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ÖZ 

İnsan, toplumsal yapıların ve ilişkilerin gereklerine uygun olarak 10 bin yıldan bu yana doğayı işlemiş, doğa kaynaklarını 

kullanmış, ulaştığı bilgi birikimi ve geliştirdiği uygulayımbilime koşut olarak egemen olmaya çalışmıştır. Sanayi 

devrimiyle birlikte özellikle 20.yy ortalarından itibaren çevre kirliliği artmıştır. Küreselleşmeyi arkasına alan kapitalizm 

yeni bir döneme girmiş ve çevreyi daha çok kirletir olmuştur. Çevre sorunları ve kirliliği bugün insanlığın en önemli 

sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu büyük sorunu çözmek için yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşların yürüttüğü kimi 

önemli girişimler ve düzenlenen sözleşmeler olmasına karşın doğa her geçen gün daha çok kirlenmekte, kaynaklar hızla 
azalmakta, türler kaybolmaktadır. Çevre konusunda uluslararası düzeyde ilk değerlendirme Birleşmiş Milletler tarafından 5 

Haziran 1972’de Stockholm’de toplanan konferansla ortaya konmuştur. BM’nin bu girişimi aynı zamanda çevre 

politikalarının oluşturulmasında önemli bir başlangıç olmuştur. Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bunun 

içinde doğanın bütünlüğünün korunması gerekmektedir. Çevreyi geliştirmek, korumak ve kirlenmesini önlemek devletin 

olduğu kadar bireylerinde görevidir. Bu nedenle, çevre sorunlarının arkasında yatan gerçek olgu ile ilgili olarak bireylerin 

öncelikle kendilerini sorgulamaları gerekmektedir.  

Bireyin çevre sorunlarına karşı uyumlu, duyarlı ve saygılı davranışlarının oluşumunda aile ve eğitim öğretim kurumlarına 
büyük görev düşmektedir. Bireyler, çevreye duyarlı kazanımlar elde etmesi için mutlaka “çevre için eğitim” almaları 

sağlanmalıdır. Çevre için eğitim ile bilinçlendirilen bireyler, doğanın korunmasında önemli görevler üstlenebilirler. 

Katılımcı bir yapının oluşturulması çevre sorunlarının çözümünde çok önemlidir. Bildirinin amacı: Bireyin doğal çevreyi 

koruması, kullanılması, doğa değerlerine karşı davranışlarını olumlu yönde etkilemek için çevre bilincini, duyarlılığını ve 

bilgiye erişimini kazandırmaktır. Bildirinin temel varsayımı: Çevre politikalarının oluşturulmasında yönetim kararları 

sürecine halkın katılımı, örgütlenme ve çevre bilinci düzeyinin düşük olması nedeniyle, sınırlı kalmaktadır. Bildiride, 

tarihsel, betimsel ve istatistiksel yöntemler birlikte kullanılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Bilgi, nüfus, eğitim, birey, halk  

Raising the Awareness of Public about the Protection of the Encircled Nature 

And Participating Them in Management Decisions 
 

Abstract 

For 10 thousand or more years, human beings have tilled the land, used natural resources in accordance with the 

requirements of social structures and relations and tried to dominate it in parallel with the knowledge they have gained and 

the technology they have developed. With the industrial revolution, environmental pollution has increased particularly 

since the middle of the 20th century. Capitalism, which has won over globalization, has entered a new phase and has 

polluted the environment even more. Environmental problems and pollution have become one of the most important 

problems of humanity today. Although there are some important initiatives and agreements carried out by local, national 

and international organizations to solve this big problem, nature is getting more polluted day by day, resources are rapidly 

decreasing and species are disappearing. The first assessment of the environment at the international level was presented by 

the United Nations at a conference in Stockholm on June 5, 1972. This initiative of the UN became also an important 

inception in the creation of environmental policies. Everyone has the right to live in a healthy environment. To achieve this, 
the integrity of nature needs to be preserved. It is also the duty of the individuals as much as the state to develop and 

preserve the environment and prevent its pollution. For this reason, it is necessary for individuals to question themselves 

primarily about the real fact behind the environmental problems.  

 

Family and educational institutions have a great responsibility in the formation of an individual’s harmonious, sensitive and 

respectful behaviors towards environmental problems.  Individuals must be provided with "education for the environment" 

in order to obtain environment-friendly gains. The purpose of the study:  To give environmental awareness, sensitivity and 

access to knowledge to individuals in order to protect the natural environment, to use it, to influence their behaviors 

towards nature values positively. The basic assumption of the study: In the formulation of environmental policies, the 

participation of the public in the process of management decision remains limited because of the low level in getting 

organized and environmental awareness. Historical, descriptive and statistical methods have been used together in the 

paper. 
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1. GİRİŞ 

Toplumların zaman içindeki evrimi günümüze değin büyük değişim göstermiştir. İnsan toplumsal yapıların ve 

ilişkilerin gereklerine uygun olarak yaklaşık 10 bin yıldan bu yana doğayı işlemiş, doğanın kaynaklarını 

kullanmış, ulaştığı bilgi birikimi ve geliştirdiği teknolojiye koşut olarak egemen olmaya çalışmıştır. İnsanlığın 
ortak varlığı olan toprak, hava, su, bitki, hayvan, orman ve tarihi ekinsel zenginlikleri içeren çevre, sanayi 

devrimi ile başlayan süreç, doğal kaynakların hızla tüketilmesi doğayı yıpratmış ve doğanın dengelerini 

bozmuştur. Ülkeler, İkinci Dünya Savaşı sonucu ortaya çıkan yaraları sarmak, insan yaşam niteliğini 

yükseltmek ereği ile kalkınma girişimlerini hızlandırmışlardır. Kalkınma girişimlerini sürdürürken, hızlı nüfus 
artışı, kentleşme, sanayileşme ve ilerleyen uygulayımbilim (teknoloji) çevreyi etkisi altına almıştır. Çevre 

üzerinde yoğun baskı oluşturan bu gelişmeler; toprak aşınımı (erozyon), tarım alanlarının genişlemesi, meraların 

azalması, bitki ve hayvan türlerinin azalması, düzensiz kentleşme, kıyıların bozulması, sanayide ve tarımda 
kullanılan kimyasalların yaşamı olumsuz etkilemesi, ulaşım araçlarının hızla artması, asit yağmurları, sulak 

alanların yok olması, su kaynaklarının ve denizlerin kirlenmesi, küresel ısınma gibi, birçok çevre sorunu dünya 

kamuoyu gündemine getirmiştir. İnsan, yaşamını kolaylaştırmak için kendi lehine doğayı dönüştürmeye ve 

değiştirmeye çalışmıştır. Bilim ve uygulayımbilimsel (teknolojik) gelişmelerin meydana getirdiği çevre kirliliği 
dünya nüfusunun hızla artması, nüfusun kentlerde yığılması çevre kirliliğinin temel nedenleri arasındadır. Buna 

bağlı olarak, bitmez tükenmez gibi görünen doğal kaynakların hızla azalması çevre sorunlarını dünya kamuoyu 

gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir. Başka bir anlatımla, çevre kirliliğinin önemli bir özelliği ulusal sınır 
tanımaz oluşu onu aynı zamanda küresel bir sorun haline getirmiştir. Bilim insanları ve araştırmacılar, doğadaki 

var olan kirliliğin yaklaşık %50'sinin son kırk yılda ortaya çıktığını belirtmektedirler. Doğanın korunması, 

kirletilmesi ya da daha az kirletilmesi için, devletin gerekli önlemleri almasının yanı sıra tüm ülke bireylerinin 
çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yapıcı ve olumlu tüketim alışkanlıkları kazandırılması 

gerekmektedir. Bireylere bu bilinci ve farkındalığı kazandırmak ise köklü ve dizgeli bir çevre için eğitim ile 

ancak sağlanabilir.  

