
İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ 

KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda 

verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı, çevreyi koruma, çevre dostu etkinliklerde 

bulunma gibi davranışlarla donatılması gerekir ki bu da ancak çevre eğitimiyle 

gerçekleşir. Bu araştırmada, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyo-

ekonomik durumlarına göre hava kirliliği hakkında bilgi düzeylerinin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 17 ifadeden oluşan 

3’lü derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 122’si Ankara il merkezinde ve 

132’si Adana il merkezinde öğrenim gören, toplam 254 sekizinci sınıf öğrencisi 

tarafından cevaplandırılmıştır. Araştırma bulgularına göre; ilköğretim sekizinci 

sınıf öğrencilerinin hava kirliliğine sebep olan kirleticiler, hava kirliliğinin 

kaynakları ve hava kirliliğinin olumsuz etkileri hakkında bilgi düzeylerinin 

oldukça düşük olduğu, çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları ve bilgi 

düzeylerinin bazı sosyo-ekonomik faktörlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, İlköğretim 8. sınıf öğrencileri, Sosyo-

ekonomik durum  

1. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI 

Endüstrileşmeyle birlikte tüketilen doğal kaynakların aşırı derecede kullanımı 

birçok tehlikeye zemin hazırlamakta ve doğal dengenin bozulmasına neden 

olmaktadır. Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler çevrenin ve ekosistemin doğal 

dengesini, işleyişini ve yapısını değiştirmiş, kirlilik kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Doğal kaynaklı ve insan kaynaklı faaliyetler sonucu oluşan hava kirliliği her 

geçen gün büyüyen ve kötüleşen bir çevre problemidir. Özellikle insan kaynaklı 

faaliyetlerin; sera etkisi sonucu oluşan iklim değişimi, ozon tabakası incelmesi ve 

yeşil alanların asit yağmurlarından olumsuz şekilde etkilenmesi gibi tamamen 

küresel problemlere yol açtığı görülmektedir (Myers et al., 2004). Çevre 

kirliliğine neden olan olaylar ve maddelerin neler olduğu ve alınacak önlemler 



konusunda dünya toplumlarının yeterince bilinçlendirilmesi gerekir. Dünyanın 

tüm ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de çevre problemlerine karşı artan oranda 

bir farkındalık ortaya çıkmaktadır. Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin 

özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı, çevreyi 

koruma, çevre dostu etkinliklerde bulunma gibi davranışlarla donatılması gerekir 

ki bu da ancak çevre eğitimiyle gerçekleşir. Çevre eğitimi, çevresel okuryazarı 

olarak çocuklara ve gençlere çevre dostu davranışlar gösterebilmelerine, çevreyi 

korumada çeşitli bilimsel kararlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmalarına ve 

karşılaşabilecekleri problemlerle kolayca baş edebilmelerine zemin hazırlamalıdır 

(Makkı et al., 2003). Gelecek nesillere uluslar arası boyutlara ulaşan küresel 

çevresel problemleri ile mücadele edebilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak 

için başta öğretmenler olmak üzere, işitsel ve görsel medya ile ebeveynlere büyük 

görevler düşmektedir.  

 

Bu araştırmada, günümüzün önemli bir çevre problemi olan “Hava Kirliliği” ile 

ilgili ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilgi düzeylerinin tespit edilmesi ve bilgi 

düzeylerinin öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarına göre farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. YÖNTEM 

2.1.Örneklem  

Araştırmanın örneklemini, Ankara il merkezinde öğrenim gören 122 sekizinci 

sınıf öğrencisi ile, Adana il merkezinde öğrenim gören 132 sekizinci sınıf 

öğrencisi oluşturmuştur. Bu çalışma içerisinde, örnekleme dâhil olan öğrenciler 

gönüllü olarak katılmıştır. Ölçme aracı, örneklemde yer alan 254 öğrenciye 

uygulanmıştır.  

 

 



2.2.Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada; ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Fen Bilgisi derslerinde 

küresel çevre problemleri içinde yer alan hava kirliliği hakkında sahip oldukları 

bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacı ile çeşitli araştırmacıların hazırladığı 

ölçekler ve kitaplardan yararlanılmıştır (Myers et al., 2004; Thornber et al., 1999; 

Yeung et al., 2004; Yılmaz, Sipahioğlu & Yıldız, 2005). Bu çalışmada, ilköğretim 

öğrencilerinin “Hava Kirliliği” ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenebilmesi 

amacıyla hazırlanan 17 maddelik ölçme aracı kullanılmıştır. Bu maddeler, hava 

kirliliğine sebep olan kirleticilere ilişkin 5 ifade, hava kirliliğinin kaynaklarına 

ilişkin 5 ifade ve hava kirliliğinin olumsuz etkilerine ilişkin 7 ifadeden oluşan bir 

