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ÖNSÖZ 
 

“Mersin İlinde Küresel Isınmaya Yönelik Düşünce, Değer ve Bilgilerin 

Değerlendirilmesi” isimli bu araştırma, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Müdürlüğü tarafından 2008 ile 2011 yılları arasında çalışılarak sonuçlandırılmış 

bir araştırma projesidir. 

Araştırmaya, Mersin İlindeki Kamu Kurum ve Kuruluş (KKK) 

çalışanları ve Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) üyeleri olmak üzere iki grup 

katılmıştır. İlk grup olan KKK çalışanlarını Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 

Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Mersin Bayındırlık-İskan İl Müdürlüğü, 

Mersin Devlet Su İşleri 67. Şube Müdürlüğü, Mersin Meteoroloji İstasyon 

Müdürlüğü, Mersin İl Tarım Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 

Müdürlüğü, Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mersin 

Büyükşehir Belediyesi ve Mersin İline bağlı birkaç köy muhtarlığından 

temsilciler oluşturmuştur. Araştırmanın ikinci katılımcı grubunu meydana 

getiren STÖ üyeleri ise Mersin İlindeki Orman Mühendisleri Odası, Harita ve 

Kadastro Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir 

ve Bölge Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri 

Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Arıcılıkla İlgili İşletme, Dernek veya Birlikler, 

Doğa Turizmi ve Seyahat Acenteleri, Avcı Örgütleri, Ekoturizm ile İlgili 

STÖ`ler, Kooperatifler, TEMA Vakfı, Emekli Ormancılar Derneği, Türkiye 

Ormancılar Derneği, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Dernekler Müdürlüğü 

temsilcilerinden oluşmuştur. Tüm katılımcılara araştırmanın ölçüm aracı olan 

anket formlarını dikkat ve samimiyetle doldurdukları için teşekkür etmek bir 

borçtur. 

Çalışma için hazırlanan anket formlarını yüz yüze görüşme yoluyla 

katılımcılara doldurtan Proje Yürütücüleri Osman POLAT, Ali TOPAL ve 

Sevda POLAT’a teşekkür ederim. 

 

 

 

Tarsus, 2011                                                                         Dr. Ersin YILMAZ 
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ÖZ 
 

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 dahil 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. 

Araştırmada kullanılan üç adet “bağımlı değişkene” çevresel konulara 

yönelik görüşler, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri dahildir. 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. 

 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 
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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. 

Araştırma sonuçları, toplumdaki mevcut her bir sosyal grup için farklı 

bir ulusal çevre eğitim programı hazırlanması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu 

program oluşturulurken, eğitimden faydalanacak her bir sosyal grubun sahip 

olduğu özellikler dikkate alınmalıdır. 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. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevre, Küresel Isınma, Kamu, Görüş, Değer Yargısı, Bilgi, Mersin 

İli. 
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ABSTRACT 
 

Environmental problems are one of the most important problems facing 

the world, but yet there is no full information of how the public perceive this 

threat. However, to insert issues such as global warming, climate change, and 

the other environmental problems etc. into the society agenda, the attitudes, 

knowledge and standard of judgment of the public toward environmental issues 

should be revealed. 

Objectives of this study were: (1) to assess the attitudes Public 

Organization and Institute (POI) employees and Non-Governmental 

Organization (NGO) members in Mersin Province hold toward the 

environmental issues, (2) to reveal the standard of judgment POI employees 

and NGO members in Mersin Province hold toward the environmental 

management, (3) to determine how knowledgeable POI employees and NGO 

members in Mersin Province were about global warming and (4) to compare 

and assess if POI employees and NGO members in Mersin Province differ in 

the environmental attitudes, the environmental standard of judgment and the 

knowledge of the global warming. 

 Three “dependent variables” in this research included the 

environmental attitudes, the environmental standard of judgment and the 

knowledge of the global warming. There were eight “independent variables” in 

this research. These were education, age, gender, stay duration in Mersin 

Province, marital status, house type, place of residence, and membership of 

environmental organization. 

In achieving the objectives of this research and in testing the research 

hypothesis, several statistical techniques were Cronbach’s alpha test, descriptive 

statistics (mean and standard deviation), frequencies, binom variables, one way 

analysis of variance (ANOVA), an independent t test, correlation analysis, 

multiple linear regression analysis, and chi-square test. 

There were statistically significant differences in age, gender, marital 

status, and membership of any environmental organization between groups. 

Whereas, the difference of education, stay duration in Mersin Province, house 

type, and place of residence between the participant groups was not statistically 

significant. 

Based on the overall environmental attitude responses, both groups 

showed an overall positive environmental attitude. However there was no 

statistically significant difference between the environmental attitudes held by 

groups. According to results of the statistical analysis, there were statistically 

significant differences between education, age, stay duration in Mersin 

Province, and membership of any environmental organization groups for the 

environmental attitudes. But, there were no statistically significant difference 
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between gender, marital status, house type, and place of residence groups for 

the environmental attitudes. There was no statistically a significant difference 

between the environmental attitudes held by groups when the effects of 

demographic variables were controlled. 

There was no statistically significant difference between the 

environmental standard of judgment held by groups. According to results, there 

were statistically significant differences between education, age, and house 

type groups for the environmental standard of judgment. However, there were 

no statistically significant difference between stay duration in Mersin Province, 

gender, marital status, place of residence, and membership of any 

environmental organization groups for the environmental standard of judgment. 

There was no statistically significant difference between the environmental 

standard of judgment held by groups when the effects of demographic variables 

were controlled. 

There was no statistically significant difference between knowledge of 

the global warming of participant groups. There were statistically significant 

difference between age, gender, and membership of any environmental 

organization groups and the knowledge of the global warming. However, there 

were no statistically significant differences between education, stay duration in 

Mersin Province, marital status, house type, place of residence groups for the 

knowledge of the global warming. There was statistically significant difference 

between the knowledge of the global warming held by groups when the effects 

of demographic variables were controlled. 

The environmental standard of judgment were not statistically 

significant, but positively correlated with both the environmental attitudes and 

the knowledge of the global warming. However, the knowledge of the global 

warming was statistically, significantly and positively related to the 

environmental attitudes. 

Results of research revealed that it should be designed a national 

education program suitable for the various types of each social group. This 

program should be designed by taking characteristics of each social group into 

account. The program should be organized and applied by cooperating with 

local and/or national environmental non-governmental organizations. 

Finally it is expected that this research will assist persons involved in 

both environmental education and the other policy decision in the planning and 

implementing of environmental issues that will be directed toward the public. 

 

Keywords: Environment, Global Warming, Public, Attitude, Standard of Judgment, 

Knowledge, Mersin Province. 

 



 

3 

 

 
1. GİRİŞ 

 

 

1.1. Araştırmanın Tanıtımı 
 

Çevre sorunları, Dünyanın yüz yüze kaldığı en önemli sorunlardan 

birisidir. Her ne kadar son yıllarda çevresel konular kamu tarafından önemle 

dikkate alınsa da, çevre sorunları geçmişten bu yana devam etmekte ve 

gelecekte de devam edecek görünmektedir.  

Bununla birlikte kamunun bu tehdidi nasıl algıladığı ile ilgili henüz tam 

bir bilgi elde mevcut değildir. Oysa toplumların çevre sorunlarına karşı 

gösterdiği tepkileri ve çevre koruma önlemlerine yönelik destekleri, çevresel 

konular hakkındaki bilgilerine ve çevre sorunlarının ciddiyetine inanmış 

olmalarına bağlıdır. Nitekim son yıllarda sosyal bilimler konusunda çalışan 

araştırmacılar, insanların (ve dolayısıyla toplumun) çevresel konulardaki 

bilgilerine, çevreye karşı düşüncelerine ve çevresel davranışlarına 

odaklanmıştır. Birçok araştırmacı çevresel sorunların kökeninde büyük ölçüde 

toplumun sahip olduğu temel değerler olduğunu öne sürmektedir. 

Bu nedenle küresel ısınma, iklim değişikliği ve diğer çevre sorunları 

gibi konuları kamunun gündemine dahil etmek için, öncelikle kamunun çevresel 

konulara yönelik görüşlerinin, değer yargılarının ve bilgi düzeylerinin bilinmesi 

gereklidir. Literatür özeti bölümünde inceleneceği üzere, her ne kadar bazı 

ülkelerde toplumun çevresel konulardaki görüşleri, değer yargıları ve bilgi 

düzeyleri araştırılmış olsa da, ülkemizde bu konu hakkında hemen hiçbir bilgi 

bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle, günümüzde ülkemizin farklı 

bölgelerindeki toplumların çevresel konulardaki görüşlerinin neler olduğu, 

çevresel konulara yönelik ne gibi değer yargılarına sahip olduğu ve önemli bir 

çevresel sorun olan küresel ısınmaya yönelik bilgilerinin hangi düzeyde olduğu 

konularında yeterli bilgi mevcut değildir. 

Böylece Mersin İlinde de, farklı sosyal gruplar olan KKK (Kamu 

Kurum ve Kuruluşları) çalışanları ile STÖ (Sivil Toplum Örgütü) üyelerinin 

çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargılarını 

ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri ve bunlar arasındaki farklılıkları ele 

alan herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle Mersin ilindeki bu 

katılımcı gruplar için şu ilişkilerin araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur; (1) 

çevresel konulara yönelik görüşler arasındaki ilişkiler, (2) çevresel konulara 

yönelik değer yargıları arasındaki ilişkiler, (3) küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri arasındaki ilişkiler ve (4) grupların demografik özelliklerine (eğitim, 

yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut 

şekli, yaşanılan yer ve çevresel organizasyona üyelik) göre çevresel konulara 
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yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasındaki ilişkiler. 

Dolayısıyla bu çalışma, Mersin İlindeki çevresel değerlerin bugünkü ve 

gelecekteki durumu konusunda önemli bir etkiye sahip olan sosyal grupların 

(KKK çalışanları ve STÖ üyeleri) çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel 

konulara yönelik değer yargıları ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

konusunda veri sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle bu araştırma, Mersin İlindeki 

farklı sosyal grupların çevresel konulardaki görüşlerini, değer yargılarını ve 

bilgi düzeylerini hangi faktörlerin etkilediği konusunda bilgi üretmektedir. Aynı 

zamanda bu araştırma, Mersin İli için sürdürülebilir kalkınma yönündeki bir 

stratejinin önemli bir bileşeni durumunda olan, kamunun çevresel eğitimi 

çalışmaları için konular belirlemek suretiyle temel verileri ortaya koymaktadır. 

Bunun yanında okullardaki çevresel eğitim çalışmalarında hangi konulara 

yoğunlaşmak gerektiğini de açıklığa kavuşturmaktadır. 

Sonuçta bu çalışmanın kamuya yönelik olarak yürütülecek çevresel 

konulardaki planlama ve uygulamalarda, gerek çevresel eğitim gerekse diğer 

politika kararlarında görev alanlara yardımcı olması beklenmektedir. 

 

 

1.2. Literatür Özeti 
 

1970’lerin başından bu yana çevre konusunda kamuda oluşan ilgi, 

birçok sosyal bilim adamını çevreyi sosyal bir harekete göre tanımlamaya sevk 

etmiştir. Çevresel hareketin ortaya çıkışından bu yana, çevre sorunlarının 

toplumun geleceği üzerinde sahip olacağı etkiler konusunda, çevresel ve sosyal 

bilim literatüründe çok sayıda araştırma yapılmıştır. 

Ülkemiz dışında gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde; kamunun 

çevresel konulara ilgi düzeyini etkileyen konuların yaş, yaşanılan yer, politik 

görüş, sosyal sınıf, eğitim ve cinsiyet olduğu belirlenmiştir (BUTTEL ve 

FLINN, 1976; VAN LIERE ve DUNLAP, 1980). Kamunun büyük bir kısmının 

küresel ısınma sorunuyla ilgilendiği, ancak bu konu hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadığı ortaya çıkmıştır (DUNLAP ve ark., 1992; ANONİM, 1992; 

ANONİM, 1988). MOHAI ve BRYANT (1998) ise çevresel ilgilerin insanların 

sosyal statüsüne bağlı olarak değişebileceğine dikkat çekmektedir. Bu yazarlara 

göre, küresel boyuttaki çevre sorunları ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyi üzerine 

soyun önemli bir etkisi bulunmamaktadır. KIM (1999), çevresel görüş 

çalışmalarında kullanılan değişkenleri incelemiştir. Buna göre ABD’deki 

çevresel görüş çalışmaları için en önemli belirleyici değişkenler olarak cinsiyet, 

sosyoekonomik durum ve soy belirtilmiştir. 

UYEKI ve HOLLAND (2000) ise çevre yanlısı, hayvan yanlısı ve daha 

az büyüme kavramlarına yönelik toplum görüşünü etkileyen faktörleri 

belirlemek üzere yaş, gelir, soy ve cinsiyetin dâhil olduğu değişkenleri 
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kullanmıştır. Bu araştırmada daha düşük gelirli ve daha az eğitimli kişilerin 

daha çevre ve hayvan yanlısı oldukları belirlenmiştir. Bayanların hayvan hakları 

konusuyla daha ilgili oldukları saptanmıştır. Daha az büyüme kavramını daha 

genç katılımcılar desteklemiştir. Aynı zamanda Afrika kökenli Amerikalıların 

beyaz soydan katılımcılara göre çevre konularıyla daha fazla ilgilendikleri 

ortaya çıkmıştır. Bir diğer çalışmada, DRORI ve YUCHTMAN-YAAR (2002) 

tarafından İsrail’deki Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa şehirlerinde çevresel konulara 

yönelik kamunun görüş ve sezgileri araştırılmıştır. Katılımcıların çevresel 

konulara yönelik görüşlerindeki farklılığın, çoğunlukla kendi toplumlarının bu 

konudaki tehlike düzeyleriyle ilgili olduğu, buna karşın bireylerin 

sosyoekonomik özelliklerindeki farklılıkların daha az önemli olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

WEAVER (2002) 1993 yılı Uluslararası Sosyal Anket Programı 

verilerini kullanarak ABD, Birleşik Krallık, Batı Almanya, Rusya ve 

Japonya’daki çevre yanlısı görüşleri etkileyen faktörleri incelemiştir. Buna göre 

çevre yanlısı görüşler ile doğanın kutsallığı inancı, liberal değerler, bazı 

çevresel bilgiler ve bilimsel bulgular arasında ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

FRANZEN (2003) ise 2000 yılı Uluslararası Sosyal Anket Programına katılan 

26 ülkenin vatandaşları arasında doğal çevreye yönelik ilgi bakımından 

karşılaştırma yapmıştır. Buna göre küresel boyuttaki çevre korumaya verilen 

desteğin refah düzeyiyle yakından ilişkili olduğu belirlenmiş olup, zengin 

ülkelerde yaşayan insanların fakir ülkelerde yaşayan insanlardan çevresel 

konulara daha fazla ilgi gösterdiği ortaya çıkmıştır. 

LAROCHE ve ark. (2002) Kanada’daki tüketicilerin çevresel bilgi, 

görüş ve davranışları üzerine kültürün etkisini araştırmıştır. Buna göre İngiliz-

Kanadalılarla karşılaştırıldığında, Fransız-Kanadalıların ekolojik konulara 

yönelik daha bilgili ve ilgili oldukları, çevre dostu kıyafetlerin önemli olduğuna 

inandıkları, çoğu şirketin çevreye yönelik sorumlu davrandığını düşündükleri ve 

herhangi bir satın alma yapacaklarında bir dereceye kadar çevresel konuları 

dikkate aldıkları ortaya çıkmıştır. WATSON ve HALSE (2005) Avustralya, 

Maldiv Cumhuriyeti ve Endonezya’daki öğretmen adayları arasında çevresel 

görüş yönünden benzerlikler ve farklılıklar, anketler ve bireysel görüşmeler 

yoluyla incelenmiştir. Her ne kadar anket verilerinden elde edilen çevresel 

görüşler benzer olsa da, kültürel çeşitlilikten dolayı görüşmelerden elde edilen 

verilerde önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

KELLSTEDT ve ark. (2008) küresel ısınma ve iklim değişikliği 

risklerine yönelik olarak kamunun yaptığı değerlendirmelere, kamunun sahip 

olduğu bilgi düzeyini, kamunun bilim adamlarına olan güvenini ve kişisel 

yeterlilik faktörlerini dâhil etmiştir. Bu üç faktörün küresel ısınma ve iklim 

değişikliğine yönelik risk değerlendirmeleri üzerinde önemli etkiye sahip 

olduğu bulunmuştur. Özellikle bilgi düzeyi yüksek ve bilim adamlarına daha 



 

6 

 

çok güven duyan katılımcıların, küresel ısınmaya karşı hem kişisel olarak daha 

az sorumlu oldukları hem de daha az ilgi gösterdikleri anlaşılmıştır. 

HUDDART-KENNEDY ve ark. (2009) Kanada’daki kırsal ve kentsel 

yerlerde yaşayanların çevresel açıdan destekleyici davranışlarını ve diğer 

çevresel ilgi şekillerini araştırmıştır. Sonuçlar, çevresel ilginin göstergeleri 

açısından kırsal ve kentsel nüfus arasında hemen hiçbir farklılığın 

bulunmadığını, buna karşın kırsal nüfusun çevre konusuna daha yüksek öncelik 

verdiği ve geri dönüşüm davranışlarına daha çok katıldığını göstermiştir. 

LINDEMANN-MATTHIES ve HYSENI (2009) tarafından Kosova’daki ilgi 

grupları ve çevresel meslek dışından yetişkinlere yönelik olarak çevresel 

konulardaki (özellikle biyolojik çeşitlilik) bilgileri ve görüşleri konusunda bir 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Çoğu katılımcı çevresel sorunlar olarak hava ve su 

kirliliğini belirtmiş olup, biyolojik çeşitliliğin kaybı ise az sayıda katılımcı 

tarafından ifade edilmiştir. Çoğu katılımcı Kosova’nın endemik ve nesli 

tehlikeye düşmüş türleri konusunda yetersiz bilgiye sahiptir. BORICK ve 

RABE (2010) ABD’deki yetişkinlerin küresel ısınmaya inanmaları ve 

inanmamalarının nedenlerini incelemiştir. Katılımcıların iklim değişikliğine 

yönelik görüşlerinin kişisel gözlemlere, meteorolojik durumlara ve dünyadaki 

fiziksel değişikliklere göre ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bir kişinin küresel 

ısınma inancını etkileyen faktörleri, büyük oranda politik görüşlerin belirlediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Öte yandan sosyal yaşamdaki farklı toplum kesimlerinden bireyler ile 

bunların sahip olduğu çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara 

yönelik değer yargıları ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki 

ilişkiler de, ülkemizde henüz çalışılmamış araştırma konularıdır. Bununla 

birlikte ülkemizde farklı toplum kesimlerinin çevresel konulara yönelik bakış 

açılarını genel olarak ortaya koyan birkaç araştırma yapılmıştır.  

Bu çalışmalardan ilki, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim 

Fakültesindeki 192 öğrenciyi kapsayan çevresel görüş ölçeği geliştirme 

çalışmasıdır (BERBEROĞLU ve TOSUNOĞLU, 1995). Bu araştırma 

sonucunda nüfus artışı, çevre sorunları, nükleer enerji ve enerji korumaya 

yönelik görüşlerden oluşan dört boyutlu bir çevresel görüş ölçeği 

geliştirilmiştir. Öte yandan ülkemizde 1995 yılında Sosyoloji Derneği 

tarafından Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonunun maddi katkılarıyla 

“Ailenin Çevre Eğitimindeki Rolü Araştırma/Eğitim Projesi” kapsamında bir 

başka araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada Ankara İlindeki Çankaya ve 

Mamak mahallelerindeki 100 hanede yaşayan hane reisi ve eşinden oluşan 200 

kişi ile bir anket çalışması yapılmıştır. Böylece farklı sosyoekonomik düzeydeki 

yerleşim yerlerinde karşılaştırmalı olarak, STÖ’ler aracılığıyla toplumun 

çevreye duyarlılığını arttırmada uygun araçlar geliştirilmiştir (KASAPOĞLU ve 

ark., 1995). Ardından KASAPOĞLU (1997), aynı araştırmanın verilerini 



 

7 

 

kullanarak Ankara’daki bu iki mahallede cinsiyet değişkeni ile çevre için 

maliyete katlanma tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. 

Ülkemizdeki çevresel konulara yönelik bir diğer görüş araştırmasında, 

İstanbul İlinde oturanların NEP (New Environmental Paradigm, Yeni Çevresel 

Paradigma) isimli görüş ölçeğinde yer alan ifadelere yönelik görüşleri 

araştırılmıştır (FURMAN, 1998). Bu ölçek, genel olarak İstanbul’da oturanlar 

tarafından kabul görmüştür. Katılımcıların çevresel konulara yönelik bilgisi, 

çevresel ilgileriyle pozitif şekilde ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. TAŞKIN 

(2004) ise ülkemizin farklı bölgelerindeki lise son sınıf öğrencilerinin çevresel 

görüşlerini etkileyen faktörleri belirlemek üzere hem NEP hem de GAP 

(General Environmental Attitude and Perceptions, Genel Çevresel Görüş ve 

Sezgiler) isimli görüş ölçeklerini kullanmıştır. Buna göre öğrencilerin çevresel 

görüşlerini etkileyen faktörlerin okul tipi, cinsiyet, ailenin eğitim düzeyi ve 

ailenin gelir düzeyi olduğu anlaşılmıştır. 

Ülkemizde gerçekleştirilen bir diğer çalışmada Burdur İlindeki 136 

bireyin çevresel yönden sorumlu davranışlara katılımlarını etkileyen değişkenler 

belirlenmiştir (KASAPOĞLU ve ECEVİT, 2002). Buna göre eğitim düzeyi ve 

bilginin beraberce çevresel yönden sorumlu davranış üzerinde etkili olan en 

önemli faktörler olduğu ortaya çıkmıştır. DEMİRBAŞ ve PEKTAŞ (2009), 

Kırıkkale merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören altıncı, yedinci ve 

sekizinci sınıflardan 86 öğrencinin çevre sorunlarına yönelik temel kavramları 

tanıma düzeylerini araştırmıştır. Buna göre öğrencilerin çevreye yönelik 

duyarlılık düzeylerinin yeterli olduğu, günlük hayatlarında karşılaştıkları çevre 

sorunlarına çoğunlukla doğru cevap verdikleri, ancak öğretim ortamında 

nedenleri üzerinde fazlaca durulmadığı düşünülen sera etkisi, küresel ısınma vb. 

konularda yanlış cevaplar verdikleri görülmüştür. GÜLEY (2009) tarafından 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait Fakülteler ve Yüksek Okullarından 

1149 öğrencinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri, küresel ısınmayı 

önlemeye yönelik davranışları, bu konuda aldıkları eğitimler ve eğitimin etkileri 

ile sosyodemografik özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin 

küresel ısınma hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı, üniversitedeki 

eğitim programlarında ve sosyal etkinliklerde çevre sorunları ve küresel ısınma 

konusunun yeterince işlenmediği ve bireylerin bu konularda etkili şekilde bir 

tutum geliştiremediği tespit edilmiştir. 

Öte yandan Çevre ve Orman Bakanlığı ve Mersin İl Çevre Orman 

Müdürlüğü yayınlarında, Mersin İlinde karşılaşılan çevre sorunları, öncelik 

sırasına göre, şu şekilde belirtilmektedir; (1) atıklar, (2) su kirliliği, (3) hava 

kirliliği, (4) plansız kentleşme ve (5) kıyı tahribatı (ÇEVRE VE ORMAN 

BAKANLIĞI, 2010; MERSİN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 

2007). Bu durum Mersin İlinde ciddi çevre sorunlarının yaşandığını ve toplum 

sağlığı üzerine olumsuz etkilerin mevcut olduğunu göstermektedir. 
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Ülkemizde yapılan tüm bu çalışmalar her ne kadar çevresel görüş 

konusundaki bazı boyutları ele almış olsalar da, Mersin İlindeki farklı toplum 

kesimlerinin çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik 

değer yargıları ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri konusunda herhangi 

bir bilgi üretmemiştir. 

Bu literatür incelemesinde rastlanan çalışmalar, ülkemizde kamunun 

çevresel konulara yönelik görüşleri, değer yargıları ve bilgileri konusunda daha 

fazla çalışmaya yönelik ihtiyacı ortaya koymaktadır. Böylece bu araştırmanın 

literatürdeki mevcut bazı boşlukları doldurması ümit edilmektedir. 

 

 

 1.3. Araştırmanın Amaçları 
 

Bu araştırmada Mersin İlindeki farklı toplum kesimlerinin çevresel bilgi 

ve bilinç düzeyini hangi faktörlerin oluşturduğu ve çevresel anlayışın 

temellerinin nelerden meydana geldiği araştırılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın 

amaçları; Mersin İlindeki farklı toplum kesimlerini temsil eden KKK çalışanları 

ile 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. 

 

 

 1.4. Kapsam ve Uygulama Yerleri 
 

Araştırmaya dâhil olan Mersin İlindeki iki farklı sosyal grubu, KKK 

çalışanları ve STÖ üyeleri temsil etmektedir. İlk grup olan KKK çalışanlarını 

Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluşları, Diğer Kamu Kuruluşları, AR-GE 

Kuruluşları ve Yerel Yönetimlerde çalışanlar oluşturmaktadır. Çevre ve Orman 

Bakanlığı Kuruluşlarını temsil eden Mersin Orman Bölge Müdürlüğü (42 kişi) 

ve Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden (30 kişi) toplam 72 çalışan 

araştırmaya katılmıştır. Diğer Kamu Kuruluşlarını oluşturan Mersin 

Bayındırlık-İskân İl Müdürlüğü (1 kişi), Mersin Devlet Su İşleri 67. Şube 

Müdürlüğü (2 kişi), Mersin Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü (3 kişi) ve Mersin 

İl Tarım Müdürlüğünden (2 kişi) çalışmaya dâhil olan çalışan sayısı toplam 8 

kişidir. Mersin İlindeki AR-GE Kuruluşları olan Doğu Akdeniz Ormancılık 

Araştırma Müdürlüğü (11 kişi), Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü (2 kişi) ve Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğünün (6 kişi) toplam 19 çalışanı araştırmada katılımcı olarak 

yer almıştır. Yerel Yönetimler kapsamındaki Mersin Büyükşehir Belediyesi (6 
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kişi) ve Mersin İline bağlı birkaç köy muhtarlığı (8 kişi) ise toplam 14 

katılımcıyla temsil edilmiştir. Böylece araştırmanın birinci katılımcı grubu olan 

KKK çalışanları, toplam 113 çalışandan oluşmuştur. 

Araştırmanın ikinci katılımcı grubunu meydana getiren STÖ üyeleri ise 

Meslek Örgütleri, Özel Sektör Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 

temsilcilerinden oluşmaktadır. Meslek örgütleri kapsamındaki Mersin Orman 

Mühendisleri Odası (2 kişi), Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (1 kişi), 

Mersin Mimarlar Odası (1 kişi), Mersin Peyzaj Mimarları Odası (1 kişi), Mersin 

Şehir ve Bölge Plancıları Odası (1 kişi), Mersin Ziraat Mühendisleri Odası (2 

kişi), Mersin Çevre Mühendisleri Odası (1 kişi) ve Mersin Gıda Mühendisleri 

Odası (5 kişi) toplam 14 üyesi ile çalışmada temsil edilmiştir. Yine STÖ 

kapsamında yer alan Mersin İlindeki Özel Sektör Kuruluşlarından Arıcılıkla 

İlgili İşletme, Dernek veya Birlikler (1 kişi) ve Doğa Turizmi ve Seyahat 

Acentelerinden (1 kişi) araştırmada 2 temsilci bulunmaktadır. Mersin İlinde 

faaliyet gösteren STÖ’lerden Avcı Örgütleri (1 kişi), Ekoturizm ile İlgili 

STÖ`ler (1 kişi), Kooperatifler (1 kişi), kısa adı TEMA olan Türkiye Erozyonla 

Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (16 kişi), Emekli 

Ormancılar Derneği (6 kişi), Türkiye Ormancılar Derneği (2 kişi), kısa adı 

AKİB olan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (2 kişi) ve Dernekler Müdürlüğünden (1 

kişi) ise toplam 30 temsilci çalışmaya katılmıştır. Bu durumda araştırmanın 

ikinci grubu olan STÖ üyeleri, araştırmada toplam 46 kişiyle temsil edilmiştir. 

Sonuçta araştırma gruplarını oluşturan KKK çalışanları (113 kişi) ve 

STÖ üyelerinin (46 kişi) toplamından oluşan araştırmanın toplam örnek 

büyüklüğü sayısı, 159 kişidir. Seçilen bu örnek populasyon ile 2009 ve 2010 

yılları süresince anket formu doldurma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada araştırmanın uygulama yeri olarak seçilen Mersin İli, 

Türkiye’nin güneyindeki Akdeniz Bölgesinde ve Adana ile Antalya İlleri 

arasındadır. İl, nüfus bazında Türkiye’deki sekizinci büyük bölgedir. Nüfusun 

yarısı 25 yaşın altında olup, %7,7’si yüksek öğrenim mezunudur. İşsizlik oranı 

%10,2’dir. Nüfusun %58’i tarım sektöründe istihdam edilmektedir. İlin GSMH 

içindeki payı %2,75’dir. 1,6 milyon hektarlık yüzölçümünün %25’ini tarım 

alanları ve %51’ini ise orman alanları (840 350 ha) oluşturmaktadır. Türkiye 

tarımsal üretiminin %3’ünü üretmektedir. (MTSO, 2006; ÇDA, 2007). 
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 2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

 

 2.1. Materyal 
 

Çevresel görüşleri belirleme yönünde literatürde farklı ölçüm araçlarına 

(anket formlarına) rastlamak mümkündür. Bunlardan araştırmacılar arasında en 

uygun olarak görüleni NEP isimli ölçüm aracıdır (DUNLAP ve VAN LIERE, 

1978). Bu ölçüm aracının üç boyutu bulunmakta olup, bunlar (1) büyümenin 

sınırlandırılması gerektiği inancı, (2) insanoğlunun doğanın parçası olduğu 

inancı ve (3) doğanın bir dengesi olduğu inancıdır. Yeni Çevresel Paradigma 

olarak ifade edilebilecek bu ölçek, çağdaş çevreciliği yansıtan bir dünya görüşü 

ile ilgili bir ölçektir. Bu ölçek doğanın yüksek değerini, şefkati diğer türlere 

doğru genelleştiren bir empati duygusunu, diğer toplumları ve diğer nesilleri, 

insanlara ve doğaya karşı risklerden kaçınacak şekilde dikkatli planlamayı ve 

hareket etmeyi, insanların uyum sağlayabileceği büyüme sınırlarının olduğunu 

kabullenmeyi, büyüme sınırlarının olduğunu kabullenmeyi ve ekonomik-politik 

gidişatı yürütebilmek için yeni yöntemleri bünyesine katan yeni bir topluma 

yönelik arzuları içeren bir görüştür (ARCURY ve ark., 1986). Bu ölçek, 

sonradan DUNLAP ve ark. (2000) tarafından revize edilmiştir. 

Farklı ülkelerde NEP kullanılarak çevresel görüşleri araştıran bazı 

çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde, daha önce literatür özeti bölümünde 

belirtildiği üzere, FURMAN (1998) tarafından İstanbul İli için ve TAŞKIN 

(2004) tarafından lise son sınıf öğrencileri için NEP kullanılarak çevresel görüş 

belirleme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmasında NEP ölçeğini kullanan GOOCH 

(1995) ise yerel çevresel konulara yönelik ilgi düzeyinin, İsveç ile 

karşılaştırıldığında, Litvanya ve Estonya’da çok daha yüksek olduğunu, bunun 

nedeni olarak da bu toplumların çevre sorunlarından çok daha fazla doğrudan 

etkilendiğini belirtmektedir. Latin Amerika ülkelerinde NEP ile yapılan 

çalışmalar, bu ülkelerdeki toplumların daha az çevre yanlısı görüşlere sahip 

olduklarını göstermiştir (SCHULTZ ve ark., 2000). Nijerya ortaöğretim 

okullarındaki öğrenciler üzerinde NEP uygulamasını içeren bir başka çalışmada 

ise, bu öğrencilerin çevresel konulara yönelik bilgilerinin yetersiz olduğunu ve 

bu konular için negatif görüşlere sahip olduklarını ortaya koymuştur 

(MANSARAY ve AJIBOYE, 1997). 

Bir diğer görüş ölçeği ise DSP (Dominant Social Paradigm, Dominant 

Sosyal Paradigma) isimli bir ölçektir. Bu ölçek de Batılı ve sanayileşmiş 

ülkelerde geniş şekilde kullanılmaktadır. DSP ölçeği, tüm değer ölçüsünün 

insanoğlu olduğu ve dünya ile onun sahip olduğu doğal kaynakların 

insanoğlunun ihtiyaçlarını karşıladığı sürece değerli görüldüğü antroposentrik 

dünya görüşünü yansıtmaktadır (DUNLAP ve VAN LIERE, 1978). Buna karşın 
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çoğu çevreciler için bu dünya görüşü, ekosistem ve doğal kaynak bozulmasının 

temel nedenidir. 

Bir diğer çalışmada ise TAŞKIN (2004) tarafından GAP (General 

Environmental Attitude and Perceptions, Genel Çevresel Görüş ve Sezgiler) 

isimli bir başka ölçüm aracı kullanılmıştır. Bu ölçüm aracı da (1) çevresel 

konularla ilgili geleceğe yönelik sezgiler, (2) eko-etik kişisel tercihler ve (3) 

ekoloji-merkezli arazi yönetimi olmak üzere üç boyut içermektedir. 

Bununla birlikte bu ölçüm araçlarının, farklı kültürlere ve toplumlara ait 

çevresel görüşleri ölçülebilmesi için en iyi araç oldukları konusu şüphelidir. 

Zira bu ölçüm araçları, gelişmiş batı kültürlerinin bakış açısını yansıtmakta ve 

batılı olmayan ve/veya gelişmekte olan ülkelerdeki çevresel görüşleri 

değerlendirmede yetersiz kalabilmektedir. Aynı zamanda her çalışmanın 

amaçlarına uyabilecek tek tip bir anket formu bulabilmek de mümkün değildir. 

Bu araştırmada da Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

çevresel konulara yönelik görüşlerini, çevresel konulara yönelik değer 

yargılarını ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerini belirlemek üzere bir 

ölçüm aracı kullanılmıştır. Bu ölçüm aracı geliştirilirken, esasen FASON (1996) 

tarafından kullanılan ölçüm aracı temel kaynak olmuştur. Her ne kadar bu 

araştırmada Batı ülkeleri için geliştirilmiş bir ölçüm aracı kullanılmış olsa da, 

ülkemizin sosyokültürel durumuna uygun hale getirilmesi yönünde bu ölçüm 

aracında yer alan soru maddeleri üzerinde, araştırma amaçları doğrultusunda 

değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle Dünyamız, ülkemiz ve Mersin 

İli için en yaygın ve/veya etkili olan çevre sorunları ve küresel ısınma 

konularını belirlemek amacıyla, çevresel konulardaki yayınlara yönelik 

kapsamlı bir literatür çalışması yapılmıştır. Bu literatür incelemesi sonucunda, 

Dünyada, ülkemizde ve Mersin İlindeki toplumun yüz yüze kaldığı en önemli 

çevre sorunları belirlenmiş ve küresel ısınmayla ilgili ana konular tespit 

edilmiştir. Ardından literatüre dayalı bu bilgilerden faydalanılarak, ölçüm 

aracındaki her bir soru maddesine son şekli verilmiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçüm aracı, yani 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. 

Anket formunun 1. Bölümü olan “Çevresel Konulara Yönelik Görüşler 

Bölümü”, katılımcıların farklı çevresel konulara yönelik görüşlerini ölçmek 

üzere tasarlanmıştır. Bu bölüm 10 soru maddesinden oluşmuştur. Formun 2. 

Bölümünde “Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları” soruları yer 

almaktadır. Bu bölüm, katılımcıların çevresel sorunlarla ilgili değer yargılarını 

ölçmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu bölümün soru maddesi sayısı ise 5’dir. 

Formdaki 3. Bölüm olan “Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyi Bölümünün” 

amacı, çalışmaya katılanların küresel ısınma sorununun mevcudiyeti, nedenleri 

ve sonuçları konusundaki bilgi düzeylerini ölçmektir. Bu bölümde 18 soru 
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maddesi yer almıştır. Formun 4. Bölümünde ise “Katılımcıların Demografik 

Özellikleri” araştırılmıştır. Bu kapsamda cevaplandırılması istenen demografik 

özellikler eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni hal, 

yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve herhangi/başka bir çevresel 

organizasyona üyelik olmak üzere 8 soru maddesinden yer almaktadır. Ayrıca 

çalışmaya dâhil olan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevre 

sorunları ve küresel ısınma konularında belirtmek isteyebilecekleri diğer 

görüşleri yazmalarına imkân vermek amacıyla, anket formuna açık-uçlu bir 

“Yorum Bölümü” de eklenerek, katılımcıların çevresel konular ve küresel 

ısınmayla ilgili diğer görüşlerine de ulaşılmış ve anket sorularından elde edilen 

bilgileri tamamlayan diğer bilgiler de elde edilmiştir. Böylece anket formunda 

Mersin İlindeki toplumun yüz yüze kaldığı en önemli çevre sorunları ve küresel 

ısınma konuları ile ilgili toplam 41 soru maddesi, her bir katılımcıya 

cevaplandırılması için sunulmuştur.  

 

 

 2.2. Yöntem 
 

 

2.2.1. Hipotezler 
 

Araştırma amaçları doğrultusunda, istatistik teknikler yardımıyla 

sınanan sıfır hipotezler şunlardır; 

H01: Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri, demografik 

özellikleri (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni hal, 

yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve herhangi/başka bir çevresel 

organizasyona üyelik) açısından istatistiksel olarak homojendir, 

H02: Mersin İlindeki KKK çalışanlarının çevresel konulara yönelik 

görüşleri, STÖ üyelerininkine nazaran istatistiksel olarak önemli şekilde daha 

olumlu değildir, 

H03: Demografik özelliklerine (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam 

oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik) göre, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H04: Demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan 

konut şekli ve yaşanılan yer) etkileri kontrol edildiğinde, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H05: Mersin İlindeki KKK çalışanlarının çevresel konulara yönelik 

değer yargıları, STÖ üyelerininkine nazaran istatistiksel olarak önemli şekilde 

daha olumlu değildir, 
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H06: Demografik özelliklerine (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam 

oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik) göre, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H07: Demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan 

konut şekli ve yaşanılan yer) etkileri kontrol edildiğinde, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H08: Mersin ilindeki KKK çalışanlarının küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri, STÖ üyelerininkine nazaran istatistiksel olarak önemli şekilde daha 

yüksek değildir, 

H09: Demografik özelliklerine (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam 

oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik) göre, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H010: Demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan 

konut şekli ve yaşanılan yer) etkileri kontrol edildiğinde, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H011: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel 

konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir pozitif 

iki değişkenli ilişki yoktur, 

H012: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin demografik 

özellikleri (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni hal, 

yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer, herhangi/başka bir çevresel organizasyona 

üyelik) ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer 

yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak önemli bir pozitif iki değişkenli ilişki yoktur. 

 

 

 2.2.2. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 
 

Araştırmada kullanılan üç adet “bağımlı değişkene” çevresel konulara 

yönelik görüşler, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri dâhildir. Anket formundaki 10 maddelik çevresel 

konulara yönelik görüş sorularına verilen cevapların ortalaması alınarak bir 

görüş indeksi puanı elde edilmiştir. Ardından benzer şekilde anket formundaki 

çevresel konulara yönelik değer yargıları soruları için elde edilen cevapların 

ortalaması hesaplanarak bir değer indeksine ulaşılmıştır. Küresel ısınmaya 
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yönelik bilgi düzeyleri için ise, bu sorulara verilen doğru cevapların sayısı 

ölçülmüştür. 

Çalışmanın “bağımsız değişkenlere” 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. 

 

 

 2.2.3. Değerlendirme Yöntemleri 
 

Araştırmanın amaçlarına ulaşmak ve araştırma hipotezini sınamak için 

farklı teknikler kullanılmıştır. Bunlar Cronbach alfa testi, tanımlayıcı 

istatistikler (ortalama ve standart sapma), frekanslar, binom değişkenleri, tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test), 

bağımsız örneklemeler t-testi, korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon 

analizi ve ki-kare testi olmuştur. Bu tekniklerin araştırmada hangi amaçlar için 

kullanıldığı aşağıda belirtilmiştir. 

Ölçüm aracında yer alan çevresel konulara yönelik görüşler, çevresel 

konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

ölçeklerinin güvenilirliği, “Cronbach alfa testi” kullanılarak tahmin edilmiştir. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin, anket formunun 

her bir bölümündeki cevaplarını değerlendirmek için “tanımlayıcı istatistikler 

(ortalama ve standart sapma)” kullanılmıştır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin eğitim, yaş, 

cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut şekli, 

yaşanılan yer ve herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelikten oluşan 

demografik özelliklerinin sıklıklarını (sayılarını) ve anket formundaki her bir 

soru maddesine yönelik cevapların sıklıklarını değerlendirmek üzere 

“frekanslar” kullanılmıştır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara 

yönelik görüşlerine ve çevresel konulara yönelik değer yargılarına ilişkin 

cevaplarından elde edilen verilerin “iki sonuçlu” (kabul ediyorum ve kabul 

etmiyorum) hale dönüştürülmesinde “binom değişkenleri” kullanılmıştır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin eğitim, yaş ve 

Mersin’de toplam oturma süresinden oluşan demografik özellikleri itibariyle 

çevresel konulara yönelik görüşlerdeki, çevresel konulara yönelik değer 

yargılarındaki ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerindeki farklılıkların 

önemini ölçmeye yönelik çözümlemelerde “tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA)” kullanılmıştır. 

“Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” sonucunda gruplar arasında fark 

ortaya çıktığında, bu farkın hangi gruplar arasında, ne yönde olduğunu 
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belirlemek ve farkın kaynağını ortaya koymak için “Tukey çoklu karşılaştırma 

testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyeleri arasındaki çevresel 

konulara yönelik görüşleri ve çevresel konulara yönelik değer yargıları 

farklılıklarının önemini sınamak için “bağımsız örneklemeler t-testi” 

kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların cinsiyet, medeni hal, yaşanılan konut, 

yaşanılan yer ve herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelikten oluşan 

demografik özellikler itibariyle çevresel konulara yönelik görüşlerindeki, 

çevresel konulara yönelik değer yargılarındaki ve küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeylerindeki farklılıkların önemini ölçmeye yönelik çözümlemeler için de bu 

teknikten faydalanılmıştır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara 

yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkileri incelemek için 

“korelasyon analizinden” faydalanılmıştır. Aynı zamanda katılımcıların eğitim, 

yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut 

şekli, yaşanılan yer ve herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelikten 

oluşan demografik özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel 

konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

arasındaki iki değişkenli ilişkileri araştırmak için de “korelasyon analizi” 

kullanılmıştır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerine ait birden fazla 

bağımsız değişkenin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan yer ve yaşanılan 

konut şekli) her bir bağımlı değişken (çevresel konulara yönelik görüşler, 

çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri) üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla “çoklu doğrusal regresyon 

analizi” kullanılmıştır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerine ait demografik 

özelliklerdeki farklılığın önemini araştırmak için “ki-kare testinden” 

faydalanılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan KKK çalışanları ile STÖ üyeleri 

arasındaki küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri cevaplarındaki 

farklılıklarının önemini sınamak için bu teknik uygulanmıştır. 
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3. BULGULAR 
 

Bu bölümde araştırmaya katılanların demografik özellikleri, çevresel 

konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri ortaya konulmuştur. Araştırmanın amaçları ve 

hipotezleri doğrultusunda yapılan veri çözümlemelerine değinilmiş ve elde 

edilen sonuçlar açıklanmıştır. Bu doğrultuda katılımcılardan elde edilen sayısal 

verilerin istatistiksel çözümlemelerinden elde edilen bulgular, tablo ve şekiller 

yardımıyla sunulmuştur. Tüm bu açıklamalar yapılırken çalışmaya dâhil olan 

katılımcılar, KKK çalışanları ve STÖ üyeleri olmak üzere iki gruba ayrılarak 

incelenmiştir. 

 

 

3.1. Grupların Demografik Özellikleri 
 

Çalışmaya katılan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerine 

yönelik sosyodemografik bilgiler toplanmıştır. Bu kapsamda eğitim, yaş, 

cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut şekli, 

yaşanılan yer ve çevresel organizasyona üyelik değişkenleri dikkate alınmıştır. 

Bu verileri toplamanın ana amacı, çalışmaya dâhil olan katılımcıların 

profilini ortaya koyarak genel tanıtımını yapmaktır. Diğer amaç ise, hem 

katılımcılar hem de bunların dâhil olduğu gruplar (KKK ve STÖ) arasında 

demografik özellikler itibariyle farklılık olup olmadığını incelemektir. Bu 

amaçla “ki-kare testi” kullanılarak, %5 anlamlılık düzeyinde grupların 

demografik özellikler açısından homojenliği sınanmıştır. Elde edilen veriler ve 

değerlendirme sonuçları topluca Ek Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

3.1.1. Eğitim 
 

Bu araştırmanın katılımcıları olan KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

çoğunluğu, “yüksekokul ve lisans” eğitimine sahiptir (%62,9; 100 kişi). Nitekim 

hem KKK’dan katılanların (%65,5; 74 kişi) hem de STÖ’den katılanların 

(%56,5; 26 kişi) çoğunluğu “yüksekokul ve lisans” eğitimine sahiptir. KKK’dan 

katılanların “yüksekokul ve üzeri” eğitime sahip olanların oranı (%88,5; 100 

kişi), STÖ’den katılanlardan (%73,9; 34 kişi) daha yüksektir. Eğitim özellikleri 

açısından sınanan sıfır hipotez aşağıdaki gibidir; 

H01a: Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri, eğitim 

özellikleri açısından istatistiksel olarak homojendir. 

Yapılan “ki-kare testi” sonucunda grupların eğitim özellikleri arasındaki 

farklılığın istatistiksel açıdan önemli olmadığı, farklılığın rastgele nedenlerden 
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kaynaklandığı ve grupların sahip oldukları eğitim düzeyleri açısından homojen 

olduğu tespit edilmiştir (χ
2
=5,322; p=0,070>0,050). Böylece H01a kabul 

edilmiştir (Ek Tablo 1 ve Ek Şekil 1a). 

 

 

3.1.2. Yaş 
 

Araştırmaya katılanların çoğunluğunun “35-54 yıl arası” orta yaşlarda 

(%62,2; 99 kişi) olduğu belirlenmiştir. STÖ üyelerinin hem “34 ve altı” 

yaşlarda (%28,3; 13 kişi) hem de “55 ve üstü” yaşlarda (%23,9; 11 kişi) KKK 

çalışanlarından daha yüksek yüzdeye sahip olduğu anlaşılmıştır. Yaş 

özelliklerine yönelik olarak aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H01b: Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri, yaş özellikleri 

açısından istatistiksel olarak homojendir. 

“Ki-kare testi” sonucunda, gruplar arasındaki yaş farklılığının 

istatistiksel açıdan önemli olduğu ve grupların yaş özellikleri açısından homojen 

olmadığı ortaya çıkmıştır (χ
2
=8,241; p=0,041<0,050). Yani H01b ret edilmiştir 

(Ek Tablo 1 ve Ek Şekil 1b). 

 

 

3.1.3. Cinsiyet 
 

Araştırmaya katılan KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çoğunluğu 

“erkektir” (%76,1; 121 kişi). Grupların her birinde “bayandan” daha çok 

“erkek” katılımcılar yer almıştır. Öte yandan STÖ üyelerinde (% 37,0; 17kişi), 

KKK çalışanlarından (%18,6; 21 kişi) daha yüksek oranda “bayan” 

bulunmaktadır. Cinsiyet özellikleri kapsamında sınanan sıfır hipotez şudur; 

H01c: Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri, cinsiyet 

özellikleri açısından istatistiksel olarak homojendir. 

“Ki-kare testinin” uygulanmasıyla, gruplar arasındaki cinsiyet 

farklılığının istatistiksel olarak önemli olduğu, yani grupların cinsiyet özellikleri 

açısından homojen olmadığı belirlenmiştir (χ
2
=5,099; p=0,024<0,050). Bu 

durumda H01c ret edilmiştir (Ek Tablo 1 ve Ek Şekil 1c). 

 

 

3.1.4. Mersin’de Toplam Oturma Süresi 
 

Katılımcıların çoğunluğu (%22,6; 36 kişi) “20 yıldan fazla” süredir 

Mersin’de oturmaktadır. Mersin’de toplam oturma süresi açısından katılımcı 

gruplar incelendiğinde, KKK çalışanları arasında en yüksek yüzdenin “6-12 yıl 

arası” oturanlarda (%25,7; 29 kişi) olduğu, buna karşın STÖ üyeleri arasında en 

yüksek yüzdenin ise “20 yıldan fazla” (%34,8; 16 kişi) oturanlarda olduğu 
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anlaşılmaktadır. Bunlardan çalışmaya katılan STÖ üyelerinin çoğunluğu 

(%60,9; 28 kişi) uzun yıllardır (20 yıldan fazla veya tüm yaşam süresince) 

Mersin’de ikamet etmektedir. Mersin’de toplam oturma süresi açısından 

aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır;  

H01d: Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri, Mersin’de 

toplam oturma süresi özellikleri açısından istatistiksel olarak 

homojendir. 

Uygulanan “ki-kare testi”, gruplar arasında Mersin’de toplam oturma 

süresi yönünden mevcut farklılığın istatistiksel açıdan önemli olmadığını, 

farklılığın rastgele nedenlerden kaynaklandığı ve grupların Mersin’de toplam 

oturma süresi açısından homojen olduğunu göstermiştir (χ
2
=11,202; 

p=0,082>0,050). Bu durumda H01d kabul edilmiştir (Ek Tablo 1 ve Ek Şekil 

1d). 

 

 

3.1.5. Medeni Hal 
 

Çalışmaya dâhil olan KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin tamamı 

incelendiğinde, çoğunluğunun “evli” olduğu anlaşılmaktadır (%83,6; 133 kişi). 

Yine her iki grup için de, çalışmaya katılanların çoğunluğu “evlidir”. Aynı 

zamanda KKK çalışanları ile karşılaştırıldığında, STÖ üyeleri “bekâr” 

kategorisi kapsamında daha yüksek bir yüzdeye (%28,3; 13 kişi) sahiptir. 

Medeni hal özellikleri için aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H01e: Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri, medeni hal 

özellikleri açısından istatistiksel olarak homojendir. 

“Ki-kare testi” uygulaması sonucunda, gruplar arasında medeni hal 

özellikleri açısından mevcut farklılığın istatistiksel yönden önemli olduğu, yani 

grupların medeni hal özellikleri açısından homojen olmadığı belirlenmiştir 

(χ
2
=5,542; p=0,019<0,050). Yani H01e ret edilmiştir (Ek Tablo 1 ve Ek Şekil 

2a). 

 

 

3.1.6. Yaşanılan Konut Şekli 
 

Tüm katılımcılar içinde “apartman dairesinde” oturanların çoğunluğu 

oluşturduğu görülmektedir (%89,3; 142 kişi). Her iki grup için de, katılımcıların 

çoğunluğu “apartman dairesinde” oturmaktadır. KKK çalışanları içinde 

“müstakil evde” oturanlar (%13,3; 15 kişi), STÖ üyelerinden (%4,3; 2 kişi) daha 

yüksek yüzdeye sahiptir. Yaşanılan konut şekli itibariyle aşağıdaki sıfır hipotez 

sınanmıştır; 

H01f: Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri, yaşanılan konut 

şekli açısından istatistiksel olarak homojendir. 
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“Ki-kare testi” sonucunda, gruplar arasındaki yaşanılan konut şekli 

farklılığının istatistiksel olarak önemli olmadığı, farklılığın rastgele nedenlerden 

kaynaklandığı ve böylece grupların yaşanılan konut şekli yönünden homojen 

olduğu belirlenmiştir (χ
2
=2,728; p=0,155>0,050). Bu durumda H01f kabul 

edilmiştir (Ek Tablo 1 ve Ek Şekil 2b). 

 

 

3.1.7. Yaşanılan Yer 
 

Çalışmaya katılanların çoğunluğunun “kentsel” bölgede yaşadığı 

anlaşılmıştır (%89,9; 143 kişi). KKK çalışanları ile karşılaştırıldığında, STÖ 

üyeleri arasında “kentsel” bölgede yaşayanların yüzdesi (%93,5; 43 kişi) daha 

yüksektir. Yaşanılan yer açısından sınanan sıfır hipotez aşağıdadır; 

H01g: Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri, yaşanılan yer 

açısından istatistiksel olarak homojendir. 

“Ki-kare testi” sonuçları, konutlar arasındaki yaşanılan yer farklılığının 

istatistiksel olarak önemli olmadığını, farklılığın rastgele nedenlerden 

kaynaklandığını ve grupların yaşanılan yer açısından homojen olduğunu ortaya 

koymuştur (χ
2
=0,897; p=0,561>0,050). Yani H01g kabul edilmiştir (Ek Tablo 1 

ve Ek Şekil 2c). 

 

 

3.1.8. Herhangi/Başka Bir Çevresel Organizasyona 
Üyelik 
 

Çalışmaya katılan KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin %83,8’i (132 

kişi) “herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyeliği” bulunmamaktadır. 

KKK çalışanlarının “herhangi bir çevresel organizasyona üyeliği” oldukça 

düşük düzeydedir (%3,5; 4 kişi). Buna karşın STÖ üyelerinin ait oldukları örgüt 

dışında “başka bir çevresel organizasyona üye olanlarının” oranı %50’dir (23 

kişi). Herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik yönünden aşağıdaki 

sıfır hipotez sınanmıştır; 

H01h: Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri, herhangi/başka 

bir çevresel organizasyona üyelik açısından istatistiksel olarak 

homojendir. 

“Ki-kare testi” uygulaması sonucunda, gruplar arasındaki 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik yönünden farklılığın 

istatististiksel açıdan önemli olduğu, yani grupların herhangi/başka bir çevresel 

organizasyona üyelik açısından homojen olmadığı belirlenmiştir. (χ
2
=46,815; 

p=0,000<0,050). Böylece H01h ret edilmiştir (Ek Tablo 1 ve Ek Şekil 2d). 
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3.2. Çevresel Konulara Yönelik Görüşler 
 

Çevresel konulara yönelik görüşler, Likert tipi bir ölçeğe dayalı olarak 

geliştirilen bir soru formu yardımıyla ölçülmüştür. Bu amaçla “kesinlikle kabul 

ediyorum”, “kabul ediyorum”, “ne kabul ediyorum ne de kabul etmiyorum”, 

“kabul etmiyorum” ve “kesinlikle kabul etmiyorum” şeklinde bir cevap şablonu 

kullanılmıştır. Cevaplar “kesinlikle kabul ediyorum” (ölçeğin en olumlu değeri) 

için 1 ve “kesinlikle kabul etmiyorum” (ölçeğin en olumsuz değeri) için 5 olmak 

üzere 1’den 5’e kadar kotlanmıştır. Ankette sunulan her bir görüş için, 

katılımcılardan görüşlerine en uygun olan puanı daire içerisine almak suretiyle, 

görüşlerini ifade etmeleri istenmiştir. Çalışmaya katılanların ortalama puanı 

1,20 ile 4,52 arasında değişmektedir. Anket formunun “Çevresel Konulara 

Yönelik Görüşler Bölümü”, 10 sorudan oluşmaktadır (Ek Tablo 2). Çevresel 

konulara yönelik görüş ölçeğinin güvenilirliği, “Cronbach Alfa Güvenilirlik 

Katsayısı” kullanılarak tahmin edilmiştir. 10 soruluk bu ölçek, 0,7171’lik bir 

alfa değeri ortaya koymuştur (Ek Tablo 3 ve Ek Tablo 4).  

 

 

3.2.1. Grupların Çevresel Konulara Yönelik Görüşleri 
 

Çalışmaya katılan Mersin İlindeki KKK Çalışanları ve STÖ 

Üyelerinden çevresel konulara yönelik 10 maddeden oluşan görüş sorularını, 

beş noktalı bir ölçeğe göre değerlendirmeleri istenmiştir. Bu ölçekte;              

“1-kesinlikle kabul ediyorum”, “2-kabul ediyorum”, “3-ne kabul ediyorum ne de 

kabul etmiyorum”, “4-kabul etmiyorum” ve “5-kesinlikle kabul etmiyorum” 

şeklinde bir ayırım yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Ek Tablo 2 ve 4 ile Ek 

Şekil 3, 4, 5 ve 6’da sunulmuştur. 

Tüm katılımcılar için görüş sorularına verilen cevaplar incelendiğinde, 

en fazla kabul edilen görüşün 1,25 ortalama puan (standart sapma=0584) ile 

“basın, çevre sorunları hakkında toplumu daha iyi bilgilendirmelidir” görüşü 

olduğu anlaşılmaktadır. En az kabul gören görüş ise 4,38 ortalama puan 

(standart sapma=1,011) ile “küresel ısınma sorun değil, doğal bir eğilimdir ve 

müdahale etmemiz doğru olmaz” görüşüdür.  

Çevresel konulara yönelik görüş soruları için çalışmaya katılanlar, en 

fazla kabul görenden en az kabul görene doğru, görüşlerin sıralamasını 

aşağıdaki şekilde yapmıştır;  

 

1. Basın, çevre sorunları hakkında toplumu daha iyi bilgilendirmelidir 

(ortalama=1,25; standart sapma=0584), 

2. Toplumdaki her birey çevreyi korumak için bir şeyler yapmalıdır 

(ortalama=1,30; standart sapma=0718), 
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3. Küresel ısınma, dünyanın karşılaştığı en ciddi sorunlardan biri olarak 

görülmelidir (ortalama=1,46; standart sapma=0,832), 

4. Toplum, devletin çevre korumada daha etkin olmasını talep etmelidir 

(ortalama=1,49; standart sapma=0,729), 

5. Küresel ısınmaya katkıda bulunanlara daha sıkı kanuni yaptırımlar 

uygulanmalıdır (ortalama=1,52; standart sapma=0,913), 

6. Sanayi sektörü, çevre sorunlarının en büyük sorumlusudur 

(ortalama=1,69; standart sapma=0,814), 

7. Çevreyi korumak enerji üretmekten daha önemli olmalıdır 

(ortalama=1,97; standart sapma=0,954), 

8. Sosyal konular için azalmaya neden olsa da, çevre korumaya ödenek 

ayırmalıyız (ortalama=2,01; standart sapma=1,006), 

9. Ekonomik büyümenin durması pahasına da olsa, çevre kirliliği 

önlenmelidir (ortalama=2,16; standart sapma=1,152), 

10. Küresel ısınma sorun değil, doğal bir eğilimdir ve müdahale etmemiz 

doğru olmaz (ortalama=4,38; standart sapma=1,011). 

 

Mersin İlindeki KKK Çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara 

yönelik görüş sorularının her birisine verdikleri cevaplar incelendiğinde, “basın, 

çevre sorunları hakkında toplumu daha iyi bilgilendirmelidir” görüşünü 

katılımcıların %79,2’sinin (126 kişi) kesinlikle kabul ettiği ve %18,9’unun (30 

kişi) kabul ettiği görülmektedir. Böylece bu görüşü kesinlikle kabul eden ve 

kabul eden KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin oranı toplam %98,1 (159 kişi) 

olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda çalışmaya katılanların tamamına yakını, 

basının çevre sorunları konusunda toplumu daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Buna karşın bu görüşü kesinlikle kabul etmeyen %0,6 (1 kişi) 

veya kabul etmeyen %1,3 (2 kişi) olmak üzere toplam katılımcı oranı ise 

%1,9’dur (3 kişi). Öte yandan katılımcıların “iki sonuçlu” olarak yüzde kaçının 

ne cevap verdiğine bakıldığında, katılımcıların %93,7’sinin bu görüşü kabul 

ettiği ve %6,3’ünün ise kabul etmediği anlaşılmaktadır. 

“Sanayi sektörü, çevre sorunlarının en büyük sorumlusudur” görüşünü 

kesinlikle kabul eden KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin oranı %47,8 (75 

kişi) iken kabul edenlerin oranı %40,1’dir (63 kişi). Böylece bu görüşün 

kesinlikle kabul eden ve kabul eden katılımcıların toplam oranı %87,9’dur 

(138 kişi). Yani katılımcıların büyük çoğunluğu için, çevre sorunlarında en fazla 

sorumlu olan sektör, sanayi sektörüdür. Buna karşın bu görüş için kabul 

etmeğini ifade edenlerin oranı %5,1 (8 kişi) ve bu görüşü ne kabul eden ne de 

kabul etmeyenlerin oranı ise %7,0 (11 kişi) olup, bu hükümlerin toplam oranı 

%12,1’dir (19 kişi). Bu sonuçlar binom değişkenlerine dayalı olarak “iki 

sonuçlu” hale getirildiğinde, katılımcıların %82,9’unun “sanayi sektörü, çevre 

sorunlarının en büyük sorumlusudur” görüşünü kabul ettiği, geri kalan 

%17,1’inin ise bu görüşü kabul etmediği ortaya çıkmıştır.  
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“Toplum, devletin çevre korumada daha etkin olmasını talep etmelidir” 

görüşü katılımcıların %61,4’ü (97 kişi) tarafından kesinlikle kabul edilmiş 

iken, %32,3’ü (51 kişi) tarafından kabul edilmiştir. Böylece katılımcıların 

çoğunluğu, bu görüşü kesinlikle kabul etmekte veya kabul etmektedir. Bu 

görüşü ne kabul eden ne de kabul etmeyen katılımcı oranı %2,5 (4 kişi) ve 

kabul etmeyen katılımcı oranı ise %3,8’dir (6 kişi). Katılımcılara sunulan 

ağırlıkların Binom değişkenlerine dönüştürülmesi ve aritmetik ortalamalarının 

alınması ile elde edilen “iki sonuçlu” cevaplar incelendiğinde, katılımcıların 

%87,9’unun bu görüşü kabul ettiği ve %12,1’inin kabul etmeği görülmektedir.  

“Küresel ısınma, dünyanın karşılaştığı en ciddi sorunlardan biri olarak 

görülmelidir” görüşünü kesinlikle kabul eden katılımcıların oranı %69,2 (110 

kişi) ve kabul eden katılımcıların oranı ise %21,4 (34 kişi) olmak üzere, toplam 

%90,6’dır (144 kişi). O halde katılımcıların büyük çoğunluğu, dünyanın en 

önemli sorunlarından birisinin küresel ısınma olduğunu düşünmektedir. Buna 

karşın katılımcıların geri kalan toplam %9,4’ü (15 kişi) ise, bu görüşü ne kabul 

etmekte ne de kabul etmemekte (%5,0; 8 kişi), kabul etmemekte (%3,1; 5 

kişi) veya kesinlikle kabul etmemektedir (%1,3; 2 kişi). Katılımcıların “iki 

sonuçlu” olarak bu görüşe karşı ne şekilde düşündüklerine bakıldığında, 

katılımcıların %88,5’inin bu görüşü kabul ettiği ve %11,5’inin ise kabul 

etmediği anlaşılmaktadır. 

“Küresel ısınma sorun değil, doğal bir eğilimdir ve müdahale etmemiz 

doğru olmaz” görüşünü kesinlikle kabul eden katılımcıların oranı %4,4 (7 kişi) 

ve kabul eden katılımcıların oranı ise %3,1’dir (5 kişi). Geriye kalan büyük 

çoğunluktaki katılımcı, bu görüş konusunda ne kabul eden ne de kabul 

etmeyen (%3,1; 5 kişi), kabul etmeyen (%28,3; 45 kişi) veya kesinlikle kabul 

etmeyen (%61,0; 97 kişi) bir düşünceye sahiptir. Bu durumda KKK çalışanları 

ile STÖ üyelerinin büyük çoğunluğu küresel ısınmanın doğal bir sonuç 

olmadığını, bir çevre sorunu olduğunu ve mücadele etmek gerektiğini 

düşünmektedir. Bu görüşe yönelik olarak katılımcıların “iki sonuçlu” şekilde ne 

cevap verdiği incelendiğinde, katılımcıların %15,5’inin bu görüşü kabul 

ederken %84,5’inin kabul etmediği ortaya çıkmıştır.  

Katılımcıların %37,6’sı (59 kişi) “ekonomik büyümenin durması 

pahasına da olsa, çevre kirliliği önlenmelidir” görüşünü kesinlikle kabul eden 

bir cevap vermişken, %28,0’ı (44 kişi) kabul eden şeklinde cevap 

işaretlemiştir. Yani katılımcılar, çevre kirliliğini önlemenin ekonomik 

büyümeden daha öncelikle bir konu olduğunu ifade etmiştir. Buna karşın 

katılımcıların geri kalan toplam %34,4’ü (54 kişi), bu görüş konusunda ne 

kabul etme ne de kabul etmeme (%17,8; 28 kişi), kabul etmeme (%14,0; 22 

kişi) veya kesinlikle kabul etmeme (%2,5; 4 kişi) yönünde görüş belirtmiştir. 

Bu cevaplar “iki sonuçlu” olarak ele alındığında, katılımcıların %71,4’ünün bu 

görüşü kabul ettiği ve %28,6’sının ise kabul etmediği ortaya çıkmaktadır.  
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KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin %65,4’ü (104 kişi) “küresel 

ısınmaya katkıda bulunanlara daha sıkı kanuni yaptırımlar uygulanmalıdır” 

görüşü için kesinlikle kabul etme yönünde cevap vermişken, %25,2’sinin (40 

kişi) kabul etme görüşünü benimsediği anlaşılmaktadır. Böylece katılımcıların 

çoğunluğu, küresel ısınmaya neden olabilecek faaliyetlere karşı daha caydırıcı 

yaptırımlar uygulanması konusunda hemfikirdir. Buna karşın katılımcıların 

toplam %9,4’ü (15 kişi) bu görüş konusunda ne kabul etme ne de kabul 

etmeme (%4,4; 7 kişi), kabul etmeme (%1,9; 3 kişi) veya kesinlikle kabul 

etmeme (%3,1; 5 kişi) şeklinde hüküm belirtmiştir. Elde edilen cevaplar “iki 

sonuçlu” olarak değerlendirildiğinde, katılımcıların %87,0’ının bu görüşü kabul 

ettiği ve %13,0’ının kabul etmediği ortaya çıkmıştır.  

Katılımcıların %78,0’ı (124 kişi) “toplumdaki her birey çevreyi 

korumak için bir şeyler yapmalıdır” görüşüne yönelik kesinlikle kabul etme 

yönünde cevap vermişken, %18,9’u (30 kişi) kabul etme şeklinde düşünce 

belirmiştir. O halde katılımcıların büyük çoğunluğu, her bireyin çevre 

korumasına yönelik gayrette bulunması gerektiğini düşünmektedir. Bu görüşü 

kabul etmeyen katılımcıların oranı %1,3 (2 kişi) ve kesinlikle kabul 

etmeyenlerin oranı ise %1,9’dur (3 kişi). Buna karşın bu görüşe yönelik 

cevaplar “iki sonuçlu” olarak incelendiğinde, katılımcıların %92,4’ünün bu 

görüşü kabul ettiği ve %7,6’sının kabul etmediği anlaşılmaktadır. 

“Çevreyi korumak enerji üretmekten daha önemli olmalıdır” görüşünü 

kesinlikle kabul eden katılımcıların oranı %38,0 (60 kişi) ve kabul eden 

katılımcıların oranı %35,4’dür (56 kişi). Böylece KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin %73,4’ü (116 kişi) bu görüşü kesinlikle kabul etmekte veya kabul 

etmektedir. Bu görüşe yönelik ne kabul eden ne de kabul etmeyen (%19,0; 

30 kişi), kabul etmeyen (%7,0; 11 kişi) ve kesinlikle kabul etmeyen (%0,6; 1 

kişi) katılımcıların toplam oranı %26,6’dır (42 kişi). Diğer yandan katılımcıların 

bu görüşü kabul edip kabul etmeme yönünde “iki sonuçlu” olarak ne cevap 

verdiği hesaplandığında, katılımcıların %76,0’ının bu görüşü kabul ettiği ve 

%24,0’ının kabul etmediği belirlenmiştir. 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin %36,7’si (58 kişi) “sosyal konular 

için azalmaya neden olsa da, çevre korumaya ödenek ayırmalıyız” görüşünü 

kesinlikle kabul etmekte iken, %38,6’sı (61 kişi) bu görüşü kabul etmektedir. 

O halde katılımcıların çoğunluğu (%75,3; 119 kişi) bu görüşü kesinlikle kabul 

etmekte veya kabul etmektedir. Böylece bu katılımcılar, çevre korumaya 

yönelik daha fazla bütçe ayrılması gerektiğinin düşünmektedir. Bu görüşe 

yönelik ne kabul etme ne de kabul etmeme (%12,7; 20 kişi), kabul etmeme 

(%11,4; 18 kişi) veya kesinlikle kabul etmeme (%0,6; 1 kişi) şeklinde cevap 

veren katılımcıların oranı ise toplam %24,7’dir (39 kişi). “İki sonuçlu” cevap 

elde etme yönündeki hesaplama sonucunda ise, katılımcıların %75,0’ının bu 

görüşü kabul ettiği ve %25,0’ının kabul etmediği anlaşılmıştır.  
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3.2.2. Grupların Çevresel Konulara Yönelik 
Görüşlerindeki Farklılıklar 

 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara 

yönelik görüşleri arasında farklılığı incelemek üzere aşağıdaki sıfır hipotez 

sınanmıştır.  

H02: Mersin İlindeki KKK çalışanlarının çevresel konulara yönelik 

görüşleri STÖ üyelerininkine nazaran istatistiksel olarak önemli şekilde 

daha olumlu değildir. 

Çevresel konulara yönelik görüşler bakımından iki grup arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını ölçmek ve yukarıdaki hipotezi sınamak için 

“bağımsız örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. Tüm çevresel görüş sorularına 

verilen yanıtlar dikkate alındığında, her iki grubun da çevresel konulara yönelik 

görüşlerinin olumlu (pozitif) olduğu ortaya çıkmıştır. Buna karşın STÖ 

üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri (ortalama=1,86; standart 

sapma=1,257), KKK çalışanlarının görüşlerinden (ortalama=1,95; standart 

sapma=1,235) daha olumludur. Bununla birlikte gruplar arasında çevresel 

konulara yönelik görüşler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur 

(t=0,769; sd=157; p=0,193>0,050). Mevcut farklılık rastgele nedenlerden 

kaynaklanmıştır. Böylece H02 kabul edilmiştir (Ek Tablo 4). 

 

 

3.2.3. Grupların Çevresel Konulara Yönelik Her Bir 
Görüş Sorusuna Verdikleri Cevaplardaki Farklılıklar 

 

Çevresel konulara yönelik 10 görüş sorusu için KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin cevaplarına ilişkin “bağımsız örneklemeler t-testi” sonuçları yine Ek 

Tablo 4 ve Ek Şekil 3’de sunulmuştur. 

“Basın, çevre sorunları hakkında toplumu daha iyi bilgilendirmelidir” 

görüşünü STÖ üyeleri (ortalama=1,20; standart sapma=0,654), KKK 

çalışanlarından (ortalama=1,27; standart sapma=0,555) daha fazla 

desteklemektedir. Ancak gruplar arasındaki bu görüşe yönelik farklılık, anlamlı 

değildir (t=0,769; sd=157; p=0,443>0,050). 

“Sanayi sektörü, çevre sorunlarının en büyük sorumlusudur” görüşüne, 

STÖ üyeleri (ortalama=1,62; standart sapma=0,834) KKK çalışanlarından 

(ortalama=1,72; standart sapma=0,808) daha fazla katılmaktadır. Buna karşın 

grupların bu görüşe yönelik düşüncelerinde anlamlı bir fark bulunmamaktadır 

(t=0,702; sd=155; p=0,484>0,050). 

“Toplum, devletin çevre korumada daha etkin olmasını talep etmelidir” 

görüşü, KKK çalışanlarına (ortalama=1,52; standart sapma=0,735) nazaran 

STÖ üyeleri (ortalama=1,41; standart sapma=0,717) tarafından daha fazla 
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vurgulanmaktadır. Bununla birlikte grupların bu görüşe bakışı benzerlik 

göstermektedir (t=0,820; sd=156; p=0,413>0,050). 

“Küresel ısınma, dünyanın karşılaştığı en ciddi sorunlardan biri olarak 

görülmelidir” görüşüne STÖ üyeleri (ortalama=1,41; standart sapma=0,956), 

KKK çalışanlarından (ortalama=1,48; standart sapma=0,780) daha olumlu 

bakmaktadır. Ancak grupların bu görüşe yönelik düşüncelerinde anlamlı bir 

farklılık mevcut değildir (t=0,444; sd=157; p=0,658>0,050). 

Çevresel konulara yönelik bir diğer görüş olan “küresel ısınma sorun 

değil, doğal bir eğilimdir ve müdahale etmemiz doğru olmaz” görüşüne karşı, 

STÖ üyeleri KKK çalışanlarından daha olumsuz yaklaşmaktadır. Nitekim bu 

görüş için ortalama değerler STÖ üyeleri ile KKK çalışanları için sırasıyla 4,52 

(standart sapma=0,888) ve 4,33’dür (standart sapma=1,056). Buna karşın 

grupların bu görüşe yönelik hükümleri arasındaki farklılık anlamlı değildir    

(t=-1,099; sd=157; p=0,273>0,050). 

“Ekonomik büyümenin durması pahasına da olsa, çevre kirliliği 

önlenmelidir” görüşü STÖ üyelerince (ortalama=1,93; standart sapma=0,998) 

KKK çalışanlarından (ortalama=2,25; standart sapma=1,199) daha fazla 

inanılmaktadır. Ancak bu görüşe yönelik düşünce itibariyle, gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık yoktur (t=1,550; sd=155; p=0,123>0,050). 

“Küresel ısınmaya katkıda bulunanlara daha sıkı kanuni yaptırımlar 

uygulanmalıdır” görüşü, STÖ üyelerince (ortalama=1,41; standart 

sapma=0,805) KKK çalışanlarından (ortalama=1,57; standart sapma=0,953) 

daha fazla savunulmaktadır. Bununla birlikte grupların bu görüş itibariyle 

düşüncelerinde anlamlı bir fark bulunmamaktadır (t=0,960; sd=157; 

p=0,338>0,050).  

“Toplumdaki her birey çevreyi korumak için bir şeyler yapmalıdır” 

görüşü, hem KKK çalışanları (ortalama=1,30; standart sapma=0,693) hem de 

STÖ üyeleri (ortalama=1,30; standart sapma=0,785) için eşit ortalama değer 

almıştır. Dolayısıyla gruplar arasında bu görüşe yönelik bakış açısında bir fark 

yoktur (t=-0,027; sd=157; p=0,978>0,050). 

“Çevreyi korumak enerji üretmekten daha önemli olmalıdır” görüşüne 

STÖ üyeleri (ortalama=1,93; standart sapma=0,952), KKK çalışanlarından 

(ortalama=1,98; standart sapma=0,958) daha olumlu bakmaktadır. Ancak 

gruplar arasında bu görüşe yönelik düşüncelerdeki farklılık anlamlı değildir 

(t=0,283; sd=156; p=0,778>0,050)  

“Sosyal konular için azalmaya neden olsa da, çevre korumaya ödenek 

ayırmalıyız” görüşü için de, STÖ üyeleri (ortalama=1,84; standart 

sapma=0,928) KKK çalışanlarından (ortalama=2,07; standart sapma=1,033) 

daha olumlu düşünmektedir. Buna karşın gruplar arasında bu görüşe yönelik 

düşüncelerde de anlamlı bir farklılık mevcut değildir (t=1,279; sd=156; 

p=0,203>0,050). 
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3.2.4. Demografik Özelliklerine Göre Grupların Çevresel 
Konulara Yönelik Görüşleri 

 

Çalışmaya katılan KKK Çalışanları ile STÖ Üyelerinin demografik 

özellikler itibariyle çevresel konulara yönelik görüşleri Ek Tablo 5 ve Ek Tablo 

6’da sunulmuştur. 

 

 

3.2.4.1. Eğitim Gruplarına Göre Çevresel Konulara 
Yönelik Görüşlerdeki Farklılıklar 

 

Çalışmaya katılan Mersin İlindeki KKK Çalışanları ile STÖ Üyelerinin 

sahip oldukları eğitim düzeylerine göre, çevresel konulara yönelik görüşleri 

arasında farklılığı araştırmak üzere sınanan sıfır hipotez şudur; 

H03a: Eğitim gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri arasında istatistiksel 

olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve farklı eğitim grupları (ilköğretim ve 

lise, yüksek okul ve lisans, yüksek lisans ve doktora) arasında çevresel konulara 

yönelik görüşler açısından önemli bir fark olup olmadığını ölçmek üzere “tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Bu analizde eğitim grupları 

arasında önemli bir fark ortaya çıktığında, bu farkın hangi gruplar arasında, ne 

yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını ortaya koymak için, eğitim 

gruplarına “Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, eğitim grupları itibariyle çevresel konulara 

yönelik görüşler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğunu 

göstermektedir [F(2,156)=4,679; p=0,011<0,050]. Uygulanan Tukey testi, 

“ilköğretim ve lise” eğitim gruplarının çevresel konulara yönelik görüşlerinin 

(ortalama=1,67; standart sapma=0,547), hem “yüksekokul ve lisans” eğitim 

grubunun (ortalama=1,96; standart sapma=0,410) hem de “yüksek lisans ve 

doktora” eğitim grubunun (ortalama=2,01; standart sapma=0,562) 

görüşlerinden istatistiksel açıdan önemli derecede daha olumlu olduğunu ortaya 

koymuştur. Böylece H03a ret edilmiştir (Ek Tablo 5). 

 

 

3.2.4.2. Yaş Gruplarına Göre Çevresel Konulara Yönelik 
Görüşlerdeki Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin sahip olduğu yaş 

grupları itibariyle, çevresel konulara yönelik görüşlerdeki farklılığı incelemek 

amacıyla aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 
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H03b: Yaş gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri arasında istatistiksel 

olarak önemli bir fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve çevresel konulara yönelik görüşler itibariyle 

farklı yaş grupları (34 ve altı, 35-44, 45-54, 55 ve üstü) arasında önemli bir fark 

olup olmadığını belirlemek için “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” ve 

farklılıkları karşılaştırmak için “Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” 

kullanılmıştır. 

Uygulama sonucunda, yaş grupları itibariyle sahip olunan çevresel 

konulara yönelik görüşler arasında istatistiksel açıdan önemli farklılıklar 

bulunduğu belirlenmiştir. [F(3,155)=7,146; p=0,000<0,050]. Bu farklılığın 

hangi yaş grupları arasında olduğunu belirlemeye yönelik gerçekleştirilen 

Tukey testi, “34 ve altı” (ortalama=2,09; standart sapma=0,462) ile “35-44” 

(ortalama=2,03; standart sapma=0,532) yaş gruplarının, “45-54” 

(ortalama=1,79; standart sapma=0,355) ve “55 ve üstü” (ortalama=1,62; 

standart sapma=0,371) yaş gruplarından istatistikî açıdan önemli bir çevresel 

konulara yönelik görüş farklılığına sahip olduğunu göstermiştir. Bir başka ifade 

ile “45-54” ile “55 ve üstü” yaş gruplarının çevresel konulara yönelik görüşleri, 

“34 ve altı” ile “35-44” yaş gruplarının görüşlerinden istatistiksel olarak önemli 

şekilde daha olumludur. Bu yüzden H03b ret edilmiştir (Ek Tablo 5).  

 

 

3.2.4.3. Cinsiyet Gruplarına Göre Çevresel Konulara 
Yönelik Görüşlerdeki Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden oluşan 

katılımcıların, cinsiyet gruplarına göre çevresel konulara yönelik görüşleri 

arasında farklılığı araştırmak üzere sınanan sıfır hipotez şudur;  

H03c: Cinsiyet gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile 

STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve katılımcıların cinsiyet grupları olan 

erkekler ve bayanların arasında çevresel konulara yönelik görüşler açısından 

önemli bir fark olup olmadığının ölçmek üzere “bağımsız örneklemeler             

t-testinden” faydalanılmıştır.  

Buna göre Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin cinsiyet 

gruplarını oluşturan “erkekler” (ortalama=1,92; standart sapma=0,497) ile 

“bayanlar” (ortalama=1,96; standart sapma=0,424) arasında çevresel konulara 

yönelik görüşler açısından istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı ve 

farklılığın rastgele nedenlerden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır (t=-0,443; 

sd=157; p=0,658>0,050). Bu nedenle H03c kabul edilmiştir (Ek Tablo 6). 
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3.2.4.4. Mersin’de Toplam Oturma Süresi Gruplarına 
Göre Çevresel Konulara Yönelik Görüşlerdeki 
Farklılıklar 

 

Katılımcıların Mersin’de toplam oturma süresi gruplarına göre, çevresel 

konulara yönelik görüşlerindeki farklılığı belirlemek için sınanan sıfır hipotez 

şudur; 

H03d: Mersin’de toplam oturma süresi gruplarına göre, Mersin İlindeki 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve çevresel konulara yönelik görüşler 

bakımından katılımcıların Mersin’de toplam oturma süresi grupları (3 yıldan az, 

3-5 yıl arası, 6-12 yıl arası, 13-15 yıl arası, 16-20 yıl arası, 20 yıldan fazla, tüm 

yaşam süresince) arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark olup olmadığını 

incelemek üzere “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” ve farklılıkları 

karşılaştırmak için “Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” 

kullanılmıştır.  

Buna göre Mersin’de toplam oturma süresi grupları arasında çevresel 

konulara yönelik görüşler açısından istatistiksel olarak önemli bir farklılık 

mevcuttur [F(6,152)=3,750; p=0,002<0,050]. Ardından uygulanan Tukey testi, 

“3-5 yıl arası” (ortalama=1,88; standart sapma=0,285), “16-20 yıl arası” 

(ortalama=1,84; standart sapma=0,324), “20 yıldan fazla” (ortalama=1,84; 

standart sapma=0,357) ve “tüm yaşam süresince” (ortalama=1,71; standart 

sapma=0,440) Mersin’de toplam oturma süresi gruplarının, “3 yıldan az” 

(ortalama=2,27; standart sapma=0,608), “6-12 yıl arası” (ortalama=2,11; 

standart sapma=0,508) ve “13-15 yıl arası” (ortalama=2,15; standart 

sapma=0,776) oturma süresi gruplarından istatistiksel olarak daha olumlu 

çevresel konulara yönelik görüşlere sahip olduğunu göstermiştir. Böylece H03d 

ret edilmiştir (Ek Tablo 5).  

 

 

3.2.4.5. Medeni Hal Gruplarına Göre Çevresel Konulara 
Yönelik Görüşlerdeki Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanlı ile STÖ üyelerine ait medeni hal grupları 

itibariyle, çevresel konulara yönelik görüşlerde istatistiksel olarak önemli bir 

fark olup olmadığını incelemek üzere aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H03e: Medeni hal gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile 

STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 
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Bu hipotezi sınamak ve çevresel konulara yönelik görüşler açısından 

katılımcıların medeni hal grupları (bekâr ve evli) arasında istatistiksel açıdan 

önem taşıyan bir farklılığın olup olmadığı araştırmak amacıyla “bağımsız 

örneklemeler t-testi” uygulanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin medeni hal 

grupları olan “bekârlar” (ortalama=2,08; standart sapma=0,493) ve “evliler” 

(ortalama=1,90; standart sapma=0,472) arasında çevresel konulara yönelik 

görüşler açısından istatistikî yönden önemli bir farkın olmadığını göstermiştir 

(t=1,799; sd=35; p=0,081>0,050). Böylece H03e kabul edilmiştir (Ek Tablo 6). 

