
ÖZET: Bu çal›flman›n amaçlar›ndan birincisi, 5. s›n›f ö¤ren-
cilerinde  "çöplerin azalt›lmas›" bilincinin nas›l kazand›r›laca-
¤› konusunda yeni bir ders plan› oluflturmakt›r. ‹kincisi, ö¤ren-
cilerin çöplerin azalt›lmas› konusundaki bilgilerinin, tutumla-
r›n›n ve davran›fllar›n›n belirlenmesi ve ayn› zamanda bunlar
aras›nda tutarl› bir iliflkinin olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›d›r.
Bu araflt›rman›n sonunda, gelifltirilmifl olan ders plan› ile ö¤-
rencilerin çevreye karfl› olan olumsuz tutumlar› olumlu tutum-
lar haline dönüflmüfltür. Kal›c› olarak çevre bilinçleri artm›fl,
çevre bilgileri, çevreye yönelik tutumlar› ve çevreye karfl› olan
davran›fllar› aras›nda tutars›zl›klar tespit edilmifltir.

Anahtar Sözcükler: çevre sorunlar›, çöplerin azalt›lmas›,
çevre bilinci, 5. s›n›f ö¤rencileri ve tutumlar

ABSTRACT: The ultimate aim of this study is to design a
new schedule about the awareness of "Garbage Reduction"
Secondly, to determine the behaviours, knowledge of the stu-
dents about the subject of garbage reduction. Also the obser-
vation of their behaviours. if they change positively or negati-
vely. at the and of this research, by the development of the
new schedule it’s observed that the students negative behavi-
ours towards environment changed positively. Their aware-
ness of environment has developed permanently. Additionally,
their information about environment and their behaviours to-
wards surrounding and misbehaviours on environment has be-
en determined.

Keywords: environmental problems, garbage reduction, envi-
ronmental awareness, fifty-class students and their attitude.

1. G‹R‹fi

Dünyadaki endüstrileflme ile birlikte insano¤-
lunun do¤ay› ya¤malamas›, do¤ay› kendi ç›karlar›
do¤rultusunda ac›mas›zca kullanmas› bugün kar-
fl›laflmakta oldu¤umuz birçok çevre problemleri-
nin temelini oluflturmaktad›r. Bu çevre problemle-

rinden baz›lar›n› k›saca flu flekilde s›ralayabiliriz
(De Haan, 1989; Fellenberg, 1985; Umweltbunde-
samt, 1996a,). 

• Hava kirlili¤i

Sebepleri: Tüketilen fosil yak›tlar, çöplerin
yak›lmas›, radyoaktif ›fl›nlar

Sonuçlar›: Asit ya¤murlar›, küresel ›s›nma,
ozon tabakas›n›n zarar görmesi, sis oluflumu

• Su kirlili¤i

Sebepleri: Afl›r› gübreleme, temizlenmeyen
evsel ve endüstriyel at›k sular, tanker kazalar›,
kimyasallar, denizlere b›rak›lan tüm zararl›lar 

Sonuçlar›: Akarsular›n kirlenmesi, denizde
yaflayan canl›lar›n toplu ölümleri, içme sular›n›n
kirlenmesi, salg›n hastal›klar›n artmas›

• Toprak kirlili¤i

Sebepleri: Çöpler ve çöp y›¤›nlar›, asit ya¤-
murlar›, gübreleme çal›flmalar›, pestisitler

Sonuçlar›: Topraktaki a¤›r metal konsantras-
yonunun artmas›, topra¤›n PH- de¤erinin de¤ifl-
mesi, hastal›k yap›c›lar›n kayna¤›n› oluflturmas›,
esteti¤in bozulmas›

• Hayvan ve bitki türlerinin ortadan kalkmas›

Sebepleri: Asit ya¤murlar›, ya¤mur ormanlar›-
n›n talan edilmesi, monokültür ziraatç›l›k ve or-
manc›l›k, do¤rudan bitki ve hayvanlar› ortadan
kald›rma, pestisitler
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Sonuçlar›: Birçok bitki ve hayvan türünün or-

tadan kalkmas›, ormanlar›n yok olmas›, iklimlerin
de¤iflmesine ba¤l› olarak do¤al afetlerin sürekli
olarak artmas›

• ‹klimlerin de¤iflmesi

Sebepleri: Tropik ya¤mur ormanlar›n›n yok
olmas›, s›n›rs›z bir flekilde fosil yak›tlar›n›n tüke-
tilmesi, FKC gazlar›n›n kullan›lmas› 

Sonuçlar›: Sera etkisinin oluflmas› (Küresel
›s›nma), ozon tabakas›ndan yeryüzüne yani canl›-
lara zararl› ›fl›nlar›n ulaflmas›

• Çöp Sorunlar›

Sebepleri: Tüketim toplumu olma, kullan›p at-
ma, savurganl›k, yeterli derecede at›klar›n de¤er-
lendirilememesi, e¤itim eksikli¤i 

Sonuçlar›: Enerji ve ham madde savurganl›¤›-
na ba¤l› olarak do¤al kaynaklar›n afl›r› derecede
kullan›lmas› sonucu bu kaynaklar›n tükenme nok-
tas›na gelmesi, yer alt› ve yerüstü sular›n›n kirli-
likten dolay› kullan›lamaz hale gelmifl olmas›,
topraklar›n çöplerden kaynaklanan zararl› madde-
lerce kirlenerek verimsizleflmesi ve toprak içinde
veya üzerinde yaflayan canl›lar› tehdit eder duru-
ma gelmesi, havan›n kirlenmesine ve salg›n hasta-
l›klar›n oluflmas›na neden olmas›.

Tüm bu çevre sorunlar› insan varl›¤›n› tehdit
etti¤i gibi dünyam›z› da yaflanmaz hale getirmek-
tedir. Bu büyük felakete dur demenin bir yolu ise
insanlar›n flimdi ve gelecekte al›fl›la gelmifl düflün-
ce ve davran›fllardan vazgeçmesi olacakt›r. 