2. ÜRETİM BİÇİMLERİ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ  

Bilim insanlarınca birçok sınıflandırma yapılmış olsa da bugünün batı toplumlarından geriye doğru gidilerek beş 
üretim biçimi saptanmıştır. Bunlar; ilkel toplum üretim biçimi, köleci toplum üretim biçimi, feodal toplum 

üretim biçimi, kapitalist toplum üretim biçimi, sosyalist toplum üretim biçimidir. Bu beş üretim düzeninde, 

üretim araçları ve iyelik biçimi birbirinden oldukça değişiktir. Her üretim biçimi, kendisinden önceki üretim 
biçimine göre daha ileri bir aşamayı temsil eder (Aren, 2014: 20). Üretim biçimlerinin doğal kaynak 

kullanımları bilgi ve uygulayımbilim birikimlerine bağlı olarak sürekli artarak değişmiştir. Doğa kaynaklarını 

tüketme ve kirletme bakımından bu üretim biçimleri birbirinden çok farklılık göstermektedir. Her üretim 

düzeninin bir öncesi vardır ve sonraki üretim biçimi bir öncekine göre doğayı daha çok kirletmektedir. Tarihsel 
süreç içindeki bu beş üretim biçimlerini iki kümede toplayabiliriz. Birincisi Sanayi devrimi öncesi üretim 

biçimleri, ikincisi ise sanayi devrimi ve sonrası üretim biçimleridir.  

2.1. Sanayi Devrimi Öncesi Üretim Biçimleri ve Çevre Sorunları  

Var olduğu günden beri insanın ve onun oluşturduğu toplumun temel sorunu yaşamını sürdürmektir. Yaşamını 
sürdürmekle birlikte insan doğayı kirletmeye de başlamıştır. İnsanların evrimini belirleyen ilk ve en uzun üretim 

biçiminin sürdüğü dönem vahşilik dönemidir. Bu dönemin sona erişi aşağı yukarı milattan önce 8000 yıllarında 

tarımın keşfi ve yerleşim düzenine geçmesi ile olmuştur. Bu dönemin süresi çok uzun da olsa türlerin azalması 
ya da yok olması söz konusu değildir. Kısaca bu dönemlerde, doğa belirgin biçimde kirlenmemiştir.  Sanayi 

öncesi toplumlar, ileri teknoloji kullanmadıkları için çevreyi kirlettikleri söylenemez. Zaman içinde nüfus artıp 

teknik gelişince tarım toprakları da daha geniş alanlara yayılmaya başlamıştır. Üretim sınırlı olduğu gibi, 

tüketim ve üretim atıkları da sınırlıdır. Sanayi devrimine kadar insan ve toplumlar yeryüzünden çok istemde 
bulunmamışlardır. Doğanın dengesi bozulmadığı gibi, ortaya çıkan kirleticileri de doğa kendi doğal sistemi 

içinde üstesinden gelerek çevre kirleticilerin etkisini yok edebilmiş ve kendisine dönüştürmüştür. Toplumlar, 

gereksinimlerini karşılamaya uygun olarak doğayı işlemiş, doğa kaynaklarını kullanmış, ulaştığı bilgi birikimi 
ve geliştirdiği uygulayımbilime koşut olarak doğaya egemen olmaya çalışmıştır.  



 
 

İlk uygarlıkların oluşumundan sanayi devrimine kadar doğanın kirlenmesi ve kaynaklarının tüketilmesi çok 

sınırlı olarak kentlerde, maden ocaklarının bulunduğu alanlarda ya da atıkların boşaltıldığı kimi alanlarda 

görülmekteydi. Günümüzde çevre sorunlarının temel sorumlusunun insan olduğu genel kabul görmektedir. 

Geçmişte insanın doğa üzerindeki etkisi 18. yüzyıl ortalarına kadar sınırlı kalmıştır. Bunun temel nedeni dünya 
nüfusunun azlığı, kullanılan teknolojinin yalınlığı, kentlerin ve sanayi kuruluşlarının küçük oluşu, kaynak 

kullanımının azlığı gibi nedenlerden ileri gelmektedir. 18. yüzyıla kadar geçen dönem alet dönemidir. Daha 

sonra ise yeni bir döneme yani makina dönemine geçilmiştir. 

2.2. Sanayi Devrimi ve Sonrası Üretim Biçimleri 

Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan nüfus artışı, üretim artışı,  işletmelerin ve kentlerin büyümesi ham madde 

tüketimini hızlandırmıştır. Sanayi devriminden sonra çağın iki büyük ekonomik sistemi, kapitalizm ve 

sosyalizm toplumların üretim biçimlerinde egemen olmuştur. Sosyalist toplumlar yapılarında kapitalizmin uzun 
bir tarihsel gelişme sonunda yarattığı izleri taşır. Sosyalizm, sanayileşmeyi önemsemiş ve yaygınlaştırmıştır. 

Ancak, yeryüzündeki en eski sosyalist devletin bile ancak 100 yıldan daha kısa bir tarihi bulunmasından dolayı 

çevre kirliliği açısından bu iki sistem arasındaki ayrımlar kesin çizgilerle birbirinden ayrılacak derecede 

belirginleşmemiştir. Bu ayrımlar daha çok planlı gelişme ve düzenlemeyle egemen kılınmak istenen ilkelerdir 
(Keleş, 2015: 91). Sistemin dayandığı temel ilkelerden birisi ekonomik işlerin özelden kamuya, bireysellikten 

topluma bağlanmasıdır. Sistem 19. yüzyılda bugünkü anlamını ve kapsamını kazanmıştır. Özü itibari ile bu 

sistem kapitalist düzeni değiştirerek, topluma egemen olacak yeni bir toplumsal ve ekonomik düzenin adı 
olmuştur. Bu sistemin kendine özgü genil (makro) ve biril (mikro) düzeylerde planlama yapması sistemin 

ayrıcalığıdır. Sosyalist ülkelerin içyapıları ile kapitalist ülkelerin içyapıları ve yönetim örgütlenmeleri arasında 

farklılıklar vardır. Bu nedenle sosyalist üretim biçimi üzerinde bu kısa bilgilendirme ile yetinilmiştir. Liberal 

iktisadi öğreti ya da laisse-faire, 18. yüzyıl sonunda Fransa da ve İngiltere de ticari kapitalizmin iktisadi 
düşüncesi, merkantilizme tepki olarak yeni doğan sanayi kapitalizmin sözcülüğünü yaparak ortaya çıkmıştır 

(Kazgan, 1984: 39). Sanayi devriminin kökenleri, İngiltere de 1780'leredek izlenebilir. Bu olgu 18. yüzyıl sonu 

ve 19. yüzyılda buhar gücünün gelişmesine, kömür üretimine, demir ve tekstil gibi endüstrilerin olağan dışı 
gelişmesine neden olmuş; coğrafi görüntüyü, ekonomiyi ve toplumun iş gücünün büyük bir kısmının tarım 

sektöründen sanayi sektörüne kaymasını sağlamış, Batı Avrupa’da önemli bir sosyo-ekonomik değişiklik 

yaşanmaya başlanmıştır. Para ekonomisi ve ticaret kapitalist sistemin başlangıcı olmuştur (Talas, 1974: 53). 
Kapitalist üretim yalnızca meta üretimi değil, özünde artık değer üretimidir. Kapitalist düzen ihtilal sonucu 

kurulmuştur (Tunaya, 1980: 489). Sistemin gelişmesine yön veren en önemli öğe kardır. Kapitalizmin tarihi oluş 

ve aldığı biçimlerden biri olan liberalizm; siyasal iktidarın ekonomik yaşama karışmasını en az düzeye indirmek 

ve serbest yarışma (rekabet) koşullarını toplum yaşamına egemen kılmak isteyen bir öğretidir. Kapitalist sistem, 
bu liberalizm biçiminde işlevini sürdürmektedir. Kapitalist gelişmenin tipik süreci tüketim mallarından, ara ve 

yatırım mallarına doğrudur (Türkcan, 1981: 195). Küreselleşmenin, toplumlar üzerinde çok boyutlu etkileri 

vardır. Bu olgunun farklı boyutları ve gelişme süreçleri; siyasal, toplumsal, ekinsel, teknolojik, ekonomik, 
finansal, üretim, iş gücünün küreselleşmesi, en bilinen ve araştırmalara en çok konu olan alanlardır.  

