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ÖZET 

2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA ve DERS 

KİTAPLARINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

DEMİR, Hülya 

Yüksek Lisans Tezi, İlköğretim Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Onur ÇALIŞKAN 

Temmuz, 2019, xiv + 122 sayfa

İklim değişikliği diğer çevre sorunları ile karşılaştırıldığında insan yaşamını daha 

fazla etkileme potansiyeline sahiptir. Araştırmalar Türkiye’nin iklim değişikliğinden 

olumsuz olarak etkilenebilecek ülkelerin başında geldiğini göstermektedir. Sosyal bilgiler 

eğitiminin amaçlarından biri de gençlerin toplumsal ve çevresel sorunların nedenlerini 

anlamalarına ve çözümünde sorumlu bir vatandaş olarak üzerlerine düşen sorumlulukları 

fark etmelerine yardımcı olmaktır.  

Bu çalışmada 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Sosyal Bilgiler 

Ders Kitaplarında iklim değişikliğinin nasıl yer aldığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Bu amaçla doküman ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. 4 sosyal bilgiler 

öğretmeni ile iklim değişikliğine ilişkin ana ve alt kategoriler belirlenerek sosyal bilgiler 

ders kitapları ve öğretim programı iklim değişikliği, iklim, çevre ve insanın karşılıklı 

etkileri açısından incelenmiştir.  

Araştırmanın sonunda sosyal bilgiler dersi öğretim programında iklim 

değişikliğini doğrudan ele alan amaç, beceri, değer, kazanım ve öğrenme alanlarının 

olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ancak 7. sınıf öğretim programı ‘‘Küresel Bağlantılar’’ 

öğrenme alanında iklim değişikliğinin dolaylı da olsa yer aldığı görülmüştür. 4, 5 ve 6. 

sınıf ders kitaplarında iklim değişikliği konusuna yer verilmediği, 7. sınıf sosyal bilgiler 

ders kitabında iklim değişikliğinin doğru tanımlanarak, küresel ısınma ile farkına ilişkin 

bilgilerin yer aldığı bulgusu elde edilmiştir. İklim değişikliği ve diğer küresel sorunlara 

ilişkin kazanımın ders kitabına yansımasının yeterli olmadığı ve değerlendirme 

sorularının eksik olduğu bulgusu elde edilirken, sosyal bilgiler ders kitaplarında iklim, 

çevre, yağış, tarım, yerleşme ve göç konularına yoğun bir biçimde yer verildiği sonucuna 



v 

ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayanılarak sosyal bilgiler öğretim programı ve 

ders kitaplarının güncellenerek iklim değişikliğine ilişkin konuların ve iklim 

okuryazarlığı becerisinin öğretim programına eklenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler eğitimi, iklim okuryazarlığı, iklim değişikliği 

eğitimi, sosyal bilgiler ders kitapları 
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ABSTRACT 

CLIMATE CHANGE in 2018 SOCIAL STUDIES CURRICULUM and 

TEXTBOOKS 

DEMİR, Hülya 

Master Degree, Department of Primary Education 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Onur ÇALIŞKAN 

July 2019, xiv + 122 pages 

Climate change has the potential to further affect the human life compared to other 

environmental problems. Researches show that Turkey is at the beginning of the countries 

that could be adversely affected by the climate change. One of the purposes of social 

studies education is to help young people understand the causes of social and 

environmental problems and recognize their responsibilities as a responsible citizen in 

solving them.  

In this study, it is aimed to reveal how climate change takes place in the 2018 

Social Studies Curriculum and Social Studies Textbooks. For this purpose, the document 

and content analysis methods were used. The social studies textbooks and curriculum 

were examined in terms of climate change, climate, environment and human effects by 

determining main and sub-categories related to climate change together with 4 social 

studies teachers.  

At the end of the study, it was found that there was no aim, skill, value, learning 

outcome and learning domains that directly address climate change in the social studies 

curriculum. However, it was observed that climate change was included, even if 

indirectly, in 7th grade's curriculum in the learning domain of 'Global Connections'. It 

was found that climate change was not included in the textbooks of the 4th, 5th and 6th 

grades' social studies textbooks; and that climate change was defined correctly in the 7th 

grade social studies textbook and there was information about its difference from global 

warming. While it was found that the reflection of the learning outcome related to climate 

change and other global problems to the textbook was not sufficient and that evaluation 

questions were insufficient, it was concluded that climate, environment, precipitation, 

agriculture, settlement and migration issues were intensely included in social studies 
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textbooks. Based on the findings of the research, it is suggested that the social studies 

curriculum and textbooks should be updated to include climate change issues and climate 

literacy skills in the curriculum. 

 

Key Word: Social studies education, climate literacy, climate change education, 

social studies textbooks 
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ÖNSÖZ 

 

İklim değişikliği sorunu gerek ulusal gerekse uluslararası gündemin önemli 

başlıklarından biri olmaya başlamıştır. Dünyanın farklı ülkelerinde gençler geleceklerini 

etkileyebilecek bu duruma karşı cuma günleri toplanıp protesto gösterileri yapmaya 

başlamışlardır. Dünyayı ilgilendiren bu sorun ile mücadelede eğitime de büyük bir görev 

düşmektedir. Çünkü iklimin insan ve insanın iklim üzerindeki etkileri kavranmadan 

onunla mücadele etmek, ona uyum sağlamak mümkün değildir. Bu çalışmada sosyal 

bilgiler eğitiminde sosyal bilgiler ders kitapları ve sosyal bilgiler dersi öğretim 

programında iklim değişikliğine nasıl yer verildiği ortaya konulmak istenmiştir.  
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Demir’e, tez yazım sürecinde tezimi baltalamaya çalışan yeğenlerim Zehra ve Ömer’e  

Tezi bırakma eşiğine geldiğimde desteklerini esirgemeyen kuzenlerim Semra, 

Sena, Sümeyya, Pınar ve Hilal’e,  
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BÖLÜM 1 

 

 

GİRİŞ 

 

Bu bölümde; problem, amaç, önem, sınırlılıklar ve çalışmada geçen kavramların 

tanımları yer almaktadır. 

 

1.1.Problem 

 

Hiçbiri günümüze kadar yaşamayı başaramamasına rağmen ikinci jeolojik 

zamanın Jura dönemindeki sıcak hava koşullarında yaşayan büyük devasa yaratıklar olan 

dinozorların yaşadığı bilinir. Türlerinin yok olmasına ilişkin çok çeşitli teoriler 

üretilmiştir. En popüler olan teoriye göre Dünya’ya çarpan bir meteor dinozorların neslini 

tüketmiştir. Bu çarpma nedeniyle Dünya’nın dengesi değişmiş, güneş ışınları eskiden 

olduğu gibi dünyaya ulaşamamış ve dünya soğumaya başlamıştır. Meteor çarpmasından 

hayatta kalan dinozorlar iklim değişikliğine uyum sağlayamamışlar ve tamamen yok 

olmuşlardır. Bu durumun farklı bir versiyonunun yazılmasına az kaldı. Çünkü aynı durum 

şu anda kutup ayıları için de geçerlidir. Yalnız bir farkla bu kez dünyanın dengesini bozan 

meteor değil; insanın ta kendisidir.  

Dünyanın en önemli sorunu ya da sorunları neler olabilir sorusunun insanlara 

yöneltildiği varsayıldığında insanların kaçının önemli sayılabilecek sorunların içinde 

iklim değişikliğini göstereceği bilinemeyebilir. Ancak bugünlerde dünyamızı tehdit eden 

ve çoğuna büyük oranda neden olduğumuz bazı sorunlar söz konusudur. Bunlar: İnsan 

eylemleri sonucu kirlenen hava, ormanlara zarar verilmesi, toprağın niteliğini 

kaybetmesi, iklim değişikliği, çeşitli hayvan ve bitki türlerinin neslinin yok olma ile karşı 

kaşıya gelmesi ile artan popülasyondır (DW, 2016). Söz konusu sorunların insan kaynaklı 

olması, sorunların çözümünde insanın ve onun eğitiminin ne derece önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır.  

İklim değişikliği dünya gündemine oturduğundan beri uzun bir süre üzerinde 

uzlaşma sağlanamayan tartışmalı bir konu olmuştur. 1900’lü yıllar ile başlayan ve içinde 

bulunduğumuz yüzyıl dahil “insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak için Dünya’nın 

kapasitesinin limitlerini fazlasıyla zorladığı ve gelecekteki yaşamı sürdürmek için 

yeniden iyileştirmeye çalıştığı bir zaman olarak hatırlanacaktır’’ (Alkış, 2007, s. 55). 
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Sanayi devriminden bu yana insanlığın doğa üzerindeki bitmek bilmez 

hakimiyetinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını iddia eden görüşlerin yanında 

günümüzdeki iklim değişikliğinin doğal bir süreç olduğuna dair görüşleri ortaya atanlarda 

vardır. İkinci iddianın sahipleri buna dünya tarihinde, dünyanın bazen soğuma bazen ise 

ısınma evrelerine girdiğini kanıt olarak göstermektedir. Bali İklim Değişikliği 

konferansında konuşan eski BM Genel Sekreteri Moon’a göre, belirsizlik zamanı 

bitmiştir zira bilimsel kanıtlar açık ve net olarak iklimin değiştiğini göstermektedir. 

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporu, önlemler almak için 

harekete geçilmezse ciddi sonuçların Dünya’yı beklediğini göstermektedir. İklim 

değişikliği sonucunda yükselen deniz seviyelerine ek olarak; daha sık ve daha az tahmin 

edilebilir sel ve şiddetli kuraklıklar; dünya genelinde kıtlık (özellikle Afrika ve Orta 

Asya); ayrıca bitki ve hayvan türlerinin üçte birinin kaybı söz konusu olacaktır (The 

Guardian, 2007).  

Dünyanın tarihi oldukça eskidir ve bu süre içerisinde çok çeşitli iklim 

değişiklikleri yaşanmıştır. FAO (2008) iklim, dünyanın 4,5 milyar yıllık tarihi boyunca 

sürekli bir değişim sürecindedir. Ancak bu değişikliklerin çoğu çok büyük veya jeolojik 

zaman ölçeklerinde meydana gelir ve insan ölçeğinde gözlemlenemeyecek kadar yavaştır.  

Tarım Devrimini; insanlık tarihinde bir devrim olarak niteleyen Harari (2015) 

tarımın nüfus patlamasına yol açtığını, artan nüfus ve gıda tüketiminin daha fazla tarım 

alanının ekilmesine neden olduğunu belirtmektedir. İnsanlar doğal ortamlarına yani 

çevrelerine müdahale etmeye ve isteklerine göre şekillendirmeye başladılar ve çok çeşitli 

biçimlerde yararlandılar. Son 50 yılda dünya nüfusu iki kattan fazla artmıştır. 1959'da 3 

milyardan 2009'da 6.7 milyara, gelecek 40 yılda ise 2050'de 9.1'e ulaşarak yüzde 50 daha 

artacaktır (FAO, 2009). Tarım, ormancılık ve balıkçılık, iklim değişikliğinin etkilerinden 

zarar görüyor olsa da emisyonlara da katkıda da bulunmaktadır. Tarım, küresel sera gazı 

emisyonlarının yüzde 13,5'ini, esas olarak metan (CH₄) ve azot (N) biçiminde 

gübrelenmiş topraklardan oksit, pirinç üretimi ayrıca gübre üretiminden 

kaynaklanmaktadır. Tüm bu ekonomik faaliyetleri gerçekleştirenlerin insan olması; 

sorunun doğru algılanıp uygun yöntemlerle mücadelesinde eğitiminin önemini 

göstermektedir.  

Sera gazları içerisinde oransal olarak en fazla bulunan sera gazı karbondioksit 

(CO₂) gazıdır (bkz: Tablo 1). Atmosferde bu denli yoğun bulunmasının nedeni insan 

kaynaklı etkinliklerdir.    
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Tablo 1  

 

Atmosferde Bulunan İnsan Kökenli Sera Gazları ve Sera Gazları İçinde Bulunma 

Oranları 

Sera Gazı Adı Sera Gazları İçerisindeki Yaklaşık 

Bulunma Oranı 

Karbondioksit (CO₂) %72 

Metan (CH₄) %19 

Diazotmonoksit (N²O) %6 

Florlu Gazlar %3 

Kaynak. MGM, 2019 

 

CO₂’nin temel kaynakları kömür, petrol gibi fosil yakıtların yanması oluştursa da 

ormansızlaşma faaliyetlerinin de oldukça büyük bir etkisi vardır.  CO₂ ile kıyaslandığında 

metan (CH₄) atmosferde uzun süreli kalmasa da ısınma etkisi salınan her bir gaz için çok 

daha güçlüdür. Metanın kaynaklarına baktığımızda özellikle tarımsal faaliyetler, 

hayvancılık, fosil yakıtların çıkarımı sayılabilir. Metana göre gram başına daha güçlü olan 

azot oksitlerinin (N20) azotla gübrelenmiş topraklar ve hayvan atıkları ve sanayi süreçleri 

temel kaynaklarına örnek olarak gösterilebilir (Guardian, 2011). 

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) (2016) 10 Yıllık Sera Gazı 

Endeksine göre, atmosferdeki karbondioksitin (CO₂) doğrudan ısınma etkisi son 25 yılda 

sanayi öncesi seviyelere göre yüzde 50 üzerinde artmıştır. 2015 yılında, küresel ortalama 

CO₂ konsantrasyonu milyonda 400 partikülü aşmıştır. Buzul Çağı'nın sonundan 

endüstriyel çağın başlangıcına kadar, atmosferik karbondioksit oranı 278 ppm1 idi (bkz: 

Şekil 1). 

 

 

 
1 ppm: Milyonda bir parçacık 
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Şekil 1: 1975-2016 Yılları Arası Karbondioksit Oranları 

Kaynak. WMO, 2016 

 

Şekil 1’de CO₂ değerinin 1975 ile 2016 yılları arasındaki sürekli artış gösterdiği 

görülmektedir. Bu artışlar enerji dengesizliğine yol açarak Dünya’nın daha fazla 

ısınmasına neden olmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Madde 56’da “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaşama hakkına sahiptir’’ ve “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 

çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir’’yer almaktadır. Çevrenin 

Korunması Kanunu ilkeler Madde 3’te “Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil 

toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile 

görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla 

yükümlüdürler’’ hükmü yer almaktadır (Çevre Kanunu, 1983). Bu kapsamda Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Türkiye’nin de imzaladığı uluslararası anlaşmalara göre çeşitli eylem 

planları hazırlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (2012) Türkiye’nin 2011- 2023 

İklim Eylem Planı’nda; iklim değişikliği kapsamında atılacak her adımın Türkiye’nin 

kalkınma politikaları ile uyumlu olması gerektiği vurgulanmıştır. Eylem Planı’nda çeşitli 

hedefler belirlenmiştir ve bu hedefleri yerine getirilmesinde bazı kurum ve kuruluşlara 

çeşitli görevler verilmiştir. Bunlardan ikisi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Millî 

Eğitim Bakanlığı (MEB)’dır.  

Cape Grim Referans Hattında Saatlik Ortalama CO₂ 

R
ef

er
a
n
s 
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Tablo 2’de YÖK ve MEB’e iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında 

hangi eylemde bulunmalarının gerekli olduğuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

     

Tablo 2 

İklim Değişikliği Konusunda YÖK ve MEB'in Sorumlu Olduğu Alanlar 

Eylem Planı Eylemler Süre  Sorumlu 

Kuruluş 

Üniversitelerde başta 

mühendislik olmak üzere, 

hukuk, uluslararası ilişkiler, 

ekonomi, doğa bilimleri olmak 

üzere eğitim programlarına 

iklim değişikliği ile mücadele 

ve uyum konularının eklenmesi. 

 

Üniversitelerde iklim değişikliği 

konusunda öğretim üyesi 

ihtiyacının belirlenmesi ve eğitim 

kadrosunun güçlendirilmesi. 

 

İlgili bölümlerde iklim değişikliği 

konusunda lisans ve lisans üstü 

programlarının oluşturulması 

 

 

2011-2020 

 

2011-2013 

YÖK 

Bölgesel iklim modeli 

çalışmalarının yapılması 

 

Meslek liselerinde enerji 

verimliliği, tasarrufu, etkin bina 

tasarımı ve uygulamaları gibi sera 

gazı emisyon yönetimine yönelik 

teknik ve teknolojiler ile iklim 

değişikliğine uyum konularının 

ders programına alınması  

 

2012-2013 MEB 

İklim değişikliği ile mücadele 

ve iklim değişikliğine uyumla 

ilişkili konuların temel eğitim 

programlarına dahil edilmesi 

 

Okul öncesi eğitimde tüketim 

alışkanlıkları, enerji verimliliği, 

iklim değişikliği vb. konuların 

ders programlarına eklenmesi 

 

2011-2013 MEB 

Üniversitelerde iklim 

değişikliğine uyum konusunda 

tartışma zemininin, sertifika 

programlarının arttırılması, 

müfredata lisans ve yüksek 

lisans düzeyinde ilgili derslerin 

eklenmesi ve araştırma yüksel 

lisans programlarının teşviki. 

  

 2011-2015 YÖK 

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇSB), 2012, s: 41-49 

 

Tablo 2’ de YÖK’ten beklenen başta mühendislik ve hukuk olmak üzere diğer 

bölümlerin eğitim programlarına iklim değişikliği konularının eklenmesi (özellikle 

mücadele ve uyum alanında) bu bölümlerde lisans üstü programlarının açılması ve bu 

programlarda görev yapacak öğretim görevlileri için ihtiyaç analizi yapılmasıdır. 

MEB’den ise meslek liselerine enerji verimliliği konularında sera gazı yönetimine 

yönelik konuların programa dahil etmesi beklenmektedir. Aynı tabloda “tüketim 

kalıplarının’’ iklim değişikliği ile mücadelede iklim lehine olacak şekilde değiştirilmesi 
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için kamuoyu bilincinin arttırılması amacıyla MEB’den üstlenmesi beklenen sorumluklar 

yer almaktadır. MEB’ten iklim değişikliği mücadele ve uyum konularının temel eğitim 

programlarına dahil etmesi; özellikle okul öncesi eğitim programlarının enerji verimliliği 

ve tüketim alışkanlıkları ile ilgili olarak güncellemesi beklenmektedir. 2013 Okul Öncesi 

Eğitim Programı bu açılardan incelenmiştir ve güncellenmediği sonucuna ulaşılmıştır 

(MEB, 2013).  MEB’ten ve YÖK’ten beklenen diğer eylemler ise “Üniversitelerde 

tartışma zeminin arttırılması, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde iklim değişikliği ile 

mücadele ve uyum konuları ile ilgili derslerin eklenmesi ve bu konularda araştırma 

yapılmasının teşvik edilmesidir’’. 

Tüm bu eylemlerden beklenen yararlar şunlardır:  

➢ “Yeşil istihdamda artış (Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele ve 

uyum süreçlerinde çalışması için işe alınacak insanlar kast edilmektedir)  

➢ Sürdürülebilir kalkınmaya destek,  

➢ Çevre kirliliğinde azalma, hayat kalitesinin artması  

➢ Yeni çalışma alanlarıdır (ÇSB, 2012)’’. 

Bunlara ek olarak tarım ve orman faaliyetlerinde çiftçilere gübre kullanımı 

eğitiminin verilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi, orman köylülerinin eğitim düzeyinin 

arttırılması amaçlanmaktadır.  

Tarımın küresel sera gazı emisyonlarının yüzde13,5'ini oluşturduğunu düşünürsek 

çiftçilerin iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında eğitilmesinin de ne denli 

önemli olduğu anlaşılacaktır. Çünkü eğitim bireylerde kalıcı öğrenmeleri, istendik 

davranışı kazanmalarını sağlayacak ortamları sağlar. Günlük aldığımız kararlar özellikle 

yeme, içme ve ulaşım gibi olanlar atmosferdeki CO₂ oranlarını etkilemektedir. İnsanların 

CO₂ üretimini kişisel yaşamlarında azaltması için farkındalık ve insanların harekete 

geçme isteklerini artıracak motivasyonların yaratılması ihtiyaç vardır. İklim değişikliği 

ile mücadelede eğitime dolayısıyla ders kitapları ile öğretim programlarına ve 

öğretmenlere büyük rol düşmektedir. Çünkü ders kitaplarına eklenmesine karar verilen 

bilgiler toplumların değerli gördüğü ve gelecek kuşaklara aktarılması istenen değer ve 

becerilerden oluşmaktadır. Türkiye sahip olduğu iklimler ile iklim değişikliğinden 

etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir. Bu nedenle ivedilikle MEB ve YÖK’ün iklim 

değişikliği ile mücadele, uyum konularında eğitimsel düzenlemelere gitmeleri önem arz 

etmektedir. 
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Araştırma kapsamında 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı da 

incelenmiştir. 5. sınıf Fen Bilimleri Öğretim Alanı ‘‘İnsan ve Çevre İlişkisi’’ öğrenme 

alanında çevre ve insanın etkileşimi ve bu etkileşimden doğan sonuçlara yönelik 

kazanımlar yer almaktadır. Bunlar: 

➢ ‘‘İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder (Çevre kirliliğinin 

insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir)  

➢ Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin 

öneriler sunar.  

➢ İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik 

çıkarımda bulunur.  

➢ İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır 

(MEB,2018’’ kazanımları yer almaktadır.  

 

8. sınıf ‘‘Mevsimler ve İklim’’ öğrenme alanında ise ‘‘öğrencilerin; mevsimlerin 

oluşumunda Dünya'nın hareketlerinin, konumunun ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini 

kavramaları; iklimlerin oluşumu ve hava olayları hakkında bilgi edinmeleri; iklim bilimi 

hakkında bilgi sahibi olmaları, küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve 

beceriler kazanmaları hedeflenmektedir’’. Bu öğrenme alanında yer alan kazanımlar ise 

şunlardır:  

➢ ‘‘Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.  

➢ İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.  

➢ İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan 

uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler (MEB,2018)’’ 

kazanımları yer almaktadır.  

8.sınıf fen bilimleri ders kitabında iklim değişikliğinin tanımı verilerek nedenleri 

ve sonuçları ile ilgili bilgiler yer alırken; küresel ısınmanın anlatıldığı ‘‘Enerji 

Dönüşümleri ve Çevre Bilimi’’ ünitesinde küresel ısınma ile ilişkili olarak küresel iklim 

değişikliğine de değinildiği görülmüştür. 

İklim, çevre, doğa ve atmosfer gibi benzer konuları; sosyoloji, tarih, coğrafya, 

ekonomi, hukuk gibi çeşitli disiplinlere dayanan disiplinler arası yapısıyla öğrencilere 

temelde vatandaşlık becerileri kazandırmayı amaçlayan sosyal bilgiler öğretim 

programında da bulmak mümkündür. Fen bilimleri derslerinde öğrenciler iklim 

değişikliklerinin nasıl gerçekleştiğini çeşitli bilimsel terimlerle öğrenebilir ancak iklim 

değişikliğinin ekonomik ve sosyolojik etkilerini anlamalarına yardımcı olabilecek ders 
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disiplinler arası yaklaşımı ile sosyal bilgiler dersidir. Sosyal bilgiler esas olarak insan 

temellidir. İnsanın insanla, insanın çevre ile etkileşiminden doğan; tarih, sosyoloji ve 

coğrafya gibi ve çeşitli bilimler altında toplanan konuları kapsar. “Sosyal Bilgiler 

demokratik bir toplumda sorumlu vatandaş yetiştirmek için insan ilişkilerinin incelenmesi 

ve kültürel mirasının temel özelliklerini aktaran program alanıdır’’ (Garcia ve Michaelis, 

2001; akt. Kılıçoğlu, 2012, s.5).  

Sosyal bilgiler okul programlarında antropoloji, coğrafya, ekonomi, hukuk, 

sosyoloji ve tarih gibi disiplinlere entegre biçimde gençlerde vatandaşlık yeterliliklerini 

arttırmayı amaç edinen bir disiplindir. Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının özel 

amaçlarına baktığımızda “1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda’’ ifade edilen Türk 

Milli Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine uygun olarak öğrencilerin sosyal 

bilgiler dersi öğretim programı ile “Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini 

tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekanı algılama 

becerilerini geliştirmek’’ 

 “Doğal çevrenin kaynaklarının sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde 

doğal kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip 

olmaları’’ ve “Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermesi 

amaçlanmaktadır’’ (MEB, 2018). 

Alanyazınına bakıldığında gerek fen bilimleri dersi gerekse sosyal bilgiler dersi 

öğrencileri ve öğretmenlerini iklim değişikliği ve küresel ısınmayı birbirine 

karıştırdıkları, iklim değişikliğinin nedenlerine ilişkin yanlış bilgilere sahip oldukları 

bulguları elde edilmiştir (Kaya, 2013; Khalidi, 2018).  Alanyazınında iklim değişikliği ile 

ilgili olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgilerinin, algılarının ve kavrayışlarının hatalı 

ve eksik olması ders kitaplarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin şüpheler 

uyandırmaktadır. Bu nedenle kitapların incelenmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca söz 

konusu çalışmaların ders kitaplarına ve öğretim programlarına odaklanmaması 

dolayısıyla bu çalışma alanyazınında var olan eksikliği de kapatmayı amaçlamaktadır. 

“2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında ve Öğretim Programında İklim Değişikliğini’’ 

araştıran bu çalışma diğer çalışmalardan farklı olarak eğitim ve öğretimin vazgeçilmez 

kaynağı olan ve öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi, beceri, düşünce ve davranışları 

içeren ders kitapları ve öğretim programı incelenecektir. Araştırma temelde şu problem 

cümlesine dayanmaktadır: İklim değişikliği Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Öğretim 

Programında nasıl yer almaktadır? İklim değişikliğinin insan ve onun hayatı üzerindeki 
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etkilerini öğrencilere aktarabilecek ders sosyal bilgiler dersi olduğu için bu dersin 

kitapları ve öğretim programlarının seçilmesi daha uygun görülmüştür.  

 

 

 

 

1.2.Amaç 

 

Bu araştırmanın amacı iklim değişikliği kavramının Sosyal Bilgiler Ders Kitapları 

ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programında nasıl yer aldığını ortaya koymaktır. Bu amaçla 

aşağıda yer alan sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. 

 

1. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının iklim değişikliği ile ilgili amaçları 

nelerdir? 

2. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında iklim değişikliği ile ilgili öğrenme 

alanı, kazanım, beceri veya değerler nelerdir? 

3. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında iklim, insan ve çevrenin karşılıklı 

etkilerine yönelik kazanımlar nelerdir? Bu kazanımların ders kitaplarına yansıma düzeyi 

yeterli midir? 