 

 

3.2.4.6. Yaşanılan Konut Şekli Gruplarına Göre Çevresel 
Konulara Yönelik Görüşlerdeki Farklılıklar 

 

Çalışmaya katılan Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

yaşadıkları konut şekillerine göre, çevresel konulara yönelik görüşlerindeki 

farklılığı ortaya koymak üzere sınaması yapılan sıfır hipotez şudur; 

H03f: Yaşanılan konut şekli gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve katılımcıların yaşadıkları konut şekli 

grupları (müstakil ev ve apartman dairesi) itibariyle çevresel konulara yönelik 

görüşleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığını incelemek 

üzere “bağımsız örneklemeler t-testi” uygulanmıştır. 

Bağımsız örneklemeler t-testi uygulaması sonucunda, KKK çalışanları 

ile STÖ üyelerinin yaşadıkları konut şekli grupları olan “müstakil ev” 

(ortalama=1,69; standart sapma=0,545) ile “apartman dairesinde” 

(ortalama=1,95; standart sapma=0,465) oturanlar arasında çevresel konulara 

yönelik görüşler itibariyle istatistiksel önemde bir farklılığa rastlanmamıştır  

(t=-1,889; sd=19; p=0,074>0,050). Dolayısıyla H03f kabul edilmiştir (Ek   

Tablo 6). 

 

 

3.2.4.7. Yaşanılan Yer Gruplarına Göre Çevresel 
Konulara Yönelik Görüşlerdeki Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin yaşadıkları yer 

grupları itibariyle, çevresel konulara yönelik görüşlerinde farklılığı inceleme 

yönünde aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H03g: Yaşanılan yer gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları 

ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 
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Bu hipotezi sınamak ve katılımcıların yaşadıkları yer gruplarını 

oluşturan kırsal bölgede yaşayanlar ile kentsel bölgede yaşayanlar arasında 

çevresel konulara yönelik görüşler bakımından istatistikî yönden önemli bir 

farklılığın mevcut olup olmadığını araştırmak için “bağımsız örneklemeler        

t-testi” kullanılmıştır. 

Buna göre KKK çalışanlı ile STÖ üyelerinden yaşanılan yer grupları 

olan “kırsal” bölgede yaşayanlar (ortama=1,77; standart sapma=0,703) ile 

“kentsel” bölgede yaşayanların (ortalama=1,94; standart sapma=0,447) çevresel 

konulara yönelik görüşlerin arasında istatistiksel önemde bir farklılığın 

bulunmadığı ve farklılığın rastgele nedenlerden kaynaklandığı görülmüştür   

(t=-1,424; sd=157; p=0,156>0,050). Sonuçta H03g kabul edilmiştir (Ek       

Tablo 6). 

 

 

3.2.4.8. Herhangi/Başka Bir Çevresel Organizasyona 
Üyelik Gruplarına Göre Çevresel Konulara Yönelik 
Görüşlerdeki Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanlarının herhangi bir çevresel organizasyona 

üye olup olmamasına ve STÖ üyelerinin bağlı oldukları çevresel örgüt dışında 

başka bir çevresel organizasyona üye olup olmamasına göre, çevresel konulara 

yönelik görüşleri arasında farklılığı araştırmak üzere sınanan sıfır hipotez şudur; 

H03h: Herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik gruplarına 

göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel 

konulara yönelik görüşleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark 

yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve katılımcıların herhangi/başka bir 

çevresel organizasyona üyelik durumlarına göre çevresel konulara yönelik 

görüşlerinde istatistiksel açıdan önemli bir farklılık olup olmadığını ölçmek 

amacıyla “bağımsız örneklemeler t-testi” uygulanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel bir 

organizasyona üyelik durumuna göre çevresel konulara yönelik görüşlerinde 

istatistiksel açıdan önemli farklılık olduğunu göstermektedir (t=-2,501; sd=157; 

p=0,013<0,050). Nitekim “herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye 

olanların” çevresel konulara yönelik görüşleri (ortalama=1,72; standart 

sapma=0,307), “herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye olmayanların” 

görüşlerinden (ortalama=10,97; standart sapma=0,498) istatistiksel olarak 

önemli derecede daha olumludur. Böylece H03h ret edilmiştir (Ek Tablo 6). 
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3.2.5. Grupların Çevresel Konulara Yönelik Görüşleri 
Üzerine Demografik Değişkenlerin Etkileri 

 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerine ait demografik 

özelliklerinin çevresel konulara yönelik görüşleri üzerine etkisini incelemek 

amacıyla aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H04: Demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan 

yer, yaşanılan konut şekli ve grup) etkileri kontrol edildiğinde, Mersin 

ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik 

görüşleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve birden fazla bağımsız değişkenin (demografik 

değişkenler) bir bağımlı değişken (çevresel konulara yönelik görüşler) 

üzerindeki etkisini incelemek üzere “çoklu doğrusal regresyon analizi” 

yaklaşımı kullanılmıştır. Regresyon yaklaşımı, iki adımlık bir süreçte 

yürütülmüştür. İlk aşamada regresyon modeline demografik özellikler 

girilmiştir. İkinci aşamada ise modele grup değişkeni dâhil edilmiştir. 

Regresyon analizinden elde edilen sonuçlar Ek Tablo 7’de verilmektedir.  

Buna göre ilk aşamada tek başına demografik özellikler (eğitim, 

cinsiyet, medeni hal, yaşanılan yer ve yaşanılan konut şekli), bağımlı 

değişkendeki yani KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara 

yönelik görüşlerindeki değişimlerin %1,3’ünü (Belirtme Katsayısı=0,013) 

açıklamaktadır. Modele grup değişkeninin dâhil edilmesi ile açıklanan değişim 

oranı %1,0’a (Belirme Katsayısı=0,015) yükselmiştir. Ancak bu aşamada grup 

bağımsız değişkeninin (β=0,047; p=0,078>0,050) çevresel konulara yönelik 

görüş bağımlı değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. 

İkinci aşamada çevresel konulara yönelik görüş üzerinde etkisi önemli olmayan 

diğer demografik değişkenlere ise cinsiyet (β=0,02; p=0,939>0,050), yaşanılan 

yer-kırsal (β=0,052; p=0,449>0,050) ve yaşanılan yer-kentsel (β=0,034; 

p=0,593>0,050) dâhil olmuştur. Buna karşın ikinci aşamadaki modelde çevresel 

konulara yönelik görüş üzerinde önemli etkiye sahip demografik değişkenler ise 

eğitim (β=0,056; p=0,036<0,050), medeni hal (β=0,077; p=0,004<0,050) ve 

yaşanılan konut şekli (β=0,085; p=0,018<0,050) olmuştur. İlk aşamada çevresel 

konulara yönelik görüş bağımlılık değişkeni üzerinde etkili olan bağımsız 

değişkenler (demografik özellikler), ikinci aşamada modele grup bağımsız 

değişkeninin dâhil edilmesi sonucunda değişmeyerek aynı kalmıştır. Bu nedenle 

H04 kabul edilmiştir. 
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3.3. Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları 
 

Grupların çevresel konulara yönelik değer yargıları da yine “kesinlikle 

kabul ediyorum”, “kabul ediyorum”, “ne kabul ediyorum ne de kabul 

etmiyorum”, “kabul etmiyorum” ve “kesinlikle kabul etmiyorum” şeklindeki 

Likert tipi cevap şablonu yardımıyla araştırılmıştır. Cevaplar “kesinlikle kabul 

ediyorum” (ölçeğin en yüksek değeri) için 1 ve “kesinlikle kabul etmiyorum” 

(ölçeğin en düşük değeri) için 5 olmak üzere 1’den 5’e kadar kotlanmıştır. 

Katılımcılardan ankette sunulan her bir değer yargısı için, görüşlerine en uygun 

olan puanı daire içerisine almak suretiyle, görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. 

Katılımcıların ortalama puanı 1,93 ile 4,53 arasında yer almıştır. Anket 

formunun “Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları Bölümünde” 5 soru 

bulunmaktadır (Ek Tablo 8). Çevresel konulara yönelik değer yargıları 

ölçeğinin güvenilirliği, yine “Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı” yardımıyla 

tahmin edilmiştir. 5 sorudan oluşan bu ölçek 0,4465’lik bir alfa değeri 

sergilemiştir (Ek Tablo 3 ve Ek Tablo 8).  

 

 

3.3.1. Grupların Çevresel Konulara Yönelik Değer 
Yargıları 

 

Anket dolduran KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden, çevresel konulara 

yönelik değer yargılarına ilişkin 5 soru maddesini, 5 noktalı bir ölçeğe            

(1-kesinlikle kabul ediyorum, 2-kabul ediyorum, 3-ne kabul ediyorum ne de 

kabul etmiyorum, 4-kabul etmiyorum ve 5-kesinlikle kabul etmiyorum) dayalı 

olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Böylece elde edilen sonuçlar Ek Tablo 8, 

Ek Tablo 9 ile Ek Şekil 7, 8, 9 ve 10’da verilmiştir.  

Katılımcılardan sağlanan cevaplara göre hesaplanmış olan ortalama 

puanlar dikkate alındığında, en fazla kabul edilen görüşün 2,11 ortalama puan 

(standart sapma=1,095) ile “devletimiz, çevreyi temizlemekten sorumlu 

olmalıdır” görüşü olduğu anlaşılmıştır. En az kabul gören görüşün ise 4,42 

ortalama puan (standart sapma =0,916) ile “çevre ve insan geri plana itilerek, 

‘önce kalkınma’ anlayışı benimsenmelidir” görüşüne ait olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer 

yargılarına ilişkin görüşlere verdikleri önem sırası, en fazla kabul görenden en 

az kabul görene doğru aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; 

 

1. Devletimiz, çevreyi temizlemekten sorumlu olmalıdır (ortalama=2,11; 

standart sapma=1,095), 
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2. Yasa dışı suçlar, ülkemizin yüz yüze kaldığı en büyük sorun olarak 

düşünülmelidir (ortalama=2,51; standart sapma=1,213), 

3. Ekonomik büyüme için, çevre kirliliğini önleyici harcamalar 

azaltılmalıdır (ortalama=4,04; standart sapma=1,233), 

4. Devletimizin bütçesinde, çevre korumaya şimdikinden daha az harcama 

ayrılmalıdır (ortalama=4,38; standart sapma=0,887), 

5. Çevre ve insan geri plana itilerek, “önce kalkınma” anlayışı 

benimsenmelidir (ortalama=4,42; standart sapma=0,916). 

 

Öte yandan “ekonomik büyüme için, çevre kirliliğini önleyici 

harcamalar azaltılmalıdır” görüşünü kesinlikle kabul eden katılımcıların oranı 

%8,9 (14 kişi) ve kabul eden katılımcıların oranı ise %4,5’dir (7 kişi). Buna 

karşın bu görüşü ne kabul eden ne de kabul etmeyen katılımcıların oranı %6,4 

(10 kişi) iken, kabul etmeyenlerin oranı %33,8 (53 kişi) ve kesinlikle kabul 

etmeyenlerin oranı %46,5’dir (73 kişi). Yani katılımcıların çoğu çevre 

kirliliğini önlemeye yönelik ödeneklerin azaltılmasına karşıdır. Katılımcıların 

verdiği cevaplar üzerinden “iki sonuçlu” olarak ne cevap verildiği 

hesaplandığında, katılımcıların %24,9’unun bu görüşü kabul ettiği, %75,1’inin 

kabul etmediği ortaya çıkmıştır.  

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin %23,2’si (36 kişi) “yasa dışı suçlar, 

ülkemizin yüz yüze kaldığı en büyük sorun olarak düşünülmelidir” görüşünü 

kesinlikle kabul etmekte ve %34,2’si (53 kişi) bu görüşü kabul etmektedir. 

Buna göre katılımcıların yarısı kadarı (%57,4; 89 kişi), çevre sorunlarından 

ziyade yaşa dışı suçları ülkemizin en büyük sorunu olarak görmektedir. Bu 

görüşü ne kabul eden ne de kabul etmeyenlerin oranı %16,8 (26 kişi), kabul 

etmeyenlerin oranı %20,0 (31 kişi) ve kesinlikle kabul etmeyenlerin oranı ise 

%5,8’dir (9 kişi). Buna karşın katılımcıların yüzde kaçının bu görüşü kabul 

ettiği ve kabul etmediği yönünde “iki sonuçlu” olarak cevaplar elde edildiğinde, 

katılımcıların %63,2’sinin bu görüşü kabul ettiği ve %36,9’unun kabul 

etmediği hesaplanmıştır.  

Katılımcıların %35,0’ı (55 kişi) “devletimiz, çevreyi temizlemekten 

sorumlu olmalıdır” görüşünü kesinlikle kabul etmekte ve %37,6’sı (59 kişi) 

kabul etmektedir. Böylece KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çoğunluğu 

(%72,6; 114 kişi) tarafından çevre kirliliğine karşı devletimizin sorumlu olması 

gerektiği ifade edilmiştir. Buna karşın katılımcıların %10,2’si (16 kişi) bu 

görüşü ne kabul etmiş ne de kabul etmemiş, %15,9’u (25 kişi) kabul 

etmemiş ve %1,3’ü (2 kişi) kesinlikle kabul etmemiştir. Elde edilen 

cevapların “iki sonuçlu” olarak değerlendirilmesi sonucu, katılımcıların 

%72,6’sının bu görüşü kabul ettiği ve %27,4’ünün kabul etmediği 

anlaşılmıştır. 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin %3,2’si (5 kişi) “devletimizin 

bütçesinde, çevre korumaya şimdikinden daha az harcama ayrılmalıdır” 
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görüşünü kesinlikle kabul etmekte ve %1,3’ü (2 kişi) kabul etmektedir. Bu 

görüşe yönelik ne kabul eden ne de kabul etmeyen cevabını veren 

katılımcıların oranı %4,5 (7 kişi) iken, kabul etmeyenlerin oranı %36,9 (58 

kişi) ve kesinlikle kabul etmeyenlerin oranı ise %54,1’dir (85 kişi). Buna göre 

çevre korumaya yönelik harcamaların azaltılmasını kabul etmeyen veya 

kesinlikle kabul etmeyen katılımcıların oranı %91,0’dır (143 kişi). Öte yandan 

katılımcıların yüzde kaçının kabul edip kabul etmeme yönünde “iki sonuçlu” 

olarak ne cevap verdiğine bakıldığında, katılımcıların %16,6’sının bu görüşü 

kabul ettiği ve %83,4’ünün kabul etmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

“Çevre ve insan geri plana itilerek, ‘önce kalkınma’ anlayışı 

benimsenmelidir” görüşünü kesinlikle kabul eden KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin oranı %3,8 (6 kişi) iken, kabul edenler bulunmamaktadır. Bu görüşe 

yönelik ne kabul ediyorum ne de kabul etmiyorum cevabını veren 

katılımcıların oranı %6,4’dür (10 kişi). Buna karşın bu görüşü kabul etmeyen 

(%29,5; 46 kişi) veya kesinlikle kabul etmeyen (%60,3; 94 kişi) katılımcıların 

oranı ise, toplam %89,8 (140 kişi) olmuştur. Elde edilen cevaplar “iki sonuçlu” 

olarak değerlendirildiğinde, katılımcıların %16,1’inin bu görüşü kabul ettiği ve 

%83,9’unun kabul etmediği belirlenmiştir.  

 

 

3.3.2. Grupların Çevresel Konulara Yönelik Değer 
Yargılarındaki Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara 

yönelik değer yargıları arasındaki farklılığı araştırmak için sınanan sıfır hipotez 

şudur; 

H05: Mersin İlindeki KKK çalışanlarının çevresel konulara yönelik 

değer yargıları STÖ üyelerininkine nazaran istatistiksel olarak önemli 

şekilde daha olumlu değildir. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve iki grup arasında sahip olunan çevresel 

konulara yönelik değer yargıları açısından farklılık olup olmadığını belirlemek 

için “bağımsız örneklemeler t-testinden” faydalanılmıştır. Tüm çevresel değer 

yargıları sorularına ait cevap puanlarına dayalı olarak, hem KKK çalışanlarının 

hem de STÖ üyelerini çevresel konulara yönelik değer yargıları cevapları 

ortalama puanının 3,49 (standart sapma=1,458) olduğu ortaya çıkmıştır. 

Böylece gruplar arasında çevresel konulara yönelik değer yargıları bakımından 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (t=0,004; sd=155; 

p=0,997>0,050). Farklılık rastgele nedenlerden kaynaklanmıştır. Sonuçta H05 

kabul edilmiştir (Ek Tablo 9). 
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3.3.3. Grupların Çevresel Konulara Yönelik Her Bir 
Değer Yargısı Sorusuna Verdikleri Cevaplardaki 
Farklılıklar 

 

Çevresel konulara yönelik 5 değer yargısı sorusuna KKK çalışanları ile 

STÖ üyelerinin verdiği cevaplara ilişkin “bağımsız örneklemeler t-testi” 

sonuçları Ek Tablo 9 ve Ek Şekil 7’de verilmektedir.  

“Ekonomik büyüme için, çevre kirliliğini önleyici harcamalar 

azaltılmalıdır” yargısı her iki grup tarafından da kabul görmese de, STÖ 

üyelerince (ortalama=4,16; standart sapma=1,242) KKK çalışanlarından 

(ortalama=4,00; standart sapma=1,230) daha güçlü şekilde reddedilmektedir. 

Bununla birlikte grupların bu değer yargısı açısından hükümlerinde, istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (t=-0,714; sd=155; p=0,476>0,050).  

“Yasa dışı suçlar, ülkemizin yüz yüze kaldığı en büyük sorun olarak 

düşünülmelidir” yargısına STÖ üyeleri (ortalama=2,39; standart sapma=1,146) 

KKK çalışanlarından (ortalama=2,56; standart sapma=1,241) daha fazla 

inanmaktadır. Ancak gruplar arasında bu değer yargısına yönelik hükümlerdeki 

farklılık, istatistiksel açıdan anlamlı değildir (p=0,796; sd=153; 

p=0,427>0,050). 

“Devletimiz, çevreyi temizlemekten sorumlu olmalıdır” yargısı da, STÖ 

üyelerince (ortalama=1,93; standart sapma=1,116) KKK çalışanlarından 

(ortalama=2,18; standart sapma=1,084) daha güçlü şekilde savunulmaktadır. 

Buna karşın gruplar arasında bu değer yargısına yönelik hükümlerde istatistiksel 

bakımdan anlamlı bir farklılık söz konusu değildir (t=1,271; sd=155; 

p=0,206>0,050). 

“Devletimizin bütçesinde, çevre korumaya şimdikinden daha az 

harcama ayrılmalıdır” yargısına karşı STÖ üyeleri (ortalama=4,53; standart 

sapma=0,919) KKK çalışanlarından (ortalama=4,31; standart sapma=0,870) 

daha şiddetli olarak karşı çıkmaktadır. Öte yandan bu değer yargısına yönelik 

hükümler açısından, gruplar arasında istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık 

yoktur (t=-0,268; sd=1,54; p=0,789>0,050). 

“Çevre ve insan geri plana itilerek, ‘önce kalkınma’ anlayışı 

benimsenmelidir” yargısına karşı her iki grup da olumsuz bakmakta olup, bu 

yargıya STÖ üyelerince (ortalama=4,45; standart sapma=0,951) KKK 

çalışanlarından (ortalama=4,41; standart sapma=0,906) daha güçlü şekilde 

olumsuz yaklaşılmaktadır. Bununla birlikte grupların bu değer yargısına yönelik 

düşünceleri arasındaki farklılık, istatistiksel bakımdan anlamlı değildir          

(t=-0,268; sd=1,54; p=0,789>0,050). 
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3.3.4. Demografik Özelliklerine Göre Grupların Çevresel 
Konulara Yönelik Değer Yargıları 

 

Çalışmaya katılan KKK Çalışanları ile STÖ Üyelerinin demografik 

özellikler itibariyle çevresel konulara yönelik değer yargıları Ek Tablo 10 ve Ek 

Tablo 11’de sunulmuştur. 

 

 

3.3.4.1. Eğitim Gruplarına Göre Çevresel Konulara 
Yönelik Değer Yargılarındaki Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin eğitim gruplarına 

göre, çevresel konulara yönelik değer yargılarındaki farklılığı incelemek üzere 

sınanan sıfır hipotez şudur; 

H06a: Eğitim gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve katılımcıların eğitim grupları (ilköğretim ve 

lise, yüksekokul ve lisans, yüksek lisans ve doktora) arasında çevresel konulara 

yönelik değer yargıları açısından önemli bir fark olup olmadığını araştırmak için 

“tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Ortaya çıkan farklılığın 

hangi eğitim grupları arasında olduğunu belirlemek için ise, “Tukey çoklu 

karşılaştırma testinden (post-hoc test)” faydalanılmıştır.  

Buna göre çevresel konulara yönelik değer yargıları itibariyle eğitim 

grupları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmaktadır 

[F(2,154)=5,265; p=0,006<0,050]. Nitekim Tukey testi, “ilköğretim ve lise” 

eğitim gruplarının (ortalama=3,18; standart sapma=0,639), “yüksekokul ve 

lisans” eğitim grupları (ortalama=3,51; standart sapma=0,568) ve “yüksek lisans 

ve doktora” (ortalama=3,68; standart sapma=0,589) eğitim gruplarından 

istatistiksel açıdan önemli şekilde daha olumlu çevresel konulara yönelik değer 

yargılarına sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle H06a ret edilmiştir (Ek 

Tablo 10). 

 

 

3.3.4.2. Yaş Gruplarına Göre Çevresel Konulara Yönelik 
Değer Yargılarındaki Farklılıklar 

 

Araştırmaya dâhil olan KKK çalışanları ile STÖ üyelerine ait yaş 

gruplarına göre, çevresel konulara yönelik değer yargılarındaki farklılığı 

araştırmak amacıyla aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 
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H06b: Yaş gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve katılımcıların yaş grupları (34 ve altı, 

35-44, 45-54, 55 ve üstü) itibariyle çevresel konulara yönelik değer yargılarında 

önemli bir fark olup olmadığını ölçmek üzere “tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA)” ve farklılıkları karşılaştırmak için ise “Tukey çoklu karşılaştırma 

testi (post-hoc test)” kullanılmıştır.  

Elde edilen sonuçlara göre, çevresel konulara yönelik değer yargılarının 

yaş gruplarına göre önemli farklılıklar içerdiği anlaşılmaktadır [F(3,153)=2,931; 

p=0,035<0,050]. Bu yaş gruplarından hangileri arasında farklılığın 

bulunduğunu belirleyen Tukey testi ise, “45-54” (ortalama=3,36; standart 

sapma=0,581) ile “55 ve üstü” (ortalama=3,26; standart sapma=0,730) yaş 

gruplarının “34 ve altı” (ortalama=3,58; standart sapma=0,481) ile “35-44” 

(ortalama=3,62; standart sapma=0,605) yaş gruplarından istatistikî olarak 

önemli şekilde daha olumlu çevresel konulara yönelik değer yargılarına sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. Böylece H06b ret edilmiştir (Ek Tablo 10).  

 

 

3.3.4.3. Cinsiyet Gruplarına Göre Çevresel Konulara 
Yönelik Değer Yargılarındaki Farklılıklar 

 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin cinsiyet gruplarına 

göre, çevresel konulara yönelik değer yargılarındaki farklılığı incelemek üzere 

aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H06c: Cinsiyet gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile 

STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve KKK çalışanları ile STÖ Üyelerinin cinsiyet 

grupları (erkek ve bayan) arasında çevresel konulara yönelik değer yargıları 

itibariyle istatistikî yönden önemli bir farklılığın olup olmadığını ölçmek için 

“bağımsız örneklemeler t-testi” uygulanmıştır. 

Bu uygulama sonucunda katılımcılardan “erkek” olanlar 

(ortalama=3,50; standart sapma=0,602) ile “bayan” olanlar (ortalama=3,46; 

standart sapma=0,598) arasında çevresel konulara yönelik değer yargıları 

açısından, istatistiksel olarak önemli bir farkın olmadığı ve farklılığın rastgele 

nedenlerden kaynaklandığı anlaşılmıştır (t=0,390; sd=60; p=0,698>0,050). 

Böylece H06c kabul edilmiştir (Ek Tablo 11). 
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3.3.4.4. Mersin’de Toplam Oturma Süresi Gruplarına 
Göre Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargılarındaki 
Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerine ait Mersin’de toplam 

oturma süresi grupları arasında, çevresel konulara yönelik değer yargılarındaki 

farklılığı araştırmak üzere sınanan sıfır hipotez şudur; 

H06d: Mersin’de toplam oturma süresi gruplarına göre, Mersin İlindeki 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer 

yargıları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve katılımcıların Mersin’de toplam oturma süresi 

gruplarına göre çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında önemli bir 

fark olup olmadığını incelemek amacıyla “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” 

kullanılmıştır.  

Buna göre KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin Mersin’de toplam 

oturma süresi grupları olan “3 yıldan az” (ortalama=3,56; standart 

sapma=0,384), “3-5 yıl arası” (ortalama=3,67; standart sapma=0,671), “6-12 yıl 

arası” (ortalama=3,36; standart sapma=0,622), “13-15 yıl arası” 

(ortalama=3,48; standart sapma=0,296), “16-20 yıl arası” (ortalama=3,52; 

standart sapma=0,558), “20 yıldan fazla” (ortalama=3,64; standart 

sapma=0,504) ve “tüm yaşam süresince” (ortalama=3,31; standart 

sapma=0,742) grupları arasında, çevresel konulara yönelik değer yargıları 

yönünden istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur [F(6,150)=1,419; 

p=0,211>0,050]. Bu nedenle H06d kabul edilmiştir (Ek Tablo 10). 

 

 

3.3.4.5. Medeni Hal Gruplarına Göre Çevresel Konulara 
Yönelik Değer Yargılarındaki Farklılıklar 

 

Çalışmaya katılan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

medeni hal gruplarına göre, çevresel konulara yönelik değer yargılarındaki 

farklılığı araştırmak için sınanan sıfır hipotez şudur; 

H06e: Medeni hal gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile 

STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve çevresel konulara yönelik değer 

yargıları yönünden katılımcıların medeni hal grupları (bekâr ve evli) arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığını incelemek amacıyla 

“bağımsız örneklemeler t-testinden” faydalanmıştır. 

Buna göre KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden “bekâr” olanlar 

(ortalama=3,49; standart sapma=0,636) ile “evli” olanların (ortalama=3,49; 
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standart sapma=0,595) çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında, 

istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmamaktadır (t=-0,006; sd=34; 

p=0,995>0,050). Farklılık rastgele nedenlerden kaynaklanmıştır. Bu nedenle 

H06e kabul edilmiştir (Ek Tablo 11). 

 

 

3.3.4.6. Yaşanılan Konut Şekli Gruplarına Göre Çevresel 
Konulara Yönelik Değer Yargılarındaki Farklılıklar 

 

Araştırmaya dâhil olan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin yaşanılan konut şekillerine bağlı olarak çevresel konulara yönelik 

değer yargılarındaki farklılığı incelemek için aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H06f: Yaşanılan konut şekli gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin yaşadıkları 

konut şekli grupları (müstakil ev ve apartman dairesi) itibariyle çevresel 

konulara yönelik değer yargıları arasında istatistikî önemde bir farklılık olup 

olmadığını ölçmek için “bağımsız örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden “müstakil 

evde” yaşayanlar ile “apartman dairesinde” yaşayanlar arasında çevresel 

konulara yönelik değer yargıları açısından istatistiksel olarak önemli bir fark 

olduğunu göstermektedir (t=-2,189; sd=18; p=0,042<0,050). Nitekim “müstakil 

evde” yaşayan katılımcıların çevresel konulara yönelik değer yargıları 

(ortalama=3,12; standart sapma= 0,768), “apartman dairesinde” yaşayan 

katılımcıların değer yargılarından (ortalama=3,54; standart sapma=0,562) 

istatistiksel olarak önemli şekilde daha olumludur. Bu durumda H06f ret 

edilmiştir (Ek Tablo 11). 

 

 

3.3.4.7. Yaşanılan Yer Gruplarına Göre Çevresel 
Konulara Yönelik Değer Yargılarındaki Farklılıklar 

 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin yaşadıkları yer 

grupları açısından, çevresel konulara yönelik değer yargılarındaki farklılığı 

araştırmak için sınanan sıfır hipotez şudur; 

H06g: Yaşanılan yer gruplarına göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları 

ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve katılımcıların yaşadıkları kırsal bölgeye 

ve kentsel bölgeye göre çevresel konulara yönelik değer yargılarında 
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istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığını incelemek amacıyla 

“bağımsız örneklemeler t-testi” uygulanmıştır. 

Uygulama sonucunda, çevresel konulara yönelik değer yargıları 

açısından “kırsal” bölgede yaşayan katılımcılar (ortalama=3,19; standart 

sapma=0,695) ile “kentsel” bölgede yaşayan katılımcılar (ortalama=3,53; 

standart sapma=0,580) arasında istatistiksel yönden önemli bir fark olmadığı ve 

farklılığın rastgele nedenlerden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır (t=-1,886; 

sd=17; p=0,076>0,050). Böylece H06g kabul edilmiştir (Ek Tablo 11). 

 

 

3.3.4.8. Herhangi/Başka Bir Çevresel Organizasyona 
Üyelik Gruplarına Göre Çevresel Konulara Yönelik 
Değer Yargılarındaki Farklılıklar 

 

Mersin İlindeki KKK çalışanlarının herhangi bir çevresel organizasyona 

üye olup olmamasına ve STÖ üyelerinin bağlı oldukları çevresel örgüt dışında 

başka bir çevresel organizasyona üye olup olmamasına göre, çevresel konulara 

yönelik değer yargılarında herhangi bir farklılığı incelemek üzere aşağıdaki sıfır 

hipotez sınanmıştır; 

H06h: Herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik gruplarına 

göre, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel 

konulara yönelik değer yargıları arasında istatistiksel olarak önemli bir 

fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve katılımcıların herhangi/başka bir çevresel 

organizasyona üyeliklerine göre çevresel konulara yönelik değer yargılarında 

istatistiksel yönden önemli bir fark olup olmadığını araştırmak amacıyla 

“bağımsız örneklemeler t-testinden” faydalanılmıştır. 

Buna göre KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden “herhangi/başka bir 

çevresel organizasyona üye olanlar” (ortalama=3,54; standart sapma=0,685) ile 

“herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye olmayanların” (ortalama=3,48; 

standart sapma=0,584) çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur (t=0,363; sd=33; p=0,719>0,050). 

Farklılık rastgele nedenlerden kaynaklanmıştır. Sonuçta H06h kabul edilmiştir 

(Ek Tablo 11). 

 

 

3.3.5. Grupların Çevresel Konulara Yönelik Değer 
Yargıları Üzerine Demografik Değişkenlerin Etkileri 

 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerine ait demografik 

özelliklerinin çevresel konulara yönelik değer yargılarına etkisini inceleme 

yönünde sınanan sıfır hipotez şudur; 
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H07: Demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan 

yer, yaşanılan konut şekli ve grup) etkileri kontrol edildiğinde, Mersin 

ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik 

değer yargıları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıda belirtilen hipotezi sınamak ve birden fazla demografik 

değişkenin (bağımsız değişkenler) çevresel konulara yönelik değer yargıları 

(bağımlı değişken) üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla “çoklu doğrusal 

regresyon analizi” uygulanmıştır. Regresyon analizi, iki adımlık bir süreçte 

gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada regresyon modeline sadece demografik 

özellikler girilmiştir. İkinci aşamada modele grup değişkeni de eklenmiştir. 

Uygulanan regresyon analizinin sonuçları Ek Tablo 12’de sunulmuştur. 

Buna göre ilk aşamada demografik özelliklerden oluşan bağımsız 

değişkenler (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan yer ve yaşanılan konut 

şekli) tek başına, çevresel konulara yönelik değer yargılarını temsil eden 

bağımlı değişkendeki değişimlerin %1,8’ini (Belirtme Katsayısı=0,018) 

açıkladığı görülmektedir. İkinci aşamada modele grup değişkeninin dâhil 

edilmesiyle, açıklanan değişim oranı aynı kalmış ve yine %1,8 (Belirtme 

Katsayısı=0,018) olmuştur. Nitekim bu aşamada grup değişkeninin (β=0,003; 

p=0,927>0,050) çevresel konulara yönelik değer yargıları üzerinde anlamlı bir 

etkisi bulunmadığı gibi, cinsiyet (β=-0,023; p=0,543>0,050), medeni hal      

(β=-0,014; p=0,721>0,050), yaşanılan yer-kırsal (β=-0,112; p=0,312>0,050), 

yaşanılan yer-kentsel (β=-0,116; p=0,270>0,050) ve yaşanılan konut şekli 

(β=0,075; p=0,143>0,050) demografik değişkenlerinin de çevresel konulara 

yönelik değer yargıları üzerinde önemli bir etkisine rastlanmamıştır. Buna 

karşın çevresel konulara yönelik değer yargıları üzerinde önemli bir etkiye sahip 

modeldeki tek demografik değişken ise, eğitim (β=0,095; p=0,011<0,050) 

değişkenidir. Regresyon modelinin ilk ve ikinci aşamasında elde edilen 

sonuçlar, demografik değişkenlerin etkileri kontrol edildiği zaman, Mersin 

İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer 

yargılarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığını 

göstermektedir. Bu nedenle H07 kabul edilmiştir. 

 

 

3.4. Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyleri 
 

Araştırmanın ikinci bağımlı değişkeni, küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyidir. Bilgi düzeyleri “doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklindeki bir 

cevap şablonu yardımıyla ölçülmüştür. Katılımcılardan anketteki her bir bilgi 

sorusu için, bilginin doğru olduğunu düşünüyorlarsa sayı 1’i, bilginin yanlış 

olduğunu düşünüyorlarsa sayı 2’yi ve bilginin doğru veya yanlış olduğunu 

bilmiyorlarsa sayı 3’ü daire içerisine almaları istenmiştir. Ardından elde edilen 

cevaplar “doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” için yüzde değerlere 
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dönüştürülmüştür. Küresel ısınmaya yönelik bilgi sorularına grupların verdikleri 

cevaplar arasındaki farklılıkları incelemek için, “ki-kare testinden” 

faydalanılmıştır. Anket formunun “Küresel Isınmaya Yönelik Bilgiler 

Bölümünde” 18 soru bulunmaktadır (Ek Tablo 13). Küresel ısınmaya yönelik 

bilgi ölçeğinin güvenilirliği, yine “Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı” 

yardımıyla tahmin edilmiştir. 18 sorudan oluşan bu ölçeğin 0,7448’lik bir alfa 

değeri ortaya çıkmıştır (Ek Tablo 3 ve Ek Tablo 13). 

 

 

3.4.1. Grupların Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi 
Düzeyleri 

 

Araştırmaya dâhil olan KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeylerini ölçmek üzere, “1-doğru”, “2-yanlış” ve     

“3-bilmiyorum” şeklindeki ölçek üzerinde, verilen bilgi sorularını cevaplamaları 

istenmiştir. Katılımcıların her bir bilgi sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin 

bilgiler Ek Tablo 13 ile Ek Şekil 11, 12, 13 ve 14’de sunulmuştur. 

Alınan cevaplar incelendiğinde, tüm katılımcılar tarafından en fazla 

doğru şekilde cevaplanan bilgi sorusunun “küresel ısınmaya önlem olarak 

alternatif enerji kaynaklarına (rüzgâr, güneş, jeotermal, hidrojen vb.) yatırım 

yapılmalıdır” olduğu (153 kişi; %97,5), en az doğru şekilde cevaplanan bilgi 

sorusunun ise “karbon monoksit, küresel ısınmaya en fazla katkıda bulunan 

gazdır” (19 kişi; %12,3) olduğu görülmektedir. 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik 18 bilgi 

sorusuna ilişkin verdikleri cevaplar dikkate alındığında, en fazla doğru şekilde 

cevaplanan bilgi sorusundan en az doğru şekilde cevaplanana doğru, bilgi 

sorularının sıralaması aşağıdaki şekilde ortaya çıkmıştır; 

1. Küresel ısınmaya önlem olarak alternatif enerji kaynaklarına (rüzgâr, 

güneş, jeotermal, hidrojen vb.) yatırım yapılmalıdır (153 kişi; %97,5), 

2. Küresel ısınmadan dolayı bazı canlı türlerinin soyu tükenebilir (147 

kişi; %93,6), 

3. Bilim adamları, küresel ısınmanın tarımsal hâsılalarda değişmeye neden 

olacağını tahmin etmektedir (146 kişi; %93,0), 

4. Küresel ısınma ile kuraklık, su taşkınları ve tayfun gibi aşırılıklar daha 

sık ve şiddetli yaşanabilir (145 kişi; %93,5), 

5. Küresel ısınma ile mücadele etmenin bir diğer iyi yolu ağaçlandırma 

yapmaktır (145 kişi; %92,9), 

6. Şu anki karbon dioksit emisyonunun çoğunu, sanayileşmiş ülkeler 

üretmektedir (143 kişi; %91,1), 

7. Fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaşma, çarpık kentleşme, 

endüstrileşme vb. insan etkinlikleri küresel ısınmaya neden olmaktadır 

(142 kişi; %91,6), 
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8. Küresel ısınma ile orman yangınları mevsimi erken başlayacak ve 

orman yangınlarının sayısında artışlar olabilecektir (141 kişi; %89,8), 

9. Küresel ısınmadan dolayı deniz suyu düzeyi yükselebilir (140 kişi; 

%89,7), 

10. Bilim adamları, küresel ısınma ile kuşların göç yollarının ve konaklama 

yerlerinin değişeceğini tahmin etmektedir (124 kişi; %79,0), 

11. Küresel ısınmadan dolayı bölgesel hastalık çeşitlerinin değişeceği 

tahmin edilmektedir (119 kişi; %75,8), 

12. Küresel ısınma, ABD ve Avrupa Birliği tarafından dayatılan bir komplo 

teorisidir (117 kişi; %75,5), 

13. Metan, oksijen ve su buharı, küresel ısınmaya neden olan başlıca 

gazlardır (54 kişi; %34,6), 

14. Küresel ısınmanın yaklaşık %90’ının nedeni ormansızlaşmadır (49 kişi; 

%31,6), 

15. Ülkemiz “iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini” henüz kabul 

etmemiştir (49 kişi; %32,0), 

16. Küresel ısınma, güneşin daha parlak ve daha sıcak ışık saçmasına neden 

olabilir (34 kişi; %21,9), 

17. Küresel ısınma sonucunda, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz 

Havzasında sıcaklık ve yağış artışları beklenmektedir (31 kişi; %19,7), 

18. Karbon monoksit, küresel ısınmaya en fazla katkıda bulunan gazdır (19 

kişi; %12,3). 

 

Çalışmaya katılan KKK çalışanları ile STÖ üyeleri %91,6’sı (142 kişi) 

“fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaşma, çarpık kentleşme, endüstrileşme 

vb. insan etkinlikleri küresel ısınmaya neden olmaktadır” ifadesi için bilgi 

ölçeğinde doğru şıkkını işaretleyerek bu soruyu doğru şekilde 

cevaplandırmıştır. Bu soru için yanlış şıkkını işaretleyen katılımcıların oranı 

%3,9 (6 kişi) ve bilmiyorum şıkkını işaretleyenlerin oranı ise %4,5’dir (7 kişi). 

“Karbon monoksit, küresel ısınmaya en fazla katkıda bulunan gazdır” 

ifadesinin yanlış olduğunu bilen KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin oranı, 

oldukça düşük bir oranı temsil eden %12,3’dür (19 kişi). Bu bilgi sorusuna 

katılımcıların %74,8’i (116 kişi) doğru ve %12,9’u (20 kişi) bilmiyorum 

yanıtını vermiştir.  

Çalışmaya katılan KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin %75,5’i (117 

kişi) “küresel ısınma, ABD ve Avrupa Birliği tarafından dayatılan bir komplo 

teorisidir” ifadesine yanlış şıkkını işaretleyerek doğru şekilde 

cevaplandırmıştır. Bu katılımcıların %7,1’i (11 kişi) doğru ve %17,4’ü (27 kişi) 

bilmiyorum şıkkını işaretlemiştir. 

Katılımcıların %79,0’ı (124 kişi) “bilim adamları, küresel ısınma ile 

kuşların göç yollarının ve konaklama yerlerinin değişeceğini tahmin 

etmektedir” ifadesinin doğru olduğunu bilmiştir. Geri kalan katılımcıların 
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%2,5’i (4 kişi) bu bilgi sorusunu yanlış ve %18,5’i (29 kişi) bilmiyorum 

şeklinde cevaplandırmıştır. 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin %89,7’sinin (140 kişi) “küresel 

ısınmadan dolayı deniz suyu düzeyi yükselebilir” ifadesinin doğru şıkkını 

işaretleyerek bildiği görülmektedir. Buna karşın bu bilgi sorusunun yanlış 

olduğunu düşünen katılımcıların oranı %5,1’dir (8 kişi). Katılımcıların yine 

%5,1’i (8 kişi) ise bu soruya bilmiyorum yanıtını vermiştir. 

“Küresel ısınma sonucunda, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz 

Havzasında sıcaklık ve yağış artışları beklenmektedir” ifadesinin yanlış 

olduğunu bilen katılımcıların oranı %19,7’dir (31 kişi). Bu bilgi sorusu için 

doğru şıkkını işaretleyen katılımcıların oranı %61,1 (96 kişi) ve bilmiyorum 

şıkkını işaretleyenlerin oranı ise %19,1’dir (30 kişi).  

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin %89,8’i (141 kişi) “küresel ısınma 

ile orman yangınları mevsimi erken başlayacak ve orman yangınlarının 

sayısında artışlar olabilecektir” bilgi sorusuna doğru şıkkını işaretleyerek bu 

soruyu doğru şekilde cevaplandırmıştır. Katılımcıların %5,7’si (9 kişi) bu soru 

için yanlış şıkkını ve %4,5’i (7 kişi) bilmiyorum şıkkını işaretlemiştir. 