3. KALKINMA VE ÇEVRE İLİŞKİSİ 

Kalkınma (development) ve çağdaşlaşma toplumlar için vazgeçilmez bir erektir. Kalkınma, sanayi devriminin 

ortaya çıkmasını sağlayan uygulayımbilim ve örgütlenmedeki yeniliklerle bağlantılı olarak gerçekleşmiştir 

(Heywood, 2013: 422). Çağımızda birbirini etkileyen iki temel sorun iç içe birbirine bağlı olan kalkınma ve 
çevre sorunlarıdır. Ekolojik ayak izi de kalkınma ve çevre bağlamında sürdürülebilir kalkınmayla ilgilidir. 

Ekonomik kalkınma ve bunun doğa üzerindeki etkileri İkinci Dünya Savaşından sonra ülkelerin giriştikleri 

büyük yatırımlar sonucu doğa üzerinde insan etkileri daha da artmıştır.  

3.1. Kalkınmanın doğaya etkisi ve çevre 

Çevre ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler oldukça karmaşıktır. Bu ilişkiler ekonomistler arasında düşünce 

ayrılığına neden olmaktadır. Ülkeler geliştikçe doğanın önemli öğeleri olan hava, toprak ve suyu kirleten 

maddeler üretmektedir. Her ne kadar 1990'larda çevre ve büyüme konusunda araştırmalar yapan Grossman ile 
Alan Krueger büyüme ilerleyip ülkeler zenginleştikçe çevre kirliliğinin azalma eğilimini saptamaya çalışmış 

olsalar da istatistiksel veriler doğanın kirlendiğini ortaya koymaktadır. Temiz hava, temiz su ekonomistler 



 
 

tarafından normal mallar olarak adlandırılır ve bireylerin gelir düzeyi yükseldikçe bu mallardan daha çok 

tüketirler (Case ve Fair, 2011: 646).  

Doğaya karşı bugün sürdürülen tutum ve eğilimler değişmediği taktirde, 2000 yılında ve daha sonraları 

dünyanın şimdiki durumundan daha büyük bir nüfus, daha kirli, ekolojik yönden daha sorunlu ve yıkımlara 

karşı daha savunmasız, milyonlarca açlıkla karşı karşıya gelen insanlar ile daha çok çevre kirliliği sorunlu bir 

yeryüzü olacaktır. Roma Derneği, dünya kamuoyunda geniş bir duyarlılığın oluşmasına katkıda bulunmuştur. 
Ancak, sosyoekonomik yapıları ve kalkınmışlık düzeyleri birbirinden çok farklı olan ülkelerin çevre 

konusundaki ilk küresel değerlendirilmesi Birleşmiş Milletlerin 1972'deki Stockholm toplantısında gündeme 

getirilmiştir. Bu insan çevre konferansında bir taraftan doğa ve kaynakları korunacak, öte yandan bölgede 
yaşayan insanların yaşam ölçünlerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Eğer insanlık, türleri yok olmaktan 

korumak, insan yaşam ölçününü yükseltmek ve iyileştirmek istiyorsa biyosferin karşılıklı bağlantılarını 

anlaması gerekir. Sürdürülebilir kalkınma ilk kez BM'nin görev vermesiyle başlatılan Ortak Geleceğimiz 

(Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtlan'dan dolayı Brundtlan yazanağı da denmektedir) başlıklı 1987 tarihli 
bir yazanakta ortaya atılmıştır. Bu yazanak sürdürülebilir kalkınma tanımını yapmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, 

gelecek nesillerin de kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünkü nesillerin 

gereksinimlerini karşılamaktır. Böylece, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın amaçlarını tanımlarken, gelişmiş 
ya da gelişmekte olan piyasaya yönelmiş ya da özeksel planlamaya dönük olan tüm ülkelerde sürdürülebilirlik 

esas alınmalıdır (TÇV, 1987: 71). Sürdürülebilir kalkınmanın uygulamada ne anlama geldiği ve ekonomik 

büyüme ile ekolojinin birbirleriyle nasıl uyuşturulabileceği konusunda oldukça geniş boyutlu tartışmalar 
yapılmaktadır. Yazanak ekonomik büyümenin sınırlı tutulması gerekliliğini savunmaktadır. Bunun anlamı daha 

yavaş zenginleşmedir (Heywood, 2013: 462). Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümenin ancak, doğal 

kaynakların yok edilmesi yerine geri kazanıldığı biyo çeşitliliğin temiz hava, su ve toprağın korunduğu sürece 

sürdürülmesi gerektiği anlayışıdır (Giddens, 2008: 1174).Sürdürülebilirlik, toplumsal kalkınma, ekonomik 
büyüme ve çevreyi koruma arasındaki çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir çevrenin korunmasına 

odaklanan bir eylemdir. Sürdürülebilir gelişim toplumsal ekonomik ve çevresel etkenleri bir arada birbirine 

bağlı olarak ele alır (Onur, 2016: 29). Kavramın özü, çevre, ekonomi ve toplum arasındaki yapay sınırları 
ortadan kaldırmaktadır. Bu yazanlıkla dünya kamuoyunda sürdürülebilir kalkınma geniş ölçüde Rio de 

Janeiro'da yapılan 1992 yılında BM yeryüzü doruğunda kullanıldı. BM tarafından düzenlenen başka ekolojik 

toplantılarında da kullanılmıştır. Bugün yaşayan bireylerin gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmede 
büyük sorumlulukları vardır. Sürdürülebilir kalkınmanın gerekleri ile çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için 

her alanda akılcı bir planlama temel araçtır. Her aşamadaki yönetim çevreye ilişkin çalışmalarını plana 

bağlamalıdır. Sürdürülebilir kalkınma girişiminin amacı yeryüzündeki kaynakları olanakların el verdiği sınırlar 

içinde kalarak doğaya karşı sorumluluk duyarak korumak, yönetmek ve gelişim sağlamak için gerekli olan 
temel ekolojik bilgileri elde etmektir. Sürdürülebilirlik girişimi ekonomik kaynaklara, bireyin ve toplumun çok 

güçlü sorumluluğuna gereksinim duyar. Kalkınmanın temel amacı zenginlik yaratmak değil, fakat zenginliği 

yaratacak yetişmiş insan gücünü yaratmaktır (Singer, 1971: 55). Yetişmiş insan gücü, ekonomi biliminin 
başlangıç yıllarından beri üzerinde önemle durulan üretim öğelerinden birini oluşturmaktadır. Kalkınmanın 

gerekleri ile çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, geliştirilmesi arasındaki çelişkileri gidermede akılcı bir temel 

araçtır, planlamadır. Çevreye olan olumsuz etkileri önlemek, maksimum toplumsal, ekonomik ve çevre yararları 

sağlamak için yerleşmelere ve kentlere planlama uygulanmalıdır.  

4.  DOĞA, İNSAN İLİŞKİLERİ VE DOĞANIN KORUNMASI 

Doğal kaynakların insan için önemi, bu kaynaklardan yararlandıkları ve kullandıkları döneme göre değişmiştir. 

Doğal kaynaklara duyulan istem, insan gereksinimlerinin artması, çeşitlenmesi, zaman içinde gereksinimlerin 

değişmesi ve doğal kaynakların niteliğine göre değişmiştir. Doğal kaynaklara önemini kazandıran temel öge, 
dünya nüfusunun artması ve üretim biçimlerindeki teknik gelişmelerdir. Dünya nüfusunun artması, 

gereksinimlere bağlı olarak doğal kaynakların kullanım alanları çeşitlenmiş ve tüketimleri de artmıştır. Bilim 

insanları arasında doğa ve çevre sorunlarına yaklaşım bakımından yapılması gerekenler hakkında ortak bir 
uzlaşı olduğu söylenemez. Doğanın korunması, ağırlıklı olarak ekosistemlerin ya da biyosferin bozulan 

dengelerinin tüm canlıları olumsuz yönde etkileyeceği ve çok kötü tehlikelerle karşı karşıya bırakacağıdır. 

