
ÖZET: Bu çal›flmada, orta ö¤retim kurumlar›nda biyoloji ö¤renimi görmüfl ö¤rencilerin günlük yaflamla ilgili biyoloji bilgilerini
günlük yaflama uygulayabilme durumlar›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Orta ö¤retim mezunu ö¤rencilere uygulanmak üzere günlük
yaflamla ilgili biyoloji konular›n› içeren bir biyoloji bilgi testi ve biyoloji dersinde kazan›lan davran›fllar›n günlük yaflamda uygula-
n›p uygulanmad›¤›n› belirlemek amac›yla bir ölçek haz›rlanm›flt›r. Haz›rlanan günlük yaflama yönelik bilgi testi ve ölçek H. Ü. Ya-
banc› Diller Yüksek Okulu’nda ö¤renim gören ve örnekleme kat›lan 182 ö¤renciye uygulanm›flt›r. Uygulanan bilgi testi ve ölçe¤in
sonucunda, bireylerin günlük yaflamla ilgili biyoloji konular›nda yanl›fl ve yetersiz bilgiye sahip olduklar› ve olumsuz davran›fllar ge-
lifltirdikleri belirlenmifltir. Bu durumun sadece orta ö¤retim biyoloji program›ndaki eksiklikten kaynaklanmad›¤›, bireylerin olumsuz
davran›fl gelifltirmesinde toplumun gelenek, görenek ve adetlerinin etkisinin de büyük oldu¤u görülmüfltür.

Anahtar Sözcükler: günlük yaflam, biyoloji e¤itimi, orta ö¤retim

ABSTRACT: In this research, the knowledge of the students who learnt biology at the high school, on biological subjects relat-
ed with the daily life and their attitudes about applying this knowledge were aimed to be determined. A biology success test regard-
ing the daily life,  including biological subjects concerned with the daily life and applying for the people who graduated from high
school and a scale had been prepared, in order to determine the behaviors got in the biology lessons, that could be carried out or not
in the daily life. This scale and success test had been carried  out on 182 students attending to the department of high school of for-
eign languages of the Hacettepe University. In the result of the achievement test and scale it had been learnt that people have incor-
rect and insufficient knowledge on the subjects of biology concerned with the daily life. And it had been carried out that people are
in the tendency of having incorrect behaviors. It had been found out that this situation is not only because of the insufficiencies of
the programs in intermediate schools but also the great effects of the society affecting the behaviors of the people with its traditions.
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1. G‹R‹fi

Biyoloji bilgi ve kavramay› gerektiren yaflamla ilgili önemli konular› içerir. Biyoloji sayesinde birey-
ler, kendilerinin ve ailelerinin geliflimi, beslenmesi, sa¤l›¤›, çevresi ve dünyada olan pek çok önemli ve il-
ginç geliflmeyi anlayabilmektedirler (Ohlsson & Ergezen, 1997). Bireylerin çevreyi tan›y›p korumalar›, çev-
renin insan hayat›ndaki önemini anlamalar› ve sa¤l›kl› büyüyüp geliflmeleri biyoloji e¤itiminin yard›m›yla
sa¤lanabilir.

Çilenti (1984) biyoloji ve sa¤l›k bilimleri alan›ndaki e¤itimin di¤er bilim alanlar›ndaki e¤itimden çok
daha önemli ve öncelik tafl›mas› gerekti¤ini vurgulam›fl ve bireyin biyoloji ve sa¤l›k e¤itimine önem veril-
meyen bir çevrede yaflamas› ve kendisine bu konularda gerekli e¤itimin verilmemesi durumunda, sa¤l›kl›
büyüyüp geliflemeyece¤ini belirtmifltir. 

Orta ö¤retim kurumlar›n›n en önemli görevlerinden biri bireyleri bilgilerle donatarak günlük hayata
haz›rlamakt›r. Biyoloji program›ndaki günlük yaflamla ilgili bilgilerin bireyler taraf›ndan günlük yaflamda
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kullan›lmas› ve uygulanmas›, yanl›fl bilgilerden uzaklafl›ld›¤› anlam›na gelir. Baz› geleneksel ve yanl›fl bil-
gilerden uzaklafl›lmamas›, bilgilerin do¤ru davran›fllara dönüfltürülmemesi insanlar›n ölümüne, sakat kalma-
s›na, bazen de yeni hastal›klar›n oluflmas›na neden olmaktad›r. Kiflisel sa¤l›k harcamalar›n›n sürekli art›fl
gösterdi¤i ülkemizde biyoloji e¤itiminin önemi gün geçtikçe artmaktad›r. Sa¤l›¤› koruma, hastal›¤› tedavi-
den daha kolay ve daha ucuzdur. Di¤er taraftan çevre bilincine sahip bireylerden oluflan bir toplum, do¤aya
verilen zarar› en aza indirerek çevre korumaya yönelik harcamalar›n azalmas›n› ve sa¤l›kl› bir çevrenin
oluflmas›n› sa¤layacakt›r.

‹nsan›n yaflam›n› etkileyen en önemli faktörlerden birisi çevredir. Dünyam›z›n ve canl› hayat›n›n risk
alt›na girmesini ve geriye dönülmeyecek sorunlar›n oluflmas›n› önlemek amac›yla, çevre ile ilgili önlemle-
rin al›nmas› gerekmektedir. Bu önlemlerin al›nmas›, insanlar›n bilinçlenmesiyle mümkün olacakt›r. Çevre
bilincine sahip olan insanlar, bu bilince sahip olmayan insanlar› uyaracak, çevrelerinde meydana gelen
olumsuzluklara tepki gösterecek ve böylece otokontrol mekanizmas› devreye girecektir. ‹nsanlar›n çevre bi-
lincine sahip olmas›n›n temel flart›, her alanda oldu¤u gibi e¤itimdir. Çevre kirlili¤i ve al›nmas› gereken ön-
lemler konusunda e¤itimli bir toplum, bilinçli, öngörülü ve tepkili olacakt›r. Bu da gelece¤imiz için çevre
e¤itimini vazgeçilmez bir unsur olarak karfl›m›za ç›kart›r (Denli & Meriç, 2000).

Bireylerin karfl›laflacaklar› biyoloji ile ilgili, sa¤l›k ve çevre ile ilgili problemlere en do¤ru yoldan
yaklafl›p onlar› çözümleyebilmeleri için, biyoloji e¤itiminin ö¤rencilere mümkün olan en iyi ve do¤ru bilgi-
leri verecek, onlara uygulamalar yapt›racak flekilde olmas› ve bu flekliyle orta ö¤retim programlar› içinde
yer almas› gerekmektedir. Biyoloji ve sa¤l›k bilgisi e¤itiminde hedef kiflilere uygun zamanda uygun davra-
n›fl› yapma ve zararl› davran›fllardan kaç›nma becerisini kazand›rma olmal›d›r (Tunç, 1999).