“Küresel ısınma, güneşin daha parlak ve daha sıcak ışık saçmasına 

neden olabilir” ifadesinin yanlış olduğunu bilerek doğru cevap veren KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin oranı %21,9 (34 kişi) gibi küçük bir orandadır. Bu 

soru için doğru şıkkını işaretleyen katılımcıların oranı %55,5 (86 kişi) iken, 

bilmiyorum şıkkını işaretleyenlerin oranı %22,6’dır (35 kişi). 

“Küresel ısınmadan dolayı bazı canlı türlerinin soyu tükenebilir” 

ifadesi için doğru şıkkını işaretleyerek, bu soruyu doğru şekilde cevaplayan 

KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin oranları %93,6’dır (147 kişi). Bu bilgi 

sorusuna katılımcıların %1,3’ü (2 kişi) yanlış ve %5,1’i (8 kişi) bilmiyorum 

cevabını vermiştir. 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin büyük çoğunluğu (%93,0; 146 kişi) 

“bilim adamları, küresel ısınmanın tarımsal hâsılalarda değişmeye neden 

olacağını tahmin etmektedir” bilgi sorusuna doğru şıkkını işaretleyerek, bu 

soruyu bilmişlerdir. Buna karşın katılımcıların %0,6’sı (1 kişi) bu soruya yanlış 

ve %6,4’ü (10 kişi) bilmiyorum şeklinde cevap vermiştir.  

“Küresel ısınma ile kuraklık, su taşkınları ve tayfun gibi aşırılıklar daha 

sık ve şiddetli yaşanabilir” bilgi sorusu katılımcıların %93,5’i (145 kişi) 

tarafından doğru şık işaretlenerek bilinmiştir. Bu katılımcıların %1,3’ü (2 kişi) 

bu soruya yanlış ve %5,2’si (8 kişi) bilmiyorum şıkkını işaretleyerek 

cevaplandırmıştır.  

“Metan, oksijen ve su buharı, küresel ısınmaya neden olan başlıca 

gazlardır” ifadesi için katılımcıların %34,6’sı (54 kişi) yanlış şıkkını 

işaretlemiş ve bu ifadenin yanlış olduğunu bilmiştir. Bu soru için doğru şıkkını 

işaretleyen katılımcıların oranı %34,0 (53 kişi) ve bilmiyorum şıkkını 

işaretleyenlerin oranı ise %31,4’dür (49 kişi). 
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“Küresel ısınmanın yaklaşık %90’ının nedeni ormansızlaşmadır” 

ifadesinin yanlışlığını bilerek yanlış şıkkını işaretleyen KKK çalışanları STÖ 

üyelerinin oranı %31,6’dır (49 kişi). Bu bilgi sorusu için doğru ve bilmiyorum 

şıklarını işaretleyen katılımcıların oranı, sırasıyla %51,0 (79 kişi) ve %17,4’dür 

(27 kişi). 

“Küresel ısınmadan dolayı bölgesel hastalık çeşitlerinin değişeceği 

tahmin edilmektedir” bilgi sorusunu doğru şıkkını işaretleyerek bilen 

katılımcıların oranı %75,8 (119 kişi) iken, bu soruya yanlış (%3,2; 5 kişi) ve 

bilmiyorum (%21,0; 33 kişi) şıklarını işaretleyen katılımcıların oranı ise, 

toplam %24,2’dir (38 kişi).  

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin %91,1’i (143 kişi) “şu anki karbon 

dioksit emisyonunun çoğunu, sanayileşmiş ülkeler üretmektedir” ifadesinin 

doğru olduğunu bilmiştir. Katılımcıların %1,3’ü (2 kişi) bu ifadeye yanlış ve 

%7,6’sı (12 kişi) bilmiyorum şeklinde cevap vermiştir.  

Çalışmaya katılan KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin büyük çoğunluğu 

(%97,5; 153 kişi) “küresel ısınmaya önlem olarak alternatif enerji kaynaklarına 

(rüzgâr, güneş, jeotermal, hidrojen vb.) yatırım yapılmalıdır” bilgi sorusuna 

doğru şıkkını işaretleyerek, bu soruya doğru cevap vermiştir. Bu soruya yanlış 

şıkkını işaretleyerek cevap veren katılımcı bulunmamakla birlikte, katılımcıların 

%2,5’i (4 kişi) bu soru için bilmiyorum şıkkını işaretlemiştir.  

Katılımcıların %92,9’u (145 kişi) “küresel ısınma ile mücadele etmenin 

bir diğer iyi yolu ağaçlandırma yapmaktır” ifadesine doğru şıkkını 

işaretleyerek, bu soruyu doğru şekilde cevaplandırmıştır. Katılımcıların %2,6’sı 

(4 kişi) bu soru için yanlış ve %4,5’i (7 kişi) bilmiyorum şeklinde cevap 

vermiştir. 

“Ülkemiz ‘iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini’ henüz kabul 

etmemiştir” ifadesine yanlış şıkkını işaretleyerek doğru şekilde cevaplandıran 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin oranı düşük bir düzeyde (%32,0; 49 kişi) 

kalmıştır. Bu soru için doğru şıkkını işaretleyen katılımcıların oranı %26,1 (40 

kişi) iken, bilmiyorum şıkkını işaretleyenlerin oranı %41,8 (64 kişi) gibi büyük 

bir orandadır. 

 

 

3.4.2. Grupların Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi 
Düzeylerindeki Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasında farklılığı araştırmak üzere sınanan sıfır hipotez 

şudur; 

H08: Mersin ilindeki KKK çalışanlarının Küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri, STÖ üyelerininkine nazaran istatistiksel olarak önemli 

şekilde daha yüksek değildir. 
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Yukarıdaki hipotezi sınamak ve Mersin ilindeki KKK çalışanları ile 

STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında farklılığın 

anlamlı olup olmadığı ölçmek için “bağımsız örneklemeler t-testinden” 

faydalanılmıştır. Grupların anket formunu bu bölümünde yer alan sorulara 

verdikleri doğru cevap yüzdeleri dikkate alındığında KKK çalışanlarının 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinin STÖ üyelerininkinden önemli 

derecede daha yüksek olmadığı ve grupların küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmıştır  

(t=-0,116; sd=34; p=0,908>0,050). Yani farklılık rastgele nedenlerden 

kaynaklanmıştır. Nitekim KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin sorulara 

verdikleri doğru cevap yüzdesinin ortalamaları, sırasıyla %67,18 ve 

%68,43’dür. Sonuçta H08 kabul edilmiştir (Ek Tablo 13).  

 

 

3.4.3. Grupların Küresel Isınmaya Yönelik Her Bir Bilgi 
Sorusuna Verdikleri Cevaplardaki Farklılıklar 

 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi 

sorularına verdikleri doğru, yanlış ve bilmiyorum şeklindeki cevapları Ek 

Tablo 13 ve Ek Şekil 11’de verilmiştir. Aynı zamanda bu katılımcıların 18 bilgi 

sorusunu her birisine yönelik cevaplara ait “Ki-kare testi” sonuçları ise, Ek 

Tablo 14’de sunulmuştur. 

Anket formunun küresel ısınmaya yönelik bilgiler bölümünde listelenen 

18 sorudan sadece “metan, oksijen ve su buharı, küresel ısınmaya neden olan 

başlıca gazlardır” sorusuna verilen cevaplar açısından KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark 

bulunmaktadır. Bu soruya verilen cevap yönünden KKK çalışanları, STÖ 

üyelerinden istatistiksel açıdan önemli şekilde daha bilgilidir (χ
2
=7,058; 

p=0,029<0,050). Ek Tablo 13 ve Ek Şekil 11’de bu soruyu KKK çalışanlarının 

%37,5’inin (42 kişi) ve STÖ üyelerinin %27,3’ünün (12 kişi) doğru şekilde 

cevaplandırdığı görünmektedir. 

“Fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaşma, çarpık kentleşme, 

endüstrileşme vb. insan etkinlikleri küresel ısınmaya neden olmaktadır” bilgi 

sorusunu çoğu katılımcı doğru şekilde cevaplandırmıştır. Nitekim KKK 

çalışanlarının %91,9’u (102 kişi) ve STÖ üyelerinin %90,9’u (40 kişi) bu 

sorudaki ifadenin doğru olduğunu bilmiştir. Ancak bu soru için gruplar 

arasındaki bilgi düzeyi farklılığı, istatistiksel yönden önemli değildir (χ
2
=1,130; 

p=0,568>0,050). 

“Karbon monoksit, küresel ısınmaya en fazla katkıda bulunan gazdır” 

sorusuna katılımcıların çoğunluğu yanlış şekilde cevap vermiştir. Bu soruyu 

doğru şekilde cevaplandıran KKK çalışanlarının oranı %11,6 (13 kişi) iken, 

STÖ üyelerinin oranı %14,0’dır (6 kişi). Buna karşın bu soruya verilen doğru 
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cevap yüzdesindeki gruplar arası farklılık, istatistiksel açıdan önemli değildir 

(χ
2
=0,250; p=0,882>0,050).  

“Küresel ısınma, ABD ve Avrupa Birliği tarafından dayatılan bir 

komplo teorisidir” sorusu, katılımcıların çoğunluğu tarafından doğru şekilde 

cevaplandırılmıştır. Bu soruya doğru şekilde cevap veren KKK çalışanlarının 

oranı %73,5 (83 kişi) iken, STÖ üyelerinin oranı %81,0’dır (34 kişi). Bununla 

birlikte bu soruya verilen doğru cevap yüzdesi açısından, KKK çalışanları ile 

STÖ üyeleri arasında istatistiksel bakımdan önemli bir farklılık 

bulunmamaktadır (χ
2
=1,234; p=0,540>0,050). 

“Bilim adamları, küresel ısınma ile kuşların göç yollarının ve 

konaklama yerlerinin değişeceğini tahmin etmektedir” sorusuna KKK 

çalışanlarının %78,8’i (89 kişi) ve STÖ üyelerinin %79,5’i (35 kişi) doğru 

şekilde cevap vermiştir. Ancak bu soruya doğru şekilde cevap verme oranı 

arasındaki farklılık, istatistiksel olarak önemli değildir (χ
2
=1,177; 

p=0,555>0,050). 

“Küresel ısınmadan dolayı deniz suyu düzeyi yükselebilir” sorusu KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru şekilde 

cevaplandırılmıştır. Nitekim KKK çalışanlarının %89,3’ü (100 kişi) ve STÖ 

üyelerinin %90,9’u (40 kişi) bu ifadenin doğru olduğunu işaretleyerek doğru 

şekilde cevaplandırmıştır. Öte yandan bu soruya yönelik bilgi düzeyindeki 

farklılık, istatistiksel yönden önemsizdir (χ
2
=1,325; p=0,516>0,050). 

“Küresel ısınma sonucunda, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz 

Havzasında sıcaklık ve yağış artışları beklenmektedir” sorusuna KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çoğunluğu tarafından yanlış şekilde cevap 

verilmiştir. Bu soruya doğru cevap verenlerin oranı, KKK çalışanları için %19,5 

(22 kişi) ve STÖ üyeleri içim %20,5’dir (9 kişi). Ancak bu soru için grupların 

bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark mevcut değildir 

(χ
2
=0,405; p=0,817>0,050). 

“Küresel ısınma ile orman yangınları mevsimi erken başlayacak ve 

orman yangınlarının sayısında artışlar olabilecektir” sorusunu KKK çalışanları 

ile STÖ üyelerinin büyük çoğunluğu doğru şekilde cevap vermiştir. Bu soruya 

verilen doğru cevap yüzdesi KKK çalışanların için %88,5 (100 kişi) ve STÖ 

üyeleri için %93,2’dir (41 kişi). Bununla birlikte bu soruya yönelik bilgi düzeyi 

açısından gruplar arasındaki farklılık, istatistiksel açıdan önemli değildir 

(χ
2
=0,883; p=0,643>0,050).  

“Küresel ısınma, güneşin daha parlak ve daha sıcak ışık saçmasına 

neden olabilir” sorusu, KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çoğunluğu 

tarafından yanlış şekilde cevaplandırılmıştır. KKK çalışanlarının %23,0’ı (26 

kişi) ve STÖ üyelerinin %19,0’ı (8 kişi) bu soruyu doğru şekilde cevaplamıştır. 

Öte yandan gruplar arasındaki bu soruya yönelik bilgi düzeyi farklılığı, 

istatistiksel olarak önemli değildir (χ
2
=3,273; p=0,195>0,050). 
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“Küresel ısınmadan dolayı bazı canlı türlerinin soyu tükenebilir” 

sorusuna çoğu KKK çalışanı ile STÖ üyesi doğru şekilde cevap vermiştir. 

Nitekim KKK çalışanlarının %92,9’u (105 kişi) ve STÖ üyelerinin %95,5’i (42 

kişi) bu sorudaki ifadeyi doğrulamıştır. Ancak bu soru kapsamındaki gruplar 

arası bilgi düzeyi farklılığı, istatistiksel yönden önem taşımamaktadır (χ
2
=0,837; 

p=0,658>0,050). 

“Bilim adamları, küresel ısınmanın tarımsal hâsılalarda değişmeye 

neden olacağını tahmin etmektedir” sorusu, KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

çoğunluğu tarafından doğru şekilde cevaplandırılmıştır. Bu soruyu doğru 

şekilde cevaplandıran KKK çalışanları oranı %92,9 (105 kişi) iken, STÖ 

üyelerinin oranı %93,2’dir (41 kişi). Bu soruya yönelik grupların bilgi 

düzeylerindeki farklılık, istatistiksel açıdan önemsizdir (χ
2
=0,409; 

p=0,815>0,050).  

“Küresel ısınma ile kuraklık, su taşkınları ve tayfun gibi aşırılıklar daha 

sık ve şiddetli yaşanabilir” sorusuna, KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

çoğunluğu doğru şekilde cevap vermiştir. Bu soru için doğru cevap oranı KKK 

çalışanlarında %93,7 (104 kişi) ve STÖ üyelerinden %93,2’dir (41 kişi). 

Bununla birlikte grupların bu soru ile ilgili bilgi düzeyleri farklılığı, istatistiksel 

bakımdan önemli değildir (χ
2
=1,120; p=0,571>0,050). 

“Küresel ısınmanın yaklaşık %90’ının nedeni ormansızlaşmadır” sorusu 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çoğunluğu tarafından yanlış şekilde 

cevaplanmıştır. Nitekim bu soruya doğru cevap verenlerin oranı, KKK 

çalışanlarında %35,1 (39 kişi) ve STÖ üyelerinde %22,7’dir (10 kişi). Ancak bu 

soru için grupların bilgi düzeyleri arasında istatistiksel yönden önemli bir 

farklılık bulunmamaktadır (χ
2
=3,974; p=0,137>0,050). 

“Küresel ısınmadan dolayı bölgesel hastalık çeşitlerinin değişeceği 

tahmin edilmektedir” sorusuna KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çoğunluğu 

doğru şekilde cevap vermiştir. Bu soru için doğru cevap oranı KKK 

çalışanlarında %72,6 (82 kişi) ve STÖ üyelerinde %84,1’dir (37 kişi). Buna 

karşın bu soru ile ilgili bilgi düzeyi açısından gruplar arasındaki farklılık, 

istatistiksel olarak önem taşımamaktadır (χ
2
=3,261; p=0,196>0,050). 

“Şu anki karbon dioksit emisyonunun çoğunu, sanayileşmiş ülkeler 

üretmektedir” sorusu, KKK çalışanları ile STÖ üyelerini çoğu tarafından doğru 

şekilde cevaplandırılmıştır. Nitekim KKK çalışanlarının %90,3’ü (102 kişi) ve 

STÖ üyelerinin %93,2’si (41 kişi), bu soruyu doğru şekilde işaretlemiştir. Öte 

yandan gruplar arasında bu soru ile ilgili bilgi düzeyi farklılığı, istatistiksel 

açıdan önemsizdir (χ
2
=0,863; p=0,650>0,050). 

“Küresel ısınmaya önlem olarak alternatif enerji kaynaklarına (rüzgâr, 

güneş, jeotermal, hidrojen vb.) yatırım yapılmalıdır” sorusuna çoğu KKK 

çalışanı ile STÖ üyesi doğru şekilde cevap vermiştir. Bu soruyu KKK 

çalışanlarının %96,5’i (109 kişi) ve STÖ üyelerinin tamamı (%100,0) doğru 
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şekilde işaretlemiştir. Ancak bu soru için mevcut gruplar arası bilgi düzeyindeki 

farklılık, istatistiksel yönden önemli değildir (χ
2
=1,598; p=0,577>0,050). 

“Küresel ısınma ile mücadele etmenin bir diğer iyi yolu ağaçlandırma 

yapmaktır” sorusu, KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çoğunluğu tarafından 

doğru şekilde cevaplanmıştır. Bu soruyu doğru şekilde cevaplandıran KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin oranı, sırasıyla %92,0 (103 kişi) ve %95,5’dir (42 

kişi). Bununla birlikte grupların bu soruya yönelik bilgi düzeyleri farklılığı, 

istatistiksel bakımdan önemli çıkmamıştır (χ
2
=1,613; p=0,446>0,050). 

“Ülkemiz ‘iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini’ henüz kabul 

etmemiştir” sorusuna, KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin doğru cevap verme 

oranı düşüktür. Nitekim bu soruya doğru şekilde cevap veren KKK çalışanı 

oranı %29,7 (33 kişi) iken, STÖ üyesi oranı %38,1’dir (16 kişi). Buna karşın bu 

soru için grupların bilgi düzeyleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir 

farklılık mevcut değildir (χ
2
=1,795; p=0,407>0,050). 

 

 

3.4.4. Demografik Özelliklerine Göre Grupların Küresel 
Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyleri 

 

Çalışmaya katılan KKK Çalışanları ile STÖ Üyelerinin demografik 

özellikler itibariyle küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri Ek Tablo 15 ve Ek 

Tablo 16’da sunulmuştur. 

 

 

3.4.4.1. Eğitim Gruplarına Göre Küresel Isınmaya 
Yönelik Bilgi Düzeylerindeki Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden oluşan 

katılımcıların sahip oldukları eğitim düzeylerine göre, küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri arasında farklılık olup olmadığını incelemek üzere aşağıdaki sıfır 

hipotez sınanmıştır; 

H09a: Eğitim gruplarına göre, Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak önemli bir fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

açısından katılımcıların eğitim grupları (İlköğretim ve lise, yüksek okul ve 

lisans, yüksek lisans ve doktora) arasında istatistiksel yönden önemli bir fark 

olup olmadığını araştırmak amacıyla “tek yönlü varyans analizinden (ANOVA)” 

faydalanılmıştır. 

Buna göre KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin eğitim grupları olan 

“ilköğretim ve lise” (ortalama=1,39; standart sapma=0,288), “yüksek okul ve 

lisans” (ortalama=1,43; standart sapma=0,274) ve “yüksek lisans ve doktora” 
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(ortalama=1,40; standart sapma=0,246) eğitim grupları arasında küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri açısından istatistiksel önemde bir fark 

bulunmamaktadır [F(2,154)=0,304; p=0,738>0,050]. Yani farklılık rastgele 

nedenlerden kaynaklanmıştır. Bu nedenle H09a kabul edilmiştir (Ek Tablo 15). 

 

 

3.4.4.2. Yaş Gruplarına Göre Küresel Isınmaya Yönelik 
Bilgi Düzeylerindeki Farklılıklar 

 

Çalışmaya katılan KKK çalışanlarının ve STÖ üyelerinin yaş gruplarına 

göre, küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerindeki farklılığı araştırmak üzere 

sınanan sıfır hipotez şudur; 

H09b: Yaş gruplarına göre, Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve katılımcıların yaş gruplarının (34 ve 

altı, 35-44, 45-54, 55 ve üstü) küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında 

önemli bir fark olup olmadığını incelemek için “tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA)” ve farklılıkları karşılaştırmak için “Tukey çoklu karşılaştırma testi 

(post-hoc test)” uygulanmıştır.  

Elde edilen sonuçlar, küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri açısından 

yaş grupları arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark mevcut olduğunu 

göstermektedir [F(3,153)=3,428; p=0,019<0,050]. Hangi yaş grupları arasında 

farklılığın bulunduğunu ortaya koyan Tukey testi sonucunda ise, “34 ve altı” 

(ortalama=1,49; standart sapma=0,238) ile “35-44” (ortalama=1,45; standart 

sapma=0,316) yaş gruplarının, “45-54” (ortalama=1,36; standart sapma=0,200) 

ile “55 ve üstü” (ortalama=1,29; standart sapma=0,253) yaş gruplarından 

istatistiksel olarak önemli bir küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyi farkı ortaya 

çıkmıştır. Böylece H09b ret edilmiştir (Ek Tablo 15). 

 

 

3.4.4.3. Cinsiyet Gruplarına Göre Küresel Isınmaya 
Yönelik Bilgi Düzeylerindeki Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden meydana gelen 

katılımcıların cinsiyet gruplarına göre, küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeylerinde herhangi bir farklılığın olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki 

sıfır hipotez sınanmıştır; 

H09c: Cinsiyet gruplarına göre, Mersin ilindeki KKK çalışanları ile 

STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 
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Bu hipotezin sınamak ve katılımcıların cinsiyet grupları (erkek ve 

bayan) yönünden küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinde farklılık olup 

olmadığını ölçmek üzere “bağımsız örneklemeler t-testi” kullanılmıştır.  

Buna göre KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin cinsiyet gruplarına göre 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinde istatistiksel olarak önemli farklılık 

bulunmaktadır (t=-2,399; sd=49; p=0,020<0,050). Nitekim “erkek” 

katılımcıların (ortalama=1,38; standart sapma=0,247) küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri ile “bayan” katılımcıların (ortalama=1,52; standart 

sapma=0,314) bilgi düzeyleri arasındaki farklılık, istatistikî açıdan önemlidir. 

Bu nedenle H09c ret edilmiştir (Ek Tablo 16) 

 

 

3.4.4.4. Mersin’de Toplam Oturma Süresi Gruplarına 
Göre Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeylerindeki 
Farklılıklar 

 

Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden oluşan 

katılımcılara ait Mersin’de toplam oturma süresi grupları arasında küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri itibariyle farklılığı belirlemek amacıyla 

aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H09d: Mersin’de toplam oturma süresi gruplarına göre, Mersin ilindeki 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

açısından katılımcıların Mersin’de toplam oturma süresi grupları (3 yıldan az,  

3-5 yıl arası, 6-12 yıl arası, 13-15 yıl arası, 16-20 yıl arası, 20 yıldan fazla, tüm 

yaşam süresince) arasında istatistiksel yönden önemli bir farklılığın bulunup 

bulunmadığını araştırmak için “tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” 

kullanılmıştır.  

Buna göre katılımcıların Mersin’de toplam oturma süresi gruplarını 

oluşturan “3 yıldan az” grubu (ortalama=1,56; standart sapma=0,288), “3-5 yıl 

arası” grubu (ortalama=1,41; standart sapma=0,240), “6-12 yıl arası” grubu 

(ortalama=1,46; standart sapma=0,354), “13-15 yıl arası” grubu 

(ortalama=1,41; standart sapma=0,250), “16-20 yıl arası” grubu 

(ortalama=1,40; standart sapma=0,160), “20 yıldan fazla” grubu 

(ortalama=1,37; standart sapma=0,245) ve “tüm yaşam süresince” grubu 

(ortalama=1,39; standart sapma=0,260) arasında küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri itibariyle istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur [F(6,150)=0,773; 

p=0,592>0,050]. Farklılığın rastgele nedenlerden kaynaklanmıştır. O halde 

H09d kabul edilmiştir (Ek Tablo 15). 
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3.4.4.5. Medeni Hal Gruplarına Göre Küresel Isınmaya 
Yönelik Bilgi Düzeylerindeki Farklılıklar 

 

Mersin ilinde çalışmaya katılan KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

medeni hal gruplarına göre, küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinde 

farklılığı sınamak üzere aşağıdaki sıfır hipotez kullanılmıştır; 

H09e: Medeni hal gruplarına göre, Mersin ilindeki KKK çalışanları ile 

STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve katılımcıların medeni hal gruplarına 

(bekâr ve evli) göre küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistikî 

olarak önemli bir fark olup olmadığını incelemek için “bağımsız örneklemeler  

t-testinden” faydalanılmıştır. 

Uygulama sonucunda, küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

açısından “bekâr” katılımcılar (ortalama=1,51; standart sapma=0,302) ile “evli” 

katılımcılar (ortalama=1,40; standart sapma=0,259) arasında istatistiksel olarak 

önemli bir farkın olmadığı ve farklılığın rastgele nedenlerden kaynaklandığı 

anlaşılmıştır (t=1,703; sd=33; p=0,098>0,050). Bu yüzden H09e kabul edilmiştir 

(Ek Tablo 16). 

 

 

3.4.4.6. Yaşanılan Konut Şekli Gruplarına Göre Küresel 
Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeylerindeki Farklılıklar 

 

Araştırmaya dâhil olan Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin yaşadıkları konut şekillerine göre, küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeylerinde herhangi bir farklılığın olup olmadığını belirlemek üzere sınanan 

sıfır hipotez şudur; 

H09f: Yaşanılan konut şekli gruplarına göre, Mersin ilindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve katılımcıların yaşadıkları konut şekli gruplarına 

(müstakil ev ve apartman dairesi) göre küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeylerinde istatistiksel açıdan önemli bir fark olup olmadığını ölçmek üzere 

“bağımsız örneklemeler t-testi” kullanılmıştır.  

Buna göre “müstakil evde” yaşayan katılımcılar (ortalama=1,39; 

standart sapma=0,271) ile “apartman dairesinde” yaşayan katılımcıların 

(ortalama=1,42; standart sapma=0,270) küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeylerinde istatistikî yönden önemli bir fark yoktur (t=-0,363; sd=20; 

p=0,720>0,050). Farklılık rastgele nedenlerden kaynaklanmıştır. Böylece H09f 

kabul edilmiştir (Ek Tablo 16). 
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3.4.4.7. Yaşanılan Yer Gruplarına Göre Küresel 
Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeylerindeki Farklılıklar 

 

KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin yaşadıkları yer gruplarına göre 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinde farklılığı araştırmak üzere aşağıdaki 

sıfır hipotez sınanmıştır; 

H09g: Yaşanılan yer gruplarına göre, Mersin ilindeki KKK çalışanları 

ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Yukarıdaki hipotezi sınamak ve katılımcıların yaşadıkları yer grupları 

(kırsal bölge ve kentsel bölge) itibariyle küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri açısından istatistikî önemde bir fark olup olmadığını incelemek üzere 

“bağımsız örneklemeler t-testinden” faydalanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri açısından 

“kırsal” bölgede yaşayan katılımcılar (ortalama=1,41; standart sapma=0,262) ile 

“kentsel” bölgede yaşayan katılımcılar (ortalama=1,42; standart sapma=0,271) 

arasında istatistiksel yönden önemli bir fark olmadığını ve farklılığın rastgele 

nedenlerden kaynaklandığını göstermektedir (t=-0,146; sd=19; p=0,886>0,050). 

Bu durumda H09g kabul edilmiştir (Ek Tablo 16). 

 

 

3.4.4.8. Herhangi/Başka Bir Çevresel Organizasyona 
Üyelik Gruplarına Göre Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi 
Düzeylerindeki Farklılıklar 

 

KKK çalışanlarının herhangi bir çevresel organizasyona üyeliğine ve 

STÖ üyelerinin ise üyesi oldukları çevresel örgüt dışında başka bir çevresel 

organizasyona üyeliğine göre, küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinde 

farklılık olup olmadığını tespit etmek üzere sınanan sıfır hipotez şudur; 

H09h: Herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik gruplarına 

göre, Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir 

fark yoktur. 

Bu hipotezin sınamak ve KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyeliklerine göre küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeylerinde istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığı 

ölçmek üzere “bağımsız örneklemeler t-testi” uygulanmıştır. 

Uygulama sonucunda, KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin sahip 

oldukları küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinin, çevresel bir 

organizasyona üye olup olmamalarına göre istatistiksel olarak önemli bir fark 

gösterdiği ortaya çıkmıştır (t=-3,406; sd=155; p=0,001<0,050). Nitekim 
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katılımcılardan “herhangi/başka bir çevresel bir organizasyona üye olanların” 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (ortalama=1,25; standart sapma=0,171) 

“herhangi/başka bir çevresel bir organizasyona üye olmayanların” bilgi 

düzeylerinden (ortalama=1,45; standart sapma=0,273) istatistiksel olarak 

önemli derecede farklıdır. Sonuçta H09h ret edilmiştir (Ek Tablo 16). 

 

 

3.4.5. Grupların Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi 
Düzeyleri Üzerine Demografik Değişkenlerin Etkileri 

 

Araştırmaya dâhil olan Mersin ilindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin sahip oldukları demografik özelliklerin, küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri üzerindeki etkisini araştırmak için kullanılan sıfır hipotez şudur; 

H010: Demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan 

yer, yaşanılan konut şekli ve grup) etkileri kontrol edildiğinde, Mersin 

ilindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve demografik özelliklerden oluşan bağımsız 

değişkenlerin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyi bağımlı değişkeni üzerideki 

etkisini belirlemek üzere “çoklu doğrusal regresyon analizinden” 

faydalanılmıştır. Regresyon analizi iki aşamalı bir süreçte uygulanmıştır. İlk 

aşamada regresyon modeline demografik özellikler girilmiş ve ikinci aşamada 

grup değişkeni eklenmiştir. Regresyon analizinin sonuçları, Ek Tablo 17’de 

sunulmaktadır. 

Ek Tablo 17’de ilk aşamada eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan yer 

ve yaşanılan konut şeklinden oluşan demografik özelliklerin tek başına, KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerindeki 

değişimlerin %1,0’ını (Belirtme Katsayısı=0,010) açıkladığı görülmektedir. 

Grup değişkeninin modele dâhil edilmesi sonucunda, değişimlerin açıklanma 

oranı %1,4’e (Belirtme Katsayı=0,014) çıkmıştır. Bu ikinci aşamada grup 

değişkeni küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri üzerinde önemli etkiye sahip 

(β=0,069; p=0,001<0,050) olup, KKK çalışanları STÖ üyelerinden daha fazla 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyine sahiptir. Bu aşamada küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyinde önemli etkiye sahip diğer demografik değişkenlere 

cinsiyet (β=0,078; p=0,000<0,050), medeni hal (β=-0,054; p=0,009<0,050) ve 

yaşanılan yer-kırsal (β=0,129; p=0,027<0,050) dâhildir. Böylece erkek 

katılımcılar bayan katılımcılardan, evliler bekârlardan ve yaşanılan                

yer-kırsaldakiler yaşanılan yer-kentseldekilerden daha fazla küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyine sahiptir. Diğer demografik özellikler olan eğitim ve 

yaşanılan yer-kentsel değişkenlerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyine 

etkisi 0,05 düzeyinde önemli değildir. İlk aşamada küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyini etkileyen yaşanılan yer-kentsel değişkenin (β=0,131; 



 

55 

 

p=0,017<0,050), ikinci aşamada modele grup değişkeninin dâhil edilmesi ile 

önemli bir değişken olmaktan çıkmıştır (β=0,106; p=0,055>0,050). Bu yüzden 

yaşanılan yer-kentsel değişkeni, sadece grup değişkeni dikkate alınmadığı 

zaman küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyini etkileyen önemli bir değişkendir. 

Böylece demografik değişkenlerin etkileri kontrol edildiğinde, KKK çalışanları 

ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinde istatistiksel 

açıdan önemli bir fark olmaktadır. Bu yüzden H010 ret edilmiştir (Ek Tablo 17). 

 

 

3.5. Çevresel Konulara Yönelik Görüşler, Çevresel 
Konulara Yönelik Değer Yargıları ve Küresel Isınmaya 
Yönelik Bilgi Düzeyleri Arasında İki Değişkenli İlişkiler 

 

Araştırmaya katılan KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel 

konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkileri incelemek 

için aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H011: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel 

konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

önemli bir pozitif iki değişkenli ilişki yoktur. 

Bu hipotezi sınamak ve herhangi iki değişken arasındaki ilişkinin 

mevcudiyetini, kuvvetini ve yönünü araştırmak için “korelasyon analizi” 

kullanılmıştır. Elde edilen “Pearson İki Değişkenli Korelasyon Matrisi” Ek 

Tablo 18’de sunulmuştur. 

Sosyal bilimlerde korelasyon katsayısının (r) 0,000-0,300 arasında 

çıkması düşük, 0,300-0,700 arasında çıkması orta ve 0,700-1,000 arasında 

çıkması ise yüksek derecede bir ilişkinin mevcut olduğunu göstermektedir 

(SARUHAN ve ÖZDEMİRCİ, 2005). Buna göre çevresel konulara yönelik 

değer yargılarının hem çevresel konulara yönelik görüşlerle (r=0,128; 

p=0,111>0,050) hem de küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleriyle (r=0,093; 

p=0,250>0,050) arasındaki iki değişkenli ilişkiler pozitif yönlü ve düşük 

derecede bir ilişkiyi yansıtmakta olup, istatistiksel olarak önemli değildir. Buna 

karşın çevresel konulara yönelik görüşler ile küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkinin yönü de pozitif ve orta derecede bir 

ilişkiye sahip olup, istatistiksel yönden önem taşımaktadır (r=0,349; 

p=0,000<0,050). O halde çevresel konulara yönelik değer yargılarının çevresel 

konulara yönelik görüşlerle ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleriyle iki 

değişkenli ilişkileri bakımından H011 kabul edilmiştir. Buna karşın küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri ile çevresel konulara yönelik görüşler 

arasındaki iki değişkenli ilişki yönünden ise H011 ret edilmiştir (Ek Tablo 18). 
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3.6. Demografik Özellikler ile Bağımlı Değişkenler 
Arasında İki Değişkenli İlişkiler 

 

Çalışmaya katılan Mersin İlindeki KKK Çalışanları ile STÖ Üyelerine 

ait demografik özelliklerin (bağımsız değişkenler) her birisi ile çevresel 

konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (bağımlı değişkenler) arasındaki iki değişkenli 

ilişkiler Ek Tablo 19’dan Ek Tablo 26’ya kadar sunulmuştur. Bu kapsamda 

belirlenen hipotezleri karşılaştırmak ve bir değişkenin diğer bir değişkenle 

ilişkisinin olup olmadığını belirlemek, eğer ilişki varsa yönünü ve kuvvetini 

ortaya koymak üzere “Korelasyon Analizinden” faydalanılmıştır. 

 

 

3.6.1. Yaş Özellikleri ile Bağımlı Değişkenler Arasındaki 
İki Değişkenli Çözümlemeler 

 

Çalışmaya katılan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

yaş özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik 

değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki 

değişkenli ilişkiler Ek Tablo 19’da verilmiş olup, bu ilişkileri incelemek için 

aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H012a: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin yaş 

özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara 

yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir pozitif iki değişkenli ilişki 

yoktur. 

Tüm katılımcılar dikkate alındığında yaş özellikleri ile çevresel 

konulara yönelik değer yargıları (r=-0,203; p=0,011<0,050) ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri (r=-0,248; p=0,002<0,050) arasındaki ilişkiler negatif 

yönlü ve düşük derecede bir ilişki olup, istatistikî açıdan anlamlıdır. Yaş 

özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşler arasında ise yine negatif yönlü 

ve istatistiksel yönden önemli, buna karşın orta derecede bir ilişki mevcuttur 

(r=-0,337; p=0,000<0,050). Bu nedenle yaş değişkeni ile çevresel konulara 

yönelik görüşler, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkiler açısından H012a kabul 

edilmiştir (Ek Tablo 19). 
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3.6.2. Eğitim Özellikleri ile Bağımlı Değişkenler 
Arasındaki İki Değişkenli Çözümlemeler 

 

Çalışmada yer alan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

eğitim özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara 

yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki 

iki değişkenli ilişkiler Ek Tablo 20’de sunulmuştur. Bu ilişkileri incelemek için 

sınanan sıfır hipotez şudur; 

H012b: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin eğitim 

özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara 

yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir pozitif iki değişkenli ilişki 

yoktur. 

Tüm katılımcılar açısından eğitim özellikleri ile çevresel konulara 

yönelik görüşler (r=0,205; p=0,009<0,050) ve çevresel konulara yönelik değer 

yargıları (r=0,245; p=0,002<0,050) arasındaki ilişkiler pozitif yönlü ve düşük 

derecede bir ilişki olup, istatistiksel olarak önemlidir. Buna karşın eğitim 

özellikleri ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki ilişki ise 

pozitif yönlü, düşük derecede ve istatistiksel yönden önem taşımamaktadır 

(r=0,004; p=0,959>0,050). Böylece eğitim özellikleri ile çevresel konulara 

yönelik görüşler ve çevresel konulara yönelik değer yargıları arasındaki iki 

değişkenli ilişkiler bakımından H012b ret edilmiş iken, eğitim özellikleri ile 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki ilişki açısından H012b kabul 

edilmiştir (Ek Tablo 20). 

 

 

3.6.3. Cinsiyet Özellikleri ile Bağımlı Değişkenler 
Arasındaki İki Değişkenli Çözümlemeler 

 

Araştırmaya dâhil olan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin cinsiyet özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel 

konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

arasındaki iki değişkenli ilişkiler Ek Tablo 21’de sunulmuş olup, bu ilişkileri 

incelemeye yönelik olarak aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H012c: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin cinsiyet 

özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara 

yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir pozitif iki değişkenli ilişki 

yoktur. 

Tüm katılımcılar için cinsiyet özellikleri ile çevresel konulara yönelik 

görüşler arasında pozitif (r=0,035; p=0,658>0,050) ve çevresel konulara yönelik 
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değer yargıları arasında negatif (r=-0,031; p=0,698>0,050) yönlü olmak üzere, 

düşük dereceli ve istatistiksel yönden anlamlı olmayan iki değişkenli ilişkiler 

mevcuttur. Bununla birlikte cinsiyet özellikleri ile küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri arasında ise pozitif yönlü, düşük derecede ve istatistikî olarak 

önemli bir ilişki bulunmaktadır (r=0,214; p=0,007<0,050). Bu nedenle cinsiyet 

özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşler ve çevresel konulara yönelik 

değer yargıları arasındaki iki değişkenli ilişkiler için H012c kabul edilmiş, buna 

karşın cinsiyet özellikleri ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında 

arasındaki ilişkiler için ise H012c ret edilmiştir (Ek Tablo 21). 

 

 

3.6.4. Mersin’de Toplam Oturma Süresi Özellikleri ile 
Bağımlı Değişkenler Arasındaki İki Değişkenli 
Çözümlemeler 

 

Çalışmaya katılan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

Mersin’de toplam oturma süresi özellikleri ile çevresel konulara yönelik 

görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkiler Ek Tablo 22’de verilmiştir. Bu 

ilişkileri incelemek için sınanan sıfır hipotez şudur; 

H012d: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin Mersin’de 

toplam oturma süresi özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, 

çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir pozitif iki 

değişkenli ilişki yoktur. 

Tüm katılımcılara göre Mersin’de toplam oturma süresi özellikleri ile 

çevresel konulara yönelik değer yargıları (r=-0,050; p=0,534>0,050) ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (r=-0,129; p=0,106>0,050) arasındaki ilişkiler 

negatif yönlü ve düşük derecede bir ilişkiyi göstermekte olup, istatistiksel 

açıdan önemli değildir. Mersin’de toplam oturma süresi özellikleri ile çevresel 

konulara yönelik görüşler arasındaki ilişkinin ise yine negatif yönlü ve düşük 

derecede bir ilişkiyi yansıtmakla birlikte, istatistiksel yönden önem taşıdığı 

anlaşılmaktadır (r=-0,285; p=0,000<0,050). Sonuçta Mersin’de toplam oturma 

süresi özellikleri ile çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkiler bakımından 

H012d kabul edilmiş iken, Mersin’de toplam oturma süresi özellikleri ile 

çevresel konulara yönelik görüşler arasındaki ilişki açısından H012d ret 

edilmiştir (Ek Tablo 22). 
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3.6.5. Medeni Hal Özellikleri ile Bağımlı Değişkenler 
Arasındaki İki Değişkenli Çözümlemeler 

 

Araştırmaya katılan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

medeni hal özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara 

yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki 

iki değişkenli ilişkiler Ek Tablo 23’de sunulmuş olup, bu ilişkileri incelemek 

amacıyla aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H012e: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin medeni hal 

özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara 

yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir pozitif iki değişkenli ilişki 

yoktur. 

Tüm katılımcılar açısından medeni hal özellikleri ile çevresel konulara 

yönelik görüşler (r=-0,146; p=0,066>0,050) ve küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri (r=-0,150; p=0,062>0,050) arasındaki iki değişkenli ilişkiler negatif 

yönlü, düşük düzeyde ve istatistikî yönden önem taşımayan bir ilişkiyi 

yansıtmaktadır. Medeni hal özellikleri ile çevresel konulara yönelik değer 

yargıları arasındaki ilişki ise pozitif yönlü olup, yine düşük düzeyde ve 

istatistiksel açıdan anlamlı olmayan bir ilişkidir (r=0,001; p=0,995>0,050). 

Böylece medeni hal özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşler, küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri ve çevresel konulara yönelik değer yargıları 

arasındaki ilişkiler açısından H012e kabul edilmiştir (Ek Tablo 23). 

 

 

3.6.6. Yaşanılan Konut Şekli Özellikleri ile Bağımlı 
Değişkenler Arasındaki İki Değişkenli Çözümlemeler 

 

Çalışmaya dâhil olan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin yaşanılan konut şekli özellikleri ile çevresel konulara yönelik 

görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkiler Ek Tablo 24’de 

gösterilmektedir. Bu ilişkileri incelemek için sınanan sıfır hipotez şudur; 

H012f: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin yaşanılan 

konut şekli özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel 

konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir pozitif iki değişkenli 

ilişki yoktur. 