Dünya herşeyin tek bir atmosfer altında birbirine bağlı olduğu büyük bir ekosistemdir. Bu büyük ekosistemin 

dengesinin bozulması günümüzde insanlığın en önemli sorunudur. Başka bir anlatımla organik ve inorganik 
çevre ile bu çevrede yaşayan varlıklar arasındaki dengenin bozulmasından en çok etkilenen canlılardır. İnsan, 



 
 

hem doğal çevreyi bozmakta hem de çevrenin dengesinin bozulmasından en çok etkilenmektedir (Toroslu, 

1982: 9). Doğal çevrenin korunması ile ulusal ve uluslararası önlemlerin alınması yanı sıra bireyinde çevre için 

eğitim bilincini kazanması birey ve her toplum için çok önemlidir. Sürekli hareket halinde olan okyanusların ve 

deniz çevresinin sağlık yönünden, ekonomik ve toplumsal açıdan değerlerinin bilincinde olarak korunması 
yönetimlerin görevleri arasındadır. Deniz çevresinin kirlenmesi, insan sağlığını tehlikeye atan, deniz canlı 

yaşamına zarar veren, deniz suyunun niteliğini bozan, denizin sunduğu olanakları azaltan, kara kökenli 

kaynakların neden olduğu kirlenmeye karşı deniz kıyısı olan her ülke kendi olanakları ve uluslararası iş birliği 
ile önlem almalıdır.  

Doğayı korumak için alınan önlemlerin ve uygulamaların yetersizliği toplumsal ve bireysel düşünceleri ön plana 
çıkarmıştır. Doğayı korumak için plan yapılırken yönetim toplumsal, ekonomik ve ekinsel konular üzerinde 

geniş bir bilgi sahibi olmalıdır. Bu geniş bilgi halkın katılımı ile sağlanır. Çünkü doğayı koruma kararları 

alınırken toplumu yönlendirmede, gerçekleşen çevre planlarının birey ve kümeler üzerinde yapacağı etkiler 

küçümsenemez. Her hangi bir etkinliğin başarı ve verimli olması için harekete geçilmeden önce varılacak 
ereklerin saptanması, bunları gerçekleştirecek en uygun araçların seçilmesi, yani yapılacak işlerin planlanması 

koşuldur (Pfiffner ve Presthus, 1953: 83).  Doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle korunması kaçınılmazdır. 

Bu nedenle uluslararası kuruluşlar doğal kaynakların korunması için bir takım önlemler almayı 
sürdürmektedirler. Bunların başında Birleşmiş Milletler Örgütü gelmektedir, Bu örgüt, çevre konusunda 5-16 

Haziran 1972’de Stockholm kentinde düzenlediği çevre konferansı ile ön plana çıkmıştır. Birleşmiş Milletlerin 

çevre politikaları konusundaki yetkili örgütü “Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)” dır. Ancak, öteki 
örgütleri özellikle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yine bu örgütün Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü (UNESCO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDEP) çevre 

sorunlarına katkıda bulunan örgütlerdir. Demokratik bir toplumda bireyler çevre ile ilgili bilgilere erişme ve 

karar verme süreçlerine katılma hakkına sahiptir. Her bireyin yaşadığı bölgenin durumuna ilişkin karar vermeye 
hakkı vardır. Çevrenin koşulları her bireyin sağlığını, üretimini, tüketimini ve güzelduyu anlayışını etkiler. Doğa 

tüm canlıların yaşam ortamı olması nedeniyle paylaşılan ortak bir değere sahiptir.   

Doğada ekolojik yaşanırlık dengeleri vardır. Bu dengeler kısa sürelerde değil, milyonlarca yılda oluşmuştur. 

Çok uzun sürelerde oluşur. Uygulayımbilimdeki ilerlemelerin doğal kaynaklar üzerinde artan etkileri, sanayi 

devriminden itibaren doğadaki bu dengeleri yer yer bozmaya başlamıştır. 20. yüzyıl ortalarında başlayan sanayi 
üretiminin hızla artışı yeryüzünde doğanın dengelerini tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. İnsanların üretim ve 

tüketimleri hem canlı hem de cansız doğa üzerinde gittikçe artan baskılar ve tehditler yaratır duruma gelmiştir. 

Bu süreç dünya ikliminin gitgide ısınmasına neden olmaktadır. Ozon tabakası, insan eylemleri sonucunda 

inceliyor ve zararlı güneş ışınlarının yüzeye ulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle insan eylemleriyle atmosferi 
bozmayı sürdürürse tüm canlılara yaşam sağlayan dünya, gelecekte yaşamı sürdürmek için uygun bir yer 

olmayacaktır.  

 
Dünya nüfusunun aşırı artışı, insanların üretim ve tüketimleri hem canlı hem de cansız doğa üzerinde baskı ve 

tehditler yaratır duruma gelmiştir. Doğal kaynaklardan yaralanmak ile doğada bulunan bitki ve hayvan türlerini 

bir daha üretilemeyecek biçimde yok etmek arasında önelim fark vardır. Hayvan türlerinin neslini tüketen 
eylem, aşırı avlanma ve onların yaşam alanlarını daraltıp tahrip etmekle yapılmaktadır. Avcılığın yaygınlaşması 

ve aşırı avlanma eylemi, av sürülerinin kimi tabakalarının kendilerini yenilemesine nüfuslarını artırarak 

nesillerini sürdürmelerini engellemektedir. Devlet av hayvanları stokunu artırmak, kendi egemenliği alanlarında 

yasal düzenlemelerle korumaya çalışırken, bir yandan da avlanma alanları oluşturarak avlanmaya izin 
vermelidir. Döllenme dönemlerinde avlanma yasakları getirerek hayvanların yumurta ve yavrularını koruması 

için önlemler almalıdır. Ulusal park alanları oluşturularak, buralarda avlanmayı yasaklayarak yaban 

hayvanlarının üremlerini sağlamalıdır. Bitki türlerinde en çok tahrip edileni ormanlardır. Ormanların yok olma 
tehlikesi orman yangınları,  tarla açmaların önlenmesi ile azaltılabilir. Artan nüfusun yarattığı istem toplumun 

sağlıklı, dengeli beslenmesi için hayvansal protein üretiminin artırılması, hayvan varlığı üzerindeki baskıyı 

artırmaktadır.  

Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması İçin Uluslararası Birliğe (International Union for Conservation of  

Nature and Natural Resources 'IUCN' ) göre, dünyada bilinen 10 bin kuş türünün %12'si ve bilinen 5500 memeli 
hayvan türünün %2.1'i yok olma tehlikesi altındadır. Dünya denizlerinde elde edilemeyen su ürünleri gizilgücü 

her geçen gün hızla azalmaktadır. Saptanan kimi verilere göre, dünya denizlerinde hasat edilemeyen su ürünleri 



 
 

gizilgücü, 1966 da %50 iken bu oran 1970 de %46’ ya ve 1980 de %30'a düşmüştür (Bulutoğlu, 2008: 282). 

Dünyada bilinen tatlı su balık türlerinin yaklaşık %30'undan daha çoğu tarihsel zaman sürecinde ya nesli 

tükenmiştir ya da ciddi tehlike altındadır. Kuzey Amerika da tatlı sularda yaşayan 123 hayvan türünün 1900 

yılından bu yana çoğunun nesli tükenmiş ve çok sayıda tür de yok olma tehlikesi altına girebilecektir (Reece 
vd., 2015: 1239). Hemen her ülkede özellikle 1970'li yıllarda çevreyi korumak için yasa, yasa gücünde 

kararname tüzük, yönetmelik, genelge çıkarılmıştır. Ancak hiçbir ülkede yasal düzenlemeler ile doğayı koruma 

istenilen düzeyde doğa korunamamış ve bütün ülkelerde kimi düzeltici girişimler yapılmış olsa da çevre 
sorunları giderek artmıştır.  

