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Sınıf Öğretmenlerinin Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi ve Tutum 

Düzeylerinin İncelenmesi: Samsun İli Örneği 1 

Examination Of Classroom Teachers’ Levels Knowledge And Attitudes Towards 

Global Warming: Samsun Province Sample 

Erdem YUMBUL  Prof. Dr. Şule BAYRAKTAR  

Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Sınıf Eğitimi Bölümü, Ordu/Türkiye 

Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Sınıf Eğitimi Bölümü, Ordu/Türkiye 

ÖZET 

Bu araştırmada Samsun İli Merkez İlçesinde yer alan 10 ilkokuldaki sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma 

hakkındaki tutum ve bilgi düzeyleri, bunların hangi değişkenlere göre farklılık gösterdiği ve aralarındaki ilişkinin 

araştırılması amaçlanmaktadır. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada veriler 2021-2022 eğitim öğretim 

döneminde toplanmıştır. Bu araştırmada yer alan katılımcılar uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Samsun İli Merkez İlçesinde yer alan 10 ilkokuldaki sınıf öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin cinsiyetleri 55’i kadın, 45 tanesi ise erkek öğretmenler 

olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, Eroğlu ve Aydoğdu (2016) tarafından geliştirilmiş olan “Küresel 

Isınma Bilgi Testi” ve Bozdoğan (2019) tarafından geliştirilmiş olan “Küresel Isınma Tutum Ölçeği” olarak Likert 

tipi 5 dereceli iki farklı veri toplama aracı ile gerekli izinler alınarak toplanmıştır. Toplanan nicel veriler SPSS 

istatistik paket programıyla analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizlerinde frekans, yüzde, ortalama değer, t-

test ve One-Way ANOVA kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik bilgilerinin gelişmiş 

düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenlerinin Küresel Isınma Tutum Ölçeğinde yer alan küresel ısınmanın 

olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler, küresel ısınmaya neden olan etkenlere karşı alınabilecek 

önlemlerle ilgili tutumları “Tamamen Katılıyorum” ve “Katılıyorum” seviyesindedir. Bu sonuçlar öğretmenlerin 

küresel ısınmaya yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Araştırmada elde 

edilen diğer bir sonuca göre ise sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma tutum düzeyleri ile bilgi düzeyleri arasında 

pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen sonuca göre sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri artıkça tutumları da olumlu yönde değişmektedir. Sınıf öğretmenlerinin bilgi düzeyleri ve tutumlarının 

cinsiyet, öğrenim durumu, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, Çevre eğitimi, İklim değişikliği, Tutum 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to investigate the attitudes and knowledge levels of classroom teachers who work at 10 

different primary schools in the Central District of Samsun Province.  Furthermore variables which might be 

associated with attitudes and knowledge level and the relationship between attitudes and knowledge level were 

investigated. In this study, in which the survey model was used, the data were collected in the 2021-2022 academic 

year. Participants in this study were determined by convenient sampling method. The study group of the research 

consists of classroom teachers who work at 10 primary schools in the Central District of Samsun. The gender of 

the classroom teachers participating in the research was determined as 55 female and 45 male teachers. The data of 

the research were collected by obtaining necessary permissions with two different data collection tools with Likert 

type items with 5 points: “Global Warming Knowledge Test” developed by Eroğlu and Aydoğdu (2016) and the 

“Global Warming Attitude Scale” developed by Bozdoğan (2019). The collected quantitative data were analyzed 

with the SPSS statistical package program. Frequency, percantage, mean value, t-test an One-Way ANOVA were 

used for the analysis of the data. It has been revealed that classroom teachers' knowledge about global warming is 

at an advanced level. The attitudes of primary school teachers about the measures to be taken to reduce the negative 

effects of global warming in the Global Warming Attitude Scale and the measures to be taken against the factors 

that cause global warming are at the levels of "Totally Agree" and "Agree". These results reveal that teachers' 

attitudes towards global warming are at a positive level. According to another result obtained in the study, a positive 

relationship was found between the global warming attitude levels of classroom teachers and their knowledge 

levels. According to the results of the study, a positive relationship was found between the global warming attitude 

levels of classroom teachers and their knowledge levels. It has been determined that the knowledge levels and 

attitudes of the classroom teachers do not differ significantly by the variables of gender, educational status, age, 

and professional seniority. 

Key words: Global warming, Environmental education, Climate change, Attitudes            

1. GİRİŞ 

Herkes tarafından kabul edilen bir gerçeklik olan hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, sanayileşmeyle birlikte giderek 

artan enerji ihtiyacına bağlı olarak fosil yakıt kullanımının artması, doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı, 

ormanların tahrip edilmesi gibi faktörler çevre üzerinde büyük bir tahribat bırakarak büyük ölçekli çevre sorunlarına 

neden olmuştur. Bu çevre sorunlarından en büyüğü olan küresel ısınma, yaşamımızı en çok tehdit eden çevre 

problemidir (IPPC, 2007). Atmosferdeki sera gazlarının artması sonucu yaşanan sera etkisi nedeniyle meydana gelen 

küresel ısınma, dünyadaki canlı yaşamını büyük ölçüde tehdit eder hale gelmiştir (Çepel, 2018). Küresel ısınma 

sonucu yaşanan olağandışı sıcaklık artışları ve dalgalanmaları, seller, taşkınlar, buzulların erimesi, doğal felaketlerin 
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artması, kuraklık vb. gibi olaylar dünyadaki canlı yaşamı üzerinde büyük bir tahribat ve yıkım bırakmaktadır (Türkeş, 

2008).  