Tüm katılımcılar için yaşanılan konut şekli özellikleri ile çevresel 

konulara yönelik görüşler (r=0,168; p=0,034<0,050) ve çevresel konulara 

yönelik değer yargıları (r=0,219; p=0,006<0,050) arasında pozitif yönlü, düşük 
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derecede ve istatistiksel yönden önemli ilişkiler bulunmaktadır. Yaşanılan konut 

şekli özellikleri ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında ise, yine 

pozitif yönlü ve düşük derecede olan, buna karşın istatistiksel açıdan önemli 

olmayan ilişkiler söz konusudur (r=0,029; p=0,716>0,050). Bu nedenle 

yaşanılan konut şekli özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşler ve 

çevresel konulara yönelik değer yargıları arasındaki iki değişkenli ilişkiler 

açısından H012f ret edilmiş iken, bu demografik değişken ile küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasındaki ilişkiler yönünden ise H012f kabul edilmiştir 

(Ek Tablo 24). 

 

 

3.6.7. Yaşanılan Yer Özellikleri ile Bağımlı Değişkenler 
Arasındaki İki Değişkenli Çözümlemeler 

 

Çalışmaya katılan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin yaşanılan 

yer özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik 

değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki 

değişkenli ilişkiler Ek Tablo 25’de verilmiş olup, bu ilişkileri incelemek için 

aşağıdaki sıfır hipotez sınanmıştır; 

H012g: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin yaşanılan 

yer özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara 

yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak önemli bir pozitif iki değişkenli ilişki 

yoktur. 

Tüm katılımcılar dikkate alındığında, yaşanılan yer özellikleri ile 

çevresel konulara yönelik görüşler (r=0,113; p=0,156>0,050) ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (r=0,011; p=0,887>0,050) arasındaki ilişkiler 

pozitif yönlü, düşük derecede ve istatistiksel açıdan anlamlı olmayan 

ilişkilerdir. Yaşanılan yer özellikleri ile çevresel konulara yönelik değer 

yargıları arasındaki ilişki ise, yine pozitif yönlü ve düşük derecede bir ilişki olsa 

da, istatistiksel açıdan önemlidir (r=0,172; p=0,031<0,050). Böylece yaşanılan 

yer özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşler ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkiler yönünden H012g kabul 

edilmiş iken, yaşanılan yer özellikleri ile çevresel konulara yönelik değer 

yargıları arasındaki ilişkiler açısından H012g ret edilmiştir (Ek Tablo 25). 
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3.6.8. Herhangi/Başka Bir Çevresel Organizasyona 
Üyelik Özellikleri ile Bağımlı Değişkenler Arasındaki İki 
Değişkenli Çözümlemeler 

 

Araştırmaya dâhil olan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik özellikleri ile 

çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkiler Ek 

Tablo 26’da verilmiş olup, bu ilişkileri incelemek için aşağıdaki sıfır hipotez 

sınanmıştır; 

H012h: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik özellikleri ile çevresel 

konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

önemli bir pozitif iki değişkenli ilişki yoktur. 

Tüm katılımcılar açısından herhangi/başka bir çevresel organizasyona 

üyelik özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşler (r=0,196; 

p=0,013<0,050) ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (r=0,264; 

p=0,001<0,050) arasındaki ilişkilerin pozitif yönlü, düşük derecede ve 

istatistiksel bakımdan önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Herhangi/başka bir 

çevresel organizasyona üyelik özellikleri ile çevresel konulara yönelik değer 

yargıları arasındaki ilişki ise negatif yönlü, düşük derecede ve istatistiksel 

yönden önemli olmayan bir ilişkidir (r=-0,032; p=0,686>0,050). Bu nedenle 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik özellikleri ile çevresel 

konulara yönelik görüşler ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki 

iki değişkenli ilişkiler bakımdan H012h ret edilmiş iken, bu demografik 

değişken ile çevresel konulara yönelik değer yargıları arasındaki ilişki yönünde 

H012h kabul edilmiştir (Ek Tablo 26). 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 

 

4.1. Sonuçlar 

 

Çalışmaya dâhil olan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin genel tanıtımını yapmak amacıyla öncelikle sosyodemografik bilgiler 

toplanmıştır. Ayrıca “ki-kare testi” kullanılarak, katılımcı gruplar arasında 

demografik özellikler itibariyle farklılıklar da incelenmiştir. Çalışmaya katılan 

Mersin İlindeki hem KKK çalışanları hem de STÖ üyelerinin çoğunluğu 

“yüksekokul ve lisans” mezunu olup, eğitim özellikleri açısından gruplar 

arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemli değildir (χ
2
=5,322; 

p=0,070>0,050). Katılımcıların çoğunluğu “35-54 yıl arası” orta yaşlı olup, 

gruplar arasında yaş açısından farklılık istatistiksel olarak önemlidir (χ
2
=8,241; 

p=0,041<0,050). Genel olarak katılımcı grupların her birisinde “bayandan” çok 

“erkek” katılımcı bulunmaktadır. Bununla birlikte gruplar arasındaki cinsiyet 

farklılığı, istatistiksel yönden önemlidir (χ
2
=5,099; p=0,024<0,050). 

Araştırmaya katılan KKK çalışanlarının çoğunluğu “6-12 yıl arası” ve STÖ 

üyelerinin çoğunluğu “20 yıldan fazla” süredir Mersin’de oturmaktadır. 

Mersin’de toplam oturma süresi açısından gruplar arasındaki farklılık, 

istatistiksel bakımdan önemli değildir (χ
2
=11,202; p=0,082>0,050). Çalışmaya 

katılan KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin her birisinde, katılımcıların 

çoğunluğu “evli” olup, medeni hal özellikleri açısından gruplar arasındaki 

farklılık, istatistiksel açıdan önemlidir (χ
2
=5,542; p=0,019<0,050). 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun “apartman dairesinde” oturduğu ve gruplar 

arasında yaşanılan konut şekli farklılığının, istatistiksel olarak önemli olmadığı 

ortaya çıkmıştır (χ
2
=2,728; p=0,155>0,050). Katılımcı grupların çoğunluğu, 

“kentsel bölgede” yaşamakta olup, gruplar arasında yaşanılan yer açısından 

mevcut farklılık, istatistiksel olarak önemli değildir (χ
2
=0,897; p=0,561>0,050). 

Araştırmaya katılanların çoğunluğu, “çevresel bir organizasyona üyedir”. 

Çevresel organizasyona üyelik yönünden gruplar arasındaki farklılık, 

istatistiksel açıdan önemlidir (χ
2
=46,815; p=0,000<0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara 

yönelik görüşlerindeki farklılığı araştıran hipotezi sınamak için, “bağımsız 

örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. Tüm çevresel görüş sorularına verilen 

cevaplar dikkate alındığında, her iki grubun da çevresel konulara yönelik 

görüşlerinin olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak gruplar arasında çevresel 

konulara yönelik görüşler açısından, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur 

(t=0,769; sd=157; p=0,193>0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin bazı demografik 

özelliklerine (eğitim, yaş, Mersin’de toplam oturma süresi) göre çevresel 
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konulara yönelik görüşleri arasında farklılığı araştırmak üzere “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Aynı zamanda gruplar arasında 

istatistiksel olarak fark ortaya çıktığında, bu farkın hangi gruplar arasında, ne 

yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını belirlemek için “Tukey çoklu 

karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizi 

sonuçlarına göre, eğitim grupları itibariyle çevresel konulara yönelik görüşler 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark vardır [F(2,156)=4,679; 

p=0,011<0,050]. Uygulanan Tukey testi, “ilköğretim ve lise” eğitim gruplarının 

çevresel konulara yönelik görüşlerinin (ortalama=1,67; standart sapma=0,547), 

hem “yüksekokul ve lisans” eğitim grubunun (ortalama=1,96; standart 

sapma=0,410) hem de “yüksek lisans ve doktora” eğitim grubunun 

(ortalama=2,01; standart sapma=0,562) görüşlerinden istatistiksel açıdan önemli 

derecede daha olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Yaş grupları itibariyle sahip 

olunan çevresel konulara yönelik görüşler arasında, istatistiksel yönden önemli 

farklılıklar bulunduğunu göstermiştir [F(3,155)=7,146; p=0,000<0,050]. Tukey 

testi uygulaması sonucunda “45-54” (ortalama=1,79; standart sapma=0,355) ve 

“55 ve üstü” (ortalama=1,62; standart sapma=0,371) yaş gruplarının çevresel 

konulara yönelik görüşleri, “34 ve altı” (ortalama=2,09; standart sapma=0,462) 

ile “35-44” (ortalama=2,03; standart sapma=0,532) yaş gruplarının 

görüşlerinden istatistiksel olarak önemli şekilde daha olumludur. Mersin’de 

toplam oturma süresi grupları arasında çevresel konulara yönelik görüşler 

bakımından, istatistiksel yönden önemli bir farklılık vardır [F(6,152)=3,750; 

p=0,002<0,050]. Ardından uygulanan Tukey testi, “3-5 yıl arası” 

(ortalama=1,88; standart sapma=0,285), “16-20 yıl arası” (ortalama=1,84; 

standart sapma=0,324), “20 yıldan fazla” (ortalama=1,84; standart 

sapma=0,357) ve “tüm yaşam süresince” (ortalama=1,71; standart 

sapma=0,440) Mersin’de toplam oturma süresi gruplarının, “3 yıldan az” 

(ortalama=2,27; standart sapma=0,608), “6-12 yıl arası” (ortalama=2,11; 

standart sapma=0,508) ve “13-15 yıl arası” (ortalama=2,15; standart 

sapma=0,776) oturma süresi gruplarından istatistiksel açıdan önemli şekilde 

daha olumlu çevresel konulara yönelik görüşlere sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden oluşan 

katılımcıların diğer bazı demografik özelliklerine (cinsiyet, medeni hal, yaşanıla 

n konut şekli, yaşanılan yer ve çevresel organizasyona üyelik) göre çevresel 

konulara yönelik görüşleri arasında farklılığı incelemek için “bağımsız 

örneklemeler t-testiden” faydalanılmıştır. Uygulanan bağımsız örneklemeler     

t-testi sonuçlarına göre, cinsiyet gruplarını oluşturan “erkekler” (ortalama=1,92; 

standart sapma=0,497) ile “bayanlar” (ortalama=1,96; standart sapma=0,424) 

arasında çevresel konulara yönelik görüşler açısından, istatistiksel olarak önemli 

bir fark bulunmamıştır (t=-0,443; sd=157; p=0,658>0,050). Medeni hal grupları 

olan “bekârlar” (ortalama=2,08; standart sapma=0,493) ile “evliler” 
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(ortalama=1,90; standart sapma=0,472) arasında çevresel konulara yönelik 

görüşler açısından istatistiksel olarak önemli bir farkın olmadığı anlaşılmıştır 

(t=1,799; sd=35; p=0,081>0,050). Yaşanılan konut şekli grupları olan “müstakil 

evde” (ortalama=1,69; standart sapma=0,545) ve “apartman dairesinde” 

(ortalama=1,95; standart sapma=0,465) oturanlar arasında çevresel konulara 

yönelik görüşler itibariyle istatistiksel açıdan önemli bir farklılık ortaya 

çıkmamıştır (t=-1,889; sd=19; p=0,074>0,050). Yaşanılan yer grupları olan 

“kırsal” (ortalama=1,77; standart sapma=0,703) ve “kentsel” (ortalama=1,94; 

standart sapma=0,447) bölgede yaşayanların çevresel konulara yönelik görüşleri 

arasındaki farklılığın da, istatistiksel olarak önemli olmadığı görülmüştür      

(t=-1,424; sd=157; p=0,156>0,050). Buna karşın çevresel bir organizasyona 

üyelik durumuna göre, çevresel konulara yönelik görüşlerde istatistiksel olarak 

önemli bir farklılık olduğu saptanmıştır (t=-2,501; sd=157; p=0,013<0,050). 

Nitekim “herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye olanların” çevresel 

konulara yönelik görüşleri (ortalama=1,72; standart sapma=0,307) 

“herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye olmayanların” görüşlerinden 

(ortalama=1,97; standart sapma=0,498) istatistiksel açıdan önemli derecede 

daha olumludur. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin demografik 

özelliklerinin çevresel konulara yönelik görüşleri üzerine etkisini incelemek 

amacıyla “çoklu doğrusal regresyon analizi” kullanılmıştır. Regresyon 

yaklaşımı, iki adımlık süreçte yürütülmüştür. İlk aşamada regresyon modeline 

demografik özellikler girilmiştir. İkinci aşamada ise modele grup değişkeni 

dâhil edilmiştir. İlk aşamada çevresel konulara yönelik görüş bağımlı değişkeni 

üzerinde etkili olan bağımsız değişkenler (demografik özellikler), ikinci 

aşamada modele grup bağımsız değişkeninin dâhil edilmesi sonucunda 

değişmeyerek aynı kalmıştır. Bu nedenle demografik değişkenlerin (eğitim, 

cinsiyet, medeni hal, yaşanılan yer ve yaşanılan konut şekli) etkileri kontrol 

edildiğinde, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel 

konulara yönelik görüşleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri arasında sahip olunan 

çevresel konulara yönelik değer yargıları açısından farklılık olup olmadığını 

belirlemek için “bağımsız örneklemeler t-testi” uygulanmıştır. Tüm çevresel 

değer yargıları sorularına ait cevap puanları dikkate alındığında, her iki gruba 

yönelik değer yargıları cevaplarının ortalama puanının aynı (3,49) olduğu 

belirlenmiştir. Bu nedenle gruplar arasında çevresel konulara yönelik değer 

yargıları bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(t=0,004; sd=155; p=0,997>0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin bazı demografik 

özelliklerine (eğitim, yaş, Mersin’de toplam oturma süresi) göre çevresel 

konulara yönelik değer yargıları arasındaki farklılığı incelemek üzere “tek yönlü 
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varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Bunun yanında gruplar arasında 

istatistiksel olarak fark ortaya çıktığında, bu farkın hangi gruplar arasında, ne 

yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını ortaya koymak için “Tukey 

çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. Tek yönlü varyans 

analizi sonuçlarına göre, çevresel konulara yönelik değer yargıları açısından 

eğitim grupları arasında istatistiksel yönden önemli farklılık vardır 

[F(2,154)=5,265; p=0,006<0,050]. Nitekim Tukey testi, “ilköğretim ve lise” 

eğitim gruplarının (ortalama=3,18; standart sapma=0,639), “yüksekokul ve 

lisans” eğitim grupları (ortalama=3,51; standart sapma=0,568) ve “yüksek lisans 

ve doktora” eğitim gruplarından (ortalama=3,68; standart sapma=0,589) 

istatistiksel açıdan önemli şekilde daha olumlu çevresel konulara yönelik değer 

yargılarına sahip olduğunu göstermiştir. Çevresel konulara yönelik değer 

yargılarının yaş gruplarına göre önemli farklılıklar içerdiği ortaya çıkmıştır 

[F(3,153)=2,931; p=0,035<0,050]. Tukey testi sonuçlarına göre, “45-54” yaş 

grubu (ortalama=3,36; standart sapma=0,581) ile “55 ve üstü” yaş grubunun 

(ortalama=3,26; standart sapma=0,730), “34 ve altı” yaş grubu (ortalama=3,58; 

standart sapma=0,481) ile “35-44” yaş grubundan (ortalama=3,62; standart 

sapma=0,605) istatistiksel olarak önemli şekilde daha olumlu çevresel konulara 

yönelik değer yargılarına sahiptir. Mersin’de toplam oturma süresi gruplarını 

oluşturan “3 yıldan az” (ortalama=3,56; standart sapma=0,384), “3-5 yıl arası” 

(ortalama=3,67; standart sapma=0,671), “6-12 yıl arası” (ortalama=3,36; 

standart sapma=0,622), “13-15 yıl arası” (ortalama=3,48; standart 

sapma=0,296), “16-20 yıl arası” (ortalama=3,52; standart sapma=0,558), “20 

yıldan fazla” (ortalama=3,64; standart sapma=0,504) ve “tüm yaşam süresince” 

(ortalama=3,31; standart sapma=0,742) grupları arasında, çevresel konulara 

yönelik değer yargıları açısından istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur 

[F(6,150)=1,419; p=0,211>0,050]. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden meydana gelen 

katılımcıların diğer bazı demografik özelliklerine (cinsiyet, medeni hal, 

yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve çevresel organizasyona üyelik) göre 

çevresel konulara yönelik değer yargıları arasındaki farklılığı araştırmak için 

“bağımsız örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. Bağımsız örneklemeler t-testi 

uygulaması sonucunda, cinsiyet gruplarını oluşturan “erkekler” (ortalama=3,50; 

standart sapma=0,602) ile “bayanlar” (ortalama=3,46; standart sapma=0,598) 

arasında çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında istatistiksel olarak 

önemli bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir (t=0,390; sd=60; p=0,698>0,050). 

Medeni hal gruplarını oluşturan “bekârlar” (ortalama=3,49; standart 

sapma=0,636) ile “evliler” (ortalama=3,49; standart sapma=0,595) arasında 

çevresel konulara yönelik değer yargıları açısından istatistiksel olarak farklılık 

bulunmamaktadır (t=-0,006; sd=34; p=0,995>0,050). Yaşanılan konut şekli 

grupları olan “müstakil evde” ve “apartman dairesinde” oturanlar arasında 

çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında istatistiksel açıdan önemli 
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farklılık ortaya çıkmıştır (t=-2,189; sd=18; p=0,042<0,050). Nitekim “müstakil 

evde” oturan katılımcıların çevresel konulara yönelik değer yargıları 

(ortalama=3,12; standart sapma=0,768), “apartman dairesinde” oturanların 

değer yargılarından (ortalama=3,54; standart sapma=0,562) istatistiksel olarak 

önemli şekilde daha olumludur. Çevresel konulara yönelik değer yargıları 

açısından yaşanılan yer grupları olan “kırsal” (ortalama=3,19; standart 

sapma=0,695) ve “kentsel” (ortalama=3,53; standart sapma=0,580) bölgede 

yaşayanlar arasında istatistiksel bakımdan önemli bir farklılığın olmadığı 

belirlenmiştir (t=-1,886; sd=17; p=0,076>0,050). “Herhangi/başka bir çevresel 

organizasyona üye olanlar” (ortalama=3,54; standart sapma=0,685) ile 

“herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye olmayanlar” (ortalama=3,48; 

standart sapma=0,584) arasında çevresel konulara yönelik değer yargıları 

açısından istatistiksel olarak önemli bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır 

(t=0,363; sd=33; p=0,719>0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin demografik 

özelliklerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla “çoklu doğrusal regresyon analizi” kullanılmıştır. 

Regresyon analizi iki adımlık bir süreçte gerçekleştirilmiş olup, ilk aşamada 

regresyon modeline sadece demografik özellikler girilmiş ve ikinci aşamada 

modele grup değişkeni de eklenmiştir. Elde edilen sonuçlar, demografik 

değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan yer ve yaşanılan konut 

şekli) etkileri kontrol edildiği zaman, Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ 

üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargılarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığını ölçmek 

için “bağımsız örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. Grupların anket formunun bu 

bölümündeki sorulara verdikleri “doğru” cevap yüzdeleri dikkate alındığında, 

KKK çalışanlarının küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinin STÖ 

üyelerininkinden önemli derecede yüksek olmadığı anlaşılmıştır. Böylece 

grupların küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (t=-0,116; sd=34; p=0,908>0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin bazı demografik 

özelliklerine (eğitim, yaş, Mersin’de toplam oturma süresi) göre küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında farklılığı incelemek üzere “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” uygulanmıştır. Ayrıca gruplar arasında istatistiksel 

açıdan önemli bir fark ortaya çıkması durumunda, bu farkın hangi gruplar 

arsında, ne yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını ortaya koymak 

üzere “Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” kullanılmıştır. Tek yönlü 

varyans analizi sonuçları, eğitim gruplarını oluşturan “ilköğretim ve lise” 

(ortalama=1,39; standart sapma=0,288), “yüksekokul ve lisans” (ortalama=1,43; 

standart sapma=0,274) ve “yüksek lisans ve doktora” (ortalama=1,40; standart 
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sapma=0,246) arasında küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri açısından 

istatistiksel bakımdan önemli bir fark olmadığını ortaya koymuştur 

[F(2,154)=0,304; p=0,738>0,050]. Yaş grupları arasında küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri açısından istatistiksel olarak önemli farklılık 

belirlenmiştir [F(3,153)=3,428; p=0,019<0,050]. Hangi yaş grupları arasında 

farklılığın mevcut olduğunu açıklayan Tukey testi sonucunda ise, “34 ve altı” 

yaş grubu (ortalama=1,49; standart sapma=0,238) ile “35-44” yaş grubunun 

(ortalama=1,45; standart sapma=0,316), “45-54” yaş grubu (ortalama=1,36; 

standart sapma=0,200) ile “55 ve üstü” yaş grubundan (ortalama=1,29; standart 

sapma=0,253) önemli bir küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyi farklılığı ortaya 

çıkmıştır. Mersin’de toplam oturma süresi gruplarını oluşturan “3 yıldan az” 

grubu (ortalama=1,56; standart sapma=0,288), “3-5 yıl arası” grubu 

(ortalama=1,41; standart sapma=0,240), “6-12 yıl arası” grubu (ortalama=1,46; 

standart sapma=0,354), “13-15 yıl arası” grubu (ortalama=1,41; standart 

sapma=0,250), “16-20 yıl arası” grubu (ortalama=1,40; standart sapma=0,160), 

“20 yıldan fazla” grubu (ortalama=1,37; standart sapma=0,245) ve “tüm yaşam 

süresince” grubu (ortalama=1,39; standart sapma=0,260) arasında küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri itibariyle istatistiksel olarak önemli bir fark 

görülmemiştir [F(6,150)=0,773; p=0,592>0,050]. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin diğer bazı 

demografik özelliklerine (cinsiyet, medeni hal, yaşanılan konut şekli, yaşanılan 

yer ve çevresel organizasyona üyelik) küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

arasında farklılığı araştırmak için “bağımsız örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, cinsiyet grupları arasında küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri açısından istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmaktadır    

(t=-2,399; sd=49; p=0,020<0,050). Nitekim “erkek” cinsiyet gruplarının 

(ortalama=1,38; standart sapma=0,247) küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

ile “bayan” cinsiyet gruplarının (ortalama=1,52; standart sapma=0,314) bilgi 

düzeyleri arasındaki farklılık, istatistiksel yönden önemlidir. Küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri açısından “bekâr” medeni hal grubu (ortalama=1,51; 

standart sapma=0,302) ile “evli” medeni hal grubu (ortalama=1,40; standart 

sapma=0,259) arasında, istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamaktadır 

(t=1,703; sd=33; p=0,098>0,050). Yaşanılan konut şekli grupları olan “müstakil 

ev” (ortalama=1,39; standart sapma=0,271) ile “apartman dairesi” 

(ortalama=1,42; standart sapma=0,270) grupları arasında, küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri açısından istatistiksel olarak önemli farklılık yoktur    

(t=-0,363; sd=20; p=0,720>0,050). Küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

açısından yaşanılan yer grupları olan “kırsal” (ortalama=1,41; standart 

sapma=0,262) ile “kentsel” (ortalama=1,42; standart sapma=0,271) bölgeler 

arasında, istatistiksel yönden önemli bir fark olmadığını göstermektedir         

(t=-0,146; sd=19; p=0,886>0,050). Çevresel bir organizasyona üyelik durumu 

açısından, küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinde istatistiksel olarak 
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önemli farklılık bulunduğu ortaya çıkmıştır (t=-3,406; sd=155; p=0,001<0,050). 

Nitekim katılımcılardan “herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye 

olanların” küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (ortalama=1,25; standart 

sapma=0,171), “herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye olmayanların” 

bilgi düzeylerinden (ortalama=1,45; standart sapma=0,273) istatistiksel olarak 

önemli derecede farklıdır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin demografik 

özelliklerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri üzerine etkisini 

araştırmak amacıyla “çoklu doğrusal regresyon analizi” uygulanmıştır. 

Regresyon analizi, iki adımda yürütülmüştür. İlk aşamada regresyon modeline 

demografik özellikler girilmişken, ikinci aşamada grup değişkeni dâhil 

edilmiştir. Sonuçta demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, 

yaşanılan yer ve yaşanılan konut şekli) etkileri kontrol edildiğinde, KKK 

çalışanları ve STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinde, 

istatistiksel yönden önemli bir fark ortaya çıkmıştır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin çevresel konulara 

yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkileri incelemek için 

“korelasyon analizi” kullanılmıştır. Buna göre çevresel konulara yönelik değer 

yargılarının hem çevresel konulara yönelik görüşlerle (r=0,128; p=0,111>0,050) 

hem de küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleriyle (r=0,093; p=0,250>0,050) 

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 (r=0,349; p=0,000<0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin demografik 

özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik 

değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki 

değişkenli ilişkileri incelemek için yine “korelasyon analizinden” 

faydalanılmıştır. Tüm katılımcılar dikkate alındığında, yaş ile çevresel konulara 

yönelik görüşler (r=-0,337; p=0,000<0,050), çevresel konulara yönelik değer 

yargıları (r=-0,203; p=0,011<0,050) ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

(r=-0,248; p=0,002<0,050) arasında negatif yönlü ve istatistiksel yönden önemli 

iki değişkenli ilişkiler mevcuttur. Eğitim ile çevresel konulara yönelik görüşler 

(r=0,205; p=0,009<0,050) ve çevresel konulara yönelik değer yargıları 

(r=0,245; p=0,002<0,050) arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak önemli 

iki değişkenli ilişki vardır. Buna karşın eğitim ile küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri arasındaki ilişki ise pozitif yönlü olup, istatistiksel açıdan önemli 

değildir (r=0,004; p=0,959>0,050). Cinsiyet ile çevresel konulara yönelik 

görüşler arasında pozitif (r=0,035; p=0,658>0,050) ve çevresel konulara yönelik 

değer yargıları arasında negatif yönlü (r=-0,031; p=0,698>0,050) ve istatistiksel 

bakımdan önemli olmayan iki değişkenli ilişki vardır. Bununla birlikte cinsiyet 
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ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında ise pozitif yönlü ve 

istatistiksel açıdan önemli bir ilişki bulunmaktadır (r=0,214; p=0,007<0,050). 

Mersin’de toplam oturma süresi ile çevresel konulara yönelik değer yargıları 

(r=-0,050; p=0,534>0,050) ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (r=-

0,129; p=0,106>0,050) arasındaki ilişkiler negatif yönlü ve istatistiksel olarak 

önemsizdir. Buna karşın Mersin’de toplam oturma süresi ile çevresel konulara 

yönelik görüşler arasında ise negatif yönlü ve istatististiksel yönden önemli iki 

değişkenli ilişki mevcuttur (r=-0,285; p=0,000<0,050). Medeni hal ile çevresel 

konulara yönelik görüşler (r=-0,146; p=0,066>0,050) ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri (r=-0,150; p=0,062>0,050) arasındaki iki değişkenli 

ilişkiler, negatif yönlü ve istatistiksel bakımdan önem taşımamaktadır. Medeni 

hal ile çevresel konulara yönelik değer yargıları arasındaki ilişki ise, pozitif 

yönlü ve yine istatistiksel açıdan önemsizdir (r=0,001; p=0,995>0,050). 

Yaşanılan konut şekli ile çevresel konulara yönelik görüşler (r=0,168; 

p=0,034<0,050) ve çevresel konulara yönelik değer yargıları (r=0,219; 

p=0,006<0,050) arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak önemli iki 

değişkenli ilişki vardır. Yaşanılan konut şekli ile küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri arasında ise yine pozitif yönlü, ancak istatistiksel yönden önemli 

olmayan ilişki söz konusudur (r=0,029; p=0,716>0,050). Yaşanılan yer ile 

çevresel konulara yönelik görüşler (r=0,113; p=0,156>0,050) ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (r=0,011; p=0,887>0,050) arasındaki iki 

değişkenli ilişkiler pozitif yönlü ve istatistiksel olarak önemli olmayan 

ilişkilerdir. Buna karşın yaşanılan yer ile çevresel konulara yönelik değer 

yargıları arasında ise, pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan önemli iki değişkenli 

ilişki bulunmaktadır (r=0,172; p=0,031<0,050). Çevresel organizasyona üyelik 

ile çevresel konulara yönelik görüşler (r=0,196; p=0,013<0,050) ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (r=0,264; p=0,001<0,050) arasındaki iki 

değişkenli ilişkiler, pozitif yönde ve istatistiksel bakımdan önemlidir. Çevresel 

organizasyona üyelik ile çevresel konulara yönelik değer yargıları arasındaki 

ilişki ise, negatif yönlü ve istatistiksel yönden önemsizdir (r=-0,032; 

p=0,686>0,050). 
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4.2. Öneriler 

 

Bu çalışmanın bulgularından elde edilen sonuçlar, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ve STÖ üyelerinin sahip oldukları küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeylerinin yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla her ne kadar 

ülkemizin en eğitimli toplumları arasında olsa da, Mersin İlindeki farklı sosyal 

gruplar için daha yoğun çevresel eğitim çalışmaları gereklidir. Zira bu 

araştırmaya katılanların çevresel konulara yönelik görüşleri ve değer yargıları 

olumlu çıkmış olsa da, küresel ısınmaya yönelik kimi sorulara verdikleri doğru 

cevapların oranları oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Hâlbuki kamunun çevresel 

konularda bilgi düzeyi arttıkça, çevresel konulara yönelik görüşlerinin ve değer 

yargılarının daha olumlu hale gelmesi mümkün olacaktır. Öte yandan bu 

bulguların ülkemizin diğer şehirlerinde de ortaya çıkması kuvvetle olasıdır. Bu 

nedenle çevre korumaya yönelik önemli eylemlerden birisi, ülkemizdeki 

yerleşim yerlerinde çevresel konularda eğitim ve kapasite oluşturma 

programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesi olmalıdır. 

Esasen toplumdaki mevcut olan her bir sosyal grup için farklı bir ulusal 

çevre eğitim programı hazırlanmalıdır. Bu program oluşturulurken eğitimden 

faydalanacak her bir sosyal grubun sahip olduğu özellikler dikkate alınmalıdır. 

Aynı zamanda bu eğitim programlarının TEMA, ÇEKÜL gibi çevreyle ilgili 

yerel ve/veya ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hazırlanması 

ve uygulanması başarıyı arttıracaktır. 

Öte yandan okullardaki mevcut ders programlarında verilen çevresel 

eğitim, toplumun çevresel konulara yönelik görüşleri, küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri ve çevresel konulara yönelik değer yargılarını olumlu yönde 

değişmesini sağlayacak süreye ve yoğunluğa sahip değildir. Okullardaki eğitim 

programlarına, çevrenin ve ekolojinin korunması ve yönetimi gibi çevreyle ilgili 

daha fazla konular dâhil edilmelidir. Hem çevreyle ilgili konuların değişken 

olması hem de çevre sorunlarının ve çözümlerinin birbiriyle ilişkili olması 

nedeniyle, okullardaki çevresel eğitim programlarının, teknolojideki ve sosyal 

konulardaki değişiklikler dikkate alınarak, gerektiğinde güncellenmesi uygun 

olacaktır. 

Öğretmenlerin çevresel eğitiminin ve bilgisinin artmasıyla, öğrencilerin 

de çevresel bilgilerinin artması imkân dâhiline girecektir. Öte yandan özellikle 

genç nüfus için çevresel bilgiyi arttırmanın en önemli araçlardan bir diğeri de, 

ailelerin vereceği eğitimdir. Bu nedenle ailelerin çevre sorunları, nedenleri ve 

diğer çevresel konularda bilgilendirilmesi, onların da çocuklarını bu konularda 

yetiştirmelerini sağlayacaktır. 

Toplumun çevresel konulara yönelik bilgisini, ilgisini ve duyarlılığını 

arttırmanın olası yollarından bir diğeri ise kır yürüyüşü, yaban hayatı gözleme, 

kuş gözleme, bitki çalışmaları, dağ bisikletçiliği, açık hava fotoğrafçılığı, doğa 
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fotoğrafçılığı, kamp yapma, piknik yapma, dağcılık/kaya tırmanma, yol bulma 

sporu, kırda kayak yapma, ilginç yerleri gezme vb. ekoturizm etkinliklerine 

doğrudan katılmalarının sağlanması olabilir. Orman ve Turizm Teşkilatları ile 

sivil toplum örgütlerinin bir arada, topluma yönelik olarak bu tür etkinlikler 

düzenlemesi uygun olacaktır. 

 

 

4.3. Araştırmanın Kısıtlamaları 
 

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara rağmen, çalışmanın kısıtlamalarını 

ve ilave araştırmalara yönelik ihtiyaçları da belirtmek gerekmektedir. Her 

şeyden önce bu çalışma, sadece Mersin İlinde yürütülmüştür. Mersin İli, 

ülkemizin büyük nüfuslu ve metropol kentlerinden birisidir. Dolayısıyla kırsal 

bir nüfusu temsil eden bir örnekleme alanı değildir. Ülkemiz nüfusunun önemli 

bir bölümünün kırsal alanlarda yaşadığı göz önüne alınırsa, bu araştırmanın 

sonuçlarının tüm ülkemiz nüfusunun çevresel konulara yönelik görüşlerini, 

değer yargılarını ve bilgi düzeylerini temsil edemeyeceğini kabul etmek gerekir. 

Bu çalışmanın diğer bir kısıtı, örnek büyüklüğü ile ilgilidir. Nitekim bu 

çalışmaya Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyelerinden toplam 159 kişi 

katılmıştır. Çoğu araştırmada olduğu gibi, bu tür bir araştırmada da örnek 

büyüklüğü ne kadar büyük olursa, sonuçların güvenilirliği ve 

genelleştirilebilirliği de o kadar artacaktır. 

Bu araştırma sadece Mersin İlindeki katılımcıların cevaplarına dayalı 

bir çalışmadır. Gelecekte yapılacak araştırmaların, ülkemizin tüm coğrafik 

bölgelerinden farklı yerleşim yerleri seçilerek, hem kentsel hem de kırsal nüfus 

dikkate alınarak ve farklı bölgeler arasında karşılaştırılmalı şekilde yapılması 

uygun olacaktır. 
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ÖZET 
 

Çevre sorunları, Dünyanın yüz yüze kaldığı en önemli sorunlardan 

birisidir. Bununla birlikte kamunun bu tehdidi nasıl algıladığı ile ilgili henüz 

tam bir bilgi elde mevcut değildir. Oysa toplumların çevre sorunlarına karşı 

gösterdiği tepkileri ve koruma önlemlerine yönelik destekleri, çevresel konular 

hakkındaki bilgilerine ve çevre sorunlarının ciddiyetine inanmış olmalarına 

bağlıdır. Bu nedenle küresel ısınma, iklim değişikliği ve diğer çevre sorunları 

gibi konuları kamunun gündemine dâhil etmek için, öncelikle kamunun çevresel 

konulara yönelik görüşlerinin, değer yargılarının ve bilgi düzeylerinin bilinmesi 

gereklidir. 

Her ne kadar bazı ülkelerde toplumun çevresel konulardaki görüşleri, 

değer yargıları ve bilgi düzeyleri araştırılmış olsa da, ülkemizde bu konu 

hakkında hemen hiçbir araştırma bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle, 

günümüzde ülkemizin farklı bölgelerindeki toplumların çevresel konulardaki 

görüşlerinin neler olduğu, çevresel konulara yönelik ne gibi değer yargılarına 

sahip olduğu ve önemli bir çevresel sorun olan küresel ısınmaya yönelik 

bilgilerinin hangi düzeyde olduğu konusunda yeterli bilgi mevcut değildir. 

Böylece Mersin İlinde de farklı sosyal grupların (KKK çalışanları ve 

STÖ üyeleri) çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik 

değer yargılarını ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri ve bunlar 

arasındaki farklılıkları ele alan herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu 

nedenle Mersin ilindeki katılımcı gruplar için şu ilişkilerin araştırılmasına 

ihtiyaç duyulmuştur; (1) çevresel konulara yönelik görüşler arasındaki ilişkiler, 

(2) çevresel konulara yönelik değer yargıları arasındaki ilişkiler (3) küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki ilişkiler ve (4) grupların demografik 

özelliklerine (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni hal, 

yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve çevresel organizasyona üyelik) göre 

çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve 

küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki ilişkiler. 

Çalışmanın amaçları; Mersin İlindeki iki farklı sosyal grubu temsil eden 

KKK çalışanları ile 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. 

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. 

Bu çalışmada araştırma alanı olarak seçilen Mersin İli, Türkiye’nin 

güneyindeki Akdeniz Bölgesinde olup, Adana ile Antalya İlleri arasındadır. İl, 
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nüfus bazında Türkiye’deki sekizinci büyük bölgedir. Nüfusun yarısı 25 yaşın 

altında olup, %7,7’si yüksek öğrenim mezunudur. İşsizlik oranı %10,2’dir. 

Nüfusun %58’i tarım sektöründe istihdam edilmektedir. İlin GSMH içindeki 

payı %2,75’dir. 1,6 milyon hektarlık yüzölçümünün %25’ini tarım alanları ve 

%51’ini ise orman alanları (840 350 ha) oluşturmaktadır. Türkiye tarımsal 

üretiminin %3’ünü üretmektedir (MTSO, 2006; ÇDA, 2007). 

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. 

Araştırma amaçları doğrultusunda, istatistik teknikler yardımıyla 

sınanan sıfır hipotezler şunlardır; 

H01: Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri, demografik 

özellikleri (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni hal, 

yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve herhangi/başka bir çevresel 

organizasyona üyelik) açısından istatistiksel olarak homojendir, 

H02: Mersin İlindeki KKK çalışanlarının çevresel konulara yönelik 

görüşleri, STÖ üyelerininkine nazaran istatistiksel olarak önemli şekilde daha 

olumlu değildir, 

H03: Demografik özelliklerine (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam 

oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik) göre, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H04: Demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan 

konut şekli ve yaşanılan yer) etkileri kontrol edildiğinde, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H05: Mersin İlindeki KKK çalışanlarının çevresel konulara yönelik 

değer yargıları, STÖ üyelerininkine nazaran istatistiksel olarak önemli şekilde 

daha olumlu değildir, 

H06: Demografik özelliklerine (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam 

oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik) göre, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H07: Demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan 

konut şekli ve yaşanılan yer) etkileri kontrol edildiğinde, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 
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H08: Mersin ilindeki KKK çalışanlarının küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri, STÖ üyelerininkine nazaran istatistiksel olarak önemli şekilde daha 

yüksek değildir, 

H09: Demografik özelliklerine (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam 

oturma süresi, medeni hal, yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve 

herhangi/başka bir çevresel organizasyona üyelik) göre, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H010: Demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan 

konut şekli ve yaşanılan yer) etkileri kontrol edildiğinde, Mersin İlindeki KKK 

çalışanları ile STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur, 

H011: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel 

konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir pozitif 

iki değişkenli ilişki yoktur, 

H012: Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin demografik 

özellikleri (eğitim, yaş, cinsiyet, Mersin’de toplam oturma süresi, medeni hal, 

yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve herhangi/başka bir çevresel 

organizasyona üyelik) ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara 

yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak önemli bir pozitif iki değişkenli ilişki yoktur. 

Araştırmada kullanılan üç adet “bağımlı değişkene” çevresel konulara 

yönelik görüşler, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri dâhildir. Anket formundaki 10 maddelik çevresel 

konulara yönelik görüş sorularına verilen cevapların ortalaması alınarak bir 

görüş indeksi puanı elde edilmiştir. Ardından benzer şekilde anket formundaki 

çevresel konulara yönelik değer yargıları soruları için elde edilen cevapların 

ortalaması hesaplanarak bir değer indeksine ulaşılmıştır. Küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri için ise, bu sorulara verilen doğru cevapların sayısı 

ölçülmüştür. 

Çalışmanın “bağımsız değişkenlere” 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. 

Çalışmaya dâhil olan Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ 

üyelerinin genel tanıtımını yapmak amacıyla sosyodemografik bilgiler 
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toplanmıştır. Ayrıca katılımcı gruplar arasında demografik özellikler itibariyle 

“ki-kare testi” kullanılarak, farklılıklar da incelenmiştir. Çalışmaya katılan 

Mersin İlindeki hem KKK çalışanları hem de STÖ üyelerinin çoğunluğu 

“yüksekokul ve lisans” mezunu olup, eğitim özellikleri açısından gruplar 

arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemli değildir (χ
2
=5,322; 

p=0,070>0,050). Katılımcıların çoğunluğu “35-54 yıl arası” orta yaşlı olup, 

gruplar arasında yaş açısından farklılık istatistiksel olarak önemlidir (χ
2
=8,241; 

p=0,041<0,050). Genel olarak katılımcı grupların her birisinde “bayandan” çok 

“erkek” katılımcı bulunmaktadır. Bununla birlikte gruplar arasındaki cinsiyet 

farklılığı, istatistiksel yönden önemlidir (χ
2
=5,099; p=0,024<0,050). 

Araştırmaya katılan KKK çalışanlarının çoğunluğu “6-12 yıl arası” ve STÖ 

üyelerinin çoğunluğu “20 yıldan fazla” süredir Mersin’de oturmaktadır. 

Mersin’de toplam oturma süresi açısından gruplar arasındaki farklılık, 

istatistiksel bakımdan önemli değildir (χ
2
=11,202; p=0,082>0,050). Çalışmaya 

katılan KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin her birisinde, katılımcıların 

çoğunluğu “evli” olup, medeni hal özellikleri açısından gruplar arasındaki 

farklılık, istatistiksel açıdan önemlidir (χ
2
=5,542; p=0,019<0,050). 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun “apartman dairesinde” oturduğu ve gruplar 

arasında yaşanılan konut şekli farklılığının, istatistiksel olarak önemli olmadığı 

ortaya çıkmıştır (χ
2
=2,728; p=0,155>0,050). Katılımcı grupların çoğunluğu, 

“kentsel bölgede” yaşamakta olup, gruplar arasında yaşanılan yer açısından 

mevcut farklılık, istatistiksel olarak önemli değildir (χ
2
=0,897; p=0,561>0,050). 

Araştırmaya katılanların çoğunluğu, “çevresel bir organizasyona üyedir”. 