Ö¤retim programlar› gelifltirilirken günlük yaflam ile ö¤retilecek konular aras›nda bir bütünlük sa¤-
lanmal›d›r. Bu bütünlük sa¤lanamazsa, bireyler biyoloji ö¤renimi görmüfl olsalar da sa¤l›k ve çevre bilin-
cinden yoksun olacaklard›r. Bu araflt›rmada da biyoloji ve biyoloji ile ilgili ders programlar›nda yer alan
günlük yaflamla ilgili çevre sa¤l›¤›, cinsellik, beslenme, ilaç kullan›m›, a¤›z ve difl sa¤l›¤›, kiflisel temizlik
ilkeleri, afl›lama, bulafl›c› hastal›klardan korunma, spor, ilk yard›m, madde ba¤›ml›l›¤›, kan ba¤›fl› ve organ
nakli konular› incelenmifl ve  “ö¤rencilerin, günlük yaflamla ilgili biyoloji konular›n› uygulama durumlar›
ile sahip olduklar› bilgi düzeyi aras›nda bir iliflki var m›d›r?” sorusuna yan›t aranm›flt›r.     

2. YÖNTEM

2.1. Veri Toplama Yöntemi 

Araflt›rmada tarama (survey) yöntemi kullan›lm›flt›r.

2.2. Evren ve Örneklem

Araflt›rma evrenini 2002-2003 e¤itim ve ö¤retim y›l›nda H. Ü. Yabanc› Diller Yüksekokulunda haz›rl›k
s›n›flar›nda ö¤renim gören 2521 ö¤renci, araflt›rma örneklemini ise 12 haz›rl›k s›n›f›n›n toplam 182 ö¤rencisi
oluflturmufltur. Örnekleme seçilecek haz›rl›k s›n›flar›n›n belirlenmesinde basit rastgele örnekleme yöntemi kul-
lan›lm›fl ve örnekleme seçilen haz›rl›k s›n›f› ö¤rencilerine iliflkin bilgiler Tablo 2.1 ve 2.2’de sunulmufltur. 

Tablo 2.1. Örneklemi oluflturan ö¤rencilerin lisede seçmifl olduklar› alanlara göre da¤›l›m›

Alanlar (n) %

Fen 109 59,89

Türkçe-Matematik 29 15,93

Sosyal 6 3,30

Yabanc›-Diller 27 14,84

Di¤erleri 11 6,04

Toplam 182 100,00
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Tablo 2.1’de görüldü¤ü gibi araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin % 59,89’u fen bölümünden, % 40,11’i
di¤er bölümlerden mezun olmufllard›r.

Tablo 2.2’de görüldü¤ü gibi örneklemi oluflturan ö¤rencilerden %98,35’i biyoloji 1 ve sa¤l›k bilgisi
derslerini; %45,60’› seçmeli bir ders olan çevre ve insan dersini; %62,64’ü biyoloji 2 dersini; %60,44’ü bi-
yoloji 3 dersini; %62,64’ü seçmeli bir ders olan biyoloji uygulamalar› dersini; %1,65’i ise anatomi, halk
sa¤l›¤›, çocuk geliflimi vb. dersleri ald›klar›n› belirtmifllerdir.

2.3. Veri Toplama Araçlar›

Ö¤rencilerin günlük yaflamla ilgili biyoloji konular›n› ö¤renme düzeylerini belirlemek amac› ile gün-
lük yaflama yönelik bir biyoloji bilgi testi ve bu bilgilerini uygulama durumlar›n› ölçmek amac›yla evet ve
hay›r seçene¤inden oluflan 64 maddelik bir ölçek gelifltirilmifltir. Bilgi testi ve ölçe¤in haz›rl›k aflamas›nda
biyoloji programlar›, orta ö¤retim 9., 10., 11. s›n›f biyoloji ders kitaplar› incelenmifl, konu ile ilgili kaynak
kitap taramas› yap›lm›flt›r (MEB, 1998; Börü, Öztürk & Cavak, 2000; Sucu, Bayar & Küpeli, 1999; Kork-
maz, Bulut & Sa¤d›ç, 1999; Sert, Kibaro¤lu, fienyüz & Ünsal, 2000; Tunç, 1999; Yüncü & Yüncü, 2001).
Bilgi testi 2 bölümden oluflmaktad›r. 1. Bölümü kiflisel bilgiler oluflturmufl; ö¤rencilere, cinsiyetleri, mezun
oldu¤u lisenin türü, bulundu¤u il, lisede seçmifl olduklar› alan, lisede alm›fl olduklar› biyoloji ve biyoloji ile
ilgili derslerin isimleri, üniversitede hangi bölümleri kazand›klar› sorulmufltur. 2. Bölümde yer alan bilgi tes-
tinde 5 seçenekli 62 biyoloji sorusu yer alm›flt›r. Günlük yaflamla ilgili biyoloji bilgilerini uygulama ölçe-
¤inde ise evet hay›r seçene¤inden oluflan 64 soruya yer verilmifltir.

Bilgi testi ve ölçek gelifltirilirken, günlük yaflamla ilgili tüm konu ve kavramlar› kapsamas›na ve her
sorunun incelenen konuyla iliflkili olmas›na dikkat edilmifltir. Bilgi testi ve ölçek uygulanmadan önce gelifl-
tirilen deneme formlar› uzman görüflüne sunulmufltur. Uzmanlar›n görüflleri do¤rultusunda baz› maddeler dü-
zeltilmifl, baz›lar› da ç›kart›lm›flt›r. Bilgi testinin güvenirli¤ini belirlemek için Kuder-Richardson (KR20) for-
mülleri kullan›lm›flt›r. KR-20 formülleri ile yap›lan incelemede bilgi testinin  güvenirli¤i 0,86 bulunmufltur.

2.4. Veri Toplama Arac›n›n Uygulanmas›  

Bilgi testi ve ölçek 2002-2003 e¤itim ve ö¤retim y›l› mart ay›nda araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilere ö¤re-
tim elemanlar› taraf›ndan ders saatlerinde uygulanm›flt›r. Uygulamalar s›ras›nda bir güçlükle karfl›lafl›lmam›flt›r.