Küresel ısınma, günümüzde yaşamı tehdit eden bir unsur olarak tehlikesi hala sürdürmekte ancak küresel ısınmayı 

tetikleyen faktörlerde bir azalma görülmemektedir. Dolayısıyla çevrede meydana getirdiğimiz bu tahribat ve yıkımın 

engellenmesinde yine insanoğluna oldukça büyük görevler düşmektedir (Alım, 2006).  Bu durumun önüne 

geçilebilmesi için insanların küresel ısınma konusunda bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artması ve 

bilinçlendirilmeleri büyük önem arz etmektedir (Karakuş ve Yel, 2019.) Çevre bilinciyle yetiştirilen nesillerin 

gelecekte bu problemlerin üstesinden daha kolay gelebilmesi mümkündür (Bilgi, 2021). Gelecek nesilleri çevre 

bilinciyle yetiştirebilmek için öğretmenlere hayati bir rol düşmektedir. 

Bu çalışmada ise yüksek çevre bilincine sahip nesillerin yetişebilmesi için en büyük faktör olan öğretmenlerin küresel 

ısınmaya yönelik bilgi ve tutum düzeylerinin tespit edilmesi ve elde edilen sonuçlar ışığında birtakım çözüm 

önerilerinde bulunmak hedeflenmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmamızda Samsun İlinde görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi ve tutum düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmektedir, ayrıca 

adayların bu konudaki tutumları ile bilgi düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda bazı alt problemlerin yanıtlarına cevap aranmaktadır: 

✓ Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumları ve bilgileri hangi düzeydedir? 

✓ Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumlarında ve bilgi düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

✓ Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumlarında ve bilgi düzeylerinde yaş değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık var mıdır? 

✓ Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumlarında ve bilgi düzeylerinde mesleki kıdem değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

✓ Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumlarında ve bilgi düzeylerinde öğrenim durumu değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

✓ Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumları ile bu konudaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı düzeyde 

bir ilişki var mıdır?  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Küresel ısınma genel anlamda, insan faaliyetleri sonucunda atmosferde bulunan sera gazlarındaki artış nedeniyle 

atmosferin yeryüzüne yakın olan alt tabakalarında ve yeryüzünde sıcaklığının artması olarak tanımlanmaktadır 

(Çepel, 2008). Bu gazlar; su buharı (H2O) ve CO2 olmak üzere, metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve ozon (O3) 

gazlarıdır (Türkeş, 2008). Birçok araştırmacı insan faaliyetlerinin çevre sorunlarının oluşması ve dolayısıyla küresel 

ısınma üzerinde insan faaliyetlerinin etkisinin çok büyük olduğu konusunda hemfikirdir (Hiğde, 2014). Yine Bilgi 

(2021)’ e göre çevre üzerinde oluşan tahribatta en büyük pay insanlara aittir. Atmosferdeki insan kaynaklı sera 

gazlarındaki bu artış sanayi devriminden bu yana süregelmektedir (Türkeş, 2014). Dolayısıyla, küresel ısınma ve 

buna bağlı olarak yaşanan iklim değişikliği üzerinde en büyük paya insanoğlu sahiptir. Dolayısıyla bu tahribatta yine 

insanoğluna düşen görev oldukça büyüktür. 

Aslında iklimlerde meydana gelen ya da gelmesi beklenen değişimler bugüne özgü bir olgu değildir. Dünyanın 

oluşumundan günümüze doğru gelindiğinde iklimin çeşitli zamanlarda birbirinden farklılaşan karakterlerinin olduğu 

mevcut istatistiksel veriler ya da doğadaki izleri yardımıyla belirlenebilmektedir (Atalay, 2013).  

Küresel iklim değişikliği, doğal sebepler dışında büyük ölçüde insan faaliyetleri sonucunda oluşan küresel ısınmaya 

bağlı olarak yağış, nem, hava hareketleri, kuraklık gibi iklim olaylarının farklılaşmasıdır (Aksay vd., 2005). Ancak, 

bu farklılaşma onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca yaşanan anlamlı değişiklikleri kapsamaktadır (Türkeş, 2008).   

Küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklim değişikliği sonucunda yaşamlarımızın daha zorlaşması, ciddi ölçüde sağlık 

problemleriyle karşılaşma olasılığımız artmaktadır. Bu olumsuz etkiler arasında sıcak çarpması, susuzluk ve 

yorgunluk gibi doğrudan etkilerin yanında, kalp rahatsızlığı ve solunum rahatsızlığı çeken hastalarda ölüme yol açan 

ciddi problemlere varabileceği öngörülmektedir (Biçer ve Vaizoğlu, 2015). Küresel ısınma ve iklim değişikliği, 

çeşitli bölgelerin biyolojik ve hidrolojik döngülerini etkilemesinin yanı sıra yağış düzeni, bölgesel sıcaklıklar ve geniş 

ölçekte dünya ikliminin de değişmesine neden olmaktadır (IPCC, 2001). 

Küresel ısınma sonucu yaşanabilecek olan küresel ölçekli iklim değişimleri sonucunda bazı canlı türleri yok olma 

tehlikesi ile karşı karşıya gelecek bu da ekosistemin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır (Aksay, Ketenoğlu ve 

Kurt, 2005). Bir başka raporda ise küresel ısınmanın; ekstrem hava değişiklikleri, deniz seviyesi yükselmesi, seller 

ve taşkınların oluşması gibi insan yaşamını ve çevreyi tehdit eden durumlara yol açtığı bildirilmektedir (IPCC, 2001). 
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Ayrıca şiddetli kuraklık, kasırga, sel orman yangını gibi olaylar ile iklim değişikliği arasında doğrudan bir bağlantı 

vardır. İklim değişikliği nedeniyle çevreye ve insan yaşamına verdiği tahribatların ilerleyen yıllarda ivmelenerek 

artacağı yönündeki öngörüler kaygı uyandırmaktadır. (Kadıoğlu, 2012).  

