bunları bildikten sonra çocuk, kendi kendine bir gözlem geliĢtirecektir. Bu 
gözlem sonunda sorma ihtiyacı çıkacaktır. Sonunda da araĢtırmaya yönelecektir. Böylelikle doğru 

bilgiye ulaĢacaktır. “Hangi yaĢta?” diyorsanız bence anne karnında baĢlamalı bu. 

 

ġENEL ERGĠN: 

Üç soru sordunuz: Doğayı korumak mı, doğadan korunmak mı, doğadan yararlanmak mı? Bunlar bir 

ön bilinçle sorulan sorular gibi geliyor ve bu soruları yönelttiğimiz zaman bu ön bilinci aktarıyoruz. 

Ben de beyefendiye katılıyorum. Çocuklara doğa eğitimi dediğimizde bizim yaĢ grubumuz 0–12 
yaĢtır. Dolayısıyla bir bilinci aktarmaktan çok, onlara doğayı tanıtmak gerekliliği sözkonusudur. 

Doğayı tanıtmak dediğimiz zaman da “Neyi ve nesini tanıtacağız?” sorusuna cevap vermeliyiz. 

Yazdığınız bazı güzel Ģeyler var: “Varlıklar mı, süreçler mi?”, “ĠliĢkiler mi, biçimler mi” diye. Buna 
baktığımda iki Ģey öne çıkıyor: Biri varlık olarak doğa ve diğeri iliĢkiler olarak doğa. Doğa eğitiminde 

varlık olarak doğayı seçersek o zaman tek tek nesneleri tanıtıyoruz demektir. Doğayla hep nesne 

iliĢkisi kuracağız; bu da zaten bugünkü bilimin, Batı düĢüncesinin yaptığı Ģey. Bundan da bir hayır 
geldiğini görmüyoruz. Dolayısıyla Batı felsefesini bırakıp doğayı iliĢki bazında ele almamız ve doğa 

eğitimini iliĢki eğitimi haline sokmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz doğa felsefesine, yani diyalektik 

felsefeye gireceğiz. Bütün araç sistemimizi bu kapsamda oluĢturmalıyız.  

 

HĠLAL BEREKET: 

Ben hemen yaĢ konusuna geçmek istiyorum. Genel Müdürlüğümüz, okul öncesi çocuklarla 

ilgilenmekte ve bu bağlamda ilköğretim okuluna baĢlamıĢ çocuklara bazı hedefler kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Okul öncesi eğitim alan çocukların çağa göre nüfusu %25‟tir. Yani ne kadar çocuğa 

bu hedefleri kazandırıyoruz; buradan kestirilebilir. Çocuğa eğitim aldığı sürece, canlılara ve 

farklılıklara kiĢisel olarak nasıl olumlu tavır edindirilebilir hedefi düĢünülüyor. Burada canlıların 
yaĢama hakkına nasıl özen gösterilir öğretilmek isteniyor. Bir baĢka hedef, baĢkalarıyla iliĢkilerini 

nasıl yönlendireceğidir. Aldığı sorumluluğu yerine getirme örneği, alınan kararlara bağlı kalma örneği 

gibi. Toplumsal yaĢamın nasıl sürdürülebileceğini fark etmesinin sağlanmasına çalıĢılıyor. Aynı 

kiĢinin farklı rollerinin olduğunu anlatmak bir örnektir. Bir baĢka hedef, çevresindeki olgu ve olayların 
estetik özelliklerini fark edebilmesine çalıĢmaktır. Bir baĢka hedef ise çocuğun kendi çevresini estetik 

açıdan düzenlemesi için kazanması gereken davranıĢlardır. Buna örnek olarak çevresinde gördüğü 

rahatsız edici durumları -kirlilik, düzensizlik, dağınıklık gibi- fark etmesi sağlanıyor. BaĢka bir hedef 
ise estetik özellik taĢıyan ürünleri kendi çevresinde nasıl oluĢturacağıdır: Müziğe uygun Ģarkı söyleme, 

resim, el sanatı, Ģiir gibi konularda. Ġki hedef daha söyleyerek bitirmek istiyorum: ÇeĢitli sanat 

dallarındaki eserlerin özelliklerini fark etme ve yaĢamın iyileĢtirilmesi ve korumada sorumluluk 

alabilme. Bu en önemlisi. Örnek olarak yaĢamın sürdürülebilmesi için gerekli kaynakları verimli 
kullanabilme, günlük yaĢamdaki kurallara uyma –örneğin trafik kuralları-, canlıların bakımını 
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üstlenme ve koruma.  Yani çocuklar okul öncesi eğitim aldığında, bu belirlenen hedeflere yönelik nasıl 

davranıĢlar sergilemeleri gerektiği eğitimlerini almıĢ olacaktır. 

 

MEHMET DURAN ÖZNACAR: 

Bütün bilimlere baktığımızda, içeriğini hayattan aldığını görüyoruz. Fakat bunları tekrar hayata 

döndüremiyoruz. Bunu Ģuna benzetiyorum: Okullarda çocuklara diĢ fırçalamayı öğretiyoruz ancak 
çocuk diĢ fırçalamıyor. Bir Anadolu lisesinde Avrupa projesi yapılıyor, ancak dıĢarı baktığımızda her 

yer çöplük. Yani tezat var. Çocukların ilgisini doğaya çekmeye gerek yok, zaten ilgisi var: Ağaçla, 

yaprakla, toprakla, kurbağayla oynuyor. ġuna bakmamız gerekir: Okullar çocukları hayata 

hazırlamada yeterli mi, değil mi? Bir de doğaya bizim gibi bakmayan, farklı bakan bireyleri nasıl 
yetiĢtirebiliriz? Ahlakı, doğa ahlakı olarak değiĢtirebilir miyiz? YaĢ olarak bence de anne karnında 

baĢlamalı. Çocukların büyük bir kısmı zamanını televizyonun önünde, bilgisayar oynayarak geçiriyor. 

Bir çizgi film, bir oyun tasarlasak çocuk evde zaman geçirirken doğa eğitimi verilebilir. ĠĢte biyo-
çocuk, biyo-man, biyo-girl gibi.  

 

YÜCEL ÇAĞLAR: 
Çevre eğitimi -genel anlamda- ve doğa eğitimi arasında benzerlikler ve farklılıklar var. Ancak, 

bugünkü çalıĢmamızın konusu büyük ölçüde değil, tamamen doğa eğitimi. Bunu gözden kaçırmayalım 

lütfen. Buyurun. 

 

HALĠL AġICI: 

Doğayı kirletenler, tahrip edenler çocuklar değil. Okullarda ne kadar eğitim verirseniz verin, çocuklara 

temiz doğa göstermedikçe çocuklar da aldıkları eğitimi gösteremeyeceklerdir. Öyleyse, eğitim yaygın 
olarak anneye babaya, yetiĢkinlere verilmeli. Çocuğun okul öncesinden ilköğretimin sonuna değin 

aldığı eğitim yeterli aslında. En fazla doğa-çevre eğitimi Türk milli eğitim sisteminde yer almıĢ. 

ÇarĢamba günü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı bir protokol imzaladı. Bu, 

çocukların aldığı eğitimi yaĢanır hale getirmek için bir protokoldü. TeĢekkür ederim. 
 

SULTAN ġAHĠN: 

Hayatımın bir kısmını gerçekten doğada geçirmeye baĢladım. Doğa eğitimi kavramının ülkemizde 
bazı kavram karmaĢalarına neden olduğunu düĢünüyorum. Bence doğa eğitiminde amaçlarımız 

öncelikle çocuğa farkındalık kazandırmak ve duyuĢsal olarak fark ettiklerini biliĢsel algı olarak 

yerleĢtirmek olmalıdır. Bunlar yöntemler kısmında tartıĢılacağından daha ayrıntıya girmek 
istemiyorum. Ġnsan doğduğundan bu yana doğada olma eğilimindedir. Bilimin de çıkıĢ noktası insanın 

doğaya olan merakıdır. Bilimin bize getirdiği yararlarının yanısıra artık sıkıĢmıĢ bir kent yaĢamından 

boğulmaya baĢladık. Doğanın insanların sabır düzeyini geliĢtireceğine; algılama, problem çözme 

becerisini geliĢtireceğine inanıyorum. YaĢ olarak kesinlikle okul öncesine inilmesi gerektiğine 
inanıyorum. ġu anda, biz de 20–22 yaĢındaki üniversite öğrencilerine eğitim veriyoruz. Bakıldığında 

temel hareket becerilerinin bile çok geride olduğunu görüyoruz. Bence ileride bilim adamı olacak 

insanların felsefi ve biliĢsel sorgulamalarının tam oturabildiği o yaĢ döneminin kesinlikle doğa 
eğitimiyle birebir geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü çocukların aktif enerjisinin de orada 

harcanabileceğini ve bunun pozitif eğitime yönlendirilebileceğini düĢünüyorum.  

 

SEVĠLAY ATMACA: 

Dünyanın sorununun bencillik ve ben merkezcilik olduğunu düĢünüyorum. Doğa eğitimini verirken de 

aynı hataya düĢüyoruz. Eğitim programlarında doğa eğitimine, çevre eğitimine çok fazla yer 

veriyoruz. Ama bunların hepsi “Doğanın efendisi insan, onu kullanmalıyız, koruyacak olan da biziz” 
Ģeklinde oluyor. Aslında beynimizi kullanmamız dıĢında fazla bir özelliğimiz yok. Ama nedense 

doğanın sadece bir parçası olduğumuzu, çocuklara biz yoksak doğanın olabileceğini ama doğa yoksa 

bizim olmayacağımızı bir türlü anlatamıyoruz. “Doğa eğitiminin kapsamı ne olmalıdır, hangi yaĢta 
olmalıdır?” sorusuna gelince okul öncesinden baĢlanmalıdır. Bir tuvalet eğitimi, bir nesnenin 

korunması eğitimi, bir nesnenin devamlılığı eğitimi çocuğun ilerideki yaĢantısındaki anlayıĢını 

değiĢtirecektir. Bugün doğayı kirletenler bu eğitimi çocukken almayanlardır. 

 

SEVENGÜL ÇAPAR: 
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Bilginin tek baĢına yeterli olmadığı düĢüncesindeyim. Bunun en iyi örneği sigaradır. Her ne kadar 

sigaranın sağlığa zararlı olduğu söylense de bu hiçbir Ģekilde sigarayı bırakmaya yol açmamaktadır. 

Bu nedenle doğa eğitimi bilgi aktarımına dayanmamalıdır. Bundan ziyade çevreye daha iyi davranmak 
için atılan ilk ve önemli bir adım olmalıdır. Hedefimiz bilgiden eyleme olmalı. Bunun için gerekli üç 

pedagojik koĢul da Ģunlardır: Bilgi ve bilgi düzeyi, duygu ve duygu düzeyi, eylem düzeyi. Bunların 

yanısıra tüm bu eylemlere iliĢkin bir geri beslemenin alınması, yani baĢarılı yönlerin yanısıra baĢarısız 
olan noktaların da olumlu bir pekiĢtirme sağlamak veya eylemleri iyileĢtirmek için örneklenmesi 

gerekmektedir. Bu eğitimin hangi yaĢta baĢlaması konusunda ise anneden baĢlanabileceği gibi okul 

öncesinden itibaren her türlü yaĢ grubu olmalıdır. Özellikle öğretmenlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. 

 

BELMA TUĞRUL: 

Hem anne hem de eğitimci olarak burada bulunuyorum. Doğa eğitimi açık uçlu bir söz ve eğitimin bir 

parçası. Çocukların bu kadar doğal bir laboratuardan faydalanamadıklarını görüyorum. Bahçelere 
baktığımızda oralar bomboĢtur; zaten çocukları oraya çıkarmaya kıyamazsınız. Çevreye baktığımızda 

sadece arabalar var. Bu nedenle çocukların doğa açısından istismara uğradığını, doğadaki zenginlik ve 

çeĢitlilikten yararlanamadığını düĢünüyorum. Eğitimin anne karnında baĢlaması sözü çok romantik bir 
söz; ancak anne-babaların, yani bireylerin genel olarak eğitilmesi gerekir ki onlar da çocuklarını 

eğitsin. Doğa eğitiminin ailede baĢladığını düĢünüyorum. Özellikle küçük çocuklar gözlemle 

öğreniyor. Sigaradan bahsedildi; zararlarını biliyoruz ancak uygulamıyoruz. Bu toplantının iyi bir 

baĢlangıç olduğunu düĢünüyorum. TeĢekkür ederim.   
 

MELTEM CEYLAN: 

Benim sorguladığım bir konu var. Ben bu bağlamda kendi adıma eğitimi reddediyorum; bunun 
oluĢturduğu kuramsal, kurumsal yapıyı reddediyorum. Çünkü kendime sorduğum bir soru vardı, bu 

soruyu üç yıl önce öğrencilerim bana sordu. ġöyle dediler: “Doğayı en çok kirletenler en çok eğitilen 

kimseler.” ArkadaĢların kısmen söylediği biliĢsel alandan bahsediyorum. ġu anki eğitim biliĢsel alana 

yönelmiĢ. DuyuĢsal alanı daha geri plana bırakılmıĢ. Doğal olarak da eğitim kavramı daha alternatif 
bir Ģeye dönüĢmesi gereken bir olay. Süreçle, iliĢkilerle ilgili bir Ģey. Çocuğun olduğu her yapı zaten 

merakı barındıran bir yapı. Özünde farkındalık ve sevgi var olduğu sürece sahiplenme, koruma, çözüm 

üretme olacak; ve bütün bu biliĢsel düzeyler kendi kendine gelecektir. Ben en temelde kültürlerden 
kopuk eğitimlere kısmen karĢıyım. Bireyin var olduğu, büyüdüğü kültürü reddederek arkadaĢımızın 

bahsettiği Batı endeksli bir anlayıĢla çocuklarımızı büyütüyoruz. Doğa eğitimi Batı‟da da çok geliĢmiĢ 

durumda değil. Hâlâ Batı‟da aĢırı tüketimle birlikte dünyayı kurtarmaya çalıĢan insanlar var. Doğu‟ya 
baktığımda Hindistan‟da gördüğüm çok örnek var: Ġnsan kendi kültürüyle öğrenmeli, yani köydeki 

anneyle öğrenmeli. Bu örnekler arttırılmalı. Öğretmen de kendini bu anlamda sorgulayacaktır. Doğa, 

kültür ve farkındalık merkezinde olmayı tercih ediyorum. 

 

GÜL EROL: 

Amaçlarımız derken üzerine basa basa söylemek istiyorum: Öncelikle milli politikamızı oluĢturmak 

durumundayız. Batı‟dan alınan, tercüme edilen, uygulamaya çalıĢılan programların iĢe yaramadığını 
artık herkes gördü. Atatürk ne söylemiĢ? “Bilim neredeyse gidin alın” demiĢ. Tabii ki teknolojiye karĢı 

değilim ama kendi programlarımızı geliĢtirecek ve uygulayabilecek düzeyde olduğumuzu 

düĢünüyorum. Yirmi yılı aĢkın öğretmenlik ve yöneticilik yapıyorum. Çok güzel programlar geliyor 
elimize ancak önemli olan bunların uygulanabilmesi. Uygulamaya geçilemediği zaman öğretmen zor 

durumda kalıyor. Örneğin bu sene ilköğretimde çok güzel programlar baĢlatıldı, drama ağırlıklı 

programlar var. Öğretmenler, bu programı uygulamak için sadece on beĢ günlük bir seminerden 

geçirildi. Yıllarca eğitime dramanın konulması için büyük çabalar sarf edildi. Fakat bunu 
uygulayabilecek yeterli sayıda arkadaĢımız olmadığı için yapılan pekçok çaba boĢa gitti. Bu nedenle 

kendi milli programlarımızı hazırlanmamız ve bunların uygulanabilirliğine çok önem vermemiz 

gerekiyor. Bir baĢka konu da kapsam olarak programların bütünlüğünün sağlanması olmalı. Yani, bir 
konunun çekilip hep onun iĢlenmesi doğru değil. Çünkü aynı konu çok fazla konuĢulduğunda insanlar 

duyarsızlaĢıyor. Örneğin trafik konusu bunlardan biri. Bir Ģeyi öne çıkararak değil, olumlu-makul 

ölçülerde tutarak bir bütünlük içinde çocuklara vermek gerekiyor. Burada anne-babaların da eğitimine 

çok önem verilmesi gerekiyor. Özellikle büyük Ģehirlerde öyle bir anne-baba kesimi oluĢtu ki; bunlar 
tamamen kitaplara bağlı olarak çocuk büyüten insanlar. AĢırı korunan, soyutlanmıĢ, dört duvar 
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arasında bir Ģey olmasın, hasta olmasın, düĢmesin, her Ģeyi öğrensin, bilsin ama her Ģeyi havada kalan 

bir eğitim oluyor. Bir örnek vermek istiyorum. Biri ODTÜ‟den, biri de Finlandiya‟dan misafirlerimiz 

gelmiĢti. 5.-8. sınıflara trafik eğitimi dersi hakkında yapılan testler sonucunda çocukların çok iyi 
öğrendiği, fakat gözlemler sonucunda bunların hiçbir Ģekilde davranıĢa geçirmediklerini görmüĢler. 

Hepimiz kırmızı ıĢıkta geçilmemesini biliriz ama dürüst olmak gerekirse buna hangimiz uyuyoruz? Bu 

nedenle öğretmenlerin, anne-babaların hepsinin gerek program, gerekse uygulama aĢamasında bir 
bütün olarak alınması gerekiyor.  

 

YÜCEL ÇAĞLAR: 

Değerli arkadaĢlar, program sizlerde de var. Yinelemek zorunda kalıyorum, ancak doğa eğitiminin 
nasıl yapılacağı konusu daha sonraki bir oturumun konusu. Tabii ki mekanik olarak bunu burada, 

ötekini orada konuĢacağız diye ayırmamız zor. Ancak odaklaĢtırma yönünden oturumların içeriklerine 

dikkat etmekte yarar var. Ġki örnek vereceğim. Batı Karadeniz‟de çok yakındaki bir sel olayından 
sonra -mayıs ayında olmuĢtu- haziran ayında Çevre Bakanlığı Dünya Çevre Günü‟yle ilgili bir etkinlik 

yaptı. Kızılay‟da her tarafa asılan afiĢlerin kirleticiliğini bir yana bırakalım; söylem son derece önemli: 

“Doğayı korumadığında, doğa intikamını çok acı alacaktır.” Demin de konuĢmalarda dikkat ettiğim bir 
nokta oldu. Ġnsan olarak, varlık olarak doğanın neresindeysem doğa benim dıĢımda bir nesne gibi 

algılanmıĢ durumda. Çok çok iliĢkili bir bütünlük olarak algılıyoruz doğayı, ama dıĢarıya koyuyoruz. 

Burada bir problemimiz var gibi görünüyor. Ġkinci örnek bir dönem yaptığımız bir araĢtırma sırasında 

ilköğretimin ilk kademesindeki öğrencilere Ģu soruyu sorduk: Doğayı nasıl algılıyoruz? Öğretmenlerin 
hiçbir yönlendirme yapmalarını istememiĢtik. Bir tek bu sorudan oluĢan anketi dolduran çocukların 

yanıtları dört grupta toplanıyor. Orada Ģöyle bir durum çıktı: YeĢildir, güzeldir, koruyalım… YeĢillik 

dıĢında doğayı algılamıyor. Aradan zaman geçti. Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi‟nden 71 üniversiteli 
öğrenciye yönelik aynı soruyu sordum. Ġnanmayacaksınız ama aynı Ģeyleri söylediler. O zaman 

ilköğretimin ilk kademesindeki çocuk ve üniversitedeki öğrenci arasında informel-formel her türlü 

eğitim düzeni iĢletilirse iĢletilsin, arada ne oluyor? Bir Ģey olmamıĢ gibi. Biz bu oturumda son derece 

yoğunluktaki bir tartıĢmayı bu alanda yapmalıyız. Bundan sonraki oturumda bu güne kadar yapılan 
çalıĢmaları konuĢacağız. 

 

SANCAR OZANER: 
Doğa eğitiminin ne olduğunu tarif etmek istiyorum. Doğa eğitimi doğada yapılır,sınıflarda yapılmaz. 

Sınıflarda belki biraz hazırlık yapılabilir, ön bilgi verilebilir. biz Ģehirlerde doğayla bağımızı koparmıĢ 

durumdayız. Doğa eğitimini yapma refleksimiz kalmamıĢ. Bu nedenle hep sınıf içi eğitimine önem 
veriyoruz. Doğa eğitimi yapan bir tek kurum var; o da MEB‟in izcilik etkinlikleri. Ġzci öğretmenler 

çocukları doğaya götürüyor. Kurumsal olarak bir tek bunu görüyoruz, diğerleri ufak tefek etkinlikler. 

Bu eğitimleri ilköğretim yaĢındaki çocuklar dâhil çeĢitli yaĢ gruplarına veriyorlar. Bütün 

arkadaĢlarıma katılıyorum; doğa eğitimi okul öncesi eğitimle baĢlar. Altı yaĢ grubu çok önemli. Altı, 
yedi, sekiz yaĢ grubundan sonra çok geçtir. Anne-babalara doğa eğitimi verme fırsatımız yoktur. 

Dolayısıyla biz çocuklara vereceğiz; onlar da anne-babalarını eğitecekler; çok rahat eğitirler. Doğa 

eğitimi, doğadaki farklı disiplinlere ait süreçlerin bir arada yaĢayarak, iliĢkiye girerek sonuçta bir 
peyzaj yarattığını fark ettiren bir eğitim olmalıdır. Doğa eğitimi, bilimin popülerleĢtiği bir alandır. Bu 

nedenle TÜBĠTAK buna çok önem veriyor. TÜBĠTAK lise 1‟den itibaren çocuklara bir tuzak kurarak 

liseler arası bilgi yarıĢması yaparak gençleri bilim adamı olmaya teĢvik ediyordu.Ancak bilim adamı 
olmak isteyenlerin sayısı artmadı. Sonuçta, TÜBĠTAK o teĢvikin altı yaĢtan itibaren yapılması 

gerektiğini fark etti. Doğaya karĢı en yüksek ilginin olduğu beĢ, altı, yedi yaĢındaki çocuklar, 

hayvanları, çiçekleri, böcekleri, kediyi, insanı seviyor. ĠĢte bu çağda yakalamalıyız bu çocukları. Bu 

dönemde izci lideri öğretmenlerine geliyor bu çocuklar. Bir örnek vermek istiyorum. Okulun son günü 
öğrenciler toplanıyor, pikniğe götürülüyor. Top oynuyorlar, ip atlıyorlar, annelerinin hazırladıkları 

yiyecekleri yiyip dönüyorlar. ĠĢte burada doğa eğitimi için çok iyi bir fırsat var. Oyundan sonra 

öğretmenleri onları çağırarak “Hadi bakalım;  sıra geldi doğanın dilini öğrenmeye, doğayla 
ilgilenirseniz onun dilini öğrenirsiniz” diyecek. Onların ellerine birer büyüteç vererek piknik yaptıkları 

alandaki bitki ve böcekleri incelemelerini isteyecek. Doğa eğitimi gözleme dayanmalı ve çocuğun 

kendisinin yapmasına izin verilmeli. Doğa eğitiminde öğretmen sadece aracı olmalı, çünkü çocuklarda 

zaten merak duygusu var. Çizgi filmlerle, belgesellerle büyüyen çocuklar bir de TÜBĠTAK‟ın Bilim-
Çocuk Dergisi‟ni okuyorsa bazen öğretmenden daha ileri seviyede olabiliyorlar. Onları burada olduğu 
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gibi katılımcı bir eğitim içine almalıyız. Burada herkes parmak kaldırıp konuĢuyor, bu gibi toplantılar 

çok az olduğundan düzenleyenlere teĢekkür ederiz. Bazı arkadaĢlarımız, bize has milliyetçi bir eğitim 

olması gerektiğini söylediler. Ama doğada milliyet yoktur, sınır yoktur. Orada farklı kültürel 
çeĢitliliğin olduğu doğrudur, o ülkenin kendi sosyoekonomik geçmiĢiyle ilgilidir. Doğa eğitiminde 

çocuk gözlem yapacak, kendisi fark edecek farklı farklı bitkiler, taĢlar olduğunu; böceklerin çoğunun 

taĢlar altında olduğunu. Bunun için izcilik çok önemli. Bugün izcilik hedefleri Atatürk ilke ve 
inkılâplarına bağlı, vatan sevgisi yüksek, becerikli, iyiliksever, insancıl değerleri çok geliĢmiĢ bir insan 

yetiĢtirmek üzerine kurulu. Ancak, doğayla ilgili tek bir değinme var: “Çevreyi ve doğayı koruyun” 

diyor. “Anlayın, tanıyın” demiyor. Biz onları doğayı anlayan, tanıyan haline getirmeliyiz.  

 

CELAL ERGÜN: 

Bu eğitim her Ģeyden önce tüm disiplinlerden ilgili bilgileri birleĢtirip bir senteze varma becerisini 

geliĢtirecek bir eğitimdir. Amaç, insanları gezegenimizdeki doğayı, yaĢamı tehdit eden çevre 
sorunlarının çözümü için gayret etmeye, çalıĢmaya ve bu konuda olumlu tutum ve davranıĢ değiĢikliği 

kazandırmaya yöneltmektir. Bu toplantıya katılan kimseler, doğal kaynakların daha verimli ve 

sürdürülebilir kullanılması gereğini anlamaya baĢlamalıdır. Eğitimcilerin en önemli görevi, çocukları 
olduğu kadar yetiĢkinleri de eğitmektedir. Kapsam konusunda, çocuklara ekoloji ve ekosistem 

öğretilmelidir. Ġkincisi çevre; özellikle toprak, hava, su, flora, fauna, akarsular, göller, sulak alanlar ve 

bunun gibi konular daha detaylı olarak çalıĢılıp tespit edilebilir. Üçüncü olarak doğadaki tüm 

çevrimler çocuklara öğretilmelidir. Su, karbon, azot, mineral çevrimi… Çevrimlerin bozulması 
üzerinde durulmalıdır. Bu çevrimlerin bozulmasındaki en önemli etkenlerden bir olan tüketim toplumu 

üzerinde durulmalıdır. Tüketim alıĢkanlıklarından vazgeçecek davranıĢlar üzerinde durulmalıdır. 

Doğaya uyum sağlama üzerinde durulmalıdır. Doğadaki iliĢkilerin ne olduğu izah edilmeli ve insanın 
sorumlulukları anlatılmalıdır. Eğitimi vermek için de eğitim sisteminde değiĢiklikler yapmak 

gerekiyor. Günümüzde eğitim, disiplinler arası bir ayrılığı öğretiyor. Mesela siyaset bilimi, ekonomi, 

ahlak, kimya, hatta termodinamik gibi disiplinler birbirleriyle bağlantılı olduklarında çevrenin, 

doğanın durumu açıklanabilecekken birbirlerinden ayrı tutulmaktadır. Demek ki doğa eğitiminde 
disiplinler arası bir yaklaĢım gereklidir. Eğitimin etkili olması için eğitimin yeri de çok önemli. Bu 

dersler çevresel açıdan büyük maliyetleri olan, fosil yakıt ve su sarfiyatının yapıldığı, öğrencilerin 

psikolojik açıdan doğal dünyanın uzağında bırakıldığı yapay sınıf ortamlarında gerçekleĢtirilirse 
olmaz. Bunun sonucunda öğrencilere yaptıkları eylemlerin ekolojik sonuçlarını göz ardı etmeyi 

öğretiyoruz. Bunun için doğa eğitimlerinin sınıf ortamından uzak, doğada yapılması için tüm olanaklar 

gerçekleĢtirilmelidir. Biz bunu TEMA olarak yedi yıldır doğada yapıyoruz.  

 

 

MEHMET TORAN: 

Türkiye Okulöncesi Eğitimini GeliĢtirme Derneği‟nden katılıyorum. Aslında gerçekten doğa eğitimine 
gerek var mı? Çünkü doğa eğitiminin çocuklarda var olduğunu söylediler ve söyledikleriyle çeliĢtiler. 

Varlık içinde yokluk çektiğimiz gerçekten doğru. Doğal olarak biz insanlar doğanın bir parçasıyız. 

Bunun farkında olmalıyız. Doğanın parçası olarak biz doğaya ne kadar saygı gösteriyoruz ya da doğa 
bize ne kadar saygı gösteriyor? Sonuçta doğayla iliĢkilerimiz karĢılıklı ise doğaya saygı gösterdiğimiz 

kadar doğa da bize saygı gösterecektir. Bunun en iyi örneğini Kızılderililer yaĢamıĢtır, isimleri bile 

doğadan gelmektedir. Oysa biz hep doğadan kaçmıĢızdır. Büyüklerimizin isimlerini çocuklarımıza 
koyarak onların beklentilerini karĢılamıĢızdır. Doğa eğitiminin amacı ne olmalı? Çocuklar doğanın bir 

parçası olduğu için doğa eğitiminde bir amaç belirlemeye gerek yok. Önemli olan çocuğu doğada aktif 

olarak harekete geçirmektir. Doğa eğitiminin kapsamı ne olmalı? Doğanın bir parçasıysak doğa 

eğitiminin kapsamını belirlemekte de bir sıkıntı olmayacaktır. Hangi yaĢlarda? Anne karnında 
baĢlamalı ama önce anne eğitilmeli. Doğa derken Ģehir dıĢındaki kırdan bahsediliyorsa bunu 

anlamakta güçlük çekiyorum. Doğa bizim okulumuzun karĢısındaki binadır da, bahçedir de, parktır da. 

Doğa ille de Ģehir dıĢındaki dere kenarı mıdır? 

 

TUĞBA CAN: 

Doğa eğitimi her zaman var oldu ve eğitim ne zaman var olduysa doğa eğitimi de bunun içindeydi. Biz 

neden bugün buradayız? Doğa eğitimi neden gündemde? Çünkü insanın farkındalığı arttı. Bunun iki 
nedeni var. Bilim ve teknoloji aracılığıyla insanın ayak basmadığı yer kalmadı. Bir yandan da 
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kentleĢme ve endüstrileĢmeyle bir takım sorunlar yaĢamaya baĢladık. Bunlar büyük sorunlar da 

değildi. Hava kirliliği dünya var olduğundan beri belli dönemlerde var oldu; erozyon vardı. Bu 

nedenle bir anda Batı‟dan kaynaklanan çevre eğitimi bombardımanı içerisinde kaldık. Bunu iki 
nedenle doğru bulmuyorum. Birincisi aktivist yaklaĢımı nedeniyle doğru bulmuyorum. Ġkincisi de bu 

durum, eğitim var olduğundan beri olan doğa eğitimini kısıtladı. Bugünkü konuĢmalarımızda daha çok 

çevre eğitimi konuĢuluyor. Doğa eğitimi organizmanın kendisini tanımasıdır. Dünyayı bir organizma 
olarak görüyorum. Bizim sorunumuz Ģurada: Bu organizmayı tanımak için önce kendimizi 

tanımalıyız. Amacımız ne olmalı? Zaten insanların farkındalığı var ama doğru bir farkındalık 

yaratılmalıdır. Ondan sonra bireylerin kendi karar verme hakları var. Bilinçlendikten, doğa eğitimini 

aldıktan sonra isteyen sigara içer, isteyen çok yer, isteyen az yer. Buna bireyin kendisi karar versin. 
Doğa eğitimini eğitimin ayrı bir parçası olarak görmüyorum; farkındalık yaratması yeter. Kapsamı 

organizmayı tanımak olmalı. Ben doğaysam, ellerim, ayaklarım, kalbim, gözüm; bunların hepsinin 

varlıkları, iliĢkileri, süreçlerini öğrenmeliyim. Peki nerede? olmalı. Örgün eğitimde de, yaygın 
eğitimde de, sivil örgütlerde, çeĢitli kurumların düzenledikleri eğitimlerde de bunların olmaması zaten 

düĢünülemez.  

 

MUSTAFA BEKTAġ: 

“Doğa eğitimini nasıl anlayabiliriz?” sorusunu ters bir soruyla yönlendirmeye çalıĢacağım. “Doğa 

eğitimi bana göre ne değil?” Doğa eğitimi, bugüne kadar yaptığımız gibi kendi bilgi birikimimle 

anladığım gibi anladıklarımı çocuklara aktarmak değil. Çünkü onların kapasitelerini geliĢtirmek 
konusunda bir Ģey yapmıyoruz. Sadece bizim gibi bakmayı öğrenmelerini sağlıyoruz. Ġnsanlara 

“Doğayı seviyor musun?” diye sorduğumuzda “Evet ağaçları seviyorum” der. Bir adım daha ileri gidip 

“Ormanları seviyorum” diyorlar. Ormanları da ağaçlar gibi anlıyorlar. Demek ki bugüne değin 
yaptığımız doğa eğitimlerinde bir takım yanlıĢlıklar, açmazlar var. ĠliĢkileri, süreçleri anlamalarını 

sağlamak, farkına vardırmak, öğretmek önemli. Eğitimi alıcı-verici mantığıyla anlıyorsak bu yanlıĢ. 

Onların öğrenmelerine katkı sağlarız, önlerini açarız, anlamalarını sağlayabiliriz, farkına vardırırız. 

Daha sonra kendisi bunları içselleĢtirerek bunlara bir yön verir, algılamasını geliĢtirir. Sonuçta bizim 
gibi de bakmayabilir. “Doğa sizin söylediğiniz gibi yok olan bir durumda değil” diyebilir. Bugüne 

kadar ne kadar biliyorsam, nasıl algılamıĢsam o algıladıklarımı empoze etmeye çalıĢtık. Ciddi 

yanlıĢlıklar da yaptık. Geriye dönüp baktığımızda, müfredatımızda da bunları görüyoruz. BakıĢ 
açımızı farklılaĢtırmalıyız. Hangi yaĢ grubu olduğu çok önemli değil, önemli olan bunun sürekliliği. 

Altı yaĢında eğitim verdikten sonra bunu yedi, sekiz, dokuz yaĢında da sağlayabiliyor musunuz? 

Yoksa bu süreçler içerisinde bir-iki defa yaptığınız bir etkinlik mi? Bu, yaĢam boyunca sürekliliği olan 
bir Ģey olduğu takdirde bunu bir yerlere taĢıyabiliyorsunuz. Yoksa “Ben 100 kiĢiye doğa eğitimi 

verdim” demek kolay. ĠliĢkileri, süreçleri farkına vardırmalıyız. Doğadaki herhangi bir öğeyi sağlıklı 

bir Ģekilde tanıyıp, onların arasında nasıl bir iliĢki olduğunu kaçımız görüp yorumlayabiliyoruz? Bunu 

ilgi alanlarımıza göre yapıyoruz: Birisi kuĢlar boyutunda, birisi ağaçlar, birisi toprak boyutunda 
yapabiliyor. Doğanın bir bütün ve karmaĢık iliĢkiler içerisinde olduğunu bilmeliyiz ve bunu anlamaya 

çalıĢmalıyız.  

 

ZUHAL MUTLU: 

Her Ģey mükemmel gitti ve doğa eğitimi verdik diyelim. Sonuçta neyi ortaya çıkarmak istiyoruz? 

Nasıl bir ortam olmalı ki tüm dediklerimiz idealize olsun? Bu soruyu sorarak baĢlarsak ona göre bir 
resim ortaya çıkacaktır. Bence amacı, hedefi ve kapsamı belirlerken bu resme bakmalı. Mevcut sistem 

içerisinde bu eğitimi nasıl vermeliyiz? Biz gördüğüm kadarıyla az sayıda da değiliz. Türkiye‟yi bu 

amaçla değiĢtirebilecek güçte miyiz? Eğer doğru Ģeyleri yapabilirsek buradaki grup belki birçok Ģeyi 

değiĢtirebilir. Birey olarak kendi bakıĢ açımızı nasıl değiĢtirmeliyiz? Çocuk bir takım özelliklerle 
doğuyor. Aile ortamında, okul içerisinde merakı, öğrenme duygusunu öldürmeden biz bu yapıyı nasıl 

sürekli besleriz? Hangi yaĢlarda olmalı? Her yaĢta ve sürekli olmalı. Biz gerçekten değiĢime aday 

bireyleri nasıl yetiĢtirebiliriz? Sürdürülebilir yaĢam için tüketimi önleyerek bir Ģeyleri nasıl vermeliyiz 
ki değiĢimi sağlayabilelim? 

 

ġENEL ERGĠN: 

Son iki konuĢmacı beni çok heyecanlandırdı. Burada konuĢulan Ģeylere katılıyorum. Doğayı çocuklar 
kirletmiyor ama çocukken bu eğitimi almayan yetiĢkinler kirletiyor.  Biz Ģimdiye kadar aldığımız 
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biliĢsel süreçlerle düĢünmeyi nasıl gerçekleĢtirmeyi öğrendiysek öyle konuĢuyoruz. Bu, “Ya o, ya bu 

doğrudur” yönelmesidir. Bu formel mantığa dayalı bir biliĢsel süreçtir ve bizim düĢünme sistemimiz 

nesne odaklıdır. Dolayısıyla aynı anda iki doğru kabul etmiyoruz. Hâlbuki aslında ikisi de doğru. 
 

YÜCEL ÇAĞLAR: 

Doğru olanı nasıl tanımlayacağız? 
 

ġENEL ERGĠN: 

Bağlamdan kopuk, nesnelerle düĢünmeyeceğiz. Belli bir bağlamda bir Ģey doğrudur, ama bağlamı 

değiĢtirdiğiniz zaman öbür bağlamda yanlıĢ olan Ģey doğru olabiliyor. Dolayısıyla hep bağlam 
çerçevesi içerisinde düĢünmek zorundayız. Zaten doğa bizi öyle düĢünmeye zorluyor. Yani çeliĢkilerin 

bir arada olduğu doğrularla doğayı anlayabiliyoruz. “Hem o doğru hem bu doğru” yönelmesine 

geçmediğimiz zaman kendi bilincimizi değiĢtiremeyiz. Bu Doğu‟nun düĢüncesidir. Onun için Çinliler 
doğayla daha iyi iliĢkiler kurabilirler, doğayı daha iyi anlayabilirler. ÇeliĢmezlik yasasına oturan 

düĢünce sisteminizi değiĢtirmeliyiz. Bize bugün öğretilen bilim üretme yöntemlerini de 

değiĢtirmeliyiz. Doğa, öğrenilen Ģey olmaktan çıkmalı; doğa, yaĢanan Ģey olmaya dönmeli. Sürekliliği 
bu Ģekilde sağlarız. 

 

SEVGĠ GÜL : 

Doğayı ağaç, yeĢillik olarak algılıyoruz. Bu sanki resmi devlet görüĢü gibi. Ġlkokul öğrencisi de, 
üniversite öğrencisi de doğayı aynı Ģekilde tarif ediyorsa bir sorun vardır. Demek ki okumuyoruz ve 

okumak için mekanizmalar geliĢtirmiyoruz. Doğayı anlatan, tanıtan, farklı noktalarda algılatan 

ürünlerimiz yok. Farklı bakıĢ açıları verebilecek mekanizmalara ihtiyacımız var. Bu mekanizmalar da 
bütüncül olmalı. Dünya politikası nedir? Türkiye politikası nedir? Dünyada da, ülkemiz politikalarıyla 

da bütüncül, farklı mekanizmalarla doğayı algılatmalıyız ki doğa bilincimiz yaygın ve çok yönlü 

olsun. 

 

BELMA TUĞRUL: 

Doğa eğitimini kimin için yapıyoruz? Çocuklar için. Çocuk nasıl düĢünür, ihtiyaçları ne? Doğa eğitimi 

her boyutuyla doğada yapılamaz. Doğa dediğiniz zaman anaokulundaki çocuklar “Ağaç, böcek, çiçek” 
der ama ekolojiden bahsedemez. Bu eğitim bir program haline dönüĢtürülecekse bunu aĢamalandırmak 

gerekiyor. Çocukların gereksinmelerine göre, çocukların nasıl düĢündüklerine göre temalar 

oluĢturulması lazım.  Ben “doğa” deyince aklına yeĢillik gelen Anadolu çocuğuna devinimden, 
değiĢimden bahsedemem. Çocukların algılama düzeylerine, ihtiyaçlarına göre zenginleĢecektir, bir 

doğa bilinci oluĢacaktır.  

 

CEREN GÖĞÜġ: 
Geleneksel çocuk oyunları ve oyuncakları üzerine çalıĢıyorum. Hep doğanın yanlıĢ anlaĢıldığı, yeĢillik 

olarak anlaĢıldığı söyleniyor. Acaba kentteki çocuk mu bunu böyle anlıyor, köylü çocuk ne Ģekilde 

anlıyor? 
 

AHMET DEMĠRTAġ: 

Doğa eğitimini düĢünürken iki konuyu ayırmak gerekiyor. Bunlardan biri doğadaki varlıklar, biri de 
süreçlerdir. Bu iki kavram, değiĢik yaĢlardaki çocuklara farklı verilebilir. Biz, (doğa eğitiminde) 

çocukları kendi istediğimiz gibi yönlendiriyoruz. Doğadaki varlıkları, özellikle 5–6 yaĢındaki 

çocuklara öğretmekte kolaylık çekeriz. Doğal süreçler, insan etkisi olmaksızın kendini yeniden üreten 

süreçlerdir. Bu süreçleri de çocuklara öğretmeliyiz. Yeri gelir, bu süreçler bizim aleyhimize de 
iĢleyebilir, istediğimiz amaçlarımıza da uygun düĢebilir. Biz bu süreçleri bilip çocuklara doğru 

aktarabilirsek bu süreçlere karĢı hem yeterli önlem almada bir bilinç oluĢturabilir, hem de 

yararlanabileceğimiz yanlarından da yararlanmamıza kolaylık sağlar. Çocuklara öğretmemiz gereken 
bir nokta da, doğanın sadece seyirlik olmadığıdır. Ġnsanlar olarak doğadan yararlanmayı da bileceğiz. 

Doğadan yararlanırken bunu doğanın kendisini yeniden üretmesine fırsat verecek Ģekilde planlamayı 

hedeflemeliyiz. Çocuklar bunu da kavramalı. Yani çocuklar doğayı sadece resmi yapılacak, fotoğrafı 

çekilecek, içinde güzel anlar geçirilecek bir yer olarak değil; yaĢantımıza çok olumlu katkılar 
sağlayan, vazgeçemeyeceğimiz, zaten bizim irademizle de oluĢmayan bir ortam olarak görmeli; bunu 
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öğretmeliyiz. Çok da yönlendirici olmamalıyız. Çocuklara doğa eğitiminin büyük bir bölümünün de 

doğada gerçekleĢtirileceği bir gerçek. Doğayı orman olmaktan, dere kenarı olmaktan, sadece bu 

boyutlarıyla aktarmaktan çıkarıp bozkırın, çöle benzeyen bir ortamın ya da sadece kayalık olarak 
gördüğümüz bir yerin de doğa olarak algılanması gerektiğini kavratabilirsek amacımıza ulaĢabiliriz.  

