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GİRİŞ 

Çevre sorunları, Dünyanın yüz yüze kaldığı en 

önemli sorunlardan birisidir. Bununla birlikte 

kamunun bu tehdidi nasıl algıladığı ile ilgili henüz 

yeterli bir bilgi elde mevcut değildir. Oysa küresel 

ısınma, iklim değişikliği ve diğer çevre sorunları 

gibi konuları kamunun gündemine dâhil etmek için, 

öncelikle kamunun çevresel konulara yönelik görüş, 

bilgi ve değer yargılarının bilinmesi gereklidir. 

Araştırmanın amaçları; Mersin İlindeki iki 

farklı sosyal grubu temsil eden Kamu Kurum ve 

Kuruluş (KKK) çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 

(STÖ) üyelerinin (1) çevresel konulara yönelik 

görüşlerini değerlendirmek, (2) çevresel konulara 

yönelik değer yargılarını belirlemek, (3) küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeylerini ortaya koymak 

ve (4) çevresel konulara yönelik görüşlerini, 

çevresel konulara yönelik değer yargılarını ve 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerini 

karşılaştırmak ve farklılıklar varsa ortaya koymak 

olarak belirlenmiştir. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu çalışma için seçilen örnek populasyon, 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyeleridir. 

Çalışmaya 2009 ve 2010 yılları süresince toplam 

159 kişi (113 kişi KKK çalışanı ve 46 kişi STÖ 

üyesi) katılım sağlamıştır. 

Araştırmanın ölçüm aracı olan anket formu, 

dört bölümden oluşmuştur. Bunlar (1) Çevresel 

Konulara Yönelik Görüşler, (2) Çevresel Konulara 

Yönelik Değer Yargıları (3) Küresel Isınmaya 

Yönelik Bilgi Düzeyleri ve (4) Katılımcıların 

Demografik Özellikleridir. 

Araştırmada kullanılan üç adet “bağımlı 

değişkene” çevresel konulara yönelik görüşler, 

çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri dâhildir. 

Çalışmanın “bağımsız değişkenleri” ise eğitim, yaş, 

cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni 

hal, yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelikten 

oluşan sekiz adet demografik değişkendir. 

Araştırmanın amaçlarına ulaşmak ve araştırma 

hipotezlerini sınamak için farklı teknikler 

kullanılmıştır. Bunlar Cronbach alfa testi, 

tanımlayıcı istatistikler (ortalama ve standart 

sapma), frekanslar, binom değişkenleri, tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA), bağımsız örneklemeler 

t-testi, korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon 

analizi ve ki-kare testi olmuştur. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gruplar arasındaki yaş, cinsiyet, medeni hal 

ve herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik 

açısından farklılık, istatistiksel olarak önemlidir. 

Buna karşın katılımcı gruplar arasında eğitim, 

Mersin’de toplam oturma süresi, yaşanılan konut 

şekli ve yaşanılan yer farklılığının, istatistiksel 

olarak önemli olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Tüm çevresel görüş sorularına verilen 

cevaplar dikkate alındığında, her iki sosyal grubun 

da çevresel konulara yönelik görüşlerinin olumlu 

olduğu anlaşılmaktadır. Ancak gruplar arasında 



çevresel konulara yönelik görüşler açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Yapılan 

çözümlemelerden elde edilen sonuçlar, 

katılımcıların eğitim, yaş, Mersin’de toplam oturma 

süresi ve herhangi/başka bir çevresel organizasyona 

üyelik grupları arasında çevresel konulara yönelik 

görüşler açısından, istatistiksel olarak önemli bir 

fark ortaya koymuştur. Ancak katılımcılara ait 

cinsiyet, medeni hal, yaşanılan konut şekli ve 

yaşanılan yer grupları arasında, çevresel konulara 

yönelik görüşler itibariyle istatistiksel açıdan 

önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Demografik 

değişkenlerin etkileri kontrol edildiğinde, grupların 

çevresel konulara yönelik görüşleri arasında 

istatistiksel açıdan önemli bir fark meydana 

gelmemiştir. 

Gruplar arasında çevresel konulara yönelik 

değer yargıları bakımından, istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Elde edilen 

sonuçlara göre, katılımcıların eğitim, yaş ve 

yaşanılan konut şekli grupları arasında çevresel 

konulara yönelik değer yargıları açısından 

istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmaktadır. 

Bununla birlikte katılımcılara ait Mersin’de toplam 

oturma süresi, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan yer ve 

herhangi/başka bir çevresel bir organizasyona 

üyelik grupları arasında, çevresel konulara yönelik 

değer yargıları itibariyle istatistiksel açıdan önemli 

bir farklılık yoktur. Demografik değişkenlerin 

etkileri kontrol edildiği zaman, grupların çevresel 

konulara yönelik değer yargılarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Katılımcı grupların küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır. Katılımcıların yaş, 

cinsiyet ve herhangi/başka bir çevresel bir 

organizasyona üyelik grupları arasında küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri açısından 

istatistiksel olarak önemli farklılıklar mevcuttur. 

Buna karşın küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri açısından eğitim, Mersin’de toplam 

oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut şekli ve 

yaşanılan yer grupları arasında istatistiksel 

bakımdan önemli bir fark bulunmamaktadır. 

Demografik değişkenlerin etkileri kontrol 

edildiğinde, grupların küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeylerinde istatistiksel yönden önemli bir 

fark ortaya çıkmıştır. 

Çevresel konulara yönelik değer yargılarının 

hem çevresel konulara yönelik görüşlerle hem de 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleriyle olan iki 

değişkenli ilişkisi pozitif yönlü olup, istatistiksel 

açıdan önemli değildir. Bununla birlikte küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri ile çevresel 

konulara yönelik görüşler arasındaki iki değişkenli 

ilişki ise yine pozitif yönlü olup, istatistiksel olarak 

önemlidir. 

Çevre sorunlarının kökeninde, büyük ölçüde 

toplumun sahip olduğu temel değerler olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle 

toplumun çevresel konulara yönelik görüşlerini, 

değer yargılarını ve bilgi düzeylerini ortaya koymak 

bir gerekliliktir. Bu doğrultuda bu araştırmada, 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

çevresel konular ve özellikle küresel ısınma 

hakkında sahip oldukları görüşleri, değer yargıları 

ve bilgilerindeki farklılaşmalar ele alınmıştır. 

Araştırma sonuçları, toplumdaki mevcut her 

bir sosyal grup için farklı bir ulusal çevre eğitim 

programı hazırlanması gerektiğini ortaya 

koymuştur. Aynı zamanda bu eğitim programlarının 

çevreyle ilgili yerel ve/veya ulusal sivil toplum 

kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hazırlanması ve 

uygulanması başarıyı arttıracaktır. 

Sonuçta bu çalışmanın, kamuya yönelik 

olarak yürütülecek çevresel konulardaki planlama 

ve uygulamalarda, gerek çevresel eğitim gerekse 

diğer politika kararlarında görev alanlara yardımcı 

olması beklenmektedir. 
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