Bütün bunlara ek olarak küresel ısınmanın insanları, toplumları ve iş yaşamını etkileyen sosyoekonomik etkileri de 

vardır (IPPC, 2007). Yine IPPC (2007) raporuna göre atmosferin ısınması ile buzullar eriyecek, eriyen buzullar ise 

deniz seviyesinin yükselmesine bu da küresel ölçekte seller ve taşkınlara sebep olarak insanların yaşamını olumsuz 

yönde etkileyecektir.  

Yukarıda da ifade edildiği gibi yaşamımızı büyük ölçüde tehdit eder hale gelen küresel ısınma büyük ölçüde insan 

faaliyetleri sonucunda meydana geldiğinden bu durum bir eğitim sorunudur. Dolayısıyla eğitimden, insanları çevre 

konusunda bilinçlendirmesi için yararlanılabilir (Eroğlu ve Aydoğdu, 2016).. Bu da öğretmenlerin ve öğrencilerin bu 

konulardaki farkındalıklarının ve duyarlılıklarının artmasıyla mümkün olabilmektedir (Tok, Cebesoy ve Bilican, 

2017). Bireylerin çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının artması ve tutumlarının olumlu yönde değişmesi de 

ancak doğru çevre eğitimi ile sağlanabilir (Yılmaz vd., 2002).  

Bu konuda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar genellikle öğrencilerin, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının 

bilgi düzeylerini ve kavram yanılgılarını tespit etmeye yöneliktir (Tok, Cebesoy, Bilican, 2017). Bu konudaki ulusal 

çalışmalarda yoğunluklu olarak çeşitli çevre problemleri ve “sera etkisi” ile ilgili kavram yanılgılarının tespitine 

yönelik oldukları görülmektedir.  

Şahin, Cerrah, Saka ve Şahin (2004)’ in sınıf öğretmenliği ve biyoloji bölümü programlarında öğrenim gören 

öğrencilerle çevre eğitimi dersi kapsamında yürüttükleri araştırmada yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine 

yönelik uygulamalar ve etkinlikler gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın bulguları uygulama grubunda yer alan lisans 

öğrencilerinde hava kirliliği, sera etkisi, asit yağmurları ve ozon tabakası gibi konularda anlamlı öğrenmenin 

gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.  

Bahar (2002) tarafından gerçekleştirilen araştırmada lisans öğrencilerinin ozon tabakasındaki delinme ve sera etkisi 

gibi konulardaki bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı veya kavram yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir.  

Demirbaş ve Pektaş (2009) çevre sorunlarına dair ilköğretim öğrencileriyle bir çalışma gerçekleştirmiştir. Şahin, 

Cerrah, Saka ve Şahin (2004) ile Demirbaş ve Pektaş (2009) tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen kritik ortak 

bir bulgu ise lisans öğrencilerinin de ilköğretim öğrencilerinin de sera etkisi ile seracılık kavramlarını birbiriyle 

karıştırdıklarının ortaya konmasıdır.  

Cansaran (2008) tarafından 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile yapılan çalışmada ise öğrencilerin çevreye yönelik tutumları 

ve çevre konusundaki bilgileri incelenmiştir. Şenel ve Güngör (2009), fen bilgisi öğretmenliği bölümü 1. sınıf 

öğrencileri ile yürüttükleri bir çalışmada ise fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeylerini ve kavram yanılgılarını araştırmışlardır. Öğretmenlerin küresel ısınmaya yönelik tutumlarını belirlemek 

amacıyla bir Bozdoğan (2009) tarafından bir ölçek geliştirme çalışması yapılmıştır. Bayram (2014) ‘ün yaptığı “Lise 

Öğrencilerinin Küresel Isınmaya Yönelik Görüş ve Tutumları” adlı çalışmada ise lise 1. Sınıf öğrencilerinin 

tutumlarının diğer kademelerdeki öğrencilere göre daha olumlu düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Eroğlu ve Aydoğdu (2016) nun gerçekleştirdiği araştırma sonucunda öğrencilerin sınıf kademelerine göre çevreye 

yönelik bilgilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmasına karşın, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

tespit edilmemiştir. Tok, Cebesoy ve Bilican (2017) tarafından sınıf öğretmeni adaylarının iklim değişikliği 

farkındalıklarının incelenmesi adlı çalışmada ise öğretmen adaylarının iklim değişikliği nedenleri ve etkilerinin, 

kişisel girişimlerin öneminin ve davranış değişikliği gerekliliğine dair farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu 

görülmüştür. 

Aydın (2017) Karabük Üniversitesi’nde farklı lisans programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik bir çalışma yürütmüştür. Gürer (2018) ise yetişkinlerin küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri ve geri dönüşüm farklılıklarını inceleyen bir çalışma gerçekleştirmiştir. Durkaya ve 

Durkaya (2018) ise yaptıkları çalışmada Bartın Üniversitesi öğrencilerinin küresel ısınmaya yönelik farkındalıklarını 

tespit etmeye çalışmışlardır. Ay ve Yalçın (2020) ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin küresel 

ısınmaya yönelik bilgi ve algı düzeylerini ölçmeye yönelik bir çalışma yapmışlardır. Erbasan ve Erkol (2020) ise 

sınıf öğretmenlerinin çevreye yönelik bilgi, tutum ve davranış düzeylerini inceleyen bir çalışma yürütmüşlerdir. Özer, 