4. İklim değişikliği sosyal bilgiler ders kitabında nasıl yer almaktadır? 

5. Alanyazınında öğrencilerin iklim değişikliğine ilişkin çeşitli kavram 

yanılgılarına sahip olduğu görülmüştür.  Söz konusu kavram yanılgıları ile sosyal bilgiler 

ders kitaplarında yer alan bilgiler arasında ilişki var mıdır? 

 

 

1.3.Önem 

 

 İklim değişikliği sadece fen ve doğa bilimlerinin uğraşması veya yanıt bulması 

gereken sorunlardan değil, sosyoloji, siyaset ve ekonomi alanlarını da ilgilendiren önemli 

bir problemdir. Moon’a göre (2009) insanlık olarak karşı karşıya kaldığımız en büyük 

sorun, insanlığa karşı en büyük meydan okuma iklim değişikliğidir. Bu konuda 

devletlerin yapmakla mükellef oldukları çeşitli görev ve sorumluluklarının yanında 

bireylere de sorumluluklar düşmektedir. Çünkü iklim değişikliği tek tek birey ya da 

devletlerin değil tüm insanlığın katkısını gerektirmektedir. Bireyleri bu sürece hazırlamak 
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da eğitimin başlıca görevlerindendir. UNESCO’ya (2019) göre eğitim, iklim 

değişikliğine küresel yanıt için önemli bir unsurdur. Gençlerin iklim değişikliğinin 

etkisini anlamalarına ve ele almalarına, tutum ve davranışlarındaki değişiklikleri teşvik 

etmelerine ve iklim değişikliği sonucunda gerçekleşmesi muhtemel durumlara insanların 

uyum sağlamalarına yardımcı olur. 

Eğitim ve öğretimin önemli bileşenlerinden olan ders kitapları ve öğretim 

programları amaç, hedef ve çıktılarını belirlemelerinin yanında eğitim ve öğretimin nasıl 

yapılacağını, neler öğretileceğini göstermeleri açısından da önemlidir. Okullarda yaygın 

olarak kullanılan ve öğrenciler için öğrenmelerini organize etmelerine yardımcı olan ders 

kitapları bir rehber görevindedir. Belirli amaçlar ve hedefler çerçevesinde tasarlanmıştır. 

Öğrencilerin hangi konuda çalışmaları gerektiğine dair bilgileri içerir. Sadece öğrenciler 

için değil aileler için de, çocuklarının öğrenmelerini desteklemek amacıyla başvuracakları 

ilk kaynaktır. 

 

 

Öğretim programları ve ders kitapları ulusal ve uluslararası arenada meydana 

gelen olaylardan etkilenirler, durağan değillerdir ve süreklilik göstermezler. Ders 

kitapları kapsamına alacağı bilgiler konusunda da oldukça seçicidir; bir bakıma içerdiği 

bilgileri olumlar böylece bu bilgiler çoğu zaman tartışmasız bir şekilde doğru olarak kabul 

edilir.  

Milli Eğitim Bakanlığı (2011) tarafından çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Ders 

Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Madde 37’de ‘‘Bakanlık tarafından 

belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz’’ 

ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede düşündüğümüz de öğrencilerin elindeki tek 

kaynağın ders kitabı olması araştırmanın da önemini vurgulamaktadır. Özellikle sosyal 

bilgiler dersi; doğası gereği birey, toplum ve çevrenin karşılıklı etkileşimlerinden doğan 

durumları içerir ve öğrencilerde vatandaşlık becerilerinin kazandırılması oldukça 

önemlidir. İklim değişikliğinin neden ve sonuçlarını öğrenme, sorumluluk alma ve 

sorumluluğun sadece politikacılara ait olmadığını, onların da bu işin bir parçası olduğu 

öğrencilere öğretilmesi için eğitim birincil araçtır. Bu araştırma iklim değişikliği 

konusunda incelenmesi planlanan 2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Sosyal Bilgiler 

Öğretim Programının içeriğine odaklanarak bu konuda paydaşlara artılarını ve 

eksikliklerini göstermesi bakımından da önem taşımaktadır.  
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1.4.Varsayımlar 

 

Bu çalışma 2018 sosyal bilgiler ders kitapları ve öğretim programının dikkatli bir 

şekilde incelendiği varsayımına dayanmaktadır. 

 

1.5.Sınırlılıklar 

 

Araştırma kapsamında değerlendirilen sosyal bilgiler ders kitapları ve öğretim 

programları 2018- 2019 eğitim öğretim yılı için geçerli olan ilköğretim ve ortaokul 

okullarında uygulamada olan ders kitapları ve öğretim programlarıdır. Bu tarihten önce 

uygulamada olan kitaplar ve öğretim programları araştırmada kapsam dışında 

tutulmuştur. 

 

 

1.6.Tanımlar 

 

Sera Etkisi:  Güneşten gelen enerjinin atmosferde bulunan çeşitli gazlar 

tarafından tutulması olayına denir. 

 Sera Gazı: Atmosferde enerji tutma ve yayma kapasitesi olan gazlardır. 

Bunlardan en önemlileri karbondioksit (CO₂), metan ve azot oksitleridir. 

Küresel Isınma: İnsan kaynaklı faaliyetlerin artması sonucu atmosferde biriken 

sera gazlarının dünyayı daha fazla ısıtması olayıdır.  

İklim: İklim bir bölgenin uzun bir zaman diliminde en az 30 yıl ölçülen hava 

olaylarının ortalamasıdır. 

İklim Değişikliği: Bir bölgede bulunan normal hava koşullarındaki sıcaklık, yağış 

ve nem gibi değerlerde gerçekleşen değişikliklerdir.  

Ekosentrizm: İnsan için getireceği faydalara bakılmaksızın tüm canlı 

organizmalara ve doğal çevrelerine içsel değer veren bakış açısıdır. 

Antroposentrizm: İnsanın evrenin temel gerçeği olarak görme, her şeyi insan 

deneyimi ve değerleri açısından inceleme ve yorumlamadır. 
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BÖLÜM 2 

 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Sosyal Bilgiler Eğitimi 

 

Sosyal bilgiler bireyleri üretken, aktif bir vatandaş olarak yetiştirmek için çeşitli 

beceriler kazandıran bir disiplindir. Kaynağını toplumdan almasından dolayı; toplumu 

farklı açılardan analiz etmek için tüm öğrencilere sosyal bilgiler öğretilmesinin gerekli 

olduğu düşünülmektedir. Günümüz toplumlarına bugünkü şeklini veren olaylara ve bu 

olayların arkasında yatan nedenlere yönelik bir anlayış kazandırmak sosyal bilgiler dersi 

ile kazandırılabilecek bir anlayıştır. MEB’e  göre sosyal bilgiler “Bireyin toplumsal 

varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla, tarih, coğrafya, ekonomi, 

sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve 

vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında 

birleştirilmesini içeren; insan sosyal ve fiziki çevre ile etkileşiminin geçmiş, bugün ve 

gelecek bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından oluşturulmuş bir ilköğretim 

dersidir” (MEB, 2005; akt. Kılıçoğlu, 2012, s. 5) 

Sosyal bilgiler öğretiminde çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlar 

‘‘Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler’’, ‘‘Yansıtıcı Araştırma Olarak Sosyal 

Bilgiler’’ ve ‘‘Sosyal Bilim Olarak Sosyal Bilgilerdir’’. Vatandaşlık sosyal araştırmaların 

çekirdeği olmakla beraber vatandaşlığın edinime dayandığı vatandaşlık aktarımından 

farklı olarak, ‘‘Yansıtıcı Araştırma Olarak Sosyal Bilgiler’’ akademik sosyal disiplinlerin 

kapsamını içerir, burada vatandaşlık, ilgili sosyopolitik bağlamda problem çözme veya 

anlamlı karar verme vurgulanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, sosyal bilgiler eğitiminin 

amacı, özellikle öğrencileri doğrudan etkileyen sosyal ve kişisel problemlerle ilgili 

olarak, karar vermede gerekli olan yetenekler konusunda yetişmelerine yardımcı olmaktır 

(Ross, Mathison ve Vinson, 2014). ‘‘Sosyal Bilim Olarak Sosyal Bilgiler’’ yaklaşımında 

ise sosyal bilgilerin amacı sosyal bilimsel içerik sağlayarak giderek karmaşıklaşan 

dünyada sosyal bilimcilerin çalışma yöntemlerini anlamış ve bunları karşılaştıkları 

sorunların çözümünde kullanabilecek bilgi beceri ve değerleri kazanmış bireyler 

yetiştirmektedir.  
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Sosyal bilgiler, yalnızca tarihin modern dünyayı nasıl etkilediğini öğretmez aynı 

zamanda öğrencilere günümüz toplumlarını ayakta tutan barış, adalet, saygı ve eşitlik gibi 

değerlerini de kazanmalarına yardımcı olur. Sosyal bilgiler tarih, coğrafya, sosyoloji, 

vatandaşlık, ekonomi ve eğitimin sosyal türleriyle ilgili diğer konuların birleşimi olarak 

bilinir. Bu dersler, öğrencileri ülkelerinin ve dünyanın tarihini, coğrafyası ve ekonomik 

yapısı hakkında bilgilendirmek için genellikle ilkokul ve ortaokul programlarına dahil 

edilir. Türkiye’de bu derslerin dördüncü sınıftan yedinci sınıfa kadar çocuklara 

verilmesinin nedeni onlara toplumun nasıl işlediğini öğreterek toplumsal değer ve 

becerileri kazandırmak böylece mantıklı kararlar alabilen ülkelerindeki sosyal ve politik 

durumlarının farkında olan vatandaşlar olarak yetiştirmektir. Ülkelerinin tarihini 

inceleyerek kültürel ve tarihi mirasının farkında olma becerisini çocuklara kazandırmak 

oldukça önemlidir. 

Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere çevreleriyle ilgili genel bilgi ve farkındalıklarını 

arttırmak için de yararlı bir derstir. Çevrelerini tanıma ve çevreleriyle ilgilenme, 

çocukların yaşamlarında uygulayabilecekleri başlıca temel öğrenmelerdir. Sosyal bilgiler 

dersi çocukların dünya ve çevre bilinci, eleştirel düşünme yeteneği ile sosyal anlayış 

geliştirmelerine ve daha iyi vatandaş olmalarına yardımcı olur. Dünya ve çevre bilinci ile 

öğrencilerin çevreleri ile insan ve doğal ortamları arasında var olan ilişkiyi bütüncül bir 

şekilde anlamlarına yardımcı olunur. 

Sosyal bilgiler dersi içerdiği birden çok disiplin aracılığıyla örneğin öğrencilere 

dünya tarihi, iklim, ulaşım, iletişim, demokrasi, sosyal katılım, anayasa, kültür gibi çeşitli 

konuları öğreterek onlara çeşitli bağlamlarda uygun bilgi kazanma şansı verir. Elde edilen 

bilgiler, öğrencilerin benzerlikleri ve farklılıkları tespit etmelerine böylece ilgili 

kavramlar, fikirler ve kaynaklar arasında bağlantılar kurmalarını sağlar. Sosyal bilgiler 

eğitimi demokratik, adil ve sürdürülebilir bir şekilde dünyamızı korumak için bireysel ya 

da toplumsal olarak harekete geçmek için gereken bilişi öğrencilere sağlar. NCSS2 (2019) 

“sosyal bilgilerin amacı, gençlere kültürel olarak birbirinden farklı ama birbirine bağımlı 

olan bir dünyada demokratik vatandaşlar olarak kamu yararı için bilinçli ve makul 

kararlar alabilme yeteneklerini geliştirmelerine destek olmaktır’’. Sosyal bilgiler dersi 

gençlere günümüzde giderek artan toplumsal ve çevresel sorunlarının nedenlerini 

anlamalarına ve çözümünde sorumlu bir vatandaş olarak üzerine düşen sorumlulukları 

fark etmelerine olanak sağlar. Bu nedenle iklim değişikliği konusunun özellikle sosyal 

 
2 ABD Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi 
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bilgiler dersi aracılığıyla etkilerini ve sonuçlarını anlama değerlendirmenin yanında iklim 

değişikliği ile mücadele ve iklim değişikline uyum sağlama konularında da yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve diğer öğretim 

programlarında bilgi okuryazarlığı, teknoloji ve medya okuryazarlığı gibi farklı 

okuryazarlık becerileri yer almaktadır. İklim değişikliği ile beraber yeni bir beceri türü 

ortaya çıkmıştır: İklim okuryazarlığı. “İnsanların iklim üzerindeki ve iklimin insanlar ve 

toplum üzerindeki etkilerini anlamak için iklim okuryazarlığının teşvik edilmesi’’ 

oldukça önemlidir (USGCRP, 2009; Akt. NOAA).  

Devam eden bölümlerde önce iklim kavramına ardından da iklim değişikliğinin 

Türkiye ve Dünya için neden önemli bir konu olduğuna değinilmiştir. 

 

 

2.2. İklim ile İlgili Kavramlar 

 

İklim en genel anlamıyla belirli bir bölgede meydana gelen hava olaylarıdır.  İklim 

olayları atmosferin troposfer katmanında gerçekleşmektedir. “Dünya’nın etrafı canlıların 

yaşamasını sağlayan çeşitli gazlardan oluşan hava kütlesi tarafından sarılmıştır ve bu hava 

kütlesine atmosfer denir’’ (Atalay, 2005, s. 67). Dünyanın farklı bölgelerinde farklı 

iklimler hüküm sürmektedir. Bazı bölgeler aşırı soğuk ve yağışlı olabilirken bazıları sıcak 

ve yağışsız olabilir. Tüm bu iklim çeşitiliği içinde Dünya, insanlar dışında diğer canlılara 

değişik türlerdeki bitki ve hayvan topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır.  

Jamieson’a (2014) göre iklim, havada meydana gelen değişimlerden farklı olarak 

değişim açısından nispeten daha kararlıdır. Hava durumu sürekli değişebilirken iklim de 

bu değişim oldukça yavaş gerçekleşmektedir. “ İklim değişikliği, doğal iç süreçler ve dış 

zorlama etmenleri ile atmosferin bileşimindeki ya da arazi kullanımındaki sürekli 

antropojen değişiklikler nedeniyle oluşabilir’’ (Türkeş, 2015, s. 2). 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) iklim 

değişikliğini “karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek 

olarak küresel atmosferin yapısını doğrudan ya da dolaylı olarak bozan insan faaliyetleri 

sonucunda iklimde meydana gelen değişiklikler’’ olarak tanımlamıştır (United Nations, 

1992).  

Küresel ısınma ile iklim değişikliği çoğunlukla karıştırılan kavramlardır ve 

küresel ısınma sadece sıcaklıkla ilişkilendirilmektedir. Jamieson (2014) göre, küresel 

ısınma denildiğinde birçok insanın aklına gelen ilk şeyin dünyanın tüm bölgelerinin eşit 
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derecede ısınması anlamına gelmektedir. Sanki birileri, dünyadaki termostatı açmış da 

her yer bu nedenle aynı derecede ısınacakmış gibi. Ancak bu görüntü oldukça yanıltıcıdır. 

Zira küresel ısınmanın etkileri çok çeşitli olacaktır. Bazı bölgeler ılık olurken, diğer 

bölgeler serin olacaktır. Yağış düzenlerinin değişmesi ve aşırı olaylar (örneğin kuraklıklar 

ve kasırgalar) daha sık hale gelebilecektir.  Bu etkiler bu kadar açık olmasına rağmen, 

yine de belirli bölgelerin nasıl etkileneceğini kesin olarak söylemek oldukça zordur. 

Dolayısıyla küresel ısınma yerine küresel iklim değişikliği kavramının kullanılması daha 

anlamlı olacaktır. 

 

 

2.3. İklim Değişikliğine İlişkin Kanıtlar 

 

İklim değişikliklerinin nedenleri doğal nedenler ve insan faktörüne bağlı nedenler 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğal nedenler içinde; volkanik patlamalar, okyanus 

akıntısı, dünyanın yörüngesel değişimleri ve güneş varyasyonları yer almaktadır. İnsan 

faktörü içinde ise insanların atmosferde aşırı bir şekilde birikmesine neden olduğu, başta 

CO₂ (karbondioksit) olmak üzere metan ve diğer sera gazlarıdır.  CO₂, CH₄, N²O güneşten 

gelen enerjiyi saklar ve böylece dünyanın ısısının artmasına neden olurlar. “Joseph 

Fourier 1824’te güneş ışınlarının dünyadan geri yansırken yapısının değiştiğini, bu 

ışınların atmosferden geçiş oranının azaldığını, bu nedenle atmosferin yapısına bağlı 

olarak yeryüzü sıcaklığının değişebileceğini ortaya koymuştur’’ (REC Türkiye ,2015, s. 

26). 

Jamieson (2009) Nobel ödüllü fizikçi Svante Arrhenius'un 1896'da kömür ve 

petrol gibi yanan fosil yakıtların atmosferik karbondioksiti artırabileceğini böylece hem 

iklim hem de biyolojik sistemleri etkileyebileceğini ortaya koyması sebebiyle insan 

kaynaklı iklim değişikliği fikrinin ilk ona ait olduğu düşünülmektedir. Guy Steward 

Callendar 1938’ de fizikçi Svante Arrhenius’un görüşünü destekleyececek bulgulara 

ulaşmıştır. Steward’a göre fosil yakıt tüketimi ile atmosferdeki CO₂ birikimi arasında 

doğrusal bir ilişki vardır (REC Türkiye, 2015, s. 26).  

Trefil’e (2015) göre bilim insanları daha önce meydana gelen sıcaklık artışlarının 

sera gazı yığılmasında ki bir artıştan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda emin 

olamadılar çünkü doğal salınımlarında değişime neden olabileceğini bilmekteydiler. 

Ancak sıcaklık ve deniz seviyesinde ölçülen yükselişin, sera gazlarının gözlenen 

artışından beklenen ısınma fiziğinden hesaplanana çok yakın olduğu ortaya konmuştur. 
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Bu durum söz konusu olan sera gazlarının artışının insan kaynaklı faaliyetlerin sonucunda 

oluştuğunu kanıtlamaktadır.  

Freedman (2008) sera etkisi doğal bir fenomen olmakla beraber Dünya veya başka 

bir gezegenin, atmosferinin örtücü etkisi nedeniyle daha fazla ısı tuttuğunda 

oluşmaktadır. Sanayi devriminin başlangıcından bu yana insan faaliyetleri özellikle fosil 

yakıtların yanması ve ormanlarıın tahrip edilmesi (Ormanlar CO₂'yi atmosferden 

temizleyen, karbonu selüloz içinde depolayan ağaç topluluklarına sahiptir) nedeniyle 

artmıştır (bkz: Şekil 2).  

 

 

 

Şekil 2:  İnsan Kaynaklı Gaz Emisyonları (1970-2010) 

Kaynak. IPCC, 2014 

 

Şekil 2’de 1970-2000 yılları arasında gerçekleşen insan kaynaklı gaz emisyonları 

2000-2010 yılları arasında neredeyse iki kat artmıştır. Sera gazı salımının bu oranda 

devam etmesi halinde iklim sisteminin tüm bileşenlerinde ısınma ile beraber gerek 

insanlar gerekse çevre için önlenemez etkilerin oluşma ihtimalini de arttıracaktır. 

Dünyanın yapay olarak yoğunlaştırılmış sera etkisinin gözlemlenen bir sonucu da 

atmosferin önemli derecede ısınmasıdır. Günümüzdeki iklim değişikliğinin antropojen 

kaynaklı olduğu konusunda net kanıtlar yoktu. IPCC’ye (2014) göre iklim sistemi 

üzerindeki insan etkisi açıktır ve son zamanlarda sera gazlarının antropojenik emisyonları 

tarihteki en yüksek düzeydedir (bkz: Tablo 3). 1990'dan bu yana kanıtların çoğu sadece 

iklimin hızla değişmediğini, insan faaliyetlerinin özellikle de sera gazı emisyonlarının ve 

ormansızlaşmanın da bu değişikliğin sebebi olduğunu göstermiştir. Ayrıca arazi 

kullanımında kentleşme ve tarımsal uygulamalar yoluyla meydana gelen değişiklikler 
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ulusal ölçekte olsa da iklim üzerindeki insan etkisinin bir parçası olarak insanların 

yaşadığı ve tarım yaptığı yerlerde belirgin bir şekilde görülür. Kırsal yeşil alanlara göre 

şehir iklimleri kentsel adalarının ısı tutması sebebiyle birbirlerinden ayrılmaktadır (Karl 

ve Trenberth 2003, s: 1720).  

 

Tablo 3 

Atmosferdeki Sera Gazı Birikimlerindeki Değişmeler 

 Sanayi 

Devrimi 

Öncesi  

2005 Yılı 1750-2005 Artış 2011 Yılı 1750-2011 

Artış 

 CO₂ 278 ppm 379 ppm %35 391 ppm %40 

CH₄ 715 ppb 1774 ppb %148 1803 ppb  %150 

N2O 270 ppb 319 ppb %18 324 ppb %20 

Kaynak.  IPCC, 2007 ve 2014; akt. REC Türkiye, 2015, s.8 

 

Tablo 3’te atmosferde en fazla biriken gazın 1750 ile 2011 yılları arasında 

milyonda bir parçacık (ppm) olan karbondioksit (CO₂) olduğunu göstermektedir. İnsan 

faaliyetlerinden kaynaklanan bu artışları metan gazı (CH₄) ve azot oksitleri (N2O) takip 

etmektedir. Azot oksitleri kömürün yanması ile oluşmakta insan sağlığını özellikle soluk 

alma ve verme noktalarında olumsuz etkilemektedir. İklim değişikliğine sebep olan 

gazlar sadece doğal dengeyi bozmakla kalmamakta insan hayatını sağlık anlamında 

tehlikeye sokmaktadır. Fosil yakıtlar ciddi hava kirliliğine de neden olmaktadır. 

Günümüzde insanlar solunum rahatsızlığına sahip olma durumları fark etmeksizin 

trafiğin yoğun olduğu ve fosil yakıtların aşırı kullanıldığı alanlarda çok duramazlar. 

Halbuki insanın en doğal haklarından biri de temiz çevrede yaşama hakkıdır. Bu hak 

sağlanmasında görev hükümetlere düştüğü kadar toplumu oluşturan bireylere de çeşitli 

sorumluklar düşmektedir. Bu sorumluluğu bilişsel ve duyuşsal alanlarda sağlayabilecek 

derslerden biri olan sosyal bilgiler dersi, bireylere bu dünyada yalnız olmadıklarının 

kararlarının ve eylemlerinin sonuçlarının başkalarının hayatını hangi yönde 

etkileyebileceğini değerlendirebilmelerine yardımcı olur. 

Gilman’a göre (2008) insanlar atmosfere milyarlarca ton CO₂ (karbondioksit) ve 

diğer gazları ekleyerek birkaç yüzyılda dünyanın sera etkisini arttırmıştır. Atmosfere 

eklenen belirli miktarda sera gazı radyasyon dengesizliğine sebep olmuş ve bu da 

karaların ve denizlerin aşırı ısınmasına yol açmıştır. 
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Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) yaptığı çalışmalar 

göstermiştir ki 1880- 2012 yılları arasında dünyada ortalama küresel sıcaklık 0,85 °C 

artarken diğer yandan okyanuslarda ısınma kar ve buz miktarlarında düşüşler ve bu 

düşüşlere bağlı olarak deniz seviyesinde yükselmeler gerçekleşmiştir. 1901- 2010 arasını 

kapsayan zamanda ise okyanusların ısınması ve buzulların erimesi nedeniyle deniz 

seviyesinde küresel çapta yaklaşık ortalama 19 cm’lik bir yükselme gerçekleşmiştir. Sera 

etkisine neden olan gazların bu oranlarda kullanılmasına devam edilmesi halinde, bu 

yüzyılın sonunda küresel sıcaklıktaki artışın 1850- 1900 yılları ile kıyaslandığında 

1.5°C'yi aşması öngörülmektedir. Küresel ortalama sıcaklıktaki bu artış, sanayi öncesi 

seviyelerin iki santigrat derece ile sınırlamak için geniş bir teknolojik önlem dizisi ve 

davranış değişikliği gerekmektedir (UN, 2019).  

İklim değişikliğinin tüm bu etkilerinin yanında sağlık konusunda da çeşitli 

problemlere neden olacağı tahmin edilmektedir. Dölek (2018, s. 3518) “İklim ve 

Medeneniyet’’ adlı çalışmasında “Küçük buzul çağında yaşanan iklim anomalileri 

özellikle Avrupa’da insan ve diğer canlıların sağlık koşullarını olumsuz etkilemiştir. 

Azalan tarımsal üretim, yetersiz beslenme ve buna bağlı hastalıklar İngiltere’de 13. yy 

sonlarında ortalama 48 yıl olan yaşam süresinin 1376-1400 yılları arasında 10 yıl 

azaltarak 38 yaşa düşmesine neden olduğunu’’ belirtmiştir.  Son iklim değişikliğinin 

insan ve doğal sistemler üzerinde yaygın etkileri olmuştur. Atmosferdeki sera gazları 

yoğunluğundan kaynaklanan ısınmaya ek olarak, kar yağışlarının azalması, sıcaklık artışı 

ile beraber buzulların erimesi ile de deniz seviyesi yükselmiştir. (bkz: Şekil 3). 

 

NASA’ya (2019) göre ise iklimin değiştine ilişkin kanıtlar şunlardır:  

➢ “Küresel Sıcaklık Artışı 

➢ Okyanusların Isınması 

➢ Buzul geri çekilmesi 

➢ Azalan Kar Örtüsü 

➢ Deniz seviyesi yükselmesi 

➢ Aşırı Olaylar 

➢ Okyanus asitlenmesi’’. 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

Şekil 3:Küresel Ortalama Yüzey Sıcaklıkları ve Deniz Seviyesi 

Kaynak. IPCC (2014) 

 

Şekil 3’te 1986- 2005 yılları arasında meydana gelen deniz seviyesi yükselmesi ve yüzey 

sıcaklıkları değişiminden yola çıkılarak 2081- 2100 yılarına dair çıkarımlarda 

bulunulmuştur.  Farklı modelleme teknikleri kullanılan araştırmada yüzey sıcaklıklarında 

ve deniz seviyesindeki artışların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Küresel Ortalama Yüzey Sıcaklıkları Değişimi                       

(1986-2005’e göre) 

Küresel Deniz Seviyesi Yükselmesi (1986- 2005’e göre) 
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2.4. İklim Değişikliğinin Olası Etkileri 

 

İklim değişikliği katkıları olup olmadığına bakmaksızın, orantısız bir şekilde 

dünya üzerindeki ülkeleri etkilemeye başlamıştır. Örneğin sera gazı salınımında 

neredeyse katkısı olmayan Orta Asya ve Doğu Avrupa’da iklim değişikliği etkisini 

göstermeye başlamıştır (UNDP, 2019). İklim değişikliğine bağlı etkiler, özellikle yoksul 

ve savunmasız ülkelerde daha fazla hissedilmektedir. Şimdiden bazı ülkelerde yaşanan 

kuraklığın şiddeti tarımsal faaliyetlerde düşüşle kendini göstermiştir. Öte yandan yoğun 

bir şekilde gerçekleşen seller, insanları göç etmek zorunda bırakmıştır (Climate and 

Migration Coalition, 2019). 

