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İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumlarına Çevre Koruma 

Kulübü’nün Etkisi 

 

Özet 

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Çevre Koruma Kulübü’nün öğrencilerin çevreye 

yönelik tutumunu ve çevre bilgisini nasıl etkilediğini göstermektir. 

Yöntem: Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden kontrol gruplu deneysel 

desen kullanılmıştır. Çalışma evrenini 2013-2014 eğitim-öğretim yılı, Adıyaman ili 

Kahta ilçesindeki 7.  ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 

Salkımbağı Ortaokulu’nda öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden basit tesadüfî 

örnekleme yöntemiyle belirlenen 23 kişilik deney grubuyla yapılmıştır. Araştırmada 

çevre tutum ölçeği ve çevre bilgisi testi ön-test ve etkinlikler yapıldıktan sonra deney ve 

kontrol gruplarına son-test olarak uygulanmıştır. Ardından çalışmayı desteklemek için 

katılımcılara nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış yazılı görüşme tekniği 

uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırma bulguları, Çevre Koruma Kulübü’nün çevre tutumu ve 

çevre bilgisini anlamlı şekilde artırdığını ayrıca bu bulguların cinsiyet ve sınıf düzeyi 

değişkenlerinden etkilenmediğini göstermiştir. Bununla beraber çevre bilgisiyle çevreye 

yönelik tutum arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  

Tartışma ve Sonuç: Çalışma Çevre Koruma Kulübü etkinliklerinin öğrencilerin 

çevre tutumu ve çevre bilgisini arttırdığını göstermiştir. Araştırmadakine benzer 

etkinliklerin sosyal kulüplerde yapılması gerektiği ve bu sosyal kulüplerin etkin şekilde 

işlendiğinde çevre eğitimi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Çevre Koruma Kulübü, Çevreye yönelik tutum, Çevre bilgisi, 

Çevre algısı 
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The Effects Of The Environment Club On Secondary School Students’ 

Environmental Attitudes And Knowledge 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to examine how the Environmental 

Protection Club affects environmental attitude and environmental knowledge.  

Method: In this research experimental design was used as one of the 

quantitative research methods. The population of this study consist of the 7th and the 

8th graders in Kahta town, in the province of Adiyaman in 2013-2014 academic year. 

Working group was determined as 23 students in Salkımbagı Secondary school by 

simple random sampling For this purpose, environmental attitude scale and 

environmental knowledge test were applied as pre-test and post-test on experimental 

and control groups. To support this research, structured interview technique of 

qualitative research methods was applied on students.  

Findings: Findings show that Environmental Club significantly improves 

environmental attitudes and environmental knowledge, however it didnt show 

significant differences according to gender and grade level.  

Discussion and Results: This study shows that Enviroment Club activities 

increases students' environmental attitudes and environmental knowledge. It is obvious 

that activities similar to the ones in this research should be done in social clubs and 

when these social clubs are performed effectively, it will be useful for environmental 

education. 

 

Key words: Environmental club, Environmental attitude, Environmental knowledge, 

Environmental perception 
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Giriş 

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda, yaşamsal ihtiyaçların 

yanında temiz ve yaşanılabilir bir çevre de temel gereksinim olarak görülmektedir. Öyle 

ki çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin, politikacılar ve yöneticiler 

üzerinde güçlü baskılar oluşturması ve tüketici bilincinin gelişmesindeki artışlar 

nedeniyle işletmeler ve çeşitli örgütler çevre kirliliğini önlemek, zararlı atıkları 

azaltmak hatta tamamıyla ortadan kaldırmak amacıyla çevre merkezli davranışlar 

geliştirmeye yönelmişlerdir (Hamarat ve diğ., 2014). Ancak gerçek çevreci kazanımlar 

erken yaşlarda yaşantı yoluyla elde edilir. Çünkü aktif etkileşimin ve birinci elden 

tecrübelerin de katkısıyla çocuklarda ve gençlerde tabiat sevgisi ve dolayısıyla çevre 

bilinci küçük yaşlarda oluştuğu zaman kirlilik ve çevre tahribatının önlenmesi 

çalışmalarında kuvvetli bir altyapı sağlanmış olacaktır (Ayvaz, 1998). Böylece sadece 

“çevreci”  bireyler değil “çevreci” nesiller yetiştirilmesi de sağlanacaktır. Çevreciliğin 

özü insanların çevreye zarar verdiklerinin bilincine varması, çevrenin de kendine has bir 

değerinin olduğunun farkında olunması, günümüze kadar olan süreçte çevrenin 

sanayileşme ile uğradığı yıkımlar nedeniyle her yönüyle sorgulanması şeklinde 

özetlenebilir (Turgut, 2009: 16). Çevreci kişilerde sadece bulunduğu çevreye değil, 

Dünya’nın farklı bölgesindeki bir olaya da tepkide bulunma gibi tutum ve davranışlar 

olabilir. Diğer insanlarda görülmeyen tutum ve davranışlar “çevreci” karakterlerde 

abartılıymış gibi de görünebilir. Çünkü çevre onun için hassas dengeler üzerine kurulu 

bir düzen gibidir. 

Tutum, bir objeye, bir duruma, bir olguya veya bir olaya ilişkin geliştirilen, 

oldukça tutarlı (sürekli) duygu, düşünceve davranış bileşiminden oluşan bir eğilimdir. 

İnsanlar tutumlarını, doğuştan getirmeyip yaşam boyunca, kimi zaman kendi 

deneyimlerine, kimi zaman ise diğer insanların aktardıklarına, kimi zaman da her 

ikisinin etkileşimine dayalı olarak geliştirirler. Tutumun; sevme, nefret etme, iğrenme 

gibi duygusal; inanma inanmama, yorum yapma, beklenti içinde olma gibi düşünsel ve 

eylemde bulunma bulunmama gibi davranışsal boyutları vardır (Türküm, 1998). 

Bununla beraber tutumlar salt istek ve beklentilerin doyumu amaçlı ortaya çıkmazlar, 

bireyin sahip olduğu bilgi birikimi doğrultusunda istediği bilgiye ulaşmasındaki 

araçsallıkları açısından da oluşturulabilirler. Bireyin, eğer bir şey hakkında hiç bilgisi 

yoksa çeşitli araçlar kullanarak konu ile ilgili pozitif veya negatif tutumlar oluşturabilir. 

Ancak bu biçimde tutumların salt bilgi ile ortaya çıkması çok enderdir. Genellikle salt 
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bilgi, tutumu belirlemez. Ancak bireyin belli bir konuya ya da duruma ilişkin bilgi 

birikiminin artışına koşut olarak o durum ya da konuyla ilgili önceden sahip olduğu 

tutumlarda değişiklik ortaya çıkabilir (İnceoğlu, 2011). Bu mantıkla çevre bilgisine 

sahip kişilerin, çevreye yönelik tutumlarında diğer insanlardan farklılık göstermesi 

beklenir. Bilgisini tutum ve davranışa yansıtması istenir. Diğer bir ifadeyle; çevreye 

yönelik olumsuz tutuma sahip bireylerin çevre sorunlarına duyarsız olacağı ve hatta 

çevreye sorun yaratmaya devam edeceği şüphesizdir (Uzun ve Sağlam, 2006). Peki, biz 

edindiğimiz bilgileri davranışa dönüştürmede ne kadar başarılıyız? Örneğin atık pillerin 

başta su olmak üzere çevreyi nasıl zehirlediğini öğrendiğimizde, geri dönüşüm için atık 

pilleri toplamaya başladık mı? Bunun için başka neler yaptık? gibi sorulara vereceğimiz 

cevap olayın davranışsal boyutunu ortaya koyacaktır. 

Çevre ile ilgili bilgisi olup bunu davranışlarına dönüştüremeyen insanlar olduğu 

gibi, çevrenin kirlenmesinden endişe duyan,  fakat onu koruma yönünde davranışlar 

sergilemeyenler de olabilmektedir. İnsan çevresiyle etkileşimi sırasında öğrenme 

yaşantıları geçirerek çeşitli tutumlar kazanır, çeşitli davranışları sergilemeyi ya da 

sergilememeyi öğrenir (Türküm, 1998). 

Çevreye yönelik olumlu tutum; bireylerin çevrenin korunması ve canlıların 

yaşamındaki işlevine ilişkin olumlu görüş, duygu ve davranışları içerir. Böylesi bir 

tutumun gelişmesi için gerekli olan; olumlu örnekler içeren bir deneyim, uygun 

modeller ve bilgi donanımıdır. Bunlardan deneyim, rastlantısal olarak karşılaşılan veya 

planlı, programlı bir biçimde kişiler için yaratılan ortamlarda gelişir (Türküm, 1998). 

Çevreye yönelik olumlu tutumlar gösteren bireylerin yetişmesi için hangi 

tutumların beklendiği ve beklenen tutumlara yönelik nasıl bir eğitim verilmesi gerektiği 

pek çok çalışmada saptanmıştır (Şama, 2003; Yilmaz ve diğ., 2004; Alp ve diğ., 2006; 

Erol ve Gezer, 2006; Uzun ve Sağlam, 2006; Aslan, 2008). Yapılan bu çalışmalarda 

çevre eğitimi için önerilerde bulunan birçok araştırmacı, özellikle çevreye yönelik 

sorumlu davranışların geliştirilmesi için doğal çevre ile etkileşimlerin mutlaka 

gerçekleşmesinin önemi üzerinde durmaktadır (Christine ve diğ, 1997). Bu bağlamda, 

etkileşmenin sağlanmasında klasik yöntemlerin aksine, belki de en önemli araç 

etkinliklerle verilen çevre eğitimidir. Zaten 21.  yüzyılda öğretmenin görevi öğrencilerin 

yaratıcı ve üretici olmasına yardım etmektir (Payne, 2006).  Bu amaçla araştırmacıların 

buldukları, öğretmenleri amaca götürebilecek sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, 

geleneksel öğretim metotları arasında kaybolan çevre ve çevre sorunlarını, öğrencilere 

çevreci davranış olarak kazandırabilir (Malone ve Tranter, 2003). Bu sınıf içi veya sınıf 
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dışı etkinliklerin önemi pek çok çalışmada vurgulanmıştır. Öyle ki, etkinlikler 

öğrencinin temizlik ve düzen gibi karakteristik özelliklerini de artırmaktadır. (Schacter, 

2002). Aynı şekilde, çevre eğitiminin başarısı öğrencilere doğal çevreyi gösteren 

etkinliklere ve öğrencilerin çalışmalara katılmasına bağlıdır (Gotch ve Hall,2004).  

Okullarımızın ise bu etkinliklere veya çevre eğitimine karşı istenilen düzeyde 

duyarlı olmadığını söyleyebiliriz (Şimşekli, 2004). Çok az okulda bitki ve hayvan 

yetiştirme çalışmaları vardır. Bunların dışında günü birlik geziler düzenleyen okullar 

vardır. Fakat bu gezilerin birinci amacı doğayı tanıtma veya doğada yaşantılar 

kazandırma yerine piknik yapmaya yöneliktir (Erten, 2004). Ayrıca okulöncesi, 

ilköğretim ve orta öğretim programı içerisinde ele alınan çevre konularının çevre 

bilincini geliştirme açısından yeterli olmadığı da belirtilmektedir (Ünal vd. 1999, 

Külköylüoğlu 2000, Kiziroğlu 2000, Şimşekli 2001, akt., Şimşekli, 2004). Bu yüzden 

tek başına derslerde verilen çevre eğitimi, öğrencilerde bilgiyle beraber tutum ve 

davranışlarda değişiklik meydana getirmekte yeterli olmayabilir. Yukarıda da 

belirtildiği gibi notla değerlendirilmeyen, sadece davranışları hedef alan sınıf dışı 

etkinlikler çevre eğitimi açısından birtakım eksiklikleri giderecektir. Bunu da şu anda 

sistemimizde varolan Çevre Koruma Kulübü gibi bir sosyal kulüp üzerinden yürütmek 

mümkün görülmektedir. 

 

 Çevre Eğitimi 

Çevre eğitimi; bireylerde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı, olumlu, 

kalıcı, davranış değişikliklerinin kazandırılması ve doğal, tarihi, kültürel, sosyo-estetik 

değerlerin korunması, aktif katılımın sağlanması ve sorunların çözümünde görev 

almasıdır (Armağan, 2006). Çevre eğitiminde amaç eğitim ve öğretim sürecinden gelen 

bireyleri çevre konularında bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve böylelikle sorumlu birer 

vatandaş olarak bu sorunların çözümüne katkıda bulunmalarını sağlamak; bilgi, beceri 

ve değer yargıları ile davranmış vatandaşlar olarak yetiştirebilmektir. Ülkemizde çevre 

eğitiminin amacı bireylerin çevre konusunda sorumlu davranışlar sergileyebilmelerine 

olanak sağlayacak ve destekleyecek bilgi, beceri ve değer yargıları ile donanmış 

vatandaşlar yetiştirmeye yardımcı olmaktır  (Gökçe, Kaya, Aktay ve Özden, 2007). 