2.5. Verilerin Çözümlenmesi

Bilgi testi ve ölçekten elde edilen verilerin çözümlemesinde sosyal bilimler için paket program
(SPSS) kullan›lm›flt›r. Bilgi testi ve ölçekte yer alan sorular için her maddeye iliflkin frekans ve yüzdelikle-
ri ç›kar›lm›flt›r. Aç›k uçlu sorular için içerik analizi yap›lm›flt›r. Ölçek ve bilgi testindeki  sorular aras›ndaki
manidarl›k s›namas› ve iliflki ki-kare  (χ2) ile yap›lm›flt›r. Ayr›ca orta ö¤retim fen bölümü ve di¤er bölüm
mezunu ö¤rencilerin bilgi testi ve ölçek sonuçlar› t-testi ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Tablo 2.2: Örneklemi oluflturan ö¤rencilerin orta ö¤retimde ald›klar› biyoloji ve biyoloji ile ilgili derslerin da¤›l›m›

DERSLER (n) %

B‹YOLOJ‹ 1 179 98,35

SA⁄LIK B‹LG‹S‹ 179 98,35

ÇEVRE VE ‹NSAN 83 45,60

B‹YOLOJ‹ 2 114 62,64

B‹YOLOJ‹ UYGULAMALARI 114 62,64

B‹YOLOJ‹ 3 110 60,44

ANATOM‹, HALK SA⁄LI⁄I vb. 3 1,65
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3. BULGULAR VE SONUÇLAR

Bu bölümde çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin bilgi testi ve ölçek verilerinden elde edilen bulgu ve so-
nuçlara yer verilmifltir. 

Bilgi testinde yer alan 44 soru ile bu sorularla iliflkili 35 ölçek sorusuna ait frekans ile yüzde da¤›l›m-
lar› ve iki testin χ2 (Ki-Kare) manidarl›k s›namas› sonuçlar› Tablo 3.1’de yer almaktad›r. Bilgi testinde ve
günlük yaflamla ilgili biyoloji bilgilerini uygulama ölçe¤inde yer alan di¤er sorulara ait bulgular tablo ha-
linde sunulmam›flt›r. Bunlara ait sonuçlar tart›flma k›sm›nda yüzde de¤erler olarak verilmifltir.

Tablo 3.1. Ö¤rencilerin bilgi testi ve ölçek sorular›na verdikleri yan›tlar ve χ2 (Ki-Kare) manidarl›k s›namas› sonuçlar›

DO⁄RU YANLIfi OLUMLU OLUMSUZ
n % n % n % N %

Ö¤rencilerin sigaran›n zararlar›n› bilme ve 
sigara kullanma durumlar› 154 84,62 28 15,38 109 59,89 73 40,11 40,325 1 0,000 ***
Ö¤rencilerin alkolün zararlar›n› bilme ve 
alkol kullanma durumlar› 159 87,36 23 12,64 115 63,19 67 36,81 6,55 1 0,010 **
Ö¤rencilerin kemik gelifliminde gerekli
olan minarelleri bilme ve günlük 
süt içme durumlar› 165 90,66 17 9,34 58 31,87 124 68,13 0,052 1 0,819 –
Ö¤rencilerin normal bir insan›n günde 
kaç litre su tüketmesi gerekti¤ini bilme ve 
günlük su içme durumlar› 105 57,69 77 42,31 73 40,11 109 59,89 9,156 1 0,002 **
Ö¤rencilerin midyenin biyolojik 
özelliklerini bilme ve midyenin 
besin maddesi olarak kullanma durumlar› 38 20,88 144 79,12 127 69,78 55 30,22 2,474 1 0,290 –
Ö¤rencilerin vitaminlerin yap›s›n› bozan 
etkenleri bilme ve sebzelerin ufak parçalar 
halinde do¤ranmas› durumlar› 39 21,43 143 78,57 45 24,73 137 75,27 52,825 1 0,000 ***
Ö¤rencilerin ba¤›rsak parazitlerinin 163 89,56 19 10,44 161 88,46 21 11,54 fischer’s 1 0,000 *** 
bulaflma yollar›n› bilme ve az piflmifl exact
et yemeklerini tercih etme durumlar› test
Ö¤rencilerin ba¤›rsak parazitlerinin 
bulaflma yollar›n› bilme ve sakatat 163 89,56 19 10,44 102 56,04 80 43,96 1,813 1 0,178 –
yemeklerinin besin maddesi olarak 
kullan›lma durumlar›
Ö¤rencilerin ba¤›rsak parazitlerinin 
bulaflma yollar›n› bilme ve çi¤ köftenin 
besin maddesi olarak kullan›lma durumlar› 163 89,56 19 10,44 67 36,81 115 63,19 0,255 1 0,613 –
Ö¤rencilerin iyodun en fazla bulundu¤u 
besin maddesini bilme ve deniz 
ürünlerinin besin maddesi olarak 
kullan›lma durumlar› 136 74,73 46 25,27 144 79,12 38 20,88 0,064 1 0,800 –
Ö¤rencilerin evde haz›rlanan besin 
maddelerinin haz›r besinlere göre 
daha sa¤l›kl› oldu¤unu bilme ve 
haz›r besin kullanma durumlar› 78 42,86 104 57,14 34 18,68 148 81,32 12,83 1 0,000 ***
Ö¤rencilerin demirin en fazla 
bulundu¤u besin maddesini bilme 
ve karaci¤eri besin maddesi olarak 
kullanma durumlar› 134 73,63 48 26,37 85 46,70 97 53,30 1,328 1 0,249 –
Ö¤rencilerin demir eksikli¤ine ba¤l› 
hastal›k olan kans›zl›¤› (anemi) bilme 
ve karaci¤eri besin maddesi olarak 
kullanma durumlar› 121 66,48 61 33,52 85 46,70 97 53,30 2,985 1 0,084 –
Ö¤rencilerin kolesterolsüz veya 
düflük kolesterollü ya¤ çeflitlerini 
bilme ve hayvansal ya¤lar› en az 
seviyede kullanma durumlar› 146 80,22 36 19,78 155 85,16 27 14,84 31,14 1 0,000 ***
Ö¤rencilerin D Vitaminin oluflumunda 
gerekli olan faktörü bilme ve günefl 
banyosu yapma durumlar› 148 81,32 34 18,68 59 32,42 123 67,58 2,612 1 0,106 –
Ö¤rencilerin pastörize edilmemifl 
sütten yap›lm›fl peynirin yol açaca¤› 
hastal›¤›n› bilme ve pastörize 
sütten yap›lm›fl peynir almaya dikkat
etme durumlar› 100 54,95 82 45,05 93 51,10 89 48,90 22,459 1 0,000 ***
Ö¤rencilerin C vitamininin fazlas›n›n 
depo edilmedi¤ini, idrarla at›ld›¤›n› 
bilme ve C vitamini içeren meyve ve
sebzeleri afl›r› derecede tüketme durumlar› 139 76,37 43 23,63 141 77,47 41 22,53 35,744 1 0,000 ***
Ö¤rencilerin difl f›rçalanman›n nedeninin 
bakteri plaklar›n›n uzaklaflt›r›lmas› oldu¤unu 
bilme ve günde en az iki kez difllerin 
f›rçalanma durumlar› 120 65,93 62 34,07 125 68,68 57 31,32 99,523 1 0,000 ***
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Tablo 3.1’in devam›