Bu yüzden, hiç zaman kaybetmeden insanlar,
söz konusu çevre problemlerine çözüm bulmak için
üzerlerine düfleni yapmak zorundad›rlar. Bu gün,
çevre problemleri sadece teknoloji ile veya yasalar-
la çözülebilecek bir problem de¤ildir. Bu, ancak bi-
reysel davran›fllar›n de¤iflmesi ile mümkündür.
Davran›fllar›n de¤iflmesi ise tutum, bilgi ve de¤er
yarg›lar›n›n de¤iflmesini zorunlu k›lar. Çevreye kar-
fl› pozitif tutum ve de¤er yarg›lar›n›n oluflmas› ise
çevre e¤itimi ile mümkündür (Erten, 2000). 

Çevre e¤itimi, bir yandan ekolojik bilgileri ak-
tar›rken di¤er yandan da bireylerde çevreye yöne-
lik tutumlar›n›n geliflmesini ve bu tutumlar›n dav-

ran›fla dönüflmesini sa¤lar. Çevre e¤itimi, ö¤renci-
lerin biliflsel, duyuflsal ve psiko-motor alanlar›na
hitap eder (Unterbruner, 1991a).

Bu araflt›rmada çöp sorununun ele al›nmas›,
özellikle büyük flehirlerde olmakla birlikte yaflam›-
m›z›n her alan›nda birey olarak do¤rudan karfl›lafl-
t›¤›m›z ve bizi do¤rudan olumsuz etkileyen sorun
olmas› ve çöplerden kaynaklanan yukar›da say›lan
nedenlerden dolay›d›r. Hem çevre hem de sa¤l›¤›-
m›z için çöplerin sebep oldu¤u zararlar› azaltmak
zorunday›z. Bunun için takip edilmesi gereken yol
flöyle olmal›d›r. Bireysel olarak çöp üretimini azalt-
ma ve çöplerin geri kazan›lmas›d›r. Çöplerin geri
kazan›lmas› çöplerin fiziksel, kimyasal ve yakma
yöntemiyle ortadan kald›r›lmas›ndan daha iyidir. 

1.1. ‹LKÖ⁄RET‹MDE ÇEVRE E⁄‹T‹M‹

Çevre e¤itimi ne kadar erken yaflta bafllarsa o
kadar iyidir. Çünkü, okul öncesi ve okul ça¤lar›n-
da oluflan ilgiler ve tutumlar gelecekteki istendik
davran›fllar›n temelini oluflturur (De Haan, 1991,
1989; Oerter, 1987). Özelikle çocukluk ça¤lar›nda
ve genç yafllarda oluflan de¤er yarg›lar› ve tutum-
lar, erken yafllarda do¤ayla olan iliflkilerde empa-
tinin geliflmesi ve do¤aya karfl› sevginin oluflma-
s›nda oldukça önemlidir. Bunlar›n oluflmas› çevre-
nin korunmas› için çevre dostu davran›fllar›n gös-
terilmesi demektir (De Haan, 1998). Bu geliflim
dönemleri, göz önünde tutulmas› gereken ve daha
sonra bireylerde çevreye yararl› bilinçli davran›fl-
lar›n geliflmesine yard›mc› olacak duyuflsal alan-
daki ö¤renmeler olacakt›r (Weiss, 1983). Bu yafl-
larda çocuklara do¤ay› sevdirici oyunlar oynat›l›r.
Bu oyunlarla çocuklar yaflant›lar kazan›r, olumlu
duygular edinir ve çevre dostu davranmay› ö¤re-
nirler (Cornell, 1979, 1989). Do¤an›n bir de¤er ol-
du¤unu ö¤renen ö¤renci bütün duyu organlar›yla
onun güzelliklerinin fark›na var›r ve onu korumak
için çaba harcar (Lob & Desing, 1991). ‹lkokullar-
da çevre e¤itimi yeri geldikçe belirli bir ders sa-
atiyle s›n›rland›r›lmay›p her derste verilmelidir
(Erten, 2000). Bu çal›flmada da görülece¤i gibi ge-
rekirse bir haftal›k bir ders plan›yla çevre prob-
lemleri ele al›nmal› ve daha sonra y›l boyunca bu
çal›flmadan elde edilen bilgi, beceri ve davran›flla-
r›n kontrolü yap›lmal›d›r. 
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Çöp konusu, çöplerin oluflumundan çöplerin
yok edilmesine kadar olan kapsaml› bir süreci içi-
ne ald›¤›ndan dolay› (Umweltbundesamt, 1996b)
bu çal›flmada sadece evsel at›klar, çeflitleri, ayr›l-
mas› ve azalt›lmas› ele al›nm›flt›r.

2. ARAfiTIRMA YÖNTEM‹

2.1. ANKET

Bu araflt›rma, 2002 bahar ve 2002-2003 y›l›
güz sömestresinde Ankara ilindeki biri Çevre bi-
lincini gelifltirme program›na dahil (Eco-school)
olan iki okuldaki 5. s›n›flarda 7 ayr› flubedeki 230
ö¤renci ile gerçeklefltirilmifltir. 

Ö¤rencilerin %51’i k›z, % 49’u erkektir. 

Geçerlili¤i ve güvenirli¤i (α= 78) yap›lm›fl ya-
banc› literatürde (Tenzer, 1992) yer alan bir anket-
ten de yararlan›larak gelifltirilen anketler yeterli
zaman verilerek ö¤rencilere doldurtulmufltur. Ö¤-
rencilerin sorular› okumadan cevaplamalar›n› ön-
lemek için doldurma ifllemi bafllamadan önce ko-
nunun önemi ö¤rencilere aç›klanm›flt›r. Daha
sonraki kontrollerde yine de baz› ö¤rencilerin so-
rular› okumadan cevapland›rd›klar› ortaya ç›k-
m›fl ve bu anketler de¤erlendirmeye al›nmam›fl-
t›r. Bunun yan›nda baz› s›n›flara tekrar gidilerek
baz› sorulara verilen cevaplar›n kontrolleri sözlü
olarak yap›lm›fl ve gerekiyorsa düzeltme yoluna
gidilmifltir.