Çevresel organizasyona üyelik yönünden gruplar arasındaki farklılık, 

istatistiksel açıdan önemlidir (χ
2
=46,815; p=0,000<0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konulara 

yönelik görüşlerindeki farklılığı araştıran hipotezi sınamak için, “bağımsız 

örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. Tüm çevresel görüş sorularına verilen 

cevaplar dikkate alındığında, her iki grubun da çevresel konulara yönelik 

görüşlerinin olumlu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak gruplar arasında çevresel 

konulara yönelik görüşler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur 

(t=0,769; sd=157; p=0,193>0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin bazı demografik 

özelliklerine (eğitim, yaş ve Mersin’de toplam oturma süresi) göre çevresel 

konulara yönelik görüşleri arasında farklılığı araştırmak üzere “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Aynı zamanda gruplar arasında 

istatistiksel olarak fark ortaya çıktığında, bu farkın hangi gruplar arasında, ne 

yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını ortaya koymak için “Tukey 

çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. Tek yönlü varyans 

analizi sonuçlarına göre, eğitim grupları itibariyle çevresel konulara yönelik 

görüşler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark vardır [F(2,156)=4,679; 

p=0,011<0,050]. Uygulanan Tukey testi, “ilköğretim ve lise” eğitim gruplarının 
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çevresel konulara yönelik görüşlerinin (ortalama=1,67; standart sapma=0,547), 

hem “yüksekokul ve lisans” eğitim grubunun (ortalama=1,96; standart 

sapma=0,410) hem de “yüksek lisans ve doktora” eğitim grubunun 

(ortalama=2,01; standart sapma=0,562) görüşlerinden istatistiksel açıdan önemli 

derecede daha olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Yaş grupları itibariyle sahip 

olunan çevresel konulara yönelik görüşler arasında, istatistiksel yönden önemli 

farklılıklar bulunduğunu göstermiştir [F(3,155)=7,146; p=0,000<0,050]. Tukey 

testi uygulaması sonucunda “45-54” (ortalama=1,79; standart sapma=0,355) ve 

“55 ve üstü” (ortalama=1,62; standart sapma=0,371) yaş gruplarının çevresel 

konulara yönelik görüşleri “34 ve altı” (ortalama=2,09; standart sapma=0,462) 

ile “35-44” (ortalama=2,03; standart sapma=0,532) yaş gruplarının 

görüşlerinden istatistiksel olarak önemli şekilde daha olumludur. Mersin’de 

toplam oturma süresi grupları arasında çevresel konulara yönelik görüşler 

bakımından istatistiksel yönden önemli bir farklılık vardır [F(6,152)=3,750; 

p=0,002<0,050]. Ardından uygulanan Tukey testi, “3-5 yıl arası” 

(ortalama=1,88; standart sapma=0,285), “16-20 yıl arası” (ortalama=1,84; 

standart sapma=0,324), “20 yıldan fazla” (ortalama=1,84; standart 

sapma=0,357) ve “tüm yaşam süresince” (ortalama=1,71; standart 

sapma=0,440) Mersin’de toplam oturma süresi gruplarının, “3 yıldan az” 

(ortalama=2,27; standart sapma=0,608), “6-12 yıl arası” (ortalama=2,11; 

standart sapma=0,508) ve “13-15 yıl arası” (ortalama=2,15; standart 

sapma=0,776) oturma süresi gruplarından istatistiksel açıdan önemli şekilde 

daha olumlu çevresel konulara yönelik görüşlere sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden oluşan 

katılımcıların diğer bazı demografik özelliklerine (cinsiyet, medeni hal, 

yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve çevresel organizasyona üyelik) göre 

çevresel konulara yönelik görüşleri arasında farklılığı incelemek için “bağımsız 

örneklemeler t-testiden” faydalanılmıştır. Uygulanan bağımsız örneklemeler     

t-testi sonuçlarına göre, cinsiyet gruplarını oluşturan “erkekler” (ortalama=1,92; 

standart sapma=0,497) ile “bayanlar” (ortalama=1,96; standart sapma=0,424) 

arasında çevresel konulara yönelik görüşler açısından istatistiksel olarak önemli 

bir fark bulunmamıştır (t=-0,443; sd=157; p=0,658>0,050). Medeni hal grupları 

olan “bekârlar” (ortalama=2,08; standart sapma=0,493) ile “evliler” 

(ortalama=1,90; standart sapma=0,472) arasında çevresel konulara yönelik 

görüşler açısından istatistiksel olarak önemli bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır 

(t=1,799; sd=35; p=0,081>0,050). Yaşanılan konut şekli grupları olan “müstakil 

evde” (ortalama=1,69; standart sapma=0,545) ve “apartman dairesinde” 

(ortalama=1,95; standart sapma=0,465) oturanlar arasında çevresel konulara 

yönelik görüşler itibariyle istatistiksel açıdan önemli bir farklılık 

belirlenmemiştir (t=-1,889; sd=19; p=0,074>0,050). Yaşanılan yer grupları olan 

“kırsal” (ortalama=1,77; standart sapma=0,703) ve “kentsel” (ortalama=1,94; 
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standart sapma=0,447) bölgede yaşayanların çevresel konulara yönelik görüşleri 

arasındaki farklılığın, istatistiksel olarak önemli olmadığı görülmüştür           

(t=-1,424; sd=157; p=0,156>0,050). Çevresel bir organizasyona üyelik 

durumuna göre çevresel konulara yönelik görüşlerde, istatistiksel olarak önemli 

farklılık olduğu anlaşılmıştır (t=-2,501; sd=157; p=0,013<0,050). Nitekim 

“herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye olanların” çevresel konulara 

yönelik görüşleri (ortalama=1,72; standart sapma=0,307) “herhangi/başka bir 

çevresel organizasyona üye olmayanların” görüşlerinden (ortalama=1,97; 

standart sapma=0,498) istatistiksel açıdan önemli derecede daha olumludur. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin demografik 

özelliklerinin çevresel konulara yönelik görüşleri üzerine etkisini incelemek 

amacıyla “çoklu doğrusal regresyon analizi” kullanılmıştır. Regresyon 

yaklaşımı, iki adımlık süreçte yürütülmüştür. İlk aşamada regresyon modeline 

demografik özellikler girilmiştir. İkinci aşamada ise modele grup değişkeni 

dâhil edilmiştir. İlk aşamada çevresel konulara yönelik görüş bağımlı değişkeni 

üzerinde etkili olan bağımsız değişkenler (demografik özellikler), ikinci 

aşamada modele grup bağımsız değişkeninin dâhil edilmesi sonucunda 

değişmeyerek aynı kalmıştır. Bu nedenle demografik değişkenlerin (eğitim, 

cinsiyet, medeni hal, yaşanılan yer ve yaşanılan konut şekli) etkileri kontrol 

edildiğinde, Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel 

konulara yönelik görüşleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark yoktur. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyeleri arasında sahip olunan 

çevresel konulara yönelik değer yargıları açısından farklılık olup olmadığını 

belirlemek için “bağımsız örneklemeler t-testi” uygulanmıştır. Tüm çevresel 

değer yargıları sorularına ait cevap puanları dikkate alındığında, her iki gruba 

yönelik değer yargıları cevaplarının ortalama puanının aynı (3,49) olduğu 

belirlenmiştir. Bu nedenle gruplar arasında çevresel konulara yönelik değer 

yargıları bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(t=0,004; sd=155; p=0,997>0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin bazı demografik 

özelliklerine (eğitim, yaş ve Mersin’de toplam oturma süresi) göre çevresel 

konulara yönelik değer yargıları arasındaki farklılığı incelemek üzere “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” kullanılmıştır. Bunun yanında gruplar arasında 

istatistiksel olarak fark ortaya çıktığında, bu farkın hangi gruplar arasında, ne 

yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını ortaya koymak için “Tukey 

çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” uygulanmıştır. Tek yönlü varyans 

analizi sonuçlarına göre, çevresel konulara yönelik değer yargıları açısından 

eğitim grupları arasında istatistiksel yönden önemli farklılık vardır 

[F(2,154)=5,265; p=0,006<0,050]. Nitekim Tukey testi, “ilköğretim ve lise” 

eğitim gruplarının (ortalama=3,18; standart sapma=0,639), “yüksekokul ve 

lisans” eğitim grupları (ortalama=3,51; standart sapma=0,568) ve “yüksek lisans 

ve doktora” eğitim gruplarından (ortalama=3,68; standart sapma=0,589) 
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istatistiksel açıdan önemli şekilde daha olumlu çevresel konulara yönelik değer 

yargılarına sahip olduğunu göstermiştir. Çevresel konulara yönelik değer 

yargılarının yaş gruplarına göre önemli farklılıklar içerdiğini ortaya koymuştur 

[F(3,153)=2,931; p=0,035<0,050]. Tukey testi sonuçlarına göre, “45-54” yaş 

grubu (ortalama=3,36; standart sapma=0,581) ile “55 ve üstü” yaş grubunun 

(ortalama=3,26; standart sapma=0,730), “34 ve altı” yaş grubu (ortalama=3,58; 

standart sapma=0,481) ile “35-44” yaş grubundan (ortalama=3,62; standart 

sapma=0,605) istatistiksel olarak önemli şekilde daha olumlu çevresel konulara 

yönelik değer yargılarına sahiptir. Mersin’de toplam oturma süresi gruplarını 

oluşturan “3 yıldan az” (ortalama=3,56; standart sapma=0,384), “3-5 yıl arası” 

(ortalama=3,67; standart sapma=0,671), “6-12 yıl arası” (ortalama=3,36; 

standart sapma=0,622), “13-15 yıl arası” (ortalama=3,48; standart 

sapma=0,296), “16-20 yıl arası” (ortalama=3,52; standart sapma=0,558), “20 

yıldan fazla” (ortalama=3,64; standart sapma=0,504) ve “tüm yaşam süresince” 

(ortalama=3,31; standart sapma=0,742) arasında çevresel konulara yönelik 

değer yargıları açısından istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur 

[F(6,150)=1,419; p=0,211>0,050]. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinden meydana gelen 

katılımcıların diğer bazı demografik özelliklerine (cinsiyet, medeni hal, 

yaşanılan konut şekli, yaşanılan yer ve çevresel organizasyona üyelik) göre 

çevresel konulara yönelik değer yargıları arasındaki farklılığı araştırmak için 

“bağımsız örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. Bağımsız örneklemeler t-testi 

uygulaması sonucunda, cinsiyet gruplarını oluşturan “erkekler” (ortalama=3,50; 

standart sapma=0,602) ile “bayanlar” (ortalama=3,46; standart sapma=0,598) 

arasında çevresel konulara yönelik değer yargıları arasında istatistiksel olarak 

önemli bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir (t=0,390; sd=60; p=0,698>0,050). 

Medeni hal gruplarını oluşturan “bekârlar” (ortalama=3,49; standart 

sapma=0,636) ile “evliler” (ortalama=3,49; standart sapma=0,595) arasında 

çevresel konulara yönelik değer yargıları açısından istatistiksel olarak farklılık 

bulunmamaktadır (t=-0,006; sd=34; p=0,995>0,050). Yaşanılan konut şekli 

grupları olan “müstakil evde” ve “apartman dairesinde” oturanlar arasında 

çevresel konulara yönelik değer yargıları bakımından istatistiksel açıdan önemli 

farklılık ortaya koymuştur (t=-2,189; sd=18; p=0,042<0,050). Nitekim 

“müstakil evde” oturan katılımcıların çevresel konulara yönelik değer yargıları 

(ortalama=3,12; standart sapma=0,768), “apartman dairesinde” oturanların 

değer yargılarından (ortalama=3,54; standart sapma=0,562) istatistiksel olarak 

önemli şekilde daha olumludur. Çevresel konulara yönelik değer yargıları 

açısından yaşanılan yer grupları olan “kırsal” (ortalama=3,19; standart 

sapma=0,695) ve “kentsel” (ortalama=3,53; standart sapma=0,580) bölgede 

yaşayanlar arasında istatistiksel bakımdan önemli bir farklılığın olmadığı 

anlaşılmıştır (t=-1,886; sd=17; p=0,076>0,050). “Herhangi/başka bir çevresel 

organizasyona üye olanlar” (ortalama=3,54; standart sapma=0,685) ile 
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“herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye olmayanlar” (ortalama=3,48; 

standart sapma=0,584) arasında çevresel konulara yönelik değer yargıları 

açısından, istatistiksel olarak önemli bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır 

(t=0,363; sd=33; p=0,719>0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin demografik 

özelliklerinin çevresel konulara yönelik değer yargıları üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla “çoklu doğrusal regresyon analizi” kullanılmıştır. 

Regresyon analizi iki adımlık bir süreçte gerçekleştirilmiş olup, ilk aşamada 

regresyon modeline sadece demografik özellikler girilmiş ve ikinci aşamada 

modele grup değişkeni de eklenmiştir. Elde edilen sonuçlar, demografik 

değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, yaşanılan yer ve yaşanılan konut 

şekli) etkileri kontrol edildiği zaman, Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ 

üyelerinin çevresel konulara yönelik değer yargılarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığını ölçmek 

için “bağımsız örneklemeler t-testi” kullanılmıştır. Grupların anket formunun bu 

bölümündeki sorulara verdikleri “doğru” cevap yüzdeleri dikkate alındığında, 

KKK çalışanlarının küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinin STÖ 

üyelerininkinden önemli derecede yüksek olmadığı anlaşılmıştır. Böylece 

grupların küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (t=-0,116; sd=34; p=0,908>0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin bazı demografik 

özelliklerine (eğitim, yaş ve Mersin’de toplam oturma süresi) göre küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında farklılığı incelemek üzere “tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA)” uygulanmıştır. Ayrıca gruplar arasında istatistiksel 

açıdan önemli bir fark ortaya çıkması durumunda, bu farkın hangi gruplar 

arsında, ne yönde olduğunu belirlemek ve farkın kaynağını ortaya koymak 

üzere “Tukey çoklu karşılaştırma testi (post-hoc test)” kullanılmıştır. Tek yönlü 

varyans analizi sonuçları, eğitim gruplarını oluşturan “ilköğretim ve lise” 

(ortalama=1,39; standart sapma=0,288), “yüksekokul ve lisans” (ortalama=1,43; 

standart sapma=0,274) ve “yüksek lisans ve doktora” (ortalama=1,40; standart 

sapma=0,246) arasında küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri açısından 

istatistiksel bakımdan önemli bir fark yoktur [F(2,154)=0,304; p=0,738>0,050]. 

Yaş grupları arasında küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri açısından 

istatistiksel olarak önemli farklılık mevcuttur [F(3,153)=3,428; p=0,019<0,050]. 

Hangi yaş grupları arasında farklılığın mevcut olduğunu açıklayan Tukey testi 

sonucunda ise, “34 ve altı” yaş grubu (ortalama=1,49; standart sapma=0,238) ile 

“35-44” yaş grubunun (ortalama=1,45; standart sapma=0,316), “45-54” yaş 

grubu (ortalama=1,36; standart sapma=0,200) ile “55 ve üstü” yaş grubundan 

(ortalama=1,29; standart sapma=0,253) önemli bir küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyi farklılığı ortaya çıkmıştır. Mersin’de toplam oturma süresi 
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gruplarını oluşturan “3 yıldan az” grubu (ortalama=1,56; standart 

sapma=0,288), “3-5 yıl arası” grubu (ortalama=1,41; standart sapma=0,240), 

“6-12 yıl arası” grubu (ortalama=1,46; standart sapma=0,354), “13-15 yıl arası” 

grubu (ortalama=1,41; standart sapma=0,250), “16-20 yıl arası” grubu 

(ortalama=1,40; standart sapma=0,160), “20 yıldan fazla” grubu 

(ortalama=1,37; standart sapma=0,245) ve “tüm yaşam süresince” grubu 

(ortalama=1,39; standart sapma=0,260) arasında küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri itibariyle istatistiksel olarak önemli bir fark yoktur [F(6,150)=0,773; 

p=0,592>0,050]. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin diğer bazı 

demografik özelliklerine (cinsiyet, medeni hal, yaşanılan konut şekli, yaşanılan 

yer ve çevresel organizasyona üyelik) göre küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri arasında farklılığı araştırmak için “bağımsız örneklemeler t-testi” 

kullanılmıştır. Elde edilen bağımsız örneklemeler t-testi sonuçlarına göre, 

cinsiyet grupları arasında küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri açısından 

istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmaktadır (t=-2,399; sd=49; 

p=0,020<0,050). Nitekim “erkek” cinsiyet gruplarının (ortalama=1,38; standart 

sapma=0,247) küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri ile “bayan” cinsiyet 

gruplarının (ortalama=1,52; standart sapma=0,314) bilgi düzeyleri arasındaki 

farklılık, istatistiksel yönden önemlidir. Küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri açısından “bekâr” medeni hal grubu (ortalama=1,51; standart 

sapma=0,302) ile “evli” medeni hal grubu (ortalama=1,40; standart 

sapma=0,259) arasında, istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamaktadır 

(t=1,703; sd=33; p=0,098>0,050). Yaşanılan konut şekli grupları olan “müstakil 

ev” (ortalama=1,39; standart sapma=0,271) ile “apartman dairesi” 

(ortalama=1,42; standart sapma=0,270) grupları arasında küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri açısından istatistiksel olarak önemli farklılık yoktur    

(t=-0,363; sd=20; p=0,720>0,050). Küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri 

açısından yaşanılan yer grupları olan “kırsal” (ortalama=1,41; standart 

sapma=0,262) ile “kentsel” (ortalama=1,42; standart sapma=0,271) bölgeler 

arasında istatistiksel yönden önemli bir fark olmadığını göstermektedir          

(t=-0,146; sd=19; p=0,886>0,050). Çevresel bir organizasyona üyelik durumu 

açısından, küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinde istatistiksel olarak 

önemli farklılık bulunduğu ortaya çıkmıştır (t=-3,406; sd=155; p=0,001<0,050). 

Nitekim katılımcılardan “herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye 

olanların” küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (ortalama=1,25; standart 

sapma=0,171), “herhangi/başka bir çevresel organizasyona üye olmayanların” 

bilgi düzeylerinden (ortalama=1,45; standart sapma=0,273) istatistiksel olarak 

önemli derecede farklıdır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin demografik 

özelliklerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri üzerine etkisini 

araştırmak amacıyla “çoklu doğrusal regresyon analizi” uygulanmıştır. 
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Regresyon analizi, iki adımda yürütülmüştür. İlk aşamada regresyon modeline 

demografik özellikler girilmişken, ikinci aşamada grup değişkeni dâhil 

edilmiştir. Sonuçta demografik değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, 

yaşanılan yer ve yaşanılan konut şekli) etkileri kontrol edildiğinde, KKK 

çalışanları ve STÖ üyelerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerinde 

istatistiksel yönden önemli bir fark ortaya çıkmıştır. 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin çevresel konulara 

yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer yargıları ve küresel ısınmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki değişkenli ilişkileri incelemek için 

“korelasyon analizi” kullanılmıştır. Buna göre çevresel konulara yönelik değer 

yargılarının hem çevresel konulara yönelik görüşlerle (r=0,128; p=0,111>0,050) 

hem de küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleriyle (r=0,093; p=0,250>0,050) 

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 (r=0,349; p=0,000<0,050). 

Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyelerinin demografik 

özellikleri ile çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik 

değer yargıları ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasındaki iki 

değişkenli ilişkileri incelemek için “korelasyon analizinden” faydalanılmıştır. 

Tüm katılımcılar dikkate alındığında, yaş ile çevresel konulara yönelik görüşler    

(r=-0,337; p=0,000<0,050), çevresel konulara yönelik değer yargıları (r=-0,203; 

p=0,011<0,050) ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (r=-0,248; 

p=0,002<0,050) arasında negatif yönlü ve istatistiksel yönden önemli iki 

değişkenli ilişkiler mevcuttur. Eğitim ile çevresel konulara yönelik görüşler 

(r=0,205; p=0,009<0,050) ve çevresel konulara yönelik değer yargıları 

(r=0,245; p=0,002<0,050) arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak önemli 

iki değişkenli ilişki vardır. Buna karşın eğitim ile küresel ısınmaya yönelik bilgi 

düzeyleri arasındaki ilişki ise pozitif yönlü olup, istatistiksel açıdan önemli 

değildir (r=0,004; p=0,959>0,050). Cinsiyet ile çevresel konulara yönelik 

görüşler arasında pozitif (r=0,035; p=0,658>0,050) ve çevresel konulara yönelik 

değer yargıları arasında negatif yönlü (r=-0,031; p=0,698>0,050) ve istatistiksel 

bakımdan önemli olmayan iki değişkenli ilişki vardır. Bununla birlikte cinsiyet 

ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri arasında ise pozitif yönlü ve 

istatistiksel açıdan önemli bir ilişki bulunmaktadır (r=0,214; p=0,007<0,050). 

Mersin’de toplam oturma süresi ile çevresel konulara yönelik değer yargıları 

(r=-0,050; p=0,534>0,050) ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri          

(r=-0,129; p=0,106>0,050) arasındaki ilişkiler negatif yönlü ve istatistiksel 

olarak önemsizdir. Buna karşın Mersin’de toplam oturma süresi ile çevresel 

konulara yönelik görüşler arasında ise negatif yönlü ve istatististiksel yönden 

önemli iki değişkenli ilişki mevcuttur (r=-0,285; p=0,000<0,050). Medeni hal 

ile çevresel konulara yönelik görüşler (r=-0,146; p=0,066>0,050) ve küresel 
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ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (r=-0,150; p=0,062>0,050) arasındaki iki 

değişkenli ilişkiler, negatif yönlü ve istatistiksel bakımdan önem 

taşımamaktadır. Medeni hal ile çevresel konulara yönelik değer yargıları 

arasındaki ilişki ise, pozitif yönlü ve yine istatistiksel açıdan önemsizdir 

(r=0,001; p=0,995>0,050). Yaşanılan konut şekli ile çevresel konulara yönelik 

görüşler (r=0,168; p=0,034<0,050) ve çevresel konulara yönelik değer yargıları 

(r=0,219; p=0,006<0,050) arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak önemli 

iki değişkenli ilişki vardır. Yaşanılan konut şekli ile küresel ısınmaya yönelik 

bilgi düzeyleri arasında ise yine pozitif yönlü, ancak istatistiksel yönden önemli 

olmayan ilişki söz konusudur (r=0,029; p=0,716>0,050). Yaşanılan yer ile 

çevresel konulara yönelik görüşler (r=0,113; p=0,156>0,050) ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (r=0,011; p=0,887>0,050) arasındaki iki 

değişkenli ilişkiler pozitif yönlü ve istatistiksel olarak önemli olmayan 

ilişkilerdir. Buna karşın yaşanılan yer ile çevresel konulara yönelik değer 

yargıları arasında ise, pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan önemli iki değişkenli 

ilişki bulunmaktadır (r=0,172; p=0,031<0,050). Çevresel organizasyona üyelik 

ile çevresel konulara yönelik görüşler (r=0,196; p=0,013<0,050) ve küresel 

ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri (r=0,264; p=0,001<0,050) arasındaki iki 

değişkenli ilişkiler, pozitif yönde ve istatistiksel bakımdan önemlidir. Çevresel 

organizasyona üyelik ile çevresel konulara yönelik değer yargıları arasındaki 

ilişki ise, negatif yönlü ve istatistiksel yönden önemsizdir (r=-0,032; 

p=0,686>0,050). 

Her ne kadar son yıllarda çevresel konulara toplum tarafından önem 

veriliyor olsa da, çevre sorunları uzun yıllardır devam etmekte ve gelecekte de 

varlığını sürdürmeye devam edecek görünmektedir. Öte yandan 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 İlinde önceden 

çalışılmamış bir konu olan, KKK çalışanları ile STÖ üyelerinin çevresel konular 

ve özellikle küresel ısınma hakkında sahip oldukları görüşleri, değer yargıları ve 

bilgilerindeki farklılaşmalar ele alınmıştır. 

Bu çalışmanın bulgularından elde edilen sonuçlar, Mersin İlindeki farklı 

sosyal gruplar için daha yoğun çevresel eğitim çalışmalarının gerekli olduğunu 

göstermektedir. Zira her ne kadar çevresel konulara yönelik görüşleri ve değer 

yargıları olumlu olsa da, katılımcıların küresel ısınmaya yönelik kimi sorulara 

verdikleri doğru cevapların oranları oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Hâlbuki 

kamunun çevresel konularda bilgi düzeyi arttıkça, çevresel konulara yönelik 

görüşlerinin ve değer yargılarının daha olumlu hale gelmesi mümkün olacaktır. 

Bu nedenle çevre korumaya yönelik önemli eylemlerden birisi, KKK çalışanları 

ve STÖ üyelerine yönelik çevresel konularda eğitim ve kapasite oluşturma 

programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesi olmalıdır. 
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Esasen toplumdaki mevcut olan her bir toplum kesimi için farklı bir 

ulusal çevre eğitim programı hazırlanmalıdır. Bu program oluşturulurken 

eğitimden faydalanacak her bir toplum kesiminin sahip olduğu özellikler 

dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda bu eğitim programlarının TEMA, ÇEKÜL 

gibi çevreyle ilgili yerel ve/veya ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 

içerisinde hazırlanması ve uygulanması, başarıyı arttıracaktır. 

Öte yandan okullardaki mevcut ders programlarında verilen çevresel 

eğitim, toplumun çevresel konulara yönelik görüşlerini, çevresel konulara 

yönelik değer yargılarını ve küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeylerini olumlu 

yönde değişmesini sağlayacak süreye ve yoğunluğa sahip değildir. Okullardaki 

eğitim programlarına, çevrenin ve ekolojinin korunması ve yönetimi gibi 

çevreyle ilgili daha fazla konular dâhil edilmelidir. Hem çevreyle ilgili 

konuların değişken olması hem de çevre sorunlarının ve çözümlerinin birbiriyle 

ilişkili olması nedeniyle, okullardaki çevresel eğitim programlarının, 

teknolojideki ve sosyal konulardaki değişiklikler dikkate alınarak, gerektiğinde 

güncellenmesi uygun olacaktır. 

Öğretmenlerin çevresel eğitiminin ve bilgisinin artmasıyla, öğrencilerin 

de çevresel bilgilerinin artması imkân dâhiline girecektir. Öte yandan özellikle 

genç nüfus için çevresel bilgiyi arttırmanın en önemli araçlardan bir diğeri de, 

ailelerin vereceği eğitimdir. Bu nedenle ailelerin çevre sorunları, nedenleri ve 

diğer çevresel konularda bilgilendirilmesi, onların da çocuklarını bu konularda 

yetiştirmelerini sağlayacaktır. 

Toplumun çevresel konulara yönelik bilgisini, ilgisini ve duyarlılığını 

arttırmanın olası yollarından bir diğeri ise ekoturizm etkinliklerine doğrudan 

katılmalarının sağlanması olabilir. Orman ve Turizm Teşkilatları ile sivil 

toplum örgütlerinin bir arada, topluma yönelik olarak bu tür etkinlikler 

düzenlemesi uygun olacaktır. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara rağmen, çalışmanın kısıtlamalarını 

ve ilave araştırmalara yönelik ihtiyaçları da belirtmek gerekir. Her şeyden önce 

bu çalışma, sadece Mersin İlinde yürütülmüştür. Mersin İli, ülkemizin büyük 

nüfuslu ve metropol kentlerinden birisidir. Dolayısıyla kırsal bir nüfusu temsil 

eden bir örnekleme alanı değildir. Ülkemiz nüfusunun önemli bir bölümünün 

kırsal alanlarda yaşadığı göz önüne alınırsa, bu araştırmanın sonuçlarının tüm 

ülkemiz nüfusunun çevresel görüşlerini, değer yargılarını ve bilgilerini temsil 

edemeyeceğini kabul etmek gerekir.  

Bu çalışmanın diğer bir kısıtı, örnek büyüklüğü ile ilgilidir. Nitekim bu 

çalışmaya Mersin İlindeki KKK çalışanları ve STÖ üyelerinden toplam 159 kişi 

katılmıştır. Çoğu araştırmada olduğu gibi, bu tür bir araştırmada da örnek 

büyüklüğü ne kadar büyük olursa, sonuçların güvenilirliği ve 

genelleştirilebilirliği o kadar artacaktır. 

Bu araştırma sadece Mersin İlindeki katılımcıların cevaplarına dayalı 

bir çalışmadır. Gelecekte yapılacak araştırmaların, ülkemizin tüm coğrafik 
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bölgelerinden farklı yerleşim yerleri seçilerek, hem kentsel hem de kırsal nüfus 

dikkate alınarak ve farklı bölgeler arasında karşılaştırılmalı şekilde yapılması 

uygun olacaktır. 

Bu çalışma, Mersin İlindeki çevresel değerlerin bugünkü ve gelecekteki 

durumu konusunda önemli bir etkiye sahip olan KKK çalışanları ve STÖ 

üyelerinin çevresel konulara yönelik görüşleri, çevresel konulara yönelik değer 

yargıları ile küresel ısınmaya yönelik bilgi düzeyleri konusunda veri 

sağlamaktadır. Dahası bu araştırma, Mersin İlindeki bu iki farklı sosyal grubun 

çevresel konulardaki görüşlerini, değer yargılarını ve bilgi düzeylerini hangi 

faktörlerin etkileyebileceği konusunda bilgi üretmektedir. Aynı zamanda Mersin 

İli için sürdürülebilir kalkınma yönündeki bir stratejinin önemli bir bileşeni 

durumunda olan kamu eğitimi çalışmaları için konular belirlemek suretiyle, 

temel verileri ortaya koymaktadır. Bunun yanında okullardaki çevresel eğitim 

çalışmalarında, hangi konulara yoğunlaşmak gerektiğini de açıklığa 

kavuşturmaktadır. 

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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SUMMARY 
 

Environmental problems are one of the most important problems facing 

the world, but yet there is no full information of how the public perceive this 

threat. People’s responses to the environmental problems and their support for 

conservation measures depend on their knowledge about environmental issues 

and their awareness of the seriousness of the environmental problems. To insert 

issues such as global warming, climate change, and the other environmental 

problems etc. into the society agenda, the attitudes, knowledge and standard of 

judgment of the public toward environmental issues should be revealed. 

Although several studies mentioned at literature section have 

investigated people’s attitudes, standard of judgment and knowledge in some 

countries, little is known about these subjects in Turkey. In other words, at 

present, hardly anything is known about what people in Turkey have an attitude 

on environmental issues, what they have the standard of judgment on 

environmental issues, and what they know about the global warming as a 

serious environmental problem. 

So, no researches were encountered on differences between the 

environmental attitudes, the environmental standard of judgment, and the 

knowledge of the global warming held by POI (Public Organization and 

Institute) employees and NGO (Non-Governmental Organization) members in 

Mersin Province. Therefore, there is a need to research the following 

relationships; (1) relationships between participant groups (POI employees and 

NGO members) and their environmental attitudes, (2) relationships between 

participant groups and their environmental standard judgment, (3) relationships 

between participant groups and their knowledge of the global warming, and (4) 

relationships between the environmental attitudes, the environmental standard 

of judgment, and the knowledge of the global warming held by participant 

groups according to their demographic characteristics (education, age, gender, 

stay duration in Mersin Province, marital status, house type, place of residence, 

and membership of any environmental organization). 

This study provides data on the environmental attitudes, the 

environmental standard of judgment, and the knowledge of the global warming 

held by society (POI employees and NGO members) that will have a significant 

impact on the present and the future of the environment values in Mersin 

Province. Accordingly, this research provides information about what factors 

may be affecting the attitudes, the standard of judgment and the knowledge of 

POI employees and NGO members. This research provides baseline data by 

identifying areas for the public education efforts which is an important 

component of a strategy towards a sustainable development in Mersin Province. 

Again this study clarifies the matter about where it must be concentrated the 

environmental education efforts in schools.  
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Finally it was expected that this research will assist persons involved in 

both environmental education and the other policy decision in the planning and 

implementing of environmental issues that will be directed toward the public. 

Short term objectives of this study were: (1) to assess the attitudes POI 

employees and NGO members in Mersin Province hold toward the 

environmental issues, (2) to reveal the standard of judgment POI employees and 

NGO members in Mersin Province hold toward the environmental management, 

(3) to determine how knowledgeable POI employees and NGO members in 

Mersin Province were about global warming, and (4) to compare and assess if 

POI employees and NGO members in Mersin Province differ in the 

environmental attitudes, the environmental standard of judgment, and the 

knowledge of the global warming. 

The population selected for this research was from two groups, i.e. POI 

employees and NGO members in Mersin Province. 159 persons (POI 

employees, 113 persons; NGO members, 46 persons) participated in this 

research during 2009 and 2010 years. 

Mersin Province that is research area in this study is in Southern 

Turkey, on the Mediterranean coast between Antalya and Adana Provinces. 

About 50% of the population in the Province is younger than 24 years of age. 

7,7% of the population graduated from higher education. Unemployment rate is 

10,2%. Mersin Province produces 3% of Turkey’s agricultural products 

(MTSO, 2006; ÇDA, 2007). 

Survey form consisted of four parts: (1) Part that measures the 

environmental attitudes, (2) Part that measures the environmental standard of 

judgment, (3) Part that measures the knowledge of the global warming, and (4) 

Part that determine the participants’ demographic characteristics. 

According to research objectives, twelve hypotheses were tested by 

using statistical techniques: 

H01: POI employees and NGO members in Mersin Province will be 

statistically homogenous by their demographic characteristics (education, age, 

gender, stay duration in Mersin Province, marital status, house type, place of 

residence, and membership of any environmental organization), 

H02: In Mersin Province, POI employees will not have significantly 

more positive environmental attitudes than NGO members statistically,  

H03: There will not be a significant difference between the 

environmental attitudes held by POI employees and NGO members in Mersin 

Province according to their demographic characteristics (education, age, 

gender, stay duration in Mersin Province, marital status, house type, place of 

residence, and membership of any environmental organization) statistically, 

H04: There will not be a significant difference between the 

environmental attitudes held by POI employees and NGO members in Mersin 
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Province when the effects of demographic variables (education, gender, marital 

status, house type, and place of residence) are controlled statistically, 

H05: In Mersin Province, POI employees will not have significantly 

stronger the environmental standard of judgment than NGO members 

statistically, 

H06: There will not be a significant difference between the 

environmental standard of judgment held by POI employees and NGO members 

in Mersin Province according to their demographic characteristics (education, 

age, gender, stay duration in Mersin Province, marital status, house type, place 

of residence, and membership of any environmental organization) statistically, 

H07: There will not be a significant difference between the 

environmental standard of judgment held by POI employees and NGO members 

in Mersin Province when the effects of demographic variables (education, 

gender, marital status, house type, and place of residence) are controlled 

statistically, 

H08: In Mersin Province, POI employees will not have significantly 

more knowledge of the global warming than NGO members statistically, 

H09: There will not be a significant difference between the knowledge of 

the global warming held by POI employees and NGO members in Mersin 

Province according to their demographic characteristics (education, age, 

gender, stay duration in Mersin Province, marital status, house type, place of 

residence, and membership of any environmental organization) statistically, 

H010: There will not be a significant difference between the knowledge 

of the global warming held by POI employees and NGO members in Mersin 

Province when the effects of demographic variables (education, gender, marital 

status, house type, and place of residence) are controlled statistically, 

H011: There will not be a significant positive bivariate relationship 

among the environmental attitudes, the environmental standard of judgment 

and the knowledge of the global warming held by POI employees and NGO 

members in Mersin Province statistically, 

H012: There will not be a significant positive bivariate relationship 

among the environmental attitudes, the environmental standard of judgment 

and the knowledge of the global warming held by POI employees and NGO 

members in Mersin Province, and their demographic characteristics 

(education, age, gender, stay duration in Mersin Province, marital status, house 

type, place of residence, and membership of any environmental organization) 

statistically. 

 Three dependent variables in this research included the environmental 

attitudes, the knowledge of the global warming and the environmental standard 

of judgment. An attitude index score was determined by taking the mean of the 

responses across the 10 attitude items. Similarly standard of judgement index 

score was computed by taking the mean of the responses across the 5 standard 
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of judgment items. Also outcome on the knowledge of global warming was 

measured as the correct responses to the 18 knowledge items. 

 There were eight independent variables in this research. These were 

education, age, gender, stay duration in Mersin Province, marital status, house 

type, place of residence, and membership of any environmental organization. 

In achieving the objectives of this research and in testing the research 

hypothesis, several statistical techniques were Cronbach’s alpha test, descriptive 

statistics (mean and standard deviation), frequencies, binom variables, one way 

analysis of variance (ANOVA), an independent t test, correlation analysis, 

multiple linear regression analysis, and chi-square test. 

Sociodemographic characteristics of POI employees and NGO members 

who participated in this research were collected to provide an overview of them. 

Also it was analysed significance of differences between participant groups 

according to demographic characteristics by using “chi-square test”. 

Comparatively more than half of the POI employees and NGO members who 

participated to this study in Mersin Province were “high school and university” 

graduates. The education difference between the participant groups was not 

statistically significant (χ
2
=5,322; p=0,070>0,050). The majority of the 

respondents were in their middle ages between “35 to 54 years old”. There were 

statistically significant differences in age between groups (χ
2
=8,241; 

p=0,041<0,050). Generally speaking, there were more “male” respondents than 

“female” respondents in each of the participant group. However the gender 

difference was statistically significant (χ
2
=5,099; p=0,024<0,050). 

Comparatively more POI employees stayed for “6-12 years” in Mersin 

Province, whereas more NGO members stayed for “20 years or more” in 

Mersin Province. There were no statistically significant differences in stay 

duration in Mersin Province between POI employees and NGO members in 

Mersin Province (χ
2
=11,202; p=0,082>0,050). Within each group, the majority 

of respondents were “married”. There were also statistically significant 

differences in marital status between POI employees and NGO members in 

Mersin Province (χ
2
=5,542; p=0,019<0,050). It showed clearly that the majority 

of respondents stayed the “apartment house” type. Also the house type 

difference between the participant groups was not statistically significant 

(χ
2
=2,728; p=0,155>0,050). More than half of the respondent groups lived 

“urban areas”. There were no statistically significant differences in place of 

residence between groups (χ
2
=0,897; p=0,561>0,050). The majority of the 

respondents were “member of any environmental organization”. Also there 

were statistically significant differences in membership of any environmental 

organization between participant groups (χ
2
=46,815; p=0,000<0,050). 

“An independent t-test” was used to test the hypothesis which sought 

the difference between the environmental attitudes held by POI employees and 

NGO members in Mersin Province. Based on the overall environmental attitude 
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responses, both groups showed an overall positive environmental attitude. 

However there was no statistically significant difference between the 

environmental attitudes held by groups (t=0,769; df=157; p=0,193>0,050). 

In order to compare the environmental attitudes held by POI employees 

and NGO members in Mersin Province, “One way analysis of variance 

(ANOVA)” was applied for some demographic characteristics (education, age, 

and stay duration in Mersin Province). Also “Tukey multiple comparison test 

(post-hoc test)” was conducted to determine at which level the differences 

occurred. According to the results of one way analysis of variance, there was 

statistically significant difference between education groups and the 

environmental attitudes [F(2,156)=4,679; p=0,011<0,050]. Tukey test indicated 

that “elementary education and high school” education group had statistically 

more positive environmental attitudes (mean=1,67; standard deviation=0,547) 

than those of both “college and undergraduate” education group (mean=1,96; 

standard deviation=0,410), and “postgraduate and doctorate” education group 

(mean=2,01; standard deviation=0,562). There was statistically significant 

difference between age groups and the environmental attitudes [F 

(3,155)=7,146; p=0,000<0,050]. Tukey test indicated that both “45-54” age 

group (mean=1,79; standard deviation=0,355) and “more than 55” age group 

(mean=1,62; standard deviation=0,371) had statistically and significantly more 

positive environmental attitudes than those of both “less than 34” age group 

(mean=2,09; standard deviation=0,462) and “35-44” age group (mean=2,03; 

standard deviation=0,532). There was a statistically significant difference 

between stay duration in Mersin Province groups and the environmental 

attitudes [F(6,152)=3,750; p=0,002<0,050]. Tukey test indicated that “3-5 

years” group (mean=1,88; standard deviation=0,285), “16-20 years” group 

(mean=1,84; standard deviation=0,357), “more than 20 years” group 

(mean=1,84; standard deviation=0,357), and “during the all life” group 

(mean=1,71; standard deviation=0,440) had statistically more positive 

environmental attitudes than those of “less than 3 years” group (mean=2,27; 

standard deviation=0,608), “6-12 years” group (mean=2,11; standard 

deviation=0,508) and “13-15 years” group (mean=2,15; standard 

deviation=0,776). 

In order to compare the environmental attitudes held by POI employees 

and NGO members in Mersin Province, “an independent t-test” was applied for 

some demographic characteristics (gender, marital status, house type, place of 

residence, and membership of environmental organization). According to results 

of an independent t-test, there was no statistically significant difference between 

“males” (mean=1,92; standard deviation=0,497) and “females” (mean=1,96; 

standard deviation=0,424) gender groups for the environmental attitudes       

(t=-0,443; df=157; p=0,658>0,050). There was no statistically significant 

difference between “unmarried” (mean=2,08; standard deviation=0,493) and 
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“married” (mean=1,90; standard deviation=0,472) marital status groups for the 

environmental attitudes (t=1,799; df=35; p=0,081>0,050). There was no 

statistically significant difference between “detached house” (mean=1,69; 

standard deviation=0,545) and “apartment” (mean=1,95; standard 

deviation=0,465) house type groups for the environmental attitudes (t=-1,889; 

df=19; p=0,074>0,050). There was no statistically significant difference 

between “rural” (mean=1,77; standard deviation=0,703) and “urban” 

(mean=1,94; standard deviation=0,447) of residence place groups for the 

environmental attitudes (t=-1,424; df=157; p=0,156>0,050). There was no 

statistically significant difference between the groups of membership of any 

environmental organization for the environmental attitudes (t=-2,501; df= 157; 

p=0,013<0,050). “The participants who were member of any environmental 

organization” (mean=1,72; standard deviation=0,307) had statistically more 

positive environmental attitudes than those of “the participants who were not 

member of any environmental organization” (mean=1,97; standard 

deviation=0,498). 