Ö¤rencilerin difl f›rçalanman›n 
nedeninin bakteri plaklar›n›n 
uzaklaflt›r›lmas› oldu¤unu bilme ve 
difl ipi kullanma durumlar› 120 65,93 62 34,07 19 10,44 163 89,56 0,567 1 0,411 –

Ö¤rencilerin tansiyon kavram›n› 
bilme ve belirli aral›kla 
tansiyon ölçtürme durumlar› 122 67,03 60 32,97 34 18,68 148 81,32 1,685 1 0,194 –

Ö¤rencilerin 20-25 yafllar›ndaki 
bir bireyin büyük ve küçük
tansiyonunun kaç olmas› gerekti¤ini 
bilme ve belirli aral›klarla tansiyon
ölçtürme durumlar› 121 66,48 61 33,52 34 18,68 148 81,32 3,136 1 0,770 –

Ö¤rencilerin çocuklar›n sakat 
do¤mas›n›n en önemli sebebini 
bilme ve akraba evlili¤ini tercih etme 
durumlar› 142 78,02 40 21,98 157 86,26 25 13,74 0,069 1 0,793 –

Ö¤rencilerin grip gibi viral 
hastal›klarda antibiyotik 
kullanman›n gereksiz oldu¤unu 
bilme ve grip olundu¤unda 
antibiyotik kullanma durumlar› 44 24,18 138 75,82 84 46,15 980 53,85 22,612 1 0,000 ***
Ö¤rencilerin antibiyoti¤in rasgele 
kullan›lmas› ile oluflabilen 
sonuçlar› bilme ve rasgele 
ilaç kullanma durumlar› 33 18,13 149 81,87 65 35,71 117 64,29 32,574 1 0,000 ***
Ö¤rencilerin antibiyotiklerin 
tabletler bitirilinceye kadar 
kullan›lmas› gerekti¤ini bilme 
ve antibiyotik tabletlerinin  
yar›m b›rakma durumlar› 71 39,01 111 60,99 71 39,01 111 60,99 57,325 1 0,000 ***
Ö¤rencilerin bulafl›c› hastal›klar›n 
bulaflma yollar›n› bilme ve
bireylerin yan›nda sürekli mendil
tafl›ma durumlar› 49 26,92 133 73,08 139 76,37 43 23,63 1,813 1 0,178 –
Ö¤rencilerin bulafl›c› hastal›klar›n
bulaflma yollar›n› bilme ve bireylerin
ellerini en az bir dakika süre

ile y›kama durumlar› 49 26,92 133 73,08 47 25,82 135 74,18 10,156 1 0,001 ***
Ö¤rencilerin uyurken a¤›zdan 
salya akmas›n›n ba¤›rsak 
parazitlerinin bir belirtisi 
oldu¤unu bilme ve uyurken
a¤›zdan salya akma durumlar› 106 58,24 76 41,76 132 72,53 50 27,47 29,466 1 0,000 ***

Ö¤rencilerin yüksek 
ateflli bir çocu¤un ateflini 
düflürebilmek için vücuda 
so¤uk kompres yap›lmas› 
gerekti¤ini bilme ve ilk yard›m 
tekniklerini kaza veya hastal›k 
an›nda uygulayabilme durumlar› 151 82,97 31 17,03 48 26,37 134 73,63 1,597 1 0,206 –

Ö¤rencilerin bay›lan bir kifliye 
yap›lmas› ve yap›lmamas› 
gereken uygulamalar› 
bilme ve ilk yard›m tekniklerini 
kaza veya hastal›k an›nda 
uygulayabilme durumlar› 45 24,73 137 75,27 48 26,37 134 73,63 61,957 1 0,000 ***

Ö¤rencilerin ilk yard›m 
uygulamalar›na bafllamadan 
önce ilk yap›lmas› gereken 
uygulamalar› bilme ve ilk 
yard›m tekniklerini kaza veya
hastal›k an›nda 
uygulayabilme durumlar› 141 77,47 41 22,53 48 26,37 134 73,63 3,756 1 0,056 –

Ö¤rencilerin bir kiflinin kalbi
ve solunumu durmufl bir yaral›ya 
yap›lmas› gereken ilk yard›m 
uygulamas›n›n suni solunum 
kalp masaj› oldu¤unu bilme ve 
ilk yard›m tekniklerini kaza 
veya hastal›k an›nda 
uygulayabilme durumlar› 41 22,53 141 77,47 48 26,37 134 73,63 2,842 1 0,092 –

Ö¤rencilerin kazalarda kopan
organlar›n (el, parmak vb) tekrar 
eski yerine yerlefltirilebilmesi için 
uygulanmas› gereken ilk yard›m› 
bilme ve ilk yard›m tekniklerini 
kaza veya hastal›k an›nda 
uygulayabilme durumlar› 104 57,14 78 42,86 48 26,37 134 73,63 1,474 1 0,225 –

Ö¤rencilerin flok s›ras›nda yap›lmas›
gereken uygulamalar› bilme ve 
ilk yard›m tekniklerini kaza veya 
hastal›k an›nda uygulayabilme durumlar› 123 67,58 59 32,42 48 26,37 134 73,63 9,465 1 0,002 **
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Tablo 3.1’in devam›

Ö¤rencilerin burun kanamas› 
s›ras›nda yap›lmas› ve 
yap›lmamas› gereken 
uygulamalar› bilme ve ilk yard›m
tekniklerini kaza veya hastal›k 
an›nda uygulayabilme durumlar› 107 58,79 75 41,21 48 26,37 134 73,63 0,575 1 0,448 –
Ö¤rencilerin yan›k yaralar›nda 
yap›lmas› gereken ilk yard›m 
uygulamas›n› bilme ve ilk 
yard›m tekniklerini kaza veya
hastal›k an›nda uygulayabilme durumlar› 95 52,20 87 47,80 48 26,37 134 73,63 9,074 1 0,030 –
Ö¤rencilerin yaralanmalarda antiseptik 
maddelerin kullan›m fleklini bilme 
ve ilk yard›m tekniklerini kaza 
veya hastal›k an›nda 
uygulayabilme durumlar› 35 19,23 147 80,77 48 26,37 134 73,63 25,234 1 0,000 ***