Bu anketler, ö¤rencilerin çevre hakk›ndaki bil-
gilerini, çevreye karfl› olan tutumlar›n› ve çevreyi
korumaya yönelik davran›fllar›n› içeren sorular›
kapsamaktad›r. Bu sorular ve verilen cevaplar so-
nuçlar k›sm›nda yer almaktad›r. 

Araflt›rmaya geçmeden önce "çöp konusunda"
bir haftal›k bir ders plan› haz›rlanm›fl ve bu ders
plan› teorik bilgiler yan›nda davran›fl kazand›r›c›
uygulamalar› da kapsam›flt›r. Bir haftal›k örnek
ders plan› flu flekildedir.

2.2. ÇÖPLER KONUSUNUN HAFTALIK

DERS PLANI 

PAZARTES‹: "Gelecek 30 y›l içerisinde çevre-
miz nas›l olacak" konulu resim çal›flmas› (1 ders sa-
ati). Çöp nedir? Nereye aittir? Çöp çeflitleri ve ait

olduklar› çöp bidonlar› hakk›nda bilgi. Çöpleri ay›r-
ma yada grupland›rman›n, at›klar›n de¤erlendirme-
sindeki pratik  faydalar› nelerdir? (2 ders saati).

At›k ka¤›t, metal kutu, kullan›lm›fl flifle, meyve
veya yiyecek art›klar› ve plastik flifle hepsi bir arada
okulun yak›n›ndaki bir ormana veya varsa okul
bahçesine 50 cm metre derinlikte kaz›lm›fl bir çuku-
ra da¤›t›larak gömülür. Birkaç ay sonra ö¤renciler-
le birlikte aç›l›r ve hangi çöplerin parçalanmakta ol-
du¤u ve hangilerinde bir de¤iflme olmad›¤› ö¤ren-
cilerle birlikte nedenleriyle tart›fl›l›r (1 ders saati).

SALI: Çöplerin nas›l ortadan kald›r›labilece¤i,
çöpleri yok etme yöntemleri, çöplüklerin tipleri
(çöp depolar›) çevre aç›s›ndan en az zararl› olanla-
r›n›n tespiti ve hangi çöplerin hangi bidonlara ait
oldu¤u (2 ders saati). Çöplerin, çevreye en az za-
rar verecek flekilde nas›l ortadan kald›r›lmas› ge-
rekti¤i, çöplerin yak›lmas›n›n çevre aç›s›ndan fay-
dalar› ve zararlar› veya aç›kta bulundurulmas›n›n
zararlar› (2 ders saati). 

Serbest çal›flma ; Bu çal›flma öncesi gezi hak-
k›nda k›sa bilgilendirme ve ö¤rencilerin yanlar›na
almalar› gerekli malzemelerin tespiti, daha sonra
hangi çöpün hangi bidona ait oldu¤u gibi konular-
da bulmaca veya kart oyunlar› (1 ders saati). 

ÇARfiAMBA: Çöplerin yok edilmesi ile ba¤-
lant›l› olarak bulunulan flehrin çöplü¤üne (burada
Ankara çöplü¤üne) bir gezi düzenleme, ö¤renciler
gezi esnas›nda notlar alacaklar (yar›m gün yakla-
fl›k 4 ders saati). 

PERfiEMBE: Çöplü¤e yap›lan gezi hakk›nda
ö¤rencilerle görüfl al›fl verifli (1 ders saati). At›kla-
r›n de¤erlendirilmesi, Çöplerin geri kazan›lmas›
(1 ders saati), kompost yapma hakk›nda bilgi (1
ders saati) ve at›k ka¤›tlardan ka¤›t yapt›rma (2
ders saati). 

CUMA: Çöplerden kurtulman›n en önemli yo-
lunun, bireysel olarak çöp üretimini azaltman›n
gereklili¤inin vurgulanmas› (1 ders saati). Bu çer-
çevede ö¤rencilere çevreye yararl›, çöpleri azalt-
ma davran›fllar›ndan örnekler verilir, dedelerimiz
ve ninelerimizin çöp üretimleri ile bizim çöp üre-
timimiz karfl›laflt›r›l›r (2 ders saati). Bir haftal›k
dersin de¤erlendirilmesi ve isim yazd›r›lmadan
ö¤rencilerin ders hakk›ndaki görüflleri (1 veya 2
ders saati).
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Haz›rlanan haftal›k ders plan›, çocuklara

kompleks çevre problemleri hakk›nda bilgi ver-
mek ve çevre korumaya karfl› davran›fl gelifltirme-
lerine yard›mc› olmakt›r. fiimdi ve gelecekte, bi-
reylerde çevreye yararl› davran›fllar gelifltirmek
için, her fleyden önce çocuklar›n gelece¤e ait tu-
tumlar›n›n gelifltirilmesi zorunludur. Bundan dola-
y› araflt›rmaya, ders plan›nda gösterildi¤i gibi ço-
cuklar›n gelecekteki çevre tutumlar›n› en iyi flekil-
de gösteren resim çal›flmalar›yla bafllanm›flt›r. 