 

 

NURAY ÇOġKUN: 

Önce çocuklara “Doğa nedir?”i öğretmeliyiz. Hatta önce biz öğrenmeliyiz. Bireysel farklılıklara da 

saygı duymamız gerekiyor. Doğanın ne olduğunu öğrettikten sonra da çocuklar doğanın kapsamına 

kendileri karar verecektir. Erken çocukluk eğitiminden itibaren çocuklar CD‟leri, kasetleri, bizleri 

örnek alarak; konuĢulanları veya etraflarındakileri görerek kaydettikleri için doğumdan itibaren pek 

çok Ģeyi algılamaya baĢlayacaklardır. Doğumdan ölüme değin uzun bir süreyi düĢünürsek öğrenim 

bunun bir kısmı ama eğitim davranıĢ değiĢtirmeye yönelik olacaktır.  

 

ĠSMET YASAL: 

Onlarca ikilemimiz var. Ġnsan olarak kafamız hayli karıĢık. Sancar Hoca “Doğa eğitimi mutlaka 
doğada olmalı” dedi. Celal Bey de buna katıldı. Orada bir doğa var. Biz oraya gidelim. Çocukları da 

götürelim. Sonra yağmur yağarsa, soğuk olursa kaçalım; doğa olmayan kapalı bir yer bulalım. 

Dağlarda, kuĢ gözleminde, sulak alanlarda zaman geçirelim. Ama tiyatromuz, sergimiz, sinemamız, 
konserimiz gelirse ya da kredi kartı borcu yaklaĢırsa ya da maaĢımız biterse onu çekmek için kente 

dönelim. Kentin sıcak ortamına sığınalım, doğa orada beklesin. Biz istediğimiz zaman doğaya gideriz; 

bu ikilemlerimizden birisi. Bir diğeri ise Henry David Thoreau‟nun dediği gibi “Kentte yaĢayarak 
doğacı, çevreci olamazsınız.” O zaman gidip tam da doğanın göbeğinde yaĢayacaksınız. Bir üçüncüsü 

Ahmet Ġnam‟ın dediği bunları “hemhal etme” olayıdır. Ömrünüzü küçücük bir odanın içinde 

geçirseniz bile doğayla hemhal olabilirsiniz. Onu içinizde yaĢatabilirsiniz. Ömrünün yirmi yıla 

yakınını bir hücrede geçiren, gökyüzünü sadece bir doğa parçası olarak gören bir insanın yazdığı 
küçücük bir demet: “En yumuĢak/ En sert/ En tutumlu/ En cömert/ En seven/ En büyük/ En güzel 

kadın/ Toprak!” 

 

YÜCEL ÇAĞLAR: 

Hem sözüm ona oturum baĢkanı, hem de bir katılımcı olarak iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. 

Birincisi Ģunu algılamakta, anlamakta son derece zorlanıyorum: “Burada konuĢulan he düĢünceye 

katılıyorum.” Ben burada konuĢulan her düĢünceye katılmıyorum. O kadar farklı Ģeyler söylendi ki. 
Bunu söylemenin iki amacı olabilir: Ya anlaĢılmamıĢtır ya da idare ediyoruz. Burada benim Ģahsen 

katılmadığım dünya kadar düĢünce vardır. Dolayısıyla bunu nezaketin ötesinde çok da anlamlı 

bulmadığımı belirtmek istiyorum. Ġkinci noktayı iki örnekle açıklayacağım. Bu yaz katıldığım, 
katılımcıların çoğu üniversite bitirmiĢ araĢtırma görevlisi olan insanlara dönük bir eğitim programında 

sözel açıklamaları dinledikten sonra alana çıktığımızda sunuĢla uygun içerikte bir uygulama çalıĢması 

var. Ġlgili öğretim görevlisinin baĢında bulunmasına, az önce seminerin yapılmıĢ olmasına karĢın yirmi 
beĢ-otuza yakın katılımcı arasından bir tek soru soran bile çıkmadı. Ne yapıyorlardı? Cep 

telefonlarının fotoğraf makineleriyle bulundukları ortamın doğal güzelliklerini sergilemekle 

yetiniyorlardı. Üç dört defa uyarmak zorunda kaldım. AkĢam benim söyleĢim baĢladığında da, o kadar 

masrafa, o kadar emeğe karĢın bu yetiĢkin, mastırlı, doktoralı araĢtırma görevlisi düzeyindeki 
insanların ilgisinin bu düzeyde olduğunu görünce doğal olarak kızdım. Ġkinci örnek; bir derneğin doğa 

yürüyüĢü gezisine açıklayıcı olarak bizim de katılmamızı istediler. Haymana yolu üzerindeki kuĢ 

cennetine ve oradaki jeomorfolojik oluĢumları görmeye gittik. Kendilerini de gideceğimiz yerin bozkır 
olduğu, orada ağaç-orman gibi bileĢenleri görmeyecekleri konusunda uyardım. Ġki otobüs insan 

götürdük. Milli parktan emekli bir arkadaĢımız dürbünler getirdi. Çok seçkin bir alan ve çok önemli 

kuĢ türleri var. Ġki otobüs dolusu insandan o dürbünü kullanan sadece iki kiĢi çıktı. Öğleye doğru 
“Hocam, bizi buraya neden getirdiniz?” diye Ģikâyetler baĢladı. Otobüsü durdurduğumuz yerin 1 

m
2
‟sinde belki de yirmiye yakın bitki türü vardı. Tam mayıs ayı, bozkır çıldırmıĢ. Böyle bir 

noktadayız. Son sözü katıldığım bir ifadeye iliĢkin olarak söylemek istiyorum. Celal ġengör‟ün 

aktarmasına göre dünyanın en önemli yerbilimcisinin doğa eğitimiyle ilgili söylediği bir tespitini 
katıldığımı da belirterek paylaĢmak istiyorum: “Doğa eğitimi kitaplıkta yapılır. Ġyi bir doğa bilimci 
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kütüphaneden çıkmaz.” Bunları uç noktalar olarak kabul ederseniz, bunların nasıl olacağını da ileriki 

oturumlarda tartıĢacağız. 

 
 

  

 

2. OTURUM 

 

BAġKAN TUĞBA CAN: 

(…) 
 

SANCAR OZANER: 

TÜBĠTAK‟da yaptırdığımız ekoloji temelli doğa eğitiminde izci lideri öğretmenleri çok önemsemeye 
baĢladık. Çünkü onlar eğitendir. Onlar o çocukları alıyorlar, izci yapıyorlar; anne babalar da buna 

olumlu bakıyorlar. Çocukları alıp doğaya çıkarıyorlar. Bu Türkiye‟de doğa ile bağı kesilmiĢ çocuklar 

için büyük bir fırsattır. Kime, neyi, nasıl yaptırdığımızı anlatabilecek hazırdaki bir kurumu 
kullanmakta yarar var. Tabi bunlar farklı yaĢ gruplarında çocuklar. Biz izci lideri öğretmenleri 

alıyoruz ve bir milli parkta “Doğa nedir, doğadaki iliĢkiler nelerdir, farklı farklı süreçler nasıl iĢler?”; 

bunları anlatıyoruz. Sonuçta doğanın bir bir sentez olduğu ortaya çıkıyor ve insan bunun neresinde 

sorusuna yanıt arıyoruz. Çoğu arkadaĢ, birinci bölümde kendimizi tanımamız gerektiğini söyledi. 
Kendimizi tanımamız için doğadaki sistemlerin nasıl çalıĢtığını bilmeliyiz. Ġnsan olarak biz bu 

sistemin neresindeyiz, biz doğadan nasıl etkileniyoruz? Doğada eğitim olmalı. Örneğin toprağı 

öğretirken toprakçı öğretmen geliyor; bitkici öğretmen geliyor; yaban hayatını anlatacak faunacı 
öğretmen geliyor; coğrafyacı geliyor. Toprağın o yörenin kayacıyla iklimi arasındaki iliĢkilerden 

ortaya çıkan canlı bir varlık olduğunu anlatıyor. Yani diyor ki “Bu kayaçlar böyle bir yağıĢ altında 

oluĢuyor; böyle bir yağıĢ rejiminde, böyle bir sıcaklıkta, böyle bir toprak oluĢuyor. böyle bir toprak 

olduğu için de burada böyle bir bitki örtüsü var; böyle bir bitki örtüsü olduğu için de buna bağlı yaban 
hayvanları var. ĠĢte bu otçul yaban hayvanları olduğu için bunları yiyen etçiller var. Bu doğayı 

kullanan bütün uygarlıklar bu doğa ile iç içe yaĢadığı için buradaki doğal kaynaklar onların 

kültürlerini etkiliyor. Kültür de aslında bütün bu doğal kaynaklarla ilgili.” ĠĢte biz buna bütüncül 
eğitim diyoruz. Ġzci liderlerine verdiğimiz bu eğitimin aynısını izci lideri öğretmenlerimizin 

öğrencilerine vermelerini bekliyoruz. Ne mutlu ki o eğitimi bitiren arkadaĢlarımız, izci eğitimini 

doğanın dilini öğrenme fırsatına dönüĢtürüyorlar. Doğayı korumak için doğanın ne olduğunu bilmemiz 
gerekiyor. Bunun için de izcilik eğitimi çok önemli. Artık izcilik eğitimi bu konuma gelsin ve bu 

sistemle Türkiye bu eğitimler aracılığıyla gerçek çevrecileri yetiĢtirecek duruma gelsin. 

 

Mustafa DOĞAN: 
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü olarak “Avrupa‟da sağlıklı okullar ağı” projesi yürütüyoruz. Bu proje 

kapsamında kırk altı ülkeden okulların içerisinin ve çevresinin halk sağlığı açısından nasıl sağlıklı 

yapılabileceğini tartıĢıyoruz ve bu konuda çalıĢmalar yapıyoruz. Bu tartıĢmalarda buradaki konulara 
giren birtakım baĢlıklarımız var. Burada kurulacak alt komisyonlarda ve dernekte karar vericilerle 

birlikte bunu görüĢebiliriz. Bu çalıĢmaları bizim çalıĢmamıza entegre edebiliriz. Bu proje Ģu anda 

Türkiye‟deki yüz on üç okulda uygulanıyor. 2006 yılı hedefimiz iki yüz elliyi geçmektir. Ayrıca 
SHÇEK ile SEGM arasında psikososyal rehabilitasyon projesi baĢlatmaya çalıĢıyoruz. Yine bu 

çalıĢmanın içine bunu koyabiliriz. Çünkü bizim temel hedefimiz, halk sağlığı konusunda bütün yaĢ 

grubundaki insanların tamamını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. BeĢ yaĢında bir çocuğum var. 

Daha önce Amasya‟da çalıĢıyordum. Orası buraya göre daha yeĢil bir çevreye sahip. Ben köyde 
büyüdüğüm için doğayı birçok kavramlarla veya birçok eylemlerle tanımadım ve sevmedim. Çünkü 

ben doğanın içindeydim. Üzerime ağaç düĢtü, onun acısını yaĢadım; çiçek koparttım, onun zevkini 

yaĢadım; çocuğuma da aynısını yapmayı düĢündüm ve birkaç tane ağaç tohumu alarak onu büyütmeye 
baĢladım. Çocuğuma ilkeler, çağdaĢlık vs. hiçbir Ģey anlatmadım. Ona sadece Ģunu söyledim: “Sen bir 

Ģey yaratabilirsin ve bu yaratmayı baĢından sonuna kadar görürsen zevk alırsın.” Çocuk kendi odasını 

ağaçlarla, çiçeklerle geliĢtirmeye baĢladı; ama kendisine hiçbir Ģekilde, hiçbir fikir öğretmedim. 

Denettim, geliĢtirdim. Eğer hedefimiz çocuklarsa sosyal öğrenme, sosyal model olma çocuklar için 
çok önemli. Bir fidan, bir tohum diktiğimiz zaman çocuk ömrü boyunca bu sahneyi unutmuyor.  
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ERDAL GÜLÖZ: 
Soruları sırayla yanıtlamak istiyorum. Kimlerle yapıyoruz? Yedi–yirmi yaĢ grubu çocuklarla ve 

gençlerle çalıĢıyoruz. Bunlar yirmi yaĢından sonra lider oluyor ve liderlerle de yetiĢkin eğitimi 

yapıyoruz. Peki, neler öğretiyoruz? Doğayı korumada, araĢtırmada, sorgulamada, tanımada bilinmesi 
gereken neler varsa bunu program geliĢtiricilerle oturup tespit ediyoruz. Önce yerelde çalıĢıyoruz. 

Kütüphane sözünü o nedenle çok beğendim. Mutlaka bilgilenmek zorundayız. Sonra da bu 

bilgilerimizi arazide, her türlü Ģartlarda uyguluyoruz. Tüm üniversitelerle, sivil toplum kuruluĢlarıyla 

ve kamu kurumlarıyla çalıĢıyoruz. Ama doğayı sadece izciler kurtarır, kurtaracaktır diye bir söz doğru 
değil. Ama biz bu konuda iddialıyız.  

 

HALĠL AġÇI: 
Çocuklarda doğa eğitimi ile neler yapılabileceği anlatılmak isteniyor. Ancak katılımcıların bir önceki 

oturumdaki konuĢmalarında sanki kendi öğrencilik dönemimizdeki eğitim anlayıĢının devam ettiği 

düĢüncesi var. Ancak program mantığını, program yapmasını bilenler veya bu konuya aĢina olanlar 
bunu bilirler.  MEB 2005–2006 yılından itibaren öğrenci merkezli sarmal eğitim sistemi dediğimiz bir 

sisteme adım attı. Bu, kademeli olarak öğrencilere öğrencinin merkezde olduğu, öğretmenin kenarda 

olduğu bir eğitim anlayıĢının verilmesidir. Bu anlayıĢla üniversitelerle iĢbirliği yaptık. Birinci, beĢinci, 

altıncı ve sekizinci sınıf programlarımızı yeniledik. ġu anda sistem devam ediyor. Konulara 
baktığımızda müfredatın en az üçte biri bu konulara yönelik. Yalova‟daki MEB tesislerine seksen bir 

ilden gelen öğretmenlere bununla ilgili bir seminer düzenledik. Seminere katılanların ilk tepkisi “Bu 

programı yürütemeyiz, çünkü öğretmene fazla miktarda etkinlik üretme görevi veriyor” oldu. 
Dördüncü gün sonunda hakikaten bu iĢi becerebileceklerini gündeme getirdiler. Sonuçta burada 

önemli olan doğa tanımından yola çıkarak insanın doğanın bir parçası olduğunu, önce insanın kendini 

tanıması gerektiğini, doğanın bir parçası olarak yaĢamını sürdürebilmesi için doğaya ihtiyacı olduğunu 

vurguladık. Bu ihtiyacın karĢılanabilmesi için doğanın korunması gerektiği; korumanın da, kollamanın 
da ne Ģekilde olacağı o aĢamalarda anlatılmıĢ oluyor.  

 

NĠLGÜN ERENTAY: 
Bir eğitimci olarak bugün sorulan sorunun kendime düĢen payını sorgulamaya baĢladım. Neyi, ne 

kadar, ne Ģekilde vermeliyim? Bu durumda, doğa ve çevre eğitimi konusunda ilköğretim 

öğretmenlerine yönelik bir çalıĢma var mı diye, bunun üzerine araĢtırmaya baĢladım. Açıkçası bu 
konuda çok da tatmin olmadım. TÜBĠTAK‟ın doğanın dilini öğrenme seminerlerine katıldım. Orada 

hocama küçük bir sitemim olmuĢtu. Bugüne kadar yapılan çalıĢmalarda neden hep araĢtırma görevlisi 

arkadaĢlar alınıyor? Ama bizler öncelikle kademenin baĢında olan ilköğretim öğretmenleri kilit 

noktadayız; onun için bizim eğitilmemiz gerekiyor. Ġlköğretim öğretmenleri için düĢünülen herhangi 
bir program varsa hemen ona da katılabilirim. Bu konuda ABD‟deki on yedi üniversiteye yazdım ve 

sonuç olarak geçen yaz Texas Lamar Üniversitesi‟nde fen bilgisi öğretmenlerine yönelik doğa eğitimi 

konulu bir kursa burslu olarak katıldım. YaĢadığım en büyük deneyimlerden biri olduğu için sizlerle 
paylaĢmak istiyorum. Çok yoğun bir programdı. “4.-5. sınıf öğrencisi olduğunuzu düĢünün ve onlar 

gibi davranın” uyarısıyla programa baĢladık. 45
o
C sıcaklıkta baltalıklara belimize kadar girdik. Farklı 

ekolojik alanlar tanıdık. Sulak alan, bozkır, atık yönetimi çalıĢmaları yaptık. Örneğin dünyaca ünlü 
DUPONT tesislerine girdik ve gittiğimiz her tesiste o tesisin çevre eğitimi uzmanları tarafından 

eğitildik. Bu eğitimleri EPA örgütledi. Örneğin fabrikalardaki atıklar sulak alanlara, nehirlere, göllere 

karıĢmadan önce nasıl arıtılırlar? Hava kirlilik ölçümleri sonuçları nasıl paylaĢılır? Her gün 

üniversitedeki iki saat teorik dersin ardından saha gezisine gittik. Her gün bütün gördüklerimiz 
doğrultusunda rapor hazırladık. Kursu bitirirken de EPA Koruma Kurulu tarafından sınava alındık. Bu 

sınavı baĢaran kiĢiler çevre eğitimi yapabileceklerine dair belge aldılar. Bunun devamında kendi 

okulumda yürütmek istediğim iki çalıĢma geldi. Hepinize çağrıda bulunmak istiyorum: ABD, 
Romanya ve Türkiye olarak koordinatörlüğü okulumuzun üstlendiği bir çalıĢma baĢlattık. Bu projede, 

her okul kendine yakın bir bölge seçip o bölgeyi ekolojik anlamda tanıma, kirlilik analizleri yapma ve 

o bölgeye özgü soyu tehdit altında olan bir canlıyı alıp onu koruma ve diğer ülkelerin beĢinci sınıf 

öğrencileriyle internet ortamında iĢbirliği yaparak ortak koruma bilinci geliĢtirecek çalıĢmalar 
yapacak. Bu projede üniversitelerle paralel çalıĢmalar yürütüyoruz. GeniĢ ölçekli bir çalıĢma olmasına 



 15 

karĢın ben açıkçası bilimsel özerklik istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı‟na bu projenin tanınması ve 

ilerletilmesi için çağrıda bulunuyorum. Ġkinci olarak da eğitimcilerin eğitimlerine iliĢkin bir çalıĢmaya 

katkıda bulunmak istiyorum. 
 

SEVGĠ GÜL: 

Bu soruya üç bölümde cevap vermek istiyorum. Kurum olarak Ģunu yapıyoruz: Çevre ve Orman 
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü GEF‟le “Biyolojik ÇeĢitlilik ve 

Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi” adı altında bir proje yürütüyor. Projenin yerel hedefleri 

içerisinde, proje alanlarında biyolojik çeĢitliliği koruma konusunda bilinç yaratma yer alıyor. Ayrıca, 

projenin ulusal hedeflerden biri de biyolojik çeĢitlilik ve doğa koruma konusunda kamuoyunun 
bilincini artırmak. Bu program çerçevesinde iki strateji ürettik. Birincisi ulusal bilinçlendirme stratejisi 

ve eylem planı, ikincisi de daha etkin koruyabilmek ve bu iĢleri yapabilmek için STK kapasitesinin 

artırılması stratejisi. Bu iki strateji bizim ulusal dokümanlarımızdır. Bu stratejilerde çocukların doğa 
eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı‟yla entegre olarak planlanan eylemler de var. Ġlk defa 22 

Mayıs Dünya Biyolojik ÇeĢitlilik Günü‟nü doğada kutladık. Burada yerel yönetim, yerel gönüllü 

kuruluĢlar ve ulusal gönüllü kuruluĢlar olarak ortak bir çalıĢmayla Kızılcahamam Milli Parkı‟nda yüz 
kadar öğrenciye doğa eğitimi verildi. Birey olarak da Ģunları yaptım: Genel müdürlükte çalıĢıyorum ve 

doğanın korunmasına yönelik büyük büyük laflar ediyorum. Bir gün düĢündüm. “Daha neler 

yapılabilir?” dedim ve en yakın çevremi etkilemem gerektiğine karar verdim. UlaĢabildiğim en yakın 

kiĢi oğlum olduğundan ona bilgiler aktarmaya baĢladım ve kendi derneğini kurması için onu teĢvik 
ettim. 

 

 

CELAL ERGUN: 

TEMA Vakfı‟nın amaçlarının %90‟ı doğa eğitimidir. BaĢta MEB Talim Terbiye Kurulu olmak üzere 

çeĢitli kurumlarla iĢbirliği yaptık. 1997 yılında bu konuların disiplinler arası bir yaklaĢımla müfredata 

dağılması konusunda Talim Terbiye Kurulu‟yla iĢbirliğimiz gerçekleĢti. Bir jest olarak da erozyonu 
ilköğretim sosyal bilgiler 5. sınıfa koydular, bir sayfa da TEMA‟yı anlatıyor. Bu kurumlarla iĢbirliği 

yaparsanız iĢbirliğine çok açık olduklarını, her Ģeye destek verdiklerini görürsünüz. Ayrıca 2005 

yılında MEB Teknoloji Genel Müdürlüğü TEMA‟nın eğitim filmi olması için karar verdi ve çekim 
yapıldı. Bir diğer iĢbirliğimiz ise Hizmet içi Eğitim Dairesi ile oldu. 1999 yılında baĢlayarak seksen 

bir ilden gelen coğrafya, sosyal bilgiler, fen bilgisi, biyoloji öğretmenlerine Aksaray‟da, Yalova‟da 

eğitim verildi. 2000 yılından itibaren de bu sefer bizler öğretmenlere giderek eğitimi sürdürüyoruz. ġu 
ana kadar her sene beĢ-altı ile gitmek suretiyle otuz ilde iki bin beĢ yüz öğretmen ile bilgi paylaĢımı 

yaptık. Bu eğitimin kırsaldan gelen çocuklara da yönlendirilmesi için MEB, eğitim alan öğretmenlerin 

kırsaldaki öğretmenlere de aldıkları bilgileri paylaĢmaları için bir genelge yayınladı. TSK da aynı 

Ģekilde beĢ günlük eğitim seminerlerinden faydalanmakta. ġimdiye kadar bin beĢ yüze yakın subay ve 
astsubay bu seminerine katıldı. 1997 yılından itibaren doğa ve erozyon eğitim kamplarına iki bin yedi 

yüz yirmi iki kiĢi katıldı. Bunlar arasında, her yaĢtan gönüllüler, TEMA temsilcileri, TEMA 

eğitmenleri, MEB hizmet içi eğitim planı kapsamında görevlendirilen öğretmenler yer almıĢtır. Ġki 
yıldır da çocuklar için seminerler yapıyoruz. Ayrıca, bu eğitimler dıĢında sayısı altmıĢ yediyi bulan 

eğitim yayınlarımız var.  Eğiticilerin eğitimi kapsamındaki konular da dâhil olmak üzere oyuz üçe 

yakın konu, hocaların PowerPoint sunumlarını içeren eğitim CD‟leri TEMA Vakfı Eğitim ve Materyal 
GeliĢtirme Bölümü‟nde hazırlanıyor. Bu yayınlar içinde doğa eğitimiyle ilgili çocuk setleri de var. 

Ayrıca çevre felaketiyle ilgili bir filmimiz var. Elimizden geldiğince insanlara ulaĢabilme çabası 

içindeyiz. 

 

SEVENGÜL ÇAPAR: 

Bilginin tek baĢına yeterli olmadığı düĢüncesindeyim. Bunun en iyi örneği sigaradır. Her ne kadar 

sigaranın sağlığa zararlı olduğu söylense de bu hiçbir Ģekilde sigarayı bırakmaya yol açmamaktadır. 
Bu nedenle doğa eğitimi bilgi aktarımına dayanmamalıdır. Bundan ziyade çevreye daha iyi davranmak 

için atılan ilk ve önemli bir adım olmalıdır. Hedefimiz bilgiden eyleme olmalı. Bunun için gerekli üç 

pedagojik koĢul da Ģunlardır: Bilgi ve bilgi düzeyi, duygu ve duygu düzeyi, eylem düzeyi. Bunların 

yanısıra tüm bu eylemlere iliĢkin bir geri beslemenin alınması, yani baĢarılı yönlerin yanısıra baĢarısız 
olan noktaların da olumlu bir pekiĢtirme sağlamak veya eylemleri iyileĢtirmek için örneklenmesi 
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gerekmektedir. Bu eğitimin hangi yaĢta baĢlaması konusunda ise anneden baĢlanabileceği gibi okul 

öncesinden itibaren her türlü yaĢ grubu olmalıdır. Özellikle öğretmenlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. 

 

BURCU MELTEM ARIK: 

Eğitim programlarına baĢlamadan önce neden doğa eğitimi çalıĢmalarını yürüttüğümüzden bahsetmek 

istiyorum. Ekip olarak doğayla bağlarımızın tüm dünya genelinde zayıfladığını ve bunun aslında ciddi 
bir sıkıntı olarak ortaya çıktığını düĢünüyoruz. Doğayı tanımak için de genellikle yapılanın çalıĢmaları 

parçalara ayırıp o parçaları anlatmak üzerinden gittiğini, bunu yaptığımız zaman da bütünü 

kaybettiğimizi düĢünüyoruz.  Bütününün parçalardan daha büyük, çok daha değerli bir Ģey olduğunu 

düĢünüyoruz. ÇalıĢmalarımızdan biri formel eğitim içinde yaptığımız çalıĢmalar ki REC, KAD ve 
Doğa Derneği‟nin ortaklığında yürütülen ve MEB, ÇOB desteğiyle yürütülen bir proje. Sürdürülebilir 

kalkınma için eğitimin desteklenmesi projesi ve içinde doğa eğitimini destekleyici parçalar da var. 

Burada amacımız, öğretmenlere eğitim programı içerisinde, okulda yapılabilecek etkinlik önerileri 
sunan bir multi-medya eğitim kiti sağlamak. Adı “YeĢil Kutu” olan bu proje, on-on dört yaĢ arası 

gruba yönelik gerçekleĢtirilecek. Bu yaĢ grubunda çalıĢan öğretmenlere yönelik hazırlanıyor. 

Ġçerisinde VCD ders planları var. Ġnformel çalıĢmalarımız ise “Doğa Çantam” ve “Doğa Heybem” 
diye geliĢtirdiğimiz iki program. “Doğa Çantam” 6–11 yaĢ çocuklara doğayı kendilerinin 

keĢfetmelerini sağlayacak ortamı onlara sağlamaya yönelik bir program. “Doğa Heybem” ise 11–17 

yaĢ için yaptığımız bir program. Gerçekten bir çanta ve bir de heybe var. Bu malzemeler aracılığıyla 

duyularını kullanarak, sezgilerini kullanarak doğayı tanımasına olanak vermek istedik. Bunların 
dıĢında da ulusal düzeyde “YaĢayan Bahar” adında bir kampanyamız var. Ġlkbahardan itibaren 

baĢlayacak bu çalıĢmanın amacı, çocukların nerede olursa olsun, bunlarla ilgili gözlem yapmasını ve 

baharın geliĢini kutlamasını sağlamak. Festivalleri de buna ekleyebiliriz. Çocukların katıldığı, bizzat 
çeĢitli etkinlikler yaptığı festivaller de oluyor. Örneğin Burdur Dikkuyruk ġenliği, Birecik Kelaynak 

ġenliği gibi. Nesli tehlike altında olan türlerin olduğu alanlarda çocuklarla birlikte festivaller 

düzenliyoruz. Birecik, Gediz, Beypazarı, Kızılcahamam, Van, Posof gibi alanlar için öğretmenlerin ve 

STK‟ların kullanabileceği el kitapçıkları geliĢtiriyoruz. Bizim için önemli olan tek Ģey sadece doğa 
eğitimi değil, kültürel eğitim ve sezgilerin de kullanılması. O yüzden sezgileri güçlendirecek bir takım 

öğeleri de bu programlara mutlaka dahil etmeye çalıĢıyoruz. Çözümcülük bizim için çok önemli. 

Çocuklara kötü durumdan ziyade, bazı Ģeyleri kendi düĢüncelerimizi ve duygularımızı katarak 
anlatıyoruz ki bu hiç objektif olmuyor. Daha objektif olsak ve çocukların bundan ne hissettiğini 

anlamaya çalıĢsak ve kendi çıkarımlarını yapmasına olanak vermek bana daha doğru gibi geliyor. 

Birkaç izci grubuyla çalıĢtım. Benim gözlediğim Ģu oldu: “Liderine itaat et, emirleri yerine getir.” 
Bunun doğa eğitimini desteklemeyeceğini düĢünüyorum. 

 

GÜL EROL: 

Doku Kültürü Anaokulu 1700 m
2
‟lik bir alan içerisinde üç-altı yaĢ grubuna hizmet veren bir okul. 

Okulumda ilk çalıĢmalar çevre mühendisi Sayın Gaye Tuncer ile baĢlamıĢ. Doğa yürüyüĢleri, atık 

kumbaralarına biriktirilen malzemelerin atılması, doğa gezileri, geri dönüĢümü olan ve olmayan 

çöpler, akarsular nasıl kirleniyor, ormanda neler var gibi konularda söyleĢiler yapılmıĢ. Sonrasında 
2001 ve 2002 yıllarında biraz daha sistematik çalıĢmalar yapmak adına yola çıktık. AÜ Eğitim 

Bilimleri Fakültesi‟nden AraĢtırma Görevlisi Burcu Çabuk ve Kozalak Çevre Topluluğu öğrencileriyle 

21 ġubat‟ta baĢlayıp 23 Nisan‟a dek süren üç-altı yaĢ grubu seksen çocukla bir çalıĢma baĢlatıldı. 
Çocuklara çevre konusunda bir test düzenlendi. Daha sonra, çevre kirliliği konusunda resim yapmaları 

istendi. Deneyler, bitki ve hayvan bakımlarıyla ilgilenme, onların sorumluluğunu alma, bir kardeĢ okul 

belirleyerek o anaokulunun öğrencileriyle MTA bahçesi, AOÇ Hayvanat Bahçesi gibi inceleme ve atık 

materyal toplama gezileri yaptık. Drama yöntemiyle çöpler nereye gider konusunu iĢledik. Daha sonra 
yine çeĢitli ipuçlarıyla resim oluĢturmalarını istedik. Aykırı düĢünce yöntemiyle yeĢil ve mavi 

olmasaydı doğa nasıl olurdu, uzayda bitki yetiĢir mi sorularına cevap aradık. Öğretmenler ve 

velilerimizin de katıldığı doğa bilinci ve çevre konusunda uzmanların verdiği söyleĢiler düzenledik. 
Yine gönüllü kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak çocuklarımızın bilinçlendirilmesi çalıĢması yapıldı. Bu 

noktada o zaman TEMA yetkilisi olan Sayın Ġsmet Yasal bize çok yardımcı oldu. En son aĢamada da 

artık materyallerin tanıtılması, biriktirilmesi, yaratıcı etkinliklerde kullanılması amaçlı Konutkent 

Mesa Plaza‟da bir sergi açtık. SHÇEK‟ten çocuklarımızla birlikte hazırladığımız “Son Ağaç” isimli 
oyunumuzu orada sunduk. Sonrasında anne babaların da katılımıyla, çocuklarımızla ağacımızı atık 
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materyallerle süsledik. ÇalıĢmalarımız halen devam ediyor. Okul öncesi eğitimde çalıĢan herkesin 

bildiği gibi ister öğrenci ister öğretmen merkezli olsun, eğitimde süreklilik gerekir. 

 

CAHĠT KOÇAK: 
ġu anda Kazan‟da Ütopya adında bir bilim sanat merkezi inĢası üzerinde çalıĢıyorum. Çocukların 

insanlar tarafından bozulmamıĢ, manipüle edilmemiĢ, beton ve egzoz gazından uzak bir doğayla iç içe 
bir ortamda olmasını hedefliyoruz. Okullarda yaklaĢık beĢ senedir veli toplantılarında çok çeĢitli 

konularda söyleĢiler yapmaktayız. Burada da bu kadar tecrübeli ve birikimli insanlarla bir arada 

bulunmak beni heyecanlandırdı. Eğer düĢüncelerini, deneyimlerini okullarda veliler ve öğrencilerle 

paylaĢmak isteyen olursa, isimlerini bize ulaĢtırırlarsa o konuda aracı oluruz. 
1
 

 

DĠDEM ÇAKIROĞULLARI: 

Benim aktaracağım, sonradan dâhil olduğum projelerle ilgili. Ġlki, BM‟yle ilintili olarak 
koordinatörlüğünü Tuncay NeyiĢçi‟nin yaptığı Doğu Akdeniz ülkelerinde çocuklara çevre eğitimi 

verilmesiyle ilgili bir proje. KıĢ aylarında okullarda -ki bunlar özel okullar- ağaç takvimi ya da 

sürdürülebilir enerjilerle ilgili projeler yapıyorlar. Öğretmenlerin belli saatler ayırdığı, yazılı olan bu 
çalıĢmalar merkeze gönderiliyor; orada değerlendiriliyor ve imkânı olan çocuklar yaz aylarında bir 

hafta süreyle Termessos Milli Parkı‟nda doğa eğitimi alıyorlar. Orada, canlılarla ilgili, insan-doğa 

iliĢkisiyle ilgili çeĢitli uzmanlar bilgiler veriyor. Fakat bu tür projelerin düzenlenmesi aĢamasında 

aksaklıklar olduğu için çocuklar zorluklar yaĢıyor. ġöyle ki, bu çocuklar Ģehirde yaĢayan çocuklar 
oldukları için doğaya uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Ġkinci proje de benim araĢtırma konum. Sadece 

GölbaĢı‟nda yetiĢen ve herkesin az çok bildiği yanardöner çiçeği ile ilgiliydi. ODTÜ ve TED 

Koleji‟nden öğrencilerine doğayla ilgili projeler yaptırmak istedikleri yönünde talep geldi. Biz 
elimizden gelen bilimsel katkıyı ortaya koyduk. Çocuklar bitkiyi gördüler, tohumu ektiler, tohumu 

çıktı. Bu gibi güzel kazanımlar oldu, ama çalıĢma devam etmedi. Öğretmenlerin kendi branĢlarında ve 

doğayla ilgili konularda bilgi sahibi olmasına rağmen, tanımadıkları projeyle ilgili bilgi konusunda 

sıkıntıları olduğu için ve düzenli bilgi aktarımı olmadığı için bu projeler doğru yere gitmedi. 
 

BELMA TUĞRUL:  

Öncelikle yurtdıĢındaki bir deneyimimden bahsetmek istiyorum. Temmuz ayında Dünya Oyun 
Kongresi‟ne katılmıĢtım. Kırk iki ülkenin arasında Türkiye de vardı. Bu kongrede ilginç olan oyunun 

doğada olmasıydı. Çünkü oyun, her yaĢtaki çocuk için öğrenmenin en güçlü yolu. Bir kısmı doğal 

doğa parkları, bir kısmı da doğal malzemeler kullanılarak yapılan doğa parkları vardı. Yine doğadaki 
yapılandırılmıĢ alanlar da çocuklar için çevre bilinci geliĢtirmede önemli. Genelde bizim anaokulu 

eğitim programı içinde mevsimler, doğa gibi temalar iĢlenir. Fakat biz doğayı, bir gün, hafta ya da aya 

sığdırmıyoruz.  Camdan dıĢarı baktığımızda doğayı görüyoruz. Örneğin “Ağacını Seç” projemiz var. 

Çocuklar anneleriyle beraber evle okul arasında bir ağaç seçiyorlar ve bu ağacı dört mevsim takip 
ediyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar ve resimlerini yapıyorlar. Ağaçlarına özel zamanlarda özel Ģeyler 

takıyorlar. Bu deneyimle çocuklar, aynı ağacın mevsimsel değiĢimlerini somut olarak görüyorlar ve bu 

onları çok heyecanlandırıyor. Üniversitede öğrencilerimle doğa öyküleri çalıĢmalarım vardı. 
YapılandırılmıĢ materyallerle dolu bir oyun dolabımız var ve materyaller geliĢtiriyoruz. Doğa öyküleri 

festivalimiz var. 

 

MEHMET DURAN ÖZNACAR: 

Tezimle ilgili Bilim Sanat Merkezi‟ndeki uygulamalardan bahsetmek istiyorum. “Bitkiler dava açtı” 

diye bir etkinliğimiz var. Bu öğrencilere çok ilginç geldi. Daha sonra “Paskalya Adası” olan bir 

karikatürlü çevre kitabını “Çıplak Ada” diye geliĢtirdik. Yine Çukurova Üniversitesi‟nin düzenlemiĢ 
olduğu Çocuk Üniversitesi kampında “Bitkilere Kulak Verelim” diye bir etkinlik düzenledik. Orada da 

                                                
1 ÜTOPYA: eğitmek değil öğrenmeye yol açmak, öğrenme ortamları hazırlamak, gerektiğinde eğitmenlik değil 

danışmanlık yapmak  ve çocukları bu tür ortamlarla buluşturmak. Bu işleri beton binalarda, okullarda değil 

olabildiğince doğal ortamlarda yapmak. Doğa  kavramına “doğal güzellik” fetişizminden bağımsız daha nesnel , 

analitik ve bütüncül yaklaşabilmek. Küçükte olsa bazı modelleri olabildiğince zaman geçirmeden hayata 

geçirebilmek. 
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“Bilgi Ağacı” diye bir ağaç modelini sahneye yerleĢtirdik. Orada insanları ve doğaya karĢı tutumlarını 

sorguladık ve etkinliğin sonunda “Bütün insanlar eĢittir” diye bir mesaj ortaya çıktı. Çocuklar, bu tür 

etkinliklerde hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Etkinliklerden birinde bir grubun insanları, bir grubun 
bitkileri savunduğu doğa mahkemesi kuruldu. Diğer canlıların çektiği eziyetler, insanların top 

oynamaları, mangal yakmaları, ağaçların yapraklarını kopartmaları çocuklara yansıtılıyor. Böylece 

çocuklar empati kurarak bitkilerin neler çektiklerini ve yararlarını anlıyorlar. Yapılan mahkemeden 
hoĢlandım fakat insanların avukatı olmak hoĢ değildi. Çünkü haklılığımı ispat edecek bir Ģey yoktu. 

 

FULYA TORUNLAR: 

Bu sene en önemli etkinliğimiz yavru TEMA üyelerini seçmemiz oldu. Hayrettin Karaca‟nın bizi 
ziyarete gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Okulumuzun bahçesinde iki yüz elli yıllık bir meĢe 

ağacımız var. Mustafa Bey ve Ahmet Bey o ağaçla ilgili birçok çalıĢma yaptı ve bu çalıĢmalar 

sayesinde çocuklar bazı Ģeyleri yaĢayarak öğrendiler. Palamutları ektiler, fidan diktiler. ÇeĢitli yerlere 
gidip gezi gözlem yaptılar. Türkiye Ormancılar Derneği ile birlikte Kızılcahamam‟a gittik. Çocuklar 

ormanda karınca öbeklerinin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Çocuklara gözlem yoluyla, onlara 

bazı Ģeyleri yaĢatarak öğretmek çok önemli. 

 

MUSTAFA BEKTAġ:  

1995 yılında TEMA‟nın kitaplarını okuyarak bu iĢe baĢladım ve durumun vahametini anlayınca 

kendimin oluĢturduğu eğitim setleriyle insanlara anlatmaya baĢladım. Sonra okullara gittim. Konuları 
iki yüz-üç yüz çocuğa birden anlatmaya baĢladığımı fark ettim. Fakat bu kadar çocukla iletiĢim zordu. 

Sayıyı az tuttuk ve yaĢ grupları arasında da farklılıklar olduğunu gördük. Sonra okul öncesi devreye 

girdi. Bahçelerde eğitimler baĢladı. Ġsmet ve Sevengül arkadaĢlarımızla birlikte çocuklara konu 
baĢlıklarını verdik ve çocuklar araĢtırmalarını yapıp bize kendi sunuĢlarını yaptılar. Derken bu iĢin bir 

proje boyutunda olması ve emeğin daha verimli değerlendirilmesi gerektiği sonucuna vardık. Bir 

radyo programı aracılığıyla Türkiye genelindeki çocukların birbirleriyle yazıĢarak birbirlerine kendi 

doğalarını anlatmalarını sağladık. Resim yarıĢmaları yapıldı. En son yapılan etkinlik Ziraat 
Mühendisleri Odası‟nın yaptığı “Tarladan Sofraya” adlı bir sunuĢtu. Okuldaki çocuklar, tarladan 

sofraya gelen Ģeylerin nasıl ve hangi süreçlerden geçerek geldiğini bilmiyorlar. Bâlâ‟da bir köy tespit 

ettik. Çocukları oraya götürdük ve köylü çocuklarla iletiĢim kurmaya çalıĢtık. Gördük ki kentli 
çocukların; toprak, canlılar ve tabii ki köylü çocuklar arasında kopukluklar var. Tabii ki eğitim 

dinamik bir yapı ve kendini devamlı yenileyebiliyor. En önemli nokta deneyimlerimizi daha çok 

çocukla paylaĢmak için neler yapabileceğimiz. Çünkü bilgi ve sevgi paylaĢılarak çoğalıyor. 

  

 

MELTEM CEYLAN: 

Benim çevre eğitimi değil ama doğa eğitimi konusunda bir çalıĢmam oldu. Harman Derneği ve Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı iĢbirliğinde bir etkinlik yaptık. Harman Derneği BM‟nin GEF kapsamındaki bir 

fonundan yararlandı. Kırıkkale bölgesindeki flora ve fauna incelenecekti. Bir taraftan da eğitim 

verilecekti. TEGV‟le iĢbirliği yaparak üç farklı kamp düzenledik. Bu tamamen köy yaĢantısı üzerine 
odaklıydı. Dönem dönem farklı yaĢ gruplarındaki öğrencilerle sabahtan öğlene kadar köydeki 

insanların yaĢam pratiklerini gözlemledik. Köydeki eriĢte, turĢu, reçel yapımından kerpiç ev yapımına 

kadar köylülerden bilgi aldık. Öğleden sonra ise oradaki yaĢam pratiğinden hareketle teorik Ģeyler 
tartıĢtık. Bu ortamda markete gitmeyi minimuma indirdik. Bazı çocuklar “Biz cips yemeden, TV 

izlemeden duramayız” diyerek ayrıldılar. Fakat günlük pratiklerde yemek, temizlik vb. konularda 

katılım eksiksizdi. 

 

ZUHAL MUTLU: 

Aslında Sevengül arkadaĢımın söylediklerine bir Ģeyler eklemek istiyorum. Yıllar önce tüketim 

konusu üzerinde bir çalıĢma yapmıĢtık. Amaç, aĢırı tüketimi nasıl engelleyeceğimizdi. Türkiye‟de sivil 
toplum örgütlerince daha önce yapılan çalıĢmalardan yola çıkararak bunun öncelikle okullarda 

uygulanmasına yönelik bir projeydi. Gönüllü olarak çalıĢmayı kabul eden sivil toplum kuruluĢu sayısı 

on beĢti. Zaman içinde sadece gönüllü olan insanlar kaldı. Tabii ki böyle kapsamlı bir çalıĢmayı 

sadece gönüllülükle yürütmek zordu. Sivil toplum örgütlerinin materyallerini de toplayarak doğa, 
tüketim, geri dönüĢüm gibi konularla ilgili bir set hazırladık. Bunu çocuklarla en iyi gençlerin 
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paylaĢabileceğini düĢünerek üniversitelerin doğayla ilgili bölümleriyle bağlantı kurduk. Altı pilot okul 

seçtik. Proje gecekondu okullarında daha baĢarılı oldu. Diğer okullarda baĢka Ģeylerle, örneğin eko-

okullar projesiyle karıĢtı. Bu üzücüydü. Sonuç olarak en iyisinin tüketmeden doğayı koruyarak 
yaĢamak olduğunu anlatmak ve projeyi ülke çapında yaygınlaĢtırmak amaçlanmıĢtı.  