Türkiye’de çevreye yönelik gösterilen ilgi batıya oranla daha geç başlamış olup 

özellikle son yıllarda daha da artmıştır. Türkiye’deki çevre bilincinin artmasında 

gündeme gelen birkaç olay etkili olmuş, bunlara karşı gerek çevrecilerin gerek basının 

tepkisi halkın çevreye karşı duyarlılığını da artırmıştır (Dinçer, 1988). Dinçer (1988) 
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çalışmasında, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak ilk, orta ve lise eğitim 

programlarına çevre eğitimi nin de katılması gerektiğini belirtmiştir. Bu da bize örgün 

eğitimde çevre eğitimi için ne denli yeni olduğumuzu göstermektedir. Çevre eğitimi 

konusunda avrupa ülkeleri başta olmak üzere, gelişmiş ülkeleri yakından takip 

edebilmemiz için ve yenilenebilir enerji gibi geç kaldığımız bazı konularda bize ivme 

kazandırması için mutlaka uygulamalı eğitimler sunulmalıdır. Türkiye ekonomik ve 

sosyal yaşamda Avrupa Birliği adaylığı sürecinde ilerlemektedir. Birçok alanda olduğu 

gibi çevre eğitiminde de ayarlamalar yapılmaktadır. Çevre eğitimi konusuna ilişkin 

Çevre Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı birlikte bazı protokollere imza atmıştır. Böylece 

çevre eğitiminin ilköğretim kademesinde çok daha düzenli bir başlangıcı sağlanmıştır 

(İstanbullu, 2008). Özellikle ülkemizde nüfusun büyük kesiminin genç olduğu ve 

ilköğretimin zorunlu olduğu düşünüldüğünde, ilköğretimde verilecek etkili bir çevre 

eğitiminin son derece önemli olduğu ortadadır (Budak, 2008). 

 

Çevre Eğitiminde Çevre Koruma Kulübü’nün Önemi  

Öğrencilere ders kazanımları dışında da kazandırılması gereken çeşitli 

davranışlar mevcuttur. Bunlar için, ilköğretim okullarında öğrencilerin kişisel 

gelişimlerine katkı sağlamak, derslerin etkililiğini artırmak, öğrencilerin farklı yönlerini 

geliştirmek ve öğrencilerin zamanlarını etkili geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 

okullarda eğitsel kulüpler oluşturulmaktadır (MEB, 2005). Sosyal etkinliklerin 

amaçlarından çevreyle ilgili olanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

 Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini 

geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, 

 Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, 

 Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme, 

 Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme. 

Eğitsel kulüpler öğrencilerin fiziksel, kişisel ve ruhsal gelişimlerine katkı  

sağlamakta ve öğrencilerin gelişimlerini bütün olarak kapsamaktadır. Eğitsel kulüpler 

sayesinde öğrenciler okulda veya okul dışı yaşamlarında öğrendiklerini uygulama 

imkânı elde ederler (Koçinali, 2008). Bunu yapabilmek için, eğitsel kulüp 

çalışmalarının öneminin eğitimin paydaşlarına anlatılması, yapılacak olan projelerle 

paydaşların aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Eğitsel kulüp çalışmalarına yönelik 
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olarak okulların fiziki şartları düzenlenmeli ve bu tür sosyal içerikli aynı zamanda 

eğitsel olan çalışmalar okul ile sınırlandırılmamalıdır (Onay ve Gelen 2013). Bununla 

beraber, okul yöneticilerinin etkililiği sayesinde okullarda planlanan fakat planlama 

aşamasından kurtulamayan sosyal faaliyetlerin önemi anlaşılarak eğitim paydaşlarının 

işbirliğiyle uygulamaya konulacak ve kâğıt üzerinde kalmaktan bu şekilde 

kurtulabilecek, sonuçta sosyal etkinliklerin amacına ulaşması sağlanabilecektir (Onay 

ve Gelen 2013). Yapılan bazı çalışmalarda, bazı okulların kulüp faaliyetlerini etkin 

şekilde yapamadığı da gösterilmiştir. Teyfur (2008) çalışmasında okullardaki çevre 

kulübü çalışmalarının öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarına diğer kulüplere göre 

farklı bir etkide bulunmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Yani okullarda kulüp 

faaliyetlerinin gerektiği gibi yapılmadığı düşünülmektedir. Okul yönetimindeki 

sorunların dışında bazı sorunlar da çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır. Çevre eğitiminde 

yaşanan sorunlardan en büyüğü olarak ifade edilen ise bilgi ağırlıklı eğitim verilmesi 

olmuştur (Üray ve Şahin, 2010). Çünkü etkinliklerin, öğrencilerin çevre eğitimine 

yönelik konuları yaparak-yaşayarak işlemesini sağladığından dolayı etkili olduğu 

düşünülmektedir (Özsevgeç ve Artun 2012).  Özdemir (2010) tarafından yapılan 

araştırma sonucunda, doğa deneyimine dayalı çevre eğitimine katılan öğrencilerin 

çevresel değerlerine ve bunların bozulmasına yönelik farkındalıklarına, yüz yüze 

oldukları çevre sorunlarına ilişkin somut kaygılarının ve tepkilerinin eklendiğini ve 

çevreye sorumlu davranış eğilimlerinin arttığı belirlenmiştir. Şimşekli (2004) 

çalışmasında çevreye duyarlı ve çevre eğitiminin önemini algılayan, az sayıda istekli 

öğretmenlerin deneysel çalışmaları da yaptıklarına dikkat çekmiştir. Aynı şekilde, 

öğrencilere kuramsal bilgiler verilirken bu bilgilerin niçin gerektiği ve nasıl 

kullanılacağı da öğretilirse, öğrenci bilgisini artırırken tutumunu da istenilen yönde 

geliştirecektir. Ayrıca diğer bir faktör ise bilgiyi edindikleri halde yeterli uygulamayı 

yapamayan öğrenciler ya da öğrencilerin bilincini artırmayan öğretmenler de olabilir. 

(Bildik, 2011). Çözüm olarak, Erten (2004) çalışmasında okullarda arzu edilen çevre 

eğitiminin etkin bir şekilde verilebilmesi için her şeyden önce bu okullarda çalışan 

öğretmenlerin çevre bilincine sahip olması gerektiğini, bundan dolayı bu okullarda 

çalışan diğer personelin de hizmet içi eğitimle veya seminerlerle çevre bilinçlerinin 

geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Çünkü çevre eğitiminin okullardaki başarısının 

öğretmenden kaynaklandığı ve dolayısıyla çevre eğitiminin kalitesinin arttırılabilmesi 

için de öğretmen adaylarının sahip oldukları algılamaların geliştirilmesi gerektiği kabul 
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edilmektedir. Bu varsayımının arkasındaki gerekçe ise öğretmenin öğretimi ile 

öğrencinin öğrenmesi arasında bir ilişkinin olduğudur (Selvi, 2007).  

Kahyaoğlu (2009) çalışmasında çevreye duyarlı öğrencilerin yetiştirilmesinde 

öncelikle öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının ve algılarının belirlenmesi ve eğitim 

öğretim programlarında bu yönde değişiklikler yapılmasını da belirtmiştir.   

Öğrencilerin durumlarına uygun olabilecek yaklaşık 50 çeşit etkinlik UNESCO 

tarafından çeşitli dillerde yayınlanmıştır. Bunlar 6 ayrı başlıkta toplanmış çeşitli 

etkinlikler olup başlıklar şu şekilde verilebilir. 

1. Enerji 

2. Manzara 

3. Hava 

4. Su 

5. Vahşi Yaşam 

6. Olumlu Eylem 

Öğrencilerin algı ve tutumlarına uygun olan etlinlikler bu başlıkların altındaki 

etkinliklerden seçilebilir. Oldukça basit ve uygulanabilir bu etkinlikler, bu çalışmada da 

olduğu gibi öğrencilerin durumuna ve okul şartlarına göre değiştirilebilir ve 

geliştirilebilir. 

Problem Durumu:  

 Çevre içerikli kazanımlara programlarda yer verilmesi kadar önemli bir başka 

konu da kazanımlarının gerçekleştirilmesi için uygun zaman, yer ve etkinliklerin 

sağlanmasıdır. Çünkü çevre temelli kazanımlar, uygulama yapılmadan 

gerçekleşebilecek ve kısa sürede sonucu gözlenebilecek kazanımlar değildir. Sadece 

formal ve örgün eğitim kapsamında değil, informal ve yaygın eğitim ortamlarında 

sağlanan etkinliklerle bütüncül bir çevre eğitimi yapılması; okulların çevre eğitimine 

uygun olarak düzenlenmesi, farklı çevre organizasyonları ya da gönüllü kuruluşlarla 

çevre temelli çalışmaların nitelik ve nicelik yönünden artırılması yoluna gidilmelidir 

(Tanrıverdi, 2009). Bu amaçla birlikte ülke kaynaklarının devamlılığı ve temiz çevrede 

yaşama arzusu ancak etkin çevre bilgisi ve çevre tutumu kazandırmakla gerçekleşebilir. 

 İlköğretimden itibaren öğrencilerimizin alması gereken sağlam temelli çevre 

eğitimi sadece mevcut programdaki dersler ile mümkün değildir. Çünkü çevre konulu 

temalar ortaokul kitaplarında dönem sonuna gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu 

temaların işlendiği haftalarda başta kırsal kesimdeki öğrenciler olmak üzere 
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öğrencilerimiz ya tarlalara götürülmekte ya da sınavlar bitti düşüncesiyle devamsızlık 

yapmaktadır. Böyle bir durumda çevre ile ilgili kazanımların yeterince verilmesi pek 

mümkün görünmemektedir. Bu yüzden ders içeriklerinden ayrı olarak, haftada bir saat 

dahi olsa çevre kulübünün amaçlar ve plan doğrultusunda etkinliklerle işlenmesi, çevre 

eğitimi açısından verimli olacaktır. Ancak 2015-2016 öğretim yılıyla beraber sosyal 

kulüplerin yerine seçmeli derslerin gelmesi ihtimaliyle, çevre eğitimi konusunda 

eksiklikler yine giderilemeyecektir. 

 

Yapılan Çalışmalar 

Yılmaz (2012) çevre eğitimiyle ilgili yayımlanan yüksek lisans ve doktora 

tezlerindeki genel yönelimi incelediği betimsel türdeki çalışmasına göre, özellikle 2000 

yılından itibaren çevre eğitimine yönelik çalışmalar artış göstermekte ve 2000’li yılların 

sonlarına doğru en yüksek değere ulaştığı görülmektedir. 

 Makki, Abd-El-Khalick ve Boujaoude (2004) Lübnan örneğindeki “Lebanese 

secondary school students' environmental knowledge and attitudes” adlı tarama 

çalışmasıyla, ortaokul öğrencilerinin çevre bilgi düzeylerinin yetersiz ama çevre 

tutumlarının oldukça yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Çevre bilgisi düzeyleri ve 

tutumları açısından; kız ve erkek öğrenciler arasında önemli bir fark görülmemiştir. 

Anne-baba eğitim düzeyinin; öğrencilerin çevresel bilgi ve tutumlarını etkilediğini 

belirlenmiştir. Çevresel inançların, çevresel etki ve niyetlerle yüksek derecede pozitif 

ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. 

 Atasoy (2005) “Çevre için eğitim: İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve 

çevre bilgisi üzerine bir çalışma” yaptığı tarama çalışmasında, bilgi açısından 6. sınıflar 

ile 8. sınıflar ve 7. sınıflar ile 8. sınıflardaki öğrencilerin puanları arasında anlamlı 

farklılık olduğunu belirlemiştir. Tutum açısından ise 6. sınıflar ile 8. sınıflar arasındaki 

öğrencilerin puanları arasında 8. sınıflar lehine anlamlı farklılık olduğunu bildirmiştir. 

Ayrıca bilgi testinde öğrencilerin düşük bir puan ortalamasına sahip olduğu ortaya 

çıkmıştır. Buna benzer olarak Gök (2012) çalışmasında ilköğretim öğrencilerinin genel 

çevre tutumlarının yüksek olduğunu, öğrencilerin en yüksek tutum puan ortalamasının 

enerji alt başlığına aitken, en düşük tutum puan ortalamasının genel çevre bilgisine ait 

olduğunu ve ilköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi düzeylerinde 6.sınıf,  7.ve 8. sınıflar 

arasında anlamlı bir fark olduğunu tespit etmiştir. 8. sınıflar ile 6. sınıflar arasında, 7. 

sınıf ile 8. sınıf arasında anlamlı fark bulmuştur. Sınıf derecesi artıkça çevre ile ilgili 
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görülen ünite ve konu sayılarının artışına bağlı olarak 8. sınıf öğrencilerinin en yüksek 

çevre bilgisi ortalamasına sahip olduğunu bildirmiştir. 

 Armağan (2006) “İlköğretim 7–8. sınıf öğrencilerinin çevre eğitimi ile ilgili bilgi 

düzeyleri (Kırıkkale il merkezi örneklemi)” adlı tarama çalışmasında çoktan seçmeli 

sorular için 7. sınıf öğrencilerinin daha başarılı olduğunu, açık uçlu sorularda ise her 

soru için farklı başarı dağılımı olduğunu, tüm sorularda kız ve erkek öğrencilerin başarı 

oranlarının birbirine yakın olduğunu belirtmiştir. 

Sadık ve Sarı (2008) “Student teachers’ attıtudes towardsenvıronmental 

problems and theır level of envıronmental knowledge” adlı betimsel çalışmada, çevre 

bilgisi açısından 4. sınıf öğrencileri lehine anlamlı farklar bulmuştur. 