İklim değişikliği her ne kadar çevre sorunları ile ilişkilendiriliyor olsa da çevre 

sorunlarından daha büyük bir anlamı içermektedir. Schwerdtle, Bowen ve McMichael’e 

(2018) göre iklim değişikliği, mevcut sosyopolitik ve ekonomik zayıflıkları 

şiddetlendiren, geçim kaynaklarını baltalayan, çatışma riskini şişiren ve insanların 

yerinde kalmasını zorlaştıran bir tehdit çarpanı olarak hareket etmektedir. 

 Mclntosh ve O’neil (2003) iklim değişikliği ile nüfus arasında ilişkiyi 

irdeledikleri çalışmalarında, nüfusun enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları üzerindeki 

etkisine dair araştırmaların çoğunun nüfus büyüklüğüne odaklandığını ve kentleşmenin 

potansiyel rolüne yeterince önem vermediğini belirtmişlerdir. Demografik faktörler, 

iklim değişikliğinin toplum üzerindeki etkilerini ve toplumların bu etkilere cevap verme 

yollarını etkilemekte güçlü bir etkiye sahiptir. Nüfus artışı gıda talebini arttırmaktadır. 

Küresel iklim değişikliği, yüzyıllarca süren kitlesel bir mülteci hareketini ön plana 

çıkarmayabilir, ancak küresel değişimle ilgili söylemler içsel, bölgesel ve kıtalararasında 

zaten var olan göçü etkileyen baskıları arttırabilir. Gelecekteki doğurganlık seviyeleri, 

nüfus artışı ve yaş yapısı, iklim değişikliğinin etkilerine verilen toplumsal tepkilerde rol 

oynayacaktır.  “İklim değişikliği yeni bir göç olgusunun temel nedenlerinden biridir. Eğer 

hızlı hareket edilmezse iklim mültecileri birlik için yeni bir meydan okuma olacaktır’’ 

(European Commission, 2015; Akt. Akbaş, 2018, s. 5167).  

Ren’e (2017) göre kentleşme; yağışta, bağıl nemde ve yüzeye yakın rüzgar 

hızlarında fark edilebilir değişikliklere yol açmaktadır.  Kentleşme, kentsel alanlardaki 

iklimi değiştirerek yerel toprak yüzeyini etkiler. Schwerdtle, Bowen ve McMichael 

(2018) iklim değişikliğinin insan sağlığını etkileyeceğini ve bunun sıcaklığa bağlı 
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hastalık, ölüm ile felaketin neden olabileceği yaralanmalar şeklinde ya da değiştirilmiş 

tatlı su kaynakları ve gıda güvenliği sorunu ile alakalı olacağını belirtmişlerdir. 

Küresel ortalama sıcaklıkta meydana gelecek artışlar kış turizmini de olumsuz 

etkileyecektir. Demiroğlu (2013, s. 274) “1°C’lık ısınma ile kayak merkezlerinin %60’ı 

yitirilecek 4°C’lık ısınma senaryosunda ise Alman Alpleri’nde kış turizmi faaliyetleri son 

bulacaktır’’. Kış turizminin son bulma olasılığı bu işten geçinen insanların işsiz kalma, 

başka bir geçim kaynağı bulma sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu durum 

iklim değişikliğinin havaların ısınması ya da soğumasının ötesinde bir anlam taşıdığını 

göstermektedir. 

Altunkaya (2017) iklim değişikliğinin esas olarak kalkınma sorunu olduğunu; 

çünkü iklim değişikliğine bağlı çevresel sorunların toplumların yaşamlarında çeşitli 

sıkıntılar yaratacağını bununda göçler, istikrarsızlıklar şeklinde vuku bulacağını 

belirtmektedir. Çelikkan (2010) uluslararası sözleşmeşmelerin beklediği sera gazı oranın 

azaltımının ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde “güvenlik zaafiyetine’’ sebep 

olabileceğini ifade etmektedir. İklim değişikliğinin “az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde çok daha büyük sonuçlar yaratan ekonomik etkileri arasında, su kıtlığı ve hava 

şartlarının değişmesine bağlı olarak oluşan ürün arzındaki daralmalar, turizm sektörünü 

bekleyen olumsuz gelecek gibi konular gelmektedir’’ (Özçağ, 2011, s. 133).  

Çoğu çalışma iklim değişikliğinin sonuçları arasında göçü de kabul etmektedir. 

Ancak yapılan bir araştırma iklime bağlı göçlerin insanların en son tercihi olacağını 

ortaya koymaktadır (Schwerdtl, vd. 2018).  Bu çalışma aynı zamanda bazı toplumların 

doğal afetler hakkında daha deneyimli olduğunu ve bu toplumlarım iklim değişikliği 

etkilerine savunmasız olan toplumları, iklim değişikliği risklerine daha iyi 

hazırlanmalarına yardımcı olmaları gerektiğini ayrıca göç etme kararı kendilerine ait 

olsun ya da olmasın göç sırasında olası sağlık risklerini azaltmak ve daha iyi koşullara 

ulaşmaları için fırsatlar yaratılması insani bir gereklilik olduğunu ifade etmektedir. 
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2.5. İklim Değişikliğine Uluslararası Çözüm Arayışları 

 

İklim değişikliğinin sebep olduğu başta çevre sorunları olmak üzere geldiği 

ürkütücü boyut bugün küresel çapta herkesin ilgilenmesi gereken önemli bir sorun haline 

gelmiştir. Bu sorun sebebiyle dünya devletleri iklim değişikliği konusunda mücadele 

etmek için bir araya gelme, ortak hareket etme ve sorunların çözümü için çeşitli 

anlaşmalar yapma ve bu anlaşmaların yerine getirilip getirilmediğinin denetimi için çeşitli 

kurumlar kurmuşlardır. Aşağıda bu çabalar neticesinde devletlerin çoğunun imzaladığı 

ve sorumluluklar aldıkları sözleşmelerin ve anlaşmaların bazılarına yer verilmiştir.  

 

 

2.5.1. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto 

Protokolü 

Doğal nedenlere ek olarak iklim değişikliği, büyük oranda insanın dünyanın 

merkezine kendisini yerleştirmesi ve kendi yararını her şeyin üstünde tutması ile doğadan 

kontrolsüz ve aşırı yararlanmasının bir sonucudur. Antroposentrizm olarak 

tanımlanabilecek bu yaklaşımda insan; evrenin temel gerçeğidir, her şeyden üstün ve 

değerli olmak ile beraber her şeyi insan deneyimi ve değerleri açısından inceleme ve 

yorumlama söz konusudur. Dolayısıyla çevresinden dilediği şekilde yararlanma hakkına 

sahip olduğuna inanılır. 21. yüzyılda bu yaklaşımdan insanın diğer canlı organizmalardan 

bir farkı ya da herhangi bir üstünlüğünün bulunmadığı, insan için getireceği faydalara 

bakılmaksızın tüm canlı organizmalara ve doğal çevrelerine içsel değer veren bakış açısı 

olarak tanımlanan ekosentrizm anlayışına doğru bir evrilme söz konusudur. Özellikle 

1980’li yıllar dahil insan faaliyetlerinin iklim üzerinde oluşturduğu etkileri daha aza 

indirmek için BM ve diğer uluslararası kuruluşların başı çektiği organizasyonlar çeşitli 

araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaların neticesinde oldukça geniş bir 

mutabakat ve iştirakla önce 1992 yılında BMİDÇ3 ardından da 1997’de Kyoto Protokolü 

oluşturulmuştur (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 2019). BMİDÇS’nin temel amacı 

atmosferdeki sera gazları konstrasyonunun artmasına sebep olabilecek insan faaliyetlerini 

sınırlandırmak ve bu sınırlandırmayı doğal çevrenin iklim değişikliğine adaptasyonuna, 

 
3 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerveçe Sözleşmesi 



23 

 

gıda güvenliğine ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya zarar vermeyecek süre içinde 

gerçekleştirmektir. 

Sözleşmede taraflar, iklim değişikliği ile ilgili eğitim, öğretim ve kamunun 

bilinçlendirilmesi süreçlerinde sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere geniş bir şekilde 

katılımın sağlanmasını teşvik etmeyi taahhüt etmişlerdir. Kyoto Protokolü, Taraflarını 

uluslararası olarak bağlayıcı emisyon azaltma hedefleri koyan BMİDÇS’ye bağlı 

uluslararası bir anlaşmadır (UNCC, 2019). Kyoto Protokolü 1997'de kabul edilmesine 

rağmen bazı devletlerin yükümlülükler üzerinde anlaşamaması sebebiyle 2005 yılının 

Şubat ayında yürürlüğe girmiştir. Kyoto Protokolü’nün uygulanmasına dair kaideler 

Fas’ta düzenlenen yedincisi düzenlenen Taraflar Konferansı’nda (COP 7) Avrupa 

Topluluğu ve sanayi açısından gelişmiş 37 ülkenin, sera gazı kullanma oranlarını 

1990’lara kıyasla ortalama yüzde 5’e indirmeyi kabul etmesiyle başlamıştır. İkinci 

taahhüt döneminde Taraflar, sera gazı emisyonlarını 2013'ten 2020'ye kadar olan sekiz 

yıllık dönemde 1990 seviyelerinin altında en az yüzde 18 oranında azaltmayı taahhüt 

etmişlerdir. “Daha sonra oluşturulan Bali Eylem Planı gelişmekte olan ülkelerde sera gazı 

azaltım şartını kaldırmış ve bu ülkelere iklim değişikli ile mücadele için ek finansman 

taahhüdünde bulunmuşlardır’’ (REC Türkiye, 2015). 

 

2.5.2. Paris Anlaşması 

Paris Antlaşması sözleşmenin uygulanma amacı da dahil olmak üzere sürdürülebilir 

kalkınma ve yoksulluğu ortadan kaldırma çabalarını içeren ve iklim değişikliği tehdidine 

karşı mücadeleyi amaçlamaktadır. Paris Anlaşması; eğitim, öğretim, halkın 

bilinçlendirilmesi, halkın katılımı ile bu seviyedeki her düzeyde bilgi ve iş birliğine kamu 

erişiminin önemini vurgulamaktadır. (UNFCCC, 2019) 

21. Taraflar Konferansında 2020 sonrasında iklim değişikliği ile ilgili atılacak 

adımları içeren Paris Anlaşması 2015 yılında Fransa’da kabul edilmiştir. “Anlaşma, 5 

Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en az 55 tarafın 

anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle 

yürürlüğe girmiştir’’ (Dışişleri Bakanlığı, 2019).  Kyoto Protokolü üzerinde Şubat 

2019’da Doha’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Protokolü 126 ülke kabul ederken ABD, 

Rusya ve Yeni Zelanda anlaşmadan çekilmiştir (Dışişleri Bakanlığı, 2019). 
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2.5.3. İklim Değişikliği Sözleşmeleri ve Türkiye’nin Tutumu 

Bahadır (2011) Türkiye iklim değişikliği ile mücadele konusunda ekonomik 

büyümesini daha çok önemsediğinden dolayı iklim değişikliği ile ilgili konularda çeşitli 

yükümlükler ve sorumluluklar getiren uluslararası sözleşmelerde çok da etkin 

olamamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019) Türkiye’nin OECD üyesi olarak 

BMİDÇS’de gelişmiş ülkeler ile beraber hem EK-1 hemde Ek-2’ye dahil edildiğini ancak 

Türkiye’nin bu duruma itiraz ettiğini, ortak ama farklılaştırılmış sorumluluklar prensibine 

uygun farklı bir statünün tanınması için sözleşmeye başlangıçta taraf olmadığını 

belirtmiştir. Türkiye’nin Ek-2 grubundan çıkmak istemesinin tek nedeni sadece ekonomik 

olarak yakaladığı büyümeyi kaybetmeme, sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını devam 

ettirme isteği değil aynı zamanda sözleşmenin Ek-2 ülkelerine Ek-1 de bulunan ve 

gelişmekte olan ülkelere ekonomik anlamda bazı sorumluluklar yüklemesidir. Türkiye 

Marakeş’te gerçekleşen Yedinci Taraflar konferansında talebinin kabul edilmesinin 

ardından 24 Mayıs 2004’de BMİDÇS’ye taraf olmuştur. Ancak Türkiye’nin 2019 

itibariyle ‘‘sera gazı emisyon azaltımı konusunda sayısal yükümlülükleri 

bulunmamaktadır’’(Dışişeri Bakanlığı, 2019).  

Okutan (2018) içinde Türkiye’nin de olduğu çeşitli ülkelerin iklim değişikliği 

politikalarını incelediği çalışmada Türkiye ve Çin’in iklim değişikliği sözleşmelerinde 

ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini içeren ulusal çıkarları nedeniyle 

benzer tutumlar sergilediğini ancak Çin’in son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına 

daha fazla yönelerek Türkiye’den bu konuda ayrıldığını belirtmektedir. 

 

2.6. İklim Değişikliğinin Türkiye için Olası Sonuçları 

Türkiye bulunduğu enlem ve özel konumu sebebiyle küresel iklim değişikliğinden 

en çok etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir.  Bu konuda yapılan çeşitli çalışmalar 

da bu durumu kanıtlamaktadır. Öztürk (2002) “doğal olarak üç tarafından denizlerle 

çevrili olması, parçalanmış bir topografyaya sahip bulunması ve orografik özellikleri 

nedeniyle, Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik 

derecelerde etkilenecektir’’. Türkiye’nin 1961-1990 ortalaması esas alınrak 2071-2100 

dönemine ilişkin muhtemel senaryolar Tablo 7’ de yer almaktadır. 
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Tablo 4 

 

(PRECIS Modeli4 Sonuçlarına Göre) 1961-1990 Ortalamasına Göre 2071-2100 

Döneminde Türkiye’de Beklenen İklimsel Değişiklikler 

 

Sıcaklıklar  

 

Yağış  

 

Kar Kalınlığı  

  

Kıyılar dışında ortalama 

sıcaklık artışı 5-6°C 

arasında, 

Yaz aylarında batıda, kış 

aylarında ise doğuda 

sıcaklık artışı daha fazla, 

 

 

Ortalama yağışlarda %40’a varan oranda 

azalmalar bekleniyor,  

Batıda yağış azalması toplam miktar ve % 

değeri olarak daha yüksek, 

Yaz aylarında Orta Anadolu ve Karadeniz’de 

belirgin azalmalar öngörülüyor, 

Sonbaharda Karadeniz’de yağışlarda artış 

beklenebilir. 

 

Doğu Karadeniz ve Doğu 

Anadolu dağlarında kar 

kalınlığında 300 mm’ye 

kadar varan azalmalar 

öngürümektedir. 

 Kaynak. Demir, 2008; akt. REC Türkiye, 2015, s:23      

 

Senaryoya göre Türkiye’nin doğusunda kış sıcaklıkları, batısında ise yaz 

sıcaklıkları artacaktır. Ortalama yağışlar %40 oranında azalacak, söz konusu yağış 

azalmaları batıda daha fazla olacaktır.  Karadeniz de ise yağışların sonbahara kayması ve 

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da kar örtüsünde belirgin düşüşler beklenmektedir. 

Bu durumda Türkiye’nin kurak bölgelerine, yağışların azalması ve sıcaklıkların artması 

nedeniyle yeni bölgelerin eklenme olasılığının oldukça yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. 

Tablo 5’ te yer alan veriler gösteriyor ki iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki 

muhtemel etkilerinin şiddeti yüksek oranda kentsel alanlarda kullanma suyundaki 

azalmalar ile özellikle İstanbul, Ankara ve Bursa gibi şehirlerde kendini gösterecektir. 

Tarımsal üretimde azalma, orman yangınları, topraksızlaşma/ toprağın niteliğini 

kaybetmesi, sel risklerinin artması ve yüzey sularının azalması orta ölçekte olacaktır. 

İklim değişikliğinin düşük derecede etkileyeceği muhtemel alanlar ise deniz ürünleri 

üretiminde azalma, hidroenerji potansiyelinde azalma ve toprak kaybı ile tuzluluktur 

(REC Türkiye, 2015). 

 
4 PRECIS, bölgesel iklim bilgisi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etki çalışmaları için 
dünyanın herhangi bir bölgesinde nispeten ucuz ve hızlı bir bilgisayarda 
çalıştırılabilen bölgesel bir modelleme sistemidir. (Jones, R. Hassel, D, 2003) 
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Tablo 5 

 

İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerinde Beklenen Etkileri 

Etkiler   Şiddet Etkilenebilir Bölgeler  Etkilenebilir 

Sektörler 

Nehir/havza rejimlerinin 

değişmesi 

Düşük Tüm Bölgeler Ekosistem hizmetleri 

ve biyolojik çeşitlilik 

Azalan yüzey suları Orta Batı Anadolu Bölgesi Tarım, su dağıtım 

şebeke altyapısı 

Artan kullanma suyu 

kıtlığı 

Yüksek  İstanbul, Ankara, Aydın, 

Nevşehir, Bursa  

Kentsel alanlar  

Artan kullanma suyu 

kıtlığı 

Orta Afyonkarahisar, İzmir, 

Kayseri, Muğla, Manisa 

Tarım sanayi enerji 

Sel Orta Karadeniz ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgeleri 

Tarım çiftçisinin 

ayakta kalması, insan 

sağlığı 

Toprak kaybı / tuzluluk Düşük  Akdeniz Ege ve Karadeniz 

Bölgeleri, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi 

Turizm, ekosistem 

hizmetleri, biyolojik 

çeşitlilik, deniz 

ürünleri 

Topraksızlaşma / 

toprağın niteliğini 

kaybetmesi 

Orta Güney Batı Anadolu Bölgesi Tarım çiftçisinin 

ayakta kalması, gıda 

güvencesi,derin 

olmayan göller ve 

sulak alanlar 

Kıyı erozyonu Düşük   Kardeniz Bölgesi Balıkçılık , işsizlik  

Denizel ekosistemin 

bozulması 

Düşük  Akdeniz, Ege ve Karadeniz 

Bölgeleri 

Ekosistem hizmetleri 

ve biyolojik çeşitlilik 

Orman yangınları Orta  Batı Anadolu Bölgesi Turizm, tarım 

Türlerin yaşamak için 

başka alanlara göç etmesi 

Düşük  Akdeniz Bölgesi Turizm, tarım ve  

gıda güvencesi 

Azalan tarımsal 

prodüktive 

Orta  Akdeniz ve Ege Kıyıları Tarım (istihdam), 

gıda güvencesi 

Azalan hidroenerji 

potansiyeli 

Düşük  Akdeniz Bölgesi Enerji, sanayi 

Azalan deniz ürünleri 

üretimi 

Düşük  Akdeniz Bölgesi Tarım gıda 

güvencesi, su 

dağıtım şebekesi 

 Kaynak. REC Türkiye, 2015, s: 128           
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2.6.1. Türkiye’nin Sıcaklık Düzeninde Meydana Gelebilecek Değişiklikler  

Sera gazlarına yol açan insan faaliyetleri neticesinde atmosferde yer alan sera 

gazlarının yoğunluğu artmakta ve bu yüzden dünya giderek ısınmaktadır. 

“Araştırmacılara göre, iklim kuşakları yer kürenin jeolojik geçmişinde olduğu gibi, 

ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce kilometre kayabilecek, bunun sonucunda Türkiye, 

bugün Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hâkim olan sıcak ve kurak iklim kuşağının etkisine 

girebilecektir’’ (Türkeş, 1998; Akt, Öztürk, 2002, s. 61). 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 1970 ile 1978 yılları arası 

verilerine göre Türkiye’nin ortalama sıcaklığı 12,7°C’dir. 1999-2008 yılları arasında bu 

değer 13,5°C’dir. 2009-2018 yılları arasında ise sıcaklıklar artmaya devam etmiş ve 

14,0°C olarak gerçekleşmiştir (MGM, 2019). Bu istatistikler Türkiye’nin giderek 

ısındığının ispatıdır.  

 

 

2.6.2.Türkiye’nin Yağış Düzeninde Meydana Gelebilecek Değişiklikler 

Türkiye’nin yıllar içinde giderek ısınması, Türkiye’nin iklim değişiklerinin 

etkilerine maruz kalmasına sebep olacaktır. İklim değişikliği ile beraber Türkiye’yi 

etkileme potansiyeli açısından sorunlara baktığımızda birinci sırada su sorunu 

gelmektedir (UNDP,2006). MGM (2019) verilerine baktığımızda Türkiye’de yağışlarda 

azalmanın söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Hatta aksine 2009-2018 yılları arasında 

gerçekleşen yıllık toplam yağış ortalaması (645,9 mm) 1999-2008 yılları arasında 

gerçekleşen yıllık toplam yağış ortalamasından 38,2 mm daha fazladır. Ancak 1979-1988 

yılları ile kıyasladığımızda 1,3 mm daha azdır.  1978-1988 yılları arasındaki yıllık toplam 

yağış ortalaması; 1970-1978 yılları arasında gerçekleşen Türkiye yıllık toplam yağış 

ortalamasından 45,2 mm daha fazladır. Bu durum iklim değişikliğinin yağışlarda düşüş 

veya artıştan ziyade düzensiz yağış rejimlerine sebep olacağını göstermektedir. 

Türkeş (1999) çölleşme eğilimi bağlamında Türkiye’deki yağış ve kuraklıkla ilgili 

yaptığı çalışmalar sonucu özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yağışlarda azalmaların 

söz konusu olduğunu tespit etmiştir. Son yirmi yıldaki kuru şartlar genellikle kış 

yağışlarında sürekli düşüş eğilimleri şeklindedir ve bu durum Türkeş’e göre Türkiye’nin 

doğal ve sosyo-ekonomik yapısını savunmasız hale getirecek niteliktedir.  

Arazi kullanımı, bölgesel planlama ormancılık ve tarımsal faaliyetlerdeki 

değişikliklerin var olan durumun daha da kötüleşmesine sebep olacağı görüşündedir. Bu 

nedenle, iklim değişikliğinin su kaynakları, kuraklık ve çölleşme üzerindeki olası 
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etkileriyle başa çıkmak için mevcut su ve toprak kaynaklarının verimli bir şekilde 

yönetilmesini, toprak erozyonu ve bitki örtüsü oluşumlarındaki değişimler de dahil olmak 

üzere çölleşme süreçlerinin izlenmesi ve kuraklık için tahmin sistemleri içeren seçenekler 

göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye iklim değişikliği ile mücadelede üzerine düşen 

sorumlulukları yerine getirmezse özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerinde yaşanan su 

sıkıntısına Türkiye’nin geri kalan bölgelerinin de eklenme olasılığı epey yüksektir. 

Türkiye son yıllara kadar tarım anlamında kendi kendine yetebilen ülke konumunda iken 

özellikle son yıllarda gerek yanlış tarım politikaları gerekse iklim değişikliğinin tarım 

üretimi üzerindeki etkilerinden dolayı tarımsal üretimde düşüşler oldukça belirgin hale 

gelmiştir. Su, insanlar için nasıl vazgeçilmez bir kaynak ise aynı şekilde bu durum tarım 

için de geçerlidir. Bu nedenle son günlerde yaşanan bazı tarım ürünlerini ithal etme 

durumu gelecekte çoğu tarım ürünü için geçerli olabilir. “Yeni iklim değişiklikleri, 

çiftçilerin ürettikleri ürünleri değiştirmeye zorlayacak, ekim ve dikim tarihlerinde ve ürün 

türlerinde önemli değişiklikler olabilecektir’’ (Öztürk, 2002, s. 61). 

İklim değişikliği, tarım ve üretim dışında diğer ekonomik faaliyet olan 

hayvancılık faaliyetlerini ve bitkilerin doğal yaşam ortamlarını da etkileyecektir. Bu 

yüzden iklim değişikliği ile mücadelede uyum süreci ön plana çıkmaktadır. Sıcaklık ve 

yağış koşullarının değişmesine bağlı olarak yeni koşullara uyum sağlayacak bitkiler ve 

hayvanlar tercih edilmesi söz konusu olacaktır. Bu durum, iklim değişikliği ile 

mücadelede eğitimin neden önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ecer (2009) “İklim değişikliği ve GAP bölgesindeki Su Kaynaklarına Etkisi’’ 

başlıklı çalışmasında Havza genelinde artan sıcaklıkların akım değerlerinde azalmaya 

sebep olduğunu, bu şekilde devam etmesi halinde su sorununun artacağını ve tarımın 

bundan ciddi bir biçimde etkileneceği sonucuna ulaşmıştır. 

Türkiye son yıllarda milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Turistlerin bir 

çoğu genellikle Türkiye’nin kıyı bölgelerini tercih etmektedir.  Şenerol (2010) iklim 

değişikliğinin Türk turizmini etkileyeceğini turistlerin başka ülkelere yönelmesi 

sebebiyle turizm merkezlerinin de değişmesine sebep olacaktır. 

Akyel (2009) Türkiye enerji talebini karşılamak için görece temiz ve CO₂ 

emisyonu az olan doğalgaz ve yüksek kalorili kömür tüketmekte; yenilenebilir enerji 

kaynaklarından olan hidroelektrik santrallerinden ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamaya 

çalışarak da OECD ülkeleri arasında kişi başı en düşük karbondioksit (CO₂) emisyonuna 

sahip olan ülke olmuştur. 
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İklim değişikliğinin Türk tarımı ve ekonomisini nasıl etkileyeceğine ilişkin 

bulgular Saya’nın (2016, s. 136) iklim değişikliğinin buğday, mısır ve yulaf gibi ürünlerin 

verimliliğine etkisini araştırdığı çalışmasında ortaya konmuştur. “İklim değişikliğinin 

etkileri, tarım sektöründe verimlilik kayıplarına ve bunun sonucunda rekolte düşüşlerine 

neden olmaktadır’’. Bu düşüşler de mali kayıplara ve bu ürünlerde fiyatların 

yükselmesine neden olacağı gibi bu alanda emek gösteren ve ekonomik olarak kazanç 

sağlayan kişilerin de işsiz kalmalarına sebep olabilecektir. Saya (2016) iklim değişikliği 

yalnızca ekonomik değil aynı zamanda yüksek sıcaklıkların hava olaylarına yol açıp 

virüslerin dağılmasına böylece çeşitli hastalıklar üreterek insan sağlığını da etkilemesine 

neden olacaktır. 