“Multiple linear regression analysis” approach was used to determine 

the effects on the environmental attitudes of POI employees and NGO members 

in Mersin Province while controlling for their demographic characteristics. The 

regression approach was implemented in a two-step process. At the first stage, 

demographic characteristics were entered into the regression model. At the 

second stage, the groups were entered. There was no statistically a significant 

difference between the environmental attitudes held by POI employees and 

NGO members in Mersin Province when the effects of demographic variables 

(education, gender, marital status, house type, and place of residence) were 

controlled. 

“An independent t-test” was used to test the hypothesis which sought 

the difference between the environmental standard of judgment held by POI 

employees and NGO members in Mersin Province. Based on the overall 

responses of the environmental standard of judgment, both groups showed the 

same mean value (3,49). So, there was no statistically significant difference 

between the environmental standard of judgment held by groups (t=0,004; 

df=155; p=0,997>0,050). 

In order to compare the environmental standard of judgment held by 

POI employees and NGO members in Mersin Province, “One way analysis of 

variance (ANOVA)” was applied for some demographic characteristics 

(education, age, and stay duration in Mersin Province). Also “Tukey multiple 

comparison test (post-hoc test)” was conducted to determine at which level the 

differences occurred. According to the results of one way analysis of variance, 

there was statistically significant difference between education groups and the 

environmental standard of judgment [F(2,154)=5,265; p=0,006<0,050]. Tukey 

test indicated that “elementary education and high school” education group had 
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statistically more positive environmental standard of judgment (mean=3,18; 

standard deviation=0,639) than those of both “college and undergraduate” 

education group (mean=3,51; standard deviation=0,568), and “postgraduate 

and doctorate” education group (mean=3,68; standard deviation=0,589). There 

was statistically significant difference between age groups and the 

environmental standard of judgment [F (3,153)=2,931; p=0,035<0,050]. Tukey 

test indicated that both “45-54” age group (mean=3,36; standard 

deviation=0,581) and “more than 55” age group (mean=3,26; standard 

deviation=0,730) had statistically and significantly more positive environmental 

standard of judgment than those of both “less than 34” age group (mean=3,58; 

standard deviation=0,481) and “35-44” age group (mean=3,62; standard 

deviation=0,605). There was no statistically significant difference between “less 

than 3 years” (mean=3,56; standard deviation=0,384), “3-5 years” (mean=3,67; 

standard deviation=0,671), “6-12 years” (mean=3,36; standard 

deviation=0,622), “13-15 years” (mean=3,48; standard deviation=0,296),     

“16-20 years” (mean=3,52; standard deviation=0,558), “more than 20 years” 

(mean=3,64; standard deviation=0,504) and “during the all life” (mean=3,31; 

standard deviation=0,742) stay duration in Mersin Province groups for the 

environmental standard of judgment [F(6,150)=1,419; p=0,211>0,050]. 

In order to compare the environmental standard of judgment held by 

POI employees and NGO members in Mersin Province, “an independent t-test” 

was applied for some demographic characteristics (gender, marital status, house 

type, place of residence, and membership of any environmental organization). 

According to results of an independent t-test, there was no statistically 

significant difference between “males” (mean=3,50; standard deviation=0,602) 

and “females” (mean=3,46; standard deviation=0,598) gender groups for the 

environmental standard of judgment (t=0,390; df=60; p=0,698>0,050). There 

was no statistically significant difference between “unmarried” (mean=3,49; 

standard deviation=0,636) and “married” (mean=3,49; standard 

deviation=0,595) marital status groups for the environmental standard of 

judgment (t=-0,006; df=34; p=0,995>0,050). There was statistically significant 

difference between the groups of house type for the environmental standard of 

judgment (t=-2,189; df=18; p=0,042<0,050). The participants who were living 

in “detached house” (mean=3,12; standard deviation=0,768) had statistically 

more positive environmental standard of judgment than those of the participants 

who were living in “apartment” (mean=3,54; standard deviation=0,562). There 

was no statistically significant difference between “rural” (mean=3,19; standard 

deviation=0,695) and “urban” (mean=3,53; standard deviation=0,580) of 

residence place groups for the environmental standard of judgment (t=-1,886; 

df=17; p=0,076>0,050). There was no statistically significant difference 

between “The participants who were member of any environmental 

organization” (mean=3,54; standard deviation=0,685) and “the participants 
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who were not member of any environmental organization” (mean=3,48; 

standard deviation=0,584) for the environmental standard of judgment (t=0,363; 

df= 33; p=0,719>0,050). 

“Multiple linear regression analysis” was used to determine the effects 

on the environmental standard of judgment of POI employees and NGO 

members in Mersin Province while controlling for their demographic 

characteristics. Only demographic characteristics were entered into the 

regression model in the first stage and the groups in the second step. There was 

no statistically significant difference between the environmental standard of 

judgment held by POI employees and NGO members in Mersin Province when 

the effects of demographic variables (education, gender, marital status, house 

type, and place of residence) were controlled. 

“An independent t-test” was used to test the hypothesis which sought 

the difference between knowledge of the global warming of POI employees and 

NGO members in Mersin Province. Based on the percent “correct” responses, 

POI employees were not significantly more knowledgeable than NGO 

members. So there was no statistically significant difference between 

knowledge of the global warming of POI employees and NGO members in 

Mersin Province (t=-0,116; df=34; p=0,908>0,050). 

In order to compare the knowledge of the global warming held by POI 

employees and NGO members in Mersin Province, “One way analysis of 

variance (ANOVA)” was applied for some demographic characteristics 

(education, age, and stay duration in Mersin Province). Also “Tukey multiple 

comparison test (post-hoc test)” was conducted to determine at which level the 

differences occurred. According to the results of one way analysis of variance, 

there was no statistically significant difference between “elementary education 

and high school” education group (mean=1,39; standard deviation=0,288), 

“college and undergraduate” education group (mean=1,43; standard 

deviation=0,274), and “postgraduate and doctorate” education group 

(mean=1,40; standard deviation=0,246) for the knowledge of the global 

warming [F(2,154)=0,304; p=0,738>0,050]. There was statistically significant 

difference between age groups and the knowledge of the global warming 

[F(3,153)=3,428; p=0,019<0,050]. Tukey test indicated that both “less than 34” 

age group (mean=1,49; standard deviation=0,238) and “35-44” age group 

(mean=1,45; standard deviation=0,316) had statistically and significantly 

different knowledge of the global warming than those of both “45-54” age 

group (mean=1,36; standard deviation=0,200) and “more than 55” age group 

(mean=1,29; standard deviation=0,253). There was no statistically significant 

difference between “less than 3 years” group (mean=1,56; standard 

deviation=0,288),”3-5 years” group (mean=1,41; standard deviation=0,240),  

“6-12 years” group (mean=1,46; standard deviation=0,354), “13-15 years” 

group (mean=1,41; standard deviation=0,250), “16-20 years” group 
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(mean=1,40; standard deviation=0,160), “more than 20 years” group 

(mean=1,37; standard deviation=0,245), and “during the all life” group 

(mean=1,39; standard deviation=0,260) for the knowledge of the global 

warming [F(6,150)=0,773; p=0,592>0,050]. 

In order to compare the knowledge of the global warming held by POI 

employees and NGO members in Mersin Province, “an independent t-test” was 

applied for some demographic characteristics (gender, marital status, house 

type, place of residence, and membership of any environmental organization). 

According to t test results, there was statistically significant difference between 

gender groups for the knowledge of the global warming (t=-2,399; df=49; 

p=0,020<0,050). “Males” gender group (mean=1,38; standard deviation=0,247) 

had statistically and significantly different knowledge of the global warming 

than those of “females” gender group (mean=1,52; standard deviation=0,314). 

There was no statistically significant difference between “unmarried” marital 

status group (mean=1,51; standard deviation=0,302) and “married” marital 

status group (mean=1,40; standard deviation=0,259) for the knowledge of the 

global warming (t=1,703; df=33; p=0,098>0,050). There was no statistically 

significant difference between “detached house” (mean=1,39; standard 

deviation=0,271) and “apartment” (mean=1,42; standard deviation=0,270) 

house type groups for the knowledge of the global warming (t=-0,363; df=20; 

p=0,720>0,050). There was no statistically significant difference between 

“rural” (mean=1,41; standard deviation=0,262) and “urban” (mean=1,42; 

standard deviation=0,271) of residence place groups for the knowledge of the 

global warming (t=-0,146; df=19; p=0,886>0,050). There was statistically 

significant difference between the groups of membership of any environmental 

organization for the knowledge of the global warming (t=-3,406; df=155; 

p=0,001<0,050). “The participants who were member of any environmental 

organization” (mean=1,25; standard deviation=0,171) had statistically and 

significantly different knowledge of the global warming than those of “the 

participants who were not member of any environmental organization” 

(mean=1,45; standard deviation=0,273). 

“Multiple linear regression analysis” was used to determine the effects 

on the knowledge of the global warming of POI employees and NGO members 

in Mersin Province while controlling for their demographic characteristics. The 

regression approach was implemented in a two-step process. In the first step, 

demographic characteristics were entered into the regression model and the 

groups were entered in the second step. There was statistically significant 

difference between the knowledge of the global warming held by POI 

employees and NGO members in Mersin Province when the effects of 

demographic variables (education, gender, marital status, house type, and place 

of residence) were controlled. 
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 “Correlation analysis” was used to test the bivariate relationship 

between the environmental attitudes, the environmental standard of judgment 

and the knowledge of the global warming held by POI employees and NGO 

members in Mersin Province. The results illustrate that the environmental 

standard of judgment were not statistically significant, but positively correlated 

with both the environmental attitudes (r=0,128; p=0,111>0,050) and the 

knowledge of the global warming (r=0,093; p=0,250>0,050). However, the 

knowledge of the global warming was statistically, significantly and positively 

related to the environmental attitudes (r=0,349; p=0,000<0,050). 

“Correlation analysis” was used to determine the bivariate relationship 

among the environmental attitudes, the environmental standard of judgment and 

the knowledge of the global warming held by POI employees and NGO 

members in Mersin Province, and their demographic characteristics. For all 

participants, age was statistically significant and negatively correlated with the 

environmental attitudes (r=-0,337; p=0,000<0,050), the knowledge of the global 

warming (r=-0,248; p=0,002<0,050), and the environmental standard of 

judgment (r=-0,203; p=0,011<0,050). Education were statistically significant, 

but positively correlated with both the environmental attitudes (r=0,205; 

p=0,009<0,050) and the environmental standard of judgment (r=0,245; 

p=0,002<0,050). However, education was not statistically significant and 

positively related to the knowledge of the global warming (r=0,004; 

p=0,959>0,050). Gender was not statistically significant, positively correlated 

with the environmental attitudes (r=0,035; p=0,658>0,050) and negatively 

correlated with the environmental standard of judgment (r=-0,031; 

p=0,698>0,050). However, gender was statistically, significantly and positively 

related to the knowledge of the global warming (r=0,214; p=0,007<0,050). Stay 

duration in Mersin Province was not statistically significant, but negatively 

correlated with both the environmental standard of judgment (r=-0,050; 

p=0,534>0,050) and the knowledge of the global warming (r=-0,129; 

p=0,106>0,050). However, stay duration in Mersin Province was statistically, 

significantly and negatively related to the environmental attitudes (r=-0,285; 

p=0,000<0,050). Marital status was not statistically significant, negatively 

correlated with both the environmental attitudes (r=-0,146; p=0,066>0,050) and 

the knowledge of the global warming (r=-0,150; p=0,062>0,050). Marital status 

was not statistically significant and positively related to the environmental 

standard of judgment (r=0,001; p=0,995>0,050). House type was statistically 

significant and positively correlated with both the environmental attitudes 

(r=0,168; p=0,034<0,050) and the environmental standard of judgment 

(r=0,219; p=0,006<0,050). However, house type was not statistically significant 

and positively related to the knowledge of the global warming (r=0,029; 

p=0,716>0,050). Place of residence was not statistically significant and 

positively correlated with both the environmental attitudes (r=0,113; 
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p=0,156>0,050) and the knowledge of the global warming (r=0,011; 

p=0,887>0,050). However, place of residence was statistically, significantly and 

positively related to the environmental standard of judgment (r=0,172; 

p=0,031<0,050). Membership of any environmental organization was 

statistically significant, and positively correlated with both the environmental 

attitudes (r=0,196; p=0,013<0,050) and the knowledge of the global warming 

(r=0,264; p=0,001<0,050). However, membership of any environmental 

organization was not statistically, significantly and negatively related to the 

environmental standard of judgment (r=-0,032; p=0,686>0,050). 

Although environmental issues have been considered important by the 

public in recent years, environmental problems have been continued to exist for 

many years and will continue to exist in future. It is not wrong to say that 

environmental problems have been affected in large part by the basic value that 

the society has been built. Therefore, there is a need to search the environmental 

attitudes, the standard of judgment and the knowledge held by the public. This 

study focused differentiation of attitudes, standard of judgment and knowledge 

on more specifically global warming held by POI employees and NGO 

members that had not been searched before. 

The results of the findings in this study show that more intensive 

environmental education for the public in Mersin Province is required. 

Although both POI employees and NGO members have positive attitudes 

toward the environmental attitudes and the environmental standard of judgment, 

they answered some question items of the knowledge of the global warming 

incorrectly. However, as the public become more knowledgeable toward 

environmental issues, it is possible to be more positive environmental attitudes 

and standard of judgment held by them. 

An important action to protect the environment in Mersin Province is 

the development and implementation of training and capacity building programs 

on environmental issues for POI employees and NGO members. 

Fundamentally, It should be designed a national education program 

suitable for the various types of each part of society. This program should be 

designed by taking characteristics of each part of society into account. The 

program should be organized and applied by cooperating with local and/or 

national environmental non-governmental organizations such as TEMA, 

ÇEKÜL etc. 

Also environmental education in the existing curricula in schools may 

not be of sufficient duration and intensity to positively change in the 

environmental attitudes, the environmental standard of judgment, and the 

knowledge of the global warming held by the public. More environmentally 

related topics such as conservation and management of environment and 

ecology should be included in the education programs in schools. Because the 

environmental topics are dynamic, and environmental problems and solutions 
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are interrelated, environmental education program should be modified by 

considering the change of technology and social changes. 

It is mostly possible that students’ environmental knowledge increase as 

teachers’ environmental education and knowledge increase. One of the most 

important ways to increase the environmental knowledge, especially for young 

population, is through their parents. If parents are educated about environmental 

problems, causes, and other environmental issues, they may teach their children 

for these issues. 

One possible way to increase the environmental attitudes, concerns and 

sensitivity of society is that society participate directly ecotourism activities. 

These activities should be organized for the society by Forest and Tourism 

Organizations, and NGOs all together. 

Although this study revealed findings, it is important to specify its 

limitations and the need for additional researches. First of all, this research was 

conducted only in Mersin Province, which is with level of high population and 

is a metropolitan area in Turkey. Thus, Mersin Province is not a representative 

sampling area for a rural population in Turkey. Considering the big part of 

Turkey live in the rural areas, the results of this study don’t present all of the 

people in Turkey.  

The other limitation of this study was with regard to sample size. This 

study consisted of 159 persons from POI employees and NGO members in 

Mersin Province. As with most research, also in like this research, the larger the 

sample size, the more the reliability and generalizability of the results increases. 

This research is a study based on participants’ responses from only 

Mersin Province. Future research should include a cross section of different 

regions of Turkey. Also by considering the cities chosen from all geographic 

regions and both urban and rural populations in Turkey, this study should be 

repeated. 
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Ek Tablo 1: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri 
Gösteren Ki-Kare Sonuçları. 

Appendix Table 1: Chi-Square Results for the Relationship Between Demographic Characteristics of Public Organization and Institution 
Employees and Non-Governmental Organization Members. 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

Özellikler Alt Özellikler 

Kamu Kurum ve 

Kuruluş Çalışanları 

Sivil Toplum Örgütü 

Üyeleri Tamamı Ki-Kare 
Sayı (adet) Yüzde (%) Sayı (adet) Yüzde (%) Sayı (adet) Yüzde (%) χ2 değeri P değeri 

Eğitim İlköğretim ve Lise 13 11,5 12 26,1 25 15,7 5,322 0,070 

Yüksekokul ve Lisans 74 65,5 26 56,5 100 62,9 

Yüksek Lis. ve Doktora 26 23,0 8 17,4 34 21,4 

Yaş 34 ve altı 26 23,0 13 28,3 39 24,5 8,241 0,041* 

35-44 45 39,8 12 26,1 57 35,8 

45-54 32 28,3 10 21,7 42 26,4 

55 ve üstü 10 8,8 11 23,9 21 13,2 

Cinsiyet Erkek 92 81,4 29 63,0 121 76,1 5,099 0,024* 

Bayan 21 18,6 17 37,0 38 23,9 

Mersin’de Toplam 

Oturma Süresi 

3 yıldan az 7 6,2 2 4,3 9 5,7 11,202 0,082 

3-5 yıl arası 15 13,3 4 8,7 19 11,9 

6-12 yıl arası 29 25,7 5 10,9 34 21,4 

13-15 yıl arası 8 7,1 4 8,7 12 7,5 

16-20 yıl arası 15 13,3 3 6,5 18 11,3 

20 yıldan fazla 20 17,7 16 34,8 36 22,6 

Tüm yaşam süresince 19 16,8 12 26,1 31 19,5 

Medeni Hal Bekar 13 11,5 13 28,3 26 16,4 5,542 0,019* 

Evli 100 88,5 33 71,7 133 83,6 

Yaşanılan Konut Şekli Müstakil Ev 15 13,3 2 4,3 17 10,7 2,728 0,155 

Apartman Dairesi 98 86,7 44 95,7 142 89,3 

Yaşanılan Yer Kırsal 13 11,5 3 6,5 16 10,1 0,897 0,561 

Kentsel 100 88,5 43 93,5 143 89,9 

Herhangi / Başka Bir 
Çevresel Org. Üyeliği 

Evet 4 3,5 23 50,0 27 17,0 46,815 0,000** 

Hayır 109 96,5 23 50,0 132 83,0 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 

- Örnek Büyüklükleri: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları = 113; Sivil Toplum Örgütü Üyeleri = 46; Toplam = 159. 
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(a) Eğitim 
 

(b) Yaş 
 

(c) Cinsiyet 
 

(d) Mersin’de Toplam Oturma Süresi 
 

 
 
Ek Şekil 1: Demografik Yapı İtibariyle Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları 
ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Özellikleri (%): (a) Eğitim, (b) Yaş, (c) 
Cinsiyet ve (d) Mersin’de Toplam Oturma Süresi. 
Appendix Figure 1: Percentage of Public Institution Employees and              
Non-Governmental Organization Members by Demographic Characteristics: (a) 
Education, (b) Age, (c) Gender, and (d) Stay Duration in Mersin. 
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(a) Medeni Hal 
 

(b) Yaşanılan Konut Şekli 
 

(c) Yaşanılan Yer 
 

(d) Çevresel Organizasyona Üyelik 
 

Ek Şekil 2: Demografik Yapı İtibariyle Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları 
ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Özellikleri (%): (a) Medeni Hal, (b) 
Yaşanılan Konut Şekli, (c) Yaşanılan Yer ve (d) Herhangi/Başka Bir 
Çevresel Organizasyona Üyelik. 
Appendix Figure 2: Percentage of Public Institution Employees and              
Non-Governmental Organization Members by Demographic Characteristics: (a) 
Marital Status, (b) House Type, (c) Place of Residence, and (d) Membership of  
Any Environmental Organization. 
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Ek Tablo 2: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Çevresel Konulara Yönelik 
Görüş Ölçeğindeki Her Bir Soruya Verdikleri Cevaplar. 
Appendix Table 2: The Scores for Each Item on the Scales of the Environmental Attitudes for Public Organization and 
Institution Employees and Non-Governmental Organization Members. 

Çevresel Konulara Yönelik Görüş Sorular Grup 

Sayı 

(adet) 

1. Kesinlikle 

Kabul 

Ediyorum 

2. 

Kabul 

Ediyorum 

3. 

Ne Kabul 

Ediyorum Ne de 

Kabul Etmiyorum 

4. 

Kabul 

Etmiyorum 

5. 

Kesinlikle 

Kabul 

Etmiyorum 

İki Sonuçlu Cevaplar  

Ort. 

Puan* 

Kabul 

Ediyorum 

Kabul 

Etmiyorum 

Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % % % 

1. BASIN, ÇEVRE SORUNLARI HAKKINDA 

TOPLUMU DAHA İYİ 

BİLGİLENDİRMELİDİR. 

Kamu 113 86 76,1 25 22,1 0 0,0 2 1,8 0 0,0 93,1 6,9 1,27 

STÖ 46 40 87,0 5 10,9 0 0,0 0 0,0 1 2,2 95,1 4,9 1,20 

Tamamı 159 126 79,2 30 18,9 0 0,0 2 1,3 1 0,6 93,7 6,3 1,25 

2. SANAYİ SEKTÖRÜ, ÇEVRE 

SORUNLARININ EN BÜYÜK 

SORUMLUSUDUR. 

Kamu 112 50 44,6 49 43,8 7 6,3 6 5,4 0 0,0 82,1 17,9 1,72 

STÖ 45 25 55,6 14 31,1 4 8,9 2 4,4 0 0,0 84,8 15,2 1,62 

Tamamı 157 75 47,8 63 40,1 11 7,0 8 5,1 0 0,0 82,9 17,1 1,69 

3. TOPLUM, DEVLETİN ÇEVRE 

KORUMADA DAHA ETKİN OLMASINI 

TALEP ETMELİDİR. 

Kamu 112 66 58,9 38 33,9 4 3,6 4 3,6 0 0,0 87,2 12,8 1,52 

STÖ 46 31 67,4 13 28,3 0 0,0 2 4,3 0 0,0 89,7 10,3 1,41 

Tamamı 158 97 61,4 51 32,3 4 2,5 6 3,8 0 0,0 87,9 12,1 1,49 

4. KÜRESEL ISINMA, DÜNYANIN 

KARŞILAŞTIĞI EN CİDDİ 

SORUNLARDAN BİRİ OLARAK 

GÖRÜLMELİDİR. 

Kamu 113 73 64,6 31 27,4 5 4,4 3 2,7 1 0,9 88,0 12,0 1,48 

STÖ 46 37 80,4 3 6,5 3 6,5 2 4,3 1 2,2 89,7 10,3 1,41 

Tamamı 159 110 69,2 34 21,4 8 5,0 5 3,1 2 1,3 88,5 11,5 1,46 

5. KÜRESEL ISINMA SORUN DEĞİL, 
DOĞAL BİR EĞİLİMDİR VE MÜDAHALE 

ETMEMİZ DOĞRU OLMAZ. 

Kamu 113 6 5,3 3 2,7 5 4,4 33 29,2 66 58,4 16,8 83,2 4,33 

STÖ 46 1 2,2 2 4,3 0 0,0 12 26,1 31 67,4 12,0 88,0 4,52 

Tamamı 159 7 4,4 5 3,1 5 3,1 45 28,3 97 61,0 15,5 84,5 4,38 

6. EKONOMİK BÜYÜMENİN DURMASI 

PAHASINA DA OLSA, ÇEVRE KİRLİLİĞİ 

ÖNLENMELİDİR. 

Kamu 113 40 35,4 31 27,4 20 17,7 18 15,9 4 3,5 68,9 31,1 2,25 

STÖ 44 19 43,2 13 29,5 8 18,2 4 9,1 0 0,0 77,7 22,3 1,93 

Tamamı 157 59 37,6 44 28,0 28 17,8 22 14,0 4 2,5 71,4 28,6 2,16 

7. KÜRESEL ISINMAYA KATKIDA 

BULUNANLARA DAHA SIKI KANUNİ 

YAPTIRIMLAR UYGULANMALIDIR. 

Kamu 113 72 63,7 28 24,8 7 6,2 2 1,8 4 3,5 85,9 14,1 1,57 

STÖ 46 32 69,6 12 26,1 0 0,0 1 2,2 1 2,2 89,6 10,4 1,41 

Tamamı 159 104 65,4 40 25,2 7 4,4 3 1,9 5 3,1 87,0 13,0 1,52 

8. TOPLUMDAKİ HER BİREY ÇEVREYİ 

KORUMAK İÇİN BİRŞEYLER 

YAPMALIDIR. 

Kamu 113 87 77,0 23 20,4 0 0,0 1 0,9 2 1,8 92,4 7,6 1,30 

STÖ 46 37 80,4 7 15,2 0 0,0 1 2,2 1 2,2 92,3 7,7 1,30 

Tamamı 159 124 78,0 30 18,9 0 0,0 2 1,3 3 1,9 92,4 7,6 1,30 

9. ÇEVREYİ KORUMAK ENERJİ 

ÜRETMEKTEN DAHA ÖNEMLİ 

OLMALIDIR. 

Kamu 112 43 38,4 37 33,0 23 20,5 9 8,0 0 0,0 75,6 24,4 1,98 

STÖ 46 17 37,0 19 41,3 7 15,2 2 4,3 1 2,2 76,7 23,3 1,93 

Tamamı 158 60 38,0 56 35,4 30 19,0 11 7,0 1 0,6 76,0 24,0 1,97 

10. SOSYAL KONULAR İÇİN AZALMAYA 

NEDEN OLSA DA, ÇEVRE KORUMAYA 

ÖDENEK AYIRMALIYIZ.  

Kamu 113 39 34,5 43 38,1 16 14,2 14 12,4 1 0,9 73,2 26,8 2,07 

STÖ 45 19 42,2 18 40,0 4 8,9 4 8,9 0 0,0 79,4 20,6 1,84 

Tamamı 158 58 36,7 61 38,6 20 12,7 18 11,4 1 0,6 75,0 25,0 2,01 
*Belirtilen rakamlar 1’in “Kesinlikle kabul ediyorum”, 2’nin “Kabul ediyorum”, 3’ün “Ne kabul ediyorum ne de kabul etmiyorum”, 4’ün “Kabul etmiyorum” ve 5’in “Kesinlikle kabul etmiyorum” olduğu ölçekteki ortalama 

değerlerdir. 

- Örnek Büyüklükleri: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları = 113; Sivil Toplum Örgütü Üyeleri = 46; Toplam = 159. 
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Ek Tablo 3: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerine Yönelik Çevresel Konulara Yönelik Görüşler, Küresel Isınmaya 
Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları 
Ölçeklerinin Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayıları. 
Appendix Table 3: Cronbach’s Alpha Reliability Coefficients of the Scales for 
the Environmental Attitudes, Knowledge of Global Warming and Environmental 
Beliefs of Public Organization and Institution Employees and                        
Non-Governmental Organization Members. 
 

ÖLÇEKLERİN GÜVENİLİRLİK KATSAYILARI 

Ölçekler 
Kamu Kurum ve 

Kuruluş Çalışanları 

Sivil Toplum 

Örgütü Üyeleri 
Tamamı 

Görüş 0,6797 0,7905 0,7171 

Bilgi 0,6986 0,8307 0,7448 

Değer Yargısı 0,4561 0,4337 0,4465 

 
Kamu Kurum ve Kuruluşları=113 anket, 

Sivil Toplum Örgütleri=46 anket, 

Tamamı=159 anket. 
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Ek Tablo 4: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Çevresel Konulara Yönelik 
Görüşlerindeki Farklılıklar İçin Gerçekleştirilen t-Testinin Sonuçları. 
Appendix Table 4: t-Test Results for the Difference in Environmental Attitudes between Public Organization and 
Institution Employees and Non-Governmental Organization Members. 
 

ÇEVRESEL KONULARA YÖNELİK GÖRÜŞLER 

Çevresel Konulara Yönelik Görüş Sorular Grup 

Sayı 

(adet) Ort.
* 

Öncelik 

Sırası 

Stand. 

Sapma 

Serb. 

Derece. 

t  

değeri 

P 

değeri 

1. BASIN, ÇEVRE SORUNLARI HAKKINDA TOPLUMU 

DAHA İYİ BİLGİLENDİRMELİDİR. 

Kamu 113 1,27 1 0,555 157 0,769 0,443 

STÖ 46 1,20 1 0,654 

Tamamı 159 1,25 1 0,584 - - - 

2. SANAYİ SEKTÖRÜ, ÇEVRE SORUNLARININ EN 

BÜYÜK SORUMLUSUDUR. 

Kamu 112 1,72 6 0,808 155 0,702 0,484 

STÖ 45 1,62 4 0,834 

Tamamı 157 1,69 6 0,814 - - - 

3. TOPLUM, DEVLETİN ÇEVRE KORUMADA DAHA 

ETKİN OLMASINI TALEP ETMELİDİR. 

Kamu 112 1,52 4 0,735 156 0,820 0,413 

STÖ 46 1,41 3 0,717 

Tamamı 158 1,49 4 0,729 - - - 

4. KÜRESEL ISINMA, DÜNYANIN KARŞILAŞTIĞI EN 

CİDDİ SORUNLARDAN BİRİ OLARAK 

GÖRÜLMELİDİR. 

Kamu 113 1,48 3 0,780 157 0,444 0,658 

STÖ 46 1,41 3 0,956 

Tamamı 159 1,46 3 0,832 - - - 

5. KÜRESEL ISINMA SORUN DEĞİL, DOĞAL BİR 

EĞİLİMDİR VE MÜDAHALE ETMEMİZ DOĞRU 

OLMAZ. 

Kamu 113 4,33 10 1,056 157 -1,099 0,273 

STÖ 46 4,52 7 0,888 

Tamamı 159 4,38 10 1,011 - - - 

6. EKONOMİK BÜYÜMENİN DURMASI PAHASINA DA 

OLSA, ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENMELİDİR. 

Kamu 113 2,25 9 1,199 155 1,550 0,123 

STÖ 44 1,93 6 0,998 

Tamamı 157 2,16 9 1,152 - - - 
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Ek Tablo 4: (Devam) Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Çevresel Konulara 
Yönelik Görüşlerindeki Farklılıklar İçin Gerçekleştirilen t-Testinin Sonuçları. 
Appendix Table 4: (Cont.) t-Test Results for the Difference in Environmental Attitudes between Public Organization and 
Institution Employees and Non-Governmental Organization Members. 
 

ÇEVRESEL KONULARA YÖNELİK GÖRÜŞLER 

Çevresel Konulara Yönelik Görüş Sorular Grup 

Sayı 

(adet) Ort.
* 

Öncelik 

Sırası 

Stand. 

Sapma 

Serb. 

Derece. 

t  

değeri 

P 

değeri 

7. KÜRESEL ISINMAYA KATKIDA BULUNANLARA 

DAHA SIKI KANUNİ YAPTIRIMLAR 

UYGULANMALIDIR. 

Kamu 113 1,57 5 0,953 157 0,960 0,338 

STÖ 46 1,41 3 0,805 

Tamamı 159 1,52 5 0,913 - - - 

8. TOPLUMDAKİ HER BİREY ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN 

BİRŞEYLER YAPMALIDIR. 

Kamu 113 1,30 2 0,693 157 -0,027 0,978 

STÖ 46 1,30 2 0,785 

Tamamı 159 1,30 2 0,718 - - - 

9. ÇEVREYİ KORUMAK ENERJİ ÜRETMEKTEN DAHA 

ÖNEMLİ OLMALIDIR. 

Kamu 112 1,98 7 0,958 156 0,283 0,778 

STÖ 46 1,93 6 0,952 

Tamamı 159 1,97 7 0,954 - - - 

10. SOSYAL KONULAR İÇİN AZALMAYA NEDEN OLSA 

DA, ÇEVRE KORUMAYA ÖDENEK AYIRMALIYIZ.  

Kamu 113 2,07 8 1,033 156 1,279 0,203 

STÖ 45 1,84 5 0,928 

Tamamı 159 2,01 8 1,006 - - - 

1-10.    TÜM ÇEVRESEL GÖRÜŞLER. Kamu 113 1,95 - 1,235 157 1,303 0,193 

STÖ 46 1,86 - 1,257 

Tamamı 159 1,92 - 1,241 - - - 
*Belirtilen rakamlar 1’in “Kesinlikle kabul ediyorum”, 2’nin “Kabul ediyorum”, 3’ün “Ne kabul ediyorum ne de kabul etmiyorum”, 4’ün “Kabul etmiyorum” ve 5’in 

“Kesinlikle kabul etmiyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 
- Örnek Büyüklükleri: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları = 113; Sivil Toplum Örgütü Üyeleri = 46; Toplam = 159. 
- Çevresel Konulara Yönelik Görüş Ölçeğinin Güvenilirliği, “Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı” yardımıyla tahmin edilmiştir. 10 görüş sorusu için alfa değeri 0,7171 iken, 5. soru maddesi 

olmaksızın 9 görüş sorusu için alfa değeri 0,8036’dır. 
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Belirtilen ortalama puanlar 1’in “Kesinlikle kabul ediyorum”, 2’nin “Kabul ediyorum”, 3’ün “Ne kabul 

ediyorum ne de kabul etmiyorum”, 4’ün “Kabul etmiyorum” ve 5’in “Kesinlikle kabul etmiyorum” olduğu 
ölçekteki ortalama değerlerdir. 
 
Çevresel Konulara Yönelik Görüş Soruları: 

1. Basın, çevre sorunları hakkında toplumu daha iyi bilgilendirmelidir, 
2. Sanayi sektörü, çevre sorunlarının en büyük sorumlusudur, 
3. Toplum, devletin çevre korumada daha etkin olmasını talep etmelidir, 
4. Küresel ısınma, dünyanın karşılaştığı en ciddi sorunlardan biri olarak 

görülmelidir, 
5. Küresel ısınma sorun değil, doğal bir eğilimdir ve müdahale etmemiz doğru 

olmaz, 
6. Ekonomik büyümenin durması pahasına da olsa, çevre kirliliği önlenmelidir, 
7. Küresel ısınmaya katkıda bulunanlara daha sıkı kanuni yaptırımlar 

uygulanmalıdır, 
8. Toplumdaki her birey çevreyi korumak için bir şeyler yapmalıdır, 
9. Çevreyi korumak enerji üretmekten daha önemli olmalıdır, 
10. Sosyal konular için azalmaya neden olsa da, çevre korumaya ödenek 

ayırmalıyız. 
 

Ek Şekil 3: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Çevresel Konulara Yönelik Görüş Ölçeğindeki Her Bir Soruya 
Verdikleri Cevapların Ortalama Puanları. 
Appendix Figure 3: The Mean Scores for Each Item on the Scales of the 
Environmental Attitudes for Public Institution Employees and                        
Non-Governmental Organization Members. 
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Ek Şekil 4: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanlarının Çevresel Konulara Yönelik Görüş Ölçeğindeki Her Bir Soruya 
Verdikleri Cevapların Yüzdeleri (%). 
Appendix Figure 4: The Percentages for Each Item on the Scales of the Environmental Attitudes for Public Institution 
Employees (%). 
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Ek Şekil 5: Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Çevresel Konulara Yönelik Görüş Ölçeğindeki Her Bir Soruya Verdikleri 
Cevapların Yüzdeleri (%). 
Appendix Figure 5: The Percentages for Each Item on the Scales of the Environmental Attitudes for Non-Governmental 
Organization Members (%). 
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Ek Şekil 6: Tüm Katılımcıların Çevresel Konulara Yönelik Görüş Ölçeğindeki Her Bir Soruya Verdikleri Cevapların 
Yüzdeleri (%). 
Appendix Figure 6: The Percentages for Each Item on the Scales of the Environmental Attitudes for All Participants (%). 
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Ek Tablo 5: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Bazı Demografik Özellikleri 
İtibariyle Çevresel Konulara Yönelik Görüşlerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 
Appendix Table 5: The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Environmental Attitudes by Several 
Demographic Characteristics of Public Organization and Institution Employees and Non-Governmental Organization 
Members. 
 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İTİBARİYLE ÇEVRESEL KONULARA YÖNELİK GÖRÜŞLER 

Özellikler Alt Özellikler Sayı (adet) Ortalama Standart Sapma F değeri P değeri 

Eğitim İlköğretim ve Lise 25 1,67 0,547 4,679 0,011
* 

Yüksekokul ve Lisans 100 1,96 0,410 

Yüksek Lisans ve Doktora 34 2,01 0,562 

Yaş 34 ve altı 39 2,09 0,462 7,146 0,000
** 

35-44 57 2,03 0,532 

45-54 42 1,79 0,355 

55 ve üstü 21 1,62 0,371 

Mersin’de Toplam Oturma Süresi 3 yıldan az 9 2,27 0,608 3,750 0,002
** 

3-5 yıl arası 19 1,88 0,285 

6-12 yıl arası 34 2,11 0,508 

13-15 yıl arası 12 2,15 0,776 

16-20 yıl arası 18 1,84 0,324 

20 yıldan fazla 36 1,84 0,357 

Tüm yaşam süresince 31 1,71 0,440 

 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 6: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Bazı Demografik Özellikleri İtibariyle Çevresel Konulara Yönelik 
Görüşlerini Gösteren t-Testi Sonuçları. 
Appendix Table 6: The Results of t-Test of the Environmental Attitudes by 
Several Demographic Characteristics of Public Organization and Institution 
Employees and Non-Governmental Organization Members. 

 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İTİBARİYLE ÇEVRESEL KONULARA YÖNELİK GÖRÜŞLER 

Özellikler 

Alt 

Özellikler Ortalama 

Standart 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi t değeri P değeri 

Cinsiyet Erkek 1,92 0,497 157 -0,443 0,658 

Bayan 1,96 0,424 

Medeni 

Hal 

Bekar 2,08 0,493 35 1,799 0,081 

Evli 1,90 0,472 

Yaşanılan 

Konut 

Müstak. Ev 1,69 0,545 19 -1,889 0,074 

Apartman 1,95 0,465 

Yaşanılan 

Yer 

Kırsal 1,77 0,703 157 -1,424 0,156 

Kentsel 1,94 0,447 

Çev. Org. 

Üyelik 

Evet 1,72 0,307 157 -2,501 0,013* 

Hayır 1,97 0,498 

 
*0,05 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 7: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Demografik Özelliklerine Göre Çevresel Konulara Yönelik 
Görüşlerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon 
Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 7: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of 
Environmental Attitudes of Public Organization and Institution Employees and 
Non-Governmental Organization Members By Their Demographic 
Characteristics. 
 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÇEVRESEL KONULARA YÖNELİK GÖRÜŞLER 

Model Değişkenler 
Standardize Edilmiş 

Regresyon Katsayısı (β) P değeri 

Belirtme Katsayısı 

(R2) 

I Eğitim 0,062 0,019* 0,013 

Cinsiyet 

(1=Erkek, 2=Bayan) 

-0,003 0,907 

Medeni Hal 

(1=Bekar, 2=Evli) 

-0,069 0,010* 

Yaşanılan Yer   

Kırsal 0,066 0,338 

   Kentsel 0,052 0,415 

Yaşanılan Konut Şekli 

(1=Müst.Ev, 2=Apt.) 

0,075 0,034* 

     

II Eğitim 0,056 0,036* 0,015 

Cinsiyet 

(1=Erkek, 2=Bayan) 

0,002 0,939 

Medeni Hal 

(1=Bekar, 2=Evli) 

0,077 0,004** 

Yaşanılan Yer   

Kırsal 0,052 0,449 

   Kentsel 0,034 0,593 

Yaşanılan Konut Şekli 

(1=Müst.Ev, 2=Apt.) 

0,085 0,018* 

Grup 

(1=Kamu, 0=STÖ) 

0,047 0,078 

 
- Örnek Büyüklükleri: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları = 113; Sivil Toplum Örgütü Üyeleri 

= 46; Toplam = 159. 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 8: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Çevresel Konulara Yönelik 
Değer Yargıları Ölçeğindeki Her Bir Soruya Verdikleri Cevaplar. 
Appendix Table 8: The Scores for Each Item on the Scales of the Environmental Beliefs for Public Organization and 
Institution Employees and Non-Governmental Organization Members. 
 

Çevresel Konulara Yönelik Görüş 

Sorular Grup 

Sayı 

(adet) 

1. Kesinlikle 

Kabul 

Ediyorum 

2. 

Kabul 

Ediyorum 

3. 

Ne Kabul 

Ediyorum Ne de 

Kabul Etmiyorum 

4. 

Kabul 

Etmiyorum 

5. 

Kesinlikle 

Kabul 

Etmiyorum 

İki Sonuçlu Cevaplar  

Ort. 

Puan* 

Kabul 

Ediyorum 

Kabul 

Etmiyorum 

Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % % % 

1. EKONOMİK BÜYÜME İÇİN, ÇEVRE 

KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ 

HARCAMALAR AZALTILMALIDIR. 

Kamu 112 10 8,9 5 4,5 9 8,0 39 34,8 49 43,8 25,6 74,4 4,00 

STÖ 45 4 8,9 2 4,4 1 2,2 14 31,1 24 53,3 22,8 77,2 4,16 

Tamamı 157 14 8,9 7 4,5 10 6,4 53 33,8 73 46,5 24,9 75,1 4,04 

2. YASA DIŞI SUÇLAR, ÜLKEMİZİN 

YÜZ YÜZE KALDIĞI EN BÜYÜK 

SORUN OLARAK DÜŞÜNÜLMELİ. 

Kamu 111 26 23,4 35 31,5 19 17,1 24 21,6 7 6,3 61,8 38,2 2,56 

STÖ 44 10 22,7 18 40,9 7 15,9 7 15,9 2 4,5 66,9 33,1 2,39 

Tamamı 155 36 23,2 53 34,2 26 16,8 31 20,0 9 5,8 63,2 36,9 2,51 

3. DEVLETİMİZ, ÇEVREYİ 

TEMİZLEMEKTEN SORUMLU 

OLMALIDIR. 

Kamu 112 35 31,3 43 38,4 14 12,5 19 17,0 1 0,9 70,8 29,2 2,18 

STÖ 45 20 44,4 16 35,6 2 4,4 6 13,3 1 2,2 77,2 22,8 1,93 

Tamamı 157 55 35,0 59 37,6 16 10,2 25 15,9 2 1,3 72,6 27,4 2,11 

4. DEVLETİMİZİN BÜTÇESİNDE, 
ÇEVRE KORUMAYA ŞİMDİKİNDEN 

DAHA AZ HARCAMA AYRILMALI. 