 Demirbaş ve Pektaş (2008)  “İlköğretim öğrencilerinin çevre sorunu 

ile ilişkili temel kavramları gerçekleştirme düzeyleri” adlı durum çalışmasında 

ilköğretim öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik temel kavramları tanıma düzeylerini 

araştırmıştır. Bulgularına göre, öğrencilerin daha çok, çevre kirliliği, hava kirliliği ve 

atıklardan kaynaklanan çevre sorunlarının farkında olduklarına dikkat çekmiştir. 

Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştığı ve sıklıkla gördüğü çevre sorunlarına 

çoğunlukla doğru cevap verdikleri, ancak güncel sorunlardan olan fakat öğretim 

ortamında fazlaca nedenleri üzerinde durulmadığı düşünülen sera etkisi, küresel ısınma 

vb. konularında yanlış cevaplar verildikleri görülmüştür. 

A. Salam, El-Naggar ve Hussein (2009) ilköğretim öğrencilerinin çevre 

bilgi ve tutumlarına çevre eğitiminin etkisini inceledikleri “Environmental education 

and its effect on the knowledge and attitudes of preparatory school students.” adlı 

tarama türündeki çalışmada, 3 haftalık çevre eğitiminin öncesi ve sonrasında uygulanan 

ölçekler ile değerlendirme yapılmıştır. Ön test sonuçlarına göre; öğrencilerin çoğunluğu 

yetersiz çevre bilgisine ve olumsuz çevresel tutuma sahipken,  verilen çevre eğitimi 

sonunda; öğrencilerin %69’unun çevre bilgisinde artış ve % 88’inin çevreye yönelik 

tutumunda olumlu yönde değişim olduğu belirlenmiştir. 

İncekara ve Tuna (2010) ortaöğretim öğrencilerinin çevre bilgisini inceledikleri 

“Upper prımary school students’ perceptıons of envıronmental ıssues a case study from 

Turkey” adlı durum çalışmasında öğrencilerin çevre ile ilgili olarak kendilerine verilen 

olgularla ilgili bilgilerinin Açıklayacak kadar biliyorum seviyesinde olduğunu, ancak 

öğrencilerin bazı olgularla ilgili yetersiz bilgiye sahip olduklarını ortaya çıkarmışlardır. 

Öğrencilerin özellikle çevre ile ilgili Türkiye’yi de ilgilendiren uluslararası gelişmeler 

hakkında bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. 
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Ünal (2011) “İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevreyle 

ilgili tutumlarının İncelenmesi: Dikili ilçesi örneği” adlı tarama çalışmasında genel 

olarak cinsiyet, öğrenim gördükleri yer ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre öğrencilerin 

çevreyle ilgili bilgileri ve tutumlarının değiştiğini, buna karşılık sınıf düzeyi ve öğrenim 

görülen yerin ortak etkisine göre ise değişmediğini belirlemiştir.  Bunun yanında açık 

uçlu sorular ve görüşme sorularının analiz sonuçlarına göre ise öğrencilerin çevre 

kavramlarıyla ilgili düşük bilgi düzeyine ve birçok kavram yanılgısına sahip olduğu 

ortaya çıkarılmıştır. 

Akyol ve Kahyaoğlu (2011) tarafından yapılan “İlköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin çevre bilgisi düzeyleri üzerine bir çalışma, Niğde örneği” adlı tarama 

çalışmasında 6. ile 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre bilgisi başarı düzeyleri bakımından 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Sınıf düzeyi arttıkça çevre bilgisi düzeyinin artmış 

olmasını, öğrencilerin olgunlaşma seviyelerindeki ilerleme ve işledikleri konu ve 

ünitelerdeki bilgilendirme artışıyla sahip oldukları bilişsel gelişimdeki artış olarak 

açıklamıştır. Ayrıca, Akyol ve Kahyaoğlu (2011) tarafından yapılan çalışmada doğa ile 

iç içe olan kırsaldaki öğrenciler ile şehir merkezindeki öğrencilerin yakın bilgi düzeyine 

sahip olduğunu, kırsaldaki öğrencilerin bilgilerini hayata aktaramadıklarını belirtmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen ortalama puanlar oldukça düşük bulunmuştur.  

Gök (2012) “İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevresel tutumları üzerine 

alan araştırması” adlı alan çalışmasında, öğrencilerin çevre bilgisi düzeyinin çok düşük 

olmamakla birlikte yeterli olmadığını, çevre tutum düzeylerinin ise yüksek olduğunu 

ifade etmiştir.  Sınıf düzeylerine göre, öğrencilerin çevre bilgisi puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunurken, sınıf düzeyine göre çevre tutumlarında anlamlı bir fark 

ortaya çıkmamıştır.  Cinsiyet değişkenine göre çevre bilgisi ve tutum düzeyi puan 

ortalamaları arasında kız öğrencileri lehine anlamlı fark bulunmuştur.  

Güler (2013) “İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeylerinin 

belirlenmesi ve öğrencilerin okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi” adlı tarama çalışmasında 8. sınıf öğrencilerinin genel çevre bilgisi 

seviyelerinin orta düzeyde olduğunu belirlemiştir. Ayrıca çevre bilgisi seviyesinde 

annenin eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık bulmuştur. 

Tutum açısından bakıldığında ise yaşanılan çevre, sosyo-ekonomik özellikler,  

anne ve babanın tutumları,  çocuklarda çevreye yönelik tutumun şekillenmesindeki en 

önemli faktörlerdir (Rickinson 2001).  Aşağıda verilen çevresel tutumla ilgili yapılan 

çalışmalarda genelde bu değişkenler üzerinde durulmuştur. 
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Yılmaz  (2004), Aslan ve diğerleri (2007) yaptıkları tarama modelli 

çalışmalarda; yaşın ilerlemesi, çevre temalarının derslerde işlenmesi ve çevre 

sorunlarının tanınmaya başlanmasının öğrencilerin yüksek tutum puanlarına sahip 

olmasında etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

 Tuncer, Sungur, Tekkaya ve Ertepınar (2004) tarafından yapılan “Environmental 

attitudes of young people in Turkey: effects of school type and gender “ adlı tarama 

çalışmasında kırsal ve kentsel alanda yaşayan 6. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik 

tutumlarını incelemişlerdir. 6.sınıf öğrencileri çevre kirliliğindeki bireysel 

sorumluluklarının farkında olduklarını;  kentsel alan okullarındaki öğrencilerin, 

problemlerin ekonomik ve akademik açıdan daha fazla farkındayken kırsal okullardaki 

öğrencilerin bu konularda emin olmadıklarının belirtmişlerdir. Kentsel alanlardaki 

öğrenciler ekonomik büyüme ve endüstrileşmeye karşı iken, kırsal alandaki öğrenciler 

bu konularda genellikle kararsız kalmışlardır.  

 Erol ve Gezer (2004) “Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına çevreye ve çevre 

sorunlarına yönelik tutumları” adlı tarama çalışmasında;  öğrencilerin çevre sorunlarına 

karşı tutumlarının genel olarak zayıf olduğunu, fakat kız öğrencilerin çevre sorunlarına 

yönelik tutumlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek ve önemli seviyede farklı 

olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Öğrencilerin çevreye yönelik tutumları yaşlarına ve 

kardeş sayısına göre önemli farklılıklar gösterirken, yaşadıkları yerleşim birimine, 

babalarının mesleklerine, anne ve babalarının eğitim düzeylerine, oturdukları eve, 

ailenin gelir düzeyine ve daha önce çevreyle ilgili ders alıp almamalarına göre önemli 

farklılık göstermediğini belirlemişlerdir. 

Gökçe ve diğerleri (2006) tarafından yapılan “İlköğretim öğrencilerinin çevreye 

yönelik tutumları” adlı tarama çalışmasında ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik 

tutumlarının cinsiyet ve akademik başarı düzeyi gibi değişkenlere göre farklılık 

gösterdiğini ancak babanın ve annenin eğitim düzeyi ve ailenin gelir düzeyine göre 

farklılık göstermediğini saptamışlardır. 

Aslan ve diğerleri (2007) “Çevre tutum ölçeği uyarlanması ve ilköğretim 

öğrencilerinin çevre tutumlarının belirlenmesi” adlı tarama çalışmasında sınıf düzeyi ve 

cinsiyet değişkenine göre çevreye yönelik tutumlar arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığını belirlemişlerdir. 

Gür (2009) “İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin çevre bilinci kazanım 

düzeylerinin belirlenmesi “ adlı tarama çalışmasında kız öğrencilerin erkek öğrencilere 

göre daha fazla çevre bilincine sahip olduğunu bulmuştur. 
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Taycı ve Uysal (2009) “A study for determining the elementary school student’s 

environmental knowledge and environmental attitude level” adlı ilköğretim 

öğrencileriyle yaptıkları tarama çalışmasında çevre tutumu ile ailenin gelir düzeyi, 

ailedeki birey sayısı, anne ve babanın eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığını göstermiştir. Aynı çalışmada kız öğrencilerin bilgi ve tutum puanlarının 

erkek öğrencilerden daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Benzer olarak, Hebel ve 

diğerleri (2008) Lyon örneğinde “Students’ attıtudes toward the envıronment the results 

of the french secondary school students survey”adlı ortaokul öğrencileriyle yaptıkları 

tarama modelli çalışmada kızların tutum puanlarının anlamlı olarak daha yüksek 

olduğunu bildirmişlerdir. Aynı şekilde ortaokul öğrencileriyle yaptığı çalışmada, Sarkar 

(2011) Bangladeş örneğinde “Secondary students’ environmental attıtudes: the case of 

environmental education ın Bangladesh” adlı durum çalışmasında kızların tutum 

puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğunu bulmuştur. 

 Kaya, Akıllı ve Sezek (2009) “Lise öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının 

cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi” adlı tarama çalışması sonucunda cinsiyetin, 

çevreye yönelik tutumu kızlar lehine etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin 

çevresel düşüncelerini davranışa dönüştürmede yetersiz olduğu görülmüştür. 

Aydın ve Çepni (2010) “University students’ attitudes towards environmental 

problems: a case study from Turkey” adlı araştırma ile üniversite öğrencileri üzerinde 

yaptığı durum çalışmasında, cinsiyet ve mezun olunan lise ile çevre sorunlarına karşı 

tutum arasında anlamlı farklılıklar bulmuştur. Buna göre kızların daha olumlu tutuma 

sahip olduğunu saptamıştır. 

Kahyaoğlu ve Özgen (2011) “Kırsal kesimde yaşayan ilköğretim öğrencilerinin 

çevreye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi ve çevre 

sorunlarına yönelik görüşler” adlı tarama çalışmasında ilköğretim öğrencilerinin 

çevreye yönelik tutumlarının sınıf, aile birey sayısı, ailenin ekonomik geliri, anne ve 

babanın eğitim seviyesi ve meslek durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediğini 

belirlemiştir. Bunun yanında öğrencilerin cinsiyetlerine göre çevreye yönelik 

tutumlarında bazı farklılıklar olduğunu tespit etmiştir. Kırsal kesimde yaşayan kız 

öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının erkeklerden daha yüksek olduğunu 

belirtmiştir. Aynı şekilde Köse ve arkadaşları (2010)” Investigation of undergraduate 

students’ environmental attitudes” adlı ilköğretim öğrencileriyle yaptıkları nedensel-

karşılaştırma yöntemli çalışmada anne ve babanın eğitim düzeyinin çocukların çevreye 

yönelik tutumlarına etki etmediğini bildirmişlerdir. 
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Özsevgeç ve Artun (2012) “İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik 

tutumlarına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi” adlı tarama çalışmasında ilköğretim 

öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarında cinsiyetin etkili olmadığını, çevreye 

yönelik tutuma baba eğitim düzeyinin etki etmediğini ve ailenin gelir düzeyinin etkili 

olmadığını belirtmiştir. Bunun gibi Haşıloğlu ve diğerleri  (2011); Ağrı örneğinde 

“Examining environmental awareness of students from 6.and 7. classes with respect to 

several variables” adlı çalışmada cinsiyet ve ebeveynlerin eğitim düzeyi ile çevreye 

yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki olmadığını belirtmiştir.  

 Çavuş (2013) “Ortaokul 7. sınıf fen ve teknoloji dersinin çevre eğitimi açısından 

etkiliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Bingöl İli Örneği)” adlı nitel 

yönteme dayalı durum çalışmasında öğretmenlerden birçoğu 7. sınıf Fen ve Teknoloji 

dersinde çevre eğitimine yönelik kazanımların ve konuların yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin çevre bilinci kazandırmak, çevreye duyarlı bireyler 

yetiştirmek gibi çevre eğitimine yönelik ideal amaçlarının olduğunu, çevre sorunları, 

çevre kirliliği gibi konuların çevre eğitimi açısından ideal konuları oluşturduğunu, 

öğretmenlerin çevre eğitimiyle ilgili birçok etkinlik yapmasına rağmen daha fazla 

etkinlik yapmayı arzuladığını ve etkinlikleri yaparken sınıf içinde ve sınıf dışında birçok 

sorunla karşılaştığını, çevre eğitiminin öğretimi sürecinde soru cevap ve düz anlatım 

yöntemi gibi yöntem teknikler kullanıldığını, yapılan etkinliklerin çevre eğitimi 

açısından birçok katkısının olduğunu, öğretmenlerin çevre eğitimine ilişkin geleneksel 

ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullandığını ortaya çıkarmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin çevreye yönelik bilgi ve tutumlarında Çevre 

Koruma Kulübü’nün etkisini ortaya çıkarmaktır.  

Araştırma Soruları 

 Çevre Koruma Kulübü’nün çevreye yönelik tutum üzerinde etkisi var mıdır? 