Şensoy (2015, s. 75) Türkiye’de iklim değişikliğinin buğdayların ve meyve 

ağaçlarının fenolojik dönemleri üzerine etkilerini incelemiştir. Bu çalışmasının 

sonucunda iklim değişikliğine 1990 sonrası dönemde “sadece doğal vejetasyonun değil 

meyve ağaçları ve kışlık buğday gibi tahılların da açıkça tepki verdiği’’bulgusunu elde 

etmiştir. 

 

 

2.6.3. Kültürel Miras Bölgelerine Etkileri 

Kültürel miras; maddi veya maddi olmayan geçmiş kuşaklardan miras kalan, 

gelecek kuşaklara aktarılması planlanan insan yaratıcılığının ve ifadesinin tüm kanıtlarını 

içerir. Bununla birlikte, kültürel miras geçmişte ele geçirilen bir dizi bina, obje veya 

gelenek değil, aynı zamanda önemli sosyal, çevresel ve ekonomik baskılar karşısında 

korunmaya değer olanı seçmeye karar veren bir sürecin sonucudur. Çeşitli faktörler 

kültürel mirası tehdit etmektedir. Bunların büyük bir çoğunluğu insan kaynaklıdır ve çok 

az bir kısmını doğal nedenler oluşturmaktadır. İnsan kaynaklı faktörler içinde kültürel 

mirasların yasa dışı ticareti, arkeolojik alanların yağmalanması, tarihi binaların ve 

anıtların yıkılması, kentleşme hızının artması, yönetim hataları, mevzuatın yetersizliği 

gelmektedir.  Doğal nedenler içinde ise deprem, sel, toprak kayması, kasırgalar yer 

almaktadır. “Bu tehditler arasında özellikle iklim değişikliği diğer etmenleri de harekete 

geçirip yerel maddi kaynaklar üzerinde geri dönülmez tahribatlara yol açabilir’’ (Başkan, 

2016, s. 299).  

Bilindiği üzere Hindistan’ın Agra şehrinde yer alan Tac Mahal’ın rengi son 

yıllarda beyazdan sarıya dönmektedir. Su ve hava kirliliği Tac Mahali tehdit etmektedir. 

Hindistan Ulusal Çevre Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından derlenen rapor, daha 
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önceki tehditlerden sonra alınan önlemlerin 17. yüzyıl mezarının hava ve su kirliliği 

nedeniyle onarılamaz şekilde zarar gördüğünü göstermiştir (The Guardian, 2018). 

Moradi (2016, s. 98) Bursa örneğinden yola çıkarak kentsel büyüme ve yerel iklim 

değişikliğini incelediği çalışmasında Bursa ovasının yerleşmeye açılmasının tarımda 

arazi kaybına sebep olduğunu “mekânsal planlama kararlarının iklimi etkilediği, 

dolayısıyla kentlerin iklim değişikliği hassasiyetine göre geliştirilmesinde planlanmanın 

en önemli araç olduğu’’ sonucuna ulaşmıştır. 

İklim değişikliğinin somut kültürel miras üzerinde etkileri giderek artmaktadır ve 

Bursa’da yer alan tarihi çevrenin bu değişikliklerden etkilenmektedir. “İklim 

değişikliğine geçiş ve uyum dönemlerinde maddi miras varlıklar üzerinde kayıplar 

olacaktır ve yakın gelecekte uygun adaptasyon süreçleri uygulanmazsa bu kayıplar çok 

daha büyük boyutlarda olacaktır’’ (Başkan, 2016, s. 100). 

Özetlemek gerekirse genel olarak iklim değişikliğinin Türkiye’yi gelecekte 

etkileme potansiyellerinin olduğu konular şöyledir:  Aşırı sıcaklar, su kıtlığı, tarım 

arzında düşüşler, ekonomik sorunlar, düzensiz yağışların sebep olabileceği heyelanlar, 

azalan kar örtüsü ile beraber çığ riskinin artması, somut kültürel mirasın tahrip olması, 

hayvan ve bitki türlerinin azalmasıdır. 

 

2.7. İklim Değişikliği ile Mücadele, Uyum ve Adaptasyon Süreçleri 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) sürdürülebilir kalkınma için 

çeşitli hedefler belirlemiştir. Bunlardan ikisi iklim değişikliği ve çevre ile ilgilidir.  

Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (2019) sürdürülebilir kalkınmayı, “Gelecek 

nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanına ödün vermeden, bugünün 

ihtiyaçlarını karşılayan bir kalkınma’’ olarak tanımlamıştır.  

Sürdürülebilir kalkınma sadece çevreyi içermez; içinde ekonomi, eğitim, nüfus, 

toplum ve sağlık gibi parametleri barındırır. Sürdürülebilir kalkınma toplumların kendi 

kendine yetebildiği, sağlık açısından riskin en az olduğu ve sosyal adaletin yüksek olduğu 

anlamları içermektedir. Bu da sadece şu anda dünya üzerinde yaşamakta olan insanların 

hayatlarını merkeze alma ile değil sonraki nesillerin de ihtiyaçlarını, bir anlamda kişisel 

refahlarını da düşünmeyi gerektirir. Dünya Tarım Örgütü (FAO) iklim değişikliği ile 

mücadele konusunda üç aşamanın önemine dikkat çekmiştir: İklime ya da ortama alışma 

yani onunla yaşamayı öğrenme, adaptasyon ve azaltmadır (FAO, 2008). İklim 

değişikliğinin sınırlandırılması, sera gazı emisyonlarında adaptasyon ile birlikte iklim 

değişikliği risklerini sınırlayabilen önemli ölçüde ve sürekli düşüşler gerektirecektir 
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(IPCC, 2014). Gilman (2008) iklim sisteminin büyük bir kısmı sera gazı 

konsantrasyonlarındaki değişikliklere yavaş yanıt vermekte olduğunu, sera gazı 

emisyonları bugün ki seviyelerde kalsa bile iklimin değişmeye devam edeceğini bu 

nedenle iklimde değişimin kaçınılmaz olacağını dolayısıyla insanların bu konuda 

bilgilendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

İklim değişikliği birden çok alanı ilgilendirmesi sebebiyle iklim değişikliği ile 

mücadele için herkesin işbirliğinine ihtiyaç vardır. Şaylan’a (2009, s. 132) göre “Mevcut 

enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve karbon ekonomisinden yeşil ekonomiye 

dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadelede kritik bir öneme sahiptir’’.  

FAO (2009) iklim değişikliğine uyum, gıda güvenliği, yoksulluğu azaltma, doğal 

kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve korunması için zorunluluktur ve sera gazı 

emisyonlarının üçte birinden sorumlu olan tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinin 

azaltmaya önemli bir katkıda bulunmaması durumunda, küresel azaltma hedefine 

ulaşmak mümkün olmayacaktır. Çünkü okyanuslar, göller, ormanlar ve tarım alanları da 

büyük oranda karbonu saklar ve böylece iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına 

katkıda bulunur.  

Stern (2008) “Küresel İklim Değişikliği ve Ekonomi’’ adlı çalışmasında; 

ormansızlaşma ile mücadelenin; su havzalarını ve biyolojik çeşitliliği koruyabileceğini 

böylece yerel geçim kaynaklarını teşvik edebileceğini dolayısıyla da ormansızlaşma ve 

orman bozulmasını azaltmanın, iklim değişikliği ile mücadelede en uygun maliyetli 

azaltma yaklaşımlarından biri olacağını öne sürmektedir. 

Türkiye’nin orman varlığı 1973- 2015 yılları arasında 2.1 milyon hektar artmıştır. 

“Türkiye ormanlarında tutulan karbon miktarı 2015 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 1,9 

milyar ton olarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre ülkemiz ormanları yıllık 42 

milyon ton oksijen üretmektedir’’ (Orman Genel Müdürlüğü, 2015, s. 26).  Türkiye’de ki 

inşaat sektörünün son 20 yılda iyice büyümesi ve konut sayısının her geçen gün arttığı 

bulgusu ile orman varlığını değerlendirdiğimizde ormanlar ve yeşil alanlar aleyhine bir 

gelişme olduğunu belirtmekte fayda vardır.  
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2.8. Alanyazınında İklim Değişikliği ve Eğitim Temalı Çalışmalar 

Bu bölümde alanyazınında iklim değişikliği ve eğitim konularında yapılmış 

çalışmalar yer almaktadır. Çalışmalar; yazarları, yapıldığı yıl, başlıkları, yöntemleri, 

bulguları ve önerileri dikkate alınarak özetlenmiştir. 

Lorenzoni ve Pidgeon (2006; 86-87) ‘‘İklim Değişikliğine Avrupa ve Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) Perspektifinden’’ baktıkları çalışmalarında, insanların iklim 

değişikliği ile ilgili olarak topluma karşı ahlaki yükümlülüklerini olduğunu kabul 

ettiklerini; iklim değişikliğinin nedenleri ve çözümüne yönelik ise sınırlı bilgileri 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Araştırmaya katılan 312 İngiliz kişisel eylemler 

konusundaki sorumluluklarını kabul ederken, aynı zamanda bu eylemleri 

gerçekleştirmede ki başarısızlıklarını da kabul etmişlerdir. ABD ve Avrupa'da ki çoğu 

birey için iklim değişikliği karmaşık ve bazen yanlış anlaşılan bir konu olmuştur. 

Katılımcılar iklim değişikliğinin temsil ettiği daha büyük sosyal sorunların farkındalığı 

ile günlük yaşamlarının gerekliliklerini dengelemeye çalışırken iklim değişikliğine karşı 

kararsız bir tutum sergilemişlerdir. Bu bulgular 2007’de Lorenzoni’nin İngiltere’de 

gerçekleştirdikleri çalışmalarda da tekrarlanmıştır. 90 kişi ile yarı yapılandırılmış odak 

grup görüşmesi yapılmıştır. Bu çalışmada Lorenzoni, Whitmarsh ve Cole’e göre (2007) 

iklim değişikliği konusunda mücadelede önemli sorunlardan biri insanların yaşam 

biçimlerini değiştirmek zorunda kalacaklarına dair duydukları inançtır. Araştırmalarının 

diğer bulgusu da bilgi eksikliğinin, iklim değişikliği konusunda belirsizlik hissine (iklim 

değişikliğinin gerçek olup olmadığına ilişkin kanaat) katkıda bulunabilme ihtimalidir. 

Katılımcılarının birçoğu iklim değişikliğinin gerçekliği ve ciddiyeti konusunda kararsız 

kalmışlardır. Bu kafa karışıklığını gidermek için temel bilgi sağlanmasına ihtiyaç vardır. 

Çünkü bilimsel kanıtların güvenilmez, eksik, anlaşılmaz olduğunu ayrıca politik ve 

toplumsal tartışmaların iklim değişikliği konusunda eyleme dönüşmediğini 

belirtmişlerdir. Lorenzo vd. (2007) iklim değişikliği ile mücadele etme hususunda 

sorumluluk almamaya sebep olarak insanların iklim değişikliği hakkında yeterince bilgi 

sahibi olmadıkları sonucuna ulaşmıştır. Temel bilgi sağlanmasını önermişler çünkü 

İngiltere’nin sera gazı emisyon azaltma taahhüdüne ulaşması ve iklim değişikliğinin 

etkilerini etkin bir şekilde azaltmak için halkın katılımının zorunlu olduğunu 

belirtmektedirler. 
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Lawrence ve Saundry (2008) ‘‘İklim Değişikliği, Sağlık Bilimleri ve Eğitim’’ adlı 

çalışmalarında iklim değişikliği konusunda sağlık bilimleri ve tıp fakültelerinin hedef ve 

amaçlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi bir zorunluluk haline geldiğini 

belirtmektedirler. Öğrencilerin bu konulara ilgilerini ve bilgilerini artırmak için Lawrence 

ve Saundry (2008) sınavlarda çevre sağlığına ilişkin soru sayısının arttırılmasını, fakülte 

ve çeşitli akademik geçmişlerden gelen öğrencilerin, çevre sağlığı eğitimine 

disiplinlerarası bir yaklaşımla işbirliği yapmalarının teşvik edilmesinin; tıp ve hemşirelik 

okullarının programlarının insan ekolojisi ve çevre sağlığı eğitimi ile iklim değişikliğinin 

klinik yönlerinin içermesinin önemli olduğunu belirtmektedirler.  

Oluk ve Oluk (2007) “Üniversite Öğrencilerinin Küresel Isınma, İklim Değişikliği 

ve Sera Etkileri Algılarını’’ inceledikleri çalışmalarında bu kavramlara ilişkin bilgi 

düzeylerini yetersiz bulmuşlardır. Tanrıverdi (2009) 2005 yılında yürürlüğe giren 

ilköğretim programlarını “Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim 

Programlarının Değerlendirilmesi’’ isimli çalışmasında; iklim değişikliği ve temiz enerji 

açısından öğrenme alanı, ünite ya da konuya yer verilmediğini saptamıştır. 2005 Sosyal 

Bilgiler ve Ders Kitapları ile ilgili bir Araştırma yapmamıştır. Tomal ve Kaya (2011) ise 

aynı amaçla 2005 yılından itibaren uygulamada olan sosyal bilgiler programını 

incelemişlerdir. Çalışmalarında sadece 6 ve 7. sınıf programlarına odaklanmışlardır. 

Öztürk ve Öztürk’te (2013) sosyal bilgiler dersi öğretim programlarını “sürdürülebilir 

çevre eğitimi’’ bakımından inceledikleri çalışmalarında, söz konusu programların (4, 5, 

6 ve 7. sınıf) eksik   ve yetersiz olduğu bulgusuna ulaşmışlardır (Öztürk ve Öztürk, 2013). 

Gedik (2010) “Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olayların Kullanımı ve Öğrenci 

Görüşlerini’’ incelediği çalışmasında görüşme formları kullanmıştır. Öğrencilerin büyük 

bir kısmına göre Türkiye’de güncel olayların başında siyaset gelirken ikinci sırada çevre 

sorunlarını gelmektedir. Öğrencilere göre Türkiye ve Dünya’nın en önemli güncel sorunu 

kuraklıktır. Araştırmacıya göre bu bulgu kuraklık sorunun Türkiye’de ciddi anlamda 

hissedildiğini göstermektedir. Çevre sorunlarını yönelmiş filmler ve belgesellerin 

kullanılması ile okul çevresinde baraj, göl, ırmaklara yönelik araştırma gezilerini 

önermiştir. 

Çetin, Yalvaç ve Sezgin (2010) “İlköğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Karikatür 

Kullanarak Çevre Sorunlarını Nasıl Algıladıklarını’’ araştırdıkları çalışmalarında 

öğrencilerin çoğunun çevre sorunları hakkında doğru bilgilere sahip olduklarını ancak 

bunları birbirinden bağımsız olarak gördükleri ve ilişkilendiremedikleri bulgusuna 

ulaşmışlardır. Çalışmada çevre sorunlarına yönelik karikatürlerin yer aldığı formlar 
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kullanılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Diğer önemli bulgu ise öğrencilerin küresel 

ısınma dışında kalan çevre sorunlarının kaynağı olarak insanın bilinçsizliğini ve 

sorumsuzluğunu göstermektedir. Halbuki küresel ısınma, insan kaynaklı faaliyetlerin 

bilinçli olarak artması sonucu atmosferde biriken sera gazlarının dünyayı daha fazla 

ısıtması olayıdır.  

İncekara ve Tuna (2010) “Öğrencilerin Çevresel Konularda Bilgi Düzeylerini’’ 

ölçtükleri çalışmalarına 117 lise son sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin çoğunun 

çevresel sorunlarla ile ilgili bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Ancak çevresel konularda 

Türkiye’yi ilgilendiren uluslararası gelişmeleri takip etmedikleri bulgusuna ulaşmışlardır.  

Bu nedenle bu konunun araştırılmasını önermişlerdir. 

Klasik kitle iletişim araçları (posta, faks, telefon, uydu ve radyo gibi) bilgiye bu 

kadar hızlı ulaşılması ve erişilmesi açısından günümüzle kıyaslandığında yetersiz 

kalmaktadır. İnternetle beraber hayatlarımıza giren sosyal medyanın çok yoğun 

kullanıldığı bu dönemde bilgiye erişim oldukça kolay hale gelmiştir. Ancak buna rağmen 

dünyadaki gelişmelerin takip edilmemesi öğrencilere bazı yeterliliklerin 

kazandırılamadığı anlamını taşımaktadır. Öğrenciler küresel dünyanın bir vatandaşı 

olarak dünyayı ve ülkesini ilgilendiren konularla ilgili bilgi sahibi olmayı istemesini 

sağlamak eğtimin görevlerindendir. 

Yale Üniversitesi’nin 2.030 Amerikalı ile 2010 yılında gerçekleştirdiği 

“Amerikalıların İklim Değişikliği Algıları’’ çalışmada likert tipi değerlendirme ölçeği 

kullanılmıştır.  Katılımcıların %35’i okullarda öğrencilere iklim değişikliğinin nedenleri, 

sonuçları ve olası çözüm yollarına ilişkin konularının öğretilmesinin gerekli olduğuna 

ilişkin önermeye kesinlikle katıldıklarını belirtirken %40 ise katılıyorum seçeneğini 

işaretlemiştir. Bu bulgu Amerikalıların 4’te 3’ünün iklim değişikliği eğitiminin önemli 

olduğuna ilişkin fikirlere sahip olduklarını göstermektedir (Leiserowitz, 2010; akt. Tomáš 

Miléř ve Petr Sládek, 2011). 

Torres (2011) ‘‘Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğine İlişkin 

Algılarını’’ araştırdığı çalışmasında 9. sınıf öğrencisi olan 168 kişiye 5 maddelik bir anket 

uygulamıştır. Öğrencilerin genel olarak iklim değişikliğine yönelik bilgilerinin olduğunu 

ancak nedenleri ve mekanizmana ilişkin derinlemesine bilgilerinin olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır. Ayrıca küresel iklim değişikliği ve ozon tabakası arasındaki ilişki konusunda 

öğrencilerin ciddi kavram yanılgılarına sahip oldukları bu nedenle öğrencilere iklim 

değişikliğinden önce atmosferin yapısı ve sera etkisinin anlatılmasını önermiştir. 
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Hamilton (2011) rastgele örneklem yoluyla 1548 kişi ile anket gerçekleştirmiştir. 

Cinsiyetin iklim değişikliği konusunda olumlu ve önemli bir etkisi olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Yaptığı çalışmanın sonucunda kadınların erkeklere oranla daha fazla küresel 

ısınmanın yaşamları boyunca tehdit oluşturacağını düşündüğünü ortaya koymuştur. 

Çalışmasının önemli diğer bir bulgusu da siyasi görüşlerin iklim değişikliğinin 

nedenlerini anlamlandırmada etkisi olduğunu göstermesidir. ABD’de kendisini 

Cumhuriyetçilerle özdeşleştirenlerin iklim değişikliğinin doğal bir süreç ve kendileri için 

tehdit içermediğini belirtirken, Demokratlar, Cumhuriyetçilerin aksine iklim değişikliğini 

yaşamları için tehdit olarak gördükleri ve insan kaynaklı olduğuna dair fikir 

belirtmişlerdir. Tüm bu bulgular ideolojik yatkınlıkların bilgiyi nasıl işlediği üzerine 

güzel bir örnektir. İdeoloji bir bakıma bilimsel kanıtları da reddetmektedir. Çelişkili 

savların dengelenmesi için kritik öneme sahip, iklim değişikliğine yönelik iklim 

bilimcileri tarafından aktif olarak yanıt verilen web sitelerinin oluşturulmasını önermiştir. 

Fahey (2012) öğretim programı ve iklim değişikliği adlı çalışmasında iklim 

değişikliği ile mücadele için eğitimin eleştirel analiz becerileri ile beraber bilimin 

bulgularını içermesi gerektiğini ve öğrencilerin çok boyutlu olan uluslararası sorunları 

öğrenme ve bu sorunların çözümü için harekete geçmelerini sağlamak için öğretmenlerin 

aktif birer araştırmacı olmalarının önemine değinmiştir. 

Trenbath (2012) lisans öğrencilerinin doğal ve antropojenik (insan kaynaklı) iklim 

değişikliği kavramlarını araştırdığı çalışmasında durum çalışması, yarı yapılandırılmış 

görüşme formları ve anketlerden yararlanmıştır. Öğrencilerin iklim değişikliğinin doğal 

süreçlerinin etkisine ek olarak insan kaynaklı etmenlerinde rolünün olduğuna ilişkin 

görüş bildirmişlerdir. Bazı öğrenciler iklim değişikliğini diğer çevre sorunlarıyla 

karıştırmıştır. Bu bulgu alanyazınında daha önce elde edilen bulgularla uyuşmaktadır. 

Bazı öğrencilerin iklim değişikliğini dolaylı olarak genelleştirmekte ve bu nedenle iklim 

değişikliğinin sebeplerini ve etkilerini diğer çevre sorunlarınları ile karıştırmaktadırlar. 

İklim değişikliğine adanmış araştırma gruplarının oluşturulması ve gelecek 

çalışmalarında iklim değişikliği ile ilgili kafa karışıklığının nedenlerini derinlemesine 

incelemelerini önermiştir. 

Meehan (2012) ‘‘Lise Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Ders Programları ve 

Öğretmenlerin Rekabetçi Kavramları Üzerine’’ araştırma yaptığı çalışmasında 

öğretmenler, küresel iklim değişikliği konusunda takındıkları kuşkucu tavırlarının; 

öğrencilere bu konuda konunun zayıf ve güçlü yanlarını anlamalarına olumlu etki yaptığı 

görüşünü bildirmişlerdir. Öğretmenler kişisel görüşlerine uymasada küresel ısınma 
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konsunda programa göre hareket ettiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin tercih ettikleri 

kitaplar incelenmiş ve sadece bir tanesinin enerji tasarrufundan söz ettiği bulgusunu elde 

etmiştir. 

Sharma (2012) ekosistemler, fen bilgisi programlarında ve ders kitaplarında 

insanın dokunmadığı veya saf, bozulmamış doğal sistem olarak temsil etme anlamını 

yitirmiş ve sosyal bilgiler ile entegrasyon önem kazanmıştır. Küresel iklim değişikliği 

aslında sosyal bir kriz ve bu nedenle özellikle fen bilgisi eğitimi sosyal sorunların 

çözümünde önemli bir bileşen olarak görülmelidir. Bu nedenle, küresel iklim değişikliği 

bağlamında fen bilgisi eğitiminin amaç ve hedefleri revize edilmelidir. Öğrencilerin; 

insanlarla dünyanın geri kalanı arasındaki karmaşık ilişkiyi sorgulamalarını ve 

anlamalarını sağlamak için, sosyal bilgiler ve diğer disiplinlerle iyi bir şekilde 

bütünleşmiş bir fen bilgisi oluşturulmalıdır. Fahey, Verstraten, ve Berry’e (2016) göre 

fen eğitimi, şimdiki ve gelecek nesillerin belirsiz bir gelecekte istikrar için hazırlanmasına 

yardımcı olabilir. 

Yıldırım (2013) ‘‘Program Dışı Etkinliklerin Öğrencilerin İklim Değişikliği ile 

Mücadele, Uyum ve Azaltma Konularında Etkisini’’ araştırdığı çalışmasında durum 

çalışması desenini kullanmıştır. Program dışı etkinliklerin problem çözme, araştırma 

yapma ve iletişim becerilerine olumlu katkı yaptığını gösterirken öğrencilerin iklim 

değişikliği ile ilgili olarak eksik bilgilere ve kavram yanılgılara sahip olduklarını 

göstermiştir. Öğrenciler iklim değişikliğini küresel ısınma ile karıştırmışlardır. Ders dışı 

etkinlerin arttırılmasını önermiştir. 

    Tierney (2013) “Küresel İklim Değişikliğinin Öğrenciler Tarafından Nasıl 

Kavramsallaştırıldığını’’ araştırdığı çalışmasında 11 ve 12. sınıf öğencisi olan 25 öğrenci 

ile durum çalışması gerçekleştirmiştir.  Radyasyon, sera etkisi, ozon ve karbon döngüsü 

konularında öğrencilerin bu kavramları ifade ederken zorlandığı bulgusuna ulaşmıştır. 

Araştırmanın kayda değer diğer bir bulgusu da bazı öğrencilerin kendisi ile aynı fikri 

paylaşmayan öğretmenleri ve arkadaşlarından edindiği bilgileri güvenilir bilgi 

barındırmayan çevrimiçi kaynaklara tercih etmeye daha yatkın olduklarını ortaya 

koymasıdır. Öğrencilere iklim değişikliğinin önemli kısımlarını keşfetme fırsatı verilmeli 

ve bunun için eğitimin içeriğinde yanlış anlaşılan veya eksik kavramlara yönelik 

konuların yer alması önerisinde bulunmuştur. 

 Kaya (2013) “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Kavramına 

Yönelik Metafor Algıları’’ çalışmasında olgu bilim desenini kullanarak 115 öğretmen 

adayının görüşünü almıştır. Öğretmen adaylarının küresel ısınmayı doğru algıladıklarını 
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ancak küresel ısınmanın neden ve sonuçları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını 

ortaya koymuştur. “Küresel ısınma gibi soyut kavramların öğretiminde metefor 

kullanılarak bu konuların somutlaştırılabileceğini’’ dolayısıyla metafor kullanımını 

önermiştir.  Pınar ve Akdağ (2012) öğretmen adayları “iklim, rüzgar ve 

harita’’kavramlarını doğru tanımlarken “ekoloji, sıcaklık ve yağış’’ kavramlarını da 

doğru tanımlayamadıkları bulgusuna ulaşmışlardır. 

Ar (2014) ‘‘İklim Değişikliği Risk Algısının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Açısından İncelenmesi’’ 160 çiftçinin anket kullanarak görüşlerine başvurmuştur.   

Üreticiler iklim değişikliğini kuraklık ile ilişkilendirmişlerdir. Aynı zamanda üreticilerin 

çoğu 10 yıl önceye göre verimde azalma olduğunu ve iklim değişikliğinin bir sorun olarak 

gördüklerini bildirmişlerdir. Yine de deprem ile karşılaştırdıklarında iklim değişikliğini 

çok büyük bir tehlike olarak görmemektedirler. Bunun sebebi depremin can kaybına 

sebep olduğu ancak iklimin böyle bir sonuç doğurmayacağına duydukları inançtır. Eğitim 

programlarında kadınların neden iklim konusuna karşı hassas olduklarına yer verilmesini 

ve iklim değişikliği ile ilgili eylem planlama kurullarında üyelerin cinsiyetlerinin dengeli 

dağılmasını önermiştir. 

