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öğretiminde hangi strateji, model, yöntem ve 
teknikleri kullanıldığını ve kullanılan yöntemlerin 
etkinliğinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla 
Kars merkez ilköğretim okulları öğretmenleri ve 
öğrencileri üzerinde anket çalışması yapılmıştır. 
Uygulanan anketlerin sonuçlarında öğretmen 
tutumları, kullanılan öğretim stratejileri, modelleri, 
yöntem ve tekniklerin etkinliği üzerinde 
değerlendirmeler yapılmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: Biyoloji, biyoloji eğitimi, 
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 Eğitimin işlevlerinden biride toplumun 
gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü 
yetiştirmektir.  Yaşanan değişimlerin bir gereği 
olarak bilgi okuryazarlığı eğitimin, her öğrencinin 
eğitim sürecinin bir parçası olması zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. Biyolojik okuryazar olan bir birey, 
biyolojideki kavramları ve kavramlar arası ilişkileri 
oluşturan, bilgiyi zihninde yapılandırıp organize 
eden ve bilgilerini başka alanlara aktarabilen, 
bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayan 
bireylerdir. 
 Biyolojik okuryazarlık, problemleri 
çözebilmek için bilgiye ulaşma, değişik 
kaynaklardan bilgiye erişebilme, bilgilenmenin 
sürekliliğini sağlayabilme, bilginin ne zaman ve 
nasıl elde edileceğine ilişkin yöntem ve stratejileri 
bilmektir. Biyolojik okuryazar olan birey, biyolojik 
bilginin önemine yönelik öznel yorumlar 
geliştirebilmeli, eleştirel düşünebilmeli, farklı 
sorularla sorgulayabilmeli, bilgiyi değerlendirip 
zihninde yapılandırabilmelidir. 
 Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi O.F.M.A.E Bölümü Biyoloji A.B.Dalında 
öğretimine devam eden, Biyoloji 5. sınıf öğrencileri 
ve Tezsiz Yüksek lisans öğrencilerinin biyolojik 
okuryazarlıkları araştırılmıştır. Biyoloji öğretmen 
adaylarına genel ve özel biyoloji konularına ilişkin 
sorular sorulmuş, bu sorulara verdikleri cevaplarla 
ilgili biyolojik okuryazarlıkları irdelenmiş ve 
geliştirdikleri günlük olaylarla ilgili düşünceleri  
incelenerek müfredatın içeriğine yönelik öneriler 
getirilmiştir. 
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 137Cs 1945 yılında başlayan nükleer silah 
denemeleri ve 1986 yılında meydana gelen 
Çernobil nükleer santral kazası sonucu çevreye 
yayılan fisyon ürünü bir radyonükliddir. Nispeten 
uzun fiziksel yarı-ömrü (30.14 yıl) ve yüksek 
çözünürlüğü, potasyuma benzer fiziko-kimyasal 
özellikleri ve canlıların yumuşak dokularında 
birikebilmesi nedeniyle en önemli yapay 
radyonüklidlerden biridir. Toprakta 137Cs’nin 
birikiminin uzun süreli sonuçlarını 
yorumlayabilmek için; farklı toprak tiplerinde 
137Cs’nin davranışını test etmek, toprağın yapısına 
bağlı olarak yüzeyden derine doğru göçünü ve 
toprağın fizikokimyasal özelliklerini belirlemek 
gerekmektedir. Toprağın fizikokimyasal 
parametrelerinden olan organik madde ve kil 
miktarı özellikle yüzey toprağında fazla 
bulunmaktadır. Toprağın bu parametreleri 137Cs’yi 
tutmada oldukça etkili olduğundan 137Cs’nin 
derine inmesini engellemektedir. Toprağın yüzey 
tabakalarında biriken 137Cs; canlılarda dış ışınlama 
kaynağı olarak ve organizmaya besinle girerek iç 
ışınlama kaynağı olarak etkili olmaktadır. 
Derinlerde birikmesi ise yeraltı sularına karışmasına 
yol açmaktadır.  
 Bu çalışmada İstanbul’da 15 örnekleme 
istasyonunda (Bahçeköy, Kilyos, Pirinççi, 
Alibeyköy, Avcılar, Florya, Ümraniye, Ömerli, 
Polonezköy, Riva, Poyrazköy, Çamlıca, Başıbüyük, 
Aydos, Kurtköy) 0 ila 30 cm arasındaki yüzey 
toprağı 2007 Eylül ve Ekim aylarında toplanmıştır. 
Toprak örneklerinde 137Cs aktivite 
konsantrasyonları yüksek saflıktaki germanyum 
dedektöre bağlı gama spektrometresinde ölçülmüş 
ve konsantrasyon değerleri Bq/kg olarak 
hesaplanmıştır. Toprak örneklerinde fiziko-
kimyasal parametreler (organik madde miktarı, pH 
değeri, kil, silt ve kum oranları) belirlenmiş, bu 
parametrelerin 137Cs’nin dikey dağılımındaki 
etkileri incelenmiştir. 
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