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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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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.
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Bulgular: Eğitim Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmaları anket 
uygulamalarından elde edilen verilerle sağlanmıştır. Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilmiş ve 
grafikler hazırlanmıştır.

- Bulunduğunuz çevrede (okul dışında) geri dönüşüm kutusu bulunmakta mıdır?

- Okulunuzda geri dönüşüm kutusu bulunmakta mıdır?

- Geri dönüşüm hakkında yeterli bilginiz var mı?

- Hangi maddelerin geri dönüşümü vardır?

- Belediyenizin geri dönüşüm çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?

- Geri dönüşümün faydaları sizce nelerdir? İki tanesini yazınız.

- Okulunuzda geri dönüşüm ile ilgili seminer, konferans verilmesini ister misiniz?

- Yaptığınız alış verişlerde aldığınız ürünün üzerinde geri dönüşüm sembolüne dikkat ediyor 
musunuz?

- Size seçenek sunulsa kese kağıdı mı yoksa naylon poşet mi kullanırdınız?

- Aşağıdakilerin doğaya dönüşümünü kısa süreden uzuna doğru sıralayınız?

- Geri dönüşüm aşamaları hakkında bilginiz var mı?

- Yukarıdaki soruya cevabınız evet ya da kısmen ise birini açıklayınız?

- Üniversitede geri dönüşüm hakkında yeterli bilgi verildiğine inanıyor musunuz?

- Size göre ambalaj atıkları toplam atıkların yüzde kaçını oluşturur?

- Çevrenizde geri dönüşüm için bulunan kutu sayısı hangi sayı aralığındadır.

- Ambalaj atıkları geri kazanıldığında aşağıdaki hangi ürünler elde edilebilir?

- Atık maddeleri geri dönüşüm oranı sizce aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- Sizce aşağıdaki atıkların en tehlikeli olanı hangisidir?

- Geri dönüşüm kutusuna atılabilecek malzemeler aşağıdakilerden hangileridir?

- Geri dönüşüm sembolünü çiziniz.

Sonuç ve Tartışma: Bu araştırma ile öğrencilerin büyük bir kısmının geri dönüşüm konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bu konuda seminer ve konferanslar verilmesine, geri dönüşüm 
uygulamalarına ılımlı baktığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Edirne belediyesinin geri 
dönüşüm çalışmalarını da yeterli bulmadığı saptanmıştır. 
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