Teke, Görümlü ve Kılıç (2021) ise yaptıkları çalışmada Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

öğrencilerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Yine Bilgi 

(2021) tarafından Bozdoğan (2009)’ un geliştirdiği tutum ölçeği fen bilgisi öğretmen adayları üzerinde kullanılarak 

yürütülen çalışmada ise fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinin yeterli seviyede, 

tutumlarının ise olumlu düzeyde olduğu görülmektedir. 
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Küresel ısınmaya yönelik yapılan uluslararası çalışmalara bakıldığında ise; Andersson ve Wallin (2000) tarafından 

yapılan çalışmada öğrencilerin küresel ısınma hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bazı kavram yanılgılarına 

sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Çevre eğitimiyle ilgili müfredat programlarına ek olarak düzenlenen çeşitli 

çevresel eğitim programlarının da öğrencilerin bilgi ve tutun düzeylerinde olumlu yönde bir değişime yol açtığı tespit 

edilmiştir (Bradley vd., 1999). Bu sebepten ötürü öğretmenlere çevresel sorunların kavratılmasına ilişkin büyük 

görevler düştüğünü belirtmiştir (Gambro ve Switzky, 1999). Yine konu ile ilgili olarak Halady ve Rao (2010) 

tarafından “İklim Değişikliği Farkındalık Ölçeği” geliştirilmiştir. Hedge ve arkadaşları (2012) tarafından 

Hindistan’da yapılan bir çalışmada ise, küresel ısınmanın farkındalığı hakkında 504 okul öğretmeninden %44,6'sının 

yeterli bilgi düzeyine sahip olduğu, %5,4'ünün konunun hiç farkında olmadığı tespit edilmiştir. Freije, Hussain ve 

Salman (2017) ise Bahreyn Üniversitesi’ndeki öğrencilerin küresel ısınmaya yönelik farkındalık düzeylerini 

belirlemeye yönelik bir çalışma yürütmüştür. Hebe (2020) ise öğretmenlerin küresel ısınmayla ilgili kavram 

yanılgılarını tespit etmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. 

Alanyazın taraması sonucunda araştırmaların birçoğunun öğrencilerin ve öğretmenlerin küresel ısınma, sera etkisi, 

ozon tabakası gibi çevresel problemlere ilişkin bilgi düzeylerinin yanı sıra kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik 

olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik çok sayıda çalışma olmasına 

rağmen öğrencilerin ya da öğretmenlerin küresel ısınmaya yönelik tutumlarını ölçen çalışmaların sayısı oldukça 

azdır. Ayrıca Türkiye’de yapılan araştırmaların genellikle öğretmen adayları ile yürütüldüğü, hizmet içi 

öğretmenlerle gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada bu alandaki 

boşluğu doldurmaya yönelik bir adım atmak hedeflenmektedir.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA  

3.1. Demografik Bulgular 

Bu bölümde çalışmaya katılan öğretmenlere ait demografik özelliklere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Bu 

araştırmada yer alan katılımcılar uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Uygun örnekleme; zaman, para ve iş 

gücü kaybını önlemeyi temel amaç edinmiştir (Büyüköztürk, 2020). Araştırma çalışma grubunu Samsun İli Merkez 

İlçesindeki ilkokullarda görev yapan 100 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.  

Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 1.’ de verilmiştir.  

Tablo 1. Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

 Cinsiyet Frekans Yüzde 

 Kadın 55  55,0 

 Erkek 45  45,0 

Toplam 100  100 

Tablo 1.’ de görüldüğü üzere araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 55’ ini kadın öğretmenler oluştururken, 45 

tanesini ise erkek öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin yaşlarına göre dağılımları 

Tablo 2.’ de verilmiştir.  

Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin Yaşlarına Göre Dağılımları 

Yaş Frekans Yüzde % 

21-30 11 11,0 

30-40 21 21,0 

40-50 33 33,0 

50+ 35 35,0 

Toplam 100 100 

Tablo 2.’ de görüldüğü üzere araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 11 tanesi 21-30 yaş aralığındaki öğretmenler, 

21 tanesi 30-40 yaş aralığındaki öğretmenler, 33 tanesi 40-50 yaş aralığındaki öğretmenler, 35 tanesini ise 50 yaş ve 

üzeri öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre dağılımları 

Tablo 3.’ de verilmiştir.  

Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımları 

Kıdem Frekans Yüzde % 

0-5 yıl 7 7,0 

6-10 yıl 7 7,0 

11-15 yıl 11 11,0 

16-20 yıl 26 26,0 

21 yıl ve üstü 49 49,0 

Toplam 100 100 
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Tablo 3.’ de görüldüğü üzere araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 7 tanesi 0-5 yıl mesleki kıdeme, 7 tanesi 6-10 

yıl kıdeme, 11 tanesi 11-15 yıl kıdeme, 26 tanesi ise 16-20 yıl kıdeme, 49 tanesi ise 21 yıl ve üstü mesleki kıdeme 

sahiptir.  

Araştırmaya dahil edilen öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre dağılımları Tablo 4.’ de verilmiştir.  

Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımları 

Öğrenim Durumu Frekans Yüzde % 

Ön lisans 7 7,0 

Lisans 86 86,0 

Lisansüstü 7 7,0 

Toplam 100 100 

Tablo 4.’ de görüldüğü üzere araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 7 tanesi ön lisans, 86 tanesi lisans ve 7 tanesi 

ise lisansüstü öğrenim durumuna sahiptir. 