Karatekin, Kuş ve Merey (2014) “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre 

Sorunlarının Çözümünde Sosyal Katılımları’’ adlı çalışmalarına 12 öğretmen adayı 

katılmıştır.  Bu çalışmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği ile elde edilen bulgular betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Öğretmen 

adaylarının yarısının yaşamakta oldukları illerde meydana gelen çevre sorunlarının 

farkında olduğunun diğer yarısının ise farkındalık düzeyinin az ile hiç arasında olduğunu 

bulmuşlardır. Bu araştırmada elde edilen diğer bir bulgu da öğrencilerin çevre sorunları 

konusunda alacakları sorumlulukların sonucu değiştirmeyeceğini düşünmeleridir. Çünkü 

tek tek bireylerin fark yaratamayacaklarına inanmaktadırlar. Öğrencilerin pragmatik bir 

yaklaşımla ödev verilmesi veya sınavda sorulması halinde çevre sorunları ile ilgili 

araştırma yapmak zorunda kalacaklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin hayatlarını 

etkileyecek çevre sorunlarına ilişkin okulda veya okul dışında düzenlenen etkinliklere 

katılmadıkları bulgusu öğretim programlarının öğrencilere vatandaşlık bilgi bilgi ve 

becerilerini kazandırma noktasında yetersiz kaldığını göstermektedir. ‘‘Öğretmen 

adaylarının çevre sorunlarına karşı farkındalık, ilgi, bilgi ve bilişsel beceri düzeyleri 

düşük’’ olması sebebiyle doğa sevgis ile ekoloji bilgisi kazandırılmasını ve sosyal 

katılımlı bir çevre eğitimi öneriyorlar. 
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Saylan (2014) ‘‘Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çeşitli Konulardaki 

Epistemolojik İnançlarını’’ araştırdığı çalışmasında 2012-2013 bahar döneminde 630 fen 

bilgisi öğretmen adayının görüşlerine başvurmuştur. Küresel ısınmanın sebep olduğu 

olayların neler olduğu konusunda öğretmen adaylarının karışık bilgilere sahip oldukları 

sonucuna ulaşmıştır. Öğrencilerin bazıları ozon tabakasının incelmesinin nedeni olarak 

küresel ısınmayı görmüşlerdir. Kalıcı çözümler sağlamak sorunların üstesinden gelmek 

ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek için çevre eğitimi önermektedir.  Bulut (2017) 

“İklim değişikliği ve Gıddens Paradoksu’’ ilişkisi insanların iklim değişikliğinin 

sonuçları hakkında yeterince bilgi sahip olmadıklarını ya da günlük hayat ritimlerini 

etkilemediği sürece bu sorun ile ilgili endişe etmenin de yersiz olduğu anlamına 

gelmektedir. İklim değişikliği ürkütücü senaryolara sahip olabilir ancak görünür şekilde 

insanların hayatını etkilemediği için “gerçek dışı olarak’’ görülmektedir. 

Muttarak ve Lutz’a (2014) göre eğitim bireylerin uyarlanabilir kapasitelerini 

etkileyebilecek bilgi, beceri ve yetkinlik kazanmalarının birincil yolu olarak kabul edilir. 

Böylece iklim olaylarının olumsuz etkilerini doğrudan ve dolaylı yollarla azaltmada 

önemli bir rol oynayabilir. Örneğin afet olayı sırasında, uyarı mesajlarına uygun yanıtları 

bulmak ve uygulamak, kayıpları en aza indirgemek için çok önemlidir.  

 Tetik ve Acun (2015) “Turizm Öğrencilerinin Küresel Isınma ve İklim 

Değişikliği Algısı ve Görüşleri’’çalışmalarında 542 öğrencinin görüşlerine 

başvurmuşlardır. Öğrencilerin her iki kavrama ilişkin bilgilerinin çoğunu ilk olarak 

televizyondan elde ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Televizyonu sırasıyla internet ve okul 

takip etmiştir. Öğrenciler iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında eğitimlerinin 

verilmesinin gerekli olduğunu düşündüklerini belirtirken; toplumsal çabalarının bireysel 

çabalardan daha anlamlı ve etkili olabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir. ‘‘Medyanın 

sağladığı kavramsal çerçeve bilimsel çerçeveden farklıdır ve bu durum küresel ısınma 

konusunda elde edilen bilgilerin kavram yanılgılarına neden olmaktadır (Oluk ve Oluk 

2007; akt. Kaya, 2013)’’. 

Aydın (2015) “Düzey Olarak Birbirinden Farklı Türlerdeki Ortaöğretim 

Kurumlarındaki Öğrencilerin Küresel Isnmaya İlişkin Bilgi Düzeylerini’’ ölçtüğü 

çalışmada “küresel ısınma bilgi anketi’’ uygulamıştır. öğrencilerin genel olarak küresel 

ısınma konusunda ortalamanın üstünde bilgi sahibi olduklarını Anadolu Öğretmen 

Lisesinin anket ortalamasında en yüksek puanları alırken Anadolu Öğretmen Lisesini Fen 

Lisesi ve Meslek Lisesi takip etmektedir. Meslek lisesi öğrencilerinin küresel ısınma bilgi 

düzeyleri diğer lise türleri ile kıyaslandığında farklılıklar elde edilmiştir. Bunun sebebi 
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“meslek lisesi öğrencilerinin kültür derslerine meslek derslerinden daha az önem 

vermesi’’ gösterilmektedir (Gül, 2008; akt. Aydın, 2015).  Yapılandırmacı yaklaşımla 

küresel ısınma konularının öğretilmesini ve güncel çevre konularına öğretim 

programlarında daha fazla yer verilmesini önermiştir. 

McCelland (2015) “Öğrencilerin İklim Değişikliği Anlayışlarının Yeniden 

Yapılandırılması’’ isimli çalışmasında 90 öğrencinin görüşlerine başvurmuştur. 

Çalışmada ön ve son test, anket ve içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin bir kısmı 

küresel iklim değişikliğini ilgisiz çevre sorunları ile yanlış ilişkilendirdiği bulgusuna 

ulaşmıştır. Bu yanlış bağlantıların bazıları küresel ısınmayı ozon tabakasındaki deliğe 

bağlamak, çöpleri yere atma, su kirliliği ve toksik atık olmuştur. Fen bilgisi öğretmenleri 

arasında iş birliğinin arttırılması, lise öğretim programlarına küresel iklim değişikliği ile 

ilgili olan konuların eklenmesini ve iklim değişikliğinin disiplinler arası yaklaşımla 

öğretilmesini önermiştir. 

Ceyhan (2016) ‘‘Öğretmen Adaylarının Küresel İklim Değişikliği Olasılık 

Algıları: Bilişsel, Davranışsal ve Kişisel Değişkenlerin Rolü’’ araştırmasında sınıf 

öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri ile çalışmıştır. Öğrencilerin büyük kısmı iklim 

değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmaya dahil olanların 

yine büyük bir kısmı iklim değişikliğini doğru olarak açıklamalarına rağmen bazılarında 

kavram yanılgısına rastlanmıştır. İklim değişikliği konusunda kavram yanılgıları ve kafa 

karışıklığı ise şunlar olmuştur: Ozon deliği ile atmosferde biriken tozun artması 

öğrencilere göre iklim değişikliğinin sebebi olmuştur. Öğretmen yetiştiren kurumların 

programlarının gözden geçirilmesini önermiştir. 

Memişoğlu ve Güçin (2017) ‘‘Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre 

Güncel Konuların Öğretimi’’ çalışmalarında nitel araştırma yöntemlerinden durum 

çalışmasını kullanmışlardır. 12 sosyal bilgiler öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme 

formundan elde ettikleri verileri betimsel analiz yöntemi ile çözümlemişlerdir. Güncel 

konuları öğrenen öğrencilerin çevresine karşı daha duyarlı birer vatandaş olabileceklerini 

belirtirken, sosyal bilgiler programındaki güncel konuları yetersiz bulmuşlardır. Terör ve 

darbe dışında öğretmenler iklim değişikliği ve çevre sorunlarının programda daha fazla 

yer alması gerektiğine ilişkin görüş bildirmişlerdir. Ders sayısının arttırılması ve güncel 

konuların öğretim programlarına eklenmesini önermişlerdir. 

Tuncel (2017) ‘‘Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatürlerle Küresel Isınmma Eğitimi 

Üzerine Örnek Bir Çalışma’’ araştırmalrında eylem araştırmasını kullanmıştır. 5. sınıfta 

öğrenim gören 100 öğrenciyLe önce ön algı ve son algı formu kullanılmış ardından 
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karikatür sunumu yapılmıştır. ‘‘Karikatür analiz formu’’ kullanılarak elde edilen veriler 

içerik analizi ile çözümlenmiştir. Karikatürlerin öğrencilerde küresel ısınma ve iklim 

değişikliği farkındalık düzeylerine etkilerini araştırdığı çalışmasında olumlu bulgulara 

ulaşmıştır. Öğrencilerin çoğunda karikatürler sayesinde öğrenme ve farkındalık 

düzeylerinde artış bulgusuna ulaşılmıştır. ‘‘Karikatür ve çizgi romanların kullanımını’’ 

önermiştir. 

Gülsoy (2018) ‘‘Üniversite Öğrencilerinin Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 

Üzerine Bilgi Düzeyi ve Algıları’’ araştırmasında 579 son sınıf üniversite öğrencilerinin 

görüşlerine başvurmuştur. Çalışmasında öğrencilerin iklim değişikliğini küresel ısınma 

ile karıştırdığını ve çoğunun iklim değişikliğini “mevsimlerin değişmesi” algıladığını 

göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin önemli bir kısmı iklim değişmesini “doğal dengenin 

bozulması” olarak tanımlamaktadır. İklim değişikliğine ilişkin bilgileri sırasıyla 

‘‘internet, TV radyo, bilimsel çalışmalar ve üniversite eğitimlerinden’’ elde etmişlerdir. 

Çevreye yönelik ders almanın bilinç düzeyi üzerinde etkisi olduğu bulgusundan hareketle 

‘‘ders programlarına çevre sorunları ilgili konuların eklenmesi, konferans, sempozyum 

gibi aktivitelere öğrencilerin yönlendirilmesi ve medya araçlarının doğru paylaşımlar 

yapmasını önermiştir. 

Schwab (2018) “İklim Değişikliği Eğitimi ve Toplumsal Çıktıları’’ çalışmasında 

anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanmıştır. İklim değişikliği konusunu 

anlaşılır bir biçimde öğretmek için öğretmenin sadece mesleki bilgisinin yeterli 

olamayacağı sonucuna ulaşmıştır. Öğretmenler, öğrencilerine vatandaşlık becerileri 

kazandırma, sahip oldukları bilimsel bilgiler ile anlamlı ve etkili bir şekilde 

davranmalarına yardımcı olmalıdırlar.  

Bu bulgulardan hareketle sadece öğretim programları ve ders kitaplarının hedef 

ve amaçlarının yeniden düzenlenmesinin yeterli olamayacağı öğretmen yetiştiren 

kurumların da programlarının hedef, amaç ve çıktılarının revize etmelerinin önemli 

olduğu ortadadır. 

Khalidi (2018) ‘‘Kaliforniya ve Teksas Ortaöğretim Fen Bilgisi Öğretmenlerinin 

İklim Değişikliği Algıları’’ başlıklı araştırmasında 832 fen bilgisi öğretmeni ile çevrimiçi 

anket gerçekleştirmiştir. Kaliforniya öğretmenlerinin %21'inin Teksas öğretmenlerinin 

ise %36’sının iklim değişikliğinin doğal nedenlerden kaynaklandığına inandıkları 

bulgusuna ulaşmıştır. Kaliforniya ve Teksas öğretmenlerinin çoğunluğunun ozon 

tabakasının incelmesi, pestisitler ve aerosol spreyi hakkında iklim değişikliğine neden 

olduklarına ilişkin kavram yanılgıları olduğunu tespit etmiştir. Bu yüksek sayıdaki yanlış 
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cevap, bilimsel bilginin yanlış anlaşıldığına ve fen öğretmenlerinin önemli bir kısmının 

yetersiz hazırlandığına işaret etmektedir. Öğretmen eğitimi programlarının geliştirilmesi 

ve öğretmenlerin bilimsel bilgilerini geliştirmek için iklim değişikliğine yönelik öğretim 

yaklaşımlarına odaklanmış hizmet içi eğitimi önermektedir. 

Şeker (2018) “İlköğretim 7-8. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma ve 

İklim Değişikliğine Yönelik Tutum ve Davranışlarını’’ araştırdığı yüksek lisans tezinde 

çevre ile ilgili herhangi bir ders almayanların çevresel tutumlarının bu tarz dersi alan 

öğrencilere göre düşük olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Ancak Hiğde (2014) iklim 

değişikliğine ilişkin bilgiye sahip olup olmamanın “çevre dostu davranışların 

belirlenmesi’’ konusunda önemli bir etkisinin olmadığına ulaşmıştır. Şeker (2018) 

çalımasında betimsel tarama modeli ile Afyon ilinde 7 ve 8.sınıf öğrencisi olan 651 

öğrencisinin görüşlerine başvurmuştur. “Çevre merkezli davranış kazandırmak için 

uygulamalı çevre derslerinin programlara eklenmesini’’ önermiştir.  

Bieniek-Tobasco, vd (2019) araştırmalarında 73 kişi ile Skype üzerinden 

görüşmüşlerdir. İklim değişikliğine değinen belgeselden yararlanmışlardır. katılan 

kişilerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda elektrik ve suyu ihtiyacımız kadar 

kullanma, israf etmeme veya toplu taşıma araçlarını kullanma gibi rutin davranışlar 

dışında fikirlerinin olmadığı, izledikleri iklim değişikliği temalı belgeselin endişelerini 

arttırdığı ve harekete geçme isteklerinin de buna paralel olarak arttığı bulgusuna 

ulaşmıştır. Belgesellerin geniş kitlelere ulaşma konusunda iklim değişikliğinin 

bilinirliliğini arttırdığını ve belirli anlatım yaklaşımı kullanılarak duyguları harekete 

geçirmesi açısından eğitimde kullanılmasının gerekli olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 

 

Alanyazınında yer alan bu çalışmaları özetlersek; iklim değişikliği ile ilgili 

çalışmalar genel olarak öğrenciler ve öğretmenlerin bilgi düzeylerini ölçme ve kavram 

yanılgılarını ortaya koymaya yöneliktir. Alanyazının çoğunda ortak bazı bulgulara 

ulaşılmıştır. Bunlar: 

1. Öğrencilerin ve öğretmenlerin iklim değişikliği ile küresel ısınmayı birbirine 

karıştırmaları, bunları tam olarak ifade edememeleri, 

2. Öğrencilerin ve öğretmenlerin iklim değişikliğinin nedenlerine dolayısıyla da 

etkilerine ve sonuçlarına dair yanlış bilgilere sahip olmalarıdır. 
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Bu sonuçlar öğretmen yetiştiren kurumların, öğretim programları ve ders 

kitaplarının yukarıda sözü edilen bulgular açısından gözden geçirilmesinin gerekliliğini 

göstermektedir. Öğrenci ve öğretmenlerin küresel ısınma ve iklim değişikliği algılarına 

ve görüşlerine odaklanan sayısız çalışmasına olmasına karşılık; eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinin önemli bileşenlerinden olan ders kitapları ve öğretim programları araştırma 

kapsamın dışında tutulmuştur. Bu çalışma 2018 yılında MEB yazarları tarafından 

hazırlanan ve ilköğretim ve ortaokullarda uygulamada olan Sosyal Bilgiler Ders Kitapları 

ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programına odaklanmaktadır. Bakıldığında iklim değişikliği 

konusunda öğrencilerin sorumluluklarını farkedebilme ve sorumluluk alabilmeleri için 

konuyu doğru bir şekilde anlamaları gerektiği göz önüne alındığında kavram yanılgıları 

ve diğer birçok yanlış anlamların düzeltilmesi önem kazanmaktadır. Bu konuda ders 

kitapları ve öğretim programları dışında öğretmenlere de görevler düşmektedir. Bransford 

(2000) öğretmenler, öğrencilerinin önceki algılarını ortaya çıkarmalı ve bunların üzerinde 

çalışması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Öğrenme, önceki deneyimlerden aktarım 

içerdiğinden, bir kişinin mevcut bilgisi yeni bilgileri öğrenmeyi de zorlaştırabilmektedir. 

Bazen yeni bilgiler öğrencilere anlaşılmaz gelebilir, ancak bu karışıklık duygusu en 

azından bir sorunun varlığını tanımlamasına izin verebilir. Daha problemli durum ise 

öğrenenin yeni bilgiyi tamamen yanlış anlaması ve bu yanlış anlamayı kendisi için 

anlamlı bir şekilde yapılandırmasıdır. Çünkü bu koşullar altında, öğrencinin 

anlayamadığını anlaması zorlaşmaktadır.  
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BÖLÜM 3 

 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmada kullanılan model ve bu araştırma modeline uygun elde 

edilen veriler ile bu verilere yönelik çözümlemeler yer almaktadır. 

 

3.1. Araştırma Modeli 

 

Bu çalışmada 2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programında iklim değişikliğinin nasıl yer aldığını ortaya koymak için nitel araştırma 

yöntemlerinden olan doküman ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Christensen, Burke 

and Turner’a (2015, s. 401) göre “nitel araştırma öncelikli olarak nitel verilerin 

(kelimeler, resimler, imgeler gibi sayısal olmayan veriler) toplanmasına dayalı amprik 

araştırma yaklaşımıdır’’. Doküman analizi ise “araştırılması hedeflenen olgu ve olgular 

hakkında bilgi içeren yazılı materyallerinin analizini kapsar’’ (Yıldırım ve Şimşek, 2013, 

s. 217). İnceleme kapsamına alınan sosyal bilgiler ders kitapları ve öğretim programı 

içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi “birbirine benzeyen verileri belirli 

kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun 

anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır’’(Yıldırım ve Şimsek, 2013, s. 

259). Alanyazınında daha önce yapılmış olan çalışmalar öğretmenlerin ve öğrencilerin 

kavram yanılgılarına ve bilişlerine odaklanmıştır. Ancak daha önceki çalışmalar iklim 

değişikliği konusunda ders kitaplarına ve öğretim programlarına odaklanmamıştır. Bu 

çalışma sosyal bilgiler ders kitapları ile öğretim programında iklim değişikliğinin nasıl 

ele alındığı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma aynı zamanda söz konusu kavram 

yanılgılarının sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan bilgilerden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığını da ilişkin alt amaçlara da sahiptir. 
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3.2. Verilerin Toplanması 

 

2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programında iklim 

değişikliğinin nasıl yer aldığını araştırmayı hedefleyen bu çalışmada elde edilmek istenen 

veriler “Sosyal Bilgiler Dersi 4, 5, 6 ve 7. Sınıf Öğretim Programları’’ ile “Sosyal Bilgiler 

Dersi 4, 5, 6 ve 7. Sınıf Ders Kitapları’’ incelenerek elde edilmiştir. Araştırma kapsamına 

dahil edilen sosyal bilgiler ders kitapları ve öğretim programlarının tümü güncel olup 

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokullarda kullanılmaya başlanmış olan 

kitaplar ve programdır.  

 

3.3. Verilerin Çözümlenmesi 

 

2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programında iklim 

değişikliğinin araştırıldığı bu çalışmada “Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarının’’ 

iklim değişikliğine ilişkin amaçları, programda yer alan kazanımlar, değerler ve beceriler, 

Sosyal Bilgiler Ders Kitapları iklim, iklim değişikliği ve iklim ile ilişkili olan sıcaklık, 

yağış, tarım, yerleşim, gibi anahtar kelimeler kullanılarak içerik çözümlemesine tabi 

tutulmuştur. İçerik analizi yapılırken araştırmacının dışında Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinde öğretmenlik yapan en az iki yıl deneyime sahip olan 4 sosyal bilgiler 

öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Öğretmenlere iklim ve iklim değişikliği kavramlarının 

onlara neleri çağrıştırdığı sorusu yöneltilmiş ve ardından gelen cevaplar önce ana 

kategoriler ardından da alt kategoriler belirlenerek ders kitapları taranmıştır. 

Araştırmacının alanyazınından elde ettiği kavramlar da taramaya eklenmiştir. Ders 

kitaplarında taranan ana kavramlar iklim, çevre ve iklim değişikliği olurken alt kavramlar 

küresel ısınma, sera etkisi, sera gazları, fosil yakıtlar, mevsimler, atmosfer, hava olayları, 

hava kirliliği, yağış, buzullar, sıcaklık, tarım, yerleşme, orman, su, kuraklık, çölleşme, sel 

olayları, su problem, susuzluk, göçler, açlık, ağaçlandırma faliyetleri ve yeşil alanlar 

olmuştur. Çalışma kapsamında iklim, insan ve çevre ilişkisine yönelik olarak belirlenmiş 

kazanımların ders kitabına yansıma düzeyleri incelenmiştir. Bu inceleme kazanımların 

belirlemesi, kazanımlara yönelik bilgilerin ders kitabında yer almadığı ve öğrencilere 

konuyu kavratacak yeterli sorunun bulunup bulunmadığı dikkate alınarak yapılmıştır. 
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Sosyal bilgiler ders kitaplarında ve öğretim programında iklim, çevre ve insanın 

karşılıklı etkileri ve bu etkilerin doğurduğu sonuçlara odaklanılmıştır. Çünkü iklim 

değişikliğine bağlı olarak iklime bağlı tüm etmenlerde yerleşme, üretim ve ekonomi gibi 

durumlarda gözle görülür sonuçların olacağı düşünüldüğünden, iklim değişikliği kelime 

grubunun yer almadığı bölümlerin bu araştırmanın kapsamı dışında bırakılmamasının 

daha doğru olduğu düşünülmüştür. Çünkü eğer sosyal bilgiler ders kitaplarında ve 

öğretim programlarında iklim, insan ve çevre ilişkisi bu kadar yoğun veriliyorsa önemli 

olduğu düşünüldüğü içindir. Bu nedenle iklim değişikliğininde ders programlarına ve 

ders kitaplarına eklenerek öğrencilere kazandırılması da önem arz etmektedir. 
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BÖLÜM 4 

 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 

incelendiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

 

4.1. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Genel Amaçlarında İklim ve 

İklim Değişikliğine İlişkin Bulgular 

 

Milli Eğitim Temel Kanuna göre Türk Milli Eğitimin amaçlarından biri “İnsan 

haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan bireyler yetiştirmektir’’. Sosyal 

Bilgiler Dersi Öğretim Programında 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade 

edilen “Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine’’uygun olarak 18 özel 

amaç belirlenmiştir. Amaçlar içerisinde doğrudan iklim değişikliğine ilişkin özel bir amaç 

bulunmadığı görülmüştür. Ancak dolaylı olarak özellikle çevre ve insan etkileşimi, 

çevreyi koruma ve sürdürülebilir kalkınma konularında iklim değişikliği yer almaktadır.  

Öğrencilerden “Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile 

çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri 

doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde 

doğal kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip 

olmaları ile ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri 

amaçlanmaktadır’’ (MEB, 2018). 

 Türk Eğitim Sistemi “Yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara 

sahip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar’’. Bu amaçla sekiz anahtar yetkinlikten 

oluşan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) belirlenmiştir. Bunlardan biri de “sosyal ve 

vatandaşlıkla’’ ilgili yetkinliklerdir. Bu yetkinlik “Kişisel, kişilerarası ve kültürlerarası 

yetkinlikleri içerir; bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma hayatına etkili ve yapıcı 

biçimde katılmalarına imkân tanıyacak; gerektiğinde çatışmaları çözecek özelliklerle 

donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimlerini kapsamaktadır’’ (MEB, 2018). 
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Yetkinlikler bilgi, beceri ve değerler ile anlamlıdırlar. Sosyal ve vatandaşlık ile ilgili 

yetkinliklerle öğrencilerin küresel sorunlar ile beraber kültürler arası benzerlikleri, 

farklılıkları ve kültürler arası ilişkileri anlamalarına yardımcı olur. Böylece bireyler diğer 

olarak gördüğü toplumların kültürleri hakkındaki yanlış anlamalara ve kalıp yargılara 

meydan okuyabilir ve çok kültürlülüğü içselleştirebilir. Ayrıca bu yetkinlik yoksulluk, 

açlık, küresel iklim değişikliği ve göç gibi küresel sorunlar hakkında öğrencilerde 

farkındalık yaratarak; bu sorunların nedenlerini ve sonuçlarını analiz etmelerine ve bu 

konuda sorumluluk almalarına katkı sağlayabilir. 

 

 

4.2. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında İklim Değişikliği Bağlamında 

Beceri ve Değerlere İlişkin Bulgular 

 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında öğrencilerin TYÇ’ye uygun olarak bazı 

becerileri kazanması beklenmektedir. Bunlardan iklim değişikliği konusu ile ilgili olarak 

çevre okuryazarlığı ve mekanı algılama becerileri öne çıkmaktadır. Değerlerden de 

sorumluk ve duyarlılık ön plana çıkmaktadır. İklim değişikliği ile ilişkili iklim 

okuryazarlığı becerisi programda yer almamaktadır. Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programında 7 öğrenme alanı bulunmaktadır. “Öğrenme alanı, birbiri ile ilişkili bilgi, 

beceri ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden disiplinler 

arası bir yapıdır’’ (MEB, 2018). Özellikle “İnsanlar, Yerler ve Çevreler’’ öğrenme alanı 

öğrencilerin çevresini tanımasını, çevreleri ile olan ilişkilerini, etkileşimlerini ve bu 

etkileşimlerinin sonuçlarını anlaması açısından önemlidir. 