 Çevreye yönelik tutum sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir? 

 Çevreye yönelik tutumda cinsiyet faktörü etkili midir?  

 Çevre bilgisi üzerinde Çevre Koruma Kulübü’nün etkisi var mıdır? 

 Çevre bilgisi üzerinde cinsiyet faktörü etkili midir? 

 Çevre bilgisi üzerinde sınıf düzeyi etkili midir? 

 Öğrencilerin çevre tutumları ile çevre bilgileri arasında ilişki var mıdır? 
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Araştırmanın Önemi 

Yapılan alanyazın taramaları sonucunda ilköğretimde sosyal kulüpler ile ilgili 

yeterli sayıda çalışma olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmayla birlikte; öğrencilere 

bulunduğumuz çevre ile dost olma, onu koruma ve onun sorunlarına karşı duyarlılık 

kazandırma nasıl yapılabilir? Sorusuna da cevap aranmıştır. Çünkü tamamen ders içinde 

verilen çevre eğitimi yerine, çevre kulübü veya benzeri bir uygulama dersi ile daha 

sistemli bir çevre eğitiminin verileceği düşünülmektedir. Bu çalışmayla birlikte hem 

sosyal kulübün etkisi ortaya çıkarılacak, hem de yapılan etkinliklerle öğretmenlere bu 

konuda fikirler verilecektir. Bu araştırmanın önemine paralel olarak verilmek istenen 

çevre eğitiminin amaçları;  kültürel zenginliği olan nesiller yetiştirmek, bu nesillere 

çevreyi, çevre sorunlarını, bu sorunların çözümlerini ve en önemlisi de sorumluluklarını 

öğretmektir (Ünal ve Dımışkı 1999). 

Sayıltılar 

 Öğrencilerin verilen ölçme araçlarını içtenlikle cevaplandırdığı 

varsayılmıştır.  

 Bununla birlikte kontrol dışı bazı etkenlerin tüm öğrencileri eşit şekilde 

etkilediği varsayılmıştır. 

Sınırlılıklar 

 Bu çalışmanın katılımcıları 2013-2014 eğitim öğretim yılında Salkımbağı 

Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. 

 Araştırma 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle sınırlıdır. 

 Araştırma sonuçları çevre bilgisi testi, çevreye yönelik tutum ölçeği ve çevre 

algı ölçeğiyle elde edilen verilerle sınırlıdır.  

 Çalışma grubunun ölçütü Çevre Koruma Kulübü’ne üye olmaktır. 

Tanımlar 

 Çevre Bilgisi: Önemli çevresel terimlerin tanımlarının bilinmesi, çevresel 

olayların ve bu olaylar ile doğal sistemler arasındaki ilişkinin özelliklerinin 

kavranmasıdır (Kışoğlu ve diğerleri, 2010). Diğer bir ifadeyle; çevreye ait 

sorunlar, bu sorunlara aranan çözüm yolları, ekolojik alandaki gelişmeler ve 

doğa hakkındaki tüm bilgilerdir (Erten 2004). 
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 Çevreye Yönelik Tutum: Çevreye yönelik tutarlı olan, olumlu veya olumsuz 

tavırlar sergileme biçiminde kendini gösteren öğrenilmiş eğilimlerdir (Pelstring, 

1997). Bir başka deyişle çevre sorunlarından kaynaklanan korkular, kızgınlıklar, 

huzursuzluklar, değer yargıları ve çevre sorunlarının çözümüne hazır bulunuşluk 

gibi kişilerin çevreye yararlı davranışlara karşı gösterdikleri olumlu veya 

olumsuz tavır ve düşüncelerin hepsidir (Erten 2004). 
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Yöntem 

Araştırma Deseni  

Çalışma,  nicel araştırma yöntemlerinden deneysel desene göre 

yapılandırılmıştır. Çünkü deneysel araştırmalarda araştırmacı tarafından oluşturulan 

ortamda bir olayı etkileyen değişkenler kontrollü şekilde belirlenir ve veriler de 

nesneldir. Deneysel model ile yapılan her araştırmada mutlaka bir karşılaştırma vardır. 

Bu belli bir şeyin kendi içindeki değişimleri ya da bu “şey”ler arası ayrımların 

karşılaştırılması anlamında olabilir. Deneme, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni 

etkilemesi, kontrollü koşullarda sistemli değişimlerin yapılması ve sonuçların 

izlenmesiyle olur (Karasar, 2005: 88). Nicel veriler elde edildikten sonra öğrencilerle 

yapılandırılmış yazılı görüşme tekniği kullanılarak nitel verilerle bulgular 

desteklenmeye çalışılmıştır. Böylece veri çeşitliliği sağlanması amaçlanmıştır. 

Çeşitleme (triangulation) farklı veri toplama ve analiz yöntemleri kullanarak araştırma 

sonuçlarının inandırıcılığını artırmaya yönelik çabaların bütünüdür (Yıldırım ve Şimşek, 

2006: 94). Araştırmanın nicel analizi SPSS 16 paket programı ile yapılmıştır. Nitel 

araştırma yönteminde ise öğrencilerle çevre ile ilgili yapılandırılmış yazılı görüşme 

yapılmış, görüşmeler nitel desene göre değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın Grupları 

Çalışma evrenini Adıyaman ili, Kahta ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören 

13-15 yaş grubundaki 7-8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem ise Kâhta 

ilçesindeki Salkımbağı Ortaokulu’nda okuyan 13-15 yaş grubundaki 7. ve 8. sınıf 

öğrencilerinden seçilmiştir. 

 

Tablo 1. Grupların özellikleri 

Sınıf Kız Erkek  

7. sınıf 

8. sınıf 

 

9 6  

6 

        

2 

 

 

Toplam      23                                                         

 

Örneklemin oluşturulmasında seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfî 

örnekleme tercih edilmiştir. Örnekleme için, deneysel araştırma içinde bulunacak 

öğrenciler araştırmacının isteği doğrultusunda,  sınıf rehber öğretmenleri tarafından 

rastlantısal olarak seçilmiştir. Kontrol grubu öğrencileri ise araştırmacı tarafından deney 

grubundaki örnekleme benzer olarak cinsiyet ve sınıf düzeyi göz önünde tutularak yine 
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basit tesadüfî örnekleme ile belirlenmiştir. Deneysel desenlerde örneklemin doğruluğu 

uygulamalar ve sonuçlar açısından kritik öneme sahiptir. Bu yüzden seçilen deney ve 

kontrol grubuna çevre algı ölçeği ön test olarak uygulanmıştır. Böylece grupların 

homojenliği sınanmıştır.  

İlk olarak çevre kulübüne seçilen öğrencilerin ve kontrol grubunun çevreyi 

algılamaları arasında sınıf düzeyine ve cinsiyete göre anlamlı bir fark olup olmadığını 

kontrol etmek amacıyla algı ölçeği kullanılmıştır. Bu analizler yapılırken bağımsız 

örneklem t-testinden yararlanılmıştır.  

 Çevre Koruma Kulübü’ne seçilen öğrencilerin çevre algı puanları tablo 2 ve 

tablo 3 de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2 

Deney Grubunun Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Çevre Algı Puanları 

  Değişken  n     ss  t p 

  7. sınıf  15  42.36  4.88  -1.36 .188* 

  8. sınıf  8  45.33  5.48    

  Toplam         23        

 

 

23 kişilik deney grubunun algı ölçeğinden aldığı puanlara bakıldığında, 8. sınıf 

öğrencilerinin puan ortalaması yüksek olmakla birlikte sınıf düzeyi değişkenine göre 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (*p>.05). 

Tablo 3’de cinsiyet değişkenine göre deney grubundaki çevre algı puanlarına 

ilişkin bulgular sunulmuştur. 

 

Tablo 3 

Deney Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre Çevre Algı Puanları 

  Değişken  n     ss  t p 

  Kız  15  44.27  4.77  0.936 .360* 

  Erkek  8  42.13  6.03    

  Toplam  23        

 

 

 Algı ölçeğinden alınan puanlar cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde deney 

grubundaki kız öğrencilerin ortalama algı puanları yüksek olmasına rağmen kız ve 

erkek öğrencilerin çevre algı puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir 

(*p>.05). Böylece deney grubunun yapılacak etkinlikler öncesinde çevreyi algılama 

durumları görülmüş ve grup içinde hem cinsiyet hem de sınıf değişkenleri açısından 
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anlamlı farklar olmadığı anlaşılmıştır (*p>.05). Kısaca deney grubunun homojen olduğu 

söylenebilir. 

Kontrol grubunun da homojenliğini test etmek amacıyla kontrol grubuna da 

çevre algı ölçeği uygulanmış olup, puanlar bağımsız örneklem t-testi yardımıyla analiz 

edilmiştir.  Tablo 4’de kontrol grubunun sınıf düzeyi değişkenine göre algı puanları 

verilmiştir. 

 

Tablo 4 

Kontrol Grubunun Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Çevre Algı Puanları 

  Değişken  n     ss  t p 

  7. sınıf  15  44.26  5.11  1.411 .097* 

  8. sınıf  8  42.00  2.74    

  Toplam  23        

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi algı ölçeğinden alınan puanlar sınıf düzeyi 

değişkenine göre incelendiğinde 7. sınıf öğrencilerinin ortalama algı puanları yüksek 

olmasına rağmen gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (*p>.05). 

Kontrol grubunun çevre algı ölçeğinden aldıkları puanların cinsiyet değişkenine 

göre analizi tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5 

Kontrol Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre Çevre Algı Puanları 

  Değişken  n     ss  t p 

  Kız  15  44.19  4.59  1.273 .775* 

  Erkek  8  41.88  3.98    

  Toplam  23        

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi algı ölçeğinden alınan puanlar cinsiyet değişkenine 

göre incelendiğinde de kız öğrencilerin ortalama algı puanları yüksek olmasına rağmen 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (*p>.05). Böylece kontrol grubunun 

da işlemler öncesinde çevreyi algılama durumları görülmüş ve grup içinde hem cinsiyet 

hem de sınıf değişkenleri açısından anlamlı farklar olmadığı anlaşılmıştır (*p>.05). 

Kısaca kontrol grubunun da homojen olduğu söylenebilir. 

Son olarak deney ve kontrol grubunun, işlemler öncesindeki algı puanları 

arasındaki durum da bağımsız örneklem t-testi yardımıyla analiz edilmiştir. 
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Tablo 6 

Deney Grubunun ve Kontrol Grubunun Çevre Algı Puanları 

  Gruplar N      ss  t p 

  Deney Grubu 23   43.42  4.45  3.68 .067* 

  Kontrol Grubu 23   39.38  5.16    

            

 

Tablo 6’da belirtildiği gibi deney grubunun çevre algı puanları yüksek olmasına 

rağmen grupların algı puanları arasında anlamlı bir farktan söz edilemez. Böylece 

gerçekleştirdiğimiz algı puanı analizleriyle, tüm işlemler öncesinde gruplar arası ve 

gruplar içinde anlamlı farkların olmadığı ve seçkisiz örneklemin isabetli olduğu tespit 

edilmiştir. Örneklem içerisinde kız ve erkek öğrencilerin eşit olmayan dağılımı sınıf 

rehber öğretmenlerinin tesadüfî öğrenci seçimiyle ortaya çıkmıştır. 

Çalışma ortamını kulüp toplantılarının merkezi olan laboratuvar ve taşıma 

merkezi köyle birlikte diğer köyler oluşturmaktadır. 

Deneysel İşlemler 

Bu çalışmada yapılan deneysel işlemler şu şekildedir: 

1. Çevre bilgisi testi kullanılmıştır. (EK-1) 

2. Çevre algı ölçeği kullanılmıştır. (EK-2) 

3. Çevre tutum ölçeği kullanılmıştır. (EK-3) 

4. Uygulamaya başlamadan önce çevre bilgisi testi, çevre algı ölçeği ve çevre 

tutum ölçeği çalışma grubu ve kontrol grubuna ön-test olarak uygulanmıştır. 

5. Çalışma grubuyla çevre kulübü etkinlikleri yapılmıştır. 

6. Etkinlikler 12 hafta süren Çevre Koruma Kulübü planı içerisine yerleştirilmiş ve 

bu sürede uygulanmıştır. 

7. Uygulamalar sonunda çevre bilgisi testi, çevre algı ölçeği ve çevre tutum ölçeği 

çalışma grubu ve kontrol grubuna son-test olarak uygulanmıştır. 

8. Çalışma grubuna uygulama sürecine yönelik açık uçlu sorular yönlendirilmiş ve 

görüşleri alınmıştır. 

9. Ön-test ve son-test sonuçları ve görüşme verileri birlikte değerlendirilip gerekli 

istatistiksel tekniklerle analiz edilmiştir. 

 

 

 



19 
 

Veri Toplama Araçları 

Öğrencilerden veri toplamak için kullanılan ölçme araçları şunlardır: 

a. Öğrencilerin çevre ile ilgili bilgi düzeylerini ölçek amacıyla Erdoğan 

(2009) tarafından geliştirilen çevre bilgisi testi,  

b. Öğrencilerin çevreye yönelik algılarını belirlemek amacıyla Özdemir 

(2006) tarafından geliştirilen çevre algı ölçeği,  

c. Öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Yaşaroğlu 

(2012) tarafından geliştirilen çevre tutum ölçeği olmak üzere 3 ayrı ölçek 

kullanılmıştır. 

d. Nitel veriler yapılandırılmış yazılı görüşme formu ile toplanmıştır. (Ek-4) 

Ölçekleri geliştiren araştırıcılar tarafından belirlenen Cronbach alpha katsayıları 

çevre bilgisi testi için .88, çevre algı ölçeği için .71, çevre tutum ölçeği için ise .84  dür.  