3.2. Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Tartışma 

Bu bölümde çalışmada kullanılan ölçeklerin kullanımı sonucu elde edilen verilere yönelik bulgu ve yorumlara yer 

verilmiştir. Bu doğrultuda çalışmaya katılan öğretmenlerin küresel ısınma bilgi ve tutum ölçeğinde yer alan 

maddelere verdikleri yanıtlar aşağıda sıralanmıştır. 

Karbondioksit (CO2) gazı bir sera gazı olduğunu (%83,0), Karbondioksit gazı (CO2) yaşam için atmosferde 

bulunması gereken bir gaz olduğunu (%80,0), sera gazlarının salınımında sağlanabilecek düşüş ile küresel ısınmanın 

etkilerinin azaltılabileceğine (%87,0), Yeryüzünden yansıyan kızıl ötesi ışınların bir kısmı sera gazları tarafından 

emilir ve bu emilimin sera etkisine neden olacağına (%71,0), atmosferde biriken sera gazlarının miktarındaki artış, 

yeryüzüne daha fazla ısının hapsolmasına neden olacağına (%86,0), atmosferde daha fazla karbondioksit gazı 

birikmesiyle küresel ısınma daha da artacağına (%81,0), Kloroflorokarbonların ozon tabakasına zarar vereceğine 

(%72.0), küresel ısınmaya insan kaynaklı faktörlerin neden olduğuna (%85.0), CH4, Azot oksitler ve CFC'ler sera 

gazları olduğuna (%71,0), gübrelerden çıkan gazlar küresel ısınmayı artıracağına (%64.0), yeryüzünün daha fazla 

ağaçlandırılması ile küresel ısınmanın etkilerinin azaltılacağını (%93,0), Küresel ısınma kullanılabilir tatlı su 

miktarında azalmaya neden olduğuna (%88,0), sanayi devriminin küresel ısınmayı tetiklediğine (%96,0), fosil yakıt 

tüketimi atmosferdeki sera gazları miktarında artışa sebep olacağına (%91,0), küresel ısınmadan dolayı iklim 

değişiklikleri meydana geleceğine (%98,0),fosil yakıt tüketiminden kaçınılması küresel ısınmayı azaltıcı yönde 

etkileyeceğine (%78.0), küresel ısınma canlıların yaşam alışkanlıklarını ve yaşam alanlarını değiştirmelerine sebep 

olacağına(%95,0), atmosferde daha fazla karbondioksit gazı birikmesi ile küresel ısınmanın daha da 

artacağına(%81,0), küresel ısınma ve iklim değişikliği, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğine (%85.0), 

elektriğin boşa harcanmaması küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler arasında olduğuna (%88,0), yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımı ile küresel ısınmanın etkilerinin azaltılabileceğine (%97,0), küresel ısınma ile birlikte 

yeryüzünde daha sert rüzgarlar ve fırtınalar meydana geleceğine(%80,0), geri dönüşümlü kağıt kullanımı ile küresel 

ısınmanın etkilerinin azaltılabileceğine (%94,0), kişisel taşıtlar yerine mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının 

kullanımı küresel ısınmanın etkilerini azaltabileceğine (%95,0), Küresel ısınma ile birlikte hastalık taşıyıcı 

organizmalar daha geniş alanlara yayılacağına (%86,0) "Tamamen Katılıyorum ve Katılıyorum" cevaplarını 

vermişlerdir. 

Sınıf öğretmenleri; Orman yangınları ve küresel ısınma arasında bir ilişki olmadığına (%84,0) "Hiç Katılmıyorum 

ve Katılmıyorum" cevabını vererek doğru düşündüklerinin göstergesi olup, dolayısıyla bu cevapları veren 

öğretmenlerin küresel ısınma hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyebiliriz. Araştırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutum ölçeğinde yer alan maddelere verdikleri cevapların yüzdeleri ise 

aşağıda sıralanmıştır: 

Sınıf öğretmenleri, küresel ısınma ile ilgili konferansı kendini vererek dinlediklerini (%87,0) küresel ısınmanın 

nedenlerine karşı bir merak duymadığına (%20,0), küresel ısınmaya karşı almış olduğu bireysel tedbirlerin yeterli 

olup olmadığını her zaman sorguladığını (%85,0), küresel ısınmanın Dünya'ya olan etkilerini göz önüne alarak 

çevreye zarar vermemek için daha dikkatli hareket ettiğini (%98,0), çevresindeki insanların küresel ısınma tehlikesine 

karşı yeteri kadar duyarlı olup olmadığını devamlı sorguladığını (%72,0), küresel ısınmanın çevreye olan etkilerine 

ilgi duyduğunu (%94,0), küresel ısınma sonucunda karşı karşıya kalınacak tehlikeleri düşünüp gelecek kuşaklar için 

çeşitli önlemler aldığını (%88,0), küresel ısınmaya karşı bireysel tedbirler alınmasına yönelik olarak enerji tasarrufu 

ile ilgili yapılan bir radyo programını can kulağı ile dinlediğini (%82,0), küresel ısınmanın çevreye olan etkilerini 

azalmak için önlemler almayacağını (%18,0), Küresel ısınma konusunda yapılan etkinlikleri takip etmediğini 

(%8,0),Küresel ısınmaya karşı daha fazla nasıl tedbir alabilirim diye kendini sorgulamadığını (%14,0), Küresel 

ısınma konusunda yapılan çalışmalara ilgi duymadığını (%14,0), Küresel ısınmanın azaltılması için evde üzerine 
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düşen sorumlulukları yerine getirdiğini (%82,0), Haber bültenlerinde küresel ısınmanın sonucu ortaya çıkan bir olayı 

takip etmediğini (%89,0), Küresel ısınmayı engelleme konusunda kendisine ait çözüm önerilerinin olmadığını 