 

CEREN GÖĞÜġ:  
Benim anlatmak istediğim eğitim değil, çünkü bizim çalıĢmalarımız araĢtırma üzerine. Köylerde 

derleme çalıĢmaları yapıyoruz. Çok enteresan bir olayla karĢılaĢmıĢtım. Ġnanç konusunda çalıĢıyorduk. 

“Kurtağzı bağlama” diye bir olay vardı. Gittiğimiz köylerde bunu sorduk. Dediler ki, “Köyün sürüsü 

otlamaya dıĢarı çıkarıldığı zaman, görevli bir kiĢi eline bir ip alır ve köyün çevresini dolaĢırken ipe 
yedi düğüm atar.” Bunu, kurt sürüyü yemesin diye yaparlarmıĢ. Fakat akĢam eve gelindiğinde, bu 

sefer kurda zarar gelmesin, kurt açlıktan ölmesin diye bu yedi düğüm çözülürmüĢ. Bu o kadar hoĢuma 

gitmiĢti ki... Köylü çevreyi kentliden çok daha iyi tanıyor ve çok daha iyi koruyor. Yine bizim çalıĢma 
konularımızdan olan halk meteorolojisi, halk takvimi, halk hekimliği, halk veterinerliği baĢlıkları 

tamamen bu konularla ilgili. Hangi bitkiden, hangi hastalığa, ne Ģekilde yarar geleceğinden tutun, 

hangi hayvanın neresinden ne çıktı, nasıl iyileĢtirilire kadar, bulutun nasıl karardığında ne Ģekil 
yağmur geleceğini köylü biliyor. Tek sorunu eğitim ve bu bilgileri gelecek kuĢağa aktarma. Bundan 

önceki kuĢak daha iyi biliyordu, Ģimdiki kuĢak bir takım bilgileri unutmuĢ. Bir sonraki kuĢak daha da 

unutacak, daha doğrusu hiç bilmeyecek. Bilmiyorum ne yapılabilir? 

 

NĠLGÜN ERENTAY: 
ODTÜ Koleji olarak Didem arkadaĢımızı dinledim ve üzüldüm. Okulumuzda gerçekten çok yoğun 

çalıĢmalar yürütülüyor. Dört yıldır özellikle sürekliliği sağlamak adına yanardönerler konusunu 
baĢlattık ve Ģu anda bahçemiz birdi, dört oldu; ilerleyen yıllarda da artacak. Birinci yıl KAD‟la 

tamamen saha ağırlıklı ve bilimsel bir çalıĢma olan kuĢ halkalama çalıĢmamız vardı. Bu çalıĢmadan 

yirmi tane beĢinci sınıf öğrencisinin hazırladığı bir kuĢ eğitim CD‟si çıktı. Her bir öğrenci Türkiye‟ye 

özgü bir kuĢ türünü aldı ve kendi gözleriyle nasıl gördüklerini anlattılar, biz iĢin içine hiç karıĢmadık. 
Öğrenciler KAD‟la birlikte karar verdi. Ġkinci yıl sualtı canlılarına iliĢkin bir eğitim CD‟sini yine 

çocuklarımız kendileri hazırladılar. Üçüncü yıl Anadolu‟nun on üç tane endemik bitkisi CD‟si çıktı. 

Ġsterseniz bunları sizlerle paylaĢmaya hazırız. 
 

 

3. OTURUM 
 

OTURUM BAġKANI MUSTAFA BEKTAġ: 

Yemekten sonra sayımız azaldı. Bir dönem Bayburt‟ta TEMA‟nın bir projesinde çalıĢıyordum. Bilgi 

tek baĢına bir Ģey ifade etmiyor; bunu sahaya yansıttığınız zaman oradaki kopukluğu daha rahat 
görebiliyorsunuz. Bu oturumda biraz daha sonuca geleceğiz. Oturumun birinci bölümünde MEB 

tarafından okullarda yapılan eğitimleri ele alacağız. Bundan önceki oturumlarda konuĢtuğumuz 

çalıĢmaları nasıl buraya uyarlayabiliriz, bunlarla ilgili yöntemler nasıldır? Bu sorulara yanıt 
arayacağız. Bunlardan önce Ģunu sormak lazım: Doğa eğitimi Ģart mı? Birileri diyor ki “Doğal bir 

süreç var, tükeniyor, yok oluyor; neden doğa eğitimi yapılsın, bu bir süreçtir”, “Okullarda doğa eğitimi 

yeteri kadar yapılmıyor da buna destek mi vermek gerekiyor?” Okullarda doğa eğitimi gerekliyse 
yaĢanan olumsuzluklar nelerdir? Olumlu tarafları var mı? Bu tarafları ortaya koyacağız. Daha sonraki 

aĢamada olumsuzlukları olumluya çevirmek için neler yapmamız gerektiğini konuĢacağız. 

 

MEHMET DURAN ÖZNACAR: 
Bilgi öğretmek değildir, ancak öğretmek için bilgi Ģarttır. Sorunumuz bence “Nasıl öğretilir?”de. Bu 

nedenle bunun çözümü öğretenin kendini geliĢtirerek yeterince öğretim stratejisi bilmesiyle olur. Ne 

kadar fazla öğretim stratejisini kullanırsak bence kalıcılık o kadar artar. Hocam sadece araĢtırma, 
inceleme ve gözleme dayalı öğretim stratejisinden bahsetti. Bunun yanında deneye dayalı öğretim de 

olmalı. Belki bir ekosistem modeli oluĢturup proje tabanlı öğrenme, senaryo tabanlı öğrenme, yaratıcı 

drama gibi öğrenme stratejilerini harmanlayarak bir öğretim ortamı yaratabiliriz. MEB ile irtibat 

kurarak çok iyi öğrettiğine inanan öğretmenlerden öğretmenler arası bilgi paylaĢımı yapılabilir: “Doğa 
eğitimi yaptığınıza inanıyor musunuz? Kalıcı olduğuna inanıyor musunuz?” “Evet, inanıyorum” 
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diyorsa o zaman “Nasıl öğretiyorsunuz?” diye sorulmalı. Bu öğretmenlerden etkinlikler istenir ve bu 

etkinlikler kitapçık haline getirilerek tüm okullara gönderilir. Böylece öğretmenlerin elinde alternatif 

etkinlik planları olur. Bilgi var zaten, sorunun yöntemde olduğunu düĢünüyorum. 
 

SANCAR OZANER: 

YurtdıĢında, yani Ġngiltere‟de, ABD‟de, Japonya‟da nasıl doğa eğitimi yapılıyor diye çok makale 
karıĢtırdım. Gördüğüm Ģu: GeliĢmiĢ ülkelerde doğa eğitimi okul içi ve okul dıĢı eğitimlerin iĢbirliğiyle 

yapılıyor ve genellikle coğrafya, biyoloji ağırlıklı fen bilgisi derslerinde yapılıyor. Bu bir defa kesin 

doğru. Batı‟da okul bahçeleri çok önemli. Ġlköğretim okullarında, tüm okullarımızda okul bahçesi 

kurmalıyız. Bu sera da olabilir. Bir bitki, tohumundan meyvesine kadar takip edilebilir; çocuklar 
tarafından bent yapılabilir; oradaki kuĢların, sazlıkların, balıkların iliĢkilerini izleyebilirler. Bir 

arkadaĢımız söyledi; Ģöyle bir slogan olmalı: “Bir okulun öğrencileri öncelikle okul çevresinde var 

olan ekosistemi öğrenmek zorundadır.” Öğretmenler bunu öğretmek zorundadır. Ġkincisi 
öğretmenlerin eğitimi, eğitmenlerin eğitimi, yani anne babalardan önce gelmeli. Eğitmenleri eğitmek 

için çok müsait yapımız var, MEB‟in yeni mevzuatı çok uygun ama öğretmenlerimiz ĢaĢırdılar. 

Bugüne kadar birçoğu ezberci eğitimin dıĢında eğitim yapmadıkları için , yeni müfredat karĢısında 
ĢaĢırıp kaldılar.. Sebep-sonuç iliĢkileriyle bir doğa eğitimi deyince ĢaĢırıyorlar. Burada bir kere daha 

vurgulamak isterim, doğa eğitimiyle çevre eğitimi ayrılamaz. Ġkisi de birlikte olmalı. Madem ki insan 

bir canlı olarak bu ekosistemin bir parçası ve sürekli de üzerinde tasarrufta bulunuyor; o zaman insan 

kendi kalkınma çabaları içinde doğayı nasıl etkiliyor? Artık sadece doğayı korumaya yönelik bir doğa 
eğitimi yapılamaz. Ġnsan doğayı koruyarak kullanmalı. Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili Finlandiya‟da 

bir toplantıya katıldım ve Ģunu gördüm: Davetli konuĢmacıların tamamı planlamacı ve 

ekonomistlerden seçilmiĢti. Aralarında tek bir doğa bilimci veya doğa eğitimcisi yoktu. Davetli 
konuĢmacıların tamamı Ģunu söylüyorlardı; “Ġnsanın en önemli silahı teknolojidir, biz yaĢamımızı 

teknoloji üreterek devam ettirebileceğiz  Bu nedenle insan teknolojiyi yaratmaya devam edecek; bir an 

duraksayarak “biz doğayı ne kadar tasarruflu kullanıyoruz” diye irdeleyecek lüksümüz yok, eğer 

kalkınırken doğayı tahrip ettiysek onu düzeltecek teknolojiyi de biz yaratacağız. Kısacası, toplantıdan 
böylesine abartılı bir sonuç çıktı. Ben size dünyanın ileri gelen planlamacı ve ekonomistlerinin 

katıldığı sürdürülebilir kalkınma konulu büyük bir organizasyondan çıkan bu sonucu aktarıyorum. 

Teknolojik yönü olmayan bir doğa eğitimi hayaldir. GEF‟ten, BM‟den, Dünya Bankası‟ndan, Ģundan 
bundan hiçbir zaman destek bulamaz. Yani, romantik çevrecilikten kaçınarak, atık kâğıt ve plastik 

toplama sığlığından çıkarak, sebep-sonuç iliĢkileri dâhilinde insan türü olarak doğayı nasıl 

etkilediğimizi öğretmemiz lazım. Böyle bir eğitim verdikten sonra çocuklar büyüdüklerinde balıkçı 
olursa sürdürülebilir balıkçılık yapacak, çiftçi olursa sürdürülebilir çiftçilik yapacak, inĢaat mühendisi 

olursa yaptığı barajın ne götürüp ne getireceğini kendisi öğrenecektir.  

 

 

MUSTAFA BEKTAġ: 

Belki de Ģu soruyu daha önce sormak gerekiyordu: Okullarda yapılan doğa eğitimleri hakkında 

bilgimiz var mı? Bunun için Burcu arkadaĢımız MEB mevzuatı konusunda bilgi verecek. 
 

ġENEL ERGĠN: 

“Doğa eğitimi gerekli mi?” dediniz. Bir kiĢi konuĢtuktan sonra baĢka soruya geçtiniz. “Doğa eğitimi 
gerekli mi?” sorusu çok felsefi bir soru. Doğa eğitimi Ģart değil, neden Ģart değil? Çünkü biz yeni 

doğan çocuğa da dil eğitimi vermiyoruz. Biz çocuğa konuĢma öğretmiyoruz, o kendisi öğreniyor. 

Böyle bakarsak doğa eğitimi de Ģart değil. Ama bizim fiili bir gerçekliğimiz var. Doğaya değin yanlıĢ 

bir bilinç geliĢimi var. Yani o zaman bizim aslında yapmamız gereken Ģey doğaya değin bu yanlıĢ 
bilinci değiĢtirmek, yani doğayı tanıtmak. Bizim yapmak istediğimiz bu. O zaman soruyu Ģöyle 

sorabilirsiniz: Doğayı tanıtmak gerekirken, doğayı tanıtmak görevini icra ederken eğitim bunun için 

Ģart mı? Sorunun çapı biraz değiĢiyor.  
 

MUSTAFA BEKTAġ: 

Ben “Doğa eğitimi Ģart mı?” konusunu farklı tezler olduğu için belirttim, soru olarak yöneltmedim. 

Asıl konumuz okullardaki doğa eğitimi olduğu için bu soruyu aklımızın bir köĢesinde tutarak 
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okullarda yapılan faaliyetleri biliyor muyuz, onu konuĢalım. Burcu arkadaĢımız bu konuları beĢ dakika 

aktarırsa üzerinde daha rahat konuĢabiliriz. 

 
 

CELAL ERGÜN: 

Kavram birliği olmadığı için hepimizin kafasında belki de farklı bir doğa var. 
 

MUSTAFA BEKTAġ: 

Bu konu birinci oturumun konusuydu. Ben orada bir tanım çıkmasını bekliyordum, ancak herkes 

kendince yorum yaptı. Biz bu oturumun konusuna dönelim. 
 

BURCU MELTEM ARIK: 
Müfredatın oluĢturulması sürecine dâhil olan biri olarak gördüğüm tabloyu aktarmak istiyorum. 
ġimdiki müfredat doğayla ve çevreyle ilgili -özellikle çevreyle- konuları öğretim programının içerisine 

dağıtarak yerleĢtirmeyi uygun gördü. Müfredat hazırlama komisyonunda birçok STK, üniversite ve 

uzmanlarla görüĢme yapıldı ve taslak müfredat görüĢlerine sunuldu. Onlardan gelen öneriler 
doğrultusunda müfredat yerleĢtirildi. Önceki müfredatın içinde daha çok çevre ağırlıklı çevre 

bilincinin yerleĢtirilmesi amaçlanırken yeni müfredatta ÇOB Biyolojik ÇeĢitlilik Bilinçlendirme 

Stratejisi kapsamında, STK‟larla yapılan çalıĢmalar doğrultusunda biyolojik çeĢitlilik ve doğa konuları 

daha fazla yer aldı. Öğrenci merkezli ve çeĢitli farklı yöntemler önerilerde yer aldı. Bizim istediğimiz 
ayrı bir ders olarak değil, disiplinler içerisinde yer almasıydı. Bu da tam olarak kabul edildi. YaklaĢık 

yüz yirmi okulda bu yeni müfredat test edildi ve onaylandı. Konulara çok güzel yerleĢtirilmiĢ, çok iyi 

düĢünülmüĢ. Ancak öğretmenlerimizin bu programın uygulanmasında daha fazla desteğe ihtiyacı var. 
Daha çok örneğe, daha çok uygulamaya ve uygulamada kolaylık sağlanmasına ihtiyaç var. Daha 

önceki programlarla karĢılaĢtırırsak iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz.  

 

MUSTAFA BEKTAġ: 
Peki, hangi derslerin içinde olduğunu söyleyebilir miyiz? 

 

BURCU MELTEM ARIK: 
Hemen hemen hepsinin içine girdi. Ama daha çok fen ve teknoloji, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, 

kısmen coğrafya. Türkçe‟ye de girdi. Hatta Türkçe kitaplarında çeĢitli metinler var. Bir Ģey anlatırken 

Afrika‟daki filden önce buradaki kurdun anlatılmasına özen gösterildi. 
 

SEVĠLAY ATMACA: 

Burcu‟nun söylediklerine birkaç ek yapmak istiyorum. 2000 müfredatında çevre ve doğa üniteleri ayrı 

üniteler olarak bulunmaktaydı, 2004 müfredatında ayrı üniteler olmaktan çıkarılarak ünitelerin içine 
yerleĢtirildi. Bundan önceki müfredata göre çevre üniteleri diğer derslerin içine daha çok yerleĢtirildi. 

Ġlk kez fen, teknoloji, toplum çevre kazanımları dıĢında tutum ve değerler kazanımları getirildi. Değer 

oluĢturma, tepkide bulunma, onu yaĢam biçimi haline getirme kazanımları eklendi. En önemli nokta 
buydu. Daha fazla hizmet içi eğitimle bu programın felsefesi öğretmenlere iletilmelidir; Ģu an 

öğretmenlere bu temelleri yeterince veremiyoruz. Uygulamaya geçirmeleri için yeterince örnek 

veremiyoruz. Öğretmenlerin uygulamaya yönelik örnekler istemelerinin sebebi de felsefeyi yeterince 
iyi anlamamıĢ olmaları. Bununla ilgili öğretmen el kitabı hazırlayamadık, hizmet içi eğitimler 

veremedik.  

 

CELAL ERGÜN: 
1997 yılında TEMA olarak Talim Terbiye‟ye öneriyi götürdüğümüzde önerimiz çevre dersiydi ki 

çevreyle doğa özdeĢleĢmiĢ. Bunları ayıklamak, soyutlamak ve birbiriyle iliĢkisini parçalamak zor. 

Çevre dersinin ayrı bir ders olup olmaması konusuna gelince… Dünyadaki örneklerini inceledim. Bir 
baktım ki ayrı olması yanlıĢ. Diyorlar ki bu disiplinler arası bir konu. Antropolojide, sosyal bilimlerde, 

fen bilimlerinde, laboratuar çalıĢmalarında, arazi uygulamalarında, her biriyle iliĢkisi var ve bu 

disiplinlerle iliĢkili bir Ģekilde incelenmesi gerekiyor. Bize 1998‟de gönderilen programa bu Ģekilde 

yayılmasını önerdik ve daire baĢkanlığıyla anlaĢtık. Dünyada ayrı bir ders olmasının sakıncası 
görülmüĢ ve Ģimdi disiplinler arası iĢlenerek doğru gidiyor. 
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MEHMET ERDOĞAN:  

Program geliĢtirme, program analiz ve program değerlendirme üzerine çalıĢmalarım var. Tez konumda 
Türkiye çevre müfredatını, yani fen bilgisi ve diğer dallarda çevrenin ne kadar yer aldığını 

inceliyorum. Ayrıca, doktora tezimde Türkiye‟deki farklı bölgelerdeki öğrencilerin çevre konusundaki 

duyarlılıkları, farkındalıkları, tutumları ve bilgi düzeyleri de yer alacak. Doğa eğitimi ve çevre eğitimi 
arasındaki farkı açıkçası ben çok anlayamadım. KonuĢulanlara bakıldığında doğa eğitiminin ve çevre 

eğitiminin aynı olduğunu görüyorum. Kesin çizgilerle ayrılmıyor. Çevre eğitimine özellikle vurgu 

yaptığım bazı çalıĢmalarım var. Birinci çalıĢmam, okullardaki okul içi ve dıĢı aktivitelerin öğrencilerin 

farkındalıklarına ve duyarlılıklarına olan etkisi: Öğrencilere “Çevre problemleri nedir?” diye 
sormuĢtum. Öğrenciler bazı çevre problemlerini saymıĢlardı, saydıkları çevre problemleri çok ilginç. 

Sonra okullarında duvardaki posterleri, resimleri inceledim. Anladım ki öğrencilerin söylemiĢ olduğu 

çevre problemleri okullara asılan posterlerle aynıydı. Biz Program geliĢtirmeciler bu olayı “örtük 
program” ile açıklıyoruz, yani aslında hedeflenmemiĢ ya da programda yer almayan ama öğrencinin 

bir Ģekilde öğrenmesini sağlayan olaylar. Bu Ģekilde örtük programın ne kadar önemli olduğunu 

gördüm. Bu çalıĢmayla okullara asılan bu resimlerin, posterlerin daha çok yaygınlaĢtırılmasının, 
önemli konulara vurgu yapılmak istendiğinde farklı yerlere asılmasının önemli olduğunu öğrendim. 

Ġkinci çalıĢmam beĢinci sınıflara yönelik çevre dersi geliĢtirmekti. Ben de hocama katılıyorum, çevre 

veya doğa dersi diyebiliriz. Disiplinler arası bir alan olduğu için farklı derslere entegre edilmesi 

gerekiyor. Yeni program da zaten bunun üzerine vurgu yapıyor. BeĢinci sınıf öğrencilerinin bilgi, 
tutum, davranıĢ ve merak boyutlarını inceledim; davranıĢlarını etkileyen faktörlere baktım. Örneğin 

annenin eğitim düzeyi öğrencilerin çevreye yönelik olumlu davranıĢlarını anlamlı bir Ģekilde etkiliyor. 

Ama babanın eğitim durumu etkilemiyor, bu çok ilginç bir durum. Öğrencilerin bilgi düzeyi, onların 
davranıĢlarını etkilemiyordu; bu da ilginç. Literatürle karĢılaĢtırdığımda aynı Ģeyleri buldum. 

Öğrenciler ne kadar çok bilirlerse bilsinler, bu bilgi davranıĢlarını etkilemiyor. Öğrencileri bilgi 

bombardımanına tutuyoruz, ancak onların farkında olmalarını sağlamıyoruz. Özellikle farkındalık 

üzerinde durmak istiyorum; çünkü farkındalık öğrencinin çevre konularını bilmesi değil tutum 
geliĢtirmesi, davranıĢ geliĢtirmesidir. Ayrıca, öğrencilerin çevreye yönelik tutum ve davranıĢları 

olumlu davranıĢları da etkiliyor. Burada birçok STK var, bazı çalıĢmalar yapmıĢlar. Öğrencilerin bilgi 

düzeylerine, farklı tutumlarına bakmıĢlar ama anladığım kadarıyla buna yönelik hiçbir strateji 
geliĢtirmemiĢler. Yeni programın analizini yaptım; pilot okullarda dördüncü ve beĢinci sınıfın yeni 

programı uygulanıyor. Ancak, bu pilot okullar zaten öğretmen açısından çok iyi. O nedenle bu 

okullardaki bulgular iyi çıktı. Ancak altyapı eksik. Farklı, materyal açısından eksik okullarda bu 
müfredatın uygulanmasıyla ilgili Ģüphelerim var. Öğretmen eğitiminin bu konuda önemli olduğunu 

düĢünüyorum. Eğer öğretmen çevre konusunda ilgiliyse öğrencilere de bir Ģekilde ilgisini, bilgisini 

yansıtıyor.  

 

HĠLAL BEREKET: 

“Okullarda yeterince doğa eğitimi var mı?” sorusuna ben genel müdürlüğümüz adına yanıt vereceğim. 

2002 yılında çıkarılmıĢ program içinde her gün en az iki saat, tamamı etkin olarak doğa eğitimi olmasa 
bile fen ve doğa eğitimi adı altında çeĢitli etkinlikler var. Bunların dıĢında bir haftada uygulamaya 

yönelik olarak öğretmenin önem vermesine göre yeterli konu var. Müfredatta doğa eğitimi yeteri kadar 

yer almıĢ. Uygulama eksiklikleri için de yarın Belma Tuğrul hocamın da katılacağı, altı üniversiteden 
katılımcıların yer alacağı bir toplantı yapacağız. Çağımızın koĢullarına ve günümüzün ihtiyaçlarına 

göre buradaki ve yarınki konuĢmalar dikkate alınarak program yeniden gözden geçirilecek. Öğretmen 

kılavuz kitapları, okul öncesi boyutunda yarın baĢlayacak ve mart ayında bitecek. Öğretmenlerin 

elinde hizmet içi eğitimlerin dıĢında da bir yazılı kaynak olacak.  

 

BELMA TUĞRUL: 

Bir gerçekler var, bir de idealler var. Ben 2003–2004 yılında üç ili gezdim. Bir dağın tepesinde 
elektriği olmayan bir okul vardı. Bir ahırı okul yapmıĢlar. Bu okul öncesinin yaygınlaĢtırılmasıyla 

ilgili bir seferberlik içerisinde müthiĢ bir Ģeydi. Çocuklar çıplak ayaklarıyla geliyorlar. Okul doğanın 

içindeydi. Gördüğüm en güzel renkler oradaydı. Oradaki öğretmen ne yapmıĢ biliyor musunuz? Doğa 

köĢesi yazmıĢ. Ben “Neden doğa köĢesi?” dedim. Dedi ki “MüfettiĢ var, doğa köĢesi isteyecek.” 
“Senin okulun doğanın içinde; inek, eĢek, köpek vs. hepsi var.” Doğanın içindeki benim bu gariban 
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öğretmenin “Ama” diyor “Doğa köĢesi gerekiyor.” Evet, her Ģey var elimizde ama uygulayamıyoruz. 

Okul programı da var. Ben o programı geliĢtirenlerden birisiyim. Ama ben pratikte anaokulu profesörü 

olduğum için bütün zamanım anaokulunda geçiyor. MEB programı müthiĢ bir program. DeğiĢim 
hemen oluyor mu? Öğretmenlerin zihninde ĢablonlaĢmıĢ Ģeyler var. Bunları silin, müfredatı değiĢtirin. 

Hadi bakalım 2004 programı değiĢti, bundan sonra her Ģey böyle olacak… Olamaz böyle bir Ģey. 

Zamana ihtiyacımız var. Yazılı olan bir müfredat var, bir de uygulanan müfredat var. “Program yeterli 
ancak onu uygulayacak inançlar, değerler, alıĢkanlıklar, tutumlar” dedi arkadaĢımız. Bunlar üzerinde 

tartıĢmamız lazım. 

 

MUSTAFA BEKTAġ: 
Herhalde herkesin ortak akıl yarattığı konulardan bir tanesi, bu dönem içinde okullarda müfredat 

konusunda ciddi bir çalıĢma olduğu ancak eksikliklerin de olduğu. En çok da uygulama alanında 

eksiklikler var. Zaten bizim amacımız da bu eksiklikleri tespit edip bunlar üzerinde çözüm üretmeye 
çalıĢmak. 

 

FULYA ÖNER ARMAĞAN: 
Hocamızın söylediklerine katılıyorum. Müfredatta konular yer alıyor ama uygulanamıyor. Örneğin 

çevre ve sağlık dersi var, trafik dersi var ama bunların yerine –sınavlarda soru çıkmadığı için- baĢka 

dersler yapılıyor. Matematik, fen sorusu çözülüyor. Bu durumun bir benzeri Florida‟da tespit edilmiĢ. 

Sınavlarda çıkmadığı için bu dersler okutulmuyormuĢ. Bunların yerine baĢka yöntem izlemiĢler. 
Mesela, matematik dersinde ağaçların çaplarını ölçtürmüĢler. Kompozisyon dersinde “ġu anda çok 

güzel bir bahçede olduğunuzu düĢünün, ne hissediyorsanız anlatın” gibi yazı konuları vermiĢler. 

Okuma derslerinde ülkelerindeki bir ormandan bahsetmiĢler. Bu Ģekilde iyileĢtirmeye gidilmiĢ. 
 

NĠLGÜN ERENTAY: 

Amerika‟da katıldığım kursta doğal bir park içinde eğitim çalıĢmasına katıldık. Bize anlatıldığı üzere, 

öğretmen adayları öğretmenliğe baĢlamadan önce bir yıl mutlaka doğa eğitimi pratiği almak 
zorundalar. Milli park olan bir sulak alana gezilerimiz oldu. Buralarda sürekli, inanılmaz yoğunlukta 

ana sınıfından lise sonlara kadar öğrenci gruplarıyla karĢılaĢtık. Eğitim bakanlığının ve oradaki milli 

parkın görevlileri birlikte eğitim almak zorundalar. Öğretmenler ve oradaki park bekçiler i, park 
görevlileri beraber bir eğitim çalıĢmasından geçiyorlar. Daha sonra formel eğitimdeki programın 

derslerinin uygulama alanı olarak o milli park kullanılıyor. Sene baĢında bir program yapılıyor ve her 

okulun ne zaman, ne Ģekilde öğrencileri getireceği belirleniyor. Öğrencileri getirmeden önce 
öğrencilere okulda eğitim çalıĢması yapılıyor. Orada bahçeler, öğrencilerin ektikleri alanlar vardı. Ana 

sınıfından baĢlıyor. Ana sınıfındaki çocuklar renk kavramlarını o milli parkta öğreniyorlar. Birinci 

sınıftakiler köĢeli Ģekiller gibi kavramları öğreniyorlar. Dördüncü ve beĢinci sınıftakiler sazlıkları ve 

sulak alan ekosistemlerini ağ atarak, oradaki türleri tahlil etmek da dâhil çözünmüĢ oksijen, nitrat, 
nitrit, tuzluluk, asidite ve benzeri tayinleri yapabiliyor. Ben bundan gerçekten çok etkilenmiĢtim. 

 

MUSTAFA BEKTAġ: 
Birçok Ģeyi konuĢtuk aslında; yöntemler, uygulama alanları… Bir kaçımızın söylediği gibi doğa 

dersleri yerine baĢka dersler ikame etmek bu sorun alanlarından biri. 

 

AHMET DEMĠRTAġ 

Biraz önce verilen örneklerden baĢlarsak, iĢin temel noktalarını kaçırıyormuĢuz gibi geldi. Öncelikle 

tırnak içinde doğa eğitiminden söz ediyoruz. ġimdiye kadar yapılan değerlendirmelerin çoğu öğrenim 

üzerine. Çevre ile doğanın birbirlerinden ayrılması gerektiğini de ayrıca belirtmeliyim ama bu elbette 
tartıĢılabilir. Doğa eğitimini niçin yapıyoruz. Bir amacımız olmalı. ġenel Hoca‟nın iĢareti çok yerinde. 

Bunun felsefesi nedir. Doğa dediğimiz Ģey serbest piyasa düzeni içinde alınıp satılıp paraya çevrilecek 

bir olgu mudur, yoksa bütün insanlığı ilgilendiren bir kavram mıdır. Bu kapsamda bakarsak olayın 
ekonomik ve toplumsal yönleri var. Biz doğaya nasıl bakacağız? Bazı arkadaĢların örnek verdiği gibi 

doğayı en çok bilenler davranıĢlarını değiĢtirmiyor. Dünyada doğayı, teknolojiyi en çok bilen ülke 

ABD. Ama dünyada doğaya en çok zarar veren ülke de bu. Yani eğitimde bir bilinçten söz etmeliyiz. 

Bilinç Ģu: bilinç olayları, olguları tespit eder; nedenlerini ortaya koyar, oluĢumları tespit eder; 
olanaklarını sergiler ve buna uygun çözüm önerileri getirir. KiĢi bilinçlendiği zaman doğayı tanımakla 
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kalmaz, bilmekle kalmaz; buna karĢı etkileri en aza indirecek, zararları ortadan kaldıracak çözüm 

önerileri üretir. Ġstediğimiz kadar bilgilenelim; her konuyu bilelim ama biz çıkarcı  davranırsak, 

serbest piyasa düzeni içinde çarkın diĢlisi isek doğaya iliĢkin davranıĢlarımızda bir değiĢiklik 
olmayacaktır. Türkiye doğasına en çok zarar beren kiĢiler de Türkiye doğasını en çok bilen kiĢilerdir. 

Zarar verdiklerini bile bile zarar verirler; çünkü sistem böyle iĢliyor. Dolayısıyla doğa eğitiminde 

amaç çocuklarımız doğanın ne olduğunu, doğaya nelerin zarar verdiğini, bu zararların nelere yola 
açabileceğini görecekler, bunu kavrayabilecekler ve buna iliĢkin çözümler ortaya koyacaklardır. Bu 

çözümlerden bir tanesi de çocukların, insanların örgütlenmesi, bir araya gelmesi. 

 

MELTEM CEYLAN 
Normalde okullarda normal eğitim programının dıĢında yutulan MEB‟in de imza attığı bazı projeler 

var. SEMEP, Eko-okullar, “Young Reporters for the Environment” dediğimiz “Çevrenin Genç 

Sözcüleri”, küresel gözlem ve incelemeye dayalı “Globe” projesi, yeni çıkan Büyük Volga Nehri 
Projesi. Bunlar MEB‟in paydaĢ olarak imza attığı, destek olduğu projeler, büyütülmesini istediği 

projeler ama bunlar tamamen gönüllü öğretmenler üzerinden gidiyor. Disiplinler arası yaklaĢım çok da 

göremiyoruz. Hızlı çalıĢan öğretmenler burada da görev alıyor. ODTÜ ormanı sayesinde benim bütün 
öğrenciliğim ormanda geçti. Belki de bu sayede bakıĢ açımı geliĢtirdim. Bu ortamlar kullanılmıyor.  

Yüksek lisans tezi yapmaya çalıĢtığımda, çevre eğitimiyle ilgili Türkiye‟de doğru dürüst hiçbir enstitü 

programı yoktu. Bundan 10 yıl önce Doğal Hayatı Koruma Derneği‟yle açmaya çalıĢtığımız bir çevre 

eğitim merkezi vardı, açamadık. Hala milli parklara giremedik. Üniversitelerimizde, eğitim 
fakültelerinde bu iĢleri yapmıyoruz. Doğal olarak oradan çıkan öğretmenlerin bu anki anlayıĢıyla bu 

bütüncül programı yansıtması çok da kolay değil. Çünkü çevre eğitiminde bugün birçok tartıĢma var. 

70‟lerde baĢlayan bir arayıĢla öğretmenlerimizin bir donanıma sahip olması kolay değil. Doğal olarak 
çevre eğitimi bugün de sorgulanıyor. Disiplinler arası olmalı ama uygulayıcı nasıl yetiĢecek? 

 

SEZĠL ÖZKOCA 

Eko-Okullar Programının yürütücüsüyüm. Bu tip projelerde gönüllü bir öğretmene ihtiyacımız var 
ama bizim amacımız bunların koordinatör öğretmeninin sorumluğu altında olması değil. Okullardaki 

diğer öğretmenlere yol gösterici olması önemli. Çünkü gönüllü öğretmen 25 çocuktan oluĢan bir tim 

seçiyor. O çocuklar da yıl boyunca iĢleyecekleri konuyu seçiyorlar. O konuyu okuldaki diğer 
öğretmenlerle tartıĢarak herkes bu konuyu kendi müfredatına sokuyor bütün öğretmenler kendi 

branĢlarına uygun Ģekilde konuyu iĢliyorlar. Yoksa konunun tek öğretmene bağlı kalınarak iĢlenmesi 

zaten mümkün değil. 
 

NURAY COġKUN 

Olumlulukları ve olumsuzlukları konuĢacaktık. Anladığım kadarıyla müfredatımız olumlu. 

Materyallerimize, kaynaklarımıza bakarsanız olumlu denilebilir. Sivil toplum örgütlerinin yaptığı 

projeler olumlu. Olumsuzluk olarak öğretmenlerin bu konulardaki ĢaĢkınlığından bahsettik. 

Öğretmenlere haksızlık ettiğimizi düĢünüyorum MEB sınıf öğretmenliği gibi çok önemli bir 

müesseseyi iktisat mezunu, su ürünleri mezunu gibi insanları getiriyor. Mevzuatta ciddi bir 

olumsuzluk var. Ben çocuk geliĢimciyim. Sınıf öğretmenliğine cesaret edemem. Birinci olumsuzluk 

eleĢtirdiğimiz öğretmenlerin nitelikleri. Biz doğru nitelikte insanları doğru iĢlere yerleĢtiremiyoruz. 

Nitelikli ve yeterli personel seçiminde mevzuatta bir eksik var. Materyal eksiğimiz var. yani elektriği, 

suyu, sobası, olmayan, Türkçe bilmeyen çocukları biz dağ baĢında hangi araçlarla, hangi materyalle 

böyle ciddi bir müfredatı verebileceğiz? Felsefe eksiğimiz var. “Öğretmenlerimize hizmet içi eğitim 

yapıyoruz ama yine de anlamıyorlar” diyoruz. Bu semineri veren müfettiĢlerimiz bu konuda bilgili ve 

yeterli değil ki. 

 

MUSTAFA BEKTAġ 
Sorunlarımızı sıralayabilirsek, olumlu olarak mevcut nelerimiz olduğunu ortaya koyabilirsek, daha 

sonra olumsuzluklarımızı olumluya çevirebilmek için baĢtan konuĢtuğumuz projeler, alanla ilgili 

bilgiler devreye girecek. 
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TUĞBA CAN 

Doğa eğitimiyle ilgili yöntemlerde de eksiklikler var. Yöntem olarak sadece biliĢsel düzeyde 

kazanımların verilmesi de sorun. DuyuĢsal ve psikomotor kazanımlar da diĢ fırçalamak gibi verilmeli. 
Bu da yöntem sorununun içindedir ama baĢka etkenler de var. geçmiĢe yönelik olacak ama çevre ve 

doğa eğitimiyle ilgili temel bilgi vermek istiyorum. Doğa eğitimi, dünyayı bir organizma olarak 

düĢünürsek bu organizmayı tanımaya yönelik biliĢsel, duyuĢsal, psikomotor kazanımlardır. Çevre 
eğitimi dediğimizde de insan etkinlikleri sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarına yönelik öğrencilere 

biliĢsel, duygusal ve psikomotor kazanımlar verilmesidir. Ġkisinin farkı buradadır. Çevre eğitiminde 

Batı‟da küresel olarak yanlıĢlar yapılmıĢtır. O yanlıĢı sürdürmeden zaten var olan doğa eğitimine 

devam etmek yerinde olur. 
 

SANCAR OZANER 

Eğitim fakültelerimiz sekiz yıllık temel eğitim okullarına öğretmen yetiĢtiriyor. Bu fakültelerin dört yıl 
boyunca yaptırdığı eğitimlerde bir kez bile doğa eğitimi yok. Peki bu öğretmen adayları nasıl doğayı, 

doğadaki ekolojik sentezi öğrenecekler, doğa içerisinde bir deney yapmadan mezun olacaklar da 

çocuklara öğretecekler. Her yıl bir haftalık doğada staj yaptırmak lazım. Dört yıllık eğitim fakültesinde 
okuyan öğretmen adayı dört kez Türkiye‟nin ayrı ayrı ekosistemlerine gitmeli. Ankara‟daki 

öğretmenler tercihen Ģuralara gitmeli: Ankara‟daki bütün öğretmenlerimize MEB bir genelge 

göndermeli. Demeli ki, volkanizmayı öğretmek istiyorsanız Hüseyingazi Tepesi‟ne çıkaracaksınız. 

Türkiye‟mizin, Ankara‟mızın sönmüĢ volkanıdır. Orada andezit lavlarını gösterin, tüfü gösterin. Hangi 
yıllarda püskürdüğünü anlatın. Bu taĢların cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara‟nın en görkemli 

yapılarında nasıl kullanıldığını gösterin. Birinci Meclis binası, Ġkinci Meclis binası Sümerbank, eski 

gar binası, Ziraat Bankası binası, Ulus‟daki ĠĢ Bankası binası, DTCF vs. Daha sonra,  Haymana 
yolunda Çayraz Köyü‟nün karĢısındaki fosil yatağına götürün. Otuz beĢ milyon yıl önce kapanan Tetis 

Denizi‟nin bu bölümünün, üzerinde yürüsünler. 1200 metreye çıkıp para Ģeklindeki nümilit fosillerini 

toplasınlar. Fosilin neden orada olduğunu anlasınlar. YükselmiĢ bir okyanus tabanında yürüsünler. 

Daha sonra Ankara‟ya hemen elli kilometre mesafedeki Kazan‟a gitsinler. Berna Alpagut hocamız, her 
yıl oradan bir fil iskeleti çıkarıyor. 8.5 milyon yıl önce orada fillerin yaĢadığı bir ortam vardı, iklim 

vardı. Her yüz yılda bir oluĢan taĢkınlar onları (zürafayı, fili, gergedanı). vadilerde otlarken selin içine 

katarak buradaki çukur alanı dolduruyordu. Burada her sene yüz yıllık bir taĢkının eseri olan yeni bir 
fil çıkarılıyor. Gitsinler o fili iki seksen uzanırken öğretmenlerimiz görsünler. Ondan sonra Ankara 

çevresinde iklim nasıl değiĢmiĢ, sekiz buçuk milyon yıldan bu yana iklim değiĢtikçe vejetasyon nasıl 

değiĢmiĢ, vejetasyona bağlı olarak eski yaban hayvanları ortamı terk edip yeni yaban hayvanları nasıl 
yayılmıĢlar bunları orada anlasınlar. Ondan sonra götürsünler onları ÇerkeĢ yolu üzerindeki Güvem‟de 

bu sefer bir göl ortamında sürekli volkanizma sonrası çıkan tüflerle dolan her defasında da göle düĢen 

yaprakların, kurbağaların, balıkların fosilleĢtiği eski göl ortamını görsünler Volkanik tüflerle ve 

tabandan gelen silisçe zengin sıvılarla dolan bu göl daha sonra Kızılcahamam‟a gelen Hamam Deresi 
tarafından yarılması sonucunda fosilli tabakaları vadinin iki tarafında açığa çıkarılmıĢ. her tabakayı bir 

bıçakla ayırdığınızda  ya bir yaprak, ya bir balık fosili bulunuyor. Buradaki fosilleĢme 22 milyon yıl 

önce oluyor.. Bunlar o kadar önemli ki. Ankaralı öğretmenlerin görevlerinden biri de öğrencilerine bu 
bölgeleri göstermek olmalı. Bütün öğretmenlerin buraları görmesi lazım. Önce kendi okulunun 

çevresinde ne var; ekosistem olarak ne var, hayvan olarak ne var, bitki olarak ne var, çevre sorunu 

olarak ne var, önce onu öğrensinler ve çocuklara öğretsinler. Ondan sonra daha uzak çevremizdekileri 
öğretmeliyiz. Bunları izci lideri öğretmenimiz  de öğrenmek zorundadır; diğer öğretmenler de 

öğrenmek zorundadır. Tüm bu zenginlikler bizde var. Kısacası,  “Varlık içinde yokluk çekiyoruz” ne 

anlamlı bir sözdür o!  

 

MUSTAFA BEKTAġ 

Bir sonuç çıkarıyorum. Destekliyor musunuz? Uygulama alanında sorunlar var. buradaki baĢlıklar 

üzerinden gidersek sevinirim. Yoksa çözüm önerilerime zaman kalmayacak. 
 

BURCU MELTEM ARIK 

Sancar Hoca‟nın söylediğine ek olarak Ģunu söylemek istiyorum. Bütün bunları bilmemesi aslında 

öğretmenin kendi sıkıntısı. Bu bilgileri, kendi alanını, kendini nereden nasıl yetiĢtireceğini ya da ne tür 
çalıĢmalar yapabileceğine dair, nereden nasıl faydalanabileceğimizi de bilmiyoruz. Müfredattan 
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bahsediyoruz. Sivil toplum çalıĢmaları yapıyoruz, çeĢitli çevre eğitimi kursları düzenliyoruz. Mesela 

benim memleketim Antakya. Antakya‟da bir öğretmen bunların ne kadar farkında, bu iĢleri yapanlar 

olarak biz bunları ne kadar açıyoruz? ĠĢbirliği ne kadar destekleniyor? Kendi geliĢimi için fırsat ve 
zaman bulabiliyor mu? Bu olanaklar önünde var mı? Bence kaynak ve olanak eksikliği ciddi bir sorun. 

Ne bir tarafı ne öbür tarafı suçlayabiliyorum. Belki bunların çoğalması daha çok farkına  varılması, 

daha çok göz önüne getirilmesi, görünür kılınması ulaĢılabilir olması gerekiyor. Bilginin 
ulaĢılabilirliği konusunda bir sıkıntı var. 