Haz›rlanan haftal›k ders plan›n›n etkinli¤ini
ortaya koymak için çocuklar›n tutumlar›, bilgileri
ve davran›fllar› uygulamadan 2 ay sonra tekrar am-
pirik olarak ölçülmüfltür (bkz. Tab.I) 

3. SONUÇLAR VE TARTIfiMA

3.1 RES‹M ÇALIfiMALARININ 

SONUÇLARI VE YORUMU

"Gelecek 30 y›l içerisinde çevrenizi nas›l görü-

yorsunuz?" konulu resim çal›flmas› sonucunda ö¤-

rencilerin çizdikleri resimler, %90 oran›nda

karamsar tablolar içermektedir. Bu resimlerde yer

alan baz› konular flunlard›r: Çok katl› binalar, at›k-

lar› nehirlere verilen fabrikalar, bacalardan ve ara-

ba egzozlar›ndan ç›kan pis dumanlar, çevreye at›l-

m›fl çöpler, Türkiye haritas› üzerinde Türkiye’nin

gelecekte daha kötü olaca¤›na dair resimler, çöp

y›¤›nlar› içerisinde bo¤ulmakta olan çocuk resim-

Tablo 1. Uygulama öncesi ve uygulama sonras› Anket sorular› ve % olarak verilen cevaplar

Sorular Cevaplar Uygulama öncesi Uygulama sonras›
1. Bir hafta süresince ifllenmifl olan Hay›r: %1
çöplerle ilgili ders hofluna gitti mi? Evet, biraz hofluma gitti: Sorulmad› %10

Evet, çok hofluma gitti: %89
2. Ailen ve arkadafllar›n ile çevre Konuflmuyorum: %61.3 %14.5
sorunlar› hakk›nda daha s›k Ara s›ra: %33.4 %66.1
konufluyor musun? S›kça: %5.3 %19.4
3. Çevre sorunlar› hakk›nda Hiçbir zaman: %9.5 %8,5
gazetelerde ç›kan haberleri Ara s›ra: %64.6 %52
okuyor musun? S›kça: %22.4 %39,5
4. Çevre sorunlar›n›n derslerde Hay›r: %2.7
ifllenmesini istiyor musun? Evet, ara s›ra: %25.3 Sorulmad›

Evet, s›kça: %72
5. Çöplerin ayr› toplanmas› Hay›r, de¤ildir: %3.9
mant›kl› m›d›r? Evet, bazen: %15.9 Sorulmad›

Evet, oldukça: %80.2
6. Okulda kullanaca¤›n eflyalar› Hay›r: %8.1
çevreye zarar vermeyenlerden Evet, ara s›ra: %12.6 Sorulmad›
seçmeye haz›r m›s›n? Evet, her zaman: %79.3
7. Ailen pazara giderken dayan›kl›, Hay›r: %62.3 %48,5
uzun süre kullan›labilen Pazar Evet, ara s›ra: %23.9 %32,5
çantas› tafl›yor mu? Evet, her zaman: %13.8 %19
8. Al›flverifl s›ras›nda sat›n al›nan Hay›r: %80.3 %40,2
eflyalar›n gereksiz yere Evet, ara s›ra: %45.7 %22,5
paketlendi¤ini fark ediyor musun? Evet, her zaman: %14 %37,3
9. Eskimifl yada bozulmufl Hemen atar›z: %58.4
eflyalar›m›z›......... Baflkas›na veririz: %30.3 Sorulmad›

Tamir ettiririz: %45.8

10. Çevreye yararl› davran›fllar Hay›r: %11.1 %4.2
hakk›nda daha çok bilgi sahibi Evet, ara s›ra: %26.6 %34.5
olmak ister misin? Evet her zaman: %24.5 %61.3

11. Afla¤›daki okul eflyalar›ndan Geri dönüflümlü ka¤›tlar: %7.8 %11.1
hangisine sahipsin? Plastik dosyalar: %65.7 %66.2

Plastik, uçlu kurflun kalemler: %77 %63,5
A¤aç cetvel: %37.4 %35.9
Plastik cetvel: %59.8 %62.4
Kimyasal madde içeren
yap›flt›r›c›lar: %66 %63
Beslenme kab›: %8.6 %12.7
Plastik su fliflesi: %82.5 %80.3



12. Evde baz› çöpleri ayr› ayr› Hay›r: %58.7 %15,5
topluyor musunuz? Evet, ara s›ra: %28 %54,5

Evet, her zaman: %23.3 %30

13. En yak›n cam kumbaras› Hay›r: %65 %20
nerede biliyor musun? Evet, %35 %80

14. Cam kumbaras›na hangi çöpler Depozitosuz flifleler: %34.5 %95.4
at›lmal›d›r? K›r›lm›fl porselen tabaklar 

veya bardaklar: %74.5 %11.1
K›r›k aynalar: %47 %12
Depozitolu flifleler: %9.6 %7
Ampuller: %53.5 %16.3

15. Ka¤›tlar› ay›r›yor musun? Hay›r: %48.2 %72.2
Evet: %52.8 %27.8

16. Ka¤›t kumbaras›na hangi Gazeteler: %94.7 %97
çöpler at›lmal›d›r? Klasörler: %56 %7.4

Foto¤raflar: %22.5 %3
Yaz› ka¤›tlar›: %87 %92
Kartonlar: %76.1 %87
Plastik dosyalar: %18.2 %2.4

17. Mutfak çöpleri ne yap›lmal›d›r? Kompost yap›lmal›: %12 %68.7 
Mavi çöp bidonuna at›lmal›: %18.2 %8.1
Di¤er çöplerle birlikte at›lmal›:%63.7 %5.2 

18. Yeflil çöp bidonuna hangi Yemek art›klar›: %38.6 %89.4
çöpler at›lmal›d›r? Saks› topraklar›: %19.4 %47.9

Metaller: %16.8 %3.2
Yumurta kabuklar›: %22 %82.5
Çay ve kahve art›klar›: %25.5 % 79.1

19. Kullan›lan Pilleri ne yap›yorsun? Gri çöp bidonuna at›yorum: %17.5 %9.7
Özel çöp olarak ay›r›yorum: %35.5 %55.6
Pil toplayan kurum veya
kurulufllara veriyorum: %12.5 %66.6
Di¤er çöplerle birlikte at›yorum:%77.9 %53.5

20. Afla¤›daki çöplerden hangileri ‹laçlar: %82 %94.4
özel çöpler olarak ayr›lmal›d›r? Camlar: %45.5 %3.3

Boya art›klar›: %45 % 67.6
Temizlik ürünleri: %23 %64.5
Piller: %39.7 %92.3
Motor ya¤lar›: %24.5 %93.4