Doğanın korunması yalnızca doğal alanların vahşi yaşamın korunması değil, geçmişten kalan yapı ve nesneler 
gibi tarihsel değerlerin korunmasını da kapsar. Ekinsel ve doğal varlıkları hangi ulusa ait olursa olsun bu 

varlıkların korunması insan hakları bakımından çok önemlidir. Tarih, sanat ya da bilim açısından ayrıksı 

(istisnai) evrensel değerdeki mimari eserler, heykel ve resimler, kazıbilim (arkeoloji) yapılar, kitabeler, anıtlar 

olarak nitelenen kültürel kalıntılardır. Uluslararası düzeyde doğanın korunması öncülüğünü BM’in girişimi aynı 
zamanda çevre politikalarının oluşturulmasında önemli bir başlangıç olmuştur. Doğadan nesli tükenen her canlı, 

kaybolan her habitat, kirlenen her alıcı ortam, doğanın kendini yenileme gücüne zarar vermektedir. Doğanın 

bütünlüğü, sınırlılığı ve geri tepmesi nedeniyle gelecek nesillerin ve öteki canlıların yaşamlarının güçleşmesi 
hatta yok olması nedeniyle doğanın yerel, ulusal, uluslararası ve bütün dünya bireyleri tarafından korunması 

gerekmektedir. Çevre politikaları, her ülkede farklı erekleri gerçekleştirmeye yönelmiş olmakla birlikte hemen 

hemen her yerde üzerinde birleşilen ortak ereklerden söz edilebilir. Çevre politikalarının belirlenmesinin ve 
uygulanmasının temel koşulu tanılamadır. Sorunların ve nedenlerinin saptanması, bunların çözümünde 

dayanılacak amaç ve ilkelerin belirlenmesi gerekir (Keleş vd., 2015: 244). Doğal kaynaklar yaşamın 

sürdürülmesini sağlayan nesnelerin tümünü içerir. Başka bir anlatımla doğal kaynaklar, güneş ışığı, su, hava, 

toprak, petrol, madenler gibi birçok öğenin tümüdür. İnsanlar için en önemli sorun gereksinimlerin karşılanması 
ile çevrenin korunması arasında belli bir dengenin kurulmasıdır. İnsanlar en azından korumak, geliştirmek, 

genellikle kullanmak, işletmek amacıyla doğaya müdahale etmektedir. Zaman süreci içinde insan etkinlikleri 

doğadaki ilişki dizgelerinin bozulmasına neden olmuştur.  

 

Bu büyük sorunu çözmek için yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşların yürüttüğü kimi önemli girişimler ve 
düzenlenen sözleşmeler olmasına karşın doğa her geçen gün daha çok kirlenmekte, kaynaklar hızla azalmakta, 

türler kaybolmaktadır. Çevre konusunda uluslararası düzeyde ilk değerlendirme Birleşmiş Milletler tarafından 5 

Haziran 1972’de Stockholm’de toplanan konferansla ortaya konmuştur. BM’nin bu girişimi aynı zamanda çevre 

politikalarının oluşturulmasında önemli bir başlangıç olmuştur. Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı 
vardır. Bunun içinde doğanın bütünlüğünün korunması gerekmektedir. Çevreyi geliştirmek, korumak ve 

kirlenmesini önlemek devletin olduğu kadar bireylerinde görevidir. Bireylerin çevre hakkının bir gereği olarak 

çevresel konularda alınan kararlara katılımının sağlanması bu görevlerini gerçekleştirebilmelerinin ön 

koşuludur.  

 

5. YÖNETİM KARARLARINA HALKIN KATILIMI  

 

Ülkelerin siyasal rejimleri yönetimleri birbirinden farklıdır. Ama her türlü siyasal rejimde yönetenler ve 
yönetilenler olmak üzere iki küme vardır. Yönetim hukukunun sağladığı yetkileri kullanan ve yönetim 

hukukunun ön gördüğü görevleri yerine getirme yeteneğine sahip olanlara yönetici, yöneticilerin eylem ve 

işlemlerine konu olanlarına da yönetilen denilmektedir. Yöneticiler genel olarak, yönetim hukukunun sağladığı 
yetkileri kullanırlar. Yönetilenler kapsamında, gerçek kişiler, tüzel kişiler ve öteki kamu kuruluşları yer 

almaktadır. Yönetilenler arasında en önemli kümeyi gerçek kişiler oluşturmaktadır. Bireyler kamu 

hizmetlerinden yararlanmakla birlikte demokrasinin geliştiği ülkelerde bireylerin yalnız kamu hizmetlerinden 
yararlanması yeterli görülmemekte, bireyin yönetime katılması da istenmektedir (Gözübüyük, 1993, 12). Dünya 

ülkelerinin çoğunda demokrasi rejimi ya hiç uygulanmamakta ya da bir tür göstermelik bir rejim olarak 

uygulanmaktadır. Bu tür ülkelerde halkın yönetime katılması ancak aralıklı olarak yapılan genel ve yerel 

düzeydeki seçimlerle olabilmektedir. Yönetimde halkın olduğu bir siyasal düzen olan demokrasi,  yasal iktidarın 
halkta olduğu bir rejimdir. Demokrasiyi ABD başkanlarından Abraham Lincoln şöyle tanımlamıştır: ''Halkın, 

halk tarafından, halk için yönetimidir''. Demokrasi rejimi açık tartışmaya, ikna etmeye ve uzlaşmaya dayanan bir 



 
 

yönetim biçimidir. Demokratik tartışmanın temel özellikleri arasında farklı fikirler hepsine eşit ilgi,  bunun yanı 

sıra her fikrin açıklanma ve dinlenme hakkının olması vardır (Giddens, 2010: 374).  

5.1.  Çevresel kararların alınmasına halkın katılım hakkı 

Katılım, çağımız demokrasilerinde, hemen bütün ülkelerde kabul edilmekte, özellikle günümüz yönetim 

dizgelerinin giderek yoğunlaştığı, karmaşıklaştığı, ağırlığını ve önemini günden güne daha çok ortaya 
koymaktadır. Katılım, demokratik yönetimlerde birey için önemli bir haktır. Halkın, yönetimin alacağı kararlara 

katılımı, birçok sorunları anlamasına ve düşüncelerini açıklamasına yardım edecektir. Her birey yaşamını 

sürdürdüğü çevrenin durumuna ilişkin karar verme hakkına sahiptir. Bir toplumda bireyin konumu hangi 
düzeyde olursa olsun yaşadığı çevrenin koşulları bireyi yakından ilgilendirir. Bugün tüm ülkelerde önemli 

boyutlarda çevre kirliliği yaşanmaktadır. Ancak kimi ülkelerde çeşitli insan etkinliklerinin çevreye olan olumsuz 

etkilerinden pek az söz edilmektedir. Çevre ile ilgili konulardaki karar alma süreçlerine halkın katılımı ilkesi, 
çevrenin gerçek gereksinimleri ile ilgili daha iyi kararlar alınmasını sağlar. Bu ilke sürdürülebilir kalkınmanın 

temel ön koşullarından biridir. Çevrenin korunmasında çevre hakkının kabulü ve uygulamaya konulması 

insanlık için büyük önem taşımaktadır. Bilgi edinme, yönetim kararlarına katılım,  yargıya başvuru hakları, 

çevre haklarını savunmak ve doğayı korumak katılımcı demokrasi için gerekli araçlardır.  