Bu çalışma öncesinde yapılan güvenirlik analizinde ise çevre bilgisi testi için .76,  çevre 

algı ölçeği için .78 ve çevre tutum ölçeği için .82 Cronbach alpha katsayıları 

bulunmuştur. Bu katsayıların güvenirlik için yeterli olduğu söylenebilir.   

Çevre tutum ölçeği için, Yaşaroğlu (2012) tarafından yapılan faktör analizinde, 

ölçeğin tek boyutlu olduğuna karar verilmiştir. En fazla 96 ve en az 32 puan alınabilen 

ölçek için, bu çalışmada doğrulayıcı olarak tekrar faktör analizine ihtiyaç 

duyulmamıştır. 

 En fazla 72 ve en az 24 puan alınabilen çevre algı ölçeği için Özdemir (2006) 

tarafından yapılan analizde 3 boyut tespit edilmiştir. Bunlar: 

 1. Çevresel farkındalık, 

 2. Risk algısı,   

 3. Kullanma, olarak ayrılmıştır.  

Erdoğan (2009) tarafından geliştirilen ve en fazla 60 puan alınabilen çevre 

bilgisi testinde 3 boyut tespit edilmiştir. Bunlar: 

 1. Ekoloji ve Doğa,  

 2. Çevre Problemi ve Sorunları ile İlgili Bilgi,  

 3. Çevre ile ilgili Sosyo-Politik-Ekonomik Bilgi,  olarak ayrılmıştır. 

Çevre tutum ölçeğini desteklemek üzere tasarlanmış nitel veri toplama aracı olan 

yapılandırılmış yazılı görüşme formu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri ve Fen Bilimleri 

dersi öğretmenlerinin ayrı ayrı görüşlerine başvurularak, yapılacak uygulamalar 
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doğrultusunda hazırlanmıştır. Form uzmanların görüşüne dayanarak hazırlandığı için, 

güvenirlik ve geçerlilik açısından formun uygun olduğu söylenebilir. 

Okuldaki ölçek uygulaması için gerekli izinler İl ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerinden alınmıştır. Ayrıca ölçeğin kullanılması için araştırmacılardan gerekli 

izinler elektronik posta ve telefon görüşmeleriyle alınmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Kulüp öğrencileri belirlendikten sonra ön-test olarak Çevre Koruma Kulübü 

öğrencileri ve kontrol grubu öğrencilerinin; ilgili test ve ölçekler yardımıyla bilgi, algı 

ve tutum puanları belirlenmiştir. 

Araştırmanın verileri on iki hafta süren çevre kulübü etkinlikleri ile toplanmıştır. 

Etkinlikler seçilirken UNESCO tarafından önerilen etkinliklerden yararlanılarak, 

ölçeklerin faktörleri göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan çalışmalar; başlangıç 

tarihleri ile birlikte haftalık dilimlerle, ilgili içerik, kullanılan yöntem ve teknikler ve 

etkinlikler şu şekilde sıralanmıştır: 

 1. hafta (20.11.2013): Doğayla tanışma (Yöredeki bitki türleri ve sucul ve 

karasal canlıları tanıma). Okul çevresinden başlayarak her gün 

gördüğümüz bitkileri tanıma, diğer canlılar ve cansız çevre önemlerinin 

neler olabileceği beyin fırtınası tekniğiyle kavratılmıştır. Okulumuza 

fazla uzak olmayan dere kenarına gidilerek sucul ortamda hangi 

canlıların bulunduğu, bu canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için hangi 

faktörlerin gerekli olabileceğiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Dereye atılan 

poşet, plastik ve pillerin tehlikeleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

Labaratuvarda bitki yetiştirme çalışması başlatılmıştır. Çevre bilgisi 

testinin 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15 ve 18. soruları bu etkinlikle yakından 

ilgilidir. Etkinlikle ilgili görsel Ek-8’de gösterilmiştir.  

 2. hafta (04.12.2013): Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini 

vurgulayan sergi düzenlenmiştir. Bu etkinliğin belirlenmesinde 

UNESCO tarafından önerilen enerji başlığı altındaki yenilenebilir enerji 

etkinliği etkili olmuştur. Artan enerji ihtiyacına bağlı olarak fosil 

yakıtların tükeneceği ve bu yakıtların kullanımında çevreye verdikleri 

zararlar tartışma yoluyla işlenmiştir. Bunun sonucunda öğrencilerden 

Güneş, rüzgar, su ve biyokütle gibi enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma 



21 
 

yapıp poster hazırlamaları istenmiştir. Çevre bilgisi testinin 4, 14, 19, ve 

21. soruları bu haftanın etkinliğiyle ilişkilendirilebilir. 

 3. hafta (18.12.2013): Çevre kirliliğinin turizme veya doğaya olumsuz 

etkileri hakkında eğitim semineri düzenlenmiştir. Bu etkinliğe ilham 

veren ise UNESCO tarafından önerilen kâğıt toplama çalışmasıdır. Geri 

dönüşümü mümkün malzemeleri tanıtma ve bunların ayrı toplanmasının 

sağlanmıştır. Yaklaşık 12 hafta süren bu çalışma sonucunda okulun 

imkânları doğrultusunda, iyi bir katılımla pil ve kâğıt atıklar ayrı 

toplanarak etkinlik tamamlanmıştır. Bu etkinlik içerisinde 

gerçekleştirilen çevremizdeki kirlilik adlı fotoğraf sergisi öğrencilerde 

geri dönüşüm olsaydı bunlar olmazdı fikrini uyandırmıştır. Fotoğraf 

sergisi UNESCO tarafından önerilen kirlilik dedektifleri isimli etkinlik 

değiştirilerek yapılmıştır. Çevre bilgisi testinin 8, 12 ve 15. soruları 3. 

hafta etkinliğiyle ilişkilendirilebilir. Etkinlikle ilgili görseller Ek-7 ve Ek-

9 ile verilmiştir. 

 4.hafta (01.01.2014-08.01.2014): Çevredeki plastik atıklar konusu 

hakkında okuma metni hazırlama ve öğrencilerle tartışma 

gerçekleştirilmiştir. Özellikle fazlaca tüketilen hazır suyun şişeleri 

öğrenciler tarafından en fazla dile getirilen plastik atık olmuştur. 

Ardından ise hazır yiyeceklerin ambalajları ve poşetler en fazla görülen 

atık olarak söylenmiştir. Köylerde çöp kutusu olmayışı ve belediye 

hizmeti gibi toplama yapılmaması eksiklik olarak belirtilmiştir. Çevre 

bilgisi testinin 6, 11, 12 ve 15. soruları 4. haftanın etkinliğiyle 

ilişkilendirilebilir. 

 5. hafta (19.02.2014-05.03.2014): Küresel ısınmanın nedenleri, olumsuz 

etkileri ve bireysel olarak yapılabilecekler hakkında bilgi veren 

dokümanlar hazırlatılmıştır. Küresel ısınma, sera etkisi ve ozon 

tabakasının zarar görmesi ile ilgili afiş çalışması yapılmıştır. Bu 

çalışmanın yapılmasında UNESCO’nun önerdiği ozon delikleri isimli 

çalışma etkili olmuştur. Çevre bilgisi testinin 4 ve 20. soruları bu 

etkinlikle ilişkilendirilebilir. Etkinlikle ilgili görsel Ek-10 ile verilmiştir. 

 6. hafta (05.03.2014-12.03.2014): Doğaya bırakılan atıkların ne kadar 

sürede yok olduklarını açıklayan broşürler hazırlatılmıştır. Beşinci hafta 
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etkinliğini kısmen de olsa destekleyen bir çalışma olduğu için 5. hafta ve 

6. hafta etkinlikleri iç içe geçmiş çalışmalardır. Afiş ve broşürler 

öğrencilerin dikkatini oldukça çekmiştir.  

 7. hafta (12.03.2014-26.03.2014): Ülkemizde nesli tükenmekte olan 

canlılar ile ilgili görseller sunuldu. Öğrencilerin hazırlamış oldukları 

posterlere ilave olarak müzede çekilmiş doldurulmuş hayvan resimleri 

gösterilmiştir. Bu hayvanların bu coğrafyada yaşamış ve çoğunun 

neslinin tükenmiş olduğu vurgulanmıştır. Bu yüzden nesli tehlikedeki 

canlıların korunmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Çevre bilgisi 

testinin 1, 2, 3, 7, 9 ve 18. sorular bu haftanın etkinliğiyle 

ilişkilendirilebilir. Etkinlikle ilgili görsel Ek-5 ile gösterilmiştir. 

 8. hafta – 11. hafta (26.03.2014-15.05.2014): Jeolojik zaman içinde 

oluşan kayaçları ve kayaçlarda canlıların ölümüyle meydana gelen 

fosilleri araştırılmış ve laboratuvarda sergilenmiştir. Ön testlerin 

bitiminden hemen sonra öğrencilere bilgiler verilerek ilginç taş örnekleri 

ile bitki ve hayvan fosillerinin bulunabileceği belirtilmiştir. Bu etkinlik 

yaklaşık 12 haftayı bulan bir serüven olmuştur. Öğrencilerin çevreye 

bakış açılarını da değiştiren uzun soluklu bir çalışma şeklinde 

düşünülmüştür.  Bu çalışmanın tasarlanmasında taş nedir isimli 

UNESCO etkinliği etkili olmuştur. Bu haftanın etkinlikleri çevre bilgisi 

testinin 8, 16 ve 17. sorularıyla ilişkilendirilebilir. Etkinlikle ilgili görsel 

Ek-6 ile gösterilmiştir. 

 12. hafta (30.04.2014-15.05.2014): Öğrenciler tarafından toplanan geri 

dönüşümü mümkün olan atıkların gösterimi yapılmıştır. Bu atıkların ayrı 

toplanmasının neden önemli olduğu tartışılmıştır.  Atık toplama 

etkinliğine bağlı olarak yapılan bu çalışmada, toplanan piller ile ne kadar 

suyu ve toprağı kurtardığımızı, toplanan atıkların bitki ve hayvanlar 

açısından önemi tartışılmıştır. Toplanan kağıt atıklar değerlendirildiğinde 

kesilmekten kaç ağacın kurtarılacağı ile ilgili beyin fırtınası yapılmıştır. 

Bu etkinlikteki amaç her atığın aslında çöp olmadığını göstermektir. Son 

haftanın etkinliği çevre bilgisi testinin 6, 10, 11, 12, 13 ve 15. soruları ile 

ilişkilendirilebilir. 

Yukarıda verilen etkinlikler, kulüp çalışmalarına ciddi katkı sağlaması açısından uygun 

görülmüştür. Etkinliklerin seçilmesinde öğrencilerin en yakınından en uzağına varan 
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bazı çevresel durumların olmasına dikkat edilmiştir. Böylece öğrencilerin çevreyi sınırlı 

bir kalıba sığdırmaması amaçlanmıştır. Atık pil ve kâğıtların toplanması, fosil ve taş 

örneklerinin toplanması kulüp faaliyetlerinin yayıldığı tüm zaman içerisinde devam 

eden uzun süreli etkinliklerdir. Diğer etkinliklerin ise kulüp toplantılarının iki haftada 

bir olduğunu belirterek daha sınırlı zamanda yapıldığını söyleyebiliriz. Çalışmalarda 

tüm öğrencilerin etkin katılımı sağlanmıştır.  

Deney grubundan farklı olarak kontrol grubu öğrencileri etkinlikler olmadan 

normal öğrenimlerini faklı kulüplerde devam ettirmiştir. Çalışmaların 

tamamlanmasından sonra deney ve kontrol grubu öğrencilerine ilk olarak çevre tutum 

ölçeği uygulanmıştır. Ardından da sırasıyla çevre algı ölçeği ve çevre bilgi testi üç gün 

arayla uygulanmıştır. 

Çevre tutum ölçeğinden elde edilen verileri desteklemek amacıyla Çevre 

Koruma Kulübü’ndeki öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Geliştirilen açık uçlu 

sorulardan yararlanılarak veriler toplanmıştır. Sorular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri ve Fen 

Bilimleri dersi öğretmenlerinin görüşlerine başvurularak oluşturulmuştur.  Çevre 

kulübündeki öğrencilere yöneltilmek üzere toplam 9 adet görüşme sorusu 

hazırlanmıştır. Yapılandırılmış yazılı görüşme formu ile öğrencilerin cevapları yazılı 

olarak elde edilmiştir. Görüşme formu Ek-4 ile verilmiştir. 
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Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde, araştırmanın temel amacına uygun seçilen ölçme araçları ile 

toplanan nicel verilerin bağımlı örneklem t-testi analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Ayrıca açık uçlu sorular aracılığıyla toplanan nitel verilerin analizi ile ortaya çıkan 

bulgular ve yorumlar da bu bölümde incelenmiştir. Yapılandırılmış yazılı görüşme 

formundaki veriler, ait olduğu alt amaca uygun olarak nicel verileri destekleme amacı 

taşımaktadır.  