 

4.3. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımlarında ve Sosyal 

Bilgiler Ders Kitaplarında İklim ve İklim Değişikliğine İlişkin Bulgular  

 

Bu bölümde araştırma kapsamına alınan 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 

incelenmiştir. Sosyal bilgiler öğretim programlarında iklim değişikliğini doğrudan alan 

bir öğrenme alanı, ünite veya konunun olmadığı görülmüştür. Gerek ders kitapları 

gerekse öğretim programları sadece iklim değişikliği anahtar kelimesi ile tarandığında 

değerlendirmenin eksik olabileceği düşünüldüğünden; kitaplar iklim, iklim değişikliği ve 

iklim elemanları (sıcaklık ve yağış) ve bunların insan toplulukları üzerindeki etkileri göz 

önünde bulundurularak incelenmiştir. 
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Sosyal Bilgiler ders kitaplarını iklim değişikliği açısından incelediğimizde 7. Sınıf 

sosyal bilgiler ders kitabı dışında kalan diğer ders kitaplarında iklim değişikliği 

konusunun doğrudan ele alınmadığı görülmüştür. 7. Sınıf ders kitabında ise “Küresel 

Sorunlara Çözüm Üretiyorum’’ ünitesinde iklim değişikliği Dünya’yı ve Türkiye’yi 

etkileyecek önemli bir sorun olarak anlatılmaktadır. Sosyal Bilgiler ders kitapları iklim 

değişikliğini doğrudan ele almasalar da iklimin insan ve çevre için ne kadar önemli 

olduğuna ilişkin çok fazla örneğe sahiptir. Belirlenen kazanımların ders kitabına yansıma 

düzeyleri tek ek ele alınmıştır. Elde edilen bulgular ilgili bölümlerde verilmiştir. 

 Ders kitaplarında iklim, insan ve çevre ilişkisini sayısal anlamda ortaya koymak 

için Tablo 6 oluşturulmuştur. İklim, insan ve çevrenin karşılıklı etkileşimlerinden uzak 

bağlamlar tabloya eklenmemiştir. Kategorilerin yanında yer alan sayılar, o kavramın söz 

konusu ders kitabı içinde kaç kez tekrar edildiği yanı sıklığını belirtmektedir. 

Sosyal Bilgiler 4, 5, 6 ve 7. sınıf ders kitaplarında en sık tekrar edilen kavramlar 

iklim, çevre, tarım ve göç olmuştur. Öğretmenlerin ilişkili olduğunu düşündüğü 

kavramlardan bazılarına ders kitabında bazı sınıf düzeylerinde hiç yerilmediği sonucuna 

ulaşılmıştır.   

Küresel ısınma bilgisinin verildiği 5 ve 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında 

kuraklık kavramı da yer almıştır. Ancak 5 ve 6.sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında 

küresel ısınma bilgisi verilirken; küresel ısınma ile ilişkili olmasına karşın sera 

gazlarından hiç söz edilmemiştir. Benzer şekilde sera etkisinin artmasına neden olan fosil 

yakıtlarından 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında hiç söz edilmemiştir. Sera gazları, 

iklim değişikliğine 9 kez yer verilen 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında anlatılmıştır 

(bkz: Tablo 6).  

4, 5 ve 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında hiç söz edilmediği halde 7. sınıf sosyal 

bilgiler ders kitabında geçen kavramlar şunlar olmuştur: Sera gazları, ormansızlaşma, 

çölleşme ve iklim değişikliğidir. 
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Tablo 6 

 

2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında İklim ve İklim Değişikliği İlgili Kategorilerin 

Frekansları 

Kategoriler 4. Sınıf  5. Sınıf  6. Sınıf   7.Sınıf  

İklim 5 98 72 28 

Çevre 64 182 95 63 

İklim değişikliği - - - 9 

Küresel ısınma  - 3 5 7 

Yağış (Yağmur ve kar dahil) 18 74 28 6 

Sıcaklık 7 10 11 5 

Sera etkisi - 3 - 3 

Sera gazları - - - 3 

Tarım  9 89 92 86 

Fosil enerji kaynakları - - 2 3 

Yerleşme 3 14 5 39 

Hava olayları  11 1 -5 2 

Hava Kirliliği 1 2 5 3 

Orman/ Ormancılık 5 76 18 8 

Su 16 9 53 32 

Kuraklık - 2 5 8 

Atmosfer 2 6 1 7 

Ormansızlaşma - - - 1 

Çölleşme - - - 2 

Buzullar - 3 2 - 

Mevsimler 6 31 7 3 

Sel olayı 1 4 - 1 

Su problem- susuzluk 1 - 1 26 

Göçler  6 10 217 64 

Açlık 2 - 1 4 

Ağaçlandırma faaliyetleri ve yeşil 

alanlar 

3 4 5 1 

 
 5 (-) işareti söz konusu kavramın ders kitaplarında hiç yer almadığı anlamına gelmektedir. 
 6Susuzluk kavramı iklim değişikliği ile ilgisiz olarak iki kez tekrar edilmiştir (Savaş yıllarında cephede 
gerçekleşen kısa süreli susuz kalma durumu) 
 7Göç kavramı konargöçerlik ve göçebe yaşamlar ile beraber 47 defa tekrar edilmiştir. 
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4.4. 2018 Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Öğretim Programında İklim ve İklim Değişikliğine 

İlişkin Bulgular 

 

4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında iklim değişikliği doğrudan ele 

alınmamıştır. İklimin toprağa bağlı üretim biçimlerini, sel çığ gibi doğa olaylarını, 

insanların yerleşme biçimlerini ve kültürlerini etkilediği göz önüne alınarak Tablo 7 

oluşturulmuştur. İklim dünyanın çeşitli bölgelerini farklı biçimlerde etkilemektedir ve 

sadece çevreyi biçimlendirmekle kalmaz aynı zamanda insanı ve daha geniş çerçevede 

kültürü de etkiler. ‘‘Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanır’’ kazanımı bu amaca hizmet 

ettiği düşünülerek tabloya eklenmiştir (bkz: Tablo 7). 

 

Tablo 7 

 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında İklim ve İklim Değişikliği ile İlişkili 

Kazanımlara İlişkin Bulgular 

Kaynak. MEB. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretim Programları 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Alanı Kazanımlar 

 

İnsanlar Yerler ve 

Çevreler  

SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 

SB.4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını 

gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır. 

SB.4.3.5. Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus 

özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 

SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 

 

Üretim Tüketim ve 

Dağıtım 

 

SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik 

faaliyetleri tanır. 

SB.4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 

 

 

Küresel Bağlantılar  

 

SB.4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır. 
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4.5. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında İklim ve İklim Değişikliğine İlişkin 

Kazanımların Ders Kitabına Yansıma Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Sosyal Bilgiler 4. sınıf ders kitabı incelendiğinde çevre 64, yağış 18, su 16, tarım 

9, hava olayları 11 ve yerleşmenin 3 kez tekrar edildiği bulgusu elde edilmiştir. İklimin 5 

kez tekrar edildiği kitapta iklim değişikliğinden, küresel ısınmadan, sera etkisinden, sera 

gazlarından, fosil yakıtlardan ve kuraklıktan hiç söz edilmemiştir.  

Ders kitaplarına yansıma düzeylerine bir öğrenme alanında belirlenmiş tüm 

kazanımlar çerçevesinde bakılmıştır. Değerlendirme yapılırken konuya ilişkin bilgiler ve 

değerlendirme soruları göz önüne alınmıştır. ‘‘İnsanlar Yerler ve Çevreler’’ öğrenme 

alanında yer alan kazanımların ders kitabına yansıma düzeyine bakıldığında 

‘‘Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder’’ kazanımına yönelik 

olarak doğal ve beşerî unsurlar ile ilgili bilgiler verilmiştir (bkz: Görsel 1). Bu bilgileri 

pekiştirmek için bir metin kurgulanmış ve öğrencilerden beşerî ve doğal unsurları 

metinden bulmaları istenmiştir. 

 

 

Görsel 1:MEB. (2018). 4. Sınıf. s: 71 

 

 

‘‘Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli 

grafiklere aktarır’’ kazanımı için örnekler üzerinden hava olaylarını nasıl gözleyecekleri, 

hangi aracı kullanmaları gerektiği ve nasıl kaydedeceklerine ilişkin bilgiler verilmiştir 

(bkz. Görsel 2 ve 3). Öğrencilere 7 günü içine alan bir tablo verilmiş ve onlardan 

gözlemledikleri havaya ilişkin durumları tabloya yerleştirmeleri istenmiştir.   
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Görsel 2: MEB. (2018). 4. Sınıf. s: 74 

 

 

Görsel 3: MEB. (2018). 4.Sınıf. s: 74 

 

‘‘Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında 

çıkarımlarda bulunur’’ kazanımı ile ilişkili olarak çeşitli yer şekilleri ve nüfus özellikleri 

paylaşılmıştır.  Ardından Çarşamba ve çevresi ile ilgili bilgi verilmiştir (bkz: Görsel 4). 

 

Görsel 4: MEB. (2018). 4.Sınıf. s:79 
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Türkiye fiziki haritasında renklendirmenin neden yapıldığı ve renklerin anlamına 

ilişkin bilgiler verildikten sonra sizin yaşadığınız yerde hangi renkler var bu renklerden 

hangi sonuçlara varıyorsunuz sorusu öğrencilere yöneltilmiştir.  

‘‘Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar’’ kazanımına yönelik olarak 

“Doğal Afetlere Hazır Olalım’’ ünitesinde çeşitli coğrafi bölgelerde bulunan illerden bazı 

afetler verilmiştir. Örneğin Trabzon için heyelan, Bingöl için çığ, Rize için sel, Van için 

deprem ve Antalya için fırtına. Doğal afetler ile mücadele için çeşitli öneriler sunulmuş 

ve bireysel olarak üzerimize düşen sorumluluklardan söz edilmiştir (bkz: Görsel 5 ve 6). 

Alanyazınında belirtildiği doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında nasıl 

davranılması gerektiğine ilişkin bilgilerin öğrencilere kazandırılması oldukça önemlidir.  

 

 

 

Görsel 5: MEB. (2018). 4.Sınıf. s: 83 
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Görsel 6: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 4, s: 84 

 

İklim değişikliğinin Türkiye için beklenen etkilerinden biri su sıkıntısı ve 

düzensiz yağışlardır. İklim değişikliği ile mücadele için çevreye karşı duyarlılık ve 

ormanların korunması oldukça önemli ve en ekonomik mücadele biçimidir. Bu nedenle 

Görsel 6’da verilen bilgiler oldukça önemlidir.  

‘‘Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır’’ kazanımın ders 

kitabına yansıma düzeyine bakıldığında; “Ailem ve Çevremde Ekonomik Faaliyetler’’ 

ünitesinde fındık üretimi ve satışı ile Antalya’da ki seracılık faaliyetinden dolayısı ile 

sıcaklıktan ve iklimden söz edilmiştir (bkz: Görsel 7 ve 8). Ayrıca olumsuz hava 

şartlarında üretimin düşüşe geçtiği bilgisi verilerek iklimin ekonomik faaliyetler 

üzerindeki belirleyiciliği gösterilmiştir. Türkiye’de tarımsal üretim de bazı azalmalar söz 

konusudur. Bu azalmaların iklim değişikliğinin neden olacağı sıcaklık artışı ve su kıtlığı 

ile artış göstereceği belirtilmektedir. “Hava sıcaklıkları ve yağışlardaki dalgalanmaların, 

çiftçilerin ürün miktarları ve buna bağlı olarak da gelirleri üzerinde olumsuz etkileri 

olacağı belirlenmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013)’’. 
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Görsel 7: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 4. s: 128 

 

 

Görsel 8: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 4 s:129 

 

 

‘‘Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır’’ kazanımın ders kitabına 

yansıma düzeyine bakıldığında; 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında “Tüketime Evet 

İsrafa Hayır’’ ünitesinde su, kâğıt ve elektrik israfından kaçınılmasının öneminden söz 

edilmiştir. Elektrik üretiminde sera gazlarının artmasına neden olan ve bu yüzden 

dünyanın daha fazla ısınması sağlayan fosil yakıtlara örnek verilmiştir (bkz: Görsel 9 ve 

10). Bu fosil yakıtları atmosferdeki sera gazlarının yoğunluğunu arttırdığı ve başta insan 

sağlığı olmak üzere çeşitli olumsuz etkilerinin olduğu belirtilmemiştir. 

 

Görsel 9: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 4. s: 145 

 



56 

 

 

Görsel 10: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 4. s:146 

 

Ormanların insan yaşamı üzerinde oldukça önemli etkileri vardır. Ormanlar 

yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijeni sağlar ve soluduğumuz veya yaydığımız 

karbondioksiti emer. Çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapmanın ötesinde 

ormanlar sellere karşı savaşmak için de önemli bir kaynaktır.  

 

‘‘Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır’’ kazanımın ders kitabına yansıma 

düzeyine bakıldığında; “Ülkeleri Tanıyalım’’ ünitesinde Ürdün ve Finlandiya ile ilgili 

bilgiler verilmiştir. Finlandiya’nın büyük bir kısmının ormanlarla kaplı olduğu belirtilmiş 

ve Finlandiya’nın sahip olduğu coğrafi konumu ile güneş ışınları arasındaki ilişki 

açıklanmıştır (bkz: Görsel 11). Ülkedeki sıcaklık verileri verilerek iklimin giysi seçimleri 

üzerindeki etkileri anlatılmıştır.  

 

 

 

 

Görsel 11: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 4 s: 174 
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Bilindiği üzere küresel iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık artışları ve 

düzensiz yağışlar dünyanın orman varlığını tehdit etmektedir. Orman varlığını tehdit 

ederken insanların geçim kaynaklarını da baltalamaktadır. Ormanlara ve ormancılığa 

yatırım, insanlara ve geçim kaynaklarına, özellikle de kırsal kesimdeki fakirlere, gençlere 

ve kadınlara yapılan bir yatırımdır. 2.000'den fazla yerli kültüründe içinde olduğu 

yaklaşık 1.6 milyar insan geçim kaynağı olarak ormanlara bağımlıdır (UN, 2019). Var 

olan ormanları koruma ve yeşil alanları arttırmanın iklim değişikliği ile mücadelede sera 

gazı salınımı azaltma ve temiz enerjiye geçme ile kıyaslandığında daha az maliyetli 

olduğu belirtilmektedir (Stern, 2008). Bu nedenle ders kitaplarında ormanlara ve çevreye 

karşı duyarlı olmanın gerekli olduğunun bilgisinin verilmesi önem arz etmektedir. 

 

4.sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında belirlenen kazanımların 

edinilmesinde yararlanılabilecek bilgilere ve değerlendirme sorularına yer verdiği 

düşünüldüğünden ders kitabına yansıma düzeyleri yeterli bulunmuştur. 

 

4.6. 2018 Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Öğretim Programında İklim ve İklim Değişikliğine 

İlişkin Bulgular 

4. sınıf programından elde edilen benzer bulgular Tablo 8’ de yer alan 5. sınıf 

sosyal bilgiler dersi öğretim programında da bulunmuştur. Burada da iklim değişikliği 

doğrudan bir kazanım içinde yer almamaktadır. Tabloda yer alan kazanımlar iklim, insan 

ve çevrenin karşılıklı etkileri göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Turizm faaliyetleri 

ekonomik katkılarının yanı sıra insanları birbirine yakınlaştıran, ön yargıların ve kalıp 

yargıların yıkılmasında rol oynayan önemli bir faktördür. Türkiye özellikle doğal 

güzellikleri ve uygun yaz sıcaklıkları ile bir çok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Bu ev 

sahipliği ile hem ekonomik kazanç elde etmekte hem de kültürünü tanıtma fırsatı elde 

etmektedir. Bu nedenle ‘‘Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini açıklar’’ kazanımı 

da tabloya dahil edilmiştir. 
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Tablo 8 

 

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında İklim ve İklim Değişikliği ile İlişkili 

Kazanımlara İlişkin Bulgular 

Öğrenme Alanı Kazanımlar 

Kültür ve Miras SB.5.2.3. Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel 

özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel 

özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki 

benzer ve farklı unsurları belirler. 

 

İnsanlar Yerler ve Çevreler 

SB.5.3.2. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, 

insan faaliyetlerine etkisini, günlük 

yaşantısından örnekler vererek açıklar. 

SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal 

özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve 

yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir. 

SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve 

çevre sorunlarının oluşum nedenlerini 

sorgular.  

SB.5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı 

üzerine etkilerini örneklerle açıklar. 

 

Üretim Dağıtım ve Tüketim 

SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin 

ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 

SB.5.5.3. Çevresindeki ekonomik 

faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına 

etkisini analiz eder. 

 

 

Küresel Bağlantılar  

SB.5.7.1. Yaşadığı yer ve çevresinin ülkemiz 

ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik 

ilişkilerdeki rolünü araştırır. 

SB.5.7.3. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki 

önemini açıklar. 

SB.5.7.4. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak 

miras öğelerine örnekler verir. 

Kaynak. MEB. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretim Programları 

 

4.7. 2018 Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitabında İklim ve İklim Değişikliği ile İlgili 

Kazanımların Yansıma Düzeylerine İlişkin Bulgular 

 

5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında iklim kavramı 98, çevre kavramı 182 kez, 

tarım 89 ve yerleşme 14 kez tekrar edilirken iklim değişikliğinden hiç söz edilmemiştir. 

Ders kitabında orman ve ormancılık kavramları 76 kez tekrar edilmiştir. Görüldüğü üzere 

iklim, çevre ve insan etkileşimine yönelik bilgiler fazlasıyla ders kitaplarında yer 

almaktadır. Sera etkisi kavramı küresel ısınma ile bağlantılı olarak üç kez kullanılmıştır. 

Ormansızlaşma, fosil kaynaklar ve sera gazlarına ise hiç yer verilmemiştir. Bilindiği gibi 
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ormanlar büyük oranda CO₂’i tutarlar ve böylece sera gazlarının etkisini azaltırlar. 

Ormanların tahrip edilmesi ve şehirleşmenin artması, fosil kaynak kullanımı da sera 

gazlarının yoğunluğu arttırarak dünyanın sıcaklığının artmasına neden olmaktadırlar. 

Bunlardan söz edilmeden küresel ısınma anlatılmaya çalışılmıştır. Bu kavramların neden 

kullanılmadığı bilinmemekle beraber öğrencilerin yaşlarından dolayı bu bilgilerin 

verilmemiş olduğu düşünülmektedir. Çünkü ders kitaplarında yer alan bilgiler bireylerin 

gelişim düzeyi dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir.   

‘‘İnsanlar Yerler ve Çevreler’’ öğrenme alanında belirlenmiş kazanımların ders 

kitabına yansıma düzeyine bakıldığında; 

‘‘Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük 

yaşantısından örnekler vererek açıklar’’ kazanımına yönelik olarak; 5. sınıf ders kitabında 

iklimin insan faaliyetlerine etkisi ünitesinde öncelikle hava olayları, hava tahmini ve 

atmosferden söz edilmiştir (bkz: Görsel 12) 

 

 

Görsel 12: MEB. (2018). 5.Sınıf. s: 71 

 

İklimin 40-50 yıllık hava olaylarının ortalaması olduğu bilgisi verilerek 

klimatoloji ve klimatalogun tanımı verilmiştir (bkz: Görsel 13). 
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Görsel 13: Kaynak. MEB. (2018). 5.Sınıf. s: 71 

İklimin insan ve çevresini nasıl şekillendirdiği (konut tipi, giysiler, ulaşım, turizm 

ve tarım) özetlenmiştir (bkz: Görsel 14-15). 

 

 

Görsel 14: MEB. (2018). 5.Sınıf. s: 73 
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Görsel 15: MEB. (2018). 5. Sınıf. s: 73 

 

Öğrencilerin konuyu anlama düzeylerini ölçmek için Görsel 16’da bir 

değerlendirme sorusuna yer verilmiştir. 

 

 

Görsel 16:MEB. (2018). 5.Sınıf. s: 74 

 

‘‘Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve 

yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir’’ kazanımın açıklama kısmında ‘‘Nüfusun 

dağılışına etki eden faktörler üzerinde durulur. İnsanların doğal ortamı değiştirme ve 

ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterilir’’ yer almaktadır. Bu kazanımın ders 

kitabına yansımasına bakıldığında; iklimin dışında yer alan diğer beşerî ve doğal 

özelliklerin de yerleşme ve nüfus üzerindeki etkileri açıklanmıştır. Bu faktörler: 

‘‘Yeryüzü şekilleri, su kaynakları, toprağın yapısı, bitki örtüsü, tarım, ticaret, sanayi, 

ulaşım, hizmet sektörü ve madencilik olarak belirtilmiştir. Öğrencilerden ‘‘Türkiye fiziki 
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ve nüfus haritasından yararlanarak çevrenin nüfus üzerindeki etkilerini arkadaşlarıyla 

tartışması ‘’istenmiştir. 

Nüfusun dağılışına etki eden faktörlerden iklim (içinde bitki örtüsü, su kaynakları) 

ele alınmıştır. İklimin yerleşmeyi belirleyen en önemli faktör olduğu belirtilmiştir (bkz: 

Görsel 17).  

 

 

 

       

Görsel 17: MEB. (2018).  Sosyal Bilgiler 5. s: 76 

 

‘‘Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel 

özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler’’ 

kazanımın kitaba yansımasına baktığımızda kültürün tanımı verilerek kültürel unsurlara 

ilişkin bilgiler verilmiştir. Yemekler, halk oyunları, geleneksel el sanatlarının iklimden 

ve yeryüzü şekillerinden nasıl etkilendiği açıklanmıştır. Türkiye’nin farklı iklim tipleri ve 

yeryüzü şekillerine sahip olmasının tarım ürünleri çeşitliliğini arttırdığı ve bu durumun 

bölgeden bölgeye değiştiği belirtilmiştir (bkz: Görsel 18). 

 

Görsel 18: MEB. (2018). 5. Sınıf. S: 45 
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‘‘Kültürel Zenginliğimiz’’ ünitesinde kültürel özelliklerin (yemekler, halk 

oyunları, mimari yapılar gibi) iklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler ile gelenek 

ve görenek gibi unsurlarla bölgeden bölgeye farklılaştığına değinilmiştir. Dağlık araziye 

sahip olması ve iklim koşullarının uygun olmaması nedeniyle Erzurum ve Kars 

çevresinde tarımın yeterince gelişemediği belirtilmiştir.  

 

 

 

Görsel 19 : MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 5. s: 46         

 

 

Tarıma uygun alanlar çoğunlukla uygun iklime de sahip alanlardır. İklim 

değişikliğinin sonucunda gerçekleşmesi beklenen ürkütücü senaryolardan biri de 

insanlığın gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalmasıdır. İklim değişikliğinin özellikle yağış 

biçimlerini değiştirerek kuraklık, seller ile haşerelerin ve hastalıkların coğrafi olarak 

yeniden dağıtılması dahil tarımsal üretim üzerinde hem doğrudan hem dolaylı etkileri 

vardır (FAO, 2019). 

 

‘‘Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular’’ 

ile ‘‘Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar’’ kazanımlarını 

ders kitaplarına yansıma düzeylerine bakıldığında; doğal afetlerden olan selin aşırı yağış 

sonucu oluştuğu belirtilmiştir. Orman yangınlarında beşerî unsurların yanında aşırı 

sıcaklarında etkili olduğu söylenilmiştir. Su, hava ve toprak kirliliği ile erozyon konusuna 

değinilmiştir. Afet ve çevre sorunları ‘‘deprem, sel, çığ, heyelan, orman yangınları, hava 
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kirliliği, su kirliliği, erozyon, küresel ısınma ve toprak kirliliği’’ açıklanmıştır. Bazı 

afetlere yönelik alınabilecek tedbirler de verilmiştir. Orman yangını, heyelan, çığ, sel ve 

deprem gibi afetlerin basında yer alan haberleri paylaştırılmış. Bu sorunlara yönelik bir 

çalışma yer almıştır (bkz: Görsel 20). 

 

 

Görsel 20: MEB. (2018). 5. Sınıf. s: 90 

 

5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı “Afetler ve Çevre Sorunları’’ ünitesinde Küresel 

ısınma konusu ele alınmıştır. Sera etkisinden ve buzul erimesi ile deniz suyu seviyesinin 

yükseldiği bilgisi öğrencilerle paylaşılmıştır (bkz: Görsel 21).  

 

 

Görsel 21: MEB. (2018).  Sosyal Bilgiler 5. s: 85 

 

Küresel ısınmanın önemli bir tehdit olduğu ve su güvenliğini etkileyebileceği 

belirtilmiş; özellikle soğuk bölgelerdeki canlı hayatını olumsuz etkileyeceğini onların risk 

altında olduğu bilgisine kitapta yer verilmiştir. Küresel ısınmanın oluşum nedeni 

açıklarken sera gazları ifadesi yerine bazı gazlar kullanılmıştır. Küresel ısınmaya neden 
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olan gazlar insan kaynaklı faaliyetler sonucunda atmosferde artarak dünyanın aşırı ısınma 

sebep olmuştur. Söz konusu olan gazların en önemlileri karbondioksit, metan ve azot 

oksitleridir. Bu gazlar atmosferde belirli miktarlarda var olan gazlardır. Sanayileşme 

süreçleri ile atmosfere yoğun bir biçimde salınan bu gazlar güneş ışınlarını yansıtmaktan 

çok tutulmasına sebep olarak küresel çapta bir sıcaklık artışına neden olmaktadırlar.  

Bu sıcaklık artışları da yine dünya çapında iklim değişikliğine zemin 

hazırlamaktadır. Ders kitabında söz konusu sera gazların hangileri olduğu bilgisi öğrenci 

ile paylaştırılmamıştır. Bu bilgiler öğrencilere 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında 

verilmiştir. Bu bilgilerin 4 ve 5. sınıf ders kitabında yer almamasının nedeni öğrencilerin 

gelişim düzeylerinin dikkate alınmasından kaynaklanmış olabilir. 

Son yüzyıldaki ekonomik ve endüstriyel büyümeden kaynaklanan hava kirletici 

emisyonlarındaki büyük artış, hava kalitesini dünya çapında önemli bir çevresel sorun 

haline getirmiştir. İnsan faaliyetinin neden olduğu küresel ısınmanın biyosfer ve çevre 

üzerinde etkisi vardır. Sera gazları hava kirliliğinin birkaç bileşenini içermektedir 

(D’Amato, Cecchi, D'amato & Liccardi, 2010). Bu büyümenin asıl kaynağı olan fosil 

yakıtların kullanılması sadece havayı kirletmekle kalmamış su ve toprağın da 

kirlenmesine neden olmuştur. Fosil yakıtların aşırı kullanımı atmosferdeki sera gazlarının 

yoğunluğunu arttırmış böylece küresel bazda sıcaklıkları arttırarak küresel iklim 

değişikliğine neden olmuştur.  

5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan bilgiler ve değerlendirme soruları 

göz önünde alındığına ‘‘İnsanlar Yerler ve Çevreler’’ öğrenme alanında belirlenmiş 

kazanımların ders kitabına yansıma düzeyleri yeterli bulunmuştur. 