21. Kullanmad›¤›n oyuncaklar› At›yorum: %44.6 %29.8
ne yap›yorsun? Baflkas›na hediye ediyorum: %35 %45.4

Sat›yorum: %2.8 %3.5
Baflkas›yla de¤ifl tokufl 
yap›yorum: %2.3 %3.2

22. Çevre sorunlar›n azalt›lmas›nda Hay›r: %54.1 %35.5
tek tek kiflilerin bir katk›s› olaca¤›na Evet, biraz: %33.2 %28.8
inan›yor musun? Evet, çokça: %12.7 %35.7

23. Çevre koruma iflaretlerini Evet: %56 %92.2
tan›yor musun? Hay›r: %44 %7.8

24. Al›flverifllerinizde bu iflaretleri Hiçbir zaman: %72 %8.4
dikkat ediyor musunuz? Aras›ra: %21 %48.8

Her zaman: %7 %35.5

25. Gelecek 20 y›l içinde çevremiz Daha kötü olacakt›r: %68.7 %25.4
nas›l olacakt›r? Daha iyi olacakt›r: %31.3 %74.6

26. Niçin? Olumlu cevaplar: % 76.3
Olumsuz Cevaplar: %23.7

27. Çevremizin gelecekte daha iyi
ve güzel olmas› için insanlar neler Sorulmad› Cevaplar metin
yapmak zorundad›r? içersindedir

28. Çöplerle ilgili ders haftas›ndan 
sonra davran›fllar›nda bir de¤iflme Sorulmad› Cevaplar metin
oldu mu? Olduysa bu de¤iflmeler içersindedir
nelerdir?
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leri, nehirlere verilen kanalizasyon sular› ve için-
de hiçbir fley olmayan siyah bir resim vb. Uygu-
lama öncesi çizdirilen bu resimlerden anlafl›ld›¤›
gibi gelece¤e karamsar bakan çocuklar›n duru-
mu, çevre e¤itimi ve di¤er alanlar aç›s›ndan da
hofl olmayan bir sonuçtur. Bir kimsenin çizdi¤i
resim o kimsenin kiflili¤inin göstergesidir. Çizi-
len resimler sayesinde duygular ortaya dökülür
ve benlik kendini gösterir (Unterbruner 1991a).
Çocuk resimleri, çocuklar›n psikolojik durumla-
r›n› ve psiko-moto yeteneklerini ele verir ve bu
yüzden de terapide bir yöntem olarak kullan›l-
maktad›r.

Unterbruner’in yapt›¤› bir araflt›rmaya göre
gençlerin gelece¤e ait çizmifl olduklar› resimler
asl›nda sadece onlar›n gelece¤e ait tasavvurlar›n›
de¤il flu andaki durumlar›n›, korkular›n› ve arzula-
r›n› da göstermektedir (Unterbruner, 1991a;
19991b). Genç nesillerde görülen bu tehdit korku-
su, bölgesel olmay›p uluslar aras› bir olgudur
(Tenzer,1992 Petri, Boehnke, Macpherson, & Me-
ador,1986). Hemen hemen bütün ö¤rencilerin ge-
lece¤i kötümser olarak görmeleri Grefe / Jerger-
Bachmann’a (1992) göre de bütün çocuklar›n ve
gençlerin ortak yönüdür. Çocuklardaki çevrenin
gelecekte daha kötü olaca¤› korkusu; aile içi so-
runlar, okulun a¤›r yükü gibi olumsuz faktörlerin
birleflmesi ile çocuklarda bilinçli veya bilinçsiz
olarak strese sebep olmaktad›r. Bu durumdaki ço-
cuklar kendilerini zay›f ve yard›ms›z görmekte
bunun sonucunda depresyona girmekte veya sal-
d›rgan olmaktad›rlar. Bu da her fleyden vazgeçme
reaksiyonuna sebep olmaktad›r. (Goldenring /
Doctor 1986, Unterbruner 1991a). 

3.2. DERS ÖNCES‹ UYGULANAN 

ANKET SONUÇLARI VE YORUMU

Her ne kadar ö¤rencilerin %61,3’ü ailesi ve ar-
kadafllar›yla çevre sorunlar› hakk›nda konuflmu-
yorsa da, "Çevre sorunlar› hakk›nda gazetelerde
ç›kan haberleri okuyor musun?", Çevre sorunlar›-
n›n derslerde ifllenmesini istiyor musun?" ve
"Çöplerin ayr› toplanmas› mant›kl› m›d›r?" sorula-
r›na verdikleri cevaplar ö¤rencilerin çevre sorun-
lar›yla ne kadar ilgili olduklar›n› göstermektedir.

Bu cevaplardan ö¤renciler, çöplerin çevre için

büyük bir sorun oldu¤unu ve çöplerin ayr› toplan-

mas› gerekti¤ini bildiklerini fakat bu bilgilerini

davran›fla dönüfltüremediklerini görmekteyiz (So-

ru 12).

6. ve 10. sorularda ö¤rencilerin çevreyi koru-

maya karfl› haz›r olduklar›n› fakat 7. ve 8. sorular-

dan da görülece¤i gibi ailelerinde pazara giderken

dayan›kl› bir çanta tafl›ma al›flkanl›klar› olmad›¤›-

n› ve gereksiz yere paketlemelerden haberdar ol-

mad›klar› anlafl›lmaktad›r. Al›flverifllerinde sürekli

kullan›lan dayan›kl› pazar çantas› tafl›mamalar›n-

da maalesef marketlerde bedavaya verilen plastik

torbalar›n rolü çok büyüktür. 

Soru 23’de çevre iflaretini tan›yan ö¤renci sa-

y›s› %56 olmas›na karfl›n davran›fl içerikli soru

olan 24. soruda al›flverifllerinde bu iflaretleri dikkat

etmeyenler %72’dir.