Ö¤rencilerin kuduz flüphesi olan bir 
köpe¤in ›s›rd›¤› bölgenin sabunlu su 
ile y›kanmas› gerekti¤ini bilme ve 
ilk yard›m tekniklerini kaza ve hastal›k 
an›nda uygulayabilme durumlar› 46 25,27 136 74,73 48 26,37 134 73,63 65,244 1 0,000 ***
Ö¤rencilerin donma durumunda 
yap›lmas› ve yap›lmamas› gereken
uygulamalar› bilme ve ilk yard›m 
tekniklerini kaza ve hastal›k an›nda 
uygulayabilme durumlar› 137 75,27 45 24,73 48 26,37 134 73,63 1,251 1 0,263 –

Ö¤rencilerin göze yabanc› cisim 
girdi¤inde yap›lmas› ve 
yap›lmamas› gereken uygulamalar› 
bilme ve ilk yard›m tekniklerini 
kaza ve hastal›k an›nda 
uygulayabilme durumlar› 49 26,92 133 73,08 48 26,37 134 73,63 83,372 1 0,000 ***

Ö¤rencilerin ozon tabakas›n›n 
incelmesine neden olan 
kloroflorokarbonun kullan›m 
alanlar›n› bilme ve ozona 
dost deodorant tercih etme durumlar› 83 45,60 99 54,40 72 39,56 110 60,44 78,794 1 0,000 ***

Ö¤rencilerin kat› at›klar›n 
ayr›lmas›ndaki amac› bilme 
ve çöpleri plastik, cam, ka¤›t 
vb fleklinde ay›rma durumlar› 112 61,54 70 38,46 18 9,89 164 90,11 0,002 1 0,969 –

Ö¤rencilerin plastiklerin do¤ada 
parçalanmadan kalabildikleri 
en uzun süreyi bilme ve naylon 
poflet yerine file, plastik 
ambalaj yerine cam ürünleri
tercih etme durumlar› 62 34,07 120 65,93 52 28,57 130 71,43 70,696 1 0,000 ***

Ö¤rencilerin piller içinde 
bulunan zehirli kimyasal 
madde grubunun a¤›r 
metaller oldu¤unu bilme 
ve flarj edilebilir pil kullanma durumlar› 83 45,60 99 54,40 68 37,36 114 62,64 15,968 1 0,000 ***

Ö¤rencilerin bir annenin 
dünyaya çocuk getirmesi için en 
uygun yafl›n 22-28 aras›nda 
oldu¤unu bilme ve gelecekte 
kullanabilme durumlar› 94 51,65 88 48,35 51 28,02 131 71,98 14,829 1 0,000 ***

Ö¤rencilerin lo¤usal›¤›n 
tan›m›n› do¤ru olarak 
bilme ve gelecekte kullanabilme 
durumlar› 102 56,04 80 43,96 51 28,02 131 71,98 26,285 1 0,000 ***

Ö¤rencilerin lo¤usa hummas› 
hastal›¤›n›n nedenlerini 
bilme ve gelecekte 
kullanabilme durumlar› 54 29,67 128 70,33 51 28,02 131 71,98 46,476 1 0,000 ***

Ö¤rencilerin anne sütünün 
bebe¤e en az alt› ay verilmesi 
gerekti¤ini bilme ve gelecekte
kullanabilme durumlar› 94 51,65 88 48,35 51 28,02 131 71,98 1,461 1 0,227 –

Ö¤rencilerin mantar›n fiziksel 
özellikleri ile zehirli ya da zehirsiz 
olduklar›n›n ay›rt edilemedi¤ini bilme 
ve kültür mantarlar› d›fl›nda 
çevreden toplanm›fl mantar yeme 
durumlar› 31 17,03 151 82,97 154 84,62 28 15,38 fischer’s 

exact 1 0,272 –
test
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Tablo 3.1. incelendi¤inde ö¤rencilerin beslenme, ilaç kullan›m›, ilk yard›m ve çevre konular›nda
önemli bilgi eksikliklerinin oldu¤u ve buna paralel olarak olumsuz davran›fl içinde olduklar› görülmektedir.
Di¤er taraftan ayn› konulara iliflkin olarak ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun daha çok olumsuz davran›fl
içinde oldu¤u, bilgi düzeyinde baflar›l› olmalar›n›n olumsuz davran›fllar› engellemedi¤i görülmektedir.

Çal›flmada ayr›ca orta ö¤retimde fen bilimleri bölümünden mezun olmufl ö¤rencilerle di¤er bölüm-
lerden mezun ö¤rencilerin ölçek ve bilgi testinden ald›klar› puanlar t-testi ile karfl›laflt›r›lm›fl ve ö¤rencile-
rin mezun olduklar› bölüm aç›s›ndan bilgi testinde sa¤lad›klar› baflar›lar› (p=0,56; t=-0,58) ve ölçek sonuç-
lar› aras›nda (p=0,92; t= 0,11) bir fark olmad›¤› belirlenmifltir.

4. TARTIfiMA 

Günlük yaflamla ilgili konular aç›s›ndan orta ö¤retim biyoloji ders program› incelendi¤inde, günlük
yaflama yönelik konular›n 9., 10. ve 11. s›n›f biyoloji program›nda ve ders kitaplar›nda genifl konular halin-
de yer almad›¤›, bu konulara baz› bölümlerin sonunda “..... insan sa¤l›¤› ile iliflkisi“ bafll›¤› alt›nda veya oku-
ma parças› fleklinde yer verildi¤i görülmektedir. Çevre kirlili¤i konusu ise ekoloji bölümü içersinde toprak,
su, ses, hava, radyasyon, kirlili¤inin önlenmesi bafll›klar› alt›nda k›saca yer almaktad›r. Yasalarla belirlen-
mifl hedefler ve temel al›nan ilkelere ra¤men biyoloji program›n›n, günlük yaflamla ilgili biyoloji konular›
aç›s›ndan yetersiz oldu¤u görülmektedir. Programda ö¤rencilerin günlük yaflamlar›nda kullanmayacaklar›
konularda ayr›nt›l› teorik bilgilere a¤›rl›kl› olarak yer verilmekte ve daha çok biliflsel alana yönelik yo¤un
bir bilgi aktar›m›n›n oldu¤u görülmektedir. Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin %58’inin de biyoloji ve biyo-
loji ile ilgili derslerde ö¤rendiklerini günlük yaflamda uygulayamad›klar›n› belirtmeleri, program›n bu ko-
nuda yeterince baflar›l› olmad›¤›n› göstermektedir. Bu konularda biyoloji program›n›n baflar›l› ve etkili ol-
mas›n› olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri program›n duyuflsal alana yönelik olmay›p daha çok
biliflsel alana yönelik olmas›d›r.