 

MUSTAFA BEKTAġ 

Bilgi ve kaynak konusunda veri tabanını oluĢturmak veya bilgi bankasının oluĢturulması diyebilir 
miyiz? Sorun alanlarımızdan birisi bilgi bankası eksikliği. Buna bir ad koyalım. Araçlar diyelim.  

 

DAMLA AKYILDIZ 
Eğitim araçlarının eksik olmasının yanında öğretmenlerimizin ve eğitimle ilgili diğer kiĢilerin bu 

araçlara ulaĢım yetilerinin de eksik olması. Örneğin bilgisayara sahip olmaları ya da olmamaları, 

kitapların bir köy okuluna ulaĢıp ulaĢmaması da bir sorun. Bilgiye eriĢimi de buraya ekleyebiliriz. 
 

HAKAN BEZĠRCĠ 

Genel konuĢmayacağım. Sadece pratik olarak en son söylediğinizle iliĢkili ne zamandır düĢündüğüm, 

daha doğrusu öğrenmek istediğim bir konuyu eğitimcilere, mesleği eğitim olup özellikle ilkokul, 
ortaöğretim düzeyinde uygulamacılara soracağım. Ben de vaktiyle gönüllü eğitmen olarak okullarda 

seminerlere gittiğimde Ģunu gözlemiĢtim: Bir yerden bir yere bir okulu, bir sınıfı ya da bir öğrenci 

grubunu götürmek büyük problem oluyordu. Ġlçe sınırları dıĢına çıkınca milli eğitim müdüründen izin 
almak gerekiyor. Öyle bir prosedür var ki sonuçta Ģu söyledikleriniz aslında sadece doğayla da ilgili 

değil. Sancar Hocamın da dediği gibi, baĢka arkadaĢlarımızın da dediği gibi kültürle, tarihle de ilgili. 

ĠĢte oradaki kayaç DTCF‟nin yapımında kullanılıyor. Andeziti, tüfü.. Demek ki olay sadece doğa 

eğitimi ile de ilgili değil. Bir müzeye, hayvanat bahçesine, bir sürü yere gezi yapmak gerekiyor. Kısa 
dönemlerde yurtdıĢında bulunduğumda bizdekinden çok daha fazla öğrenci guruplarının gezdiğini 

gördüm. Özellikle hafta sonları geziyorlar. Biz de ise öğrenciler hafta sonlarını eğitim sisteminin 

çarpıklığı yüzünden dershanelerde geçirmek zorunda kalıyorlar. Sorum Ģu: Öğretmen böyle bir gezi 
düzenlemek istedi diyelim. Ne olacak? Her seferinde zamanının o kadar yüklü programını 

uygulamanın yanısıra bu bürokratik izin iĢlemleriyle, müdürün yazı yazmasıyla, onun milli eğitim 

müdürüne gitmesiyle mi geçirecek? Uygulama, bugün bu konuda bir esneklik getiriyor mu? Yoksa 
müdürleri, daire baĢkanlarını da eğitmek gerekiyor gibi tür sonuç çıkıyor ki bu anlayıĢı, olumlu 

gördüğümüz müfredatı uygulamada iĢbirliği sağlansın. Yoksa öğretmenler ne kadar uğraĢırsa uğraĢsın, 

bir-iki tane gezinin dıĢında bir Ģey yapamayacak. Belki müdürün inisiyatifi dıĢında yapacak veya her 

zaman “gözünün üstünde kaşın var” diye baĢlatılabilecek soruĢturma risklerini de göze alarak mı izin 
verilecek? Bu geziler nasıl yapılacak? Uygulama çok güzel ve gerekli. Bu konuda bilgilenme ihtiyacı 

duyuyorum. Çünkü gözlemlerim çok olumsuz.  

 

NĠLGÜN ERENTAY 

Biz bu sorunu açıkçası hep hafta sonlarına kaydırarak çözdük. Hafta sonları izin alınması gerekmeyen 

bir yöntem nasıl geliĢtirilebilir diye düĢündük. Sonuçta öğrencilerimizi alıyoruz, velilerini de projeye 
dahil ediyoruz. O gezileri hep birlikte yapıyoruz. Tabi bu zaman demek ki emek demek, bireysel çaba 

demek. Hiçbir zaman problemi tümden çözmüyor. Benim gördüğüm büyük problemlerden, çevre 

eğitimindeki engellerden bir tanesi iki büyük sınav. Bir tanesi Anadolu lisesi sınavı, diğeri de 

üniversite sınavı. Çünkü ben kendi pratiğimden yola çıkarak söyleyeyim, on yıllık profesyonel 
çalıĢmamda sekizinci sınıflardan öğrenci alamadım. Ben doğa çalıĢmaları, çevre çalıĢmaları yaparken 

onlar “öğretmenim biz de katılmak istiyoruz ama bu bizim için bir lüks” dediler. Bu üniversiteye 

yönelik olmasa aslında ne kadar önemli bir dönem. Gençleri ele alabileceğimiz, onlarla birlikte 
geliĢebileceğimiz bir dönem. Ama lise sondan, bırakın lise sondan, lise birden itibaren öğrenci 

üniversite sınavına yönleniyor ve dakikada kaç soru çözebileceğine odaklanıyor. Neden-sonuç 

iliĢkisinden, uygulamadan uzak bir Ģekilde yaĢıyor. 

 

ERDAL GÜLÖZ 
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Bence en büyük engel okur-yazar olmamak veya araĢtırmamak. 

 

DAMLA AKYILDIZ 
BaĢtan beri bahsettiğimiz pek çok Ģey aslında bir baĢlık altında toplanabiliyor. Eğitim sistemi ve bu 

eğitim sisteminin getirdiği alıĢkanlıklar, en azından bir süre daha insanların üzerinden gitmediği 

sürece, uygulamaya geçmeyecek. Daire baĢkanlarından, genel müdürlerden, öğretmenlerden, 
öğrencilerden, anne ve babalara kadar uzayan bir süreç. 

 

MUSTAFA BEKTAġ 

Sorun bugünden yarına çözülecek bir sorun değil. Elimizde sihirli değnek de yok. Bu bir süreç iĢi. 
Doğadaki iliĢkiler gibi bu da bir süreç iĢi. Ciddi çalıĢmalar var mı? Evet. Hem sivil toplum örgütleri, 

hem de MEB bunla ilgili çalıĢıyor. Bunu nasıl hızlandırabiliriz, bir an önce bu sorunlara nasıl çözüm 

üretebiliriz. Ama bunların hepsinin temeline geldiğinde bunu hep proje mantığıyla bakıp çözmek 
gerekiyor. BaĢlangıcı, sonucu olan ve çıktısı olan bir süreci yaĢatmak gerekiyor. Bu sistemin her okula 

da oturması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla MEB‟de okullar kendi iç dinamikleriyle bir takım 

etkinlikler yapma yetkisine sahip. Okul müdürü “ben Ģu etkinlikleri yapacağım” dediğinde eskisi gibi 
izin almadan rahatlıkla bu etkinlikleri yapabiliyor. Sivil toplum örgütünü çağırıp orada konferans, 

panel gibi Ģeyler yapılabiliyor. 

 

(KONUġAN ANLAġILAMADI) 
Veliler dahil değilse, özellikle büyükĢehirlerde okul gezileri can güvenliği, trafik ve benzeri konular 

nedeniyle maalesef halen izne tabi. 

 

SEVĠLAY ATMACA 

ÇalıĢtay için yapılan anketlerde Ģöyle bir cümle hatırlıyorum. Ġkinci oturumda yapılan çalıĢmaların 

birbirinden çok farklı olduğunu, farklı kaynakların kullanıldığını, farklı alanları değerlendirmek 

açısından planlanan çalıĢmalardan örnekler gördük. O zaman Ģurada da bir sıkıntı var. Bu çalıĢmaların 
bir çatı altında toplanması mı gerekiyor? 

 

CEREN GÖĞÜġ 
Okullardaki eğitimde özellikle çocuk oyunlarından ve oyuncaklarından faydalanılması gerektiğini 

düĢünüyorum. Çünkü çocuklar öğrenirken kendilerinin içinde olduğu Ģeyi çok daha rahat 

kapabiliyorlar ve çok daha rahat hayata geçirebiliyorlar. Köylerde araĢtırmalar, derlemeler yapıyoruz. 
Yirmi-yirmi beĢ yıl kadar önce öğretmenlerin okullarda öğrettikleri oyunlar artık geleneksel hale 

dönüĢüyor. Doğa eğitimine yönelik oyunlar kurgulanabilirse, çünkü bu tip oyunların 

gelenekselleĢmesini önleyemiyoruz. Yani esas geleneksel oyundan farkları kalmıyor. Bu anlamda 

doğa eğitimini içeren oyunlar kurgulanıp öğrencilere Ģimdiden öğretilmeye baĢlanırsa yarın öbür gün 
çocuklar bu oyunlarla doğa eğitimini içselleĢtirip kendileri de iĢin içine katılarak bunu yaĢayabilirler. 

Eğitimde buna da önem verilmesi gerekir. Oyuncaklardan faydalanabilirler. Oyunla eğitimin bir 

parçası olarak oyuncağı çok önemli görüyorum. Gerek puzzle‟lar, gerek doğal malzemeyle 
yapılabilecek oyuncaklar doğal ortamda ya da okul ortamında ayırt etmiyorum, bunlardan 

yararlanılabilir üzerinde durulabilir. 

 

CELAL ERGÜN 

Öğretmenlere yönelik uyguladığımız seminerlerde Hizmetiçi Eğitim Dairesi yetkilileri Ģunu önerdiler. 

Birincisi öğretmeni, ikinci idareciyi, üçüncüsü müfettiĢi alacaksınız. Ġkisini gerçekleĢtirdik, müfettiĢler 

için ödenek uygun olursa onları da alacağız. Bu üçlüyü aldığınız müddetçe yani uygulayıcı, idareci ve 
denetimci böyle bir doğa eğitimi projesine, stratejisine bu üçlüyü de katmak gerekiyor. Buna halk 

eğitimi öğretmeni ve müdürü de eklenebilir. Halka yönelik yaygın eğitimi de, onu da bir unsur olarak 

bunun dıĢında tutmamak lazım. Çünkü onlar da baĢka bir tür eğitim sisteminin içindeler. Geziler 
konusunda gelince bizi de her gittiğimiz yerde bunu. Hizmetiçi eğitim merkezine toplanmıĢsa, o 

konuda bir ödenek çıkarılmıĢsa araç kiralanıyor ve gidiliyor. Bu yapılmamıĢsa da belediyelerden bu 

iĢe çok destek veren çıkıyor. Gönüllü oluyorlar ve otobüs tahsis ediyorlar. Doğa eğitimi için onlardan 

yararlanabilir. 
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SANCAR OZANER 

ġimdi, çocuklara verilebilecek bir doğa eğitimi örneği sunmak istiyorum: Bu etkinlik Mayıs ayında 

öğretim döneminin bitimine yakın yapıla gelen “piknik gezisi”nin son saatinin  doğanın dilinin 
öğrenilmesi fırsatına dönüĢtürülmesi Ģeklinde uygulanabilir. 40-50 kiĢilik bir öğrenci grubu çimenlerin 

üzerinde bir iki saat eğlendikten sonra öğretmen onları dörde ayıracak. Her grubu bir köĢeye koyacak. 

Diyecek ki “Ģimdi grup çalıĢmasıyla buradaki farklı bitkileri yazacaksınız.” Hepsine birer büyüteç 
dağıtacak. Birer kiĢi de yazıcı olacak, grubun bulduğu her değiĢik bitkiyi yazacak. Boyunu, rengini 

yazacak. Bir tane de cetvel olacak. ĠĢe giriĢen çocuklar grup çalıĢması yaparak farklı türdeki bitkileri 

tek tek tespit etmeye baĢlayacaklar.. “gelin gelin burada farklı bir bitki var” diyecekler ikinci, üçüncü 

vb farklı bitkileri bulacaklar. Bitkiler bitince böcekler, karıncalar, kelebekleri bulacaklar. Böylece bir 
saatte çocuklar gözlem, ayırım, ve karĢılaĢtırma yapıyorlar, ayrıca bunların popülasyon sıralarını fark 

ediyorlar, baskın bitkiyi ve böceği fark ediyorlar.. Ertesi gün öğretmen hepsini sınıfta aynı grup 

düzeninde oturtacak. “çocuklar tespit ettiğiniz bitkileri söyleyin bakalım” diyecek. Grup sözcüleri 
bulduklarını tek tek ayrıntılı tarif ederek söyleyecekler. Sonuçta öğretmen “Çocuklar. piknik 

yaptığınız alanı siz sadece çimenlik zannediyorsunuz, bakın orada on beĢ tane farklı bitki türü 

buldunuz. Bunu siz baĢardınız. Oradaki çimenliğin altında  hiç bu kadar böceğin olacağını düĢünebilir 
miydiniz? ĠĢte biyoçeĢitlilik dediğimiz Ģey budur.. Burada, toprak, bitkiler ve böcekler hep birbiriyle 

iliĢki içerisinde”. diyecek. Siz TEMA‟nın ya da Doğal Hayatı Koruma Derneği‟nin ya da Kırsal 

Çevre‟nin programını izlerken, televizyonda “Türkiye biyoçeĢitlilik yönünden zengin bir ülkedir” 

denildiğinde  iĢte bu kastediliyordu. Dünya‟nın hiçbir yerinde 100m2‟lik bir alanda bu kadar zengin 
biyoçeĢitliliğe rastlanmaz. Böylece bilimsel çalıĢmanın bütün safhalarını, o çocuklara, hem de oyun 

içinde ekip çalıĢmasıyla verebilirsiniz. ĠĢte bu unutulmaz olur. AkĢam koĢa koĢa anne babalarına 

giderler. “anneciğim, babacığım, biz bugün piknik yaptık. Sağ ol eline sağlık,dolmalar, köfteler ve 
güzeldi ama kendimiz burada on beĢ tane değiĢik böcek bulduk. Yirmi tane bitki bulduk. Kendimiz 

bulduk anneciğim, kendimiz bulduk!” derler. Anne de heyecanlanır. ġimdi Erdal Bey‟e dönüyorum. 

Ġzcilik eğitimini kuran, o siyaseti yönlendiren kiĢiler hiç konuĢmuyorlar. Kendisine yanıtlaması için 

bir soru soracağım, Ġzcilik eğitimi çok önemli bir altyapı sunuyor. Doğa eğitimi yaptırılmıyor ama 
yaptırılabilir. Ġzcilik adı altında kamçılık yaptırılıyor. Otorite ön planda, kıyafet ön planda. Erdal 

Bey‟in çok büyük bir Ģansı var ve çok önemli bir katkısı olabilir. Bu izcilik eğitimine doğanın dilini 

öğrenmeyi sokabilirse büyük bir hayır iĢler. Bu konuda konuĢmasını, bize taahhütte bulunmasını 
istiyorum 

 

CELAL ERGÜN 
Bizim Ġstanbul‟da Ģimdiki baĢkanımız Nihat Gökyiğit‟in kurduğu Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi 

var. Orada “lütfen çimenlere basınız” yazıyor. Öğretmenleri, öğrencileri götürdük. “biz Ģimdiye kadar 

çimlere basılmayacağını biliyorduk, çimlere basılıyormuĢ” dediler. Bir mesaj insanları ne kadar yanlıĢ 

yönlendiriyor. Halbuki arada amaçlanan Ģu: orada ekilen çimin cinsi bastığınız zaman tohumunu 
yayıyor ve çoğalıyor. Basmadığınız zaman üremiyor. Bir yanlıĢ algılama insanları nerelere 

götürebiliyor.  

 

SULTAN ġAHĠN 

Az da olsa geziler yapılıyor. Doğaya çıkıldığında bazen öğretmenlerde yoğun bir Ģekilde biz her Ģeyi 

biliyoruz havası oluyor. Biz her Ģeyi gerçekten bilmiyoruz. Doğa gibi bizden çok daha üstün bir 
öğretmenin yanına gittiğimize inanıyorum. Doğaya çıktığımızda bence devamlı bir Ģey öğretme 

derdinde değil de, ben Ģunu da öğreteyim, bunu da öğreteyim diye değil de bir hedef seçip onu doğada 

da öğrenebiliriz. Ama zaten bunu okulda da çok fazla yapıyoruz. Bence doğayla çocuğu biraz baĢ baĢa 

bırakıp biraz, hatta çok fazla kendimizi geriye çekip izlemeliyiz ve çocuğun tepkilerini görmeliyiz. 
Ondan sonra karıĢmalıyız. Çocuk sormalı, dinlemeli, görmeli. Zaten ben okul öncesi çağı için Ģunu 

söyleyebilirim. Görecek  bir ton renk var, bir ton çeĢit var, hareket edebileceği geniĢ bir arazi var. çok 

keyifli bir alan. Ben orada çocuğu problemle baĢ baĢa bırakabilmeliyim. Yani neyin mavi, neyin yeĢil 
olduğunu o görmeli, ben anlatmamalıyım. Dereden geçerken nasıl geçebileceğini bir an düĢünmeli. 

Biz devamlı eğiteceğiz, öğreteceğiz diye diye çocukların sorgulayıcılığını, yaratıcılığını örseledik.  

 

MUSTAFA BEKTAġ 
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Zaten ilkokul çağından itibaren her Ģeyi onların adına yapıyoruz. Yemeklerini ağızlarına veriyoruz, 

üstlerini giydiriyoruz, üniversiteye gönderdiğimizde hangi bölümü seçeceklerini bile tercih ettiğimiz 

için ister istemez karĢımıza sorunlu bir yapı çıkıyor. Aile burada bizim bir baĢka sorun alanımız. Yani 
okullardaki doğa eğitimlerinde aile karĢımıza bir sorun alanı olarak ortaya çıkıyor. Çünkü aileden bir 

takım Ģeyleri çok sağlıklı okula taĢıyamadığımız takdirde sorun var.  

 

BELMA TUĞRUL 

Tolstoy “geleceğin okulları tahmin ediyorum ki dört duvar arasında kalmayacak ve kara bir tahtadan 

ibaret olmayacak. Çocuklar kuma, denize, doğaya yazı yazacaklar” demiĢ. Bir kere geleneksel okul 

bizim en büyük sorunumuz. Okulu dört duvar arasında düĢündüğümüzde, öğrenmek için aracın sadece 
öğretmen olduğunu düĢündüğümüzde bu ciddi bir sorundur. Öğretmenin rolü ve toplum tarafında 

algılanma biçimi, yani okulun misyonu ve vizyonu bizim için sorundur. Çocuk Hakları Bildirgesi 

imzalamıĢ bir ülke olarak çocuk haklarının ihmal edildiğini düĢünüyorum. Çünkü çocuklarımı 
aktivitelere gitmekten, bale kurslarına gitmekten, piyano kursuna gitmekten yorgun. BüyükĢehirde on 

yaĢındaki çocukların özgeçmiĢine baktığımda hepsi piyanoya gidiyor, hepsi baleye gidiyor ama niçin 

bu kadar az piyanistimiz var onu bilmiyorum. Çocukların üzerine bu kadar yüklenmenin sistemin bir 
sorunu olduğunu düĢünüyorum. Eğitim fakültelerinde bir sıkıntı var. öğretmenler böyle olacak çünkü 

eğitim fakültelerinde hoca yok. ġu andaki üniversitelerdeki eğitim fakültelerindeki üyelerinin 

sayılarına ve uzmanlık alanlarına baktığımızda aslında onların öğretmen yetiĢtirmek için uygun 

olmadığını göreceksiniz.  
 

BURCU MELTEM ARIK 

Özellikle özel okullarda rekabete dayalı bir yapılanma var. o yüzden öğretmenlerde tecrübelerini,  
bildiklerini saklama ve paylaĢmama olabiliyor. Bunun kaynağını ve nedenini anlamaya çalıĢıyorum. 

Bu rekabetten iĢbirliğine doğru gidilmesi gerektiğini öğretmenlerimiz de fark etmeli. Sivil toplum 

örgütleri için de aynı Ģey geçerli. Bunun da yapılan programları ve çalıĢmaları olumsuz yönde 

etkilediğine inanıyorum. 
 

MUSTAFA BEKTAġ 

Yine bizim sorun alanlarımızdan bir tanesi sosyal çevre. Kent, kır, kentin kendi içindeki gecekondu 
bölge. Eğitim hepsine aynı formatta verildiğinde bunu birileri alıyor, birileri alamıyor. Çünkü herkesin 

konumuna göre bir eğitim stratejisi belirlemiyoruz. Bu 95‟te benim eğitime baĢladığımda yaptığım 

hataya benziyor. Bir tane eğitim seti büyüğe de verilir, küçüğe de verilir, okul öncesine de verilir, 
herkese verilir. Böyle değil. Bana göre bunların hepsinin alma kapasitesi farklı olduğu için 

anlamalarının farklı olması gerekir. Demek ki sorun alanlarımızdan bir tanesi sosyal çevre. Bir baĢka 

sorun alanımız özür grupları. 

 

NURAY COġKUN 

Ben daha bireysel farklılıklar olduğunu düĢündüğüm için özel olarak pozitif ayrımcılık yapmıyorum. 

 

MUSTAFA BEKTAġ 
Ama bence yine onlar da ayrı bir grubumuz ve sorun alanlarımızdan bir tanesi. Onlara yönelik de bir 

Ģeylerin yapılması gerektiğine inanıyorum. 

 

TÜLĠN ġENER 

Gereksinimlerden yola çıkmamız gerekiyor. Ben bugüne kadar doğa eğitimi vermedim ama sonuçları 

doğayı etkileyecek bir takım çevre projelerinde danıĢmanlık ve yürütücülük yaptım, halen yapıyorum. 

Bunlardan bir tanesi Çocuk ??? Uygulama Merkezi olarak üç yıldır Mimarlar Odası ile birlikte 
yürüttüğümüz “çocuk ve mimarlık projesi”. ÇıkıĢ amacı mimarların okullarda mimarlık kültürünü 

tanıtmalarıydı. Fakat onlarla yaptığımız toplantılarda “bireyin kendi gereksinimlerinden çocuğun 

kendi çevresinden hareketle, değiĢim, dönüĢüm, baĢlatabilir miyiz?” dedik. Çevre derken sadece 
fiziksel çevreden söz etmiyorum, sosyal çevreden de söz ediyorum. YapılandırılmıĢ çevre, doğal çevre 

hepsi iĢin içinde. Biz hep okulun içinden, çocuğun kendi çevresinden, dolayısıyla kendi 

gereksinimlerinden hareketle neyi değiĢtirebiliriz? Çocuk etrafına sorgulayan gözlerle bakıyor mı, 

nasıl sorguluyor? Her gün evinden okuluna giderken hangi tehlikelerle karĢılaĢıyor, hangi Ģeyleri 
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seviyor, hangi Ģeyleri sevmiyor? Bunları değiĢtirmek için neler yapıyor, neler yapmıyor? Bunların 

içinde oyun alanlarıyla ilgili problemler çıktı. YaĢadığımız kente iliĢkin sorunlar çıktı. Okul 

bahçeleriyle ilgili problemlerimiz çıktı. Çocuğun kendi gereksinimlerini kendisinin fark etmesi onun 
ait olma duygusunu arttırıyor. Ait olma duygusu da katılımını ve dolayısıyla üstlendiği projeyi 

sürdürmesini sağlıyor. DPT ve ??? iĢbirliğiyle Doğu Karadeniz‟de yapılan katı atık yönetimi projesi 

bu bahsettiğim çeĢitli projelerdendir. Bir tanesinde BTC boru hattı boyunca çocuklarla çalıĢtık. Çok 
ciddi sıkıntılar vardı. Hep odaklandığımız Ģey çocukların ve çocuklardan giderek daha geniĢ çevreye 

yayılan toplumun katılımıydı. Yapamadığımız, atladığımız Ģeylerden biri katmak, iĢin içine dahil 

etmek ama iĢinde baĢından itibaren dahil etmek. Biz çocukları alıp doğaya götürdüğümüzde “bakın 

iĢte burası doğa. Burada bunlar bunlar var” dediğimizde aslında çok Ģey vermiyoruz. Çocuk taĢı 
kendisi kaldırdığı zaman, orada böcekleri gördüğü zaman, kalıcılığı sağladığımız çok daha mümkün 

oluyor. Eğer biz doğrudan bağlama odaklı, ortama odaklı eğitim modülleri geliĢtirebilirsek ki 

zannediyorum yeni müfredat buna esneklik tanıyor. O zaman Bayburt böyle bir zulüm görmekten 
vazgeçer. Biz ille de Bayburt‟a CSO‟ya götürmeyeceğiz. AyaĢ‟ta domatese odaklanacağız. Öbür 

tarafta file odaklanacağız. Kırda kıra özel, Ģehirde Ģehre özel yerel bilgiyi, yerel kültürü kullanarak 

programlar geliĢtirmek önemli. 
 

ZUHAL MUTLU 

Teknik teknolojik ortamlardan bahsediyoruz. Bir takım olumsuzluklardan bahsediyoruz. Bu alanlarda 

yazılı, görsel ve sözlü araçlar da var. bu alanlardaki olumsuzlukları nasıl indiririz. Bilgisayar oyunları 
çocukların çok vaktini alıyor. Ġçinde savaĢ, vurdu kırdı var. Bunlara nasıl karĢı koyacağız. Bu tip 

ortamları nasıl değiĢtirebiliriz. Sıfır noktasını pozitife çıkarmanın yanında negatiften pozitife çıkmayı 

da bu çerçevede nasıl yapabiliriz ?  
 

MUSTAFA BEKTAġ 

Medyayı da sorun alanlarımızdan biri olarak yazdım. Bu okullarda yapılan eğitimlerde iyi olan bir Ģey 

yok mu? Ortak bir akıl yarattık. Eksikleri olsa da son hazırlanan müfredat gerçekten bir öncekine göre 
iyi bir müfredat.  

 

CELAL ERGÜN 
Öğretmenlere yönelik yaptığımız tüm anketlerin sonuçları 99‟dan beri bilgisayar arĢivimizde duruyor. 

Ortak nokta görsel materyalle anlatılınca son derece memnunlar ve son derece etkili olduğunu 

söylüyorlar. Ġkincisi eğer belgesel film göstermiĢsek o da en fazla puan alanlardan biri. Macahel, Aral 
çok etkili. Bütün sunumların %100‟üne yakınını görsel olarak ekranda gösteriyoruz.  

MUSTAFA BEKTAġ 

Bu eğitim veren öğretmen arkadaĢlar malzemelere ulaĢabiliyor mu veya MEB bu malzemeleri 

gerektiği gibi sağladı mı, elimizde var mı? Öğretmen arkadaĢlarımızın kendi çabaları doğrultusunda 
bildikleri kadar bu eğitimi sürdürmeleri bir olumluluk değil mi? Bunları tespit edersek 

olumsuzluklarımızı daha sonra nasıl olumluya çevirebileceğimizi de konuĢuruz. 

 

SOLMAZ KARABAġA 

Elimizde Karagöz gibi geleneksel bir sanatımız, kültürel bir değerimiz var. Yok olmak üzere ama 

canladırılmaya çalıĢılıyor. Hala yaĢayan sanatçılar var. bu sanatçılardan bazıları “karagöz çevreci” 
diye oyunlar yapıyorlar, sergiliyorlar. Devlet Tiyatroları zaman zaman oyunlar sergiliyor. Bu 

değerlerimizi ne kadar değerlendiriyoruz? Okullarda, bu ders çerçevesinde tiyatro eğitimi, tiyatroya 

götürmek, okullarda karagöz gösterileri düzenlemek mümkün. 

 

ERDAL GÜLÖZ 

MEB‟e bağlı bütün okullarda araç gereç, bilgi ve materyal var. isteyen herkes gelip kullanabilir. 

 

MEHMET TORAN 

Bir zamanlar bizim olumlu yönlerimiz vardı. Köy Enstitüleri vardı. Köy Enstitülerinden yetiĢen 

öğretmenlerden hangisi doğayı iĢlemedi, hangisi tarımla uğraĢmadı. Ama ne yaptıysak biz o deneyimi 

yok ettik. Bizim böyle bir deneyimimiz vardı. Bir böyle bir deneyimden faydalanabiliriz. 
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MEHMET ERDOĞAN 

Aslında Türkiye‟de bazı aktiviteler, projeler yapılıyor. Eco-school projeleri ve benzeri bazı projeler 

var. Ama Ģu çok ilginç. Bu tip projeler sadece özel okullar tarafından yapılıyor. Devlet okulları bu tip 
projelerde çok yer almıyor. Belki devlet okulları bu bağlamda bu projelere katılma konusunda teĢvik 

edilebilir. Çünkü bu projelerin çıktıları çok güzel. 

 

GÜL EROL 

Geçenlerde bir kitap duymuĢtum çok hoĢuma gitti. “değiĢmeden önce geliĢim”. Bence elimizde var 

olan temel değerlerimizi, altyapımızı, geleneklerimizi, göreneklerimizi hiç göz ardı etmemeliyiz. Belki 

birazcık hızlı geliĢmeye ayak uyduralım derken farkında olmadan bu güzelliklerimizi kenara ittik. 
Bence bunları biraz daha ön plana çıkarabiliriz, bunlardan yararlanabiliriz. Öncelikle temel yapımızı, 

temel değerlerimizi, altyapımızı iyi değerlendirip onun üzerine geliĢtirmeliyiz. Programlar zaman 

zaman değiĢime uğruyor. Bir hükümet değiĢiyor, program değiĢiyor. GeçmiĢ bir tarafa bırakılıp 
“haydi Ģimdi bu” deniyor. Bu hakikaten tehlikeli bir Ģey. Belki bu geçiĢ dönemlerini, ara dönemleri 

koymak lazım. Bunun gözden kaçırılmaması gerekir. 

 

SEVENGÜL  ÇATAL 

2001‟den beri “10 okul projesi” Ġlker Dikmen‟de baĢlamıĢtır. Dikmen çevresindeki on okulla 

baĢlamıĢtır. Daha sonra Çankaya Bölgesi‟nde on okulla devam etti. Hatta devlet okulları arasında özel 

okul olarak da bize Büyük Kolej katılmıĢtı. Onlar bizle birlikte olmaktan çok keyif aldılar. Yani 
burada bir ayrım yapmayalım. Aslında her tarafla o yöreye göre ya da okulu bazında eğitimler 

verilebilir. Bir özeleĢtiri olarak biz bu eğitimleri verirken çocuklara uygulamalı çalıĢmalar yaptırdık. 

Doğaya çıkabilirdi. O yaptıklarımızı pratikte gösterebilirdik. Bu eksiklik Cumartesi günlerini çok fazla 
değerlendiremememizden ya da o okuldaki çocukların ailelerinden tutun, trafikten, Ģehirde olmaktan 

kaynaklanan sorunlardan yapamadık. 

 

ERDAL GÜLÖZ 
MEB‟in “eğitimde iyi örnekler” adında bir uygulaması var. bu örnekler içinde uygulama projelerinin 

%90‟ı devlet okulları tarafından yapılıyor. Bunun da bilinmesini isterim.  

 

SEZGĠN ÖZKOCA 

Ekookullar içinde devlet okulu sayısı daha fazla. Sadece özel okulların daha iyi yürütmesinin sebebi, 

bilgisayarı daha iyi kullanabilmeleri ve daha çok olanaklarının olması 
 

MUSTAFA BEKTAġ 

Yine olumluluklar tarafında Türkiye‟nin her noktasında uygulama alanları yok mu? 

 

AHMET DEMĠRTAġ 

TaĢımalı eğitim bağlamında doğa eğitimi olumluluğu ve olumsuzluğu hakkında neler söylenebilir? 

 

ERDAL GÜLOZ 

Orada çocukların birinci derecede eğitim ihtiyaçları karĢılandığı için doğayla kimse ilgilenmiyor. 

Merak eden gelip geçerken izliyor. Orada birici amaç, çocukların çevre Ģartlarından kurtarılarak eğitim 
ve öğretimlerinin aksatılmaması. 

 

MUSTAFA BEKTAġ: 

Okullardaki mevcut öğretmenlerimizin altlığının yeterli olmayıĢı sorun olarak karĢımıza çıktı. Peki 
çözüm? Ne yapmalıyız?  

 

NURAY COġKUN: 

Bence çözüm her üniversite mezununun öğretmen yapmamalıyız. Öğretmen olmanın belli vasıfları 

olmalı.  

 

MUSTAFA BEKTAġ: 
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ġimdi Ģöyle de bir soru sormak lazım. Ne yaparsak yapalım mevcut bir öğretmen sistemimiz var. 

Bunları eğiterek bir noktaya taĢıma Ģansımız yok mu acaba?  

 

(KĠġĠ ANLAġILAMADI):  

Sorunlardan, öğretmen yetiĢtirmeden bahsettik. Sancar Hoca da öğretmen yetiĢtiren programlarda 

doğa eğitimi konusunun iĢlenmediğinden bahsetmiĢti. Son sınıfta sadece seçmeli olarak verilen fen-
teknoloji-toplum diye ders var. O derste öğretmen adayları, doğayla değil de çevreyle ilgili konuları 

görüyorlar. Hizmet içi kurslar bu sorunun çözümü için önemli. Öğretmenlerin çok okumadığından, 

kendilerini geliĢtirmediğinden burada çok bahsedilmedi. Burcu Hanım da söyledi, fen programı da 

değiĢti. Yeni müfredata göre öğretmenlere hizmet içi kurs verilecekse doğa eğitimine yönelik de 
konular ele alınabilir.  

 

MUSTAFA BEKTAġ: 
Bugünden yarına eğitimcilerimizi kısa sürede değiĢtirecek konulara geçelim. Hizmet içi eğitimlere 

ağırlık verilerek bu sorun çözümlenebilir diyorsunuz öyle mi? Çözülmese bile çözüme katkısı olur. 

BaĢka görüĢleri olan? 

 

SEVĠLAY ATMACA:  

Hizmet içi eğitimden de önce, hizmet öncesi eğitim de düĢünülmeli. Doğa eğitimi, çevre eğitimi gibi 

dersleri biz seçmeli olarak açıyoruz. Seçmeli olarak açtığımız üç tane dersimiz var: Doğa eğitimi, 
çevre eğitimi ve çevre bilimi. Ders vermek nereye kadar yeterli? Bunun teoride kalması, uygulamaya 

dönük olmaması tutum ve davranıĢ geliĢtirmeye yönelik bir Ģeyler yapılmadığı sürece neler yapılır ki? 

Çözüm önerisi olarak belki seçmeli dersler konulabilir ve öğrencinin seçmesine bırakılması iyi olur. 
Öğretmen adaylarının da aynı Ģekilde hizmet öncesinde altyapısı oluĢturulursa hizmet içi eğitimde bu 

öğretmenler baĢka öğretmenlere eğitim verebilir.  

 

MUSTAFA BEKTAġ: 
Hizmet öncesinde ve hizmet içinde verilecek eğitimlerle biz sorunu daha rahat aĢabiliriz. En azından 

hafifletebiliriz. BaĢka görüĢler? 

 

SULTAN ġAHĠN: 

Doğa eğitimini bence her eğitimci veremez. Bunun için belli bir standardizasyona gidilmesi 

gerektiğine inanıyorum. Konuya multi disipliner yaklaĢılmalı. Ġlk oturumda “Bilim, felsefe, sanat, 
estetiği bu alanda ne kadar kullanabiliriz?” denmiĢti. Ayrım yapılmaksızın alt yapısı belli bir noktada 

olan insanların bir örüntü oluĢturabileceğine inanıyorum. Örneğin kamplı bir doğa eğitimi çalıĢması 

olduğunu varsayalım. Doğa eğitimcisi belki de konuları gece ateĢ baĢında dramatize ederek 

anlatabilmeli. Bilimsel bilgiye de hâkim olmalı ki gündüz bunları anlatabilsin. Doğa eğitimi nasıl 
verilmeli Ģeklinde geliĢtirilebilecek bir yöntem, öğretmenlere hizmet içi eğitim Ģeklinde sunulursa iyi 

olur. Çocuklarımızı doğada eğitirken otuz yıl sonrasını da düĢünebilmeliyiz. GeçmiĢte belki biz 

bağlarda, bahçelerde büyüyebildik. Belki oralarda doğanın içinde olabildik. Bunları söylerken Ģehirde 
yaĢayıp da, doğayı izole bir yer olarak görmüyorum. KentleĢmenin insanlar için çok bastırılmıĢ bir 

ortam yarattığına inanıyorum. Ġzole bir ortam seçildiğinde eğitimcinin daha rahat aktaracak Ģeyler i 

olduğuna inanıyorum. Bir Ģekilde doğa devam edecek, insan devam edecek. Yani yetiĢecek çocukların 
önünde doğa alternatifi çok daha zor olacak. Ben bunun da değerlendirileceği bir doğa eğitiminin 

olması gerektiğine inanıyorum.  

 

DĠDEM ÇAKIROĞULLARI: 
Sancar Hoca‟nın söyledikleriyle Burcu‟nun söylediklerini birleĢtirince kolay bir çözüm ortaya çıkıyor. 

Okullarda imkânları doğrultusunda bir takım çalıĢmaları sürdürmek isteyen kiĢiler kaynaklara, 

bilgilere ya da doğru kiĢilere ulaĢamıyorlar. Yetkin hocalarımız var. Çok büyük bir proje olmasa da en 
azından bazı illerde bir öğretmenin doğru bilgileri toparlaması çok da zor değil. Bu bilgiler toplanır, 

bir araya getirilir ve bir dosya oluĢturulur. Doğa eğitimi vermek isteyen öğretmenler, bu dosyaya 

ulaĢabilir ve eğer kendini doğa eğitimi konusunda yeterli görmüyorsa bu kiĢilerden yardım isteyebilir. 

Bu bilgileri aktaracak bir takım gönüllüler olabilir.  
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DAMLA AKYILDIZ: 

Öğretmenlerin kapasitesinin artırılmasıyla ilgili bir Ģeyler eklemek istiyorum. Bir arkadaĢ, her 

öğretmenin doğa eğitimi vermemesi, bunun belirli bir kriterinin olması gerektiğini belirtti. Belki daha 
hızlı sonuca ulaĢabilmek için ilk etapta gönüllü kiĢiler seçilebilir. Sadece seminerlerden oluĢan bir 

haftalık kapasite artırımı ya da hizmet içi eğitim verilebilir. Ciddi anlamda çocuklarla beraber 

uygulamaların bir arada olduğu, iki-üç haftalık interaktif bir eğitim kampıyla ilk aĢama 
tamamlanabilir.  

 

MEHMET ERDOĞAN : 

Bence Türkiye‟de bir doğa portalı kurulabilir. Öğretmenler deneyimlerini orada paylaĢabilirler.  
 

GÜL EROL: 

Programların yapılmasında, uygulanmasında, öğretmenlerin yetiĢtirilmesinde gerçekçi hedeflerden 
yanayım. Ütopik hedefleri yaĢama geçirmek çok da kolay olmayabiliyor.  

 

BURCU MELTEM ARIK: 
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında çevre eğitimi konusunda bir protokol 

var. Her ne kadar çok etkin olmasa da bence bu olumlu yönlerden biridir. Okullar, Çevre ve Orman 

Bakanlığı‟nın yönetimi altında milli parklar gibi korunan alanlarda doğa eğitimi çalıĢmaları 

yapabilirler.  
 

TUĞBA CAN: 

Öğretmenlerin kaynaklara ulaĢmakta zorluklar çektiğini biliyoruz. Üstelik ülkemiz kitap ve görsel 
malzeme gibi materyaller açısından zengin değil. Öğretmenin kullanabileceği materyalleri 

zenginleĢtirmek, onlara rehber kitaplar hazırlamak bu anlamda önemli. Üniversitelerinin eğitim 

fakültelerinin öğretmenlerle iĢbirliği, sivil örgütlerin iĢbirliği ve iletiĢim ağının kurulması gerekiyor.  

 

MUSTAFA BEKTAġ: 

KonuĢurken birçok alanı da kapsayarak konuĢuyoruz: Uygulama alanları sorunu, bilgi bankası 

oluĢturulması… Böylelikle konuĢurken sorun alanlarının çoğuna çözümler de getirmiĢ oluyoruz.  
 

ġENEL ERGĠN: 

Olumlu bir nokta olarak okullar kendi üzerlerine düĢenleri de pekâlâ yapıyorlar. Ama okulların 
çocuklara doğa eğitiminde yeterlilik sınırları bu kadar. Dolayısıyla daha fazla doğa eğitimi istiyorsak 

bunu eğitim sektörünün dıĢına çıkartmamız gerekiyor. Biz hep öğretmekten yana olduğumuz için okul 

öncesi çocukları unuttuk. Hâlbuki sabah ne dedik? Sıfır-on iki arasında olanları resmi olarak çocuk 

kabul etmek durumundayız. Bu çocuklara tek bir ulaĢma yolumuz var: Oyun! Dolayısıyla belki de 
doğa eğitimini eğitim sektöründen mekâna kaydırmak, mekânın oyun değerini arttırabilmek önemli. 

Çünkü siz çocuğa ne öğretebilirseniz onun mekân değeri üzerinden öğretebiliyorsunuz. Çocuklarla 

iletiĢim o sayede kurulabiliyor. Doğa eğitimini eğitim binasının içine çok fazla sıkıĢtırdık ve çok fazla 
belli bir yaĢ sınırının içinde kalmıĢ durumdayız. Bunu binanın dıĢına çıkarma tavrını göstermeyi hiç de 

küçümsememeliyiz.  

 

MELTEM CEYLAN: 

Ben en büyük öğrenmeyi çocuklarla, onları dinleyerek yaĢadım. Onların inandıkları Ģeyin arkasında 

durması ve enerjileri benim yetiĢkin olarak onlara yarattığım dünyanın çok ötesindedir. Dolayısıyla 

tılsım onlarda. Öğrencilerimle yaptığım kendi yaĢam alanlarını değiĢtirmeye yönelik “yaĢam alanları” 
diye bir proje vardı. Çıkardıkları sonuç inanılmazdı. YaĢadıkları mekânı değiĢtirdiler. Tasarımlarını 

kendileri yaptılar. Sponsorunu buldular. Okulu değiĢtirdiler. Bir arkadaĢın da kısmen belirttiği gibi bir 

diğer konu ise medyanın etkin kullanımıdır. Televizyonu pasif izleyiciler olarak kullanıyoruz; ancak 
gazetecileri olumlu örneklerin yayılması için kullanabiliriz.  

 

MUSTAFA BEKTAġ: 

Eksik bıraktığımız çok konu var, ancak bu sadece baĢlangıç. Bir günlük çalıĢtay içinde bu kadar sonuç 
çıkarmak mümkün değil. Bu çalıĢtayla bundan sonra yapılacak çalıĢmalara ıĢık tutabilir miyiz? BaĢka 
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bir sivil toplum örgütü çıkıp daha ayrıntılı çalıĢtaylar da yapabilir. Çünkü biz burada çevre-doğa 

ayrımını, hedef yaĢ grubunu netleĢtiremedik. Ama genel hatlarıyla çerçeveyi çizmeye çalıĢıyoruz. 