6. soruya verilen cevaplarda ö¤rencilerin,

okulda kulland›¤› araç-gereçlerin çevre dostu olan

ürünlerden olmas› konusunda oldukça pozitif bir

yaklafl›m ortaya koymalar› 11. soruda yer alan

çevre dostu ürünleri kullanma davran›fl› ile tutar-

s›zl›k göstermektedir. Örne¤in plastik dosyas›

olan ö¤renciler %65,7, plastik, uçlu kalemleri kul-

lanan ö¤renciler %77 ve plastik su fliflesi kullanan

ö¤renciler %82,5’dir. Buna karfl›n geri dönüflümlü

ka¤›tlar› kullananlar, tahta cetveli olanlar ve daya-

n›kl› bir beslenme kab› bulunduranlar çok azd›r.

Bu konuda bir çok ailenin bilinçsiz olmas› ve ö¤-

rencilere de "geri dönüflümlü ka¤›tlar" d›fl›nda bu

konuda bilgi verilmemifl olmas› bu sonucun orta-

ya ç›kmas›nda büyük rol oynamaktad›r.

13. soru ile 20. soru da dahil olmak üzere veri-

len cevaplar, ö¤rencilerin çöplerin ayr›lmas› konu-

sundaki bilgilerinin ne kadar eksik oldu¤unu gös-

termektedir. Ayn› zamanda bu sonuçlar bu konu-

larda çevreye yararl› davran›fl gösteremediklerini

de ortaya koymaktad›r. Ö¤rencilerin %65’i en ya-

k›n cam kumbaras›n›n nerede bulundu¤unu bile

bilememekte ve dolay›s›yla cam fliflelerini di¤er

çöplerle birlikte att›klar›n› göstermektedir.
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%77,9’luk ö¤renci grubunun pilleri di¤er çöplerle

birlikte atmas› ise kabul edilemeyecek bir davra-

n›flt›r.

21. soruya ö¤rencilerin verdikleri cevaplardan
da anlafl›laca¤› gibi ö¤rencilerin %44,6’s› kullan-
mad›klar› oyuncaklar›n› at›yorlar ve %35’i ise bafl-
kalar›na hediye ediyor. Oyuncaklarla da çevrenin
korunabilece¤i ö¤rencilere kazand›r›lmam›flt›r. 

Çevre sorunlar›n›n azalt›lmas›nda tek tek kiflile-
rin bir katk›s›n›n olaca¤›na inan ö¤renciler
%45,9’dur. Ama buna inanmayanlar›n say›s› ise
%54,1’dir. Bu da çocuklar›n büyük ço¤unlu¤unun
gelece¤e karamsar bakmalar›ndan kaynaklanmakta-
d›r. Bu da yapt›klar› resimlerden de anlafl›lmaktad›r. 

Gelecek 30 y›l içinde çevrenin kötü olaca¤›n›
düflünen ö¤renciler %68,7’dir (25. soru). Bu da
çizdirilen resimlerdeki kompozisyonlar›yla uyum-
ludur. Çevrenin gelecekte daha iyi olmas› için bi-
rey olarak neler yapmak gerekir? Sorusuna ö¤ren-
ciler genelde cevap vermemifllerdir.

3.4. DERS SONRASI UYGULANAN           

ANKET SONUÇLARI (2 AY SONRA) 

VE YORUMU

Bu çal›flman›n sonucu yorumlan›rken birinci
anketin sonuçlar›yla birlikte karfl›laflt›rma yap›la-
cakt›r. Ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u (%89) ifllen-
mifl olan "Çöp" konulu dersten çok hofllanm›fl ol-
duklar›n› ifade etmifllerdir. Bu sonuç en son ders-
te isim yazd›r›lmadan yap›lan "Dönüt" ile de des-
teklenmekte ve flu görüfllere yer verilmektedir:
Çöplerin hangi çöp bidonuna at›laca¤›n› ö¤ren-
dim, çevreci olmay› ö¤rendim, derste hem çok e¤-
lendik ve hem de çok fley ö¤rendik, derste ö¤ren-
diklerimizi evde uygulamaya bafllad›k, çok yarar-
l› ders oldu, çevre kirlili¤i üzerine çok fley ö¤ren-
dik, ilk defa çöp deposunun nas›l oldu¤unu gör-
dük, ailemle derste ifllenenleri konufltuk ve evde
uygulamaya karar verdik, bu ders okullarda bir
ders gibi ifllenmeli çünkü flahsen bu dersten çok
fleyler ö¤rendim, çocuklar böyle yetiflirse ileride
çevre sorunlar›n›n kalkaca¤›na inan›yorum, anne-
mi ve babam› da bu konularda bilinçlendirece¤im,
at›lan çöplerin at›lmadan önce tekrar de¤erlendiri-

lebilece¤ini ö¤rendim, bu derste ö¤rendiklerimi
önceden bilmiyordum, çöp diye att›¤›m›z at›klar›n
nelere sebep oldu¤unu bilmiyordum, flimdi ö¤ren-
dim, annemin ve babam›n iflyerlerinde ve evimiz-
de çöpleri ay›raca¤›z, bu derste çöplerin de ifle ya-
rayabilece¤ini ö¤rendim. 

Ö¤renciler, aile ve arkadafllar›yla daha fazla
çevre problemleri hakk›nda konuflur duruma gel-
mifller ve çevre problemleri hakk›nda daha fazla
okumaya bafllam›fllard›r. Ö¤rencilerin, okulda kul-
land›klar› araç-gereçlerden plastik dosyalar›n,
plastik cetvellerin, plastik su fliflelerinin kullan›-
m›nda ve uzun süreli kullan›labilen beslenme ka-
b›n› tafl›mada gittikçe art›fl görülmüfltür. (Tab.I).