 

Halkın, bireylerin ve STK’ların; insanlığın geleceğini yükümlülük altına sokan yönetimlerin alacağı kararlara 
katılımları için kimi haklara sahip olması gerekir. Katılımın gerçekleşebilmesi bu hakkı kullanacakların 

katılacakları eylem ya da konulardan en az belli bir düzeyde bilgi sahibi olmasını gerektirir. Çevreyle ilgili çok 

sayıda uluslararası metinlerde (Stockholm bildirgesi, Rio Konferansı bildirileri) bu hakka doğrudan ya da 
dolaylı olarak yer vermişse de bu açıdan bireyin çevreyle ilgili konularda bilgi edinme, kamusal katılım ve 

hukuksal yollara başvurma hakkıyla ilgili en önemli uluslararası belge Aarhus sözleşmesidir. Aarhus 

Sözleşmesiyle getirilen ilkeler bu alanda önemli bir evredir. Bu sözleşme halka, çevre politikalarının 
geliştirilmesi ve uygulanması konusunda güçlü bir dayanak oluşturmaktadır. Sözleşme ile getirilen güvence 

toplumsal dengeyi ve güveni geliştiren önemli bir etkendir. Katılımcı bir yapı oluşması için karşılanması 

gereken koşulların sağlanması önemlidir. Çevre politikalarının uygulama araçları, toplumun değişik kesimlerini, 

üreticileri ve tüketicileri etkileyerek çevrenin korunmasına dönük olarak belirli bir davranış kalıbının 
oluşturulması ya da davranışların değişmesini, çevre bilincinin gelişmesini sağlar. Bu başarılabildiği ölçüde 

çevre politikasının belirlediği amaçlara ulaşılır. Çevre politikasının amaçları ile araçları bir bütün oluşturur. 

Politikanın amaçlarını gerçekleştirecek araçların seçimi, amaçların belirlenmesi kadar önemlidir (Keleş, vd., 
2015: 279). Çevre için temel katılımcı araçlar şunlardır: Planlama, halka danışma, politika görüşmeleri, bilgi 

edinme hakkı, kamu denetçiliği ve yargı yoluyla katılım. Çevre için belirtilen bu araçların etkin bir biçimde 

kullanılabilmesi için, bireyin ve toplumun belli bir düzeyde, bilgi birikimine, çevreyi ilgilendiren disiplinler 
arası bilgilerden haberdar olması ile yakından ilgilidir. Başka bir anlatımla halkın ve bireyin yönetim karalarına 

katılmasının sağlanabilmesi, her şeyden önce doğa- çevre konuları hakkında belli bir düzeyde bilgi sahibi 

olmasına bağlıdır. Çünkü katılımcı yaklaşım çevre sorunlarına çoğulcu bir odaktan bakar. Çevre politikalarının 

oluşumu, yarışan çıkar katman kümeleri  bakımından  karşılıklı ilişkiye girdikleri demokratik bir süreçtir.  
 

6.   EĞİTİM VE ÇEVRE İÇİN EĞİTİM 
 

Bireylerin her tür yaşam ortamında  aile ya da oba türünden dar bir ekin çevresiyle sınırlı da olsa bir eğitim 

sürecinden geçmesi kaçınılmazdır. Yaygın eğitim denen bu süreç ilkel ya da uygar tüm tolumlar da bugünde 
yürütülmektedir. Ancak uygarlığa yönelik hiçbir toplumun öyle bir eğitimle yetinebileceği söylenemez. 

Uygarlık yolunda ilerlemenin başlıca koşulu, çağın gereklerini karşılamaya yeterli aynı zamanda bireyin ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda gelişmesine elveren izlenceli eğitimdir (Yıldırım, 2016: 327). 

 

Eğitim, bireylere uygun oldukları düzeylere ve konumlara hazırlanmalarına önemli katkı sağlayan yaratıcılık 

isteyen bir düşünce alanıdır. Eğitim bireye özgü yeti ve özellikleri içeren bir etkinliktir. Eğitimin uygar bir 
yaşam açısından önemi giderek artmaktadır. Belli bir eğitime dayanmayan bilimden söz edilemeyeceği gibi 

bilimi bir bilgi birikimi, daha da önemlisi bir düşünce ve araştırma yöntemi olarak özümsememiş bir eğitimin 

yeterliliğinden de söz edilemez (Yıldırım, 2014: 325). Eğitim, öğretimi içermekle birlikte onu aşan daha 



 
 

kapsamlı bir kavramdır; kişinin bilgi, beceri edinmesinin yanı sıra belli davranış biçimlerini kazanmasını, 

dünyaya bakışta ve sorunlara yaklaşımda daha nesnel, ussal ve imgesel bir görüngeye (persfektif) ulaşmasını 

öngören çok yanlı bir süreçtir (Yıldırım, 2014: 326). Biçimsel eğitimin yanı sıra biçimsel olmayan eğitim 

bireyin gelişmesinde oldukça önemlidir. Yaparak, yaşayarak ve görerek öğrenme çeşitli biçimsel eğitim 
biçimleridir. Eğitim, insan sermayesini bireylerin üretken yeteneklerinin bir göstergesi olarak ele almaktadır. 

Birey, biçimsel ve biçimsel olmayan öğrenme türleriyle biçimlenmekte ve yaşamını sürdürmektedir. İnsan 

sermayesini bireylerin üretken yetenekleri oluşturmaktadır. Bireylerin yeteneklerini ortaya çıkaracak olan olgu 
her düzeydeki eğitimdir. Geleneksel üretim faktörleri (sermaye, emek ve toprak) kullanıldıkça değer kaybına 

uğrar iken, bilginin değeri kullanıldıkça ve paylaşıldıkça artmaktadır. Bilgi sınırlamaya bağlı olmayan bir insan 

sermayesidir. Bilginin, öteki üretim faktörlerinden farklı olarak, aynı anda farklı etkinliklerde paylaşılıyor 
(kullanılıyor) olması değerine değer katmaktadır (TÜSİAD, 2006: 21). Bilgi beyni canlandırır. Eğitim ile birey 

bilgi sahibi olur ve uzağı görme yeteneğini güçlendirir. Alışkanlıklar bilgiden daha çok alıştırma, uygulama ve 

iyi çevrede yaşama ile kazanılır. Eğitim, birey gönencinin temel öğelerinden biridir. Bireylerin ve toplumların 

daha ileri bir yaşam düzeyine erişmesinde önemli bir yeri olan eğitim, toplumların gelişmesinde büyük katkı 
sağlamaktadır. Toplumsal bir varlık olarak insanlar, toplum yaşamında kayıtsız ve koşulsuz yaşayamazlar. 

İnsanlar davranışlarını birçok konuda bir arada yaşadıkları öteki insanların isteklerine uymak zorundadırlar. 

Bireylerin en önemli yapması gerekenlerden biri belli bir alanda öğrenme gücünün bulunduğunu gösteren 
yetenekleri ile çok yönlü gelişmesidir. Bireylerin başka insanların mutluluğunu düşünmesi en yüce 

değerlerdendir. Yalnız kendi mutluluğunu düşünen bir görüş iyimser değildir. Eğitim böyle bir görüşe yer 

vermez.  

Eğitim, toplum üyelerine kazandırılan bilgiler için insana yapılan uzun süreli bir yatırımdır. Bu yatırım ile 

insanlar edindikleri bilgilerle daha üretken olurlar ve olanakları daha iyi kullanırlar. Bu alana yapılan yatırımlar, 

kalkınmayı destekleyen en önemli yatırımlar arasında yer alır. Sanayi devriminden beri her ülke yönetimleri 
insan kaynaklarının eğitilmesinin topluma daha çok ve daha iyi katkısının olacağına inanmışlardır. Eğitim, 

istenilen bir yaşam düzeyine erişme çabası olan toplumsal, ekinsel ve ekonomik kalkınmanın en etkili 

araçlarından biridir. Eğitim aynı zamanda kalkınma çabasının gerçekleşmesi için gerekli nitelikte elemanların 
yetiştirilmesinde başlıca bir araçtır. Ayrıca eğitim bireylere doğal ve toplumsal çevreleri tanımak bilinçli hareket 

etmek odaklarını artıran en önemli toplumsal hizmettir. Bunların yanında toplumun yaratıcı gücünü arttıran ve 

verimliliğini yükselten eğitim, toplum içinde bireylere yeteneklerine göre yetişme olanağı sağlayarak toplumsal 
adalet ve fırsat eşitliğini gerçekleştiren en önemli etkili araçtır. 