üçlü derecelendirme ölçeğidir. Öğrencilerin ölçekte yer alan ifadelere verecekleri 

cevaplar “Doğru”, “Yanlış” ve “Bilmiyorum” şeklinde düzenlenmiştir. Ölçeğin ilk 

hali, örnekleme dâhil edilmeyen 50 ilköğretim ikinci kademe sekizinci sınıf 

öğrencisine uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen veriler doğrultusunda, 

öğrenciler tarafından anlaşılmayan veya boş bırakılan ifadeler alan uzmanlarının 

önerisinde düzeltilmiştir. Ölçme aracının güvenirlik katsayısı  α = .70 olarak 

hesaplanmıştır. Veri toplama aracında öğrencilerin doğru yanıtlarına “1 puan”, 

yanlış ve boş yanıtlarına “0 puan” verilmiştir. Testten alınabilecek en yüksek puan 

“17”dir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, yerleşim birimi, anne ve babalarının eğitim 

düzeyi, ailelerinin aylık geliri, nüfusa kayıtlı oldukları coğrafi bölgeler ile hava 

kirliliği hakkındaki bilgi kaynakları gibi bazı sosyo-ekonomik özelliklerini içeren 

8 maddelik bir anket uygulanmıştır.  

 

Çalışmanın sonunda elde edilen veriler, SPSS 11.00 programında yüzde-frekans, 

bağımsız gruplar için t-testi ve ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans 

analizi (one-way anova) yapılarak değerlendirilmiştir. 

2.3.Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Örnekleme dahil olan öğrencilerin ifadelerle ilgili vermiş oldukları cevaplara ait 

frekans (f) yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara ve sosyo-



ekonomik profillerine göre öğrencilerin kavram yanılgıları tespit edilmeye 

çalışılmış ve bu kavram yanılgıları oluşturulurken günlük hayatlarından ne derece 

etkilendikleri verilen cevaplara göre yorumlanmıştır.   

3. BULGULAR 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin 

hava kirliliği hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları görülmüştür. 

Örneğin; öğrencilerin %48’i tüm oksitli bileşiklerin hava kirliliğine neden olduğu 

şeklinde hatalı bir görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. “Az miktarda havada 

yayılan hidrojen sülfür sindirim sistemi bozukluğuna neden olur” ifadesine 

öğrencilerin sadece %35,4’ü doğru cevap vermişlerdir. Kloroflorokarbonların 

(CFC’s) kaynaklarından biri de plastik imalat sanayi olduğunu bilen öğrencilerin 

yüzdesinin 33,1 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin sadece %38,6’sı 

hidrokarbonların kanserojen etkisinin farkında olduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca, öğrencilerin bilgi düzeylerinin okullarının bulunduğu il merkezine, 

babalarının okul durumuna, nüfusa bağlı oldukları bölgelere, aylık gelirlerine göre 

istatiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.  

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin hava kirliliğine 

sebep olan kirleticiler, hava kirliliğinin kaynakları ve hava kirliliğinin olumsuz 

etkileri hakkında bilgi düzeylerinin oldukça düşük olduğu ve çeşitli kavram 

yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte öğrencilerin bilgi 

düzeylerinin bazı demografik faktörlere göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.  

Yapılan benzer çalışmalarda da, öğrencilerin çevre kirliliğine neden olan 

maddelerin neler olduğu ve çevreye verdiği zararlar konusunda sahip oldukları 

bilgi seviyelerinin oldukça düşük olduğu ve yanlış bilgilenmeleri sebebiyle birçok 

kavram yanılgılarına sahip oldukları belirtilmiştir. 



 Etkili çevre eğitimi için şu önerilerde bulunulabilir; 

 Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken 

yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı, çevreyi koruma, çevre dostu 

etkinliklerde bulunma gibi davranışlarla donatılması gerekir ki bu da ancak çevre 

eğitimiyle gerçekleşir. 

 Çevre eğitimi, bireylere bilgi vermek, sorumluluk hissi oluşturmanın 

yanında, davranışa da etki etmelidir. 

 Çevre eğitimi, çevre okuryazarı olarak çocuklara ve gençlere çevre dostu 

davranışlar gösterebilmelerine, çevreyi korumada çeşitli bilimsel kararlar 

doğrultusunda faaliyetlerde bulunmalarına ve karşılaşabilecekleri problemlerle 

kolayca baş edebilmelerine zemin hazırlamalıdır.  
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