(%20,0), Küresel ısınma konusunda bir projede çalışırsa üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğini 

(%71,0), Ne tür engellerle karşılaşırsa karşılaşsın küresel ısınmanın azaltılması yönünde çalışmalarına devam 

edeceğini (%71,0), Küresel ısınma konusuna çözüm üretecek çalışmalar yapan bir kuruma gönüllü olarak üye 

olacağını (%60,0), Küresel ısınmayı önleme konusunda evde ya da ev dışındaki yaşantısında sergilediği tavırlar 

birbiriyle tutarlı olduğunu (%89,0), Küresel ısınma tehlikesine karşı evdeki davranışları (enerji, su vs. kullanımı) 

alışkanlık haline getirdiğini (%93,0), Küresel ısınmanın azaltılması için kendi kendine çözümler bulduğunu (%80,0), 

Küresel ısınmanın canlı yaşamına olan olumsuz sonuçlarını anlamak istediğini (%95,0),  Küresel ısınmaya karşı 

halkın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmak istemediğini (%13,0), Küresel ısınma üzerinde çalışan bilim adamlarını 

takdir ettiğini (%85,0), Küresel ısınmanın azalması için ne yapmam gerektiğini öğrenmek istediğini (%80.0), Küresel 

ısınmanın olumsuz sonuçlarına maruz kalmamak için geleceğine yönelik önlemler aldığını (%81.0), Küresel ısınmayı 

önleme konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini (%94,0), Küresel ısınmanın artmaması için 

enerji, su vs. kullanımında üzerine düşeni yapan insanları takdir ettiğini (%97,0), Küresel ısınma sonucunda karşı 

karşıya olduğu tehlikelere karşı gösterdiği davranışlar göstermelik olmayıp samimi olduğunu (%94,0), Küresel 

ısınmanın tehlikelerini azaltmak için doğayla dost olarak yaşamaya gayret ettiğini (%93,0), Küresel ısınmanın 

etkilerini göz önünde bulundurarak evde daha dikkatli hareket ettiğini (%94,0), Küresel ısınmanın azaltılması için 

çevresinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini (%93,0), Küresel ısınma konusunda sergilediği tavırları 

sürekli kontrol ettiğini (%83,0) Küresel ısınma konusunda yapılan çalışmalara ilgi duymadığını (%14,0), küresel 

ısınma sonucunda karşı karşıya olduğu tehlikelere karşı gösterdiği davranışları çoğu zaman değerlendirmediğini 

(%9,0), Küresel ısınmanın artmaması için enerji, su vs. kullanımına dikkat etmediği (%10.0), “Küresel ısınma ve 

tehlikeleri” adlı bir projede çalışmak istemediği (%24.6), Çeşitli kurumların küresel ısınma konusundaki 

çalışmalarını takip etmeyeceğini (%25,0), "Tamamen katılıyorum ve katılıyorum " olarak cevaplayarak küresel 

ısınma tutumlarını belirtmişlerdir. 

Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma tutum ölçeğinde yer alan maddelere verdikleri yanıtlar genellikle “Katılıyorum” 

ve “Tamamen Katılıyorum” şeklindedir. Dolayısıyla öğretmenlerin küresel ısınmaya yönelik tutumlarının olumlu 

düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Şahin, Cerrah ve Saka (2004) yılında yaptıkları çalışma da araştırma sonuçlarını 

destekler niteliktedir. Eroğlu ve Aydoğdu 2016 yılında yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğunu belirlemişlerdir. Aydın, 2017 yılında yaptığı araştırmada 

Karabük Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinin 

ortalamanın üzerinde olmasına rağmen bazı kavram yanılgıları tespit etmiştir. Bilgi 2021 yılında yaptığı çalışmada 

fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinin yeterli olduğu, tutum düzeylerinin ise 

olumlu yönde olduğunu tespit etmiştir. Yine Özer, Görümlü, ve Kılınç (2021) yılında yaptıkları araştırma da 

öğrencilerin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varmıştır.  

3.3. İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Tartışma 

Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklemler t-testi yapılmıştır. Bu teste ilişkin bulgular Tablo 5’te 

verilmiştir. 

Tablo 5. Küresel Isınma Bilgi Düzeyi Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Cinsiyet N x̄ Ss Sd t p 

Kadın 55 1,7937 ,38995 98 ,340 ,381 

Erkek 45 1,7590 ,62279    

Tablo 5. incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerinin p=,381>0,05 

olduğundan cinsiyete bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmadığı anlaşılmaktadır.  

Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumlarının cinsiyetlerine bağlı olarak değişip değişmediğini 

belirlemek için bağımsız örneklemler t-testi yapılmış, test sonuçları Tablo 6.’da verilmiştir. 

Tablo 6. Küresel Isınma Tutum Düzeyi Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Cinsiyet N x̄ Ss Sd t p 

Kadın 55 2,3924 ,30051 96 -1,023 0,99 

Erkek 45 2,4696 ,44489    

Tablo 6. incelendiğinde, öğretmen adaylarının küresel ısınmaya yönelik tutumlarının p=,99>0.05 olduğundan 
cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir.  
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Eroğlu (2009) da yaptığı çalışmada küresel ısınma bilgi düzeyi cinsiyete göre değişiklik göstermemiştir. Aydın 

(2017) yılında gerçekleştirdiği çalışmada da öğrencilerin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinin cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşmadığını tespit etmiştir. Bilgi (2021) yaptığı çalışmada da öğretmenlerin küresel ısınmaya 

yönelik bilgi ve tutum düzeylerinin de cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Ancak Yurttaş ve Kartal (2021) yılında ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirdiği çalışmada öğrencilerin çevre 

sorunlarına yönelik tutumlarının cinsiyet değişkeni açısından kız öğrencilerin lehine farklılaştığını tespit etmiştir. 