 

6.1.  Eğitimin Tanımı, Amacı ve Toplumdaki Yeri 

 

Eğitim, bireylerde davranış değişikliği oluşturma ve insanları geleceğe hazırlama beceri ve farkındalık 
kazandırma işlevidir. Bireyin toplumsallaşmasında eğitimin önemli rolü olduğu bilim insanlarınca genel kabul 

görmektedir.  Eğitim, istendik düşüncede davranış, değer yargısı, bilgi ve becerileri bireye kazandırmak, bireyde 

değişiklik yaratma sürecidir (Geray, 2003: 291). Eğitimin toplumdaki temel işlevlerini iki kümede 
toplayabiliriz. Birincisi, bilimsel gelişmeleri ve ekinsel birikimi yeni nesillere aktarmak, bireyin doğal ortama ve 

toplumsal yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmasıdır. İkincisi, bireyin doğal ve toplumsal çevreyi 

değiştirmek ve geliştirmek konusunda bireyleri duyarlı, bilinçli ve yetkin kılmaktır. Eğitimin belirtilen birinci 

işlevi toplumda kurulu düzeni var olan ekinsel, ekonomik, siyasal, doğal ve yapay çevreyi değiştirmek, 
geliştirmekten çok bu koşullara ve ortamlara uyum sağlamayı bireye öğretir. Bu anlamda eğitim, egemen olan 

toplumsal, ekonomik, siyasal düzeni koruyup sürdürmeyi sağlayıcı ve tutucu bir niteliğe sahiptir. İkinci işlevin 

ağır bastığı bir eğitim dizgesi, toplumu, çevreyi değiştirmek, geliştirmek için bireye katılımcı bir halk, yurttaşlık 
bilinci ve duyarlılığı sağlar (Geray, 2002: 291). Doğanın korunmasına katılanlar bilgi kullanmak zorunadırlar. 

Bireylerin bilgiyi kullanabilmeleri için öğrenmeleri gerekir. Çünkü bireyler bilgi sayesinde daha bilinçli 

davrandılar ve daha üretken olurlar. Eğitimin insan kaynaklarının verimini artırmadaki etkisi önce sağduyu ile 
sonra yapılan bilimsel araştırmalarla ve istatiksel verilerle saptanmıştır. Eğitim, belli yaş kümlerindeki 

bireylerin yasaklarla belirlenmiş bir zamanda dönüşümü sağlamakla sınırlandırılmış bir eylem değildir. 

Bireylerin toplumun gereksinimlerine göre ne zaman eğitilmeleri gerekirse eğitim görevinin o zaman yapılması 

gereklidir  

 
 



 
 

 

 

6.2.  Çevre İçin Eğitim 

 
Çevre için eğitim (ÇİE) disiplinler arası bir eğitim ve öğretimi gerektirir. Böyle bir çevre için eğitim bireyleri 

çevre konusundaki eleştirel araştırmalara yönelik eylemlere sokarak yapabilir. Bu bütüncü bir eğitim için 

katılımcı öğrenme yöntemleri geliştirilmelidir. Katılımcı öğrenme, bireylerde eleştirel düşünmeyi, sorumluluk 
almaya yöneltir. Bireyleri konuya katan eğitsel etkinlikler onlara doğa ve çevre sorunları konularında 

çözümlemede eleştirel düşünce becerilerini geliştirmede yardımcı olabilir. Çevre ve çevrenin gelecek için 

korunmasında, “açık hava eğitimi” ve “deneyimsel öğrenme” önemlidir. Çünkü bu iki öğrenme biçimi de çevre 
içinde gerçekleştirilmektedir. Bu deneyimler, bireylerin doğayla etkileşime girmesini, ekolojik süreçleri ve 

insanın çevreye etkisini anlamasını sağlayacaktır. Bu yönetmeler aracılığıyla bireyler, çevresel konularda 

araştırmalar yapma olanağını elde ederler, gözlem, kaydetme, yorumlama becerilerini geliştirler. Genel 

farkındalıklardan temel eğitme kadar çeşitli düzeylerde ve derecelerde yer alabilir. Çevre için eğitimin temel 
özelliği, çevre sorununu bir bütün olarak görmeyi sağlamasıdır.  

ÇİE, bireyin çevre sorunlarını çözmek için kullanabileceği çevre bilgisini, becerisini ve yeteneğini geliştirmeyi 

amaçlar. Çevreye yönelik  araştırma ve sorun çözme etkinlikleri, çevre için eğitimle bireysel deneyimler, 
eleştirel bilinç ve ilginin gelişimini arttırabilecektir. Çünkü çevre içinde yapılan doğrudan eğitim, araştırma, 

sorun çözümü, iletişim için gerekli olan becerilerin gelişimini sağlamakla birlikte, geniş bir bilgi ve anlayış 

edinimini de sağlayabilecektir (Palmer, 2003: 144). Dünyada 1970'li yıllardan sonra başta Amerika olmak üzere 
hemen her ülkede yasal düzenlemelere gidilerek ÇİE’in toplumsal bir gereklilik olduğunu vurgulayan girişimler 

sürdürülmektedir. Konuya özgün yapıtlar, makale türü yazıtlar yayımlanmaya başlamış ve konferanslar 

düzenlenmiştir. Doğayı insan etkilerinin yaptığı tahribattan korumak ve insanları bilinçlendirmek için Birleşmiş 

Milletler, doğa değerlerini korumak ve dünya kamuoyuna duyurmak için belirli günler ilan etmiştir. Bunların 
başında ; “Dünya Barış Günü”, “ Hayvanları Koruma Günü” (4 Ekim), “Dünya Su Kaynaklarını Koruma Günü” 

(21 Mart), Çevreyi Koruma Günü  (5 Haziran), bunun gibi çok sayıda koruma günleri belirlenmiştir. Ekonomik 

ve toplumsal konularda olduğu gibi, çevre sorunlarının çözümünde ve doğanın korunmasında eğitimin giderek 
önemi artmaktadır. Bireylerin yetiştirilmesi için eğitime önemli görevler düşmektedir. Çevre sorunlarının 

temelinde toplumsal, ekinsel ve ekonomik etmenler yatmaktadır. Karmaşık nitelik taşıyan çevre sorunlarının 

çözümü için eğitme tek ve etkin çözüm yolu olarak bakılması hem toplumdaki değişim süreçleri açısından hem 

de eğitiminin niteliği açısından yanıltıcıdır. Eğitimden çevre sorunlarının çözümünde de bireyleri değiştirme ve 
geliştirme aracı olarak yararlanılabilse de büyük ölçüde eğitim dizgesinin ve eğitsel etkinliklerin yöneleceği 

amaçların içeriğine, özüne, niteliğine bağlıdır (Geray, 2002: 291). Ancak yine de toplumsal konularda olduğu 

gibi çevre sorunlarının çözümünde de eğitimin en önde gelen öğe olduğu bilim insanlarınca benimsenmektedir. 
Bireyin bilgi, bilinç ve duyarlılığını arttıracak olan eğitimdir düşüncesi giderek yaygınlaşmaktadır. Çevre 

sorunları, kökeninde toplumsal, ekonomik, ekinsel etmenlerin yarattığı çok karmaşık nitelik taşıyan sorunlardır. 

Ancak çevre sorunlarının çözümünde bir üst yapı kurumu olan eğitimin niteliği yönünden yeterli olduğu 
söylenemez. Özek ve yerel yönetimlerin uyguladıkları politikaların etkisini en çok halk kesimi duyumsar. 