‘‘Üretim, Dağıtım ve Tüketim’’ öğrenme alanında belirlenmiş kazanımların ders 

kitabına yansıma düzeyine bakıldığında “Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler’’ 

ünitesinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile iklim ve yer şekilleri arasındaki ilişki 

açıklanmıştır. Özellikle suyun tarım üzerindeki önemi vurgulanmış ve Türkiye’nin bazı 

bölgelerin kurak olduğu ve su sıkıntısının olduğu bilgisi verilmiştir (bkz: Görsel 12). 

Türkiye özellikle son yıllarda belirgin bir şekilde ısınmıştır. MGM verilerine göre 

Türkiye’nin 1970 ile 1978 yılları arası ortalama sıcaklığı 12,7°C iken 2009-2018 yılları 

arası ortalama sıcaklık 14,0°C olarak gerçekleşmiştir (MGM, 2019). Türkiye’nin kuraklık 

sorunun iklim değişikliği neticesinde daha da artacağı bulgusu birçok çalışmadan elde 

edilmiştir. 5. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında iklimsel özelliklerinden dolayı Akdeniz’e 

kıyısı olan şehirlerin turizm merkezi haline geldiği belirtilmiştir. Bazı çalışmalar giderek 

artan sıcaklıkların Türk turizmini olumsuz etkileyeceğini ortaya koymuştur. Türkiye’nin 



66 

 

önemli gelir kaynaklarından biri de turizmden elde edilmektedir. “Turizm sektörünün 

ekonomi içinde yüklendiği fonksiyonlar dikkate alındığında, gelecek dönemlerde iklim 

değişikliğinin ortaya çıkaracağı olumsuzluklar, bir yandan istihdam ve gelir kayıplarına 

yol açabilecek, diğer yanda da turizm gelirlerinin ödemler bilançosuna olan pozitif 

katkısının giderek azalmasına neden olabilecektir (Başoğlu, 2014)’’. Ders kitabında 

ayrıca ormancılık faaliyeti ile yağış arasındaki ilişki açıklanmış; tarım, hayvancılık, 

ormancılık ve bu sektörlerle bağlantılı olan mesleklere yer verilmiştir. İklimin insan 

faaliyetlerine etkisi ve nüfusun dağılımını etkileyen faktörlere ilişkin sorulara yer 

verilmiştir (bkz: Görsel: 22-23).   

 

Görsel 22: MEB. (2018). 5. Sınıf. s: 92 

 

 

 

Görsel 23: MEB. (2018). 5. Sınıf. s: 92 
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Görsel 24’te doğal afetlerden sayılan orman yangınlarının toplum yaşamına etkisi 

anlatılmıştır. 

 

Görsel 24: MEB. (2018). 5.Sınıf. s: 90 

 

5.  sınıf ‘‘Üretim Dağıtım ve Tüketim’’ öğrenme alanında belirlenen 

kazanımlarının ders kitabına yansıma düzeylerine bakıldığında; ‘‘Çevremizdeki 

Ekonomik Faaliyetler’’ ünitesinde yakın çevrelerinde gerçekleşen ekonomik faaliyetleri 

analiz etmesi istenmiştir. İklimin ekonomik faaliyetleri belirleyen belli başlı unsurlardan 

olduğu bilgisi verilirken ekonomik bir faaliyet olarak tarım faaliyeti açıklanmıştır (bkz: 

Görsel 25 ve 26) 

 

 

Görsel 25: MEB. (2018). 5. Sınıf. s:119 

 

 

Görsel 26: MEB (2018). 5. Sınıf. S: 119 
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Sanayi, tarım, hayvancılık, ticaret, turizm, madencilik, ormancılık ve hizmet 

sektörü faaliyetlerinin ne olduğu ve nerelerde yaygın olduğu bilgisi verilmiştir. Bu 

ekonomik faaliyetlerin toplum yaşamına etkileri verilmiştir (bkz: Görsel 26 ve 27). 

 

 

Görsel 27: MEB. (2018). 5. Sınıf. s: 121 

 

Görsel 28: MEB. (2018). 5. Sınıf. s: 124 

 

Ekonomik faaliyetlerle ilgili bir değerlendirme sorusu yer almıştır (bkz: Görsel 28). 
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Görsel 29: MEB. (2018). 5.Sınıf. s: 126 

 

Sanayi ve turizm gibi ekonomik faaliyetlerin sosyal yaşamı nasıl değiştirdiği 

anlatılmıştır (bkz: Görsel 29). 

 

 

      

Görsel 30: MEB. (2018). 5. Sınıf. s: 133 
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‘‘Küresel Bağlantılar’’ öğrenme alanında yer alan kazanımların ders kitabına 

yansıma düzeylerine bakıldığında ‘‘Yaşadığı yer ve çevresinin ülkemiz ile diğer ülkeler 

arasındaki ekonomik ilişkilerdeki rolünü araştırır’’ kazanımı ile ‘‘Turizmin uluslararası 

ilişkilerdeki önemini açıklar’’ kazanımları için ‘‘Küresel Bağlantılar’’ ünitesinde ise 

uygun iklime sahip olmanın sadece yerleşme faaliyetleri üzerinde bir etkiye sahip 

olmadığı aynı zamanda ekonomik olarak da çeşitli avantajlar sağladığı belirtilmiştir. 

Örneğin Türkiye’nin iklimi elverişli olduğu için ürettiği çeşitli ürünleri (Turunçgil, 

domates gibi) ihraç ettiği ve karşılığında çeşitli ürünleri ithal ettiği belirtilmiş olup 

Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerden biri olan Denizli’de toprakların tarıma elverişli 

olduğu bilgisine kitapta yer verilmiştir. İklimin üretim ve ekonomideki rolünün 

anlaşılması için uygun örneklerden biridir. Aynı zamanda iklimin turizm üzerindeki 

etkilerinden söz edilmiştir (bkz: Görsel 31).   

 

 

Görsel 31: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 5. s: 122 
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İklimin değişikliği ile beraber sadece tarım sektörünün değil turizm sektörünün de 

etkilenmesi beklenmektedir. Kış turizmi iyi kar koşullarına bağlıdır ve karsız kışlara 

oldukça duyarlıdır. İklim araştırması bulguları, iklim değişikliği nedeniyle az kar yağışlı 

kış sayısında bir artış olacağını göstermektedir. Bu nedenle iklim değişikliğine uyum 

döneminde kayak turizmi temsilcilerinin yapay kar yapımı gibi teknik önlemleri alması 

oldukça önemlidir (Elsasser ve Bürki, 2002). 

 

‘‘Küresel Bağlantılar’’ öğrenme alanında Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki 

ekonomik ilişki açıklanmıştır. 

 

 

Görsel 32: MEB. (2018). 5. Sınıf. s:180 

  

İklimin ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir. Ülkemiz iklimi 

elverişsiz olduğu için kahveyi ithal ettiği bilgisi yer almaktadır. Buna karşın iklimi 

elverdiği için ürettiği ürünlerin ihraç ettiğini çeşitli haber kaynaklarına dayandırarak 

öğrencilerle paylaşmıştır.  

 

Görsel 33: MEB. (2018). 5. Sınıf. s:181 
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Öğrencilere sorulan soruda onlara ipucu olması için Ahsen’in çalışması verilmiştir 

ve bu bundan yola çıkarak kendilerinin de benzer araştırma yapmaları istenmiştir (bkz: 

Görsel 34). 

 

 

Görsel 34: MEB. (2018). 5. Sınıf. s: 183 

 

‘‘Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini açıklar’’ kazanımına yönelik bilgiler 

verilmiştir (bkz: Görsel 35-36). Tüm bilgiler ve değerlendirme soruları göz önüne 

alındığında küresel bağlantılar alanında yer alan kazanımların ders kitabına yansıdığı 

bulgusu elde edilmiştir. 

 

 

Görsel 35:  MEB. (2018). 5.Sınıf. s: 189 

          

Görsel 36: MEB. (2018). 5. Sınıf. s: 190 
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4.8. 2018 Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Öğretim Programında İklim ve İklim Değişikliğine 

İlişkin Bulgular 

 

6. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim program incelendiğinde iklim değişikliği ile 

bağlantılı öğrenme alanı ve kazanımın olmadığı bulgusu elde edilmiştir.  

 

Tablo 9  

 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında İklim ve İklim Değişikli ile İlişkili 

Kazanımlara İlişkin Bulgular 

Öğrenme Alanı  Kazanımlar 

 

Kültür ve Miras 

SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk 

devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve 

kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda 

bulunur. 

SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme 

sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında 

analiz eder.                   

 

İnsanlar Yerler ve Çevreler 

SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları 

kullanarak kıtaların, okyanusların ve 

ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 

SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya 

özelliklerinden yer şekillerini, iklim 

özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar 

üzerinde inceler. 

SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya 

özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 

SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal 

ortamlarındaki insan yaşantılarından yola 

çıkarak iklim özellikleri hakkında 

çıkarımlarda bulunur. 

 

Üretim Dağıtım ve Tüketim 

SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik 

faaliyetlerini ilişkilendirir. 

SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce 

tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz 

eder. 

SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini 

dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje 

önerileri hazırlar. 

 

Küresel Bağlantılar  

SB.6.7.1. Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve 

komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi 

ve ekonomik ilişkilerini analiz eder.  

SB.6.7.2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan 

ekonomik ilişkilerini analiz eder. 

 

Kaynak. MEB. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretim Programları 
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4.9. 2018 Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ders Kitabında İklim ve İklim Değişikliğine İlişkin 

Kazanımların Yansıma Düzeylerine İlişkin Bulgular 

 

İncelenen 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında iklim 72, çevre 95, su 53, tarım 92, 

yerleşme 5, küresel ısınma 5, fosil yakıtlar 2 kez tekrar edilmişken sera etkisi, sera gazları 

ve iklim değişikliğinden hiç söz edilmemiştir. 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında da 5. 

sınıf sosyal bilgiler ders kitabında olduğu gibi küresel ısınma bilgisi verilirken sera 

gazlarına yer verilmemiştir. Fosil yakıtlar ise küresel ısınma konusunun anlatıldığı 

bölümde değil yenilenen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının anlatıldığı bölümde 

verilmiştir (bkz: Görsel 18).  Göç kavramı konargöçerlik ve göçebe yaşamlar ile beraber 

47 defa tekrar edilmiştir.  

 

‘‘Kültür ve Miras’’ öğrenme alanında yer alan kazanımların ders kitabına 

yansımana bakıldığında 6. sınıf ders kitabında Türklerin mevsim koşullarından dolayı 

zaman zaman yaşadığı yerleri değiştirdikleri, konargöçer oldukları belirtilmiştir (bkz: 

Görsel 37).  

 

Görsel 37: MEB. (2018).6. Sınıf. S: 41 

 

Öğrencilerin dikkatini çekmek ve konuya hazırlamak için Görsel 38’de yer alan 

soru yöneltilmiştir. 

 

Görsel 38: MEB. (2018). 6.Sınıf. s: 41 
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Orta Asya’da yaşayan ilk Türk devletlerinin kültürel ve coğrafi özelliklerine 

ilişkin çıkarımlarda bulunmaları için Hun ve Kök Türklerin hayatlarından bazı kesitler 

sunulmuştur (bkz. Görsel: 39). 

 

Görsel 39: MEB. (2018). 6.Sınıf. s: 46 

 

Göç Destanı’na yer verilirken Türklerin yurtlarını terk etme nedenleri arasında 

kuraklık olduğu bilgisi verilmiştir (bkz: Görsel 40). Bilindiği gibi kuraklık iklim ile 

ilişkili bir kavramdır. İklimin insan yaşamının aleyhine gelişmesi insanları tarihten de 

öğrenebileceğimiz gibi yerinden etmektedir. 

 

 

Görsel 40:MEB. (2018). 6.Sınıf. s:50 

 

‘‘Yeni Yurt Anadolu’’ ünitesinde göç ederken dikkat edilecek hususlar 

öğrencilere yöneltilmiştir.  Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerine değinilmiştir (bkz: 

Görsel 41). Ayrıca Bizans ile yapılan savaşlara da yer verilmiştir (bkz: Görsel 42). 
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Görsel 41: MEB.(2018). 6.Sınıf. s: 70 

 

Görsel 42: MEB. (2018). 6.Sınıf. s: 72 

 

‘‘İnsanlar Yerler ve Çevreler öğrenme’’ alanında yer alan kazanımların ders 

kitabına yansıma düzeylerine bakıldığında ‘‘Dünyanın Neresindeyim’’ ünitesinde 

haritalar, paralel, ekvator, meridyen, matematik ve özel konum tanımlanarak öğrencilerde 

coğrafi konum bilgisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yolla öğrencilerin ‘‘konum ile ilgili 

kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar’’ 

kazanımına ulaşması beklenmektedir. Çeşitli değerlendirme sorusuna yer verilerek 

öğrencilerin bilgileri derinleştirmeleri sağlanmıştır. Türkiye’nin bulunduğu koordinat 

düzlemi verilerek aşağıdaki soru öğrencilere yöneltilmiştir (bkz: Görsel 43). Ülkemizin 

özel konumunun yerleşme ve diğer faktörler üzerindeki etkisi anlatılmıştır (bkz: Görsel 

44). 

 

 

Görsel 43: MEB. (2018). 6.Sınıf. s: 96 
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Görsel 44: MEB. (2018). 6. Sınıf. s:97 

 

‘‘Ülkemizin Güzellikleri Haritada’ ünitesinde görseller yardımıyla bazı yeryüzü 

şekillerinin tanımı verilmiştir. Ayrıca Türkiye’de hüküm süren iklim tiplerine 

değinilmiştir ve yer şekilleri ve iklim arasındaki ilişkiye yönelik soru öğrencilere 

yöneltilmiştir (bkz: Görsel 45-46). Türkiye’nin iklim değişikliğinden etkilenme sebepleri 

arasında yeryüzü şekillerde büyük rol oynamaktadır. ‘‘Üç tarafının denizlerle çevrili 

olması, parçalanmış topografyası ve orografik özellikleri Türkiye’nin iklim 

değişikliğinden farklı biçimde ve derecelerde etkilenecektir (Öztürk, 2002, s. 48)’’. 

 

Görsel 45:  MEB. (2018). 6.Sınıf. s: 102 

 

 

Görsel 46: MEB. (2018). 6.Sınıf. s: 102 

 

 



78 

 

Türkiye’nin iklim özellikleri öğrencilere harita verilerek sorulmuş. Ayrıca 

Türkiye fiziki haritası verilmiş öğrencilerden yükseltisi en az olan illeri ve yaşadığı şehre 

en yakın olan yeryüzü şekillerinin isimlerini haritadan yararlanarak yazması istenmiştir 

(bkz: Görsel 47).  

 

Görsel 47: MEB. (2018). 6.Sınıf. s: 103 

 

‘‘Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir’’ 

kazanıma yönelik öğrencilerin ön bilgisi test edilmek istenmiştir. Konuya geçmeden önce 

Görsel 48’de yer soru öğrencilere yöneltilmiştir. 

 

 

Görsel 48: MEB. (2018). 6.Sınıf. s: 106 
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Görsel 48’in ardından beşerî coğrafyanın tanımı verilerek, beşerî coğrafyayı 

etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri ve konum gibi özelliklerin bölgeden bölgeye 

farklılaşması sebebiyle arkadaşlarının cevaplarının birbirinden farklı olacağı 

söylenmiştir. Türkiye’de görülen iklim tipleri ve bunlara ilişkin özelliklere yer verilmiştir 

(bkz: Görsel 49). 

 

Görsel 49: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 6. s: 103 

 

Türkiye’nin doğal ve beşerî özelliklerinin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkisi 

anlatılmış, iklim çeşitliliğinin tarım ürünleri çeşitliliğini arttırdığını, Akdeniz ikliminin 

seracılık ve yaz turizmine elverişli olduğu belirtilmiştir (bkz: Görsel 50). 

 

Görsel 50: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 6. s: 108 
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‘‘Çevremizde Kimler Yaşıyor’’ ünitesinde ‘‘Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki 

insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur’’ 

kazanımı ile ilişki olarak Görsel 51’de ki soru öğrencilere yöneltilmiştir. İklimin insan 

yaşamını çeşitli açılardan nasıl etkilediği ve dünyanın çeşitli bölgelerinde çok çeşitli 

iklimin görüldüğü ve bu sebeple toplumların yaşantılarının da birbirinden farklı olacağı 

vurgulanmıştır. Dünya üzerinde görülen iklim tipleri verilerek, bu iklimlerin ulaşım, 

geçim kaynağı ve mesken üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirme sorusu 

yöneltilmiştir (bkz: Görsel 52). 

 

 

Görsel 51: MEB. (2018). 6.Sınıf. s:112 
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Görsel 52: MEB. (2018). 6. Sınıf. s: 112 

 

 

Farklı iklim tiplerinde yaşayan insanların farklı günlük yaşantılara sahip olduğu 

anlatılmıştır. Kutup ikliminde sıcaklığın oldukça düşük olması sebebi ile insanların 

yaşamak için buraları pek tercih etmedikleri; kürklü ve kalın kıyafetler giyip ulaşımda da 

kızak kullanıldığı bilgisi verilerek iklimin günlük yaşamda ne derece etkili olduğu 

anlatılmaya çalışılmıştır. Benzer şekilde 6. sınıf ders kitabında muson ikliminden, bu 

bölgelerde yaşayan insanların giysi tercihlerinden, yağışın fazla olmasından dolayı pirinç 

üretimin yoğun yapıldığı bilgisi verilmiştir (bkz: Görsel 53). İklim değişikliği gıda 

güvenliği endişesini arttırmıştır. Nüfusun artması gıda talebini arttırmaktadır. “İklim 

değişikliğinin etkileri, artan gıda talebini karşılamada olumsuz etkilere sahiptir. 

Dolayısıyla, ülkelerin gıda ithalatı bağımlılık düzeyleri artmaktadır (IPCC, 2007; akt.  

Gürlük ve Turan, 2008)’’. 
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Görsel 53: MEB. (2018). 6. Sınıf. s: 114-115 

 

‘‘Dünyanın farklı ortamlarındaki insan yaşamlarından yola çıkarak iklim 

özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur’’ kazanımına yönelik son olarak değerlendirme 

sorusuna yer verilmiştir (bkz: Görsel 54). 

 

 

Görsel 54: MEB. (2018). 6. Sınıf. s: 116 

 

Üretim Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında yer alan kazanımların ders kitabına 

yansıma düzeylerine bakıldığında; ‘‘Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor’’ ünitesinde 

ekonomik faaliyetlerin Türkiye’nin doğal ve beşerî özelliklerinden etkilendiği belirtilmiş 

ve öğrencilere doğal kaynaklara ilişkin bilgileri sorulmuştur (bkz: Görsel 55). Farklı iklim 

tiplerinin görüldüğü Türkiye’de doğal farklı tarım ürünlerinin yetiştiği bilgisi verilerek 

iklimin tarım gibi ekonomik faaliyetler üzerindeki belirleyiciliği ortaya konmuştur (bkz: 

Görsel 56). 
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Görsel 55: MEB. (2018). 6. Sınıf. s:148 

 

 

Görsel 56: MEB. (2018). 6.Sınıf. s:149 

 

 

Ülkemizin bazı kaynaklarının ekonomik olarak getirilerine yer verilmiştir (bkz: 

Görsel 57-58). 

 

Görsel 57: MEB. (2018). 6. Sınıf. s:155 
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Görsel 58: MEB. (2018). 6.Sınıf. s: 157 

 

‘‘Çıkarılan ve işlenen madenler, ülkemizin dış ticaretinde önemli yere sahiptir. 

Bor, demir, bakır, mermer ihraç edilen madenlerimizden’’ olduğu bilgisi öğrencilere 

verilerek kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkileri anlamaları 

beklenmektedir. ‘‘Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetleri ilişkilendirir’’ 

kazanımın kitapta yer alan bilgiler ve değerlendirme soruları sebebiyle ders kitabına 

yansımasının yeterli olduğu düşünülmektedir. Ormana dayalı ekonomik faaliyetlere de 

verilmiştir (bkz: Görsel 59).  

 

 

Görsel 59: MEB. (2018). 6.Sınıf. s:159 

 

Öğrencilere ağaçların ve ormanların ekonomik faaliyetler dışında yer alan etkileri 

verilmiştir. Bilindiği gibi karbondioksit sera gazları içinde yoğunluğu en fazla olan gazdır 

ve ormanların arttırılması iklim değişikliği mücadele de en ucuz ve en temiz 

yöntemlerden biridir (Stern, 2008). 
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Görsel 60:MEB. (2018). 6. Sınıf. s: 159 

 

Üretim dağıtım ve tüketim bölümünde hayvancılık faaliyeti ile iklim, bitki örtüsü, 

yer şekilleri ve halkın istekleri arasında ilişki olduğu belirtilerek, Akdeniz ikliminin etkili 

olduğu yerlerde daha ziyade kıl keçisi yetiştirildiği, meraların fazla olduğu yerlerde ise 

büyükbaş hayvancılık yapıldığı bilgisi verilmiştir. Türkiye’nin tarım ve sanayisi için 

suyun önemli olduğu vurgulanmıştır (bkz: Görsel 61). Türkiye’de çeşitli dönemlerde su 

sıkıntısı baş göstermiştir. “Türkiye, küresel ısınmanın özellikle su kaynaklarının 

zayıflaması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar 

gibi öngörülen olumsuz yönlerinden etkilenecektir ve küresel ısınmanın potansiyel 

etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır (Türkeş, Sümer ve Çetiner, 2000)’’. Artan 

nüfus, su tüketimindeki hatalar ve iklim değişikliği su kaynaklarının azalmasında etkili 

olan faktörlerdendir. Özellikle iklim değişikliği küresel ölçekte yağış düzenlerini 

değiştirme potansiyeline sahip önemli bir faktördür. “Eğer bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler, gıda ve su dengesi arasındaki açığı çözemezse, insanın geleceğinin son derece 

tehlikeli bir döneme girmesi kaçınılmazdır (Kılıç, 2008)’’. 
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Görsel 61: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 6. s: 156 

 

‘‘Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder’ 

’kazanımının ders kitabına yansımasına bakıldığında; ‘‘Dünyamıza Sahip Çıkalım’’ 

ünitesinde çevre sağlığını tehdit eden sorunlara yer verilmiştir. Nüfus artışı ile 

kaynakların tükenmesi arasındaki ilişki verilmiş ve bazı kaynakların yenilebilirken 

bazılarının yenilenemeyeceği belirtilmiştir (bkz: Görsel 62). 

 

 

Görsel 62: MEB. (2018). 6.Sınıf. s:166 
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“Dünyamıza Sahip Çıkalım’’ ünitesinde yenilenemeyen enerji kaynaklarının aşırı 

kullanılmasının atmosfer dengesini bozduğu ve hava kirliliğine sebep olduğu; doğal 

kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin küresel ısınmaya, hava ve su kirliliğine kuraklığa 

sebep olduğu anlatılmıştır (bkz: Görsel 63). Küresel ısınma sonucu buzulların eriyeceği 

örneği verilmiştir. Kutup ayılarının nesli tükenerek kuraklığın artacağı ve buna bağlı 

olarak insanların koşulların daha iyi olduğu yerlere göç etmek zorunda kalacakları 

anlatılmıştır (bkz: Görsel 64). Ders kitabında öğrencilerle paylaşılan öngörülerin çoğu 

bugün dünyanın bazı bölgelerinde gerçekleşmektedir. Sıcaklık artışına bağlı olarak 

buzulların büyük bir kısmında erime söz konusudur. İnsanlar sel gibi doğal felaketler 

yüzünden yurtlarını terk etmektedirler (UN, 2019). 

 

 

Görsel 63: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 6. s:168 

 

 

Görsel 64: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 6. s: 169 
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Öğrencilere çevre sorunlarının sebepleri ve çevre sorunları verilmiş ve onlardan 

canlı yaşamına etkilerine yönelik çıkarım yapmaları beklenmiştir (bkz: Görsel 65). 

 

 

Görsel 65:  MEB. (2018). 6.Sınıf. s:169 

  

 ‘‘Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder’’ 

kazanımının ders kitabına yansıdığı bulgusu elde edilmiştir. 

 

Üretim Tüketim ve Dağıtım öğrenme alanında yer alan son kazanım olan 

‘‘Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri 

hazırlar’’ kazanımına uygun olarak ‘‘Bir Projem Var’’ ünitesinde öğrenciler tarafından 

hazırlanan bazı proje örnekleri verilmiş ve öğrencilerden yaşadıkları yerlerle ilgili 

projeler oluşturmaları istenmiştir. Bunun öncesinde Türkiye ile ilgili bazı özellikler 

paylaştırılmıştır (bkz: Görsel 66). Bu kazanımın ders kitabına yansıdığı bulgularına 

ulaşılmıştır. 
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Görsel 66: MEB. (2018).  6.Sınıf. s:169-173 

 

 

‘‘Küresel Bağlantılar’’ öğrenme alanında yer alan ‘‘Ülkemizin diğer ülkelerle 

olan ekonomik ilişkileri analiz eder’’ kazanımı için öğrencilerle ithal ettiğimiz ve ihraç 

ettiğimiz ürünlerin tablosu sunulmuştur (bkz: Görsel 67). Tabloda görülebileceği üzere 

Türkiye ikliminden dolayı fındık, çay, sebze ve meyveyi dışa satmaktadır. İklimin 

ekonomik faaliyetlere etkisinden bir örnek olarak ders kitabına yansımıştır.  

 

 

Görsel 67: MEB. (2018). 6. Sınıf. s: 228 
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Başka bir örnekte Türkiye’nin bazı tarım ürünlerine elverişli iklimi ve yeryüzü 

şekilleri olduğu bilgisi verilmiştir. Ülkelerin birbirine neden ekonomik olarak bağlı 

olduğu sorulmuş ve bazı bilgiler verilmiştir (bkz: Görsel 68). Türkiye’nin Almanya, Çin, 

ABD, Rusya ve İngiltere ile olan ticari ilişkileri anlatılmış ve çeşitli sorular yöneltilmiştir 

(bkz: Görsel 69). Bu bağlamlarda kazanımın ders kitabına yansıdığı düşünülmektedir. 