Kamu 112 3 2,7 2 1,8 6 5,4 47 42,0 54 48,2 17,9 82,1 4,31 

STÖ 45 2 4,4 0 0,0 1 2,2 11 24,4 31 68,9 13,6 86,4 4,53 

Tamamı 157 5 3,2 2 1,3 7 4,5 58 36,9 85 54,1 16,6 83,4 4,38 

5. ÇEVRE VE İNSAN GERİ PLANA 

İTİLEREK, “ÖNCE KALKINMA” 

ANLAYIŞI BENİMSENMELİDİR. 

Kamu 112 4 3,6 0 0,0 8 7,1 34 30,4 66 58,9 15,5 84,5 4,41 

STÖ 44 2 4,5 0 0,0 2 4,5 12 27,3 28 63,6 17,4 82,6 4,45 

Tamamı 156 6 3,8 0 0,0 10 6,4 46 29,5 94 60,3 16,1 83,9 4,42 

 
*Belirtilen rakamlar 1’in “Kesinlikle kabul ediyorum”, 2’nin “Kabul ediyorum”, 3’ün “Ne kabul ediyorum ne de kabul etmiyorum”, 4’ün “Kabul etmiyorum” ve 5’in “Kesinlikle kabul 

etmiyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 

- Örnek Büyüklükleri: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları = 113; Sivil Toplum Örgütü Üyeleri = 46; Toplam = 159. 

- Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları Ölçeğinin Güvenilirliği, “Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı” yardımıyla tahmin edilmiştir. 5 değer yargısı sorusu için alfa değeri 0,4465 iken, 

1., 2. ve 3. soru maddeleri olmaksızın 2 değer yargısı sorusu için alfa değeri 0,6548’dir. 
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Ek Tablo 9: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Çevresel Konulara Yönelik 
Değer Yargılarındaki Farklılıklar İçin Gerçekleştirilen t-Testinin Sonuçları. 
Appendix Table 9: t-Test Results for the Difference in Environmental Beliefs between Public Organization and Institution 
Employees and Non-Governmental Organization Members. 
 

ÇEVRESEL KONULARA YÖNELİK DEĞER YARGILARI 

Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargısı Soruları Grup 

Sayı 

(adet) Ort.
* 

Öncelik 

Sırası 

Stand. 

Sapma 

Serb. 

Derece. 

t  

değeri 

P 

değeri 

1. EKONOMİK BÜYÜME İÇİN, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ 

ÖNLEYİCİ HARCAMALAR AZALTILMALIDIR. 

Kamu 112 4,00 3 1,230 155 -0,714 0,476 

STÖ 45 4,16 3 1,242 

Tamamı 157 4,04 3 1,232 - - - 

2. YASA DIŞI SUÇLAR, ÜLKEMİZİN YÜZ YÜZE 

KALDIĞI EN BÜYÜK SORUN OLARAK 

DÜŞÜNÜLMELİDİR. 

Kamu 111 2,56 2 1,241 153 0,796 0,427 

STÖ 44 2,39 2 1,146 

Tamamı 155 2,51 2 1,213 - - - 

3. DEVLETİMİZ, ÇEVREYİ TEMİZLEMEKTEN 

SORUMLU OLMALIDIR. 

Kamu 112 2,18 1 1,084 155 1,271 0,206 

STÖ 45 1,93 1 1,116 

Tamamı 157 2,11 1 1,095 - - - 

4. DEVLETİMİZİN BÜTÇESİNDE, ÇEVRE KORUMAYA 

ŞİMDİKİNDEN DAHA AZ HARCAMA 

AYRILMALIDIR. 

Kamu 112 4,31 4 0,870 155 -1,415 0,159 

STÖ 45 4,53 5 0,919 

Tamamı 157 4,38 4 0,887 - - - 

5. ÇEVRE VE İNSAN GERİ PLANA İTİLEREK, “ÖNCE 

KALKINMA” ANLAYIŞI BENİMSENMELİDİR. 

Kamu 112 4,41 5 0,906 154 -0,268 0,789 

STÖ 44 4,45 4 0,951 

Tamamı 156 4,42 5 0,916 - - - 

1-5.     TÜM ÇEVRESEL DEĞER YARGILARI. Kamu 113 3,49 - 1,424 155 0,004 0,997 

STÖ 46 3,49 - 1,542 

Tamamı 159 3,49 - 1,458 - - - 
*Belirtilen rakamlar 1’in “Kesinlikle kabul ediyorum”, 2’nin “Kabul ediyorum”, 3’ün “Ne kabul ediyorum ne de kabul etmiyorum”, 4’ün “Kabul 

etmiyorum” ve 5’in “Kesinlikle kabul etmiyorum” olduğu ölçekteki ortalama değerlerdir. 

- Örnek Büyüklükleri: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları = 113; Sivil Toplum Örgütü Üyeleri = 46; Toplam = 159. 
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Belirtilen ortalama puanlar 1’in “Kesinlikle kabul ediyorum”, 2’nin “Kabul ediyorum”, 3’ün “Ne kabul 

ediyorum ne de kabul etmiyorum”, 4’ün “Kabul etmiyorum” ve 5’in “Kesinlikle kabul etmiyorum” olduğu 

ölçekteki ortalama değerlerdir. 
 
Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargısı Soruları: 

1. Ekonomik büyüme için, çevre kirliliğini önleyici harcamalar 
azaltılmalıdır, 

2. Yasa dışı suçlar, ülkemizin yüz yüze kaldığı en büyük sorun olarak 
düşünülmelidir, 

3. Devletimiz, çevreyi temizlemekten sorumlu olmalıdır, 
4. Devletimizin bütçesinde, çevre korumaya şimdikinden daha az harcama 

ayrılmalıdır, 
5. Çevre ve insan geri plana itilerek, “önce kalkınma” anlayışı 

benimsenmelidir. 
 
Ek Şekil 7: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları Ölçeğindeki Her Bir 
Soruya Verdikleri Cevapların Ortalama Puanları. 
Appendix Figure 7: The Mean Scores for Each Item on the Scales of the 
Environmental Beliefs for Public Institution Employees and Non-Governmental 
Organization Members. 
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Ek Şekil 8: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanlarının Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları Ölçeğindeki Her Bir 
Soruya Verdikleri Cevapların Yüzdeleri (%). 
Appendix Figure 8: The Percentages for Each Item on the Scales of the Environmental Beliefs for Public Institution 
Employees (%). 
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Ek Şekil 9: Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları Ölçeğindeki Her Bir Soruya 
Verdikleri Cevapların Yüzdeleri (%). 
Appendix Figure 9: The Percentages for Each Item on the Scales of the Environmental Beliefs for Non-Governmental 
Organization Members (%). 
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Ek Şekil 10: Tüm Katılımcıların Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları Ölçeğindeki Her Bir Soruya Verdikleri 
Cevapların Yüzdeleri (%). 
Appendix Figure 10: The Percentages for Each Item on the Scales of the Environmental Beliefs for All Participants (%). 
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Ek Tablo 10: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Bazı Demografik Özellikleri 
İtibariyle Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargılarını Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 
Appendix Table 10: The Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Environmental Beliefs by Several 
Demographic Characteristics of Public Organization and Institution Employees and Non-Governmental Organization 
Members. 
 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İTİBARİYLE ÇEVRESEL KONULARA YÖNELİK DEĞERLER 

Özellikler Alt Özellikler Sayı (adet) Ortalama Standart Sapma F değeri P değeri 

Eğitim İlköğretim ve Lise 24 3,18 0,639 5,265 0,006
** 

Yüksekokul ve Lisans 100 3,51 0,568 

Yüksek Lisans ve Doktora 33 3,68 0,589 

Yaş 34 ve altı 39 3,58 0,481 2,931 0,035
* 

35-44 56 3,62 0,605 

45-54 41 3,36 0,581 

55 ve üstü 21 3,26 0,730 

Mersin’de Toplam Oturma Süresi 3 yıldan az 9 3,56 0,384 1,419 0,211 

3-5 yıl arası 19 3,67 0,671 

6-12 yıl arası 34 3,36 0,622 

13-15 yıl arası 11 3,48 0,296 

16-20 yıl arası 18 3,52 0,558 

20 yıldan fazla 36 3,64 0,504 

Tüm yaşam süresince 30 3,31 0,742 

 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 11: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Bazı Demografik Özellikleri İtibariyle Çevresel Konulara Yönelik 
Değer Yargılarını Gösteren t-Testi Sonuçları. 
Appendix Table 11: The  Results of t-Test of the Environmental Beliefs by 
Several Demographic Characteristics of Public Organization and Institution 
Employees and Non-Governmental Organization Members. 

 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İTİBARİYLE ÇEVRESEL KONULARA YÖNELİK DEĞERLER 

Özellikler 

Alt 

Özellikler Ortalama 

Standart 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi t değeri P değeri 

Cinsiyet Erkek 3,50 0,602 60 0,390 0,698 

Bayan 3,46 0,598 

Medeni 

Hal 

Bekar 3,49 0,636 34 -0,006 0,995 

Evli 3,49 0,595 

Yaşanılan 

Konut 

Müstak. Ev 3,12 0,768 18 -2,189 0,042* 

Apartman 3,54 0,562 

Yaşanılan 

Yer 

Kırsal 3,19 0,695 17 -1,886 0,076 

Kentsel 3,53 0,580 

Çev. Org. 

Üyelik 

Evet 3,54 0,685 33 0,363 0,719 

Hayır 3,48 0,584 

 
*0,05 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 12: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Demografik Özelliklerine Göre Çevresel Konulara Yönelik Değer 
Yargılarının Tahmini İçin Gerçekleştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon 
Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 12: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of 
Environmental Beliefs of Public Organization and Institution Employees and 
Non-Governmental Organization Members By Their Demographic 
Characteristics. 
 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE ÇEVRESEL KONULARA YÖNELİK DEĞERLER 

Model Değişkenler 
Standardize Edilmiş 

Regresyon Katsayısı (β) P değeri 

Belirtme Katsayısı 

(R2) 

I Eğitim 0,096 0,010** 0,018 

Cinsiyet 

(1=Erkek, 2=Bayan) 

-0,024 0,534 

Medeni Hal 

(1=Bekar, 2=Evli) 

-0,013 0,726 

Yaşanılan Yer   

Kırsal -0,111 0,314 

   Kentsel -0,115 0,271 

Yaşanılan Konut Şekli 

(1=Müst.Ev, 2=Apt.) 

0,074 0,142 

     

II Eğitim 0,095 0,011* 0,018 

Cinsiyet 

(1=Erkek, 2=Bayan) 

-0,023 0,543 

Medeni Hal 

(1=Bekar, 2=Evli) 

-0,014 0,721 

Yaşanılan Yer   

Kırsal -0,112 0,312 

   Kentsel -0,116 0,270 

Yaşanılan Konut Şekli 

(1=Müst.Ev, 2=Apt.) 

0,075 0,143 

Grup 

(1=Kamu, 0=STÖ) 

0,003 0,927 

 
- Örnek Büyüklükleri: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları = 113; Sivil Toplum Örgütü Üyeleri 

= 46; Toplam = 159. 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 13: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Küresel Isınmaya Yönelik 
Bilgi Düzeyi Ölçeğindeki Her Bir Soruya Verdikleri Cevaplar. 
Appendix Table 13: The Scores for Each Item on the Scales of the Knowledge of Global Warming for Public Organization 
and Institution Employees and Non-Governmental Organization Members. 

KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK BİLGİLER 

Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyi Soruları Grup Sayı (adet) 

1. Doğru 2. Yanlış 3. Bilmiyorum 

Sayı (adet) Yüzde (%) Sayı (adet) Yüzde (%) Sayı (adet) Yüzde (%) 

1. FOSİL YAKITLARIN KULLANILMASI, ORMANSIZLAŞMA, ÇARPIK 

KENTLEŞME, ENDÜSTRİLEŞME VB. İNSAN ETKİNLİKLERİ 

KÜRESEL ISINMAYA NEDEN OLMAKTADIR. (DOĞRU) 

Kamu 111 102 91,9 5 4,5 4 3,6 

STÖ 44 40 90,9 1 2,3 3 6,8 

Tamamı 155 142 91,6 6 3,9 7 4,5 

2. KARBON MONOKSİT, KÜRESEL ISINMAYA EN FAZLA KATKIDA 

BULUNAN GAZDIR. (YANLIŞ) 

Kamu 112 85 75,9 13 11,6 14 12,5 

STÖ 43 31 72,1 6 14,0 6 14,0 

Tamamı 155 116 74,8 19 12,3 20 12,9 

3. KÜRESEL ISINMA, ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN 

DAYATILAN BİR KOMPLO TEORİSİDİR. (YANLIŞ) 

Kamu 113 8 7,1 83 73,5 22 19,5 

STÖ 42 3 7,1 34 81,0 5 11,9 

Tamamı 155 11 7,1 117 75,5 27 17,4 

4. BİLİM ADAMLARI, KÜRESEL ISINMA İLE KUŞLARIN GÖÇ 

YOLLARININ VE KONAKLAMA YERLERİNİN DEĞİŞECEĞİNİ 

TAHMİN ETMEKTEDİR. (DOĞRU) 

Kamu 113 89 78,8 2 1,8 22 19,5 

STÖ 44 35 79,5 2 4,5 7 15,9 

Tamamı 157 124 79,0 4 2,5 29 18,5 

5. KÜRESEL ISINMADAN DOLAYI DENİZ SUYU DÜZEYİ 

YÜKSELEBİLİR. (DOĞRU) 

Kamu 112 100 89,3 7 6,3 5 4,5 

STÖ 44 40 90,9 1 2,3 3 6,8 

Tamamı 156 140 89,7 8 5,1 8 5,1 

6. KÜRESEL ISINMA SONUCUNDA, ÜLKEMİZİN DE İÇİNDE 

BULUNDUĞU AKDENİZ HAVZASINDA SICAKLIK VE YAĞIŞ 

ARTIŞLARI BEKLENMEKTEDİR. (YANLIŞ) 

Kamu 113 68 60,2 22 19,5 23 20,4 

STÖ 44 28 63,6 9 20,5 7 15,9 

Tamamı 157 96 61,1 31 19,7 30 19,1 

7. KÜRESEL ISINMA İLE ORMAN YANGINLARI MEVSİMİ ERKEN 

BAŞLAYACAK VE ORMAN YANGINLARININ SAYISINDA ARTIŞLAR 

OLABİLECEKTİR. (DOĞRU) 

Kamu 113 100 88,5 7 6,2 6 5,3 

STÖ 44 41 93,2 2 4,5 1 2,3 

Tamamı 157 141 89,8 9 5,7 7 4,5 

8. KÜRESEL ISINMA, GÜNEŞİN DAHA PARLAK VE DAHA SICAK IŞIK 

SAÇMASINA NEDEN OLABİLİR. (YANLIŞ) 

Kamu 113 58 51,3 26 23,0 29 25,7 

STÖ 42 28 66,7 8 19,0 6 14,3 

Tamamı 155 86 55,5 34 21,9 35 22,6 

9. KÜRESEL ISINMADAN DOLAYI BAZI CANLI TÜRLERİNİN SOYU 

TÜKENEBİLİR. (DOĞRU) 

Kamu 113 105 92,9 2 1,8 6 5,3 

STÖ 44 42 95,5 0 0,0 2 4,5 

Tamamı 157 147 93,6 2 1,3 8 5,1 

10. BİLİM ADAMLARI, KÜRESEL ISINMANIN TARIMSAL 

HÂSILALARDA DEĞİŞMEYE NEDEN OLACAĞINI TAHMİN 

ETMEKTEDİR. (DOĞRU) 

Kamu 113 105 92,9 1 0,9 7 6,2 

STÖ 44 41 93,2 0 0,0 3 6,8 

Tamamı 157 146 93,0 1 0,6 10 6,4 
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Ek Tablo 13: (Devam) Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Küresel Isınmaya 
Yönelik Bilgi Düzeyi Ölçeğindeki Her Bir Soruya Verdikleri Cevaplar. 
Appendix Table 13: (Cont.) The Scores for Each Item on the Scales of the Knowledge of Global Warming for Public 
Organization and Institution Employees and Non-Governmental Organization Members. 
 

KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK BİLGİLER 

Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyi Soruları Grup Sayı (adet) 

1. Doğru 2. Yanlış 3. Bilmiyorum 

Sayı (adet) Yüzde (%) Sayı (adet) Yüzde (%) Sayı (adet) Yüzde (%) 

11. KÜRESEL ISINMA İLE KURAKLIK, SU TAŞKINLARI VE TAYFUN 

GİBİ AŞIRILIKLAR DAHA SIK VE ŞİDDETLİ YAŞANABİLİR. 

(DOĞRU) 

Kamu 111 104 93,7 2 1,8 5 4,5 

STÖ 44 41 93,2 0 0,0 3 6,8 

Tamamı 155 145 93,5 2 1,3 8 5,2 

12. METAN, OKSİJEN VE SU BUHARI, KÜRESEL ISINMAYA NEDEN 

OLAN BAŞLICA GAZLARDIR. (YANLIŞ) 

Kamu 112 31 27,7 42 37,5 39 34,8 

STÖ 44 22 50,0 12 27,3 10 22,7 

Tamamı 156 53 34,0 54 34,6 49 31,4 

13. KÜRESEL ISINMANIN YAKLAŞIK % 90’ININ NEDENİ 

ORMANSIZLAŞMADIR. (YANLIŞ) 

Kamu 111 51 45,9 39 35,1 21 18,9 

STÖ 44 28 63,6 10 22,7 6 13,6 

Tamamı 155 79 51,0 49 31,6 27 17,4 

14. KÜRESEL ISINMADAN DOLAYI BÖLGESEL HASTALIK 

ÇEŞİTLERİNİN DEĞİŞECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR. (DOĞRU) 

Kamu 113 82 72,6 5 4,4 26 23,0 

STÖ 44 37 84,1 0 0,0 7 15,9 

Tamamı 157 119 75,8 5 3,2 33 21,0 

15. ŞU ANKİ KARBON DİOKSİT EMİSYONUNUN ÇOĞUNU, 

SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELER ÜRETMEKTEDİR. (DOĞRU) 

Kamu 113 102 90,3 2 1,8 9 8,0 

STÖ 44 41 93,2 0 0,0 3 6,8 

Tamamı 157 143 91,1 2 1,3 12 7,6 

16. KÜRESEL ISINMAYA ÖNLEM OLARAK ALTERNATİF ENERJİ 

KAYNAKLARINA (RÜZGAR, GÜNEŞ, JEOTERMAL, HİDROJEN VB.) 

YATIRIM YAPILMALIDIR. (DOĞRU) 

Kamu 113 109 96,5 0 0,0 4 3,5 

STÖ 44 44 100,0 0 0,0 0 0,0 

Tamamı 157 153 97,5 0 0,0 4 2,5 

17. KÜRESEL ISINMA İLE MÜCADELE ETMENİN BİR DİĞER İYİ YOLU 

AĞAÇLANDIRMA YAPMAKTIR. (DOĞRU) 

Kamu 112 103 92,0 4 3,6 5 4,5 

STÖ 44 42 95,5 0 0,0 2 4,5 

Tamamı 156 145 92,9 4 2,6 7 4,5 

18. ÜLKEMİZ “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİ” HENÜZ 

KABUL ETMEMİŞTİR. (YANLIŞ) 

Kamu 111 32 28,8 33 29,7 46 41,5 

STÖ 42 8 19,0 16 38,1 18 42,9 

Tamamı 153 40 26,1 49 32,0 64 41,8 

- Örnek Büyüklükleri: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları = 113; Sivil Toplum Örgütü Üyeleri = 46; Toplam = 159. 

- Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyi Ölçeğinin Güvenilirliği, “Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı” yardımıyla tahmin edilmiştir. 18 bilgi sorusu için alfa değeri 0,7448 iken, 16. ve 18. 

soru maddeleri olmaksızın 16 bilgi sorusu için alfa değeri 0,7392’dir. 
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Çevresel Konulara Yönelik Bilgi Soruları: 

1. Fosil yakıtların kullanılması, ormansızlaşma, çarpık kentleşme, endüstrileşme vb. insan etkinlikleri 
küresel ısınmaya neden olmaktadır, 

2. Karbon monoksit, küresel ısınmaya en fazla katkıda bulunan gazdır, 
3. Küresel ısınma, ABD ve Avrupa Birliği tarafından dayatılan bir komplo teorisidir, 
4. Bilim adamları, küresel ısınma ile kuşların göç yollarının ve konaklama yerlerinin değişeceğini tahmin 

etmektedir, 
5. Küresel ısınmadan dolayı deniz suyu düzeyi yükselebilir, 
6. Küresel ısınma sonucunda, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzasında sıcaklık ve yağış 

artışları beklenmektedir, 
7. Küresel ısınma ile orman yangınları mevsimi erken başlayacak ve orman yangınlarının sayısında 

artışlar olabilecektir, 
8. Küresel ısınma, güneşin daha parlak ve daha sıcak ışık saçmasına neden olabilir, 
9. Küresel ısınmadan dolayı bazı canlı türlerinin soyu tükenebilir, 
10. Bilim adamları, küresel ısınmanın tarımsal hâsılalarda değişmeye neden olacağını tahmin etmektedir, 
11. Küresel ısınma ile kuraklık, su taşkınları ve tayfun gibi aşırılıklar daha sık ve şiddetli yaşanabilir, 
12. Metan, oksijen ve su buharı, küresel ısınmaya neden olan başlıca gazlardır, 
13. Küresel ısınmanın yaklaşık %90’ının nedeni ormansızlaşmadır, 
14. Küresel ısınmadan dolayı bölgesel hastalık çeşitlerinin değişeceği tahmin edilmektedir, 
15. Şu anki karbon dioksit emisyonunun çoğunu, sanayileşmiş ülkeler üretmektedir, 
16. Küresel ısınmaya önlem olarak alternatif enerji kaynaklarına (rüzgâr, güneş, jeotermal, hidrojen vb.) 

yatırım yapılmalıdır, 
17. Küresel ısınma ile mücadele etmenin bir diğer iyi yolu ağaçlandırma yapmaktır, 
18. Ülkemiz “iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini” henüz kabul etmemiştir. 

 

Ek Şekil 11: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Ölçeğindeki Her Bir Soruya 
Verdikleri Doğru Cevap Yüzdesi. 
Appendix Figure 11: The Percentage of the Correct Scores for Each Item on the 
Scales of the Knowledge of Global Warming for Public Institution Employees 
and Non-Governmental Organization Members. 
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Ek Şekil 12: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanlarının Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Ölçeğindeki Her Bir Soruya 
Verdikleri Cevapların Yüzdeleri (%). 
Appendix Figure 12: The Percentages for Each Item on the Scales of the Knowledge of Global Warming for Public 
Institution Employees (%). 
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Ek Şekil 13: Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Ölçeğindeki Her Bir Soruya Verdikleri 
Cevapların Yüzdeleri (%). 
Appendix Figure 13: The Percentages for Each Item on the Scales of the Knowledge of Global Warming for                   
Non-Governmental Organization Members (%). 
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Ek Şekil 14: Tüm Katılımcıların Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Ölçeğindeki Her Bir Soruya Verdikleri Cevapların 
Yüzdeleri (%). 
Appendix Figure 14: The Percentages for Each Item on the Scales of the Knowledge of Global Warming for All 
Participants (%). 
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Ek Tablo 14: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkileri 
Gösteren Ki-Kare Sonuçları. 
Appendix Table 14: Chi-Square Results for the Relationship Between the 
Knowledge of Global Warming by Public Organization and Institution 
Employees and Non-Governmental Organization Members. 

KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK BİLGİLER 

Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyi Soruları 

Ki-Kare 

χ2 değeri P değeri 

1. FOSİL YAKITLARIN KULLANILMASI, ORMANSIZLAŞMA, ÇARPIK 

KENTLEŞME, ENDÜSTRİLEŞME VB. İNSAN ETKİNLİKLERİ 

KÜRESEL ISINMAYA NEDEN OLMAKTADIR. 
1,130 0,568 

2. KARBON MONOKSİT, KÜRESEL ISINMAYA EN FAZLA KATKIDA 

BULUNAN GAZDIR. 
0,250 0,882 

3. KÜRESEL ISINMA, ABD VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN 

DAYATILAN BİR KOMPLO TEORİSİDİR. 
1,234 0,540 

4. BİLİM ADAMLARI, KÜRESEL ISINMA İLE KUŞLARIN GÖÇ 

YOLLARININ VE KONAKLAMA YERLERİNİN DEĞİŞECEĞİNİ 

TAHMİN ETMEKTEDİR. 
1,177 0,555 

5. KÜRESEL ISINMADAN DOLAYI DENİZ SUYU DÜZEYİ 

YÜKSELEBİLİR. 
1,325 0,516 

6. KÜRESEL ISINMA SONUCUNDA, ÜLKEMİZİN DE İÇİNDE 

BULUNDUĞU AKDENİZ HAVZASINDA SICAKLIK VE YAĞIŞ 

ARTIŞLARI BEKLENMEKTEDİR. 
0,405 0,817 

7. KÜRESEL ISINMA İLE ORMAN YANGINLARI MEVSİMİ ERKEN 

BAŞLAYACAK VE ORMAN YANGINLARININ SAYISINDA ARTIŞLAR 

OLABİLECEKTİR. 
0,883 0,643 

8. KÜRESEL ISINMA, GÜNEŞİN DAHA PARLAK VE DAHA SICAK IŞIK 

SAÇMASINA NEDEN OLABİLİR. 
3,273 0,195 

9. KÜRESEL ISINMADAN DOLAYI BAZI CANLI TÜRLERİNİN SOYU 

TÜKENEBİLİR. 
0,837 0,658 

10. BİLİM ADAMLARI, KÜRESEL ISINMANIN TARIMSAL 

HÂSILALARDA DEĞİŞMEYE NEDEN OLACAĞINI TAHMİN 

ETMEKTEDİR. 
0,409 0,815 

11. KÜRESEL ISINMA İLE KURAKLIK, SU TAŞKINLARI VE TAYFUN 

GİBİ AŞIRILIKLAR DAHA SIK VE ŞİDDETLİ YAŞANABİLİR. 
1,120 0,571 

12. METAN, OKSİJEN VE SU BUHARI, KÜRESEL ISINMAYA NEDEN 

OLAN BAŞLICA GAZLARDIR. 
7,058 0,029* 

13. KÜRESEL ISINMANIN YAKLAŞIK % 90’ININ NEDENİ 

ORMANSIZLAŞMADIR. 
3,974 0,137 

14. KÜRESEL ISINMADAN DOLAYI BÖLGESEL HASTALIK 

ÇEŞİTLERİNİN DEĞİŞECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR. 
3,261 0,196 

15. ŞU ANKİ KARBON DİOKSİT EMİSYONUNUN ÇOĞUNU, 

SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELER ÜRETMEKTEDİR. 
0,863 0,650 

16. KÜRESEL ISINMAYA ÖNLEM OLARAK ALTERNATİF ENERJİ 

KAYNAKLARINA (RÜZGAR, GÜNEŞ, JEOTERMAL, HİDROJEN VB.) 

YATIRIM YAPILMALIDIR. 
1,598 0,577 

17. KÜRESEL ISINMA İLE MÜCADELE ETMENİN BİR DİĞER İYİ YOLU 

AĞAÇLANDIRMA YAPMAKTIR. 
1,613 0,446 

18. ÜLKEMİZ “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİ” HENÜZ 

KABUL ETMEMİŞTİR. 
1,795 0,407 

- Örnek Büyüklükleri: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları = 113; Sivil Toplum Örgütü Üyeleri = 46; 

Toplam = 159. 
*0,05 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 15: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü Üyelerinin Bazı Demografik Özellikleri 
İtibariyle Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeylerini Gösteren Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları. 
Appendix Table 15: The  Results of One-Way Analysis of Variance (ANOVA) of the Knowledge of Global Warming by 
Several Demographic Characteristics of Public Organization and Institution Employees and Non-Governmental 
Organization Members. 
 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İTİBARİYLE KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK BİLGİLER 

Özellikler Alt Özellikler Sayı (adet) Ortalama Standart Sapma F değeri P değeri 

Eğitim İlköğretim ve Lise 24 1,39 0,288 0,304 0,738 

Yüksekokul ve Lisans 99 1,43 0,274 

Yüksek Lisans ve Doktora 34 1,40 0,246 

Yaş 34 ve altı 38 1,49 0,238 3,428 0,019
* 

35-44 57 1,45 0,316 

45-54 41 1,36 0,200 

55 ve üstü 21 1,29 0,253 

Mersin’de Toplam Oturma Süresi 3 yıldan az 9 1,56 0,288 0,773 0,592 

3-5 yıl arası 19 1,41 0,240 

6-12 yıl arası 34 1,46 0,354 

13-15 yıl arası 12 1,41 0,250 

16-20 yıl arası 18 1,40 0,160 

20 yıldan fazla 36 1,37 0,245 

Tüm yaşam süresince 29 1,39 0,260 

 
*0,05 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 16: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Bazı Demografik Özellikleri İtibariyle Küresel Isınmaya Yönelik 
Bilgi Düzeylerini Gösteren t-Testi Sonuçları. 
Appendix Table 16: The  Results of t-Test of the Knowledge of Global Warming 
by Several Demographic Characteristics of Public Organization and Institution 
Employees and Non-Governmental Organization Members. 

 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İTİBARİYLE KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK BİLGİLER 

Özellikler 

Alt 

Özellikler Ortalama 

Standart 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi t değeri P değeri 

Cinsiyet Erkek 1,38 0,247 49 -2,399 0,020* 

Bayan 1,52 0,314 

Medeni 

Hal 

Bekar 1,51 0,302 33 1,703 0,098 

Evli 1,40 0,259 

Yaşanılan 

Konut 

Müstak. Ev 1,39 0,271 20 -0,363 0,720 

Apartman 1,42 0,270 

Yaşanılan 

Yer 

Kırsal 1,41 0,262 19 -0,146 0,886 

Kentsel 1,42 0,271 

Çev. Org. 

Üyelik 

Evet 1,25 0,171 155 -3,406 0,001** 

Hayır 1,45 0,273 

 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 17: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Demografik Özelliklerine Göre Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi 
Düzeylerinin Tahmini İçin Gerçekleştirilen Çoklu Doğrusal Regresyon 
Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 17: Multiple Linear Regression Results for the Prediction of 
Knowledge Level of Public Organization and Institution Employees and       
Non-Governmental Organization Members By Their Demographic 
Characteristics. 
 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK BİLGİLER 

Model Değişkenler 
Standardize Edilmiş 

Regresyon Katsayısı (β) P değeri 

Belirtme Katsayısı 

(R2) 

I Eğitim -0,007 0,727 0,010 

Cinsiyet 

(1=Erkek, 2=Bayan) 

0,072 0,000** 

Medeni Hal 

(1=Bekar, 2=Evli) 

-0,040 0,046* 

Yaşanılan Yer   

Kırsal 0,148 0,011* 

   Kentsel 0,131 0,017* 

Yaşanılan Konut Şekli 

(1=Müst.Ev, 2=Apt.) 

0,032 0,231 

     

II Eğitim -0,016 0,429 0,014 

Cinsiyet 

(1=Erkek, 2=Bayan) 

0,078 0,000** 

Medeni Hal 

(1=Bekar, 2=Evli) 

-0,054 0,009** 

Yaşanılan Yer   

Kırsal 0,129 0,027* 

   Kentsel 0,106 0,055 

Yaşanılan Konut Şekli 

(1=Müst.Ev, 2=Apt.) 

0,046 0,087 

Grup 

(1=Kamu, 0=STÖ) 

0,069 0,001** 

 
- Örnek Büyüklükleri: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları = 113; Sivil Toplum Örgütü Üyeleri 

= 46; Toplam = 159. 
*0,05 düzeyinde önemli, 
**0,01 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 18: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyelerinin Çevresel Konulara Yönelik Görüşleri, Çevresel Konulara 
Yönelik Değer Yargıları ve Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyleri 
Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Katsayıları Matrisi. 
Appendix Table 18: Matrix of Correlation Coefficients for the Relationship 
Between Environmental Attitudes, Knowledge of Global Warming and 
Environmental Beliefs of Public Organization and Institution Employees and 
Non-Governmental Organization Members. 

 

BİLGİ, GÖRÜŞ VE DEĞER YARGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Değişkenler Görüşler Bilgiler Değerler 

Görüşler Pearson Korelasyon 1 

  P değeri - 

Sayı (adet) 159 

Bilgiler Pearson Korelasyon 0,349 1 

 P değeri 0,000** - 

Sayı (adet) 157 157 

Değerler Pearson Korelasyon 0,128 0,093 1 

P değeri 0,111 0,250 - 

Sayı (adet) 157 156 157 
**Korelasyon 0,01 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 19: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyeleri İçin Yaş ile Çevresel Konulara Yönelik Görüşleri, Çevresel 
Konulara Yönelik Değer Yargıları ve Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi 
Düzeyleri Arasındaki İlişkileri Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 19: Correlation Analysis Results for the Relationship Between 
Age and Environmental Attitudes, Knowledge of Global Warming and 
Environmental Beliefs of Public Organization and Institution Employees and 
Non-Governmental Organization Members. 

YAŞ İLE BİLGİ, GÖRÜŞ VE DEĞER YARGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Değişkenler Grup Sayı (adet) Pearson Korelasyon (r) P değeri 

Görüşler Kamu 113 -0,296 0,001** 

STÖ 46 -0,408 0,005** 

Tamamı 159 -0,337 0,000** 

Bilgiler Kamu 113 -0,160 0,090 

STÖ 44 -0,379 0,011* 

Tamamı 157 -0,248 0,002** 

Değerler Kamu 112 -0,216 0,022* 

STÖ 45 -0,182 0,232 

Tamamı 157 -0,203 0,011* 

*  Korelasyon 0,05 düzeyinde önemli, 
**Korelasyon 0,01 düzeyinde önemli. 

 

 
Ek Tablo 20: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyeleri İçin Eğitim ile Çevresel Konulara Yönelik Görüşleri, Çevresel 
Konulara Yönelik Değer Yargıları ve Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi 
Düzeyleri Arasındaki İlişkileri Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 20: Correlation Analysis Results for the Relationship Between 
Education and Environmental Attitudes, Knowledge of Global Warming and 
Environmental Beliefs of Public Organization and Institution Employees and 
Non-Governmental Organization Members. 

EĞİTİM İLE BİLGİ, GÖRÜŞ VE DEĞER YARGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Değişkenler Grup Sayı (adet) Pearson Korelasyon (r) P değeri 

Görüşler Kamu 113 0,320 0,001** 

STÖ 46 -0,074 0,627 

Tamamı 159 0,205 0,009** 

Bilgiler Kamu 113 0,040 0,672 

STÖ 44 -0,115 0,457 

Tamamı 157 0,004 0,959 

Değerler Kamu 112 0,272 0,004** 

STÖ 45 0,191 0,208 

Tamamı 157 0,245 0,002** 

**Korelasyon 0,01 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 21: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyeleri İçin Cinsiyet ile Çevresel Konulara Yönelik Görüşleri, Çevresel 
Konulara Yönelik Değer Yargıları ve Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi 
Düzeyleri Arasındaki İlişkileri Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 21: Correlation Analysis Results for the Relationship Between 
Gender and Environmental Attitudes, Knowledge of Global Warming and 
Environmental Beliefs of Public Organization and Institution Employees and 
Non-Governmental Organization Members. 

CİNSİYET İLE BİLGİ, GÖRÜŞ VE DEĞER YARGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Değişkenler Grup Sayı (adet) Pearson Korelasyon (r) P değeri 

Görüşler Kamu 113 0,061 0,523 

STÖ 46 0,042 0,782 

Tamamı 159 0,035 0,658 

Bilgiler Kamu 113 0,232 0,014* 

STÖ 44 0,254 0,096 

Tamamı 157 0,214 0,007** 

Değerler Kamu 112 0,040 0,678 

STÖ 45 -0,179 0,239 

Tamamı 157 -0,031 0,698 
*  Korelasyon 0,05 düzeyinde önemli, 
**Korelasyon 0,01 düzeyinde önemli. 

 

 
Ek Tablo 22: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyeleri İçin Mersin’de Toplam Oturma Süresi ile Çevresel Konulara 
Yönelik Görüşleri, Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları ve Küresel 
Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkileri Gösteren Korelasyon 
Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 22: Correlation Analysis Results for the Relationship Between 
Stay Duration in Mersin and Environmental Attitudes, Knowledge of Global 
Warming and Environmental Beliefs of Public Organization and Institution 
Employees and Non-Governmental Organization Members. 

İKAMET İLE BİLGİ, GÖRÜŞ VE DEĞER YARGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Değişkenler Grup Sayı (adet) Pearson Korelasyon (r) P değeri 

Görüşler Kamu 113 -0,190 0,043* 

STÖ 46 -0,483 0,001** 

Tamamı 159 -0,285 0,000** 

Bilgiler Kamu 113 0,090 0,341 

STÖ 44 -0,567 0,000** 

Tamamı 157 -0,129 0,106 

Değerler Kamu 112 -0,078 0,416 

STÖ 45 0,020 0,895 

Tamamı 157 -0,050 0,534 
*  Korelasyon 0,05 düzeyinde önemli, 
**Korelasyon 0,01 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 23: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyeleri İçin Medeni Hal ile Çevresel Konulara Yönelik Görüşleri, Çevresel 
Konulara Yönelik Değer Yargıları ve Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi 
Düzeyleri Arasındaki İlişkileri Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 23: Correlation Analysis Results for the Relationship Between 
Marital Status and Environmental Attitudes, Knowledge of Global Warming and 
Environmental Beliefs of Public Organization and Institution Employees and 
Non-Governmental Organization Members. 

MEDENİ HAL İLE BİLGİ, GÖRÜŞ VE DEĞER YARGILARI ARASINDA İLİŞKİLER 

Değişkenler Grup Sayı (adet) Pearson Korelasyon (r) P değeri 

Görüşler Kamu 113 -0,047 0,623 

STÖ 46 -0,385 0,008** 

Tamamı 159 -0,146 0,066 

Bilgiler Kamu 113 -0,113 0,235 

STÖ 44 -0,291 0,055 

Tamamı 157 -0,150 0,062 

Değerler Kamu 112 -0,009 0,928 

STÖ 45 0,017 0,914 

Tamamı 157 0,001 0,995 
**Korelasyon 0,01 düzeyinde önemli. 

 

 
Ek Tablo 24: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyeleri İçin Yaşanılan Konut Şekli ile Çevresel Konulara Yönelik Görüşleri, 
Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları ve Küresel Isınmaya Yönelik 
Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkileri Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 24: Correlation Analysis Results for the Relationship Between 
House Type and Environmental Attitudes, Knowledge of Global Warming and 
Environmental Beliefs of Public Organization and Institution Employees and 
Non-Governmental Organization Members. 

YAŞANILAN KONUT ŞEKLİ İLE BİLGİ, GÖRÜŞ VE DEĞER YARGILARI İLİŞKİSİ 

Değişkenler Grup Sayı (adet) Pearson Korelasyon (r) P değeri 

Görüşler Kamu 113 0,215 0,022* 

STÖ 46 0,071 0,640 

Tamamı 159 0,168 0,034* 

Bilgiler Kamu 113 0,049 0,609 

STÖ 44 0,042 0,787 

Tamamı 157 0,029 0,716 

Değerler Kamu 112 0,314 0,001** 

STÖ 45 -0,149 0,328 

Tamamı 157 0,219 0,006** 

*  Korelasyon 0,05 düzeyinde önemli, 
**Korelasyon 0,01 düzeyinde önemli. 
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Ek Tablo 25: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyeleri İçin Yaşanılan Yer ile Çevresel Konulara Yönelik Görüşleri, 
Çevresel Konulara Yönelik Değer Yargıları ve Küresel Isınmaya Yönelik 
Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkileri Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 25: Correlation Analysis Results for the Relationship Between 
Place of Residence and Environmental Attitudes, Knowledge of Global 
Warming and Environmental Beliefs of Public Organization and Institution 
Employees and Non-Governmental Organization Members. 

YAŞANILAN YER İLE BİLGİ, GÖRÜŞ VE DEĞER YARGILARI İLİŞKİLERİ 

Değişkenler Grup Sayı (adet) Pearson Korelasyon (r) P değeri 

Görüşler Kamu 113 0,144 0,129 

STÖ 46 0,051 0,736 

Tamamı 159 0,113 0,156 

Bilgiler Kamu 113 0,006 0,949 

STÖ 44 0,060 0,697 

Tamamı 157 0,011 0,887 

Değerler Kamu 112 0,260 0,006** 

STÖ 45 -0,109 0,474 

Tamamı 157 0,172 0,031* 

*  Korelasyon 0,05 düzeyinde önemli, 
**Korelasyon 0,01 düzeyinde önemli. 

 

 
Ek Tablo 26: Kamu Kurum ve Kuruluş Çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü 
Üyeleri İçin Herhangi/Başka Bir Çevresel Organizasyona Üyelik ile 
Çevresel Konulara Yönelik Görüşleri, Çevresel Konulara Yönelik Değer 
Yargıları ve Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkileri 
Gösteren Korelasyon Analizi Sonuçları. 
Appendix Table 26: Correlation Analysis Results for the Relationship Between 
Membership of Any Environmental Organization and Environmental Attitudes, 
Knowledge of Global Warming and Environmental Beliefs of Public 
Organization and Institution Employees and Non-Governmental Organization 
Members. 

ÇEVRESEL ORGANİZASYONLARA ÜYELİK İLE BİLGİ, GÖRÜŞ VE  

DEĞER YARGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Değişkenler Grup Sayı (adet) Pearson Korelasyon (r) P değeri 

Görüşler Kamu 113 0,113 0,235 

STÖ 46 0,275 0,064 

Tamamı 159 0,196 0,013* 

Bilgiler Kamu 113 0,057 0,551 

STÖ 44 0,420 0,005** 

Tamamı 157 0,264 0,001** 

Değerler Kamu 112 -0,050 0,599 

STÖ 45 -0,039 0,798 

Tamamı 157 -0,032 0,686 
*  Korelasyon 0,05 düzeyinde önemli, 
**Korelasyon 0,01 düzeyinde önemli. 