Yapılandırılmış yazılı görüşme formu pilot uygulama olmaksızın, etkinliklerin 

bitiminden sonra uygulamaya konulmuştur. Bu form sadece deney grubu öğrencilerine 

verilmiştir. Çünkü formdaki kimi sorular sadece etkinlikleri ve kulübü değerlendirme 

amaçlıdır. Değerlendirme aşamasında öğrencilerin her bir soruya verdikleri cevaplar 

içerik analizine tabi tutularak analiz edilmiş olup son olarak da genel temalar elde 

edilmiştir. Örneğin bacalardan çıkan gazlar, kötü kokular hava kirliliği temasında 

toplanmıştır. Ya da plastikler, naylonlar, çöpler ve piller içerikleri ise çöpler temasında 

yer bulmuştur.  

 

Çevre Koruma Kulübü’nün Çevreye Yönelik Tutuma Etkisi  

Bu alt amaç için öncelikle kontrol grubu ve deney grubunun ön test çevre tutum 

puanları bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Bulgular tablo 7’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 7 

Deney Grubunun ve Kontrol Grubunun Çevre Tutumu Ön Test Puanları  

  Gruplar N      ss  t p 

  Deney Grubu 23   40.08  6.83  1.98 .060* 

  Kontrol Grubu 23   36.04  4.48    

            

 

 Tablo 7 incelendiğinde deney grubunun ortalama puanları yüksek 

olmasına rağmen, deney grubu ve kontrol grubu çevre tutum ön test puanları arasında 

anlamlı bir ilişkiden söz edilemez (*p>.05). Etkinlikler öncesinde çevre algısı 

bakımından benzer olan iki grup arasında çevre tutumları arasında farklılık olmaması 

beklenen bir durumdur. Böylece çevre tutumu ön testi puanlarında farklılık 

görülmemesi, deney ve kontrol gruplarının başlangıçta homojen olduğunu 

desteklemektedir. 
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Grupların ön testleri karşılaştırıldıktan sonra kontrol grubunun ön ve son çevre 

tutum testi puanları bağımlı örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar tablo 8’ de 

sunulmuştur. 

Tablo 8 

Kontrol Grubunun Çevre Tutumu Ön Test ve Son Test Puanları 

  Test N      ss  t p 

  Son Test 23   37.47  4.48  2.79 .011* 

  Ön Test 23   36.04  4.43    

            

 

Tablo 8’ e baktığımızda kontrol grubu öğrencilerinin son test puanlarındaki 

artışın anlamlı olduğu söylenebilir (*p<.05). Buna göre tutum puanlarındaki sadece bir 

puanlık artış anlamlı olmasına rağmen yeterli düzeyde değildir. Kontrol grubu 

etkinliklere katılmadığı için 12 haftalık sürede tutum açısından yeterli faklılık 

göstermemiştir. 

 Deney grubu öğrencilerinin çevre tutum ön test ve son test puanları da bağımlı 

örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Bulgular tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9 

Deney Grubunun Çevre Tutumu Ön Test ve Son Test Puanları 

  Test  N     ss  t p 

  Son Test  23  45.87  9.09  -2,09 .048* 

  Ön Test  23  40.08  6.83    

            

 

Tablo 9 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin çevre tutum puan 

ortalamalarındaki artışın anlamlı olduğu görülmektedir (*p<.05). Böylece etkinliklerin 

öğrencilerin çevre tutum puanlarında, yaklaşık 6 puanlık anlamlı artış meydana getirdiği 

görülmektedir. Son testin standart sapmasının da fazla olması, ön teste kıyasla 

öğrenciler arasındaki puan farkının arttığını göstermektedir. Bu alt amacın son analizi 

olarak kontrol grubu ve deney grupları için bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. 

Tablo 10 grupların son test puanlarına ilişkin bağımsız örneklem t-testi puanlarını 

göstermektedir. 
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Tablo 10 

Deney Grubunun ve Kontrol Grubunun Çevre Tutumu Son Test Puanları 

  Gruplar N      ss  t p 

  Deney Grubu 23   45.87  9.09  4.13 .000* 

  Kontrol Grubu 23   37.47  4.48    

            

 

 Tablo 10 incelendiğinde deney grubunun çevre tutum son test puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu görülmektedir. 

(*p<.05). Deney grubu öğrencileri katıldıkları etkinlikler sayesinde kontrol grubuna 

oranla son test tutum puanlarında anlamlı artışı sağlamıştır. Puanlardaki standart sapma 

da deney grubundaki öğrencilerin tutum puanları arasındaki farkın daha çok olduğunu 

göstermektedir. 

 

Çevreye Yönelik Tutuma Sınıf Düzeyi Faktörünün Etkisi  

Bu alt amaç için deney grubunda bulunan öğrencilerin çevre tutum son test 

puanları bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir.  Sınıf düzeyine ilişkin tutum 

puanları tablo 11’de verilmiştir. 

 

Tablo 11 

Deney Grubu Öğrencilerinin Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Çevre Tutumu Puanları  

  Değişken N      ss  t p 

  7. sınıf 15   46.71  8.00  -.209 .543* 

  8. sınıf 8   44.56  4.91    

  Toplam 23         

       

 

 Tablo 11 incelendiğinde çevre tutum puanlarının ortalamaları birbirine yakın 

olmakla birlikte, sınıf düzeyi değişkenine göre çevre tutum puanlarının anlamlı bir 

şekilde değiştiği söylenemez (*p>.05).  Sekizinci sınıf öğrencilerinin puanları birbirine 

daha yakınken, yedinci sınıf öğrencilerinin puanları arasındaki fark daha fazladır. Aynı 

etkinlikler içerisinde bulundukları için puanlarda farklılık görülmemiş olabilir. 

 

 Çevreye Yönelik Tutuma Cinsiyet Faktörünün Etkisi 

Bu alt amaç için deney grubunda bulunan öğrencilerin çevre tutum puanları 

bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Cinsiyet değişkenine ilişkin çevre tutum 

puanları tablo 12’de sunulmuştur. 
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Tablo 12 

Deney Grubu Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Son Test Çevre Tutumu 

Puanları 

  Değişken N      ss  t P 

  Kız 15   45.80  9.51  -.209 .543* 

  Erkek 8   46.00  9.43    

  Toplam 23         

       

Tablo 12 incelendiğinde çevre tutum puanlarının ortalamaları birbirine yakın 

olmakla birlikte, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde değiştiği söylenemez. 

(*p>.05). Kız ve erkek öğrencilerin puanlarında hem ortalamalar hem de yayılmalar 

birbirine çok yakındır. 

 

Çevre Bilgisine Çevre Koruma Kulübü’nün Etkisi  

Bu alt amaç için öncelikle deney grubu ve kontrol grubu çevre bilgisi testi için 

ön test puanları bağımsız örneklem t-testiyle analiz edilmiştir. Bulgular tablo 13’de 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 13 

Deney Grubu ve Kontrol Grubunun Çevre Bilgisi Ön test Puanları 

  Gruplar N      ss  t p 

  Deney Grubu 23   16.65  6.02  2.05 .054* 

  Kontrol Grubu 23   13.77  2.35    

            

 

Tablo 13 incelendiğinde deney grubu ve kontrol grubu için çevre bilgisi testi 

puanları bakımından anlamlı bir fark görülememiştir (*p>.05). Böylece gruplar arasında 

başlangıç için çevre bilgisine yönelik anlamlı farklılık olmadığı söylenebilir. Çevre 

bilgisi ön testi puanlarında farklılık görülmemesi, deney ve kontrol gruplarının 

başlangıçta bilgi açısından birbirine yakın olduğunu göstermektedir. Standart sapmalara 

bakarak, deney grubundaki çevre bilgisi puanları farkının daha fazla olduğu 

söylenebilir. Diğer aşamada ise kontrol grubunun içinde çevre bilgisi anlamında bir fark 

yaşanıp yaşanmadığını görmek için çevre bilgisi testinden aldıkları ön test ve son test 

puanları bağımlı örneklem t-testiyle değerlendirilmiştir. Bulgular tablo 14’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 14 

Kontrol Grubunun Çevre Bilgisi Ön Test ve Son Test Puanları 

  Test  N     ss  t p 

  Son Test  23  14.73  4.62  -1.29 .21* 

  Ön Test  23  13.77  2.35    

            

 

 Tablo 14 incelendiğinde kontrol grubu öğrencilerinin çevre bilgisi testinden 

aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farktan söz edilemez (*p>.05). Bu şekilde kontrol 

grubu öğrencileri uygulamalarda bulunmadıkları için “çevre bilgisi” anlamında bir fark 

ortaya çıkmamıştır.  

 Deney grubundaki öğrencilerinin çevre bilgisi testinden aldıkları puanlarda bir 

farklılığın olup olmadığını görmek için bağımlı örneklem t-testi ile ön test ve son test 

puanları analiz edilmiştir. Bulgular tablo 15’de sunulmuştur. 

 

Tablo 15 

Deney Grubunun Çevre Bilgisi Testi Ön Test ve Son Test Puanları 

  Test  N     ss  t p 

  Son Test  23  41.52  6.94  -15.49 .000* 

  Ön Test  23  16.65  6.02    

            

  

 Tablo 15’daki verilere göre deney grubu öğrencilerinin çevre bilgisi son 

testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür (*p<.05). Buna 

göre puanların standart sapmaları da yakın olmakla birlikte, yüksek puan ortalamasına 

sahip deney grubu öğrencilerinde çevre bilgisi açısından bir değişim yaşandığını, 

uygulamaların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 25 puanlık artış olması ve 60 

puan üzerinden 41 puan ortalamasına gelinmesi etkinliklerin etkisini desteklemektedir. 

Son olarak, kontrol grubu ve deney grubu için çevre bilgisi testi son test puanları 

bağımsız örneklem t-testi ile analizi yapılmıştır. Tablo 16 deney ve kontrol gruplarının 

çevre bilgisi testi son test puanlarına ilişkin bağımsız örneklem t-testi puanlarını 

göstermektedir. 
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Tablo 16 

Deney Grubu Ve Kontrol Grubunun Çevre Bilgisi Testi Son Test Puanları  

  Gruplar N      ss  t p 

  Deney Grubu 23   41.52  6.94  14.37 .000* 

  Kontrol Grubu 23   14.73  4.62    

            

 

 Tablo 16 incelendiğinde çevre bilgisi testi için deney grubu öğrencileri lehine 

anlamlı bir puan farkından bahsedebiliriz (*p<.05). Etkinlikleri uygulayan deney grubu 

öğrencilerinda bilgi testi puanları ortalaması oldukça yüksektir. Standart sapma da aynı 

şekilde daha fazladır, puanları arası farklar daha çoktur. Yine burada etkinliklerle daha 

aktif olan deney grubu, etkinliklere katılmayan kontrol grubuna göre bilgi seviyelerini 

artırmışlardır. Tablo 16’daki sonuçları açıklamak için nitel verilerden elde edilen bazı 

bulgular kullanılabilir. Örneğin, öğrencilerin Dünya’dan silmek istediği çevre sorununa 

yönelik soruya verdikleri cevaplar arasında ilk sırada çöpler ve ardından toprak kirliliği 

gelmiştir. Öğrenciler burada toprak kirliliği ile çöpleri ayrı tutarak çöplerin hem suyu 

hem havayı hem de toprağı ayrı ayrı kirleteceğini düşünmüş olabilirler. Bu cevapların 

elde edilmesinde çevremizdeki kirlilik isimli fotoğraf sergisi etkili olmuş olabilir. Çünkü 

bu etkinlikle yakın çevrelerindeki en büyük sorunun farkına varmış olabilirler. 

Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplardan bazıları aşağıda yer verilmiştir.  

Ö2: “Ben çevrede olan yerlere atılan naylonları temizlerdim” 

Ö4: “Çevre kirliliğini, Çünkü birçok canlıyı tehdit ediyor” 

Ö13: “ Kirli yerleri” 

Ö17: “Gözüme çarpan bütün çöpleri” 

Yazılı görüşmeden elde edilen diğer bir veri olarak, öğrenciler en büyük çevre 

sorunu olarak yine çöpleri görmektedir. Bu ise, yukarıda verilen öğrenci cevapları ile 

paralellik göstermektedir. Bu cevabın fazla olmasında fotoğraf sergisiyle birlikte geri 

dönüşümde elde edilen atık pil ve kâğıtlar etkili olmuş olabilir. En büyük çevre 

sorununa dair öğrencilerin vermiş oldukları çeşitli cevaplardan bazıları şunlardır: 

 Ö14: “Suların azalması ve çevrenin kirlenmesi” 

            Ö9: “Fabrikalardan çıkan zararlı kokular ve atıklar” 

   Ö13: “Arabadan çıkan dumanlar” 

 Ö16: “Denizlere atılan çöpler” 

 Ö19: “Hava kirliliği beni rahatsız ediyor.” 
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Çevre Bilgisine Cinsiyet Faktörünün Etkisi 

Bu alt amaç için deney grubu öğrencilerinin çevre bilgisi son testinden aldıkları 

puanlar cinsiyet değişkenine göre, bağımsız örneklem t-testi yardımıyla analiz 

edilmiştir. Bulgular tablo 17’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 17 

Deney Grubu Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Çevre Bilgisi Son Test 

Puanları 

  Değişken N      ss  t P 

  Kız 15   41.25  7.24  -.553 .341* 

  Erkek 8   42.02  6.55    

  Toplam 23         

       

 Tablo 17 incelendiğinde deney grubundaki kız ve erkek öğrencilerin çevre 

bilgisi son testinden aldıkları puanların ortalamarının ve standart sapmalarının birbirine 

yakın olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bu puanlar arasında da anlamlı bir farktan 

söz edilemez (*p>.05). Cinsiyete göre çevre bilgisinin değişmediğini söyleyebiliriz. 