Öğretmenlerin kapasitesini geliĢtirerek onları daha ileri bir noktaya taĢıyabiliriz. Bizim Ģu anki 
mevzuatı değiĢtirmek ya da farklılaĢtırmak gibi olanaklarımız var mı?  

 

BURCU MELTEM ARIK: 
Mevzuat konusunda çok fazla bilgim yok. Ama program Ģu anda yüz yirmi okulda deneniyor.  

 

DAMLA AKYILDIZ:  

Mevzuat sadece müfredat değil. 
  

MEHMET DURAN ÖZNACAR: 

Çocukların doğa eğitimiyle ilgili olarak ne düĢündüklerini öğrenmek gerekir. Anket yapılabilir. 
Çocukların bakıĢ açısıyla bakmak güzel olabilir.  

 

ZUHAL MUTLU: 
Çocukların fikrinin alınması düĢünüldü !  

 

MUSTAFA BEKTAġ: 

Materyal eksikliği konusunda ne diyebiliriz. Örneğin her okulun bilgisayarı var, değil mi? Bu konuda 
bir eksiklik hissediyor musunuz? 

 

BURCU MELTEM ARIK: 
YeĢil Kutu Projesi‟nde ortaya çıktı ki okullarda bilgisayar olsa bile, öğretmenlere kullanıma yönelik 

bir eğitim verilmemiĢ. Öğretmenler bundan tedirgin oluyor, çünkü çocuklar çok daha fazlasını biliyor.  

 

CELAL ERGÜN: 
Eğitim araçları müdürlükleri var. Gittiğimiz her ilde bilgisayar var. KırĢehir‟den örnek vermek 

istiyorum. Müdürün odasında 60‟a yakın projeksiyon var. “Her okula bir tane vereceğiz” dedi. 

Bozulmasın, kırılmasın diye açmayanlar da var ama sistemi iletmeye çalıĢanlar da var.  
 

ERDAL GÜLÖZ: 

Her türlü teçhizat gerçekten var. Ama her türlü teĢkilatta akıllı insan yoksa hiçbir aleti 
kullanamazsınız. Söylemek istediğim Ģu: Türkiye‟nin hangi mezrasına giderseniz gidin, kullanmak 

istediğiniz her türlü dokuman var. Yeter ki orada akıllı bir insan olacak, onları hizmete sunacak. 

 

TUĞBA CAN: 
Söylediğinize katılıyorum. Bir öğretmen hiçbir materyal olmadan da pek çok Ģeyi anlatabilir. Ama 

neden olmasın? Materyal derken de bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlar yanında yeterli rehber 

kitaplarımız olmalı. Örneğin kuĢlarla, memelilerle, sürüngenlerle ilgili rehber kitaplarımız olsun. Oyun 
kartları olsun.  

 

ZUHAL MUTLU: 
Son bir-bir buçuk yıldır Milli Eğitim Bakanlığı‟yla Türk Telekom A.ġ. arasında bir alt yapı anlaĢması 

yapıldı. Buna göre Türkiye‟deki bütün okullara bilgisayar ve internet kurulacak. Bunun büyük bir 

kısmı tamamlandı, bir kısmı kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı isterse çift yönlü kullanılabilecek bir bilgi, 

iletiĢim yolu  olacak. Her türlü görsel, sözlü akıĢ sağlanabilir ama içerik olarak ne türlü çalıĢmalar 
yapılıyor, onu bilemem. Bilgisayar ve internet tüm köy okullarına ulaĢacak.  

 

SEVĠLAY ATMACA: 
Materyal sıkıntımız olmadığını düĢünüyorum. Ġlköğretimin babası olarak bilinen Pestalozzi “Hiçbir 

Ģey doğayı, doğanın kendisinden daha iyi öğretemez” der. Onun kurduğu okulda da öğretmen yoktur. 

Çocuklar kendileri buluĢlarla öğrenir. Doğa eğitimi vermek istediğimizde materyalimiz olabilir, ama 

materyalimiz yok diye de doğa eğitiminden vazgeçemeyiz. Türkiye tür çeĢitliliği bakımından son 
derece zengin. Biz neden materyal arayalım, onu da anlayabilmiĢ değilim.  
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MUSTAFA BEKTAġ: 

Belki böyle bakmamak lazım. Ġnsanlar bazen körlük yaĢayabilir. Projelerde çalıĢırken bir arkadaĢım 
gelip bir Ģey sorduğunda “Ben bunu nasıl görememiĢim, nasıl anlayamamıĢım?” dediğim oldu. Ben o 

iĢin içinde olduğum için körlük yaĢayabiliyorum. KonuĢmalardan Ģöyle bir sonuç çıktı: Okullara araç-

gereç gönderiliyor. Ancak bazı yöneticilerden kaynaklanan eksiklikler söz konusu. Öğretmen 
arkadaĢlarımız biraz daha bunu zorladıklarında belki de bu sorun aĢılabilecektir. Yöntem sorunu 

önemli. Herkes aynı kalıpla eğitim verdiği takdirde ciddi sorunlar çıkıyor. Her yaĢtaki çocuk aynı 

formel eğitimi aldığında çocukların bazıları verileni alıyor, bazıları ise alamıyor. Bu konuda fikri olan 

var mı? 
 

GÜLNUR GÜRLER: 

Üç çocuğum var.Çocuklarım yetiĢirken ben de onlarla beraber öğrendiğim  için bazı Ģeyleri daha net 
izleyebildim. Örneğin kızımın izcilik eğitimden çok faydalandığını gözlerimle gördüm . Ġzciliğin 

okullarda giderek kaybolması bence büyük bir kayıp. Her okulda izciliğin yeniden hayata geçirilmesi 

doğa eğitimine büyük katkı sağlar. Bir de köy enstitüleri konusu var. Yani köy enstitülerinde doğayla 
birlikte olan eğitimin Ģehir hayatında nasıl uygulamaya geçirileceği belki araĢtırılsa yine önemli Ģeyler 

çıkabilir. Zamanında baĢarılı bir Ģekilde uygulanmıĢ köy enstitülerindeki çalıĢmaları halen bilen 

emekli öğretmenler, uygulayıcılar da var. Bunların deneyimlerinden yararlanılabilir. Çevre ve Orman 

Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir  protokol hayata geçirilirse çocuklarımızın milli 
parklarımız, unutulmaya yüz tutan değerlerimiz konularında bilinçlenmeleri ve bunlara sahip çıkmaları 

sağlanabilir. Bu konularda devlet kurumlarını daha iĢlevsel olarak zorlayabilmek ve bunu hayata 

geçirmek daha verimli bir çalıĢma ortamı sağlayabilir. Daha çok çocuğa ulaĢmaya imkân sağlar.Hatta 
müfredata her kademeye uygun düzenlenmiĢ bir doğa ve ekoloji eğitimi  konulması çok uygun ve 

gereklidir diye düĢünüyorum. 

 

TUĞBA CAN: 
Doğa eğitimiyle ilgili yapılması gereken tek Ģey öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini 

geliĢtirecek etkinlikler yapmaktır. Sorgulayabilen, yorumlayabilen, düĢünebilen, bütün ayrıntıları 

görebilen insanlar yetiĢtirebiliriz. Böyle öğrenciler yetiĢtirdiğimiz takdirde yavaĢ yavaĢ her Ģeyin 
çözümlenebileceğini görebiliriz. 

 

MEHMET DURAN ÖZNACAR: 
Bence en baĢta öğrencilerde merak uyandıracak etkinlikler düzenlememiz gerekiyor. Bir örnek 

verecek olursam sahile bir balık vuruyor, çocuk cebinden bir bıçak çıkarıp balığı incelemeye baĢlıyor. 

Özel okullarda her türlü imkân var, çeĢit çeĢit balıklar getirtiliyor. Çocuklar yüzüne bile bakmıyor. 

Aradaki fark, önemli olanın çocukta merak uyandırabilmesi. Bir örnek daha vereceğim. Ġstanbul kapalı 
çarĢıda ilköğretim beĢinci, altıncı sınıf öğrencilerinin su gibi Ġngilizce konuĢmaları, öte yandan liseyi 

bitirip de Ġngilizce‟yi konuĢamayan insanları karĢılaĢtıralım. Aradaki fark, ihtiyaç hissetmek. Yani 

birincisi öğrenciler doğa eğitimine ihtiyaç hissedecek, ikincisi doğa eğitimi merak uyandıracak. Yine 
konuya ilgi uyandıracak problemler ortaya atmalıyız. Algılamayla ilgili, biliĢsel dengesizlikler 

yaratmalıyız. BiliĢsel dengesizlikler yarattığımız zaman beyin bunu dengelemek için uğraĢ verecek. 

Bulmaca çözerken eksik kalan bir kısım için kitap karıĢtırırız, bunu arkadaĢımıza sorarız. Çocuklarda 
biliĢsel dengesizlikler yaratacak problemler ortaya attığımız zaman çocuklar ona ulaĢmak için 

kendilerini zorlayacaklardır. Onların biliĢsel geliĢmelerini ortaya çıkarmak için görüĢlerine değer 

vermek gerekiyor. Çocuğa bir değer vermiyorsan yapılan eğitimin bir anlamı kalamayacaktır. Yine 

doğa eğitmeni, çocuklarının görüĢlerine itiraz etmelidir. ÇağdaĢ öğrenme yöntemlerinde konunun bir 
genel çerçevesi vardır. Buradan ayrıntılara inilebilir. Grup bitkilerle ilgileniyorsa oraya 

yoğunlaĢılabilir. O an, o grup neye ihtiyaç hissediyorsa konu değiĢtirilebilir. Yöntem de 

değiĢtirilebilir. Yaparak, yaĢayarak öğrenmeleri önemlidir. Sormaları, tartıĢmaları teĢvik edilmelidir. 
  

 

SEVĠLAY ATAMACA: 

“Nasıl?” sorusuna cevap olarak “Belli bir plan dâhilinde” diyorum. Program belirleyicilerle 
öğrencilere neler kazandırmak istediğimize, neleri hedeflediğimize göre bir içerik hazırlanabilir. 
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Bunun içinde kuramsal temeller olabilir, doğa içinde yapılacak eğitimler olabilir. Bunların bir kere 

yapılıp bırakılması taraftarı değilim. Sürdürülebilir olması, öğrencilerin öğrendiklerini davranıĢ biçimi 

haline getirmesi, bunun gözlenebilir olması önemli. Hepimiz buradayız, bunun bilimsel temellerini 
hazırlayalım. Deneyimlerimizi paylaĢalım. Öğretmenlerimizden güç alalım. Eğitim fakültesi 

öğrencilerinden bilek ve beyin gücünü alalım. TÜBĠTAK buna destek olsun. Sivil toplum kuruluĢları 

çalıĢmalarıyla destek olsun. Plan yapalım ve bunun dâhilinde gidelim. Herkes aynı amaç için burada. 
Ancak herkes yasal prosedürleri, alınan kararları bilmiyor. Bilimsel anlamda bazı eksiklikler var. Bazı 

etkinlik eksiklikleri var. Bunları bilsek engelleri de aĢmayı biliriz.  

 

MUSTAFA BEKTAġ: 
Bu inanıĢ, bu heyecan olduğu sürece bence sorunları çözebiliriz. Bu inanıĢın sönmemesi için iĢi bir 

baĢkasına havale etme mantığından vazgeçeceğiz. Benim çıkarttığım sonuç, farklı disiplinlerdeki 

insanların bir araya gelip, çalıĢıp ortak akılları yaratmasının önemli olduğu. Çünkü üniversiteler, sivil 
toplum örgütleri, okullar birbirleriyle çok koordineli çalıĢmıyor. Sorun burada. Herkes kendi çapında 

bir Ģeyler yapıyor. Fakat bu güçler bir çatı altına getirilip tekrarlara kaçmadan sorunları aĢabiliriz.   

 

BURCU MELTEM ARIK: 

Yaparak her zaman bir Ģeyler öğrenilmeyebilir ya da değiĢtirilemeyebilir. Ama bence yaparak değil 

yaĢayarak, yani deneyimleyerek öğrenebiliriz. Bu bir döngü: Deneyimliyorsun, bunun üzerine 

düĢünüyorsun, bir geri bildirim yapıyorsun, sonra genelleme yapıyorsun. Bunu yapamadığımız sürece 
doğa eğitimi bir noktada kalır. Bunun yaĢamın kendisi haline getirmeliyiz. 

 

MUSTAFA BEKTAġ: 
Birisi bir proje gerçekleĢtiriyor, bir sonuç elde ediyor. Ben bunun sonucunu genelde bilmiyorum. 

Belki de onun tekrarını ortadan kaldırabilmek için yaptığımızın üzerine her seferinde bir tuğla daha 

koymalıyız. Demek ki bu iletiĢim sorunu, sadece verilen eğitimde değil, birbirimiz arasında da var. 

Belki bunu aĢmak için bilgiye ulaĢabilecek bir Ģeyler yaratmak gerekir. Bu çalıĢmaları yapanların iki-
üç ayda bir neler yaptıklarını düzenli olarak paylaĢmaları gerekir. Öğretmenin elinde bütün olanaklar 

varsa, her Ģeyi biliyorsa, bütün yöntemleri uyguluyorsa acaba çocukları belli bir bilince ulaĢtırıp bu 

bilinçlilikle bir noktaya taĢıma olanağı var mı? Aile ne olacak, sosyal çevre ne olacak? Acaba bunların 
etkisi nedir?  

 

AHMET DEMĠRTAġ: 
Mekânda yapılacak eğitimi bir kenara ayırıyorum. Söyleyeceklerim uygulamaya yöneliktir. Uygulama 

yeri çok seçenekli olarak belirlenmelidir. Diyelim ki bir ormanı seçmek, ormana ilgi duyan öğrenciler 

açısından ilginç gelebilir. Hani biz yönlendirmeyelim dedik ya… Çocuklar için çok seçenekli bir arazi 

yapısı, faunası, florası ya da topoğrafik özellikler gibi çok seçenekli yerleri belirlersek çocuklar kendi 
ilgi duydukları alana yönelme imkânı bulurlar. Sonra o alanlar da daralabilir. Diyelim ki Onur 

kardeĢimiz gibi sadece sürüngenlere ilgi duyan, sürüngenleri ya da kurbağaları araĢtıracak çocuklara 

ilgi alanlarını geniĢletme fırsatı tanıyacak yerleri seçmeliyiz. Ama bu alanlarda bu etkinlikleri yapmayı 
öğretmenlerin sırtına yüklemek de insafsızlık gibi geliyor. Hem bütün bu alanlarda yeterince bilgi 

sahibi olmayabilir, hem de o sayıdaki öğrenciyi kontrol edemeyebilir. Bu tipteki etkinlikleri birkaç 

meslek disiplininden danıĢmanlık alarak uygulamaya sokmalıyız. Dolayısıyla hem birlikte bir etkinlik 
yapılabilir hem de dönüĢte çocuğun seçtiği dalı değiĢtirme olanağı sağlanabilir. Çocuk derken ağırlıklı 

olarak sekizinci sınıfa kadar olan çocuklara bu doğa eğitimini vermeliyiz. Sonuçta da hem seçenek, 

hem ilgi alanlarına yönelmek, hem özgürlük anlayıĢını geliĢtirmek anlamında baĢarılı bir uygulama 

yapılabilir. 
 

ONUR KESKĠN: 

Ben üç yıl boyunca izcilik yaptım. Ġzcilik çok güzel, öğretici ama bir eksik noktası var. Doğayla 
sürekli bir mücadele içinde sürüyor. Örneğin bir alan çiziliyor. Alandan karĢıya bir lidere 

yakalanmadan nasıl geçilebilir? Biz avcılardan mı kurtulmaya çalıĢıyoruz? Doğayı sevmek yanında, 

doğayı yenmeyi öğretiyorlar. Bir ikincisi malzeme meselesi. Ben Ankara Deneme Lisesi‟nde okudum. 

Bizim okulumuzda, müdür yardımcısının odasında bir bilgisayar vardı; tepegözümüz bile yoktu. Böyle 
okullar da var Ankara‟nın merkezinde.  
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ERDAL GÜLÖZ: 

Milli Eğitim Bakanlığı iyi yönetildiği sürece bu sorunların altından kalkabiliriz. Ġzcilikle ilgi Ģunları 
söyleyebilirim: Sizin bahsettiğiniz izci liderlerini tanıyorum, onlar aslında izci lideri değil.   

 

BELMA TUĞRUL: 
Olanaklardan yararlanmayı ve o olanakları iyileĢtirmeyi düĢünmek gerekiyor. Müzeler var, bunlardan 

yararlanabilmenin kalitesini arttırmalıyız. Bu kalite bize eğitim verimliliğini getirecek. Ben 

Moskova‟daki dokuz katlı doğa tarihi müzesini -ki bu dünyanın en büyük doğa tarihi müzesidir- bir 

haftada gezebildim. Çocuklar için dokunabilecekleri materyaller koymuĢlar. Rusya‟da eczane gibi sık 
müzeler vardı. Biz de üretebiliriz. Müzelerin doğa eğitimi için çok önemli mekânlar olduğunu 

düĢünüyorum. Ayrıca sanatla doğanın çok iç içe olduğunu düĢünüyorum. Sanatın doğa eğitiminde bir 

araç olarak kullanılması konusunda fikir yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Fotoğraf sanatı da 
çocuklara doğa eğitimi verilmesinde çok etkili bir araç. Bir yakınımın çektiği su altı fotoğraflarını 

seyrettikten sonra kızım da, oğlum da denize, deniz altına çok ilgi duydular. Doğa eğitimi sadece 

doğada olmaz. Bu iĢlerin profesyonelleri de, iyi örneklerini de sınıflarımıza, evlerimize getirerek 
çocuklarımız için iyi modeller yaratabiliriz.  

 

ELA AYġE KÖKSAL:  

Müzeler çok önemli. YurtdıĢındaki doğa tarihi müzelerinde “müze eğitimcisi” denen kiĢiler vardır. 
Onlar müzedeki eğitim iĢini ele alırlar. Öğretmenler daha önceden sınıfta ön bilgi verirler ve bir gün 

ayarlayıp öğrenci gruplarını müzeye götürürler. Fotoğrafçılık da önemli, alana gidemiyorsanız sınıfta 

fotoğraflardan da yararlanarak doğa eğitimini verebilirsiniz. Müze eğitiminde kullanılan “nesneden 
öğrenme” denilen bir kavram var. Örneğin bir taĢı veya deniz kabuğunu sınıfa getirebilirsiniz. 

Öğrencinin duyu organlarıyla bu nesneyi hissetmesini sağlayabilirsiniz.  

 

 

MEHMET DURAN ÖZNACAR: 

Benim de Adana Bilim Sanat Merkezi‟nde bir çalıĢmam var. Adana‟daki laboratuar içerisinde çöl 

faresi, tavĢanlar, akrep, akvaryum balıkları, liken, fosil, deniz kabukları var. Öğrenciler doğaya 
gitmeseler bile Adana Bilim Sanat Merkezi‟ne gelerek bunları görebiliyorlar.  

 

GÜLNUR GÜRLER: 
Eskilerin öğrenmeyle ilgili bir tanımı vardır. Öğrenmeyi üç Ģekle ayırmıĢlar: Ġlm-el yakin, ayn-el 

yakin, hakk-el yakin. Ġlm-el yakin, okuyarak yazarak öğrenmek anlamındadır. Ayn-el yakin görerek 

öğrenmektir. Hakk-el yakin ise, içinde bulunarak, yaĢayarak öğrenmektedir. Tabii ki fotoğrafların, 

müzelerin, okuyup yazmanın, materyalleri incelemenin ilgi, merak uyandırması bakımından önemi 
vardır. Ama doğa, ancak doğanın içerisinde olunabilirse sevilebilir ve öğrenilebilir. Buna da ne kadar 

küçük yaĢta baĢlanılırsa o kadar etkili olur. Çocuğumu memleketime götürdüğüm zaman  gökyüzünü 

seyrettirdiğim için Ģimdi her fırsatta  çıkıp gökyüzünü seyretmek istiyor. Bunu sevgiyi  televizyondan 
görmesi ya da resimlere bakarak duyması mümkün değildir. Ancak deneyimlenirse tadına varılabilir.  

 

SULTAN ġAHĠN: 
Mevsimler konusuna değinmedik. Çocukların doğaya sadece yazın çıkartılmaması gerekiyor. KıĢın da, 

yağmurda da çıkartılması gerekiyor.   

 

MUSTAFA BEKTAġ: 
Türkiye‟deki botanik bahçelerinin bence ciddi bir eksikliği var. Bu botanik bahçelerini kentlere 

yaptıklarında sanatı da iĢin içine katıyorlar. Heykeller var, çocuk bahçeleri var. Bunlar da eğitimde çok 

önemli faktörler. Herkesin sabrına çok teĢekkür ediyorum. 
 

 

3. OTURUMUN 2. BÖLÜMÜ 

 

OTURUM BAġKANI ĠSMET YASAL: 
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Ben çok baĢarılı bulduğum medyadan iki örnek vereceğim: Birincisi BBG Evi, yani “Bedeviler 

Bozkırı Gözlüyor”; ikincisi de ünlüler evi. Bir takım ünlülerimiz doğanın tam ortasında bir yaĢamı 

bize gösterdiler. Nasıl sürüyü otlattılar, kuyudan su çektiler, tavukları yemlediler. ġaka bir yana 
medyamız güzel iĢ yapıyor. Ben yazılı basından bir örnek almıĢtım ama ona oto sansür uyguluyorum. 

KonuĢmayı açmak üzere, beni yakından tanıyanlar bilir, Ģiire sığınmak istiyorum: 

“Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden 
Rabbim ne güzel çıldırır 

Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak 

Sevincinden titreyerek 

Yılda bir kere kendini verir toprak 
Yılda bir kere yarılır bahçeler hazdan 

Rabbim ne güzel yarılır 

Biz de bir kere sevinebilseydik çiçek ağaçlar gibi çıldırasıya 
Kim bilir belki bir gün sulh olunca  

Biz de deliler gibi seviniriz 

Ağaçları ve baharı taklit ederiz 
Renkli bez parçalarıyla donatırız Ģehri 

Renkli ampuller asarız pencerelerden kim bilir 

Belki bir gün sulh olunca biz de çatır çatır çatlarız orta yerimizden ağaçlar gibi”  

Bedri Rahmi Eyüboğlu 
 

 

DUYGU YAġAR: 
Sizin aksinize çok can sıkıcı Ģeyler söyleyeceğim. Çocuklara okul dıĢında verilen doğa eğitiminin 

etkenlik düzeyinin baĢında aile geliyor. Ben artık çocuklarla herhangi bir geziye giderken ya da 

çocukları bahçeye çıkarırken bile ailelerin buna engel olmasından, “Aman üĢütür”, “Ayağını 

burkabilir”, “Hava soğuk”, “Hava çok sıcak”, “Bulut var”, “GüneĢ var”  gibi engellemelerinden çok 
bunalmıĢ durumdayım. Özel okul bazında konuĢuyorum, devlet okulunda aileler bu kadar çok 

karıĢamıyorlar ama özel okullarda çok fazla karıĢıyorlar. Bunu nasıl çözeceğimizi ben gerçekten 

bilmiyorum. Bire bir anlatıyorsunuz, bire bir konuĢuyorsunuz ama olmuyor. Bir kere doğa eğitimi 
dediğimiz Ģeyin içine anne-baba eğitimi de girmeli. Anne-babaları eğitmek sadece doğanın nasıl bir 

Ģey olduğunu anlatmak değil, çocuğunuza doğadan bir zarar gelmeyeceğini de anlatmaktır. Bu benim 

okulda çok karĢılaĢtığım bir sorun. Öte yandan doğada çıkabilecek ufak tefek sorunlara karĢı da, 
güvenliği sağlamak gerekir. Doğa gezileri olsun, doğa eğitimi altında olabilecek herhangi bir Ģey okul 

yönetimini ilgilendiren sorunlara yol açabiliyor. Bunu da doğa eğitimini düzenlerken düĢünmek 

gerekir. 

 

SANCAR OZANER: 

Bir defa doğa eğitiminde kesinlikle katılımcı bir yol izlenmeli. Çocukların soru-cevapla sorunları 

kendilerinin çözmeleri beklenmeli. Öğretmen sadece aracı olmalı. Kil örneğini yeniden vereyim. 
Kazan‟da sürekli fil fosili çıkan yere (...) ilköğretim okulu öğrencilerini götürdüğümüz zaman, 

“Çocuğum bu ne iskeleti?” diye sorduğumuz zaman kimisi “Gergedan” diyecek, kimisi baĢka Ģeyler 

söyleyecek. Birisi “Fil” diyecek. “Bravo nasıl anladın?” “Öğretmenim, bakar mısınız, diĢleri fildiĢi” 
“Peki Ankara çevresinde fil yaĢıyor mu?” “Hayır öğretmenim” “Peki neden bu fil fosilini burada 

buluyoruz?” “ Öğretmenim herhalde o zaman burada filin yiyebileceği bitkiler vardı, yaĢayabileceği 

iklim vardı” “Bravo alkıĢlayın bakalım arkadaĢınızı. Peki Ģimdi olmaması neyi gösteriyor?” 

“Öğretmenin, iklimler değiĢti, yağıĢ Ģartları değiĢti, sıcaklık değiĢti.” ĠĢte, bu Ģekilde jeolojik dönemler 
boyunca iklimlerin değiĢtiğini, ona bağlı olarak bitki örtüsü ve yaban hayvanlarının değiĢtiğini 

öğrencilere soru-cevap Ģeklinde  söyletmek gerekir.  

 

ĠSMET YASAL: 

Aile bazında neler yaĢanıyor? O bağlamda konuĢalım. Medya neler yapıyor, neler yapmalı? 

 

MEHMET TORAN: 
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Çocuklara okul dıĢında verilen doğa eğitiminin etkinlik düzeyinde, okul öncesi döneminde bizim en 

çok üzerinde durduğumuz ailelerdir. Her ne kadar okul desek de, çocukların en fazla zaman geçirdiği 

yer kendi evleridir. Bu durumda ailenin eğitimi gerçekten de ön plana çıkıyor. Ailenin çocuk 
üzerindeki etkisi ciddi biçimde artıyor. Ailelerin tutumları, bilgi düzeyleri çocukları ciddi biçimde 

etkileyebiliyor. Kızılderililer çocuklarına dedelerinin ismini vermezler. Doğadan bir isim verirler. 

Çünkü onlar doğayla o kadar iç içe, doğayla o kadar barıĢık insanlardır ki... Biz ise çocuklarımıza 
doğadan uzak kendi dedelerimizin, ninelerimizin, akrabalarımızın isimlerini veriyoruz. Bu elbette kötü 

değil ama biz çocuklarımıza kendi adlarını seçme olanağı tanımıyoruz. En önemli kurum aile 

kurumudur ve doğa eğitimine aileden baĢlamamız gerekecektir. Geri kalan formel eğitim de bir 

Ģekilde okullarda verilecektir. Medyaya ise elbette bir baskı uygulanmalı. Çünkü medya bizim 
tutumlarımızı, düĢünce biçimimizi ciddi biçimde etkiliyor. Bizi tüketim toplumuna doğru itiyor. 

Belgeselleri gece 4.00- 4.30 gibi koyuyorlar. Hiçbir çocuğun bunları izleyebileceğini sanmıyorum.  

 

CELAL ERGĠN: 

Medya önce sponsor, para istiyor. Belki hükümetçe bir mecburiyet konabilir. Ama o mecburiyeti de 

kesinlikle izlenebilir saatlere koyması lazım. Bir hanımı eğitirseniz, bir aileyi eğitirsiniz. Bir erkeği 
eğitirseniz tek kiĢiyi eğitirsiniz. Anneyle baba arasındaki fark budur. Biz doğa kamplarında bir veliye 

üç öğrenci getirtiyoruz. Öğrenciler velilerin nezaretinde geliyorlar. Çünkü bir hafta kalıyorlar. O doğa 

Ģartlarında çadırda yatıp kalkıyorlar. O yüzden buna böyle bir çözüm bulduk. Çocuklara yönelik 

eğitim konusu bizim de zorlandığımız bir konu. Öğretmenin hem pedagojik formasyona, hem de 
doğayla ilgili çok geniĢ bilgiye sahip olması lazım. 

 

 

DAMLA AKYILDIZ:  

Eğitim nereden baĢlıyor? Anne karnında... Belki biz de bir kampanya baĢlatırız. “Merhaba, biz doğa 

eğitimine geldik. Duyduk hamileymiĢsiniz” diye. Bir hocamız da söylemiĢti, Artık kitap çocukları 

yetiĢiyor. Çocuklar kitaplara bakılarak yetiĢtiriliyor. Çocuk yayınları yapan yayınevleriyle bağlantıya 
geçip doğanın da çocukları rahatlattığını anlattırabiliriz.  

 

MEHMET DURAN ÖZNACAR: 
Televizyon ve bilgisayar baĢında zaman geçirmek çocuklar için bir zevk. Bunu nasıl lehimize 

kullanabiliriz diye düĢündüm. “Biyo-çocuk” diye bir çizgi kahraman ve bir bilgisayar oyunu 

hazırladım. Bunu kullanabiliriz. Bilgisayar oyunlarında ne yapabilir? Doğal ortamı bozulmuĢ bir 
araziyi, mesela Konya‟yı çocuğa veririz. Dünya haritası üzerinden Türkiye‟yi, Türkiye üzerinden de 

Konya‟yı bulur. O bölge üzerindeki bozukluklar için alternatifler verir. Bu oyunları yapabiliriz. Bunlar 

taslaklar halinde de var. Mevcut çizgi filmlerin içine doğa eğitimiyle ilgili öğeleri zorunlu hale 

getirebiliriz.  
 

DĠDEM ÇAKIROĞLULLARI: 

Üç yaĢındaki yeğenimi gözlemliyorum. Bizim evlerde sürekli belgeseller izleniyor. Böylelikle çocuk 
da artık o süreçleri, canlıların isimlerini, ne olup bittiğini anlıyor. Bir aslanın baĢka bir aslana 

saldırmasını, antilop yemesini, doğal süreçleri anlıyor. YetiĢkinler de izliyorsa belgesel kanalları 

önemli bir araç. Belli yaĢtaki insanlara da “Haydi çocuğunuz için bunu yapın” demek zor. Okul öncesi 
eğitimdeki öğretmenler aileleri çok güzel yönlendirebilirler. Çocuk doktorları bile aileleri çok güzel 

yönlendirebilirler. Biliyorsunuz, doktorlar ne derse doğru kabul ediliyor. YurtdıĢında hazırlanan 

doğayla ilgili çizgi filmler var: Aslan kral, sevimli böcek, Madagaskar gibi. Belki bunlarda her nokta 

çok doğru olmuyor ama o canlıyla tanıĢmıĢ oluyorlar. Sonradan bunun üzerine bir Ģeyler 
yapılandırılması kolay oluyor.  Geçen ay, yeğenimin kreĢinde aslanlar ayıymıĢ. Öğretmen “Aslanlar 

ne yer?” diye sorunca bizimki “Antilop” demiĢ, öğretmen çok ĢaĢırmıĢ.  

 

TARIK YURTGEZER: 

Ben on yaĢındaki oğlumu anlatayım. ArkadaĢlarıyla konuĢtukları konulardan biri dinozorlar. Bu 

çocuklar dinozorlar hakkında bu kadar terimi nereden biliyorlar diye kendi kendime sorunca “Jurassic 

Park” filmi diye düĢünüyorum. Bu filmde bazı eksiklikler, abartılar olabilir. Ancak elimizde tebeĢir, 
önümüzde tahtayla bir sömestrde anlatamayacağımız Ģeyleri çocuklar bir filmde alıyorlar. Ailenin 
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çocuğu keyif alacağı bir uğraĢa yönlendirmesi de önemli. Nasıl piyanoya, tenis kursuna gönderiyorsak 

doğayla ilgili bir hobiye de yönlendirmek önemli. Aileler, okullar ve sivil toplum örgütleri belli bir 

program dâhilinde çalıĢmalı. Doğa fotoğrafçılığını önerebilirim. Doğa fotoğrafçılığı, insanı gerçekten 
doğaya yaklaĢtıran, kendini doğanın içinde hissetmesini sağlayan bir uğraĢtır. Çocuk doğada fotoğraf 

çekerken çektiği Ģeyi de merak edecektir. Fotoğraf, doğa çalıĢmalarında bir yan öğe olarak da 

kullanılabilir. Bunu psiĢik ya da duygusal diyebileceğimiz bir ayağı da var. Çocuk çektiği fotoğraflara 
odasında bakarken doğadan bir Ģeyleri de kendi odasına taĢımanın hazzını yaĢayacaktır.  

 

ERDAL GÜLÖZ: 

Biz izcilikte bu sorunları nasıl aĢtık? Birincisi, çocuk on sekiz yaĢından küçükse ailesiyle 
konuĢuyoruz. Ġkincisi çocuk gönüllü geliyor. Ġzcilikte doğada yaĢamanın zorluklarını aktarıyoruz 

çocuklara... Yağmurda ıslanınca nasıl korunacak, karanlıkta kendini nasıl güvenlikte hissedecek, nasıl 

yemek piĢirecek, yemeğini nasıl paylaĢacak? Bunları öğretiyoruz. Liderlik de orada bir fonksiyon. 
Lider aklını nasıl kullanacak? Çocukları sağlıklı bir Ģekilde nasıl bir yerden bir yere götürecek? 

Arkasında elli tane çocuk var. O çocukları sağlıklı bir Ģekilde bir yerden diğerine ulaĢtırmak zorunda. 

Bunları suya düĢen taĢın yarattığı halka gibi giderek geniĢleyen halkalar olarak düĢünüyorum. Bu 
halkalar kıyıya ulaĢtığında da bence doğru yere varmıĢ oluyoruz.  

 

TURGAY ÇAVUġOĞLU: 

Bir de korunmaya muhtaç çocukların doğa eğitimi sorunu var. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvası ve yetiĢtirme yurdunda kalan çocukların yeme, içme, 

barınma sorunları rahatlıkla karĢılanıyor. Fakat bu çocuklar kıĢla tipi diye nitelendirdiğimiz 

kuruluĢlarımızda yeterli uyaranları almıyor. Genel Müdürlüğümüze bağlı “Çocuk ve Gençlik 
Merkezleri”  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen ve sosyo-ekonomik yetersizlikler 

içinde olan çocuklara hizmet götürüyor. Korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocuk diye 

nitelendirdiğimiz her iki gruba yönelik doğa eğitimi verilmesi çocuklarımızın geliĢimi ve doğa sevgisi 

kazanması açısından büyük önem taĢımaktadır. 
 

HALĠL ÖZGÜNEL: 

Günümüzde nüfusun büyük çoğunluğunun kentlerde yaĢıyor olması nedeniyle çocukların doğayla 
iliĢkisi giderek azalmakta. Bu yüzden kentsel alandaki doğal alanlar arttırılmalı. Özellikle çocuk oyun 

alanları, parklar, vb gibi alanlarda çocukların doğaya ilgisi artabiliyor. Son zamanlarda ekoloji parkları 

çıktı. Bunların sayısı artırılmalı. Oyun alanları doğal objelerle sunulmalı. çocukların normal 
yaĢamlarını geçirdiği mekânların doğa yönünden zenginleĢtirilmesi gerekir. 

 

ZUHAL MUTLU: 

Doğaya gittiğimde ilginç taĢları toplar, eve götürürüm. Ne kadar çocuk yakalarsam bunları onlara 
gösteriyorum. Bu olayın sonrasında bir defasında,  bu çocukların otopark alanında taĢ aradıklarını 

gördüm. Bence bu çok basit bir örnek ama önemli bir gösterge.  

 

SANCAR OZANER: 

TÜBĠTAK, Bilgi Üniversitesi‟ne bir anket yaptırdı. Türkiye‟deki 15–24 yaĢ arası gençler bilimi nasıl 

algılıyor? Bir soru Ģu: “Antibiyotikler bakterileri öldürdüğü gibi virüsleri de öldürür.” %50,5‟i “Evet” 
demiĢ, %23‟ü “Yanıt yok” demiĢ. Onları da bilmiyor kabul edebiliriz. Bunu, fen dersleri Milli Eğitim 

Bakanlığı‟nın önerdiği yeni müfredata göre yapılmazsa –yani niçin öğrendiğimiz anlatılmazsa- vahim 

sonuçlarla karĢılaĢabileceğimizi belirtmek için söylüyorum. Bir baĢka örnek: “Ġlk insanlar dinozorlarla 

birlikte yaĢadı.” %41,5 “Evet” diyor, , %21 “Cevap yok diyor. Dinozorların soyunun 65 milyon yıl 
önce tükendiğini öğretmenler bu gençlere anlatmamıĢ. Bir baĢka örnek: “Dünya ayın çevresinde 

döner.” %36 “Evet”, %11 “Cevap yok”. Bu Türkiye‟deki ezberci eğitimin bir sonucu. “Dünya, 

güneĢin çevresinde bir ayda döner.” %32 “Evet”, %13 “Bilmiyorum” diyor. Ben bu soruları bir otobüs 
seyahatim sırasında yanında annesi olan bir çocuğa sordum. Annesi çocuğu iyi yetiĢtirmiĢ ki . Bu 

çocuk, antibiyotik-virüs dıĢındaki tüm soruları bildi. Ankete katılanlara bilim eğitimini nereden 

aldıkları sorulduğunda çoğu “Öğretmenlerden” diyor. Öğretmen bir defa Bilim Çocuk Dergisi‟ni ve 

ilgili diğer dergileri anlatmalı. Öğretmenler bunu çok az yapıyor. Örneğin Bilim Çocuk‟u alırlarsa ve 
bilgisayarları, internet olanakları varsa abone kod numaralarıyla önceki bütün sayılara ulaĢmalarının 
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mümkün. olduğunu onlara anlatmalı. Aynı ankete göre, gençlerin büyük bir bölümü, yaklaĢık %70‟i 

TÜBĠTAK‟ı tanımıyor. Tanımamalarının nedeni olarak TÜBĠTAK‟ın televizyonda belgesel 

hazırlamaması olduğunu söylüyorlar. Televizyon kanalları yarım saat çevre programı yapmak 
zorunda. TV yönetmenleri çevre programı arıyorlar, bulamıyorlar ve sürekli dıĢarıdan belgesel 

getiriyorlar. TEMA‟nın çok fazla doğa eğitimi uygulaması yok. Ama TEMA‟nın bugün Türkiye‟de 

herkes tarafından bilinmesinin çok belgesel üretmesi, yazılı ve görsel basında çok yer almasıdır. 
TÜBĠTAK da kendisini duyurmak için yarım saatlik spotlar halinde doğanın dilini öğrenmeyle ilgili, 

sebep sonuç iliĢkisine dayanan belgeseller hazırlamalıdır.  

 

ĠSMET YASAL: 
Amerikalılar filmlerde Ģunu kullanıyorlar: Bir savaĢ filminde asker iki arada bir derede diĢ fırçasını 

çıkarıp diĢini fırçalıyor ya da cebinde kitap oluyor. Acaba insanlar bu dolaylı mesajları daha mı çok 

seviyor? “Doğayı koruyun; Ģunu yapın, bunu yapın” demek yerine mesajları dolaylı yoldan mı 
vermeliyiz? Bunlardan aklınıza somut örnekler geliyor mu? 

 

NURAY ÇOġKUN: 

Çocuklara okul dıĢında verilecek doğa eğitiminde ailenin önemi, televizyonun önemi, yetiĢkinlerin 

tutumunun öneminden bahsetmek istiyorum. Çocuklar doğdukları andan itibaren teyp gibi her Ģeyi 

kaydediyorlar. Her ne kadar bu eğitimde babaların çok yer almadığı düĢünülse de, anne çocuğu ne 

kadar eğitirse eğitsin, eğer baba anneyi dövüyorsa o çocuk da büyüdüğü zaman eĢini dövüyor. Babalar 

model alınıyor. Dolayısıyla aile birincisi model alma açısından, ikincisi bir felsefeyi yerleĢtirme 

açısından, üçüncüsü bir bütünün parçası olduğumuzu ve neyi nasıl sevmemiz gerektiğinin öğretilmesi 

açısından ilk basamak olduğu için çok önemli. Televizyon da çok önemli. Hayatımızın her alanında, 

ülkemizin en ücra köĢesinde bile televizyon var. Televizyon en çabuk, en hızlı ve herkese eĢit 

miktarda eriĢebileceğimiz bir araçtır. Çocukların seyrettiği saatlerde doğa eğitimini çizgi filmlerin ya 

da buna benzer çocuk programlarının içine yerleĢtirerek verebiliriz. YetiĢkinlerin tutumları ve 

davranıĢları da önemli. Örneğin mahalledeki bakkalın ya da bekçi amcanın yere tükürmesinden tutun 

da okuldaki servis Ģoförünün tutum ve davranıĢlarına varıncaya kadar çocuklar bunları taklit edip 

sonra da bunu kendilerine yerleĢtirebilirler. Sadece televizyon değil, diğer medya araçlarını da 

çocuklar takip ediyor. Renkli ve resimli olduğu için magazin dergilerine bakıyorlar. Büyük tirajlı 

gazetelerin var olan eklerinde de doğa eğitimi yer alabilir. Öğretmenlere bu kadar yüklenmemeliyiz. 

Ġlle de her öğretmen doğa eğitimini, faunayı bilsin diye bir Ģey söyleyemeyiz. Onun yerine 

öğretmenler çocuklara neyi nerede bulacaklarını öğretsin, bir bütünün parçası olduklarını anlatsın, o 

bütünü nasıl seveceklerini göstersin. Diğerleri spesifik seçimlerde çocuğa bırakılsın. Araç gereç olarak 

da sadece okullardaki bilgisayarlar değil, gökyüzündeki ĢimĢek, yıldırım da bizim için materyal 

olabilir. Kentte yaĢarken sis çökerse bu materyal olabilir. Söylem ve ortamları yapılandırabiliriz. 

YapılandırılmıĢ ortamları kullanmanın bir sakıncası olmadığını düĢünüyorum. Ama söylemler çok 

önemli. Bu konuda devlet politikası çok önemli.  

 

MUSTAFA BEKTAġ: 

Yansıdaki tüm maddeleri eĢ zamanlı yapmalı ve birbirlerinden etkilenmeleri sağlanmalı. Hayrettin 

Karaca‟nın da dediği gibi ilgi-bilgi-tepki toplumu yaratmak önemli. Önce çocuklarda ilgi yaratmak 
gerekir. Ġlgilenen çocuk ve yetiĢkin araĢtırıyor, bilgi topluyor. Bilgilenince de tepkisini gösteriyor. 

Televizyonda geç saatlerde belgesel yayımlandığından Ģikâyet ediyoruz. Sorun bizde, çünkü biz 

onların baĢka programlarına prim veriyoruz. Kaçımız bu kanallara yazı yazdı, belgesellerin 
yayımlanmadığını sordu? Demek ki tepki toplumunu daha oluĢturamadık. Okulda öğrenci her gün 

aynı öğretmeni görüyor. Ġnformel eğitimde sivil toplum örgütleri doğa eğitimiyle okula girdiğinde 

farklı bir surat, farklı bir anlayıĢ, farklı bir anlatım tarzı içine girecek. Bana göre iĢin dinamik 

noktalarından biri de bu olmalı. Sivil toplum örgütlerinin bir yanlıĢı da Ģu: Biz bir okula gidip proje 
yapıyoruz. BaĢka bir sivil toplum kuruluĢu da aynı okula gidiyor. Bu tip hataları çok sık yapıyoruz. 