Orta ö¤retim kurumlar›n›n en önemli görevlerinden biri bireyleri gerekli bilgilerle donatarak günlük
yaflama haz›rlamakt›r. Bu nedenle biyoloji program›nda günlük yaflamla ilgili konulara a¤›rl›k verilmesi ge-
rekmektedir. Ancak bu flekilde program›n, ö¤rencilerin geleneksel ve yanl›fl bilgilerden uzaklaflarak olumlu
davran›fllar kazanmas›nda katk›s› artabilir.

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin %14’ünün akraba evlili¤inin sonuçlar›n› bilmesine ra¤men, akraba ev-
lili¤ini tercih edebilece¤ini belirtmesi, akraba evlili¤inin sonuçlar› dikkate al›nd›¤›nda çok yüksek bir orand›r. 

Örneklemi oluflturan ö¤rencilerin %81’i D vitamini oluflumunda gerekli faktörleri bilmesine ra¤men
bu ö¤rencilerin %68’i günefl banyosu yapmamaktad›r. Ö¤rencilerin günefl banyosu yapmamas›ndaki en bü-
yük etkenlerden biri toplumun gelenek ve görenekleri oldu¤u düflünülebilir.

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin %40’›n›n sigara, %37’sinin alkol kullanmas›, madde ba¤›ml›l›¤› ko-
nusunda okulda verilen bilgilerin bireylerde istenilen davran›fl de¤iflikli¤i oluflturmad›¤›n› ortaya koymak-
tad›r. Ö¤rencilerin bir maddeye ba¤›ml› olmas›nda en büyük etkenler aile, arkadafl çevresi ve ö¤retmendir
(Göktürk, 1999). Sigara veya alkol kullanan ö¤retmen veya ebeveynin bu maddelerin zararlar›ndan bahset-
mesi ö¤renciler üzerinde istenilen etkiyi yaratmayacakt›r.

Ö¤rencilerin yanl›fl bilgi sahibi olduklar› konulardan biri de ilaç kullan›m› konusudur. Örneklemi
oluflturan ö¤rencilerin %76’s› grip gibi viral hastal›klarda antibiyotik kullanman›n gereksiz oldu¤unu bilme-
mekte ve bunlar›n   %49’u grip oldu¤unda antibiyotik kullanmaktad›r. Ö¤rencilerin %82’si rastgele antibi-
yotik kullan›ld›¤›nda meydana gelebilecek sonuçlar› bilmemekte ve bunlar›n %64’ü rastgele antibiyotik kul-
lanmaktad›r. Yukar›daki örneklerden de anlafl›laca¤› gibi ö¤rencilerin büyük bir k›sm›n›n do¤ru bilgilere sa-
hip olmamalar› do¤ru ve olumlu davran›fllar gelifltirmelerine engel olmaktad›r.

Orta ö¤retim 9. s›n›f sa¤l›k bilgisi dersi  program› incelendi¤inde, ö¤rencilerin günlük yaflamda uy-
gulayabilece¤i konular› içeren 8 bölüm yer almaktad›r. Ancak bu programda beslenme, çevre sa¤l›¤›, cin-
sellik gibi konulara yer verilmemesi önemli bir eksikliktir.
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Beslenmenin bireylerin sa¤l›¤› aç›s›ndan önemi büyüktür. Bireylerin dengeli ve yeterli beslenmenin
sadece tan›m›n› bilmeleri yeterli de¤ildir. Birey yaflam›nda da dengeli ve yeterli beslenmeyi uygulayabilme-
lidir. Biyoloji ö¤retimi ile bireyler proteinleri, ya¤lar›, karbonhidratlar›, mineralleri, vitaminleri bilmeli ve
bu gruplar içersine giren besin maddelerini tan›yabilmelidir. Örne¤in, protein ihtiyac›n› hangi besin madde-
lerinden karfl›layabilece¤ini bilmelidir. Kans›zl›kla mücadele etmesi gereken bir kifli hangi besinlerden de-
mir ihtiyac›n› karfl›layabilece¤ini bilmelidir. Ancak bu konu sadece 9. s›n›f biyoloji program›nda yer almak-
tad›r ve burada da besin gruplar›n›n kimyasal yap›lar›na a¤›rl›k verilmektedir. Çal›flmaya kat›lan ö¤rencile-
rin %78’inin dengeli beslenmedi¤ini belirtmesi beslenme konusunun çok önemsenmesi gereken bir konu ol-
du¤unu göstermektedir.

Örneklemi oluflturan ö¤rencilerden %83’ünün asitli içecekler içmesi, %53’ünün her gün meyve ve
sebze yememesi, %41’inin çok ac›l› ve baharatl› yemekler yemesi, %81’inin haz›r besin kullanmas› gibi ör-
nekler sa¤l›kl› beslenme, besinleri mikroorganizmalardan koruma ve besin de¤erlerini koruma aç›s›ndan ba-
k›ld›¤›nda dikkat çekicidir. Bireylerin sa¤l›kl› beslenmedi¤i, besinleri mikroorganizmalara karfl› koruyama-
d›klar› ve besin de¤erlerini düflürdükleri sonucu ç›kar›labilir. Örneklemi oluflturan ö¤rencilerin beslenmey-
le ilgili yanl›fl bilgilere sahip olmalar› olumsuz davran›fl gelifltirmelerine neden olmaktad›r.

Çevre sa¤l›¤› kavram›, çevrede sa¤l›¤› olumsuz etkileyen tüm etmenleri olumlu hale getirme, sa¤l›-
¤a zarar verecek tüm etmenleri ortadan kald›rma olarak aç›klanabilir (Y›ld›z ve ‹bili, 1999). Sa¤l›k bilgisi
program›nda çevre sa¤l›¤› ve sa¤l›kl› bir çevre oluflturmaya yönelik hiçbir amac›n bulunmamas› çok büyük
bir eksikliktir. Örneklemi oluflturan ö¤rencilerin %92’sinin çevre ile ilgili sivil toplum örgütüne üye olma-
mas›, %75’inin çevreye rastgele çöp ve izmarit atmas›, %34’ünün yaflam›nda hiç a¤aç dikmemifl olmas› çev-
re korumada yeterli bilince sahip olmad›klar›n›n bir göstergesidir.