 

 

Görsel 68: MEB.(2018). 6. Sınıf. s:229 

 

 

Görsel 69: MEB. 6. Sınıf. s:231 

 

6. sınıf için belirlenen kazanımların ders kitabına yansıma düzeyleri gerek verilen 

bilgiler gerekse değerlendirme soruları ile yansıdığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
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4.10. 2018 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Öğretim Programında İklim Değişikliğine İlişkin 

Bulgular 

 

Tablo 10’da 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında 4, 5 ve 6. Sınıf 

sosyal bilgiler dersi öğretim programından farklı olarak iklim değişikliği kavramı yer 

almaktadır. 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı “Küresel Bağlantılar’’ öğrenme 

alanında yer alan “Arkadaşları ile birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir 

önerileri geliştirir’’ kazanımının açıklama kısmında küresel iklim değişiminin işlenmesi 

gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenden dolayı iklim değişikliğine dolaylı da olsa 7. sınıf 

programında yer verildiğini söyleyebiliriz. 

Tablo 10  

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında İklim ve İklim Değişikliği ile İlişkili 

Kazanımlara İlişkin Bulgular 

     Öğrenme Alanı Kazanımlar  

 

İnsanlar Yerler ve Çevreler 

SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla 

geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen 

faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 

SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını 

etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin 

demografik özelliklerini yorumlar. 

SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün 

neden ve sonuçlarını tartışır. 

Üretim Tüketim ve Dağıtım SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki 

gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata 

etkilerini değerlendirir. 

 

Küresel Bağlantılar 

SB.7.7.4. Arkadaşlarıyla birlikte küresel 

sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri 

geliştirir. 

(Küresel iklim değişimi, doğal afetler, açlık, 

terör ve göç konuları ele alınacaktır.) 

Kaynak. MEB. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretim Programları 

 

 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programını iklim değişikliği ve sürdürülebilir 

çevre açısından inceleyen Tanrıverdi (2009) sosyal bilgiler öğretim programında iklim 

değişikliğini içeren bir öğrenme alanı olmadığı bulgusunu elde etmiştir. 2005 

programından bu yana uygulamada olan son program ile beraber tam olarak üzerinden 13 

yıl geçmiş olmasına rağmen iklim değişikliğinin ders kitaplarındaki yerinin bu kadar 

sınırlı ve yetersiz olmasında; Türkiye’nin iklim değişikliğinin çözümüne yönelik 
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uluslararası anlaşmalara taraf olmasına rağmen asıl önceliğini ekonomik büyümesine 

göstermesi verilebilir (Bahadır, 2011). “Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum’’ 

ünitesinde ikim değişikliği ile beraber açlık, kuraklık sel gibi olaylarında öğrenciyle 

paylaştırılması istenmiştir. Açlık, doğal afetlerin bazıları ve göçler çoğunlukla iklim 

değişikliğinin de neden olduğu sorunlardır. Örneğin Pakistan’da 2010’ da yaşanan sel 

felaketinin ardından nüfusun bir kısmı çevre ülkelere göç etmek zorunda kalırken aynı 

zamanda çoğu tifo, ishal ve sıtma gibi hastalık tehdidiyle de yaşamak zorunda kalmıştır.  

 

İncelenen 7. sosyal bilgiler ders kitabında diğer sosyal bilgiler kitabından farklı 

olarak iklim değişikliğinden ilk kez söz edilmiştir. İklim değişikliği kavramı “Küresel 

Sorunlara Çözüm Üretiyorum’’ ünitesinde 9 kez yer almıştır. Küresel ısınma 8, sera 

etkisi, sera gazları ve fosil yakıtlar 3’er kez, çevre 63, iklim 28, tarım 86 ve yerleşme ise 

39 kez tekrar edilmiştir. Kazanımlara uygun olarak bu dağılım gerçekleşmiştir.  

 

4.11. 2018 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Ders Kitabında İklim ve İklim Değişikliği ile İlgili 

Kazanımların Ders Kitabına Yansıma Düzeylerine İlişkin Bulgular 

 

‘‘İnsanlar Yerler ve Çevreler’’ öğrenme alanında belirlenmiş olan kazanımların 

ders kitabına yansıma düzeyine bakıldığında; ‘‘Nereye Yerleşelim’’ ünitesinde ‘‘Örnek 

incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında 

çıkarımlarda bulunur’’ kazanımına uygun şekilde bilgiler, örnekler ve sorulara yer 

verilmiştir. İlk yerleşim yeri olan Çatalhöyük’ten söz edilmiştir. Çatalhöyük’te iklimin 

yerleşmeye uygun olduğu bilgisi verilmiştir (bkz: Görsel 70-71). 

 

 

 

Görsel 70:MEB.(2018). 7.Sınıf. s: 98 
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Görsel 71: MEB. (2018). 7. Sınıf. s: 98 

  

 

Yerleşmeyi belirleyen doğal ve beşerî faktörlere ilişkin öğrencilerden 

doldurulması istenen bir değerlendirme sorusu da yer almıştır (bkz: Görsel 72). Bu 

bağlamlar göz önüne alındığında kazanımın ders kitabına yansıdığı düşünülmektedir. 

 

 

Görsel 72: MEB. (2018). 7.Sınıf. s:101 
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‘‘Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin 

demografik özelliklerini yorumlar’’ kazanımı için Türkiye’nin çeşitli demografik 

özellikleri verilmiştir. Nüfusun yaş ortalaması, cinsiyet dağılımı, eğitim ve çalışma 

durumu gibi. Doğal nedenlerle beraber beşerî unsurlarda nüfusun dağılışına etki ettiği 

bilgisi verilmiştir. Nüfus dağılışının belirleyen en önemli iki sebebin iklim ve yer şekilleri 

olduğu belirtilmiştir (bkz: Görsel 73).   

 

Görsel 73: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 7. s: 104 

 

Yerleşmeyi etkileyen faktörlerden turizm ve madenlere yer verilirken bazı 

yerleşim birimlerinin demografik yapısını birden fazla unsurun belirlediği söylenmiştir 

(bkz: Görsel 74). 

 

 

Görsel 74: MEB. (2018). 7. Sınıf. s: 105 

 

Gelişmiş ülkelerle daha az gelişmiş ülkeleri hizmet, sanayi ve tarım sektörlerinin 

dağılımının değişeceğini belirterek Türkiye’deki durum grafiklerle gösterilmiştir (bkz: 

Görsel 75). Türkiye’nin kadınlar ve erkekler arasındaki okuma yazma oranlarının yıllara 

göre dağılımını gösteren tablo paylaşılmıştır (bkz: Görsel 76). 
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Görsel 75: MEB. (2018). 7.Sınıf. s:110 

 

 

 

 

 

Görsel 76: MEB. (2018). 7.Sınıf. s: 111 
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‘‘Doğduğun Yer Mi Doyduğun Yer Mi’’ ünitesinde göçün nedenleri ve sonuçları 

anlatılmaktadır. Öğrencilere görsellerden ve verilen bilgilerden yararlanarak göç edilme 

sebeplerini yazmaları istenmiştir. Doğal nedenler olan deprem, kuraklık ve sel gibi 

nedenlerin yanında savaş sebebiyle veya daha iyi iş imkânları elde etmek için göç eden 

insanların hikâyeleri paylaşılmıştır (bkz: Görsel 77-78). Tüm bu bağlamların kazanımla 

uygun olduğu ve ders kitabına yansımasının yeterli olduğu düşünülmektedir.  

 

 

Görsel 77 :MEB. (2018). 7.Sınıf. s:114 

 

 

 

          

Görsel 78: MEB. (2018). 7.Sınıf. 114 
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İklimsel değişimlerin uzun vadede “göç olgusunu’’ tetikleyebileceği birçok 

araştırmada elde edilmiştir. İnsanlar sırf hava sıcak ya da yağışlı diye elbette ki 

yaşadıkları yerleri hemen değiştirmeyeceklerdir. Ancak iklim değişikliğinin ekonomik ve 

sosyal etkilerini derinden hissettiklerinde bu kararı almaya mecbur kalacaklardır. İklim 

yerleşmenin en önemli faktörü olduğundan insanların uygun iklime sahip oldukları 

yerlere doğru göç etmeye başlamasına sebep olacaktır. Bu da beraberinde sosyal 

ekonomik ve politik sorunları getirecektir. UNHCR8’ye (2019) göre insanlar değişen 

çevreye adapte olmaya çalışıyorlar ancak birçoğu iklim değişikliği ve felaketlerin 

etkisiyle evlerinden zorla yerlerinden ediliyor ya da hayatta kalmak için yer 

değiştiriyorlar. İklim değişikliğinden kaynaklanan sel gibi doğal afetler sonucu 

günümüzde bazı insanlar ülkelerini terk etmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 

Kalkınma Komisyonu (UNDP, 2019) politik, ekonomik ve savaş gibi çatışmalardan 

dolayı ülkesini terk eden ve başka bir ülkede mülteci olarak yaşamaya çalışan insanlara, 

yakın gelecekte yoğun bir biçimde iklimsel değişimlerden kaynaklanacak ve iklim 

mültecileri olarak tanımlanan göçün ekleneceğini belirtmektedir. 

7. sınıf ders kitabında ‘‘Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor’’ ünitesinde 

‘‘Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini 

değerlendirir’’ kazanıma uygun olarak ilkel teknolojilerden sanayi devrimine ve 

günümüz teknolojilerine kadar olan süreç hakkında bilgiler verilmiştir (bkz: Görsel 79).  

 

 

Görsel 79: MEB. (2018). 7.Sınıf. s:166 

 

 
8 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
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Sanayileşme süreçlerinin olumlu yanlarının yanında bazı olumsuz sonuçlarına da 

değinilmiştir. Çevre sorunları ve işsizlik gibi (bkz: Görsel 80- 81). Küresel iklim 

değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri atmosfere salınan sera gazlarıdır. Bu sera 

gazları özellikle sanayinin yoğun olarak kullanıldığı alanlardan salınmaktadır. 

 

 

 

Görsel 80: MEB. (2018). 7.Sınıf. s: 165-166 

 

 

 

Görsel 81: MEB. (2018).  7. Sınıf. s: 167 
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Küresel sorunlara çözüm üretiyorum ünitesinde ‘‘Arkadaşlarıyla birlikte küresel 

sorunlara çözüm önerileri geliştirir’’ kazanımın ders kitabına yansıma düzeyine 

bakıldığında; Tema’nın diğer kuruluş amaçlarının yanında iklim değişikliği konusunda 

araştırma yapan bir vakıf olduğu belirtilmiştir (bkz: Görsel 82). 

 

 

Görsel 82: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 7. s: 173 

 

 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının “Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum’’ 

ünitesinde iklim değişikliği kavramı ilk kez açıklanmıştır. İklim değişikliğinin insan 

etkinleri olan “Fosil yakıtların kullanılmaya başlanması, arazi kullanımın değişmesi, 

ormansızlaşma ve sanayi süreçleri’’ sonucu olarak oluştuğu belirtilmiştir. Küresel 

ısınmanın tanımı, sebepleri ve etkileri ile iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki olumsuz 

etkileri anlatılmıştır. Küresel ısınma ile iklim değişikliği arasındaki farklara da ders 

kitabında yer verilmiştir. (bkz: Görsel: 83-84).   

Aynı şekilde dünyadaki çeşitli sorunlardan olan kuraklık, açlık gibi sorunların 

iklim değişikliği ile olan bağı kurulmuştur (bkz: Görsel 85). Açlık probleminin iklim 

değişikliğine bağlı olarak artabileceği endişesi öğrencilerle paylaşılmıştır.  
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Görsel 83: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 7. s: 232 

 

 

 

Görsel 84: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 7. s: 235 
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Görsel 85: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 7. s: 234 

 

Öğretim programında ‘‘Küresel Bağlantılar’’ öğrenme alanında ‘‘Arkadaşlarıyla 

birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirir’’ kazanımın Görsel 

83, 84 ve 85’te paylaşılan bilgiler ile küresel sorunlara çözüm üretmeye yetecek kadar 

bilgi ve yönlendirme sorusunun olmadığı düşünülmektedir. Kazanımın ders kitabına 

yansıması yetersizdir. Görsel 83’ de iklim değişikliği ile ilgili olarak ‘‘Küresel ölçekte 

karşılaşılan en büyük sorun’’ ifadesi kullanılmıştır. Sorunun büyüklüğünün farkında 

olunmasına rağmen iklim değişikliğinin nedenleri ve özellikle sonuçlarına ilişkin 

bilgilerin kitapta eksik olduğu bulgusu elde edilmiştir. Küresel sorunlara yönelik 

çözümlere ilişkin sorulara yer verilmiştir (bkz: Görsel 86- 87-88). 
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Görsel 86: MEB. (2018). 7.Sınıf.s: 235 

 

 

 

Görsel 87: MEB. (2018). 7.Sınıf. s:236 

 

Ünite sonu değerlendirme bölümünde alanyazınında sıkça karşılaştığımız iklim 

değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili kavram yanılgılarına ilişkin bir değerlendirme 

sorusu bulunmaktadır (bkz: Görsel 88). Soruda öğrencilerin iklim değişikliği ve küresel 

ısınma kavramlarını doğru anlayıp anlamadıkları ölçülmeye çalışılmıştır. Küresel 

sorunlara ilişkin yeterli sayıda sorunun olmadığı ve düzey olarak yetersiz olduğu bulgusu 

elde edilmiştir. 



103 

 

 

Görsel 88: MEB. (2018). Sosyal Bilgiler 7. s: 238 

 

 

2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile bazı açılardan 2018 Ortaöğretim 

Coğrafya Öğretim Programı benzerlik taşımaktadır.   9, 11 ve 12. sınıf düzeyinde birden 

çok öğrenme alanında iklim değişikliğini doğrudan ele almasa da ilişkili olarak yer 

verildiği bilgisine ulaşılmıştır. Bunlar: 

 

 

Görsel 89: Ortaöğretim 9. Sınıf Coğrafya Öğretim Programı. s: 21 

 

Görsel 89’da insan faaliyetlerinin atmosfer üzerindeki etkileri ile insanların 

doğaya karşı sorumlu olduklarına ilişkin kazanımlar yer almaktadır. 
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Görsel 90: Ortaöğretim 11. Sınıf Coğrafya Öğretim Programı. s: 30 

 

Görsel 91’de iklim değişikliği konusunda taraf olan ülkelere sera gazı kullanımı 

ile ilgili olarak çeşitli yükümlülükler getiren Kyoto protokolüne yönelik bir kazanım yer 

almaktadır. Amerika Coğrafya Standartlarında, 2018 Ortaöğretim Coğrafya Öğretim 

Programının aksine iklim değişikliği doğrudan bir kazanım içinde yer almaktadır. İklim 

değişikliği konusunun doğrudan ele alındığı öğrenme alanının ‘‘Mekansal Bağlantılar’’ 

öğrenme alanında ‘‘Uzun vadeli iklim değişikliğinin yerel ve küresel ölçekte insan göçü 

ve yerleşim şekilleri, kaynak kullanımı, arazi kullanımları üzerindeki etkisini 

değerlendirir’’ şeklinde olduğu görülmektedir (NCSS, 2013). 

 

 

Görsel 91: Ortaöğretim 12. Sınıf Coğrafya Öğretim Programı. s: 31 
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Doğal kaynakların kıtlığı, sürdürülebilir kalkınma, çevre sorunları ve bu sorunlara 

yönelik oluşturulan örgütler, insanlara bu konularda düşen sorumluklara yönelik 

kazanımlar yer almaktadır (bkz: Görsel 92). 

 

 

Görsel 92: Ortaöğretim 12. Sınıf Coğrafya Öğretim Programı. s: 35 

 

2018 Ortaöğretim Coğrafya Öğretim Programında her ne kadar doğrudan iklim 

değişikliğine yönelik kazanım yer almasa da 12. Sınıf ders kitabında çeşitli bölüm ve 

ünitelerde küresel iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri, sonuçları ve iklim değişikliği 

ille mücadele etme konuları ele alınmıştır (bkz: Görsel 93-94-95). 

 

 

Görsel 93: 12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı. s: 7 
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Görsel 94: 12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı: s: 62 

 

 

Görsel 95: 12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı. s: 9 

  

 

2018 Coğrafya ders kitabında Görsel 93, 94 ve 95’den görülebileceği üzere iklim 

değişikliğine ilişkin üniteler ve konular yer almaktadır. Görsel 32’ de iklim değişikliği ile 

mücadelede sorumluluklar, bu konuda oluşturulan kurumlar, imzalanan anlaşmaların 

etkilerine yer verilmiştir.  
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BÖLÜM 5 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Sonuç ve öneriler bölümünde araştırma kapsamında elde edilen bulgulara dayalı 

sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir. 

 

5.1. Sonuçlar 

Araştırmada aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır: 

 

1. 2018 Sosyal bilgiler dersi öğretim programında iklim değişikliğini 

doğrudan ele alan herhangi bir öğrenme alanı, amaç, beceri, değer veya kazanım yer 

almamaktadır. Ancak dolaylı olarak bağlantılı olabilecek değer, beceriler ve kazanımlar 

söz konusudur. Bunlar: Sorumluluk ve duyarlılık değerleri ile mekanı algılama ve çevre 

okuryazarlığı becerileridir. Kazanım olarak 7. sınıf ‘‘Küresel Bağlantılar’’ öğrenme 

alanında yer alan ‘‘Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne ilişkin fikir 

önerileri geliştirir’’ açıklama kısmında küresel sorunlar içinde iklim değişikliği de yer 

almıştır. 

2. ‘‘İklim okuryazarlığı’’ becerisi sosyal bilgiler dersi öğretim programında 

yer almamıştır. 

3. Sosyal bilgiler 4, 5 ve 6. sınıf ders kitaplarında iklim değişikliği ile ilgili 

ünite ya da konuya yer verilmemiştir. Daha ziyade iklim, insan ve çevrenin karşılıklı 

etkileri ve bu etkilerin sonuçlarına ilişkin fazla sayıda bilgi sosyal bilgiler ders 

kitaplarında yer almaktadır. 4, 5 ve 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında küresel 

ısınmanın etkileri ve sonuçlarına ilişkin bilgiler yer alsa da iklim değişikliği sadece 7. 

sınıf düzeyinde yer almıştır.  

4. Sosyal bilgiler 7. sınıf ders kitabında “Küresel Bağlantılar’’ öğrenme 

alanında “İklim Değişikliği’’ konusuna değinilmiştir. İklim değişikliğine neden olan 

insan etkinlikleri ve bu etkinliklerin sonucunda atmosferde biriken sera gazlarından söz 

edilmiştir. İklim değişikliği ile küresel ısınma kavramları ayrı ayrı açıklanmış; böylece 

alanyazınında sıkça karşımıza çıkan kavram yanılgılarının önüne geçilmeye çalışıldığı 
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sonucuna ulaşılmıştır. Ancak küresel ısınma bilgisinin verildiği 5 ve 6. sınıf sosyal 

bilgiler ders kitabında sera gazları ve fosil yakıtlarına ilişkin bilgi verilmemiştir. Bu 

bilgiler 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer almıştır. 

5. Sosyal bilgiler ders kitaplarında iklim değişikliğinden ziyade küresel 

ısınma konusuna daha fazla yer verilmiştir. Öğrencilerin çoğunun küresel ısınma ile iklim 

değişikliğine ilişkin kavram yanılgılarının altında yatan sebep bu olabilir. Küresel 

ısınmanın tetiklediği ve dünya çapında ortalama sıcaklık artışının iklim değişikliğine 

neden olacağı bilgisi küresel ısınma bilgisi ile eş zamanlı paylaştırılmadığı için öğrenciler 

küresel ısınma ile iklim değişikliğinin aynı şey olduğunu düşünüyor olabilirler.  

6. İklim değişikliğinin anlatıldığı 7.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı “Küresel 

Sorunlara Çözüm Üretiyorum’’ ünitesinde öğrencilere konuyu kavratacak yeterli 

değerlendirme sorusunun bulunmadığı bulgusu elde edilmiştir. İklim değişikliğinin 

öğrencinin anlaması, analiz etmesi ve değerlendirmesini sağlayacak sorular yerine bilişsel 

alanın bilgi düzeyine ait bir tanımlama ve eşleştirme sorusuna yer verilmiştir. 

7. ‘‘Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir 

önerileri geliştirir’’ kazanımının 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabına yeterince 

yansımadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

8. İklim, insan ve çevre ilişkisine yönelik olarak belirlenen kazanımların 

büyük çoğunluğunun ders kitaplarına yansıma düzeyi yeterli bulunmuştur. 

9. 2018 Sosyal Bilgiler ders kitaplarında belirlenen kategorilerden en çok 

tekrar edilenler iklim, çevre, tarım, su, yağış, yerleşme ve göç olurken; ormansızlaşma ve 

çölleşme en az tekrar edilenler olmuşlardır. 

10. 2018 Ortaöğretim Coğrafya Öğretim Programında iklim değişikliğini 

doğrudan ele alan kazanım olmamakla beraber 12. sınıf Coğrafya Öğretim Programı 

‘‘Doğal Sistemler’’ ünitesinde ‘‘Kyoto Protokolü’ne değinilir’’ kazanımı yer almaktadır. 

Bilindiği üzere Kyoto Protokolü iklim değişikliğine uluslararası çözüm arayışlarının 

sonunda oluşturulmuş bir anlaşmadır. 12. sınıf coğrafya kitabında çeşitli bölümlerde 

iklim değişikliğinin nedenlerine, etkilerine, sonuçlarına ve iklim değişikliğine yönelik 

oluşturulan uluslararası anlaşmalara yer verildiği bulgusu elde edilmiştir. 
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Yapılan araştırmalar öğrencilerin iklim değişikliğine ilişkin çeşitli kavram 

yanılgılarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. İklim değişikliği ile mücadele ya da 

uyum ve adaptasyon süreçlerinde önemli olan nokta; sorunun doğru algılanmasıdır. 

Lorenzoni vd. (2007) “İklim değişikliği hakkındaki bilgi eksikliğinin iklim değişikliği 

hakkında sorumluluk almaya önemli bir engel olduğunu’’ bulgusuna ulaşmışlardır. 

Yanlış veya eksik bir öğrenme öğrencilerde kafa karışıklığına yol açabileceği gibi iklim 

değişikliği ile mücadelede bireylerin etkin bir şekilde harekete geçmemesine sebep 

olabilir. Bu nedenle ders kitapları ve öğretim programlarında iklim değişikliği konusunun 

yer alması oldukça önemlidir. Ayrıca Doğru, Bagatır ve Pultar’ın (2019) beraber 

yürüttüğü ‘‘Türkiye’nin iklim Değişikliği Algısı 2019’’araştırmasında 2745 kişi ile anket 

yapılmıştır. Bu çalışmada ‘‘Nüfusun önemli bir kısmında iklim krizine karşı kayıtsızlığın 

altında yoğun bir bilgisizlik olduğunu’’ ortaya koymuşlardır. Araştırmanın diğer bir 

bulgusu da ‘‘Türkiye’de her 10 kişiden 6’sının iklim değişikliğinden endişelendiğini’’ 

göstermesidir.  

İklim değişikliği sorunlarının çözümü için öğrenme esastır. İncelenen sosyal 

bilgiler ders kitapları ve öğretim programları iklim değişikliği ile ilgili birçok sorunun 

cevabını içermemektedir. İklim ve insanın etkileşimine yoğun bir şekilde yer vermesine 

rağmen iklim değişikliği konusu oldukça sınırlıdır. Türkiye’nin iklim değişikliğinden 

etkilenecek ülkelerin başında geldiği bir çok çalışmada ortaya konmuştur. İklim 

değişikliği tarımdan turizme, insan sağlığından göçlere toplumları ciddi bir biçimde 

etkilemeye başlamıştır. Bu nedenle eğitim kurumları diğer kurumlarla eşgüdümlü bir 

şekilde çalışıp yarının Türkiye’sini ve insanını geniş perspektifte dünyayı düşünmesi 

gerekmektedir.  
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5.2. Öneriler 

 

Türkiye bulunduğu enlem ve özel konumu sebebiyle iklim değişikliğinden en çok 

etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir. Bu sebeple iklim değişikliği konusunu 

titizlikle ele alması gerekmektedir. Var olan sosyal bilgiler öğretim programı bu bulgular 

ışığında güncellenmelidir. İklim değişikliğine ilişkin eğitimlerin ilgili tüm derslerin 

içeriğine eklenmesi gerekmektedir. Kazanımlara uygun hazırlanan ders kitapları 

öğrencilerin bilgiyi anlamlandırmasını, değerlendirmesini kolaylaştıracaktır.  

Ders dışı etkinlikler öğrencilerin yeni ve kullanışlı beceriler edinebilecekleri, 

içinde bulundukları dünyada kendilerini de ilgilendiren konularda sorumluluk 

alabilecekleri, öz saygılarını geliştirebilmelerine yardımcı olabilme potansiyeline sahip 

etkinliklerdir. Bu nedenle iklim değişikliği ile ilgili olarak ders dışı etkinliklere yönelik 

çalışmalar yapılabilir. En son örnekte dünya çapında öğrenciler ve gençler iklim 

değişikliği ile ilgili olarak cuma günleri toplanarak (FFF9) bu konuda insanların dikkatini 

çekmeye ve farkındalık yaratmaya çalışmaktadırlar.  

 İklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarına yönelik sosyal bilgiler ders 

kitaplarında kitaplarda soru sayısı arttırılabilir. Düşünme becerilerini geliştirmenin 

yollarından biri de öğrencilere soru sormaktır. İklim değişikliği konusunda analiz, sentez 

ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini içeren sorular yardımıyla 

öğrencilerin konunun farklı bileşenlerini anlaması ve değerlendirmesine yardımcı 

olunabilir. 

Eğitim bireylerde kalıcı davranışlar ve becerileri kazandıracak en önemli 

yollardan biridir. “İklim okuryazarlığı’’ becerisinin öğretim programına eklenmesi 

öğrencilerin insan ve iklimin karşılıklı etkilerini ve bu etkilerinin sonuçlarını 

anlamalarına yardımcı olacaktır. Bundan sonraki araştırmalar iklim değişikliği ile 

mücadele ve uyum konularında sosyal bilgiler dersi dışında yer alan ders kitaplarını ve 

öğretim programları ile özellikle çevre konusunda duyarlı ve temiz enerji kullanan 

ülkelerin ders programlarının incelenmesi faydalı olacaktır. 

 

 
9 Fridays For Future: Ağustos 2018’de 15 yaşındaki Greta Thunberg’in, iklim kriziyle 
ilgili atılması gereken adımlar konusunda ilgisiz ve yetersiz kaldığını düşündüğü İsveç 
Parlementosu’na yönelik başlattığı okula gitmeme eylemidir. Bugün dünyanın çeşitli 
ülkelerinde öğrenciler ve gençler cuma günleri toplanarak bu konuya dikkat çekmeye 
çalışarak hükümetlerin önlemler almasını talep etmektedirler. 
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