Kimin ne yaptığından çoğumuzun haberi yok. Herkes olayın bir tarafından tutuyor. Verimliliği de 

ortadan kaldırarak bir Ģeyler yapmaya çalıĢıyoruz. Ama bana aynı sonuçları elde edemiyormuĢuz gibi 
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geliyor. Okuldan çok okul dıĢı örgütlenmelerin, özellikle okullarda çok daha sağlıklı doğa eğitimleri 

verebileceğini düĢünüyorum. Olayın bir baĢka boyutuna değinirsek okulların kendi içlerindeki 

dinamikleri oluĢturmamız gerekiyor. Bence örgütlenme her Ģeyin temelini oluĢturuyor. Öğrencilerin 
kendi arasındaki dinamikleri oluĢturmalıyız. “Eco-school” bir örgütlenme yapıyor; TEMA bir 

örgütlenme yapıyor. Böylece çocuklar bir üretim yapmaya baĢlıyorlar. 

 

ZUHAL MUTLU: 

Eğitim sadece ailede ya da okulda anlatımla yapılmaz. Gördüğümüz rüyalar dahi  dâhil olmak üzere 

yaĢadığımız anın her noktasında eğitim vardır. Örneğin belediyeler çevre eğitimi konusunda çok 

önemlidir. Belediyelerin negatif eğitim anlamında yaptığı uygulamalar var. Belediyeler halkın 
yaĢamında doğrudan etkili olan kurumlardır. Eğer belediyeler pozitif Ģekle dönerlerse bence köyden 

gelen vatandaĢ da, hiçbir Ģeye aldırmadan aĢırı tüketen vatandaĢ da dâhil olmak üzere baĢta çocuklar 

bundan etkilenecek ve bu topluma yayılmıĢ bir eğitim Ģekli olaĢacaktır.  
 

SEZĠL ÖZKOCA: 

Eko okullarda belediyelerle ilgili bir çalıĢma var. Bu, kesinlikle bizim olmazsa olmazlarımızdandır. 
EskiĢehir‟deki belediyelerden biri koordinatörlüğü üstlendi ve hiçbir yardımı esirgemiyorlar. Onlar 

hem eğitim veriyorlar, hem çalıĢmalara katılıyorlar, her türlü desteği, imkânı sağlıyorlar. Ancak bunu 

Ankara‟da yapamıyoruz.  

 

GÜLNUR GÜRLER: 

Ailenin, yetiĢkinlerin, tutum ve davranıĢlarının çocuğun davranıĢlarını ve kiĢiliğini belirlemede  çok 

önemli olduğu düĢüncesi gayet gerçekçidir.. ġöyle bir  düĢündüğünüzde, anne ve babası bir örümcek 
gördüğünde çığlık çığlığa bağıran bir çocuğun doğal bir ortamda yaĢayamacağını hemen kabul 

edebilirsiniz.. Her Ģeyden çekinen, korkan bir çocuğun doğanın içinde yaĢaması pek mümkün değildir. 

Benim çocuğum bir iki yaĢındaydı, çimlere basamıyordu. Korkuyordu. Çünkü daha önce çim 

görmemiĢti. Tatilini yazlıkta ya da otelde geçirmeyi tercih edecek insan sayısıyla bir çadırda ya da bir 
köyde geçirmeyi tercih edecek insanın sayısını kıyaslarsanız, sanırım durum iç acıtıcı görünür. Onun 

için ailenin eğitilmesi en etkilisi olacaktır. Bunun için de okul aile birliklerinden yardım 

alınabilir.Çünkü OABleri artık daha katılımcı, yetkisi farklılaĢtırıldı, arttırıldı. Yine Milli Eğitim 
Bakanlığı‟nın izni olmadan olmuyor ama sivil toplum örgütlerinin okullarda velilere yönelik 

çalıĢmalar, konferanslar yapması artık mümkün. 

 

ĠSMET YASAL: 

TeĢekkürler 

 

 

IV. OTURUM 

 

OTURUM BAġKANI BANU AVCIOĞLU: 
Bu oturumda gün içinde konuĢtuklarımızın bir değerlendirmesini yapıp bundan sonra neler 

yapabileceğimizi konuĢacağız. Bu çalıĢmadan kastettiğimiz doğa eğitimi değil, doğa eğitimi konusunu 

iĢlemek üzere neler yapabileceğimizdir. Bundan sonra bunu gündemde tutma ve model geliĢtirme için 
neler yapabiliriz, bunları konuĢacağız.  

 

SEZĠL ÖZKOCA:  

Eko-Okullar, on yıldır yürüyen bir program ve söylediklerinize ben yardımcı olmaya çalıĢacağım.  
 

BANU AVCIOĞLU: 

Gün boyunca yapılan tartıĢmalarla ilgili görüĢlerinizi alalım. Bir sonuca vardık mı?  
 

SEZĠL ÖZKOCA: 
Hep aynı sorunlardan yola çıkıyoruz ama böyle bir program söylediğiniz çapta var.  
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SANCAR OZANER:  

Doğa eğitimi yapmak zor; hazırlık, araç istiyor. Ancak, bir iletiĢim, etkileĢim içerisine girebilirsek, 

daha önce yapılmıĢ doğa eğitimi örneklerini CD‟ler içerisinde, birbirimize aktarırsak, en azından 
öğretmenlerimiz onları videoya koyarlar. En azından doğa eğitimi nasıl yapılıyor, doğanın bütünselliği 

nasıl fark ettirilir, onu görürler. Sınıflarında bunların üzerinden konuĢma açabilirler, soru sorarlar. 

Vadi tabanlarındaki çakıl taĢlarından yola çıkarak bir derenin taĢkın özelliği mi taĢıdığı, daha mülayim 
mi aktığını çocuklara söyletebilirler. TÜBĠTAK‟ın arĢivinde bunun gibi konuları öğreten CD‟lerimiz 

var. Bir çatı altında birleĢmeye imkân yok ama bu CD‟leri paylaĢmaya hazırız. Etkili bir iĢbirliğine 

girmeye hazırız.  

 

HAKAN BEZĠRCĠ:  

Bu iĢbirliğini çeĢitli Ģekillerde yapabiliriz; ama bunu sürekli kılmak için bunun adını koymak, tanımını 

yapmak gerekir. Bir örgüt, bir çatı kurmaktan bahsetmiyorum. Model geliĢtirme ve örnek uygulama 
için bir komisyon kurulmalı. Uygulama için gönüllülerden, buradaki ve dıĢarıdaki kurumların 

temsilcilerinden oluĢan bir komisyon kurulmalı; bu komisyon, en azından yaptıkları uygulamaları 

paylaĢır. O zaman iki ayrı örgüt aynı okulda çalıĢmamıĢ olur. Birbirimizin deneyimlerinden 
yararlanarak daha etkin ve yaygın çalıĢmalar yapabiliriz. Bireysel olarak birbirimizden haberdar olsak 

da kurumsal olarak da bunu yapabilmeliyiz. Birimizin verdiği bir eğitimde diğeri gözlemci olarak yer 

alabilir. Ortamların içinde bulunmak, iletiĢimi canlı ve sıcak tutar. Birbirimizin çalıĢmalarına en 

azından bir temsilcinin, bir gözlemcinin katılmasını sağlamalıyız. Hiçbir Ģey yapamasak bile ne 
yaptığımızı konuĢmak için ayda bir, üç ayda bir biraraya gelebiliriz. GeliĢtirilen taslak halindeki 

eğitim materyallerini konuĢabilir ve daha sistematik çıkarımlar için fırsat yaratmıĢ oluruz. Bu toplantı 

genel olarak bildiklerimizin teyidi oldu. Yeni Ģeyler de öğrendik. Uygulamada sorunlarımız olduğunu 
gördük.  

 

SEVĠLAY ATMACA:  
Ortak bir amacı geliĢtirmeye çalıĢtığımızı, ama buna ulaĢamadığımızı düĢünüyorum. Ben kesin 
çizgilere karĢıyımdır. Doğa eğitiminin tanımı tam olarak ne olsun? Çevre ile doğa tam olarak ayrılsın 

mı? Bunun gibi sınırlamalardan hep kaçınmıĢımdır. Bence bazı tanımlara tam olarak ulaĢılamaması 

son derece yerinde oldu. Bunun dıĢında güvendiğim kuruluĢlar buradaydı. Buradaki herkesin 
deneyimlerinden yararlanamadan çıkıp gidersek çok acı olacak. Yapılan çalıĢmaları geliĢtirmek,  

bunun için de buradaki kurumları kullanmak önemli. Mevcut uygulamaları, kurumları iyileĢtirmeye 

çalıĢalım. Bu çalıĢmanın etkilerini görmeliyiz; taĢı suya attık ama dalgaların nereye gideceğini 
bilmiyoruz. Model geliĢtireceksek bunun devamlılığı sağlansın. Biz bunları yapmaya çalıĢıyoruz ama 

gerçekten bir etkileĢim söz konusu mu?   

 

SEVĠLAY ATMACA: 
Ortak bir terminoloji geliĢtirmeye çalıĢtık. Ancak baĢarılı olamadık. Öte yandan bu çalıĢtayda terim ve 

tanımlara ulaĢılamaması yerinde oldu; çünkü bunlar sınırlayıcı olurdu. Etkinliklerle ilgili olarak birçok 

kurumdan kiĢiler burada. Yeni bir Ģeyler yapmaya çalıĢmayalım. Yenileri yerine, deyimlerden 
yararlanarak kurumları kullanalım. Bir model geliĢtireceksek bu çalıĢmaların sonuçlarını ve 

devamlılığını takip edelim. Hocama katılıyorum. Kurumların ve STK‟ların izlenmesi gerekir. Çünkü 

her çalıĢmada çok güzel Ģeyler ortaya çıktığı gibi eksiklikler ve hatalar da olacaktır. Bunları denetim 
olarak değil, daha iyiye doğru gitmek için dönütler olarak düĢünebiliriz. 

 

 

 

DĠDEM ÇAKIROĞULLARI: 

Burada herkesin düĢüncesini öğrenmek güzel oldu. Ancak daha yapılacak çok Ģeyler var. Bu bir 

baĢlangıç gibi geliyor bana. ÇalıĢma grupları oluĢturularak bilgilerin sistematik olarak toplanması ve 
doğru yöntem üzerinden modellerin oluĢturulması gerektiğini düĢünüyorum. Örneğin okul öncesi 

eğitimden bahsettik. Eğitimciler ellerindeki bilgileri bizim için çıkarıp Ģöyle diyebilir: Hangi yaĢ 

grubuna nasıl bir eğitim verilebilir? Bu sadece doğa eğitimi için değil. Doğa eğitimi için hangi araçlar 

nasıl kullanılır? Ayrıca öğretmenlere düĢen görevler belirlenir ve onlara nasıl eğitimler verileceği 
ortaya çıkarılır. STK‟lara düĢen görevler de belirlenir. Bunların dıĢında belgeseller kullanılabilir. 
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Yabancı materyallerin bize uygun olması durumunda bunlar Türkçe‟ye çevrilebilir. “YeĢil kutu” diye 

bir çalıĢma varsa yapılanları tekrarlamamak açısından bizlerin de bu çalıĢma hakkında bilgilenmesi iyi 

olur. Tüm bu çalıĢmaları bir araya getirirsek iyi olur. Buradan bir iki çalıĢma grubu kurarak ayrılmak 
istiyorum. Örneğin araç gereçlerle ilgili bir grup olabilir.  

 

 

TUBA KARAARSLAN: 

Hacettepe Çocuk GeliĢimi Bölümü‟nden geliyorum. Hep eğitim kurumlarından bahsettik. Ancak 

benim bir önerim olacak. Ben çocuk hastanesinde çalıĢıyorum ve çocuk hastaneleri ana baba ve 

çocuğu bir arada yakalamak için çok önemli yerlerdir. Ayrıca doğanın tedavi edici etkisi de burada 
kullanılabilir. Çocuklar hastanede yatarken mutlaka televizyon izlerler. Bu nedenle onları yönlendirme 

Ģansımız var. Üstelik kırsal alandan gelen çocukla Ankara‟nın merkezinden gelen çocuk aynı odada 

bulunduğundan çocukların birbirleriyle deneyimlerini paylaĢabilecekleri bir ortam oluĢuyor. En büyük 
hayallerimden biri de hastanelerde hayvan ve bitki yetiĢtirilebilecek merkezlerin bulunması. 

YurtdıĢında bu çok yaygın. Böyle bir ortam gerçekleĢebilirse çocukları eğitmek ve çocukların 

birbirlerini eğitmesi için büyük bir fırsat yaratılacaktır. Ben elimden geleni yaparım. 
 

ERDAL GÜLÖZ: 

Biz bu çalıĢtayda anlatılanlardan doğru Ģeyler çıkarabildiysek ve bunları kendi kurumlarımızda doğru 

Ģekilde kullanabilirsek iyi Ģeyler ortaya koyabiliriz. Doğa eğitimine tek bir taraftan bakılmasını doğru 
bulmuyorum. Her kurumun kendi mevzuatı, kendi prensipleri doğrultusunda yaptıkları var. Zaman 

zaman bir araya gelerek bunları tartıĢmak doğru olacaktır. 

 
 

ZUHAL MUTLU: 

Model geliĢtirmeyi ele alalım: Öncelikle bu modelin büyüklüğü, hedefi ne olacak; bunu sorgulamamız 

gerekiyor. Herkes kendi çalıĢmasının doğru ve yanlıĢlarını ortaya koyabilir. Bunlara bakarak modelin 
büyük mü, yoksa küçük mü olması gerektiğini ortaya çıkaracak soruları oluĢturmamız gerekiyor. 

Varmak istediğimiz büyük resmi belirleyip buna göre kapsamı, araçları, etkinlikleri ve yöntemleri 

belirlememiz lazım. Örneğin bir kiĢi, kurum veya okul bu modeli ele aldığında bunu kendisi 
uygulayabilmeli. Yeni yöntemleri de kullanmak lazım. Örneğin kendi kültürümüzde veya doğu 

felsefesinde bulunan yöntemleri de incelememiz gerekir. 

 
 

NURAY COġKUN: 

Gördüğüm kadarıyla formal eğitimde zaten baĢlamıĢ ve devam eden projeler var. Müfredat yeni 

değiĢmiĢ; dolayısıyla yeni çalıĢmalar ve iyileĢtirmeler yapmak için bunun sonucunu görmek lazım. 

Madem ki çalıĢma grupları oluĢturacağız; bence öncelikli olarak yaĢ grubunu ve bunlara yapılacakları 

belirleyelim. Örneğin ben beyefendinin bahsettiği bilgisayar oyunundan ve çizgi filmden çok 

etkilendim. Belki bizler de okuldaki öğretmenlerden önce, medya kanalıyla farklı bir yönden 

çocuklara ulaĢmayı denemeliyiz. 

 

 

SANCAR OZANER: 

Ġngiltere, doğa eğitimini en iyi yapan bir ülke; okul içi ve okul dıĢı eğitimini bütünleĢik hale getirmiĢ. 

“Learning Through Landscape”, yani “doğada öğrenme” diye ilk ve ortaokul bahçelerinin çevre 
eğitimi amaçlı düzenlenmesine iliĢkin bir proje var. Bu çalıĢmanın çıktısı olarak da “Okul DıĢındaki 

Dershane”, yani “Outdoor Classroom” diye bir kitap yayınlanmıĢ. Böyle bir kılavuz kitap Türkiye‟de 

de yayınlanmalı. 
 

 

ĠSMET YASAL: 

Sancar Hoca “Ġngilizler ve ABD‟liler doğa eğitimi iĢini en güzel yapanlar” dedi. Bunlar, dünyanın 
kaynaklarının çok büyük bir kısmını tüketmelerinin yanısıra Ģimdi de dünyanın on bin yılı aĢkın bir 
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uygarlığının da hem coğrafyasını, hem doğasını her Ģeyiyle mahvediyorlar. Demek ki bu iĢ bilgiyle 

olmuyor; o zaman bu kadar bilgi bombardımanına ne gerek var? Bu bilgi altındaki duygu ne olacak? 

Ben tam da bu noktada kendimi Aborjinler‟in, Maoriler‟in yanında görmek istiyorum. Çünkü onların 
doğaya bir zararları yok. Biz çok bilerek doğayı mahvedeceksek o zaman hiç bilmeyelim, doğa kendi 

halinde kalsın. 

 
 

ERDAL GÜLÖZ: 

2007‟de izcilerle bir çalıĢmaya baĢlayacağız. Bu çalıĢma 2012‟ye kadar sürecek. Türkiye‟deki milli 

parkları ve koruma alanlarını gidip tanımayı amaçlıyoruz. Çocukların ellerine bir defter vereceğiz. Bu 
defterlerin içine 2012‟ye kadar gittikleri milli parkları yazacaklar. Ġlk önce tamamlayan bizden plaket 

alacak. Bu çalıĢmayı Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapacağız. Amacımız beĢ yıl içinde 7–15 yaĢ 

grubundaki çocukların bu alanları dolaĢması, yetkililerle konuĢması, not alması ve defterini imzalatıp 
mühürletmesi olacak. 

 

TUĞBA CAN: 
Bu ortamda farklı fikirleri, etkinlikleri duymak çok keyifliydi. Sorunları ortaya döktük, birkaç çözüm 

önerdik. Ne yapılabilir konusunda ise web portalı önerildi. Bu çok önemli. Birincisi bir veri tabanı 

olması lazım. Örneğin “Ben Tuba Can, çocuk eğitiminde Ģunları Ģunları yaptım” diye veri tabanına 

girebilmeliyim. Herkes web portalında bilgilerini girerek kendini tanıtırsa bu konuda bir Ģey yapmak 
isteyenler bu kiĢiye ulaĢabilirler. Ġkinci olarak bu çalıĢtay düzenli yapılacak bir doğa eğitimi 

konferansına dönüĢmeli. Her sene toplanılarak o sene içindeki yenilikler, yapılanlar ve neler 

yapılabileceği konuĢulur.  
 

SANCAR OZANER: 

Ġki Ģeyi birbirinden ayırmak lazım: Bir halkın çevre, doğa bilinci ve o halkı yöneten siyaset ayrı 

Ģeylerdir. Ġngilizler çocukluktan bu yana doğa eğitimi aldıkları için doğayı gerçekten çok iyi bilirler. 
Ama Ġngiliz hükümeti böyle bir iĢe karıĢtı diye Ġngiliz halkını karalamak olmaz.. Zaten Ġngiliz halkı da 

hükümeti protesto ediyor. Ayrıca, Aborjinler gibi yaĢama Ģansımız yok artık. Beyazlar teknoloji 

geliĢtirdi, yerlilerin hepsini silip süpürdü. Sefil bir hayat içinde kaldılar. 
 

BANU AVCIOĞLU: 

Ġki konuĢma daha alıp anketleri dağıtacağız. Daha sonra çalıĢma komisyonuna katılmak isteyen 
arkadaĢlar varsa onların isimlerini alıp oturumu kapatacağız. 

 

 

SEZĠL ÖZKOCA: 
“Kent ormanları” diye bir çalıĢma var. Korunan alanlar çok uzak olduğu için kent ormanı 

oluĢturuyorlar. Kent ormanına toplu olarak ziyaret yapılırsa açıklama için bir de görevli 

verebiliyorlarmıĢ. 
 

 

SEVĠLAY ATMACA: 
Bundan sonraki adım bir konferanslar dizisi mi, yoksa bir konferans mı olmalı? Okul öncesi eğitimin 

yeni müfredatının doğa eğitimi açısından uygunluğu tartıĢılabilir. BaĢka bir konu kurumların yaptıkları 

doğa eğitimi çalıĢmalarının baĢarılı ve baĢarısız yönlerini sunumlarla ortaya koymak olabilir. 

Kullanılacak araç gereçler ve bunların paylaĢımı da bundan sonraki toplantı konuları olarak 
düĢünülebilir.  

 

 

AHMET DEMĠRTAġ: 

Bu sabahtan beri yapılan konuĢmalardan somut bir çıkarım saptayamadım. Ancak somut adımlar 

atılmalı. Ankara‟da birkaç tane okul pilot olarak seçilip öğretmenlerin bu alandaki eksiklikleri 

saptanabilir. Ayrıca bizim gibi derneklerden nasıl destek alınabileceği de çıkarılabilir. Bunların 
sonrasında ortak uygulama alanları belirlenip çalıĢmaya baĢlanabilir. Doğa eğitiminde bilginin bilince 
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dönüĢtürülmesi gerçekten çok önemli. Kırsal Çevre olarak önerilere açığız. Bu konuda somut öneriler 

varsa emeğimizi birleĢtirebiliriz. 

 
 

BANU AVCIOĞLU: 

ġöyle bir toparlama yapabiliriz: Ġlk oturumda “Doğa eğitimi nedir? Doğa eğitiminin kapsamı nedir?” 
konusunda belli bir fikre varamadık. Belki de bu, bazı arkadaĢların dediği gibi iĢin doğasından 

kaynaklanıyor. UlaĢtığımız en önemli sonuç birbirimizin neler yaptığını öğrenmek oldu. “Birbirimizin 

çalıĢmasını tekrarlamayalım. Hatalarımızı tekrarlamayalım” dendi. Ġlk iĢ bir iletiĢim ağı kurmak ve 

bilgi paylaĢımını sağlamak olmalı. Modeller var ve bunlar kullanılıyor. Ancak ülkemiz için daha iyi 
modeller geliĢtirilebilir. Bunun için de iletiĢimin devam etmesi gerekiyor.  

 

AHMET DEMĠRTAġ: 
Kent ormanları konusunda bilgi vermek istiyorum. Ankara‟da biri Beynam‟da, diğeri de 

Kurtboğazı‟nda olmak üzere iki kent ormanı var. Kent ormanlarındaki yer seçiminin ve içindeki 

düzenlemelerin Ģu anki Ģekliyle doğa eğitimine hizmet edemeyeceğini söylemek istiyorum. Örneğin 
Beynam Ormanı‟nın özelliklerini yansıtan ne bir bilgiye, ne bir ilgiliye ve ne de bir fotoğrafa 

rastlayabilirsiniz. Beynam Ormanı‟nda bir küçük çadır yapılmıĢ ve Akdeniz Bölgesi‟nin bitkilerinin 

fotoğrafları sergileniyor. Dolayısıyla Beynam‟a giden bir kiĢi oradaki bitki, hayvan türlerini 

tanıyamıyor. Oradaki görevliler de bilgisiz. Kent ormanları doğa eğitimi açısından önemli. Ancak Ģu 
anki haliyle bunların yapıları yetersiz.  

 

BANU AVCIOĞLU: 
 

Herkese teĢekkür ederiz. Biz en kısa sürede sonuç raporunu ve bildirisini hazırlayıp medyaya 

vereceğiz. Kitapçığın çıkarılması için de çalıĢacağız. 
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EK-1 

 

ÇALIġTAY ĠÇĠN GÖNDERĠLEN TANITIM YAZILARI 

 

 

 
 

DOĞMADAN KAYBEDEN ÇOCUKLARIMIZ! 

 
Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN 

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi 
 
 

 Çocukluk çağı, hayata merhaba dönemi. Kimilerinin fiili olarak içinde bulunduğu, kimilerinin anılarında kalan, 
kimilerinin özlemle hatırladığı, kimilerinin ise, hatırlarken eziklik ve burukluk hissettiği bir dönem. Bu dönem sağlıklı 
nesiller yetiĢtirebilmek yönünden çok önemli. Nitekim, toplumun yapıtaĢını oluĢturan bireyin fiziksel, psikososyal, biliĢsel ve 

ahlak geliĢim niteliklerinin belirmesinde ve geliĢmesinde nirengi noktası.  
 Organizmanın büyüme, olgunlaĢma ve öğrenmenin etkileĢimiyle sürekli olarak ilerleme kaydetmesi olarak ifade 
edilen geliĢme, kalıtım ve çevre etkileĢiminin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Yani, organizmanın geliĢiminde geliĢimin 
yönünü belirleyen kalıtımın yanında, kalıtımla getirilen özelliklerin geliĢtirilmesi veya köreltilmesinde etkili olan çevrenin de 
önemi büyüktür.  Öyle ki; çevrenin geliĢim üzerine etkisi, bazı kaynaklarda doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası 
olarak ayrı ayrı ele alınmaktadır. Örneğin; annenin hamilelik esnasında sigara içilen ortamlarda bulunması veya sigara 
kullanması, gürültülü ortamlarda bulunması, stresli bir hayat sürdürmesi, vb. olumsuzlukların fetüsü önemli ölçüde etkilediği  
bilinmektedir. Bunun yanında, doğum sırasında yaĢanan olumsuzluklar da bebeğin geliĢimini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Doğum sonrasında ise, bebeğin gerek ailesinin gerekse içinde bulundukları toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel durumu, 

çocuk geliĢimini doğrudan etkileyen etmenler olarak karĢımıza çıkmaktadır.  
Öz bir ifadeyle,  fiziksel, psikososyal, biliĢsel ve ahlak  olarak geliĢmiĢ bireylerden oluĢan bir toplum olmayı 

hedefliyorsak, çocuklarımıza uygun geliĢme ortamını sağlamak zorundayız.  
 Çocuklarımıza gelişimlerine uygun ortam sağlayabilecek bir çevre sağlayabiliyor muyuz? Bu sorunun cevabı 
kırsal kesimde özellikle de orman köylerinde hayata merhaba diyen çocuklarımız için çok açık. Elbetteki HAYIR.  

Türkiye, sosyo-ekonomik ve kültürel yönlerden bölgesel ve yöresel geliĢmiĢlik farklarının çok olduğu bir ülke 
konumundadır. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri diğer bölgelere göre daha az geliĢmiĢ 
bölgelerimizdir. Bununla birlikte, ister geliĢmiĢ isterse geri kalmıĢ bölge olsun bölge içinde de yöresel geliĢmiĢlik farklılıkları 

bulunmaktadır. GeliĢmiĢ bir bölgede geri kalmıĢ yöreler olabildiği gibi, geri kalmıĢ bir bölgede de kısmen geliĢmiĢ yöreler 
bulunabilmektedir. Kırsal kesimde özellikle de orman köylerinde yaĢayan halkımız nereden bakarsanız bakın sosyo-
ekonomik ve kültürel olanaklardan en az pay alan kesim olarak karĢımıza çıkmaktadır. Türkiye nüfusunun yaklaĢık %35‟i 
kırsal kesimde bununda yaklaĢık 1/3‟ü de orman köylerinde yaĢamaktadır.  

Ülke nüfusunun en düĢük gelire sahip kısmını oluĢturan orman köyleri, altyapı, sağlık ve eğitim imkanları 
yönlerinden de toplumun diğer kesimlerine göre daha zayıf durumdadır. Hal böyle iken; bu ortamda doğacak bir çocuk daha 
doğmadan kaybetmiĢ sayılmaz mı?  DüĢünün, düĢünelim! 

 Ebeveynlerinizin kazancı sadece karnınızı doyurmaya yetebiliyor. 

 Etrafınızdaki kiĢiler sadece ilkokulu  (belki orta okul ve lise) bitirebilmiĢ. Önünüzde  size model 

olabilecek eğitimli insan sayısı kısıtlı. 

 Köyünüzde okul yok. Varsa bile öğretmen ve donanım yönünden yetersiz. Veya eğitim almak içim 

kilometrelerce uzaklara taĢınıyorsunuz. 

 Bilgisayarı isim olarak belki biliyorsunuz. 

 ġanslı olan arkadaĢlarınız il, il; ülke, ülke gezerken siz sadece köyünüzün bulunduğu ilçeyi gezebildiniz. 

 Bazıları kıyafetleri arasından tercih yapmakta zorlanırken; sizin sadece bir çift giyeceğiniz var. 

 Bazıları gitar, yüzme, resim yapma, vb. kurslara giderken; siz dağda hayvanlarınızı otlatıyorsunuz.  

 Uzman doktoru olmayan bir sağlık ocağına bile sadece çok hasta olduğunuzda gidebiliyorsunuz. 

 Etrafınızdaki diğer arkadaĢlarınızda benzer durumda.  

 
Yukarıdakilere benzer yüzlerce saptama yapılabilir. Çünkü, orman köyleri ve bu köylerde dünyaya gelen 

çocuklarımız gerçekten zor durumdalar.  
Orman köylerinde yaĢayan halkın ekonomik olarak kalkındırılması yönünde Devletin bazı çabaları geçmiĢten beri 

süregelmektedir. Örneğin, Çevre ve Orman Bakanlığı‟na bağlı Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü bu köylerin 

kalkındırılmasına yönelik projeleri yıllardan beri uygulamaktadır. Bunun yanında diğer devlet kuruluĢları ve Dünya Bankası 
da zaman zaman köyleri kalkındırma amaçlı krediler kullandırmaktadır. Ancak, mevcut durum dikkate alındığında bu 
çabaların yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu çabalar doğrudan çocuklarımıza yönelik çabalar olmamakla birlikte; son yıllarda 
bu yönde somut bazı çabalar da söz konusudur. Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın bir etkinliği olarak Kozalak Tiyatrosu‟nun  
bazı orman köylerinde çocuklara yönelik gösteriler düzenlemesi bu konuya örnek olarak gösterilebilir.  

Özetle, orman köylerinde yaĢayan çocuklarımızın geliĢmelerine olanak sağlayacak çevreyi yaratabilmek sadece 
devlet çabalarıyla olabilecek bir iĢ değildir. Bu nedenle, gerek birey gerekse toplum olarak  bu konuya daha duyarlı olmamız 
gerekmektedir. Bu konuda özellikle, sivil toplum kuruluĢlarına büyük görev düĢmektedir.  
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DOĞA EĞĠTĠMĠNĠN ÖNEMĠ NEDĠR? 

ÇOCUKLARA VERĠLECEK DOĞA EĞĠTĠMĠNĠN AMACI NE  OLMALIDIR? 

 

Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN -Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKER 

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi 

 
 Bizlerin olduğu gibi gelecek nesillerin de yaĢanabilir bir dünya da hayatlarını idame ettirebilmelerinin tek yolu 
doğal kaynakların korunması, geliĢtirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Buna rağmen, baĢta ormanlar olmak üzere bu 
kaynaklarımızı tahrip etmekte ve hızla tüketmekteyiz. Nasrettin Hoca misali neden bindiğimiz dalı kesiyoruz?, Küresel 

ölçekte gündeme gelen doğal kaynakların korunmasına ilişkin hemen hemen her sözleşmeye imza koymamıza rağmen 

neden hala bu kaynaklarımızı yok ediyoruz? 

Cevap çok açık: 
 Önemli bir eğitim problemi yaĢıyoruz. Doğa ve doğal kaynaklar hakkında yeterli/gerekli eğitimi almadık ve 
çocuklarımıza veremiyoruz. Bu ifade ile, ülkemizde ormancılık konusunda eğitim çalıĢmalarının yapılmadığını 
kastetmiyoruz. Zira, ülkemizde yüksek öğretim kurumlarımızda ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere ve diğer 
okullarımızda da belirli gün ve haftalarda doğa eğitim-öğretimi verilmektedir. Ancak, yüksek eğitim kurumlarınca yapılan 
eğitimde öncelikli amaç, ormancılıkla ilgili kurumlarda istihdam edilecek sınırlı sayıdaki personelin yetiĢtirilmesi ve bu 
kiĢilere temel ormancılık eğitiminin verilmesi olmakta; diğer okullarımızdaki eğitimi ise belirli gün ve haftalarda 

alıĢılagelmiĢ konularda verilen eğitimle sınırlı kalmaktadır.   
Eğitim noksanlığının en temel nedeni ise, biz ebeveynler ya da eğitim kurumlarının daha küçük yaĢlarda iken 

çocuklarımıza doğa sevgisini kazandıramaması ve onlara bu kaynaklar hakkında yeterli bilinçlenmeyi sağlayamamasıdır. Bir 
çoğumuz “çocuklarımıza gerekli eğitimi verdiğimiz için bizler bu tanımlamaya girmiyoruz. Onlara ormanlar yararlıdır bu 
nedenle ormanları sevmeliyiz öğütlerini sürekli tekrar ediyoruz” gibi sözlerle bir savunma mekanizması geliĢtirebiliriz. 
Ancak, daha önce değinildiği gibi, bu sadece duygusal tepkiler vermeye yarayan bir çabadan öteye gidemez. Halbuki, önemli 
olan çocuklarımızda ormanların sevilmesi, korunması ve geliĢtirilmesine yönelik istendik davranıĢlar oluĢturabilmektir. 
Bunun en etkili yolu da çocuğumuzun içinde bulunduğu fiziksel ve biliĢsel çağı da dikkate alarak gerekli eğitimin 
verilmesidir. Keza, çocuklarımız biz yetiĢkinler gibi düĢünebilse ve hareket edebilse eğitim konusunda belki ciddi sorunlar 

yaĢamazdık. Ancak, özellikle okul öncesi ve ilk öğretimin ilk yıllarında çocukların soyut kavramları anlaması olanaksızdır.  
Konuyla ilgili bir örnek olay aĢağıda verilmiĢtir. 
Örnek Olay (Senemoğlu 2001:55) 

 Öğretmen ilk okul 3. sınıftaki çocuklara Ģöyle bir test maddesi sorar. “Aşağıdakilerden hangisi bitki kavramının 
tanımıdır?” Çocuklardan biri öğretmenine “öğretmenim bitki tanımı ( c ) seçeneğinde yapılmış, ama kavram ne demek 
bilmediğim için doğru cevabın ne olduğunu bulamadım” der. 
 Örnek olayı dikkate aldığımızda, küçük yaĢtaki bir çocuğun, ormanlar erozyonu önler, iklimi düzenler, ormanlar 
yararlıdır, ormanları sevmeliyiz, vb. Ģekildeki anlatımlardan çok fazla bir Ģey öğrenemeyeceği, daha somut Ģeylere ve 

deneyimlere ihtiyaç duyacağı açıktır. O halde ilk iĢ olarak, neden her birimiz çocuğumuzun bir fidan dikmesini sağlamıyor 

ve onun nasıl büyüdüğünü izlemesine fırsat yaratmıyoruz. Lütfen! bu fırsatı çocuklarımıza verelim. 
Öz bir ifadeyle, insanlara daha çocukluk çağından baĢlayarak ve içinde bulundukları biliĢsel geliĢim dönemlerine 

göre yapılandırılarak uygulamalı doğa eğitimi verilebilirse ancak o zaman doğal kaynaklarımız insan tehdidinden kurtulabilir. 
Bu kapsamda doğa eğitiminin amacı; çocuklarımızda doğaya karĢı duygusal tepkiler yaratmaktan öte ormanların sevilmesi, 
korunması ve geliĢtirilmesine yönelik istendik davranıĢlar oluĢturabilmek olmalıdır. BaĢlangıç olarak çocuklarımızı teorik ve  
kullanılmayacak bilgilerle donatma alıĢkanlıklarımızı bir tarafa bırakmalı; bunun yerine onlarda doğa konusunda merak 
uyandırma ve keyif almalarına yönelik eylemler  üretmekle iĢe baĢlanmalıdır. Gerisi biz yetiĢkinlerin rehberliğinde 

kendiliğinden geliĢecektir. 
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1. Ülkemizdeki Öğretim Programlarında Doğa Eğitimi (≈ Çevre Eğitimi) 

 
Ülkemizde okul öncesi ve ilköğretim programlarında doğa eğitimi veya çevre eğitimine yönelik ayrı bir ders 

bulunmamaktadır. Ancak ilgili konular çeĢitli derslerin üniteleri arasında yer almaktadır. Çevre eğitiminin disiplinlerarası bir 
doğası vardır (Palmer, 1998). Bu nedenledir ki doğa ve çevre ile ilgili konuların değiĢik derslerin konuları içinde yer alması 
kaçınılmazdır. Ülkemizde geliĢtirilen ilköğretim düzeyindeki öğretim programları incelendiğinde bu konuların daha çok fen 
bilgisi, sosyal bilgiler ve hayat bilgisi dersleri içinde yer aldığı görülmektedir. 2004 yılında geliĢtirilen yeni öğretim 
programları da aynı yaklaĢımı benimsemekte hatta bu konuları diğer dersler ile iliĢkilendirmektedir.   

2. Ülkemizde Çocuklara Yönelik Doğa Eğitimi ile Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 
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Doğa ve çevre eğitiminin erken yaĢlarda yapılması gerektiğini düĢünen Milli Eğitim ve Çevre-Orman Bakanlıkları ve bazı 
sivil toplum kuruluĢları okul öncesi, ilköğretim ve lise dönemindeki öğrencilere yönelik çalıĢmalar ve projeler 
gerçekleĢtirmektedirler. Bu çalıĢmaların bazıları Ģunlardır.     

 
Doğa çantam (Doğa Derneği) 
Doğa derneği tarafından yürütülen doğa çantam projesi, 6-11 yaĢ grubundaki öğrencilere yönelik olup onları duyularını 
kullanarak doğayı tanımaları ve canlı çeĢitliliğinin farkına varmalarına teĢvik eden bir projedir. 
 
Genç ekologlar çevre eğitim programı (Çev-Kor) 
Bu proje Çevre Koruma ve AraĢtırma Vakfı tarafından ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin doğa olaylarını ve döngülerini 
daha iyi anlayabilmelerine yönelik olarak düzenlenen, alan gezileri ile öğrencilere uygulama fırsatı tanıyan bir programdır.  

 
Yeşil Kutu (REC)  
Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Centre, REC) ve Milli Eğitim ve Çevre-Orman bakanlıkları ile 
ortaklaĢa yürütülen ilköğretim öğrencilerine yönelik sürdürülebilirlik için eğitim temasını iĢleyen bir projedir. 

 

3. Öğrencilerin Dilinden Doğa Eğitimi (≈ Çevre Eğitimi) 

 
Ankara Yenimahalle‟de bir özel okulda okuyan 51 beĢinci sınıf öğrencisi ile gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada (Erdoğan, 2005b) 

öğrencilerden kendilerini yeni geliĢtirilecek olan çevre dersinin öğretmeni olarak görmeleri istenmiĢ ve öğretmeni oldukları 
bu dersi nasıl bir ortamda ve hangi yöntem ve teknikleri kullanarak iĢlemek istedikleri sorulmuĢtur. Bazı öğrenciler 
düĢüncelerini resim çizerek ifade etmiĢlerdir. Ayrıca, çalıĢma kapsamında öğrencilerin çevreye yönelik bilgi, tutum, davranıĢ  
ve merak düzeyleri de tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Farklı değiĢkenler açısından öğrencilerin çevreye yönelik davranıĢ 
düzeyleri incelenmiĢtir. 
 
Öğrencilerden istenilen amaca yönelik bilgi toplanması için araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen bilgi, tutum, davranıĢ ve merak 
olmak üzere dört farklı anket kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler nitel ve nicel analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiĢtir. 
Öğrencilerin çizmiĢ oldukları resimler ve açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar kodlanarak analiz edilmiĢ. Kapalı uçlu 

sorulara verilen yanıtlar SPSS (Sosyal Bilimler için Ġstatistik Programı) yardımı ile analiz edilmiĢtir.  
 
Elde edilen bulgulardan da anlaĢılacağı gibi öğrenciler çevre ve doğa ile ilgili konuların sınıfta değil, sınıf dıĢında doğal  
ortamda iĢlenilmesi gerektiğini düĢünmektedirler. Buna bağlı olarak doğal ortamda görerek, duyarak, yaparak ve yaĢayarak 
bu dersin gerçekleĢtirilmesi, öğrencilere göre bu ders kapsamında öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlamaktadır. Çünkü 
bu ortamlar öğrencinin, insan ve doğa iliĢkilerini yerinde gözlemleyebilmesini sağlamakta ve bu konular ile ilgili bilgileri 
keĢfetme Ģansı vermektedir.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 1. Çevre ve doğa ile ilgili konuların uygulamalı olarak doğal ortamda anlatılması gerektiğini düĢünen bir öğrencinin 
çizdiği resim.  

 
 
Bu bağlamda bir öğrenci Ģunları söylemektedir; “eğer dersi doğada ve geziler ile anlatırsam, görsel bir ders işlemiş olurdum. 
Hem de öğrencilerin akıllarına gezilerle ders daha iyi girerdi....”Aynı öğrencinin çizmiĢ olduğu resim yukarıdaki gibidir.  
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Doğa ve çevre konularının doğal ortamda yerinde iĢlenilmesi gerektiğini düĢünen diğer bir öğrenci aĢağıdaki resmi çizmiĢtir. 
Resimden de anlaĢılacağı gibi, eğer bu tür konular uygun ortamlarda iĢlenirse, öğrenciler öğretmenin anlattıklarını kolaylıkla 
gerçek yaĢamda gözlemleyebilirler ve iliĢkileri anlamlandırabilirler. 

 
Çevre ve doğa ile ilgili konuları sadece okul içinde anlatmanın doğru olmadığını düĢünen bir öğrenci Ģunları eklemektedir; 
“[eğer çevre dersini anlatan öğretmen olsaydım]… öğrencilerime bu konuları birebir konu ile alakalı olan laboratuarlara 
bilimsel merkezlere hem duyarak, hem görerek, hem dokunarak uygulamalı olarak anlatırdım Sadece okul içinde anlatarak 
olmayacağından eminim”. 
 
Çevre ve doğa konularının uygulamalı olarak iĢlenmesi gerektiğini düĢünen diğer bir öğrenci Ģunları söylemektedir “çevre 
dersinin haftada iki saat üst üste olmasını isterdim. Ve 1 dersimde servislerle okula yakın ormanlık alanlara giderdim. Dersi 

orada işlerdim. Çünkü görsel olarak anlamak da önemlidir”. Ayrıca öğrenciler, ders çerçevesinde planlanacak olan proje, 
deney ve araĢtırma gezilerinin öğrenilenlerin kalıcılığına destek sağlayacağını inanmaktadırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2. Çevre ve doğa ile ilgili konuların doğal ortamlarda iĢlenilmesi gerektiğini düĢünen öğrencinin çizdiği resim. 
 

 

4. Sonuç ve Öneriler 
51 beĢinci sınıf öğrencisi ile yapılan bu araĢtırma çalıĢmasından da anlaĢılacağı gibi, öğrenciler  çevre ve doğa ile ilgili 
konuların duyarak, görerek, hissederek ve yaĢayarak daha kalıcı bir Ģekilde öğrenileceğine inanmaktadırlar. Ayrıca, 
bulgulardan da anlaĢılacağı gibi sadece sınıf ve okul ortamında yapılacak aktiviteler değil okul dıĢında gerçekleĢtirilecek alan 

gezilerinin öğrenilenleri uygulamaya aktarmada etkili olacağı inanılmaktadır. Böylelikle bilginin kalıcılığı sağlanacak ve 
davranıĢa dönüĢme olasılığı artacaktır. Çünkü öğreneciler uygulama fırsatı bulduklarında öğrendiklerini yaĢayabilmekte ve 
davranıĢa dönüĢtürebilmektedirler. Erdoğan (2005a)‟ın yapmıĢ olduğu diğer bir çalıĢma okul dıĢında gerçekleĢtirilen çevreye 
yönelik aktivitler ve uygulamaların çocukların olumlu davranıĢ kazanmalarında etkili olduğunu göstermektedir. DavranıĢ 
kazanmak için bilmek yeterli değildir. Bilginin nasıl kullanılacağının da öğrenilmesi kaçınılmazdır.  
 