Sa¤l›k bilgisi program›nda yer almayan di¤er bir konuda cinsellik ya da cinsel e¤itimdir. Cinsel e¤i-
tim, insan›n tüm yaflam› boyunca önemsenmesi gereken bir konu olmas›na karfl›n, anne, baba ve e¤itimci-
ler taraf›ndan yeterince üzerinde durulan bir konu de¤ildir. Bu nedenle cinsel e¤itimin büyük bir bölümü d›-
flar›da gerçekleflmektedir. Örneklemi oluflturan ö¤rencilerin %77’sinin cinsiyetle ilgili meraklar›n› giderme-
de ö¤retmenleri veya ebeveynleri ile konuflmad›klar›n› belirtmeleri de, cinsel e¤itimin rastgele gerçekleflti-
¤ini göstermektedir. ‹nsan›n cinsel yaflam› di¤er yaflam alanlar›ndan ayr› düflünülemez. Bu alandaki bir so-
run, bireyin hem sosyal hem ifl yaflam›n› olumsuz etkileyerek onu yaflam›n›n tüm alanlar›nda ifllevsel olmak-
tan ç›karacakt›r  (M.E.B.S.D.B). Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin %79’unun cinsiyetle ilgili meraklar›n› gi-
dermede biyoloji dersinin yararl› olmad›¤›n› ifade etmeleri, 11. s›n›f biyoloji program›nda yer alan insanda
üreme konusunun günlük yaflamdan uzak oldu¤unu göstermektedir.

Çevre ve insan dersinde günlük yaflamla ilgili biyoloji konular› “çevre ve sa¤l›k” bölümünde yer almak-
tad›r. Bu dersin seçmeli bir ders olmas› tüm ö¤rencilerin bu konuda e¤itilmesine engel olmaktad›r. Ayr›ca or-
ta ö¤retim kurumlar›nda çevre ve insan dersini okutabilecek özel e¤itimli ö¤retmenler bulunmamaktad›r (Den-
li & Meriç, 2000).  Di¤er taraftan çevre ve insan dersinde bireylere çevre kirlili¤inin nas›l olufltu¤u hakk›nda
bilgiler verilmekte, ancak programda çevre korumada uygulanabilecek pratik bilgiler yer almamaktad›r. 

E¤itim kurumlar›, büyük ölçüde toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere ortaya ç›km›flt›r. Ancak e¤i-
tim kurumlar› bu ifllevini yerine getirirken, toplumdaki bireylerin geliflmesine katk›da bulunmal›d›r. Birey
e¤itim kurumlar›nda, do¤al ve toplumsal çevresini tan›yarak bunlardan en iyi biçimde yararlanma ve temel
ihtiyaçlar›n› karfl›lama yollar›n› ö¤renmelidir. E¤itim kurumlar›n›n bireyi gelifltirme ifllevini üstlenebilmesi
için e¤itim etkinliklerini bireyin ihtiyaçlar›na uygun biçimde düzenlemesi gerekir. E¤itim kurumlar›nda ka-
zand›r›lan bilgi ve beceriler, bireyin yaflam›nda kendisi için gerekli olan ve gerçeklefltirmek istedi¤i amaç-
lar›na uygun olanlar aras›ndan seçilmelidir. Bireye sa¤l›kl› yaflama ve do¤ru beslenme yollar› ile toplumsal
ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›na ve do¤ay› korumaya yard›mc› bilgi, beceri ve tutum ö¤retilmelidir (Erden, 1998).
Bireyler ancak ö¤retilen bilgi, beceri ve tutum ile toplumun geleneksel ve yanl›fl bilgi ve uygulamalar›ndan
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uzaklaflabilir. Örneklemi oluflturan ö¤rencilerin %97’sinin organlar›n› ba¤›fllamamas› ve bunlar›n %69’unun
ba¤›fllamay› hiç düflünmemeleri, %94’ünün hiç kan ba¤›fl›nda bulunmam›fl olmas› da orta ö¤retimdeki biyo-
loji e¤itiminin istenilen davran›fllar› oluflturmada baflar›l› olamad›¤›n› göstermektedir. Bu da, bu konularda
toplumun gelenek, görenek, adet ve dini inan›fllar›n›n, ö¤rencilerin davran›fllar› üzerinde etkili oldu¤unu dü-
flündürmektedir. 

Ö¤rencilerin günlük yaflamla ilgili biyoloji bilgileri ile bu bilgileri günlük yaflamda kullanma ve uy-
gulama durumlar› iliflkilendirildi¤inde, bireylerin yanl›fl bilgiye sahip oldu¤u ve bunun sonucu olarak olum-
suz davran›fl kazand›klar› görülmektedir. Tersi durumlarda yani bilgi ve davran›fl›n birbiri ile iliflkili bulun-
mad›¤› durumlarda, bireyin do¤ru bilgiye sahip olmas›na karfl›n olumsuz davran›fl ya da yanl›fl bilgiye sa-
hip olmas›na karfl›n olumlu davran›fl kazand›¤› belirlenmifltir. Biyoloji e¤itiminin amac› do¤ru bilgilere sa-
hip ve olumlu davran›fllar gösteren bireyler yetifltirmek olmas›na karfl›n istenilen bu duruma az s›kl›kta kar-
fl›lafl›lm›fl, orta ö¤retim biyoloji ve biyoloji ile ilgili derslerin program›nda yer alan günlük yaflamla ilgili bi-
yoloji konular›n›n bireylerde olumlu davran›fllar oluflturmad›¤› tespit edilmifltir. Bu olumsuzlu¤un  önemli
nedenlerinden biri de toplum kültüründeki yanl›fl bilgi ve olumsuz davran›fllar› bireylerin kazanm›fl olmas›-
d›r. Kültürleme, kültürel de¤erlerin bireye kazand›r›lmas› sürecidir. Kültürleme, e¤itim kavram›ndan da ge-
nifl kapsaml› görülmekte ve do¤umdan ölüme kadar, bireyin toplum istek ve beklentilerine uyacak flekilde
etkilenmesi ve de¤ifltirilmesi olarak kabul edilmektedir (Demirel, 1995). E¤itim kurumlar›n›n görevi bu sü-
reçte ö¤rencilerin toplum kültüründeki yanl›fl bilgi ve olumsuz davran›fllardan uzaklaflmas›n› sa¤lamakt›r.
Bu gerçeklefltirilemedi¤inde bu çal›flmada tespit edildi¤i gibi bireyler toplumun ö¤retilerini tercih edecektir
ve bu ö¤retilerden vazgeçmeleri bireyler için çok zor olacakt›r.