10. soru olan "Çevreye yararl› davran›fllar hak-
k›nda daha çok bilgi sahibi olmak isterim" diyen
ö¤renciler %61,3’tür. Bu sonuçtan ö¤rencilerin
çevre konular›na karfl› olan ilgilerinin artt›¤› anla-
fl›lmaktad›r. 11. soruda ö¤rencilerin sahip oldukla-
r› çevreye yararl› okul araç-gereçlerinde büyük bir
de¤ifliklik olmam›flt›r çünkü Türkiye’de çevre
dostu ürünlerin sunumu maalesef çok yayg›n de-
¤ildir ve ayn› zamanda çok k›sa bir sürede bu okul
eflyalar›nda bir de¤ifliklik olmas›n› beklemek çok
do¤ru de¤ildir.

Yeflil, mavi, gri ve metal çöp bidonu, cam
kumbaras› ve özel çöp bidonuna ait çöplerle ilgili
sorulara ö¤rencilerin verdi¤i cevaplar I. Anketin
sonuçlar›na göre çok çok daha iyi durumdad›r
(bkz. Tab. I, 13.ve 20 sorular dahil).

Pazara giderken uzun süre kullan›labilen daya-
n›kl› pazar çantalar›n›n tafl›nmas› ve al›flverifl s›ra-
s›nda gereksiz yere yap›lan paketlemelerin fark›n-
dal›¤›nda olma konusunda art›fl vard›r. Bu sonuç-
lar, dersin ne kadar etkili oldu¤unu göstermekte-
dir. 

"Özel çöpler" aras›nda ilaçlar birinci s›rada yer
al›rken piller de 3. s›rada yer almaktad›r. Temizlik
ürünü art›klar›n›n özel çöpler aras›nda oldukça dü-
flük olarak görülmesi dikkat çekicidir. 

Bir haftal›k ders süresince ö¤rencilerin çöpler
konusundaki bilgileri çok artm›flt›r. Gelecekte ö¤-
renciler, daha fazla çevre bilinciyle okulda kulla-
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n›lacak araç-gereçleri ve di¤er kullan›lacak eflya-
lar› sat›n alacaklar›n› verdikleri cevaplar göster-
mektedir (Tab I).

Bu araflt›rman›n en ilginç ve en etkili sonucu,
geleceklerini kötümser olarak gören ö¤rencilerin
olumsuz tutumlar›, bu çal›flman›n sonucunda
olumlu tutumlar haline gelmesidir. Ders öncesi
gelecek 30 y›l içerisinde çevrenin durumu daha iyi
olacak diyen ö¤renci %31,3 iken ders sonras› bu
oran %74,6’d›r (25.soru). Dersin iflleniflinden 2 ay
sonra uygulanan resim çal›flmas›yla da bu ortaya
konmufltur. Ders öncesinde çizdirilen resimler ile
bu resimler aras›nda farklar vard›r bu farklar hem
konu baz›nda hem de flekiller aç›s›nda rahatl›kla
görülebilmektedir. Ortaya konan resimlerdeki ko-
nular› flu flekilde özetlemek mümkündür: ö¤renci-
nin birinci resminde kuruyan a¤açlar, fabrika ve
motorlu tafl›tlar›n egzozlar›ndan ç›kan siyah pis
dumanlar çizilirken 2. resimde yeflil a¤açlarla çev-
re a¤açland›r›lm›fl, filtreli fabrikalardan ve motor-
lu tafl›tlardan daha temiz dumanlar ç›kar olmufltur.
Resimler, çeflitli canl›lar›n da bulundu¤u daha ye-
flil renkli a¤açlar, hemen hemen hepsinde çevreye
yerlefltirilmifl çöplerin türüne göre çeflitli çöp bi-
donlar›yla çizilmifltir, bir k›s›m resimde çiçekli
çevre ve temiz akan sular, sanayi at›klar› yerine
yeflillendirilmifl çevre görülmektedir. Di¤er yan-
dan yeflil renkli do¤al gazl› arabalar, gezi yap›lan
çöplü¤ün yerinde 30 y›l sonra a¤açlar, çeflitli can-
l›lar ve güzellikler çizilmifl, daha da ilginç olan›,
flimdi sahillerde dinlenen insanlar 30 y›l sonra or-
manl›k alanlarda tatil yapar hale gelmifllerdir. He-
men hemen her ö¤rencinin resminde ortak olan
yan, gelecekte çöplerin tamamen ayr›lm›fl olarak
gösterilmesi olmufltur. "Çevrenin gelecekte daha
iyi ve güzel olmas› için, insanlar neler yapmak zo-
rundad›r?" sorusuna, en çok çöplerin ayr› ayr› top-
lanmas›na örnek vermifller ve çöp üretiminin azal-
t›lmas› da bir çok ö¤renci taraf›ndan dile getiril-
mifltir. Ancak ö¤rencilerin %50’sine yak›n›, bele-
diyelerin bunlar› niçin ayr› toplamad›¤›n› sormak-
ta ve biz evde veya okulda çöpleri ay›rsak bile yi-
ne belediye toplarken bunlar› kar›flt›rmaktad›r de-
mektedirler. Bu durum ö¤rencilerin çöpleri ayr›

ayr› toplama davran›fllar›n› olumsuz yönde etkile-
mektedir. Çocuklar ayr›ca s›n›fta ayr›lan çöplerin
d›flar›da kar›flmas›ndan hiç hoflnut olmad›klar›n›

belirtmiflleridir. Ö¤renciler, yapt›klar› ifllerin an-
laml› olmas›n› ve davran›fllar›n›n sonuçlar›n› gör-
mek istemektedirler. Ö¤renciler hangi çöpleri ne-
reye atacaklar›n› çok iyi ö¤renmifl olmalar›na kar-

fl›n bu davran›fllar›n› organizasyon bozuklu¤undan
dolay› yapamamaktad›rlar. Çünkü ‹lçe Belediyele-
ri ve Büyükflehir Belediyesi çöplerin ayr› ayr› top-

lanmas› konusunda her hangi bir çal›flma yapma-
maktad›r. Bu, okullarda ö¤renilen bilgilerin gün-
lük hayatta davran›fla dönüfltürülmesinde büyük

bir engel oluflturmaktad›r.