Doğa ve çevre eğitiminin erken yaĢlarda baĢlatılması çocukların sahip oldukları doğuĢtan gelen merak duygularının ve 
çevreye olan ilgilerinin devamlılığını sağlayacaktır. Bu bağlamda, eğitimin ailede baĢladığı düĢünülürse anne ve babaya 

büyük görevler düĢmektedir. Ayrıca öğrencileri yapacakları etkinliklerde yönlendirecek olan okulöncesi ve ilköğretim 
öğretmenlerinin gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde 
öğretmenlerin bu bilgi ve becerileri de kazanlamalarına yönelik planlamalar yapılmalıdır. 
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Aralık 2002 tarihinde BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunda “2005-2014”  yılları arasındaki 10 yıllık dönemin hedefi 
“Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi”(SKE) olarak belirlendi. Buna paralel olarak, UNESCO bu 10 yıl boyunca hükümetlerin 
SKE ne, ulusal stratejilerinde ve eylem planlanlarında yer vermeleri, geliĢtirip, yaygınlaĢtırmaları için bir dizi rehber olacak 
öneri hazırladı. Bu 10 yıllık dönemde, her ülkede hem ulusal, hem yerel düzeyde olmak üzere resmi ve sivil tüm gruplar 
eğitim çabalarını arttıracak, uluslararası platformda deneyimlerini paylaĢarak, dayanıĢma ve iĢbirliği gerçekleĢtirecekler.  

 

 
 

Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Sürdürülebilir Çevre Eğitiminde Genel Durum 

 
Akdeniz havzasındaki ülkelerin konuya duyarlı eğitimcilerinin ve sivil toplum kuruluĢlarının biraraya geldiği bölgesel 

toplantılarda ilk göze çarpan özellik büyük bir kültürel çeĢitlilik ve zenginliğin var oluĢu. Ayrıca, sürdürülebilir çevre 
eğitiminin varlığı, etkinliği, bu konuda altyapıyı sağlayacak sistemlerin kurulmuĢ olup, olmaması da çok farklılıklar 
göstermekte.  
 
Genel benzerlikler ve farklılıklar : 
2005 yılında bölgedeki ülkelerin çoğu, doğa koruma bilincini yükseltme ve doğa eğitimini sağlama konularına ulusal 
stratejilerine ve eylem planlarında yer verdi.  
Akdeniz havzasındaki ortak denebilecek bir özellik de, birçok ülke Çevre bakanlığı ile Eğitim bakanlığı arasında bu konuda 
bir iĢbirliği baĢlatmıĢ durumda.  

Bölgedeki ülkelerin birçoğunda « çevre eğitimi », resmi eğitim sisteminde genellikle fen dersi kapsamında ayrı bir ünite 
olarak, hem de diğer disiplinler içinde bağlantılı konular Ģeklinde yer alıyor. Bunlar dıĢında, göze çarpan yöntemler de var. 
Örn. Yunanistan da  her Ģehirde Eğitim bakanlığı gözetiminde kurulan « Çevre Eğitimi Merkezleri » okulları bu konuda 
destekliyor. Fas ve Tunus‟da  ilköğretim ve lise seviyesinde « çevre klüpleri »nin etkin ve aktif rolü ile göze çarpmakta.  
Hırvatistan, Protekiz gibi ülkeler ülke çapında eğitim programlarına SEMEP programını adapte etmiĢ bulunmaktalar. 
Portekiz‟de, etkin ve çok çeĢitli çevre eğitim projeleri gerçekleĢtirilmesine rağmen, bu projelerin yaratılıĢında; konsept 
oluĢturma, tasarlama, metot seçme gibi önemli hazırlık çalıĢmalarının eğitimciler tarafından yapıldığı ve öğrencilerin 
uygulama dıĢında katılımının sınırlı olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki yıllar için öğrencilerin eğitim sürecinin her safhasına 

aktif olarak katılımı üzerinde çalıĢmalara ağırlık verilmesi kararlaĢtırıldı. Ġtalya‟da yeni değiĢtirilen müfredat gereğince, çevre 
konuları hem ilköğretimde hem de orta öğretimin ilk sınıfında « vatandaĢlık » adlı zorunlu ders kapsamında iĢlenmeye 
baĢlandı. VatandaĢlık dersi ; 5 baĢlık altında iĢlenmekte :Kalkınma, Çevre, Trafik, Sağlık ve Beslenme. Bunun dıĢında 
ortaöğretimde çevre seçmeli ders olarak yer almakta. Son düzenlemenin, doğa eğitiminin disiplinlerarası  
özelliğine karĢı bir uygulama olduğu, öğrencilerin yerel belediyelerle çevre koruma projelerinde çalıĢma sisteminin su, enerji 
ve atık konularında yoğunlaĢıp sınırlandığı, her bölgede kurulan Çevre bakanlığınca desteklenen çevre eğitimi destek 
birimlerine yeterince kaynak aktarılmadığı için istenen etkinlikte çalıĢamadığı Ģeklinde eleĢtiriler ve iyileĢtirme çalıĢmaları 
yapılmakta. Ġtalya, Fransa‟da olduğu gibi ilgili sivil toplum kuruluĢlarının bu alanda aktif ve etkinliği sayesinde « gayri-resmi 

eğitim programlarının » belirgin bir farklılıkla daha baĢarılı ve yaygın olarak geliĢtiğini belirtiyor.  
 
Bölgedeki ülkelerin ortak ve en büyük sorunları ;  
-eğitim kadrosunun yeterli eğitimi olmadığı, 
-genel formal eğitim sisteminde ders programının yoğunluğu nedeni ile doğa eğitimine yeterli zaman verilemediği,  
-varolan sürdürülebilir çevreye yönelik eğitim uygulamaları üzerinde ciddi bir değerlendirme çalıĢması ve bir dizi ortak 
standartın olmayıĢı. 
 

Tüm bu eksikliklerin giderilmesine iliĢkin olarak, eğitimcilerin ortak görüĢleri :  
- sürdürülebilir çevre eğitimi projeleri için ciddi bir bütçenin ayrılması, 
- öğrencilerin saha çalıĢmaları yapabilmeleri ve kamusal sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alabilmeleri 

için bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, 
- özellikle kaynakları kısıtlı eğitim kurumları ve topluluklarının öncelikli olarak desteklenmesi yönünde. 

 
Ayrıca, eğitimcilerin, çevre eğitimi hakkında ortak görüĢleri Ģunlardır : 
-Çevre eğitimi hem multi-disipliner hem disiplinlerarası dır.  
-Müfredat programlarının hemen hepsi içerisinde belli bir yeri olması gerekir. 

-Akdeniz havzasındaki 32 ülkenin çoğunda çevre eğitimi zorunlu olarak programda yer alsa da, eğitimin doğasında 
« gönüllük » ilkesinin temel olduğunu belirtmiĢlerdir. 
-Doğa eğitiminin, bugün dünyanın baĢa çıkamadığı yoksulluk, doğanın tahribi, ekonomik, sosyal ve kültürel dengesizlik ve 
savaĢ gibi karmaĢık sorunlara tek baĢına bir çözüm getiremeyeceği açıktır. Ancak, sürdürülebilir bir geliĢme için eğitim -
dayanıĢma, etkin kurumların varlığı, refaha ulaĢırken sorumlu bir ekonomi ve teknoloji gibi- en önemli araçlardan biridir.  
 

Akdeniz-Çevre ve Sürdürülebilirlik Eğitimi GiriĢimi (The Mediterranean Education Initiative  for Environment & 

Sustainability (MEdIES) 
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MEdIES, liderliğini Yunan Mio-escd adlı sivil toplum örgütünün üstlendiği, Yunan ve Ġtalyan Çevre bakanlıklarının, 
UNEP/MAP, UNESCO, GWP-Med in ana partnerler olarak katıldığı, Akdeniz Ülkeleri Çevre Eğitimcileri iletiĢim ağıdır.  

 
Bu iletiĢim ağına bağlı gruplar, hem çevre hem sürdürülebilirlik eğitimi alanında ortak eğitim projeleri yaparak ve kendi 
ülkelerindeki yerel, ulusal deneyimleri birbirleri ile paylaĢarak, Tüm Akdeniz havsası içerisinde, Gündem 21 ve Binyıl 
hedeflerinin gerçekleĢmesine katkıda bulunacak yaratıcı programlar geliĢtirmektedir.  

 

Metodoloji: 
MEdIES hedeflerine ulaĢabilmek amacı ile, üyeleri arasından seçimle oluĢturulan ödev grupları ve ana gruplar halinde Mio-
ecsd sekretaryası ile birlikte çalıĢarak; 

- ĠletiĢim ağının birlikte eğitim materyalleri üretme çalıĢmalarında danıĢma ve katılım süreçlerini kolaylaĢtırır. 
- Koordinasyon toplantıları ve iletiĢimi sağlar. 
- Ortak ülkelerin eğitimcilerinin birarada çalıĢacağı eğitim seminerleri ve konferanslar düzenler.  

       -     www.medies.net elektronik ortamda bölgesel, uluslararası ve ulusal düzeylerde kaynak  
merkezi ve iletiĢim ortamı sağlar. 

 

Türkiye: 
TEMA, TURMEPA ve YeĢil Adımlar Çevre Eğitim Derneği MEdIES iletiĢim ağının aktif üyeleridir.Grup, YeĢil Adımlar 

Çevre Eğitim Derneği‟nin de katkıları ile “Akdenizde Su” isimli ilköğretim 4-8. sınıf seviyelerine yönelik bir eğitim paketi 
hazırlamıĢtır. Henüz türkçe de kitap olarak basılmamıĢ, ancak web sitesinde Türkiye‟deki eğitimcilerin yararlanabilmesi için 
Türkçe olarak bulundurulmaktadır. Her iki yılda bir, Atina‟da bölgesel toplantılara Türkiye‟den ilgili gruplar üye olarak 
baĢvuru yapıyor ve katılıyorlar. Ayrıca, Ekim 2004‟de Ġstanbul‟da bir bölgesel toplantı yapılarak, eğitimde “rol-oyunu” 
metodu ile ilgili materyaller tanıtılmıĢtır. Toplantıya katılan 150 ilköğretim öğretmeni “barajlar ve etkileri” konusunda, rol-
oyunu çalıĢması gerçekleĢtirmiĢlerdir.  
 

Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği, İstanbul : 

1998 de çeşitli alanlarda uzman ve eğitimciler tarafından kurulan gönüllü bir dernektir.  Toplumun tüm 
kesimlerine, doğal sistemlerin bütünlüğünü bozmadan yaşamanın bilgi donanımını sağlamak, bütünün dengesine 
yapılan tehditlere karşı toplumu bilinçlendirmek, uyarmak ve harekete geçirmek amacı ile bilinçlendirme 
çalışmaları yapmaktadır. Gerçekleştirdikleri projelerden bazıları : “Şimdi Çevre Zamanı”adlı gezici sergi (1998 de 
Ford Avrupa Çevre Koruma Özel Ödülü) “Adalar Geri Kazanıyor” (İstanbul Adalarında katı atık bertarafı), 
“İlköğretim 4-8.sınıflar için : Su Kitabı ve Posteri (2001-AB desteğiyle Akdeniz ülkeleri 4-8. sınıflar için ortak 
kullanılabilecek Su Kitabı), 2000-2005 arasında İstanbul İli ÇEP projesinde gönüllü çalışma, (İstanbul İl Çevre ve 
Orman Koruma Vakfı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve onlarca Sivil Toplum Kuruluşu ile 
birlikte), “Atık Sanat Olunca” sergileri (2003 yılından beri sürmekte), bunlar dışında çeşitli bölgelerde öğretmen 
seminerleri, okullarda sunumlar gerçekleştirmekteler. Beyaz yayınlarından çıkan   “Karikatürlü Çevre Rehberi”, 
ÇEP projesi kapsamında, İstanbul İlköğretim okulları için: “Çevre Etkinlikleri Rehberi” ve web sitelerinde yer alan 
“Eğlenceli Eğitici Çevre Etkinlikleri” rehberleri bulunmakta. Ekim 2004 yılında Uluslararası  Avrupa-Akdeniz 
ülkeleri çevre eğitimcileri bölgesel toplantısı evsahipliğini gerçekleştirdi.  

 

 

 

DOĞA DERNEĞĠ DOĞA EĞĠTĠMĠ 

 

Doğa Derneği 
Kennedy Cad. 50/19 Kavaklıdere / ANKARA , Tel: 0 312 448 05 37, Faks: 0 312 448 02 58, 

E-posta: doga@dogadernegi.org 

 

 
Doğa Derneği, doğa eğitimi konusunda tecrübesini aktarmak, Önemli KuĢ ve Doğa Alanlarının yakınlarında yaĢayan 
çocukların doğayla olan bağlarını, iliĢkilerini güçlendirmek ve doğa eğitimini ulusal ölçekte yayınlaĢtırmak için çalıĢmalarını 

uluslararası yöntemleri izleyerek, Türkiye koĢullarına uygun olarak yürütmektedir.  
Doğa Derneği, çalıĢmalarını çevre eğitiminin beĢ amacına uygun olarak hazırlamaktadır: 
 

- Doğa ve doğa sorunlarına karĢı farkındalık ve duyarlılık oluĢturmak, 

- Doğa ve doğanın iĢleyiĢi ile ilgili temel bilgi ve anlayıĢı geliĢtirmek, 

- Doğaya karĢı olumlu davranıĢ ve değerler geliĢtirilmesini sağlamak, 

- Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araĢtırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak, 

- Doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak. 

 

Doğa Derneği Doğa Eğitimi ÇalıĢmaları 
 

Doğa Çantam  

http://www.medies.net/
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Doğa Çantam, 6-11 yaĢındaki çocuklara yönelik, doğayı doğada tanımayı teĢvik etmek amacıyla çevre eğitiminin beĢ 
amacına uygun olarak hazırlanan özel bir eğitim programıdır. Doğa Çantam, bu amaçlardan özellikle doğa ve doğanın iĢleyiĢi 

ile ilgili anlayıĢın ve doğaya karĢı olumlu davranıĢların geliĢtirilmesine odaklanmıĢtır.  

YaĢayan Bahar  
 
YaĢayan Bahar Projesi,  Ģimdiye kadar Avrupa‟da uygulanmıĢ en yaygın eğitim projesi. 24 Avrupa ülkesinde yürütülen bu 
projenin Türkiye ayağını Doğa Derneği (DD) yürütmekte. Çocuklar “Baharın Habercileri” olarak seçilen kuĢları ilk kez 
gözledikleri zaman, gözlemlerini www.springalive.net sayfasına girerek paylaĢabilmekteler ve bu sayfadan aynı zamanda 
kuĢların göçü ve yaĢamları hakkında çeĢitli bilgilere de ulaĢabilmekteler.  

 

Sürdürülebilir Kalkınma için YeĢil Kutu  
 
YeĢil KUTU Projesi; Bölgesel Çevre Merkezi (REC), Doğa Derneği ve KuĢ AraĢtırmaları Derneği‟nin ortaklığında 
yürütülmekte. 2007-2008 öğretim yılında okullarda kullanılmaya baĢlanacak olan ve 10-14 yaĢ grubu ilköğretim 
öğrencilerine yönelik olarak tasarlanan YeĢil KUTU çocukların toplum genelinde temel bazı değerlerin ve davranıĢ 
biçimlerinin geliĢmesini sağlamak amacını taĢımaktadır.  

 

 

 

DOĞA EĞĠTĠMĠNDE FOTOĞRAFIN KATKISI 

 

Tarık YURTGEZER 

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) 

Doğa Fotoğrafı Atölyesi ġefi 
 
 
“Doğa eğitimi nedir” sorusuna verilecek cevap “doğa eğitiminin amacı nedir” sorusunun cevabını da içinde taĢıyor. Kısaca,  

doğa bilgisinin ve bilincinin geliĢtirilmesi denilebilir. 
 
Doğa bilincinin geliĢmesi, doğa bilgisinin geliĢmesiyle koĢut. Ancak öncelikle doğanın ne olduğunun bilinmesi gereklidir. 
 
Doğa kavramının birden fazla tanımı vardır. Örneğin, mizaç anlamında kullanılabildiği gibi, BEN dıĢındaki her Ģey yani 
nesnel gerçeklik  anlamında da kullanılır. 
 
Ancak bizim konumuz olan doğanın tanımı aĢağıdaki gibidir. 

 
“Doğa, insanın ortaya koyduğu biçimlerle, kuruluĢlarla(biz bunlara kısaca kültür diyoruz) karĢıtlık içersinde kendi kendine 
oluĢan, biçimlenen” Ģeklinde tanımlanır. Yani doğa ve kültür kavramları arasında bir karĢıtlık vardır. 
 

    DOĞA X  KÜLTÜR 

 
Bu durumda doğa, insan ve onun yarattıkları dıĢında kalan bütün yabanıl hayvan ve bitki türleriyle denizler, göller, akarsular, 
kayalıklar, kumullar vb. cansız öğelerin bir bütünüdür. 

 
Doğanın, insanın dıĢında, insanın varlığına gereksinme duymadan varolabilen bir dünya olduğunun kavranması, doğa 
korumanın çevre temizliği ve ağaç dikme eylemleri dıĢında bir etkinlik olduğunun bilincine varılmasını sağlayacaktır.  

 
Doğa üzerine bilgi edinmek, onu tanımakla mümkün. Doğayı çocuklara tanıtmanın yolu onlara ders verir gibi doğayı 
anlatmaktan geçmiyor. Doğayla ilgili bir etkinlik, bir uğraĢı içinde olmak çocukların doğaya yaklaĢmaları için etkili bir 
yöntem. Doğayla ilgili olarak çocuğun keyif alacağı bir uğraĢ içinde olması  doğayı tanımasını, doğa bilgisine ve bilincine 
sahip olmasını sağlayacaktır. 

 
Bu uğraĢ, örnek olarak kuĢ gözlemciliği olabileceği gibi, sahip olduğum uğraĢ ve temsil ettiğim STK‟nın etkinlik 
alanlarından biri olarak “doğa fotoğrafçılığı” da olabilir. 
 
Doğa fotoğrafı çekmek insanı doğaya yaklaĢtırır. Bunun kaçınılmaz sonucu, o uğraĢı alanının bilgisine de sahip olmaktır. 
Örneğin, çiçek (bu örnek kuĢlar da olabilir, sulakalanlar da) fotoğrafları çeken çocuk süreç içersinde onların ne çiçeği 
olduğunu merak edecektir. Bu merak duygusuyla hareket eden çocuk bu çiçeklerin adını öğrenmek isteyecektir. Okulda fen 
bilgisi veya daha üst sınıflarda biyoloji öğretmenine soracak onların önerileriyle bir takım 
 kaynaklara (kitap, broĢür, internet) ulaĢacaktır. Böylece adını öğrendiği çiçeklerin habitatı, çiçek açma mevsimleri hakkında 

da bilgi sahibi olacaktır.. Bu süreç içersinde çocuğun merakı doğrultusunda yönlendirilmesinin bir koĢul olduğunu akıldan 
çıkarmamak gerekir. 
 
Doğa fotoğrafı çekmek insanı doğaya yaklaĢtırdığı gibi, kendini doğanın içinde hissetmesine neden olur. Kendini doğa içinde 
hisseden çocuk doğayla bir özdeşleyim (empathy) kurar, kendini doğadaki varlıkların yerine koyar. Bu empati olgusu bir 
çocukta doğa bilincinin geliĢmesinde önemli bir yere sahiptir. Sokakta yaĢayan, anneleri ölmüĢ veya terkedilmiĢ yavru köpek 
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ve kedilerin mahallenin çocukları tarafından sahiplenilip korunmaya alınmalarının temelinde bu empati duygusu yatmaktadır. 
Çünkü kendileri de çocuktur ve ebeveynlerini kaybetme olasılığı onları korkutmaktadır. 
 

Çocukların doğa fotoğrafını bir hobi olarak edinmelerinin koĢulu; bu alanı sevmeleri, bu uğraĢtan keyif almalarıdır. Ancak, 
fotoğraf masraflı bir uğraĢtır ve herkesin yapması mümkün olmayabilir. Fakat okullardaki kulüp faaliyetleri içersine dahil 
edilmesi bir çözümdür. Aile ve okulun desteği, STK‟ların, özellikle de fotoğraf derneklerinin yönlendiriciliğinde doğa 
fotoğrafı aracılığıyla çocuklarda doğa bilincinin oluĢturulması mümkün olacaktır. 
 

 

 

ÇOCUKLARA NASIL BĠR DOĞA EĞĠTĠMĠ VERĠLMELĠDĠR? 

 

Doç. Dr. F. Sancar OZANER 

TÜBİTAK- Çevre Atmosfer Yer ve Deniz Bilimleri Grubu Danışmanı 

Milli Parklarda Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi Koordinatörü 

 

 
Doğa eğitiminin en kısa tarifi “doğanın dilinin öğrenilmesi” dir. Gördüğümüz Doğa bir sentez ürünüdür. Farklı disiplinlere 
iliĢkin süreçler bir arada iĢlemiĢ, birbiriyle etkileĢim içerisine girmiĢ ve sonuçta farklı ekosistemler, farklı peyzajlar 

oluĢmuĢtur. Her peyzaj değiĢik bir sentezi yansıtır. Bu nedenle, doğa eğitimi içeriği itibariyle çok disiplinl i (ekolojik) bir 
karakter taĢır. Yine bu nedenle, doğa eğitimi, “okul içi” ve “okul dıĢı” programlarının bir arada uygulanmasıyla bĢarılı olur . 
Bu eğitimin sonucunda, eğitim süresi kısa dahi olsa katılanların dünya görüĢlerinde köklü değiĢiklikler meydana gelir. Aynı 
süreli hiçbir eğitim kiĢinin evrene, yaĢama ve olaylara bakıĢ açısında ekoloji temelli bir çevre eğitiminde olduğu kadar köklü 
değiĢiklikler yapamaz.  
       BaĢarılı bir doğa eğitimi çocukları yaĢadığı ortamın farkında olan, daha çok sorumluluk duyan, daha bilgili, daha 
deneyimli, daha tutumlu, daha becerikli ve daha katılımcı yapar.  
      Doğa eğitiminin insanların daha bağımsız düĢünmelerine katkıda bulunduğu birçok yazar tarafından vurgulanmaktadır. 
Bu nedenle, geliĢmiĢ ülkelerde son yıllarda çevreyi “formal” ve “informal” eğitim müfredatına dahil etme konusunda büyük 

bir istek vardır. 
    Yukarıda sayılan amaç ve hedeflere eriĢilebilmesi için doğa eğitiminde katılımcılık, bütünsellik, sorgulayıcılık gibi  
ilkelerin bulunması gerekmektedir. 
KalkınmıĢ ülkelerde doğa (çevre) eğitimi daha çok ilk ve orta okullardaki coğrafya ve biyoloji ağırlıklı Fen Bilgisi 
derslerinde iĢlenmektedir. Çünkü, doğal bir bölgeyi ziyaret edenlerin gözüne ilk çarpan ögeler bölgenin coğrafyası (yer 
Ģekilleri) ve üzerindeki bitki örtüsü olmaktadır. Bunların ikisi birleĢerek peyzajı oluĢturmaktadır. Coğrafyanın, kayaçlarla 
iklim elemanları, toprak, bitki ve insan arasındaki iliĢki ve etkileĢimlerinin tümünü birden konu edinen senteze dönük 
araĢtırma yöntemleri, onu çevre eğitiminin merkezine yerleĢtirmektedir. Doğal çevrenin ikinci ana bileĢeni olan biyoloji ise 

cansız denilen ortam üzerinde evrimleĢen canlı varlıkları inceler. Biyolojik bir evrim sonucunda oluĢan insan da yaklaĢık 2.5  
milyon yıldan bu yana doğa üzerinde etkinlikte bulunarak bu sentezin içerisinde yer almaktadır. Buradan çıkarılacak sonuç, 
doğa eğitiminin ekoloji temelli bir eğitim olması gerektiğidir. Çünkü ekoloji canlılarla cansızlar arasındaki ve canlıların kendi 
aralarındaki iliĢkileri ve etkileĢimleri inceleyen bir sentez bilimidir.  

Kalkınmış Ülkelerin Çevre Eğitimine Bakışı 

        Avrupa Komisyonu‟nun Eğitim Bakanları Konseyi‟nin bir kararında çevre (doğa) eğitiminin desteklenmesi konusunda 
önemli adımların atılması gerektiği vurgulanarak, AB üyesi ülkelerin tüm okullarında çevre eğitiminin öncelikli olarak 
iĢlenmesi gerektiği vurgulanmıĢtır (EC Resolution 88/C177/03). AB Ülkeleri arasında “okul içi” ve “okul dıĢı” çevre 
eğitimine en çok yer veren ülke Ġngiltere'dir. Ġngiltere‟de 1988 yılında çıkartılan Eğitim Reformu Yasası‟nda 5 ila 16 yaĢ 
arasındaki zorunlu eğitim döneminde, ekoloji ve çevre prensiplerinin anlatımını ve uygulamasını da içeren dengeli bir 
müfredat programı izlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
         Ġnsanın çevre üzerinde yaptığı etkilerin anlaĢılabilmesinin/tartıĢılabilmesinin ancak doğadaki iliĢkilerin bütünselliği fark 

edildikten sonra mümkün olabileceği ekolog eğitmenlerin ısrarla savundukları bir husustur.Yine Ġngiltere‟de 1986-1990 
yılları arasında uygulanan “Doğada Öğrenme (Learning Through Landscapes) ”adlı proje ilk ve ortaokul bahçelerinin 
çevre eğitimi amaçlı düzenlenmesi, kullanımı, geliĢtirilmesi ve yönetilmesine iliĢkindir. Bu amaca nasıl ulaĢılabileceğini 
gösteren “Okul DıĢındaki Dershane (Outdoor Classroom)” adlı bir kitap da yayınlanmıĢtır. Özellikle Ġngiltere'de, ilkokul 
düzeyindeki özel okulların çoğu, velilerin çocuklarını kendi okullarına kaydetmeleri için ekoloji eğitimine uygun bahçeler 
oluĢturma konusunda birbirleriyle yarıĢ halindedirler. Bu okullarda öğrencilere birer tohum verilerek onu bahçede uygun bir 
yere veya seraya dikerek geliĢimini incelemesi (bitkinin toprak üstüne çıkıĢı, yapraklanması, çiçeklenmesi, meyve vermesi 
vb) istenmekte, bitkinin geliĢim evrelerinin havanın sıcaklık ve nem oranındaki  değiĢmeleriyle iliĢkisini de kurması 

beklenmektedir (okul bahçelerinde, termometre, barometre ve nem ölçer cihazları bulunmaktadır). Böylece çocuklar daha 
küçük yaĢlardan itibaren ekolojinin temeli olan “iliĢki” ve “etkileĢim” boyut ve süreçlerini öğrenmektedir. Türkiye'de birkaç 
özel okulun dıĢında  ilk ve ortaöğretim düzeyindeki okulların bahçeleri beton veya asfaltla kaplıdır. Önümüzdeki yıllarda 
yapılacak yeni ilköğretim okullarında bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.  
           BaĢta komĢularımız olan Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ile ABD ve Japonya gibi 
kalkınmıĢ ülkelerde ilköğretim okullarında iĢlenen fen bilgisi dersleri okul dıĢında yapılan gezi ve gözlemlerle takviye 
edilmektedir. 

Türkiye’deki Ġzcilik Eğitimi Çocuklara Doğa Eğitimi Verilme Fırsatına DönüĢtürülmelidir. 
Milli  Eğitim  Bakanlığı'nca  1968  yılında  hazırlanan Türkiye Ġzcileri Yönetmeliği‟nde, izcilik faaliyetlerinin amacının, bu 

faaliyetlere katılan çocuk veya gencin; iyi karakterli, yardımsever, sağlıklı, becerikli, doğa ve kültür eserlerini seven ve 
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koruyan bir yurttaĢ olarak yetiĢtirmek olduğu belirtilmektedir. 7-11 yaĢları arasındaki öğrencilerin yer aldığı “Küçük Ġzci” 
basamağı doğa eğitimi için en uygun hedef kitlesini oluĢturmaktadır. Ancak, halihazırdaki izcilik eğitimi, askeri okullardaki 
uygulamaya benzer bir disiplin altında ve kampçılık sığlığında yapılageldiği ve yöredeki kayaçlar, bitkiler, yaban hayvanları  

ve yerel kültür konusunda yeterli bilgiler verilemediği için çocuklar doğanın ve yerel kültürün ne olduğunu 
öğrenememektedir. Bu nedenle, izcilik eğitiminden geçen çocukların ileride doğayı ve kültürü severek korumaları da 
mümkün olamamaktadır. Bu eksikliği fark eden TUBĠTAK, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yaparak, 1999 yılından bu 
yana yaptırageldiği “Milli Parklarda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi”ne 2005 yılında “eğitenlerin eğitimi” amacıyla izci lideri 
öğretmenleri de almıĢtır. TÜBĠTAK- Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Grubunun (ÇAYDAG) desteği ve 
koordinatörlüğünde doğa eğitimi yaptırılan bölgelerin sayısı 2005 yılında 10 a çıkmıĢtır. Ġlk kez Termessos (Güllük Dağı) 
Milli Parkı'nda baĢlatılan bu eğitime, 2000 yılında Kaçkar Dağları Milli Parkı, 2003 yılında Kazdağı Milli Parkı, 2004 yılında 
Kapadokya Milli Parkı ve çevresi, 2005 yılında ise sırasıyla Spil Dağı Milli Parkı (Manisa) ve çevresi, Palandöken dağı 

(Erzurum)ve Kars çevreleri,  Gala Gölü Milli Parkı-Ġğneada ve çevreleri (Trakya), Kemaliye (Erzincan) ve çevresi, Küre-
Ilgaz Dağları Milli Parkları, Uludağ Milli Parkı (Bursa) ve Çevresi‟nin eklenmesiyle    çevre eğitimi yapılan milli park sayısı 
ona yükselmiĢtir. adı geçen projede milli parklar bir laboratuvar gibi kullanılarak parkların ve yakın çevresinin sunduğu 
doğal ve kültürel değerler ekoloji temelinde tanıtılmaktadır. Program sonunda, katılanlara bir sertifika da verilmektedir. Ġzci 
lideri öğretmenlerin aldıkları doğa eğitimini ilköğretim okullarındaki izci öğrencilere doğadaki izcilik eğitimleri sırasında 
öğretmeleri beklenmektedir.  
 

Korunan Alanlar Doğa Eğitiminde Kullanılabilecek Duruma Getirilmelidir  

Dünyada giderek daha fazla sayıda ülke doğa eğitimini milli park ve tabiat parkı gibi korunan alanlara yönlendirmektedir. Bu 
nedenle korunan alanların bu etkinlikler için hazır hale getirilmesi gerekmektedir.       Ükemizdeki 36 milli park ve 17 Tabiat 
Parkı ekoloji temelli doğa eğitiminin yapılabileceği alanlardır. Ancak, henüz bu korunmuĢ alanların hiçbirinin ayrıntılı gezi  
haritaları hazırlanmamıĢtır. Bunlardan sadece Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı, Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Honaz 
Dağı Milli Parkı'nın   ziyaretçi merkezleri yapılabilmiĢtir. Kazdağı Milli Parkının dıĢında kalan 35 milli parkımızı 
gezdirebilecek milli park rehberleri mevcut değildir. Türkiye‟deki milli parklarda ekoloji temelli eğitim yapılabilmesi için 
gerekli Ģartlar sağlanmadığı için halkımız ve çocuklarımız milli parkları sadece piknik yeri olarak kullanmaktadır. Bu 
Ģartların sağlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı ile yakın iĢbirliğine gitmelidir.  
 

Kent Ġlçe ve Beldelerdeki Ġlköğretim Okulları  Doğanın Dilini Öğretme Amaçlı Etkinlikler Yapmalıdır. 
 
Türkiye‟nin her ili ve çevresinin kendine özgü doğal değerlere sahip olduğu göz önünde tutularak ilk öğretim okulu 
müdürleri, fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmenleriyle izci lideri öğretmenlerden beklentimiz bu tür alanları “doğanın dilini 
öğrenme” temelinde okuldıĢı eğitim etkinliklerine açmalarıdır. Böylece, öğrencilerin yaĢadıkları kent/ilçe/belde ve çevresinde 
bulunan doğal değerlerin farkına varmaları, bunların oluĢum süreçlerini öğrenerek bilimi sevmeleri sağlanabilecektir. 
Ġlköğretim okullarının eğitim döneminin sonuna doğru düzenleyegeldikleri “piknik gezileri” bu amacın gerçekleĢtirilmesi 
için bir fırsat haline dönüĢtürülebilir.Örneğin, Ankara Ġli çevresindeki piknik gezileri, Hüseyingazi Tepesi olarak bilinen 

sönmüĢ yanardağa, ve Haymana yakınlarında, Tetis Denizi‟nin 35 milyon yıl önce karalaĢan bölümünü temsil eden Çayraz 
fosil yatağı çevresine,   Ankara‟nın 50 km kuzeyindeki Kazan ilçesi yakınlarında, fil, gergedan ve zürafa gibi 
günümüzdekinden daha farklı bir iklimde yaĢamıĢ yaban hayvanları fosillerinin bulunduğu bölgeye ve onun 15 km‟sinde yer 
alan Çamlıdere Barajı yakınındaki taĢlaĢmıĢ (fosilleĢmiĢ) orman alanına veya ÇerkeĢ yolu üzerindeki  “Güvem Fosil Yatağı” 
na  düzenlenebilir. Bu bölgelerde, hem öğrencilere piknik yaptırılarak eğlenmeleri sağlanır, hem de  bölgenin doğal 
kaynaklarıyla ilgili bilgi verilerek onların bunları tanımaları sağlanır. Doğa Eğitiminde, öğrencilerin bizzat kendilerinin 
gözlem, ölçme ve karĢılaĢtırma yapmaları sağlanmalıdır. Bu etkinlik, çayırlık bir alanda piknik yapan öğrencileri gruplara 
ayırarak oradaki farklı bitkileri, böcekleri, karıncaları, kelebekleri vb grup çalıĢmasıyla farketmeleri yoluyla da 

gerçekleĢtirilebilir. Bu iĢ için gerekli olan malzemeler,  büyüteç, cetvel kalem ve defterden ibarettir. MEB in 2005 yılından 
itibaren tüm okullarda uygulamaya baĢladığı yeni eğitim müfredatı yukarıda sayılan etkinliklerin yapılabilmesi için gerekli 
Ģartları içermektedir. 
 
TÜBĠTAK‟ın, 15-24 yaĢ arasındaki Türk gençlerinin bilim kültürü ile iliĢkilerini tespit etmek amacıyla Bilgi Üniversitesi‟ne 
yaptırdığı anket sonuçları, gençlerin yüzde 62.4‟ünün bilim ve bilimsel geliĢmelere bakıĢının “olumsuz” ve “ilgisiz” 
olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Ankete katılan gençlerin yüzde 97‟sinin en az ilkokul (yüzde 40‟a yakını lise ve daha üstü) 
düzeyinde eğitim görmüĢ olduğu göz önüne alındığında bu gençlerin ilkokul sıralarında yukarıda tarif edilen okul dıĢı doğa 

eğitimi almıĢ oldukları taktirde bilim ve bilimsel geliĢmelere bakıĢlarının daha olumlu olacağı kesindi. Bu olumsuz tabloda, 
ankete katılan gençlerin baba ve annelerinin de ilkokul döneminde doğa eğitimi almamalarının payı da bulunmaktadır 
(Gençlerin babalarının yüzde 86‟sı, annelerinin ise yüzde 60‟ı ilkokul ve üzerinde tahsil yapmıĢtır).  
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A. B. D‟de  1956 yılında ilk taslağı hazırlanan “Doğal YaĢamı Koruma Yasası” 1964 yılında Johnson tarafından imzalanarak  
doğal yaĢam bilimsel ve eğitimsel amaçlar için halka açılmıĢ.  
 

Çevre eğitiminde milli parklar, göl, nehir kıyıları, sulak alanlar doğal eğitim ortamları olarak  okullarda verilen teorik  
eğitimin  laboratuarları olma özelliği taĢıyor ve buralarda çalıĢan görevliler birer eğitmen olarak  okullardaki  öğretim planları 
ile eĢgüdümlü bir Ģekilde öğrencilere çevre eğitimi veriyorlar. Formal Eğitimde  ana sınıflarından lise sonlara uzanan bir 
çizgide her yıl öğretim planında öngörülen çok disiplinli etkinlikler milli parklar gibi doğal alanlarda gerçekleĢtiriliyor. 
Örneğin Anahuac Milli Parkı‟nda yapılan eğitim çalıĢmalarında Ana sınıfı öğrencileri oyunlar ile doğada renk ve Ģekillerin 
çeĢitliliğini keĢfediyorlar. 1. sınıflar oyunlar ile doğada canlı ve cansız oluĢumlar arasındaki iliĢkileri öğreniyorlar ve besin 
zincirlerini çalıĢıyorlar. 2. sınıflar bitki ve hayvanların doğaya uyumunu öğreniyorlar. 3. sınıflar doğada buldukları örnekleri 
inceleyerek böcek anatomisi ve biyolojisi hakkında bilgi ediniyorlar. 4. sınıflar sulak alanların insan ve hayvanlar için 

önemini keĢfediyorlar.  Ağ kullanarak sazlıkların altından çeĢitli türleri toplayıp, ellerindeki bilgi kartları ile karĢılaĢtırıyor ve 
özelliklerini öğreniyorlar. 5. sınıflar ise amfibi yanlar, timsahlar, kaplumbağalar ve yılanlara odaklanıyorlar. Böylelikle ders 
kitaplarından okudukları bilgilerin doğal alanlarda karĢılığını bulup iliĢkilendirebiliyorlar. Birçok diğer milli parkta olduğu 
gibi  Zion National Park‟ta 6-12 yas arası çocuklara mayıs – eylül ayları arasında her gün 1-1.30 saatlik eğitim amaçlı  bir 
keĢif çalıĢması uygulanıyor her gün gerçekleĢtirilen eğitimler sırasında çocuklar gözlem kitapçıklarını doldurup, çalıĢmanın 
bitiminde bölgenin özellikleri konusunda eğitim aldığını gösteren Junior Ranger  rozeti kazanıyorlar. 6 yaĢtan  küçük olan 
çocuklar için ise ayrı bir program uygulanıyor ve bu eğitim çalıĢmasını bitirdiklerinde Junior Ranger yardımcısı rozeti 
almaya hak  kazanıyorlar.  Shangri La Botanik Bahçelerinde 4. sınıftan 5. sınıfa gecen öğrenciler yaz aylarında „ Sulak 

Alanların  Harika Dünyası‟ adı altında  4 büyük sulak alanı çalıĢtıkları bir   projeyi gerçekleĢtiriyor ve çalıĢmanın  sonunda 
Eco-Rangers unvanı alıyorlar.  Eğitim fakültesinden yeni mezun olmuĢ öğretmen adayları ise bu botanik bahçelerinde bir yıl 
boyunca staj yapıyorlar. Burada astronomiden zoolojiye uzanan bir çizgide eğitim çalıĢması öğretmenlere ücretsiz olarak 
veriliyor. 2003 yazında Shangri La Botanik Bahçeleri ve Doğa Merkezinde öğretmenlere yönelik Doğa Eğitimi yaz Enstitüsü 
Projesi baĢlatılmıĢ.. Bu gibi doğal alanlar ayrıca informal eğitimde de geniĢ katılımlı olarak kullanılıyor ve gönüllü 
yetiĢkinlere doğa eğitimi verilerek daha sonra bu kiĢilerin öğrenci gruplarına eğitmen olarak hizmet vermelerine olanak 
sağlanıyor.  Üniversite, sivil toplum kuruluĢları ve gönüllü katılımcıların iĢbirliği ile düzenlenen  „DĠNOZORLAR GÜNÜ‟   
etkinlik örneğinde olduğu  gibi doğada kumların arasına saklanan balina kemikleri, bitki ve hayvan fosilleri ilköğretim 
öğrencilerine oyunlar yolu ile bulduruluyor, böylelikle gün boyu süren etkinlikler sırasında bu fosillerin kaynakları, 

oluĢumları ve çeĢitli özellikleri uygulamalı olarak öğretiliyor.  
 
2004 yılında Ülkemizde gerçekleĢtirilen fen ve teknoloji öğretim programı değiĢikliği ile, öğrenci kazanımlarına bilimsel 
süreçler alt boyutu eklenmiĢtir. Ancak  öğretim planı incelendiğinde göze çarpan bir baĢka iyileĢtirilmeye açık alan ise  çevre 
eğitimine yönelik konuların  genellikle  gözlem ağırlıklı etkinlikler olduğudur. Öğrenciler tarafından  doğal çalıĢma 
alanlarında  kullanılacak  deneysel yöntemler ve öğrencilerin bu deneysel bulguları değerlendirerek ekosistemlerdeki iliĢkileri 
ve etkileĢimleri neden sonuç iliĢkisi içinde yorumlamaya ve keĢfetmeye yönelik yaklaĢımları  öğretim  planımızda yer 
almamaktadır.   

 
Bu uygulama A. B. D‟de katıldığım çalıĢmada gözlemlediğim üzere; ilköğretim 3. sınıflardan baĢlayan ve lise sonlara uzanan 
bir çizgide fen dersi öğretim programı ile eĢgüdümlü olarak ve birbirini tamamlayarak sürdürülüyor. Örneğin öğrenciler 
çevrelerindeki bir gölün su kalitesini izleme programı oluĢturarak, düzenli aralıklar ile ve alanda kullandıkları taĢınabilir 
laboratuarlar yardımı ile belli parametreleri ölçüyorlar. Suda çözünmüĢ oksijen miktarı, pH, bulanıklık, berraklık,  tuzluluk 
oranı, sıcaklık, nitrat miktarı, fosfat miktarı gibi bulguları değerlendirerek su kalitesi hakkında  yorum yapabiliyor ve  göldeki 
canlıların bu sonuçlardan nasıl etkilendiklerini açıklayabiliyorlar.   
 

Fen öğretmeni ve geçtiğimiz yıla değin  uluslararası Eko-Okullar Projesi koordinatör öğretmeni olarak görev yaptığım 
ODTÜ GV. Özel Ġlköğretim Okulu‟nda gönüllü olarak yürüttüğüm çevre çalıĢmaları kapsamında okul çapında 
gerçekleĢtirilen Eko-Okullar aktivitelerine ek olarak, alan çalıĢmalarına ağırlık verdik.   Ekim 2002 de 5. sınıflardan gönüllü 
15 öğrenci ile KuĢ AraĢtırmaları Derneği ve ODTÜ  Biyoloji Ana Bilim Dalı iĢbirliğinde baĢlattığımız KuĢ Halkalama 
Projesi‟nde öğrenciler, Türkiye‟de ilk kurulan dört ana istasyondan biri olan  ODTÜ YerleĢkesi Yalıncak Köyü‟ndeki KuĢ 
Halkama Ġstasyonuna, Ocak 2003 te Mogan Gölü‟nde  su kuĢları gözlemine,  Ekim 2003‟ te Doğa Derneği iĢbirliği ile Bolu 
Yeniçağa Gölü‟ne ve Kızılcahamam bölgesine, Kasım 2003‟ te ODTÜ Kampüsü‟nde biyolojik çeĢitlilik alan çalıĢmasına 
katıldılar.  Daha sonra KuĢ AraĢtırmaları Derneği‟nde, projede çalıĢan gönüllü öğrencilerimiz, velilerinin ve dernekten 

araĢtırmacı abla ve ağabeylerinin de katıldığı bir toplantıda görüĢlerini dile getirip kendi aldıkları karar doğrultusunda  
‟Kaybolan Değerlerimiz 1‟ adını verdikleri bir eğitim CD sini eğitim yılı sonuna değin her cumartesi okulumuz bilgisayar 
laboratuarında toplanarak hazırladılar. Bu eğitim CD si okulumuzun çeĢitli kademelerinde öğrencilerimiz tarafından 
kullanılmaktadır. 
 