Baran, Do¤an ve Yalç›n (2002), taraf›ndan üniversite biyoloji ö¤rencilerinin ö¤renimleri s›ras›nda
edindikleri bilgileri günlük hayatla iliflkilendirme düzeylerinin belirlenmesi amac›yla yap›lan çal›flmada da,
ö¤rencilerin biyoloji derslerinde kazand›klar› bilgileri günlük hayatla iliflkilendirme düzeylerinin birinci s›-
n›ftan son s›n›fa do¤ru gidildikçe art›fl gösterdi¤i ama genel olarak düflük düzeyde oldu¤u belirlenmifltir. Bu
durum orta ö¤retimdeki bu sorunun üniversite düzeyindeki ö¤renimle de çözülemedi¤ini göstermektedir.

Bu araflt›rmada ayr›ca, orta ö¤retimi s›ras›nda  fen bölümünden mezun olan ve 9., 10. ve 11. s›n›fta
biyoloji dersi alan ö¤renciler ile, sadece 9. s›n›fta biyoloji dersi alan di¤er bölümlerden mezun olan ö¤ren-
cilerin,  bilgi testi ve ölçek sonuçlar› t-testi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda gruplar aras›nda fark olmad›¤› tespit edil-
mifltir. Bu sonuç, fen bölümü mezunu  ö¤rencilere 10. ve 11. s›n›fta verilen biyoloji dersinin, günlük yafla-
ma yönelik biyoloji konular›yla ilgili katk›s›n›n olmad›¤›n› göstermektedir. Bunun nedeninin güdülenme ek-
sikli¤i oldu¤u söylenebilir. Üniversite girifl s›nav›nda  di¤er derslere oranla biyoloji dersinden daha az say›-
da sorunun yer almas›, sa¤l›k bilgisi dersi ve çevre ve insan dersi ile ilgili sorulara ise hiç yer verilmemesi,
bu derslere ve özellikle günlük yaflamla ilgili biyoloji konular›na karfl› ilgiyi azaltmaktad›r.

5. ÖNER‹LER

Biyoloji program› incelendi¤inde günlük yaflamla ilgili biyoloji konular›na yeterince yer verilmedi-
¤i, mevcut konular›nda günlük yaflamla iliflkilendirilemedi¤i ve konular›n daha çok biliflsel alana yönelik ol-
du¤u görülmektedir. Ö¤rencilerin sa¤l›kl›, çevre bilincine sahip bireyler olarak yetiflebilmeleri için biyoloji
ders program›n›n günlük yaflamla ba¤lant›l› ve duyuflsal alana yönelik olarak düzenlenmesi büyük önem ta-
fl›maktad›r. Biyoloji program› gelifltirilirken günlük yaflam ile ö¤renilecek konular aras›nda bütünlük sa¤lan-
mas› gerekmektedir.

Üniversite girifl s›nav›nda di¤er alanlara göre biyoloji dersinden daha az say›da sorunun yer almas›,
sa¤l›k bilgisi ve çevre ve insan derslerini içeren sorulara yer verilmemesi ö¤rencilerin bu derslere olan ilgi-
lerini azaltmakta, yaflamlar› boyunca kullanabilecekleri bilgileri ö¤renme çabas› içine girmelerine engel ol-
maktad›r.  Bu nedenle üniversite girifl s›nav›nda biyoloji dersine ait soru say›s› artt›r›lmal›, sa¤l›k bilgisi ve
çevre ve insan derslerinin konular›na ait sorulara da yer verilmelidir.  
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Sa¤l›k bilgisi program›nda beslenme, çevre sa¤l›¤›, cinsellik konular›na yer verilmemesi önemli bir
eksikliktir. Bu konular›n mutlaka programda yer almas› gerekmektedir. Cinsel e¤itim içersinde ifllenmesi ge-
reken konular flu flekilde s›ralanabilir; üreme sistemi, adet döneminin özellikleri, takvim, hamilelik dönemi,
do¤um, k›zlarda ergenlik döneminde ç›kabilecek sorunlar, meme geliflimi, adet döneminde öz bak›m, erkek
üreme organlar›, erkeklerde ergenlik döneminde ç›kabilecek sorunlar, aile planlamas› ve yöntemler, cinsel
yolla bulaflan hastal›klar, ergenlik sivilcesi (M.E.B.S.D.B).

Sa¤l›k bilgisi program›nda çevre sa¤l›¤› ve sa¤l›kl› bir çevre oluflturmaya yönelik hiçbir amac›n bu-
lunmamas› büyük bir eksikliktir, programda bu eksikli¤in giderilmesi gerekmektedir.

Orta ö¤retim kurumlar›nda sa¤l›k bilgisi dersi için alan yeterlili¤ine sahip ö¤retmenler bulunmamak-
tad›r, bu derse genellikle bu konularda yeterlilikleri s›n›rl› olan biyoloji hatta kimya ve fizik ö¤retmenleri
girmektedir. Bu alandaki ö¤retmen eksikli¤i üniversitelerin biyoloji ö¤retmenli¤i lisans programlar›nda ilk
yard›m, bulafl›c› hastal›klar, ruh sa¤l›¤› gibi sa¤l›k konular›  ile ilgili derslere yer verilmesi ile giderilebilir,
mevcut ö¤retmenlerin yeterliliklerinin ise hizmet içi e¤itimle artt›r›lmas› gerekmektedir.

Orta ö¤retimde çevre ve insan dersi seçmeli bir ders olarak yer almaktad›r, tüm ö¤rencilerin çevre ko-
nusunda e¤itilebilmesi için  çevre ve insan dersi zorunlu bir ders haline getirilebilir. Çevre ve insan dersin-
de ö¤rencilere çevre kirlili¤inin nas›l olufltu¤u üzerine genifl bilgiler verilmekte, ancak çevre korumada uy-
gulayabilecekleri pratik bilgilere ve uygulamalara yer verilmemektedir. Çevre ve insan dersi program›nda
günlük yaflamda kullan›labilecek çevre dostu pratik önerilere ve uygulamalara yer verilebilir.

Orta ö¤retim kurumlar›nda çevre ve insan dersi için özel e¤itimli ö¤retmenler bulunmamaktad›r. Bu
eksiklik üniversitelerin e¤itim fakültelerinde çevre ve insan dersinin yan dal olarak yer ald›¤› lisans prog-
ramlar› ile giderilebilir.
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