 

Çevre Bilgisine Sınıf Düzeyinin Etkisi 

 Bu alt amaç için deney grubu öğrencilerinin çevre bilgisi son testinden aldıkları 

puanlar bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Bulgular tablo 18’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 18 

Deney Grubu Öğrencilerinin Sınıf Değişkenine Göre Çevre Bilgisi Puanları  

  Değişken N      ss  t p 

  7. sınıf 15   41.80  5.24  -.553 .715* 

  8. sınıf 8   39.55  4.44    

  Toplam 23         

       

 Tablo 18 incelendiğinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevre bilgisi son testinden 

aldıkları puanlar ve puanların standart sapmaları da birbirine oldukça yakındır. Aynı 

şekilde sınıf düzeyi değişkeni açısından çevre bilgisi son testinden alınan puanlar 

arasında anlamlı bir farktan söz edilemez (*p>.05). Sınıf düzeyine göre çevre bilgisinin 

değişmediğini söyleyebiliriz. Bunda aynı uygulamaları aynı ortamda yapmaları etkili 

olabilir. 
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Öğrencilerin Çevreye Yönelik Tutumları İle Çevre Bilgileri Arasındaki İlişki 

 Bu alt amaç için deney ve kontrol grubu öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre 

bilgisi arasındaki ilişki korelâsyon hesabıyla bulunmuştur. Kontrol grubu öğrencilerinin 

çevre bilgisi ve tutum puanları arasındaki ilişki tablo 19’da verilmiştir. 

 

Tablo 19 

Kontrol Grubu Öğrencilerinin Çevre Tutumları İle Çevre Bilgileri Arasındaki 

Korelâsyon 

  Bilgi    *p     N 

   .011    23 

 Tutum    .518**   

     
** r: Pearson Korelâsyon Katsayısı     p: Anlamlılık       

     N: Öğrenci Sayısı 

 

 

 Tablo 19 incelendiğinde kontrol grubu öğrencilerinin çevre tutumu ile çevre 

bilgisi arasında orta düzeyde, pozitif, doğrusal ve anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir ( *p<.01; **r= .518). Öğrencilerin çevre bilgisindeki artış tutumu da 

etkilemiş olabilir. Bunun tersi de söylenebilir.  

Çalışmanın deney grubuna ait çevre bilgisi ve tutumları arasındaki ilişki de 

aşağıda tablo 20’de verilmiştir. 

Tablo 20 

Deney Grubu Öğrencilerinin Çevre Tutumları İle Çevre Bilgileri Arasındaki 

Korelâsyon 

  Bilgi    *p     N 

   .007    23 

 Tutum    .545**   

     
** r: Pearson Korelâsyon Katsayısı     p: Anlamlılık       

     N: Öğrenci Sayısı 

 

Tablo 20 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin çevre tutumu ile çevre 

bilgisi arasında orta düzeyde, pozitif, doğrusal ve anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir ( *p<.01; **r= .545). Deney grubunda meydana gelen çevre bilgisi 

değişimleri çevre tutumunu da etkilemiş olabilir. Aynı şekilde çevre tutumunda 

meydana gelen değişimlerin çevre bilgisini de etkilediğini söyleyebilirz. Öğrencilerde 

meydana gelen bilgi değişimleri onların çevreye bakış açısını değiştirmiş ve bu da 
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öğrenci tutumlarına yansımış olabilir. Bunu ise nitel verilerden elde ettiğimiz bazı 

bulgularla açıklayabiliriz. Örneğin, öğrencilerin çoğu çevreyi koruma konusunda 

kendisini huzursuz hissetmektedir. Burada öğrenciler kişisel olarak çevre kirliliğine 

karşı kendini de sorumlu tutmaktadır. Kulüp içi etkinliklerin tamamını hedef alan bu 

soruda öğrenciler, çevre için yapılması ve yapılmaması gerekenleri gördüklerinden, 

kendilerini bu konuda huzursuz hissetmiş olabilir. Öğrencilerin çevreyi koruma 

konusunda nasıl hissettiklerini gösteren cevaplardan bazıları şunlardır: 

Ö8: “Evet ben çevreyi temiz tuttuğumdan eminim” 

Ö12: “Bazen hissediyorum” 

Ö16: “Hayır çünkü pek fazla yararım dokunmuyor” 

Ö18: “Biraz” 

Öğrenciler çevreyi korumada geri dönüşümün önemini de öğrenmiştir. Bu 

yüzden öğrencilerin kulüpte en çok yapmak istediği şey, çevrenin temiz tutulması ile 

ilgili faaliyetler olarak görülmektedir. Geri dönüşüm faaliyetleri başta olmak üzere 

temiz bir çevre için etkinlikler öğrencilerin görmek istediği faaliyetler olarak yer 

almıştır. Bu veri bilgi ve tutum açısından oldukça değerlidir. Öğrencilerin görmek 

istedikleri bazı faaliyet örnekleri şunlardır: 

Ö1: “Çevre sorunlarına çözüm bulmak” 

Ö11: “Geri dönüşüm kutuları” 

Ö17: “Çevreyi temiz tutmak için yazılar yazıp duvarlara asmak” 

Ö14: “Çevre kirliliği ve hayvanlarla ilgili konuşmayı” 

Ö4: “Çevreyi temiz tutmak adına insanları bilinçlendirmek.” 

Öğrencilerin pek çoğu okul bahçesini yeşil ve temiz görmek istemektedir. Bunun 

ile yukarıda verilen “Çevre Koruma Kulübü’nde en çok hangi faaliyeti görmek 

istersiniz?” sorusuna verilen cevaplar arasında ilişki kurulabilir. Öğrenciler hem temiz 

bir ortam istemektedir hem de bununla ilgili faaliyetlerde çalışma yapmaya hazırdır. 4. 

hafta etkinliğinde çevremizdeki plastikler ve diğer atıkları tartışan öğrenciler okul 

bahçesinin daha temiz ve yeşil olabileceğini kavramıştır. Öğrencilerin okul bahçesini 

nasıl görmek istediklerini anlatan örnek cümleler şunlardır: 

Ö4: “Tertemiz bulmak isterim. Ama çimli bulmak istemem. Çünkü bu alandaki 

insanlar onlara karşı bilinçsiz davranırlar.” 

Ö7: “Bank yerleri olan ve ağaçlı” 

Ö13: “Köpeklerin olmaması ve çöp yerde olmaması” 

Ö16: “Ağaçlı, çimenli ve temiz” 
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Öğrencilerin temiz ve yeşil bir ortam isteğini destekleyen veri de mevcuttur. 

Öğrencilerin çoğu, yakın zamanda ağaçlandırma etkinliğinde bulunmuşlardır. Bunda 

öğrencilerin kırsalda yaşamalarının etkisi oldukça fazladır. Öğrencilerin vermiş olduğu 

bazı cevaplar şunlardır: 

Ö2: “İlköğretimde” 

Ö9: “Hiçbir zaman ağaç ekmedim” 

Ö4: “Beşinci sınıfta kendi bahçeme bir çam ağacı diktim. Şimdi 2 yaşında” 

Ö15: “1 ay önce renkli çiçek ektim” 

Kulüp faaliyetlerinin ne denli etkili olduğunu gösteren bazı bulgular da çalışma 

sonucunda elde edilmiştir. Buna göre öğrencilerin tamamına yakını kulüp 

faaliyetlerinden memnun kalmıştır. Öğrenciler kendilerini serbest veya söz sahibi 

hissettikleri etkinliklerden dolayı bu cevabı vermiş olabilir. Bunda etkinliklerin çeşitli 

olması da etkili olmuş olabilir. Öğrencilerin etkinlikler konusunda ne hissettiklerini 

gösteren bazı örnek cümleler şunlardır: 

Ö9: “Etti. Çünkü hocamız çevrenin kirli ve temiz yönlerinin fotoğraflarını çekip 

nasıl temiz oluşturmamız hakkında bilgi verdi.” 

Ö4: “Evet etti. Çünkü birçok faaliyette bulunduk.” 

Ö13: “Evet etti. Benim için gurur verici” 

Ö10: ”Evet ediyor ama tam değil” 

Ö15: “Evet çünkü çevre ile ilgili çalışmalar yapıyoruz.” 

Kulüp faaliyetlerinin etkileyici olmasından dolayı ya da etkinlikler sonucu 

ortaya çıkan sergi, seminer ve diğer görseller gibi ürünler öğrencilerde belli bir 

farkındalığı sağlamış olabilir. Öğrencilerin memnuniyetine paralel olarak yine 

tamamına yakını önümüzdeki yılda Çevre Koruma Kulübü’ne katılmak istediğini 

belirtmiştir. Bazı öğrencilerin yeni yılda tekrar Çevre Koruma Kulübü’ne katılmakla 

ilgili verdikleri cevaplar şunlardır: 

Ö4: “Evet. Çünkü daha birçok faaliyet işleneceğine inanıyorum.” 

Ö7: “Kesinlikle evet” 

Ö9: “Evet isterim. Çünkü çevreyle ilgili daha fazla bilgi elde etmek isterim.” 

Ö14: “Her zaman katılmak istiyorum.” 

Nitel verilerde, öğrencilerin cümlelerine bakıldığında çevre bilgisi ve çevre 

tutum puanlarının son-testlerdeki artışını yorumlamak daha da kolaylaşmıştır. Bu veriler 

öğrencilerin birebir görüşlerinden ve yaşantılarından yansıdığı için oldukça 
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açıklayıcıdır. Böylece çevre tutum ölçeğindeki bulguların ayrıntısına ulaştığımızı ve 12 

haftalık sürede yapılan etkinliklerin başarılı olduğunu söyleyebiliriz.  
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Sonuç, Tartışma Ve Öneriler 

Bu araştırmada, Çevre Koruma Kulübü’nün öğrencilerin çevreye yönelik algı, 

tutum ve çevre bilgisini nasıl etkilediği incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizleriyle 

ilgili şu sonuçlara varılmıştır: 

İşlemler öncesinde öğrencilerin çevreyi benzer şekilde algıladığı görülmüştür. 

Cinsiyete ve sınıf düzeyine göre gruplar arası ve gruplar içinde herhangi bir anlamlı fark 

bulunmamıştır. Tutum açısından bakıldığında etkinlikler sonucunda deney grubu 

öğrencilerinde kontrol grubuna göre anlamlı yükseliş görülmüştür. Teyfur (2008) 

tarafından yapılan çalışmada da, Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin anlamlı olarak 

daha yüksek tutum puanlarına sahip olduğu bildirilmiştir. Ancak cinsiyet ve sınıf düzeyi 

değişkenlerine göre tutum puanları arasında anlamlı farklar bulunmamıştır. Farklı 

olarak; Atasoy (2005), Atasoy & Ertürk (2008) ve Aydın & Çepni (2011) yaptığı 

çalışmalarda, öğrencilerin çevre tutum puanlarına göre 6. sınıf öğrencilerinin lehine 

bulgular elde etmiştir. Fakat Aslan ve diğerleri (2007) ile Kahyaoğlu ve Özgen’in 

(2009) çalışmalarında bu çalışmaya benzer olarak sınıf düzeyine göre tutum puanlarında 

anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Cinsiyet açısından ise, bu çalışma 

Teyfur (2008), Köse (2010),  Özsevgeç ve Artun (2012), Haşıloğlu ve diğerleri, Yousuf  

(2012) çalışmalarıyla uyumludur. Aynı şekilde Aslan ve diğerlerinin (2007) yaptığı 

çalışmada da cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görmemiştir. Ancak Atasoy 

(2005), Gökçe ve diğerlerinin (2006), Aydın ve Çepni’nin (2011) çalışmalarında erkek 

öğrenciler lehine, Kahyaoğlu & Özgen (2009) ile Atasoy ve Ertürk’ün (2008) 

çalışmalarında tutum puanlarının kız öğrenciler lehine değiştiği bildirilmiştir.  

Çevre bilgisi, öğrencilerin kazanması gereken özeliklerin başında gelir. Bu 

çalışma sonucunda, etkinliklerle bunun yapılabileceği gösterilmiştir. Cinsiyet ve sınıf 

düzeyi açısından çevre bilgisi konusunda öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar 

görülmemiştir. Bu durum Akyol ve Kahyaoğlu’nun (2011) çalışması ile uyum 

göstermektedir. 

 Nicel bulgular içerisinde oldukça dikkat çeken diğer bir noktada şudur: Kontrol 

grubu öğrencilerinde çevresel tutum ve bilgi düzeyinde anlamlı bir değişim olmadığı 

gibi, bilgi ve tutum puanları arasında da anlamlı pozitif bir korelâsyona rastlanmamıştır. 