Bunu izleyen yıl, yine 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden oluĢan yirmi gönüllü öğrenci ile „Akdeniz Foku ve Türkiye Denizlerinde 
Soyu Tehdit Altında olan Canlılar‟ Projesini baĢlattık ve bu çalıĢmaların ürünü olarak yıl sonunda „Kaybolan Değerlerimiz 2‟ 
adı ile ikinci eğitim CD sini oluĢturduk. Bu çalıĢmada ODTU GV. Özel Ġlköğretim Okulu 17 Ankara Okulunu bilgisayar 
ortamında  ortak bir projede birleĢtirip çalıĢmanın  sonucunda elde edilen ürün ulusal seminerde diğer Türkiye okulları ile 

paylaĢılmıĢtır.  
 
Geçtiğimiz yıl 3. sınıf öğrencilerinden gönüllü olan 13  öğrenci ile  bazıları tükenme tehlikesi ile karĢı  karsıya   olan 
“Anadolu‟nun Endemik Bitkileri” Projesini gerçekleĢtirdik ve yine bu çalıĢmaların ürünü olarak öğrencilerimiz  “Kaybolan 
Değerlerimiz 3” adı ile yeni bir eğitim CD si oluĢturdular. Dünyada yalnızca Mogan Golü kıyısında yetiĢen   yanardöner 
bitkisinin Türkiye Ġçin önemine yönelik toplumsal ölçekli kamuoyu gündemi oluĢturduk. .  Çok yakın bir geçmiĢte Mogan 
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Gölü çevresinde yalnızca sekiz adet kalmıĢ olan Yanardöner bitkisi artık okulumuzda açıyor. Üstelik tohumlar  
öğrencilerimizin ellerinde toprak ile buluĢuyor. Üstelik yanardöner adlı sevgi  bahçemizin sayısı geçtiğimiz yıl bir iken bu yıl  
yine  onların çabaları ile  dörde yükseldi.   .  

 
ODTÜ GV. Özel Ġlköğretim Okulu‟nda bu yıl , Unique and Universal ( EĢsiz ve Evrensel ) adı ile önümüzdeki yıl 
uygulamaya tam olarak geçecek olan ve küresel ölçekli olmayı hedefleyen bir çevre projesinin pilot uygulamasını ODTÜ 
Eğitim Fakültesi, ODTÜ Biyoloji Ana Bilim Dalı ve çeĢitli sivil toplum kuruluĢları iĢbirliği ile gerçekleĢtiriyoruz.  
 
Proje kapsamında yapılacak alan çalıĢmalarında, projede gönüllü ilköğretim öğrencilerimizin projeye katılan velileri ile 
birlikte bilimsel süreçleri kullanarak su, toprak ve hava kalitesini değerlendirmelerini, doğadaki etkileĢimleri neden sonuç 
iliĢkisi içersinde yorumlamalarını ve insan eli ile oluĢturulan çevre problemlerinin çözümüne iliĢkin stratejiler geliĢtirmelerini 

amaçlıyoruz..   
 
Projenin makro ve mikro hedeflerini toplumsal ve bireysel ölçütte olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz :  
 
Bu proje Bireysel Ölçütte öğrencilerin ve velilerin: 
    
(1) Alan gezileri ile doğal yaĢamı yerinde tanıyıp, doğal yaĢama insan etkisini yakından gözlemlemelerini 
(2) Fen bilimlerini, doğayı açıklama ve doğadaki iliĢkileri çözümleme ile ilgili uygulamalar içerisinde daha yakından 

tanımalarını 
(3) Bilimsel bilgiye ulaĢma becerilerinin artması ve bilimsel araĢtırmalara yakınlık duyma konusunda motive olmalarını  
(4) Çevrelerini çevre bilimi parametrelerini kullanarak araĢtırırken bilimsel yöntem basamaklarını uygulayarak bu süreçler 

konusunda bilgi, beceri ve tutumlarını geliĢtirmelerini:  
(a) Su, toprak ve hava kalitesini belirlemek üzere bir izleme programı oluĢturabilmelerini  
(b) Bu izleme programını uygulayabilecekleri bir ekosistemi seçmelerini ve buradan örnekler  alabilmelerini 
(c) Bu örnekler üzerinde kimyasal ve biyolojik analizleri yapabilmek  için bilimsel iĢlem basamaklarını 

uygulayabilmelerini 
(d) Su, toprak ve hava kalitesini belirlemek üzere  biyolojik ve kimyasal testleri     

       Uygulayabilmelerini  
(e) Bu testlerin sonuçlarını yorumlayabilmelerini ve bu sonuçlara göre izledikleri ekosistemin kalitesini 

belirleyebilmelerini  
Sağlayacaktır. 

 
Toplumsal Ölçütte ise öğrencilerin ve velilerin; 
 
(1) Ekolojik kimlik ve ekolojik sorumluluk kazanabilmelerini 

(2) Olumsuz koĢulları olumluya dönüĢtürmek için bireysel ve toplumsal inisiyatif alabilmelerini 
(3) Proje konusu kapsamında çeĢitli kurum  ve sivil toplum kuruluĢları ile bağlantıya geçebilmelerini 
(4) Ekosistemleri sahiplenme ve koruma bilincini geliĢtirme  konusunda ulusal ve küresel vizyona sahip olabilmelerini 
(5) Farklı kültürler arasındaki benzerlikler ve farklılıkları tanıyarak bunlara saygı duymalarını 
(6) Bölgesel ve küresel ölçekli çevre sorunları hakkında bilinçlenme ve bilinçlendirme  çalıĢmalarını gerçekleĢtirebilmelerini 
(7) DüĢüncelerini önce küçük gruplar içerisinde, daha sonra WEB Sitesi aracılığı ile ulusal ve uluslararası boyutta 
tartıĢabilme, bulgularını paylaĢabilme becerileri kazanmalarına olanak sağlayacaktır. 
Sözlerimi geçtiğimiz yıllarda alan çalıĢmamız sırasında 5. sınıflarımdan gönüllü bir öğrencimin tuttuğu notlardan kısa bir 

alıntı yaparak noktalamak istiyorum: 
 
„Yaptığım bu çalıĢmanın en önemli sonucu bende Ģu bilinci oluĢturmasıdır : Bu gezegende yaĢayan tek canlı ben değilim ve 
benim varlığım,  diğer varlıklardan daha önemli değil.‟  
 

“Sürdürülebilir kalkınma, aydınlık renkler ve sevgi dolu yarınlar için el ele tutuĢmak dileği ile…” 
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Mimarlık Fakültesi ġehir ve Bölge Planlama Bölümü ile Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 
Bölümünün birbirlerini tamamlayan çalıĢmalarıyla gerçekleĢecek interdisipliner yapıdaki bu projenin ekibi Ģöyledir: 
Proje Yöneticisi: Halil ÖZGÜNER 
ġehir Planlama ÇalıĢma Grubu: ġenel ERGĠN, Duygu ÇUKUR 
Peyzaj Mimarlığı ÇalıĢma Grubu: Halil ÖZGÜNER, Atila GÜL, Murat AKTEN, Volkan KÜÇÜK 
 

Projenin Amacı:  
Doğa koruma edimi, toplumsallaĢma sürecine içselleĢtirilerek insan bilincinin büyük oranda biçimlendiği çocukluk 
döneminde (geliĢim psikolojisine göre 0-12 yaĢ dönemi) bilince taĢınmalıdır ve böylece onun araçları üzerinden reel hale 
dönüĢebilir. Bu doğrultuda çocukluk dönemini yaĢamakta olan kentlide ekolojik benlik bilinci oluĢturarak kendisini doğanın 
bir parçası olarak görmesi ve doğayı organik ve kültürel canlılığı içeren fiziki  bir bütünlük  olarak kavrayabilmesi 
sağlanabilir.  
ToplumsallaĢma sürecinin araçlarından biri olan mekan, bireye deneyim yoluyla bilinç vermede iĢlevseldir. Çocuğun kentte 
kullandığı mekanlar konut, anaokulu, ilköğretim okulu, çocuk oyun alanı ve diğer açık yeĢil alanlardır.  Anılan bilincin 

edinilmesi, bu alanları kapsayan ve trafikten arındırılmıĢ yaya yolları ile birlikte tanımlanan bir “oyun bölgesi” içinde kentsel 
tasarım ölçeğinde yapılacak tasarımla sağlanabilir. Dolayısıyla proje, mekansal bağlamda kentsel tasarım ölçeğinde yapılacak 
tasarım ile ekolojik benlik bilincinin nasıl edinilebileceğine yönelik yol gösterecektir. 
Projenin Yöntemi: 
Proje, insanda ekolojik benlik bilinci oluĢturma bağlamında kuramdan uygulama alanına inen bir süreci içermektedir. Bu 
doğrultuda öncelikle anılan bilincin oluĢumunu engelleyen ve destekleyen ideolojiler ele alınarak konunun ideolojik 
bağlamda irdelenmesi yapılacaktır. Mevcutta, doğa koruma ediminin nasıl bir çerçeve içinde ele alındığı, ayrıca çocuğun 
bilincindeki doğa kavramının ne olduğu, nasıl oluĢtuğu ve temelleri belirlenecektir. Bunu tespit etmek için Isparta kentinde 

örnekleme yoluyla saptanacak anaokulları ile ilköğretim okullarında öğrenciler (çocuklar) ve öğretmenlerle anketler 
yapılacaktır. Ayrıca, mevcut literatür taraması yapılacak ve çocuğa ekolojik bilinç verme konusunda yapılmıĢ çalıĢmalar 
irdelenecek ve sonuçlar ülkemiz bağlamında değerlendirilecektir. Açık-yeĢil alanlardan biri olan çocuk oyun alanlarının 
uygulamada hangi ölçeklerde ve ne tür kriterlere göre saptandığı ve tasarlandığı ortaya konularak konu bağlamında 
eksiklikler belirlenecektir.  
Mevcut duruma iliĢkin yapılan saptamalardan sonra, kentsel tasarım ölçeğinde hedeflenen ekolojik benlik bilincini vermeye 
yönelik olarak kentsel alanda doğa bilinci oluĢturmayı destekleyecek peyzaj tasarımı ve uygulama imkanları araĢtırılarak 
bunun çocukların kullandığı mekanlara nasıl uyarlanabileceğine dair öneriler getirilecektir. Bu kapsamda örnek olarak 
tasarlanacak bir oyun bölgesi, Isparta kentinde konut geliĢme bölgelerinden seçilecek bir alanda projelendirilecektir.  

Projenin Sonucunda Beklenenler: 
Proje sonucunda elde edilecek bilgilerin ve modelin yerel yönetimlere kent yeĢil alanlarının bilimsel yöntemlerle ve doğa 
bilincini geliĢtirme odaklı yönetimi, eğitimcilere de çevre eğitimi yöntemleri açısından katkı sağlaması beklenmektedir.  
Projede Gelinen AĢama:  
Proje süresi iki yıldır ve birinci yılı tamamlanmıĢtır. Projede alana iliĢkin veri toplama ve anket yapma aĢamasına gelinmiĢt ir.  
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ÇOCUKLARLA YAPTIĞIM DOĞA EĞĠTĠMĠ 

YASEMĠN SEVENGÜL ÇAPAR 
 

Ankara Üniversitesi GeliĢtirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni 

y_sevengul@yahoo.com 
 

Aralık 2005 
 
 

    27. yılını çalıĢmakta olan bir sınıf öğretmeniyim.1996 yılından beri toprağın farkında olmaya baĢlayıp , elimizden nelerin 

yitip gitmekte olduğunu ilk kez tanıĢtığım sivil toplum örgütü olan TEMA „da öğrendim.ġimdi  ise 3. yaĢına giren yeni bir 
dernek olan Doğa Kültürü Derneği‟nde de öğrenmeye devam etmekteyim. 
    Ankara TEMA „da çalıĢırken çocukları çevre konusunda bilgilendirmek üzere “Erozyon” konusunda eğitimler veriyorduk. 
Öğretmenlere yönelik bir seminere katıldık. TEMA, Alman Kültür Derneği, Ankara Üniversitesi‟nin iĢbirliği ile gerçekleĢen 
bu seminer uygulamalı bir seminerdi.” 6-9 YaĢ arası çocukların Çevre Eğitimi-Çöp Özelinde “ idi. Orada yaĢadıklarımı nasıl 
paylaĢabilirim?diye düĢündüm. 10 Okul Projesi doğdu. Bu düĢünülen çalıĢmalar mutlak bir ekip iĢidir. Sizi destekleyen 
insanlar olmalı ve siz inandıklarınızı onlarla paylaĢmalısınız. Okulumuzda: Zuhal Mutlu arkadaĢımızın hazırladığı okul çevre 
timleri nasıl kurulur?Bu öğrenciler nasıl görev 

yaparlar? Bu çalıĢmalar, üniversite öğrencilerinin geri kazanım gruplarıyla ,çevre kulübünde görevlileri de bilgilerini bizim le 
paylaĢarak  öğrencilerimizde çevre bilinci oluĢturmaya baĢladık. Her on beĢ günde bir üniversite öğrencileri bizlerle 
bilgilerini paylaĢtılar. Ġlk kez Ġlker Dikmen‟de çalıĢtığım okul olan Yenilik Ġlköğretim‟ de 2 günlük semineri baĢlatmaya 
karar verdik. Okula yakın olan 9 okul tespit ettik. Çankaya Ġlçe Müdürlüğü ile yazıĢma katılacak okulların ikna edilmesiyle 
birlikte bu çalıĢmayı gerçekleĢtirdik. Her okul 4. 5. 6. 7. 8. sınıflardan birer öğrenciyle ve baĢlarında görevi yalnızca 
gözlemci olan bir öğretmenle katıldı. Toplam 
50 öğrenci. Okullara seminerin konusu belirtilirken öğrencilerin konuyla ilgili araĢtırma yapmaları da istenmiĢti. Konumuz 
:Çöp olduğu için, konuyla ilgili açıklama yapacak olan konuklar dinlendi. Her türlü görsel materyal kullanıldı. Öğlen 

arasından sonra tüm öğrenciler drama etkinliği ile kaynaĢtırılarak karıĢık gruplar oluĢturuldu. 8 masa etrafında çocuklar 
oturtularak beyin fırtınası yaptırıldı. Gruplar açıklama yapacakları konuları belirlediler. 2. gün ise gruplar masalarında 
kendileri için hazırlanan saman –fotokopi kağıtları, keçeli kalemler , boya kalemleri, uhu, makas  gibi araçlarla neyi anlatmak 
istiyorlarsa yaptılar. Süre öğle arasına kadardı. Grupların hazırladıklarını öğrenci sayısı kadar çoğaltarak kitapçık haline 
getirdik. Seminerden ayrılırken ürettiği Ģeyin önemiyle oradan ayrıldılar.(Okulumuzun her türlü gideri için Alman Kültür 
Derneği bize sponsor oldu.) 
     Okul değiĢikliği nedeniyle Türkan Yamantürk I.Ö.O. “Su Özelinde” konusunu iĢledik. Bu kez bize katılan özel okulda 
vardı. Sırasıyla değiĢik konularda bu çalıĢmaları yaptık. Kitapçık yerine dev poster çalıĢması , killerle çalıĢma …  yaptık . 
Geçen yıl ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği ve Doğa Kültürü Derneği‟nin iĢbirliği ile 13 hafta süren uygulamalı çevre 

eğitimlerini Sincan‟a bağlı Saraycık köyü‟nde ki okulda gerçekleĢtirdik. Tüm çalıĢmalarımızda bizi yalnız bırakmayan 
dostlara teĢekkür ederiz. 
     Güzel olan her Ģey , gelecek çocuklarımız için. 
     Saygılarımla. 
 
 
 

 

"ÇOCUKLARA NASIL BĠR DOĞA EĞĠTĠMĠ ÇALIġTAYI" 

TEMA VAKFI YAKLAġIMI 

 
Celal ERGÜN 

TEMA Vakfı Eğitim Bölümü Başkanı 
 

 

Doğal dünyayla ilgili bilgilerimiz, dünyayı kullanma bilgeliğimizden çok daha hızlı geliĢmiĢtir. Bunun sonucunda 

da insanlar, ormanlarını tahrip eder, dağlarını yıkar, ırmaklarını kirletir, düzlüklerini asfalt ve betonla kaplar, 

iklimini değiĢtirir, havasını kirletir ve kanını zehirler hale gelmiĢtir. Diğer bir deyiĢle bizler, hiçbirimizin 

istemediği bir dünya üretmekteyiz. Bu nedenle günümüzde doğa eğitimi daha fazla önem kazanmıĢtır. Doğa 

eğitimini kısaca; insanlara “Ekolojik Okur-Yazarlık” kazandırmak olarak tanımlamak mümkündür. Bu eğitim, 

her Ģeyden önce büyük resmi görebilmek için, bütün disiplinlerle ilgili bilgileri birleĢtirip bir senteze varma 

becerisini kazandıracak bir eğitimdir.    
Amaç; Ġnsanları, gezegenimizdeki doğal yaĢamı tehdit eden çevre sorunlarının çözümü için gayret etmeye, 

çalıĢmaya ve bu konuda olumlu tutum ve davranıĢ değiĢikliği kazanmaya yönlendirmektir. Bu programa katılan kimseler, 

doğal kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir kullanımı gereğini anlamaya baĢlamalıdırlar. 
Eğitimcilerin en önemli görevlerinden biri de; doğal çevre nasıl iĢler, insanlar çevreye ne kadar bağımlıdır ve 

çevreyi ne kadar etkilemektedir gibi konularda çocukları olduğu kadar yetiĢkinleri de bilgilendirmektir.  

Bu eğitimi verebilmek için eğitim sisteminde büyük değiĢiklikler yapılması gerekir. Günümüzde eğitim, 

disiplinler arası  ayrılığı öğretmektedir. Siyaset bilimi, ekonomi, ahlak felsefesi, antropoloji, biyoloji, psikoloji, kimya 

ve termodinamik gibi disiplinler, birbirleriyle bağlantılı olduklarında çevrenin durumunu açıklayabilmelerine karĢın, 

birbirlerinden ayrı tutulmaktadır. Bu değiĢikliğin ilk adımı, sorunlarının kapsamlı bir Ģekilde kavranmasını  sağlayan 

disiplinler arası bir eğitim sistemini uygulanması olmalıdır.  
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Doğa eğitiminin etkili olabilmesi üzerinde rol oynayan faktörlerden biri de, eğitimin verildiği ortamların 

niteliğidir. Bu bakımdan sınıfta ders iĢlemek bu ayrılığı öğretmek demektir. Çünkü bu dersler çevresel açıdan büyük 

maliyetleri olan fosil yakıt ve su tüketiminin yapıldığı ve öğrencilerin psikolojik açıdan doğal dünyanın uzağında 

bırakıldığı yapay sınıf ortamlarında gerçekleĢtirilmektedir. Bunun sonucunda eğitim yapısı öğrencilere, yaptıkları 

eylemlerin ekolojik sonuçlarını göz ardı etmeyi öğretmektedir. Doğa eğitimi ortamları; sınıf, okul, toplum ve doğal 

alanlardır.Bu bakımdan doğa eğitiminin sınıf ortamlarından uzak ve doğada yapılması için de çeĢitli olanaklar 

sağlanmalıdır. Doğada eğitimin yapılması önceden doğal dünya ile ilgili bilgileri özümsemeyi gerektirir.  Bu bakımdan 

araĢtırmaya dayalı bir bilgilenmenin önemi azımsanamaz. Aksi takdirde bilgilenme olmadan yapılacak doğa eğitimi 

boĢ gözlerle doğaya bakmak demektir. Doğayı sevmek ve korumak onu tanımakla mümkündür. 

Ekolojik Okur-Yazarlık deneyimi elde etmenin en iyi yollarından biri de, öğrencilerin kendi kampus ve 

mahallelerinin ekolojik yönetimine yardımcı olmalarını sağlamaktır. Örneğin okullarda öğrenciler ve idareciler bir 

araya gelerek plastik, organik atık ve kağıt toplamayı hedefleyen bir  geri dönüĢüm programı uygulayabilir. Yine 

evlerimizde, okullarımızda ve kurumlarımızda plastik atık kapları değerlendirerek, bunlar içinde yöresel 

tohumlardan fidan yetiĢtirip çorak arazileri, kentleri veya yaĢadığımız çevreyi  yeĢil  bölgeler haline getirmek 

amacıyla, bir bitkilendirme çalıĢmasının öncülüğünü yapabiliriz. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. 
TEMA Vakfı‟nda eğitimin hedefi; erozyon, çoraklaĢma, çölleĢme ve yanlıĢ arazi kullanımının sebep ve 

sonuçları, alınacak önlemler, toprağın ve doğal varlıkların korunması hususlarında bilinçli ve güçlü bir kamuoyu 
oluĢturmaktır. Bu bilinçli toplumun; toprağın değerini bilen ve koruyan, ormanlar, meralar ve tarım alanlarının önemini 
bilen ve onları koruyan,  erozyon, çoraklaĢma, çölleĢme, yanlıĢ arazi kullanımı ve bunların doğuracağı olumsuz sonuçlar 

konusunda  bilgili,  her türlü canlıyı (BiyoçeĢitliliği) koruyan, bitkilendirme konusunda duyarlı ve aktif, çevre koruma 
bilincine sahip, tutum ve davranıĢları ile örnek, sorumlu vatandaĢlık bilinci geliĢmiĢ bireylerden oluĢması 
hedeflenmektedir.  

      Bilgi toplumu olabilmenin en önemli unsuru, kuĢkusuz olarak eğitimdir. Çünkü bu, temelde insanın doğaya bakıĢı, 
doğayla olan iliĢkisi kısacası yaĢam tarzı ile doğrudan ilgilidir. Bu yönde gerekli olabilecek tutum ve davranıĢ  değiĢikleri ise, 
ancak sistemli ve etkili bir eğitim desteği ile çabuklaĢtırılabilir ve gerçekleĢtirilebilir. 
      Eğitim hedefine ulaĢmada elde mevcut olan ve elde edilmesi mümkün tüm kaynakları uygun, sistemli ve etkili  bir  
biçimde kullanma prensibine dayanan bir  eğitim stratejisi uygulanmaktadır. Vakıf bu doğrultuda; çeĢitli kurum ve 
kuruluĢlarla eğitim iĢbirlikleri yaparak, eğitim etkinlikleri düzenleyerek, bunları yayınlar ve eğitim materyali geliĢtirerek  

desteklemektedir. 
TEMA Vakfı, doğada eğitim  olanağı sağlamak amacıyla Doğa ve Erozyon Eğitim Kamplarını kurmuĢtur. BOLU-

Aladağ yaylasında açılan bu kamplar 1997 yılında yetiĢkinlerle  baĢlamıĢtır. Her yaĢtan gönüllüye, TEMA Temsilcileri (TT) 
ve yardımcılarına, TEMA Eğitmenleri‟ne, öğretmenlere, din görevlilerine, üniversite öğrencilerine, izci liderlerine; erozyon, 
doğurduğu sonuçlar ve alınacak önlemler konusunda arazide uygulamalı ve görsel bilgiler verilmiĢtir. 1997-2005 yıllarında 
Doğa Erozyon Eğitim  Kampına toplam 2722 kiĢi katılmıĢtır. 

2004 yılından itibaren ise yetiĢkinlere ek olarak Yavru TEMA teĢkilatı da Doğa Erozyon Eğitim  Kampındaki doğa 
eğitimine katılmaktadır (ilköğretim öğrencileri). Bu kamplarda; mücadele konularımız çerçevesinde YaĢam Kaynağımız 

Toprak, Ormanlar, Meralar, Doğal Denge, Ekosistem, Biyolojik ÇeĢitlilik ve Fidan Dikimi konuları ağırlıklı bir doğa 
eğitimi verilmektedir. Ayrıca bu konularla ilgili çevre gezileri yapılmaktadır. Bu konudaki eğitimler üniversite öğretim 
üyelerince ve uzmanlarca verilmektedir. Bu eğitimde pedagojik formasyona ve doğa eğitimi bilincine sahip eğitici 
yetiĢtirme gayretlerimiz sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı ile  yapılan iĢbirliği ile, 
ilk ve ortaöğretim öğretmenlerine mücadele konularımız hakkında gerekli bilgileri vermek ve bunları dokümanlar ve 
görsel eğitim materyali ile destekleyerek, öğretmen ve öğrencilerin bilinçlendirilmesini sağlayacak formatör öğretmenler 
yetiĢtirmek amacıyla 4-5 gün süreli seminerler düzenlenmiĢtir. 1999 – 2005 yılları arası 30 il‟de gerçekleĢtirilen bu 
seminerlere 2.798 öğretmen katılmıĢtır. Bu husus aynı zamanda okullarda yukarıda belirttiğimiz formasyondaki 

ihtiyaçları karĢılamayı da amaçlamaktadır..   

 Çocuklarımıza bir doğa eğitimi verebilmek için: Ekoloji ve Ekosistemler, Çevre, Doğadaki Çevrimler (Su 

Çevrimi, Karbon Çevrimi, Azot Çevrimi, Mineral Çevrimi), Doğal Denge, Biyolojik ÇeĢitlilik, Çevrimlerin 

Bozulması, Doğaya Uyum Sağlama, Doğadaki ĠliĢkiler, Ġnsanlar ve Sorumluluklar vb. konuların tamamını kapsaması 

gerekmektedir. Zaman ve mekân faktörlerinin çok iyi değerlendirilerek her türlü ortamda eğitiminin verilmesi ve 

doğayı etkileyen çevre olaylarının da bu eğitimle bir bütünlük içerisinde yorumlanması uygun bir yaklaĢım olarak 

değerlendirilmektedir. 
        TEMA Vakfı bilgi toplumu olma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla; mücadele  konularında ve çeĢitli çevre 

konularında çeĢitli yayınları kamuoyunun  istifadesine sunmuĢtur (48 kitap). TÜBĠTAK ve TEMA Vakfı arasında 
gerçekleĢtirilen iĢbirliği ile 7 kitap yayınlanmıĢtır. TEMA Vakfı Çocuk Kitapları  olarak 12 kitap yayınlanmıĢtır. 2005 
yılı  sonu itibariyle toplam yayın sayısı 67‟ye ulaĢmıĢtır.  

TEMA Vakfı'nca konferanslarda ve eğitim seminerlerinde kullanılmak üzere dia, saydam ve bilgisayar PowerPoint 
sunumları hazırlanmakta ve üretilmektedir. Hazırlanan "Eğitim CD'leri" Eğitim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla eğitim 
seminerleri sonunda katılımcılara dağıtılmaktadır. 

Sonuç olarak, doğa eğitimin beklentileri; sağlıklı hava, temiz içme suyu, güvenli besin kaynakları ve 

gezegenimizdeki biyolojik çeĢitliliğin korunması, kısacası çocuklarımıza bırakmakla gurur duyacağımız bir dünya 

olacaktır. Seçim bize aittir. Doğru seçimi yapmak ve bu doğrultuda gereken baskıyı kurmak, eğitimli vatandaĢlardan 

oluĢan gönüllü kuruluĢların katkı ve çabaları ile olacaktır.  

 

TEMA Vakfı ĠletiĢim Bilgileri  : 
Adres: Çayır Çimen Sokak Emlak Kredi Blokları A-2 Blok Kat:2 Daire:10,  

 34330  Levent / ĠSTANBUL 
Telefon: 0212 283 78 16 (pbx), Faks:      0212 281 11 32, Web:      www.tema.org.tr, E-mail:   tema@tema.org.tr 

http://www.tema.org.tr/
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BĠLĠM ÇOCUK DERGĠSĠ VE DOĞA EĞĠTĠMĠ 
 

Zuhal Özer 

TÜBĠTAK Bilim Çocuk Dergisi Yayın Koordinatörü 
 
 

TÜBĠTAK Bilim Çocuk Dergisi, 15 Ocak 1998‟den beri yayımlanıyor. Özellikle 7 - 15 yaĢ arasındaki çocuklar için 
hazırlanan Bilim Çocuk Dergisi, yayımlandığı günden bu yana öğrenciler, aileler ve eğitimciler tarafından büyük ilgi 
görüyor. Bilim Çocuk Dergisi‟nin yayımlanma amaçları, bilimin yaĢamın bir parçası olduğunu çocuklara ve gençlere 
göstermek, onların bilim dünyasına katkıda bulunabileceklerine inanmalarına yardımcı olmak ve bilimi erken yaĢlardan 
baĢlayarak sevdirmek olarak özetlenebilir. Bunların dıĢında, çocukların ve gençlerin araĢtırma yapma, soru sorma, merak 

etme ve okuma isteklerini de harekete geçirmek amaçlanıyor. Bu amaçlar ıĢığında hazırlanan Bilim Çocuk Dergisi, bilimsel 
gerçekleri doğrulukla aktaran, her yaĢ grubunun rahatlıkla okuyabileceği bir anlatımı olan, renkli ve eğlenceli bir çocuk ve 
gençlik dergisi olarak varlığını sürdürüyor. 
 
Bilim Çocuk Dergisi, yukarıda sözü edilen temel amaç ve ilkelerin çatısı altında bazı konulara özel önem veriyor. Bu 
konulardan biri de çocuklara küçük yaĢlardan doğa sevgisi aĢılamak ve çevre konularında duyarlılık kazandırmak. Derginin 
bu yöndeki çalıĢmalarından biri, her sayısında bulunan “Doğada Bu Ay” köĢesi. Bu köĢede, her ay doğada gerçekleĢen 
olaylara ya da o ayın gündeminde olan doğayla iliĢkili konulara yer veriliyor. Bu köĢenin amacı, doğaya ve iliĢkili konulara 

çocukların dikkatini çekmek ve temel birtakım bilgileri aktarmak. 
 
Bilim Çocuk Dergisi‟nin doğayı gözlemlemeye ve keĢfetmeye kapı açan bir baĢka köĢesi de “Gözlem Defterinizden”. Bilim 
Çocuk Dergisi, bilime ve doğaya ilk adımın, gözlem yaparak baĢlanacağı düĢüncesine inanıyor. Bu düĢünceden hareketle, 
çocukları gözlem yapmaya, bunları kaydetmeye ve diğer insanlarla paylaĢmaya yönlendiren bir çalıĢma olarak Gözlem 
Defterinizden köĢesine yer veriyor. Okuyucular çevrelerinde karĢılaĢtıkları canlılar ya da olaylarla ilgili gözlemlerini yazıp, 
resimleyerek ya da fotoğraflarını çekerek dergiye gönderiyorlar. Bunlardan, gözlem niteliği taĢıyanlara Gözlem Defterinizden 
köĢesinde yer veriliyor. 
 

Derginin doğayla ilgili henüz çok yeni olan bir baĢka köĢesi de Sizden Gelenler sayfalarında yer alan “Doğa Fotoğraflarınız” 
bölümü. Bu bölüme, çocuklar doğada yaptıkları bir etkinlik sırasında çekilmiĢ fotoğraflarını, doğayla ilgili kısa mesajlarıyla 
birlikte gönderiyorlar. 
 
Bilim Çocuk Dergisi‟nin çocuklarla doğayı buluĢturan bölümlerinden biri de “Bilim Çocuk Kartları”. Bilim Çocuk Kartları, 
her ay belirli bir konuda 27 adet olacak Ģekilde hazırlanıyor. Hayvanlar, bitkiler, yanardağlar gibi doğayla iliĢkili konularda 
hazırlandıklarında kartlar, iyi birer eğitim ve oyun malzemesine dönüĢtürülebiliyor. 
 

Bilim Çocuk Dergisi, çocuklara gözlem yapmaya iliĢkin yol gösteren ve içinde gözlemlerini kaydetmelerini kolaylaĢtıran 
sayfalar bulunan bir de Gözlem Defteri hazırladı. Dergiden bağımsız olarak satılan bu Gözlem Defteri‟nin içinde temel 
olarak, bir insanın her zaman her yerde gözlem yapabileceği düĢüncesi yansıtılıyor. Ayrıca bir kimsenin, çevresine “hangi 
gözlerle”, “hangi soruları sorarak” bakarsa gözlem yapabileceği anlatılıyor. Gözlem yaparken özellikle duyuları harekete 
geçirmenin gerekliliği düĢünüldüğünden bu anlamda yol gösterici küçük etkinliklere de yer veriliyor. Bunların dıĢında, 
gözlemlerin bir deftere nasıl kaydedileceği de öğretiliyor. 
 
Bilim Çocuk Dergisi, doğa eğitimine yönelik çalıĢmalarından birini de bir arılıkta toplam 80 çocuğun katılımıyla 

gerçekleĢtirdi. 28-29 Mayıs 2005 tarihlerinde gerçekleĢtirilen ve “Arı Günü” adı verilen bu çalıĢma kapsamında, Emin 
Sağlamer ve Yenilik Ġlköğretim okullarından 40‟ar öğrenci grubuyla Ankara‟nın Kazan ilçesinde bulunan Destek Tarımsal 
Üretim ĠĢletmeleri‟ne ait bir arılık ziyaret edildi. Arı Günü‟nün içeriğini oluĢturan bilgilendirmeler ve oyunlar, TÜBĠTAK 
Bilim Çocuk Dergisi elemanları ve TÜBĠTAK çalıĢanlarından balarısı uzmanı Yavuz Darendelioğlu‟nun iĢbirliğiyle 
hazırlandı. Günün baĢında öğrenciler arılıkta nasıl davranacaklarını ve bir arıcı gibi yavaĢ yavaĢ yürümeyi öğrendiler. 
Ardından drama yoluyla arıların yaĢam döngüsünü öğrenen öğrenciler gözlem kovanında kraliçe ve iĢçi arıları yakından 
incelediler. Ġnceleme sonundaki gözlemlerini resim kâğıtlarına aktardılar ve onların resimlerinden bir sergi düzenlendi. 
Öğrenciler, daha sonra gerçek kovanları ziyaret ederek, bal peteklerindeki larva, pupa ve yumurtaları gözlemlediler. Bu 

sırada arıların peteklerden çıkıĢlarına tanık oldular. Gerçek balla sahte balın nasıl ayırt edilebileceğini de eğlenceli bir bal 
tatma etkinliğiyle öğrendiler. Etkinliklerin öğleden sonraki bölümündeyse öğrenciler, arı maskelerini takarak arı dansı 
yapmayı öğrendiler. Ardından arıcı giysilerini ve arıcıların kullandığı özel aletleri incelediler. Bu arada farklı arı türlerini 
birbirinden ayırt etmeyi eğlenceli bir koĢmaca oyunuyla öğrendiler. Arıların birçok yararı olduğunu öğrenen öğrenciler, 
balmumundan mum yaptılar. Günün sonunda öğrencilerin kimi arıcı olmayı düĢünüyordu, kim artık arılardan korkmadığını 
söylüyordu, kimi de arıların bu denli yararlı olabileceğini daha önceden hiç bilmediğini belirtiyordu.  
 
 
Bilim Çocuk Dergisi, diğer kuruluĢların düzenlediği doğa eğitimi etkinliklerine de katılıyor. Mayıs 2005‟te gerçekleĢtirilen 

ve birçok kuruluĢun katkıda bulunduğu “BiyoçeĢitlilik Günü” etkinlikleri gibi. 
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KATILIMCI LĠSTESĠ 

 
Katılımcıların sadece çalıĢtay sırasında bulundukları kurumlar, uzmanlık alanları ve e-posta adresleri verilmiĢtir.  

 

 
Katılımcı Uzmanlık Alanı ĠletiĢim 

AYSĠN TEKTOP doğa korumacı aysintektas@gmail.com 

AHMET DEMĠRTAġ ormancılık Kırsal Çevre 

porsugum@yahoo.com 

BANU AVCIOĞLU biyoteknoloji Kırsal Çevre 

yaslialbatros@yahoo.com 

BELMA TUĞRUL okul öncesi eğitimi Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi 

Eğitimi 

btugrul@hacettepe.edu.tr 

BUKET METĠN arkeoloji, müze eğitimi MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi 

Müzesi  

metin@mta.gov.tr 

BURCU MELTEM ARIK doğa eğitim-çevre kimyası burcumeltem.arik@gmail.com,  

CAHĠT KOÇAK genel cerrahi Ütopya  

utopyakazan@hotmail.com 

CELAL ERGUN eğitim stratejisi TEMA 

celal.ergun@tema.org.tr 

CEREN GÖĞÜġ halk bilimleri cerengogus@yahoo.com 

DAMLA AKYILDIZ biyolog Doğa Derneği 

damla.akyildiz@dogadernegi.org 

damla.akyildiz@dogadernegi.org 

DĠDEM ÇAKIROĞULLARI ekoloji ODTÜ Biyoloji cdidem@metu.edu.tr, 

didemcakar@gmail.com 

DUYGU ÇUKUR Ģehir planlama çocuk Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi  

duygu.cukur@deu.edu.tr 

DUYGU YAġAR alternatif eğitim STFA  

duyguyasar@gmail.com 

ELA AYġE KÖKSAL palinoloji                                ve fen eğitimi ODTÜ Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen 

ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü  

ela@metu.edu.tr 

ELĠF ÜSTÜN  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Ġlköğretim Bölümü  

eustun@hacettepe.edu.tr 

ERDAL GÜLÖZ spor, izcilik Milli Eğitim Bakanlığı  

eguloz@meb.gov.tr   

erdalguloz@yahoo.com 

F. SANCAR OZANER doğa eğitimi TÜBĠTAK 

sancar.ozaner@gmail.com 

FATMA BIKMAZ dr 363 33 50 / 5105 

FULYA     ÖNER ARMAĞAN fen bilgisi öğretmeni Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi,  

fulyaner@yahoo.com  

FULYA TORUNLAR sınıf öğretmeni KayaĢ Ġlköğretim Okulu 

ftorunlar@gmail.com  

GÜL EROL okul öncesi, ingilizce, drama, müzik Doku Kültür Okulu 

dokukultur@isnet.net.tr 

GÜLNUR GÜRLER çene cerrahisi gulnurgurler@yahoo.co.uk 

HAKAN BEZĠRCĠ  Kırsal Çevre 

hbezirci@gmail.com 

HALĠL AġICI biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye 

BaĢkanlığı 

HALĠL ÖZGÜNER peyzaj mimarlığı, insan-doğa iliĢkileri Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman 

Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü  

hozgüner@orman.sdu.edu.tr 

HALĠM EDEN ingilizce öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Genel 

Müdürlüğü 

halim_eden@hotmail.com 

HĠLAL BEREKET program Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Genel 

Müdürlüğü 

hbereket@meb.gov.tr 

ĠSMET YASAL   

MEHMET DURAN ÖZNACAR yapıcı (constructivist) öğrenme kuramına 

dayalı biyoloji öğretimi 

Adana Bilim ve Sanat Merkezi  

plankton@e-kolay.net, 

fplankton@hotmail.com 

bioloji@hotmail.com 
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MEHMET ERDOĞAN çevre eğitimi, müfradat geliĢtirme, bilgi-

tutum-davranıĢ iliĢkisi 

ODTÜ,Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri 

Bölümü merdogan@metu.edu.tr  

mehmederdogan@yahoo.com 

MEHMET TORAN okul öncesi çocuk geliĢimi uzmanı Türkiye Okul Öncesi Eğitimini GeliĢtirme 

Derneği 

mehmettoran@yahoo.com, 

mehmettorat@gmail.com 

MELTEM CEYLAN çevre eğitimi DarüĢĢafaka Ġlköğretim Okulu 

m_ceylan@yahoo.com 

MUSTAFA BEKTAġ  Kırsal Çevre 

musbektas@isnet.net.tr 

MUSTAFA DOĞAN sosyal hizmetler Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel 

Müdürlüğü 

dogan2010@gmail.com 

MUSTAFA UĞUR program yapımcısı TRT Çocuk ve Gençlik Programları Genel 

Müdürlüğü 

MÜGE ġEN okul öncesi eğitimi Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi okul 

mugesen78@yahoo.com 

NEġE YILDIZ master çevre yönetimi yildiznese@hotmail.com 

NĠLGÜN ERENTAY kimya ve fen bilimleri ODTÜ Koleji nerentay@yahoo.com 

NURAY ÇOġKUN sosyal hizmetler minur_nur@yahoo.com 

ONUR KESKĠN  Kırsal Çevre 

ÖZLEM ġENEL ASLAN orman müh. OGM Silvikültür Daire BaĢkanlığı 

seneloz@yahoo.com 

SEVENGÜL ÇAPAR eğitimci-sınıf öğretmeni y_sevengul@yahoo.com  

SEVGĠ GÜL korunan alanların katılımcı planlanıĢı, 

küçük destek programı 

Biyolojik ÇeĢitlilik ve Doğal Kaynak 

Yönetimi Projesi 

rosesevgi2004@yahoo.com 

SEVĠLAY ATMACA fen bilgisi öğretimi Hacettepe Üniversitesi Ġlköğretim Bölümü 

Fen Bilgisi Eğitimi 

atmacasevilay@yahoo.com 

atmaca@hacettepe.edu.tr 

SEZĠL ÖZKOCA okullarda çevre eğitim proje koordinatörü, 

hollanda dili ve edebiyatı 

ekookullar@turcev.org.tr 

SOLMAZ KARABAġA folklor, çevre-kültür iliĢkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı 

solmazkarabasa@yahoo.com 

SULTAN ġAHĠN okul öncesi Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

ġENEL ERGĠN ekolojik planlama, rekreasyonel (dinlenim) 

planlama 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi senel.ergin@deu.edu.tr 

TARIK YURTGEZER fotoğraf tyurtgezer@superonline.com, 

t.yurtgezer@hotmail.com 

TURGAY ÇAVUġOĞLU sosyal hizmetler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu 

cavusoglut@gmail.com 

TUĞBA CAN k12 bilim eğitimi TÜBĠTAK 

tugba.can@tubitak.gov.tr 

TUĞBA KARAASLAN çocuk geliĢimi ve eğitimi Hacettepe Üniversitesi Çocuk GeliĢimi ve 

Eğitimi Bölümü 

ktugba@hacettepe.edu.tr 

TÜLĠN ġENER geliĢim psikolojisi Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültesi 

tulinsener72@yahoo.com  

YÜCEL ÇAĞLAR ormancılık Kırsal Çevre 

oduncugil@yahoo.com 

ZEYNEP IRMAK biyolog oguzlarzeynep@yahoo.com            

biyologlardernegi@yahoo.com.tr 

ZUHAL MUTLU  Kırsal Çevre 

zuhalmutlu@yahoo.com 

 


