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1996-2 standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ölçüm noktalarının koordinatları Magellan Spor 
Trak Map el tipi GPS alıcısı ile tespit edilmiştir. Ölçüm noktalarında oluşan gürültü seviyeleri Testo 
815 marka gürültü ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Ölçülen değerlere dayanarak il merkezinin sabah, 
öğlen ve akşam saatlerindeki kirliliğini gösterir gürültü haritaları, Netcad 4.0 GIS paket programı 
kullanılarak hazırlanmıştır. Ölçüm yapılan noktalarda 150 kişi ile anket çalışması yapılarak, gürültü 
kirliliği ve insan sağlığına etkileri hakkında şehirde yaşayanların bilgi düzeyi ve farkındalıkları da 
tespit edilmiştir. 

Bulgular: Toplam 40 adet ölçüm noktasında yapılan gürültü ölçümlerinde, caddelerin eşdeğer 
gürültü ölçüm seviyelerinin gündüz 78-96 dBA aralığında olduğu, gece ise 63-74 dBA aralığında 
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar insan sağlığı açısından zararlı olduğundan, alınacak 
tedbirler kısaca belirtilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Konya kent merkezinde bulunan ana caddeler ve arterlerde toplam 40 adet 
ölçüm noktasında belirlenen eşdeğer gürültü ölçüm seviyelerinin (Leq) Yönetmelik, OSHA, ISO, 
WHO’da belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu ve insanların sağlığını tehdit eder boyuta geldiği 
tespit edilmiştir. Yapılan anket çalışması sonucunda ise gürültü kirliliği kavramının ülkemizde hala 
bilincine varılmamış sinsi bir kirlilik türü olduğu kanaatine varılmıştır. Bu değerlerin fizyolojik 
etkiler yapacağı odiyometrik çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gürültü kirliliği, Konya, Gürültü haritası, İnsan sağlığına etkileri.
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Kırklareli İli Babaeski İlçesinin Bazı Köylerinde 
Çiftçilerin Kimyasal Mücadele Bilgileri Üzerine Bir Araştırma 

Nurcan Özkan 
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Edirne, nurcanozkan@hotmail.com

Amaç: Trakya da halk geçimini büyük ölçüde tarımdan sağlamaktadır. Buğday ve ayçiçeği tarımı 
ise önde gelen tarım ürünleridir. En yüksek seviyede ürün elde etmek için verimi azaltan ve kalite 
düşmesine neden olan zararlılarla savaşmak gerekmektedir. Bunun için de halk en yaygın bir 
mücadele yöntemi olan ilaçlama yöntemini kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı çiftçilerimizin 
zirai mücadele konusunda var olan bilgilerini tespit etmek ve uygun bir şekilde ilaçlama yapılması 
konusunda onlara az da olsa yardımcı olabilmektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırma, 2010 yılında Kırklareli ili Babaeski ilçesinin Sofuhalil, 
Kumrular ve Karamesutlu köylerinde yapılmıştır. Veriler yukarıda belirtilen köylerdeki çiftçilerle 
daha çok akşamları kahvehanelerde birebir gerçekleştirilen görüşmeler şeklinde yapılmıştır. 
Kırklareli ili, Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünden 17 kişi, Kumrular köyünden 14 kişi ve 
Karamesutlu köyünden 19 kişi toplam 50 çiftçi ile görüşülmüş ve kendilerine kimyasal ilaçlama 
konusunda çeşitli sorular yöneltilmiştir. Daha sonra yöneltilen sorular ve çiftçilerin bu sorulara 
verdiği cevaplar tablolar halinde ve yaklaşık yüzdesel veriler olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çiftçilerimizle gerçekleştirilen görüşmelerden veriler aşağıdaki sorular yöneltilerek elde 
edilmiş.
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- Arazinize buğday mı ayçiçeği mi ekiyorsunuz?

- Tarım alanlarında karşılaştığınız problemleriniz nelerdir?

- Tarlanızdaki ürüne zarar veren böcek ya da otları hangi yolla önlüyorsunuz?

- İlaçlama yaparken maske, çizme ve eldiven kullanıyor musunuz?

- İlaçlamayı günün hangi zamanında yapıyorsunuz?

- Tarım ilaçlarını alırken kimden yardım alıyorsunuz?

- İlaçlama sonu zehirlenme olayı ile karşılaştınız mı?

- İlaçlama yaparak sizce çok ürün mü elde ediyorsunuz yoksa kaliteli ürünler mi elde ediyorsunuz?

- Kullanılan kimyasal ilaçlardan bazılarının kanserojen olduğunu biliyor musunuz?

- İlaçlama yapmaktansa biyolojik mücadele ya da fiziksel yöntemleri kullanmayı düşünür 
müsünüz?

Sonuç ve Tartışma: Bu araştırma ile çiftçilerimizin özellikle buğday zararlısı Süne’ye ve bahçe 
bitkilerinin zararlılarına karşı uyguladıkları ilaçlama konusunda genel bilgileri kısmen araştırılmış 
olup kendilerine alternatif mücadele konusunda birtakım bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Trakya 
da yetiştirilen tarım ürünlerinin ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği olduğu tüm Türkiye tarafından 
bilinmektedir. Yapılan bu araştırma ile çiftçilerimizin çoğunun kimyasal mücadele konusunda ne 
kadar eksik ve kulaktan dolma bilgiye sahip olduğu gözler önüne serilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Trakya, kimyasal ilaçlama, süne, zirai mücadele
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Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin 
Geri Dönüşüm Bilgileri Üzerine Bir Ön Araştırma 

Nurcan Özkan 
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Amaç: Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin 
çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. 
Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde 
ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi 
bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bu çalışma ile Trakya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi öğrencilerinin geri dönüşüm konusundaki bilgileri ölçülmeye çalışılmış ve bireylerde geri 
dönüşümün düşünce olarak bir yer edinmesini sağlama amacı düşünülmüştür.

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırmada kullanılan “geri dönüşüm anketi” kısa cevaplı 20 sorudan 
oluşan bir ankettir. Soruların dört tanesi açık uçlu soru, 16 tanesi çoktan seçmeli soru tarzındadır. 
Anket soruları Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 200 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin 
188 tanesi Sınıf Öğretmenliği, 2 tanesi Türkçe Öğretmenliği, 6 tanesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, 3 
tanesi ise Müzik Öğretmenliği bölümü öğrencisidir. Bu öğrencilerin 53 tanesi 1. sınıf, 83 tanesi 2. 
sınıf, 41 tanesi 3. sınıf ve 24 tanesi ise 4. sınıf öğrencisidir. Anket uygulanan öğrencilerin 149’u kız, 
51’i ise erkek öğrencidir.