Deney grubunda ise, öğrencilerin hem çevre bilgisi hem de çevre tutum puanlarında 

artış gözlenmiştir. Ayrıca çevre bilgisi ile çevre tutumları arasındaki ilişkiyi 

incelediğimizde, öğrencilerinin çevre tutumu ile çevre bilgisi arasında orta düzeyde, 
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pozitif, doğrusal ve anlamlı bir ilişki olduğu da görülmektedir ( *p<.01; **r= .545). Bu 

bulgular Z.Yaşar, E. Yaşar ve Yalçın (2011) tarafından 7. sınıf öğrencileriyle yapılan 

çalışmayla benzer sonucu paylaşmaktadır (**r=.313). Atasoy (2005) tarafından 

ilköğretim öğrencileriyle yapılan çalışmada, çevresel bilgi ve çevresel tutum puanları 

arasında çok güçlü olmasa da bir ilişki tespit edilmiştir (**r= .428). Yine Erten (2012) 

çalışmasında, Azeri öğrencilerin bilgi ve tutumları ile davranışları arasında anlamlı bir 

ilişkinin olmadığını bulmuştur. Sadece çevre bilgisi ile çevreye yönelik tutumlar 

arasında oldukça yüksek anlamlı bir korelâsyon tespit etmiştir (**r=.706). Benzer 

şekilde, çevreye yönelik bilgi ile tutum arasında pozitif ilişki olduğunu savunan birçok 

çalışma mevcuttur (Z.Yaşar, E.Yaşar ve Yalçın, 2011). 

Sosyal etkinlikleri sadece bir uygulama olarak düşünmemek gerekir. Bu 

etkinlikler öğrencilerin kimi psikolojik ihtiyaçlarını da karşılayabilir. Eğitsel kulüpler 

öğrencilerin fiziksel, kişisel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamakta ve gelişimlerini 

bütün olarak ele almaktadır. Eğitsel kulüpler sayesinde öğrenciler okulda veya okul dışı 

yaşamlarında öğrendiklerini uygulama imkânı elde ederler (Koçinali, 2008). Ayrıca 

öğrencilerimizde sıklıkla göremediğimiz başarma arzusu veya özgüven gibi kavramların 

gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Çubukçu ve Gültekin (2006) tarafından yapılan 

çalışmada dinleme, araştırma ve öğrenme isteği içinde olma, başkalarının haklarına 

saygı gösterme ve soru sorma becerilerinin de branş öğretmenleri tarafından önemli 

görüldüğü belirtilmiştir.  

Bulgular etkinlikler yardımıyla işlenen bir Çevre Koruma Kulübü’nün rahatlıkla 

öğrencilerde istendik davranış değişikliği yapabileceğini göstermiştir. Şöyle ki hem 

tutum hem de bilgi açısından zayıf durumda çalışmaya alınan öğrenciler faaliyetler 

sonucunda beklenen düzeye yaklaşmıştır. Benzer bulgular çeşitli çalışmalarda da 

kendini göstermiştir. Atasoy (2005), Selvi (2007),  A. Salam, El-Naggar ve Hussein 

(2009), Üray ve Şahin (2010),  Gök (2012), Özsevgeç ve Artun (2012) ve Çavuş (2013) 

tarafından yapılan çalışmaların ortak paydası, çevre eğitimindeki sorunun, bilgi ağırlıklı 

çevre eğitimi verilmesi ve bilginin davranışlara aktarılamamasıdır. 

Bu çalışma deneysel türde olduğu için, sınırlı bir örneklem üzerinde çalışma 

yapılmıştır. Fakat yukarıdaki alanyazın taramaları incelendiğinde, farklı zamanlarda ve 

farklı yerlerde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Türkiye’deki örnekler, Hebel ve 

diğerleri (2008) tarafından çalışılan Lyon örneği, Makki, Abd-El-Khalick ve Boujaoude 

(2004) tarafından çalışılan Lübnan örneği ve diğer örneklerde görüldüğü gibi öğrencinin 
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doğada olduğu, faaliyetleri yaptığı çalışmalarda bireyler yüksek tutum ve bilgi 

puanlarına sahip olmuştur. 

Nitel bulgular öğrencilerin çevre tutumları hakkında daha ayrıntılı bilgi vererek, 

çevre tutum ölçeğinden alınan puanlardaki farkı açıklamaktadır. Ayrıca yazılı görüşler, 

öğrenciler hakkında kısmen de olsa şunu göstermektedir: Çocuklar kendi hatalarını, 

iyiliklerini, doğrularını ve çevreye verdikleri zararları düşünerek fikirlerini samimiyetle 

kâğıda dökmüştür. Cevaplara bakarsak gerek sosyal öğrenme, gerekse uygulamalar 

öğrenci karakteri üzerinde oldukça etkilidir. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle sosyal kulüpler ortaokul programında 

yer almayacaktır. Bu doğrultuda şu öneriler sunulabilir: 

 Bu sosyal etkinliklerin yerine, mutlaka öğrencinin kendini ifade 

edebileceği uygulamalı bir takım ders ya da dersler konulabilir.  

  Bilim Uygulamaları ve Çevre ve Bilim gibi seçmeli dersler kapsamında, 

kesinlikle öğrencilerin uygulama yapabileceği ortamlar sağlanmalıdır. 

 UNESCO tarafından ilköğretim seviyesine önerilen çeşitli çevre 

etkinlikleri okullarımızda yaygınlaştırılabilir. 

 Öğretmenlerimize çevre eğitiminin önemi ve uygulamaların hassasiyeti 

lisans eğitimleri sırasında daha yoğun bir şekilde verilebilir. 

 Gerek seminerler gerekse hizmet içi eğitimler yardımıyla, 

öğretmenlerimizle uygulamalara dair fikir alışverişinde bulunulabilir. 
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Ekler 

Ek-1: Çevre Bilgisi Testi 

YÖNERGE – I: 
 

1’den 19’a kadar olan soruların dört tane seçeneği vardır. Lütfen her bir soruyu dikkatlice 
oku ve sana doğru gelen seçeneği yuvarlak içine alarak işaretle. 
 
1. Güney sahillerimizde yapılan turistik tesisler nedeniyle yuvalama alanları tehlikeye giren 
hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Akdeniz Fokları            B) Deniz Kaplumbağaları 

C) Flamingo Kuşları          D) Muhabbet Kuşları 

2. Aşağıdaki  hayvanlardan hangisi ülkemizde koruma altında olan bir hayvandır?  

A) Bıldırcın      B) Denizli horozu     C) Kelaynak  D) Leylek 

 
3. Bugün birçok hayvanın neslinin tükenme tehlikesi altında olmasının en önemli nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Aşırı avlanma ve yakalama              B) Kirlilikten dolayı üreyememeleri 

C) Küresel iklim değişiklikleri               D) Yaşam alanlarının zarar görmesi 

4. Kömür ve petrol hangi tür enerji kaynaklarına örnektir? 

 A) Alternatif enerji kaynaklarına               B) Fosil yakıtı kaynaklarına 

C) Geri dönüşümlü kaynaklara                    D) Yenilenebilir enerji kaynaklarına 

5. Aşağıdakilerden hangisi, bir besin zincirinde kullanılan enerjinin ilk kaynağıdır? 

 A) Meşe ağacı yaprakları B) Güneş 

C) Topraktaki mineraller D) Topraktaki su 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi, doğal dengenin bozulmasına yol açan nedenlerden biri değildir? 
 

A) Düzensiz yapılaşma                                  B) Belediyenin çevreye yönelik hizmetlerinin aksaması 

C) Kişilerde çevre bilincinin yerleşmesi           D) Çevre gözetilmeden kurulmuş fabrikalar 
 

7. Aşağıdaki canlılardan hangisi  yalnız mikroskop ile görülebilir? 

 
A) Bakteri       B) Çekirge     C) Solucan D) Karınca 

 
8. Aşağıda yer alan turistik alanlarımızdan hangisi, doğal bir olay sonucu (rüzgar, su, 
deprem...vb. ile aşınma) oluşmamıştır? 

 
A) Nemrut dağındaki heykeller- Adıyaman            B) Travertenler – Pamukkale 
C) Peri Bacaları – Kapadokya, Nevşehir                 D) Damlataş Mağarası - Antalya 

 
 
9. Ot ... ? ... Kurbağa Leylek 

Yukarıdaki besin zincirinde .…?.... yerine aşağıdaki canlılardan hangisi yazılmalıdır?  

A) Çekirge       B) Fare     C) Kirpi    D) Tavşan 

10. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir yaşam için yapılacak eylemlerden biri  değildir?  

A) Çok spor ve egzersiz yapmak             B) Alınan ürünlerin son kullanma tarihine bakmak 
C) Çok ekmek ve kırmızı et yemek         D) Sigara ve içki içilen yerlerden uzak durmak 

11. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açan nedenlerin  en başında gelir?  
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A) İnsanlar      B) Bitkiler     C) Hayvanlar     D) Cansız varlıklar 

12. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olmayan [geri dönüştürülemeyen] bir maddedir?  

A) Petrol          B) Plastik    C) Teneke kutu         D) Kâğıt 

13. Çevre kirliliği aşağıdakilerden hangisi için bir tehdit oluşturmaktadır?  

A) Gelişmemiş ülkelerde yaşayan insanlar          B) Sadece şehirlerde yaşayan insanlar 

C) Sadece vahşi hayvanlar                                 D) Yeryüzündeki tüm canlılar 

 
14. Türkiye’de genel olarak evlerde kullanılan aletlerden hangisi  en fazla enerjiyi 
tüketmektedir? 

 
A) Aydınlanma araçları       B) Televizyon      C) Su ısıtıcısı     D) Bilgisayar 

15. Aşağıdakilerden hangisi kalıcı kirliliğe sebep olmaz? 

 A) Civa        B) Kurşun        C) Plastik D) Yemek artıkları 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın katmanlarından biri değildir? 
 

A) Taş küre        B) Su küre       C) Hafif küre  D) Ateş küre 

17. Deprem ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  

A) Deprem doğal bir felakettir.                 B) Deprem fay hattının kırılması ile oluşur. 

C) Depremin sebebi çok katlı binalardır.    D) Depremin tam yeri ve zamanı tahmin edilemez. 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi tüm hayvanların yaşamaları için her zaman gerekli olan koşullardan 
biri değildir? 
 
A) Besin        B) Barınak        C) Su D) Işık 

 
19. Aşağıda verilen ses ve ışık ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Çok şiddetli sesler gürültü kirliliğine neden olur.    B) Gök gürültüsü doğal bir ses kaynağıdır. 

C) Işık kirliliği kulak sağlığını olumsuz etkiler.       D) Güneş, doğal bir ışık kaynağıdır. 
 

 
 
YÖNERGE - II: 

 
Aşağıda çevre ile ilgili bazı durumlar verilmiştir (20’den 22’e kadar). Bu durumlar ile ilgili 
düşüncelerini her bir sorunun altında yer alan doğru veya yanlış seçeneklerinden birine (X) 
işareti koyarak göster. 

 
20. Yağmur, kar, buz, sis ve bulut suyun farklı biçimleridir. 

( ) Doğru (  ) Yanlış 

 
21. Rüzgâr bir çeşit temiz enerji kaynağıdır.( ) Doğru  ( )Yanlış 

22. Daha fazla ağaç dikilmesi, erozyon ve toprak kaymalarını engelleyecektir.  

( ) Doğru ( ) Yanlış 
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Ek-2: Algı Ölçeği 
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Ek-3: Çevre Tutum Ölçeği 
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Ek-4 Yapılandırılmış Yazılı Görüşme Formu 

 Sevgili öğrenciler kulüp içi etkinliklerle ilgili görüşlerinizi öğrenmek amacıyla 

bu form size sunulmuştur. Sorulara içtenlikle cevap vereceğinizi umuyor ilginiz için 

teşekkür ediyorum.  

 

Cinsiyet 

Sınıf: 

1.Elinizde bir silgi olsa hangi çevre sorununu Dünya’dan silmek isterdiniz? 

……………………………………………………………… 

2.Sizi rahatsız eden en büyük çevre sorunu hangisidir? 

…………………………………………………………………. 

3.Kendinizi çevreyi koruma konusunda rahat hissediyor musunuz? 

…………………………………………………………………….. 

4.Çevre Koruma Kulübü’nde en çok hangi faaliyeti görmek istersiniz? 

……………………………………………………………………… 

5.Kendinizi çevre kirliliği konusunda suçlu hissediyor musunuz? 

………………………………………………………………………. 

6.Okul bahçenizi nasıl görmek isterdiniz? 

…………………………………………………………………….. 

7.En son ne zaman bir ağaç diktiniz  ya da tohum ektiniz? 

…………………………………………………………………… 

8.Çevre Koruma Kulübü’ndeki çalışmalar sizi memnun etimi? 

…………………………………………………………………….. 

9.Önümüzdeki yıl tekrar Çevre Koruma Kulübü’ne katılmayı ister misiniz? 

……………………………………………………………… 
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Ek-4 için bazı örnekler                                                                                                 Ö3 
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                                                                                                                                      Ö9 
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                                                                                                                                     Ö20 
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                                                                                                                                     Ö23 
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                                                                                                                                      Ö14 
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                                                                                                                                       Ö4 
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Ek-5 Nesli Tükenmekte Olan Canlılarla İlgili Sunu 

Sunumlarda Kullanılan Bazı Fotoğraflar 

(Coğrafyada bulunmuş bazı canlılar) 

 

 



59 
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Ek-6 Taş ve Fosil Sergisinden Bazı Fotoğraflar 

(Fosiller ve Taşlar) 
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Ek-7 Geri Dönüşüm Uygulamaları 

(Pil ve Kağıt Toplama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Ek-8 Laboratuvardaki Bitkilerimiz 
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Ek-9 “Çevremizdeki Kirlilik” Sergisinden Bazı Fotoğraflar 

(Çevremizdeki Kirlilik) 
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Ek-10 Öğrencilerin Poster Çalışmaları 

(Geri Dönüşüm ve Çevre Sorunları) 
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Ek-11 Gerekli İzinler 

 

 

 

 

 