Ö¤renciler gelecek 30 y›l içerisinde çevrenin

daha m› iyi olacak yoksa daha m› kötü olacak so-
rusuna verdikleri cevaplar›n nedenlerini de flu fle-
kilde s›ralamaktad›rlar: Ö¤rencilerin büyük ço-

¤unlu¤unun bireylerin tek tek çevrelerini koruma-
lar›n›n yeterli olamayaca¤›n› e¤itim yoluyla bunu
genifl halk kitlelerine duyurmak gerekti¤ini ifade
etmiflleridir. Yine bunun yan›nda yöneticilerin de

bu konuda çok ciddi çal›flmalar›n›n gerekti¤ini
vurgulam›fllard›r.

Çocuklar, evlerinde çöplerden sadece depozi-
tolu flifleleri ve ka¤›tlar› ayr› ayr› toplad›klar›n› ifa-
de etmektedirler. Di¤er çöplerin ayr›lmamas› ise

ö¤rencilerden kaynaklanan bir durum de¤ildir.
Çünkü Ankara’da çöpler ayr› toplanmamaktad›r.
Ancak sokaklara b›rak›lan çöpler iflsiz kifliler tara-

f›ndan para kazanmak için içlerinde ekonomik de-
¤eri olan plastik, metal ve ka¤›t gibi at›klar seçile-
rek al›nmaktad›r. Ö¤rencilerin evlerinde ka¤›tlar›

ay›rmalar›nda ise okullar›nda at›k ka¤›tlar› topla-
ma kampanyalar›n›n da bir rolü vard›r. Ancak de-
pozitolu flifleleri toplay›p cam kumbaralar›na gö-
türmeleri bu dersin kesin olarak kazand›rd›¤› dav-

ran›fllardand›r. 

En son soru olan "çöplerle ilgili ders, sizin
davran›fllar›n›zda bir de¤iflmeye sebep oldu mu?"
sorusuna, ö¤rencilerin %54,2’si oldu diye cevap
vermifllerdir. Neler oldu sorusuna; depozitosuz fli-

fleleri cam kumbaras›na götürmeye bafllad›klar›n›,
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evlerinde ka¤›tlar› çöp bidonuna atmamaya baflla-
d›klar›n› ifade etmiflleridir. 

Söz konusu ders ile ö¤rencilerin çöpler ko-
nusundaki bilgileri artm›fl ve çevreye yararl›
davran›fllar›n önkoflulu olan çevre korumaya
yönelik tutumlar olumsuzluktan olumluya dö-
nüflmüfltür.

Anket II ö¤rencilerin büyük bir k›sm›n›n ders-
te ö¤rendikleri bilgileri koruduklar› ve daha çok
çevre bilinciyle hareket etmeye haz›r olduklar›n›
hatta baz› konularda davran›fla dönüfltürdüklerini
göstermektedir.

K›z ve erkek ö¤rencilerin aras›nda cinsiyete
ba¤l› büyük bir fark yoktur. Ancak k›z ö¤rencile-
rin %54’ü erkek ö¤rencilerin de %29’u çevre
problemleri hakk›nda gazetelerde ç›kan haberleri
s›kça okur duruma geldikleri görülmektedir.

4. GENEL DE⁄ERLEND‹RME

Bu araflt›rmada, ö¤rencilerin ders öncesi çev-
re bilinci ile bir haftal›k ders sonras› çevre bi-
linçleri aras›nda istatiksel olarak anlaml› bir fark
vard›r. Bir haftal›k uygulamal› a¤›rl›kl› gelifltiri-
len ders plan› sayesinde ö¤rencilerin çevre bilin-
ci oldukça artm›fl ve bu bilgiler kal›c› duruma
gelmifltir. Sadece bununla kalmam›fl ayn› za-
manda ö¤rencilerin çevrenin korunmas›na yöne-
lik ilgileri de artm›fl ve davran›fla dönüflmüfltür.
Ö¤renciler, gelecekte çevre dostu davranmay›
amaç edinmiflleridir (Davran›fla yönelik amaç ve
Tutumlar konusunda bkz. Erten, 2001, 2002a,
2002b). Uygulanan ders plan› ayn› zamanda
kompleks çevre problemlerinin ö¤renciler tara-
f›ndan nas›l kavranabilece¤ini ve bu bilgilerin
günlük hayatta nas›l kullan›labilece¤ini göster-
mifltir. Söz konusu ders plan› sayesinde, k›sa za-
manda de¤iflmesi çok zor olan olumsuz tutumla-
r›n olumlu tutumlara dönüflmesi gerçekleflmifltir.
E¤itimin bir amac› da ö¤rencilere geleceklerin-
den ümitsizli¤e düflürmek de¤il, onlara yaflama
sevinci kazand›rmak, yar›nlar›na güvenle, ümit-
le bakmaya yöneltmek, mevcut ve gelecekte or-
taya ç›kacak sorunlar›n, e¤er insanlar›n bu so-
runlar› ortadan kald›rmak için çal›fl›rlarsa, üste-

sinden gelinebilece¤inin kazand›r›lmas›d›r. ‹flte
bu ders plan›yla bunlar yap›lmaya çal›fl›lm›fl ve
baflar›l› da olunmufltur.

Tabii ki bu, sadece teorik bilgiler sayesinde de-
¤il bilakis dersin davran›fla yönelik olmas›ndan
kaynaklanm›flt›r (Bkz. Ders plan›).

Bütün bunlar çöp konusunda haz›rlanan ders
plan›n›n etkin oldu¤unu göstermektedir. Çocuk-
larda, bu konudaki tutumlar›n, bilgilerin ve davra-
n›fllar›n oluflmas›nda biz yetiflkinlerin büyük etki-
si inkâr edilemeyece¤inden çevre konusunda çok
hassas davranmam›z gerekmektedir. Örnek ders
plan›ndaki gibi dersler bütün s›n›flar 
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