Atasoy (2005) yılında ortaokul öğrencileri ile yaptığı çalışmada kız öğrencilerin bilgi ve tutum düzeylerinin erkek 

öğrencilere oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sönmez ve Yerlikaya (2017)’nın ortaokul öğrencileriyle 

yaptıkları çalışmada ise kız öğrencilerin çevreye yönelik bilgi düzeylerinin daha yüksek ve çevreye yönelik 

davranışlarının da daha olumlu düzeyde olduğu belirlenmiştir. Gülsoy ve Kartal (2020) yılında gerçekleştirdiği 

çalışmada kız öğrencilerin küresel ısınmaya yönelik daha bilinçli oldukları sonucuna ulaşmıştır.  Bu araştırma 

sonuçlarındaki genel eğilime bakıldığında ilköğretim düzeyinde kız öğrencilerin bilgi ve tutum düzeylerinin erkek 

öğrencilere göre daha gelişmiş düzeyde olduğunu ancak bu sonucun üniversite düzeyinde özellikle de öğretmen 

adaylarıyla yapılmış olan çalışmalarda geçerli olmadığı görülmektedir. Bu farklılaşmanın nedeni bu lisans 

programlarına yerleşen öğrencilerin belirli bir bilgi düzeyi ve tutuma sahip olanlar arasından seçilmesi, ayrıca da 

lisans eğitimleri boyunca almış oldukları çevre eğitimi ile ilgili derslerle bağlantılı olabilir.  

3.4. Üçüncü Alt Probleme Yönelik Bulgu ve Tartışmalar 

Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerinin yaş değişkenine göre Anova testi sonuçları 

Tablo 7.’ de verilmiştir. 

Tablo 7. Küresel Isınma Bilgi Düzeyi Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Varyansların Kaynağı Kareler Top. Sd Kareler Ort. F P 

Gruplar Arası ,739 4 ,185 ,714 ,584 

Gruplar İçi 24,568 95 ,259   

Toplam 25,307 99    

Tablo 7.’ de görüldüğü üzere sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma bilgi düzeylerinin p=,584>0,05 olduğundan yaş 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma konusundaki tutum 

düzeylerinin yaş değişkenine göre Anova testi sonuçları Tablo 8.’ de verilmiştir. 

Tablo 8. Küresel Isınma Tutum Düzeyi Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Varyansların Kaynağı Kareler Top. Sd Kareler Ort. F P 

Gruplar Arası 203 4 ,051 ,360 ,836 

Gruplar İçi 13,130 93 ,141   

Toplam 13,333 97    

Tablo 8.’ de görüldüğü üzere sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma tutum düzeylerinin p=,836>0,05 olduğundan yaş 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bilgi (2021)’nin Fen bilgisi öğretmen adaylarıyla yaptığı 

çalışma da bu sonucu destekler niteliktedir. Genellikle öğretmen adaylarıyla yapılmış olan çalışmalarda tutum ve 

bilgi düzeylerinin yüksek düzeylerde olduğu tespit edilmektedir. Mezun olduklarında zaten küresel ısınmaya yönelik 

yüksek bir bilgi ve tutum düzeyine sahip olan öğretmenlerin yıllar geçtikçe tutum ve bilgilerinde bir azalma 

beklenmemektedir.  

3.5. Dördüncü Alt Probleme Yönelik Bulgu ve Tartışmalar 

Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerinin mesleki kıdem değişkenine göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçları Tablo 9.’ da verilmiştir. 

Tablo 9. Küresel Isınma Bilgi Düzeyi Puanlarının Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Varyansların Kaynağı Kareler Top. Sd Kareler Ort. F P 

Gruplar Arası 1,069 4 ,267 1,048 ,387 

Gruplar İçi 24,238 95 ,255   

Toplam  25,307 99    

Tablo 9.’ da görüldüğü üzere sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma bilgi düzeyleri p=,387>0,05 olduğundan mesleki 

kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.  

Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumlarının mesleki kıdem değişkenine göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçları Tablo 10.’ da verilmiştir. 

Tablo 10. Küresel Isınma Tutum Düzeyi Puanlarının Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Varyansların Kaynağı Kareler Top. Sd Kareler Ort. F P 

Gruplar Arası ,227 4 ,057 ,402 ,806 
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Gruplar İçi 13,107 93 ,141   

Toplam 13,333 97    

Tablo 10.’ da görüldüğü üzere sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumları  p=,806>0,05 olduğundan 

mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bilgi (2021) nin çalışması bu araştırma ile 

paralel bir sonuç göstermektedir. Ancak Erbasan ve Erkol (2020)’un yaptıkları çalışmada sınıf öğretmenlerinin 

çevreye yönelik tutumlarında kıdem değişkenine göre bir farklılık gözlenmese de çevreye yönelik davranış 

boyutunda daha yüksek mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. 

3.6. Beşinci Alt Probleme Yönelik Bulgu ve Tartışmalar 

Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin öğrenim durumu değişkenine göre farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçları Tablo 11.’ de verilmiştir. 

Tablo 11. Küresel Isınma Bilgi Düzeyi Puanlarının Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Varyansların Kaynağı Kareler Top. Sd Kareler Ort. F P 

Gruplar Arası ,865 2 ,433 1,716 ,185 

Gruplar İçi 24,442 97 ,252   

Toplam 25,307 99    

Tablo 11.’ de görüldüğü üzere sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri p=,185>0,05 

olduğundan öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.  

Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumlarının öğrenim durumu değişkenine göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçları Tablo 12.’ de verilmiştir. 

Tablo 12. Küresel Isınma Tutum Düzeyi Puanlarının Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması 

Varyansların Kaynağı Kareler Top. Sd Kareler Ort. F P 

Gruplar Arası ,164 2 ,087 ,591 ,556 

Gruplar İçi 13,170 95 ,139   

Toplam 13,333 97    

Tablo 12.’ de görüldüğü üzere sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutum düzeyleri p=,556>0,05 

olduğundan öğrenim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Erbasan ve Erkol (2020)’nin 

sınıf öğretmenlerinin çevreye yönelik tutum, bilgi ve davranış boyutlarını inceledikleri araştırmada da öğretmenlerin 

eğitim durumlarıyla çevreye yönelik bilgi ve tutum düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  

3.7. Altıncı Alt Probleme Yönelik Bulgu ve Tartışmalar 

Sınıf öğretmenlerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeyleri ve küresel ısınmaya yönelik tutumları arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon analizi yapılmış, sonuçlar Tablo 13.’ de verilmiştir. 

Tablo 13. Küresel Isınma Bilgi Düzeyi ile Küresel Isınma Tutum Düzeyi Arasındaki İlişki 

  Tutum Bilgi Düzeyi 

Tutum R  ,717** 

 P  ,000 

 N 98  

Bilgi Düzeyi R ,717**  

 P ,00  

 N 100  

Tablo 13. incelendiğinde öğretmenlerin küresel ısınma bilgi düzeyleri ve küresel ısınmaya yönelik tutumları arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir (r=,717, p<0.5). İlişkinin pozitif yönde olması 

öğretmenlerin küresel ısınma bilgi düzeyleri arttıkça küresel ısınmaya yönelik tutumlarının da arttığı anlamına 

gelmektedir. Sönmez ve Yerlikaya (2017) yılında ortaokul öğrencileriyle gerçekleştirdiği çalışmada da öğrencilerin 

çevre bilgisi arttıkça çevreye yönelik tutumlarının da olumlu düzeyde arttığı tespit edilmiştir. Bilgi (2021) yaptığı 

çalışmada da öğretmen adaylarının küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinin arttıkça küresel ısınmaya yönelik 

tutumlarının da pozitif yönde arttığı göze çarpmaktadır. Dolayısıyla bireylerin küresel ısınma ve çevre sorunlarına 

yönelik bilgi düzeylerinin arttıkça küresel ısınma ve çevre sorunlarına yönelik duyarlılık ve hassasiyetlerinin de 

artması beklenen bir sonuçtur.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER   

Bu araştırmanın sonucunda Samsun İli Merkez İlçesindeki ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin küresel 

ısınma hakkındaki bilgi düzeylerini ölçen veri toplama aracına verdikleri yanıtların genellikle "Katılıyorum" ve 

“Tamamen Katılıyorum” seviyesinde yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin birtakım bilgi eksiklikleri 
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olmasına rağmen genel olarak bakıldığında yeterli bilgiye sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Yapılan bu çalışmada 

sınıf öğretmenlerinin küresel ısınmaya yönelik tutumlarının küresel ısınmayı tetikleyen nedenlere karşı tedbirler 

alma, çevre ve çevre sorunlarına karşı daha duyarlı hareket etme, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin azaltmaya 

yönelik önlemler alma noktasında olumlu düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada öğretmenlerin küresel 

ısınmaya yönelik tutumlarının ve bilgi düzeylerinin cinsiyet, mesleki kıdem, yaş ve öğrenim durumu değişkenlerine 

göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmenlerin küresel ısınmaya yönelik tutumları ve bilgi 

düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuç ve bulgular 

ışığında küresel ısınmaya yönelik hem mevcut hem de gelecek araştırmalara yönelik birtakım önerilerde 

bulunulmuştur:  

Daha önce bahsedildiği gibi alanyazında küresel ısınmaya yönelik bilgi ve tutum düzeylerinin birlikte incelendiği 

çalışma sayısı özellikle de öğretmenlerle gerçekleştirilen çalışmalarda oldukça azdır. Öğretmenlerin küresel ısınma 

hakkındaki bilgi düzeyleri ve küresel ısınmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği daha fazla 

araştırmanın gerçekleştirilmesi bu konuda varılan yargının geçerliliğini artıracaktır. 

Bu çalışma yalnızca Samsun İli Merkez İlçesinde yer alan 10 ilkokuldaki sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir, 

farklı illerde ve farklı branş öğretmenleri ile de benzer çalışmalar gerçekleştirilebilir.  

Bu çalışma nicel bir çalışma olup öğretmenlerin tutum ve bilgi düzeylerinin hangi değişkenlerle ilgili olduğu 

belirlenmeye çalışılmıştır.  Öğretmenlerle yüz yüze görüşmeler yapılarak araştırmaya nitel boyut eklenebilir. Böylece 

öğretmenlerin ankette yer alan ifadelerle ilgili görüş, bilgi ve düşünceleri daha detaylı ve derinlemesine incelenebilir. 

Yine küresel ısınmadan en çok etkilenecek olan genç kuşaklara çevre bilinci kazandırmak noktasında öğretmenlere 

oldukça büyük bir görev düşmektedir, dolayısıyla öğretmenleri çevre ve çevre sorunları hakkında daha fazla 

bilgilendirmek ve onları çevreye karşı daha duyarlı hale getirmek amacıyla düzenlenen sempozyum, konferans, 

çalıştay gibi etkinliklerin artırılması faydalı olabilir. 
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