Kamuyu yönetenler ne kadar iyi niyetli olsalar da, eğer halk denetiminden ve etkisinden uzakta iseler, en iyi 

olasılıkla insanların gereksinimlerine karşılık veremezler, en kötü olasılıkla ise kendi çıkarlarına hizmet eder ve 

sonunda yozlaşırlar (Giddens, 2010: 374). Günümüzde çevrebiliminin içerdiği bilgiler birey açısından ve 
toplum açısından büyük önem kazanmıştır. Çevrebiliminin ana konuları, açık seçik bir biçimde ve öğrenme 

sürecini kolaylaştırıcı yalın bir teknik yaklaşımlar çerçevesinde sunulması sağlanmalıdır. Çevreye yönelik 

gerekli ve önemli bilgilerin öğrenme sürecini erek olarak alır biçimde vermelidir. Çevrebilimine ilişkin ana 
bilgiler, yeni gelişme ve ortaya çıkan sorunlar açık seçik bir biçimde bireye sunulması temel amaçtır. Eğitim 

için konuların birbirleriyle genelden özele doğru olan ilişkilerini çok iyi bilmek içeriği dengeli bir biçimde 

seçebilmek ve hepsi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Günlük yaşamdan çok sayıda örnekler seçilerek 
eğitimde malzeme olarak kullanılmalıdır. Çevre yönetimi süresince etkin bir biçimde halk katılımının 

sağlanabilmesi çevre konusunda bilinçlenmiş ve önemli ölçüde örgütlenmiş duyarlı, bilgili bir halk 

topluluğunun varlığına bağlıdır. Çevre konusunda duyarlılığın düşük olduğu toplumlarda halk yığınlarının 

yönetimin alacağı/vereceği kararlar sürecine katılımı ya hiç yok ya da çok sınırlıdır. Çevre sorunlarının çok 
yönlü ve karmaşık oluşu nedeniyle, bu sorunların çözümünde halkın karar sürecine katılımı büyük önem 

taşımaktadır. Kamu yönetimlerinin sağlıklı işleyebilmesi açısından halkın yönetime katılımı önemlidir. Çevre 

yönetimine halkın katılımının sağlanması ve duyarlı halk yığınlarının oluşturulmasında yaşanan çevre 



 
 

sorunlarının başında karar alıcıların/vericilerin halkın katılımına olanak tanımaları gelmektedir. Genel olarak 

çok ülkede halkın örgütlenmesinin düşük düzeyde olması nedeniyle katılım sınırlı kalmaktadır. Çevre yönetimi 

kararları sürecine halkın katılımının sağlanması ve duyarlı halk yığınlarının oluşturulmasında karar 

alıcıların/vericilerin halkın katılımına yeterli düzeyde olanak tanıdıkları söylenemez. 
Cahil toplumun çağdaşlaşması, örgütlenmemiş yüzeysel bir görsel bilgilenmedir. Bilgi, var olmanın bir uzantısı 

haline dönüşmedikçe toplumsal yaşamla doğal bir ilişki kurulamıyor (Kuban, 2014: 28). Eğitimde birikim 

önemli bir faktördür. Bir toplumu, dünyaya ortak edecek temel öğeler eğitim- öğretimin çağdaş ölçünleri 
düzeyine yükseltilmesi, bilim ve teknolojidir. Çağdaş bir yaşam ölçü olmadığı zaman otoriter rejimler ile 

yönetilen toplumlarda bilim ve teknoloji çok sınırlı gelişmektedir. Bilgi, uzun bir süreç sonunda birikmektedir. 

Bugün, yani 21. yüzyıl insanı büyük bir bilgi birikimiyle yaşamını sürdürmektedir. Dünyada bilgi çokluğu 
sadece bilimin gelişmesi ve teknolojinin sunduğu yaşamsal kolaylıklarda değildir. Çağdaş teknoloji geç 

kapitalizmle birleşerek bir yandan doymayan toplumlar, öte yandan doymayan üreticiler yaratmaktadır (Kuban, 

2014: 71). Çevresel okuryazarlık çevre için eğitimin en temel amaçlarından biri olarak görülmektedir. Çevresel 

okumasızlık, çevresel kavramları, süreçler ve konuları anlamama bilmeme durumdur. Çevre için eğitim ile birey 
çevresel kavramları doğru tanımlayabilir. çevresel dizgelerin birbiriyle olan ilişkilerini, örgütlemelerini ve nasıl 

işlediğini değerlendirebilir. Çevre okuryazarlığının ileri evrede yüksek derecede gelişmiş bilgiye sahip birey 

çevre hakkında gerekli bilgiye, toplumsal, ekonomik ve siyaset süreçlerinden çevreyi nasıl etkilediği hakkında 
bilgi birikimine sahiptir. Ayrıca çevresel bilgi sentez yapabilme yorumlama ve çevrenin sürekliliği için eylem 

yönünde kapasitesini gösterir. Hiçbir toplum doğadaki varlıklar hakkında tam anlamıyla okumaz yazmaz (cahil) 

değildir. Her birey ve toplum az çok doğa ve çevre hakkında bir bilgiye sahiptir. Ama insanların bilgiyi 
kullanma ve işleme yöntemi kişiden kişiye değişir. Bilimsel bilgi her anlamda olduğu gibi doğa değerlerini 

anlama konusunda da başvuru (referans) noktasıdır.  

Elbette ki eğitimin ekonomik ve toplumsal yararları daha önce belirtilen öğelerle sınırlı değildir. Doğayı koruma 

açısından bilim ile ortakduyu arasındaki ilişki de son derece önemlidir. Ortak duyu, genel bir algılama 

çerçevesidir. Başka bir anlatımla doğayı korumak ortak bir uzlaşıdır. Ancak, bireyin bilinçlenmesi oldukça doğa 
kaynaklarının korunması bakımından önemlidir. Doğanın korunmasına halkın katılımında, toplumbilimler 

metodolojisi içerisinde ortak uzlaşının payı bilimsel yönden anlaşılır duruma getirilebilir. Doğanın bozulması ve 

kirletilmesi en çok insan etkinliklerinden ileri gelmektedir. Bütün bilim çevreleri bu olguyu benimsemektedir.  

6.2.1. Çevre İçin Eğitim Kavramı ve Tanımı 

Çevre sorunları günümüzde öyle büyük boyutlara ulaşmıştır ki bireyler, yerel yönetimler, ulusal yönetimler, 

uluslararası örgütler çözüm üretmekte çaresiz kaldıkları söylenebilir. İklim değişiklikleri, ozon tabakasının 

incelmesi, asit yağmurları, ormansızlaştırma küresel anlamda tüm canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Çevre, 

çok geniş kapsamlı olgudur. Çevre için eğitimin de kapsamlı olduğu söylenebilir. Çevre için eğitim sadece 
biyoloji, ekoloji ya da dış çevre ile ilgili etkinlikleri ifade etmemektedir. İngiltere ve Galler’de Ulusal Müfredat 

için ÇİE Konseyi, sürdürülebilir gelişim eğitimini tanımlamıştır. Yapılan bu tanıma göre sürdürülebilir gelişim 

eğitimi, insanları yeryüzünü tahrip etmeden yaşam kalitesini iyileştirecek öğeleri bireysel, toplumsal, yerel ve 
küresel düzeyde gerçekleştirme yönünde bilgi, beceri ve değerleri geliştirmeye, kararlara katılmaya yetenekli 

kılma süreci olarak tanımlamaktadır (Onur, 2016: 29).  Bu tanım bugünkü insanları sürdürülebilir bir gelecek 

için sorumluluk yüklemeye yöneltmektedir. Bu tanım bireye çevre sorunlarının nedenlerini anlamasını içerir 

(Onur, 2016: 29).  
 

Çevre için eğitimin en yoğun tanımı 1977 yılında UNESCO’nun desteği ile Tiflis’te uluslararası bir konferansta 

geliştirilmiştir. Yapılan tanım ise; halkın çevre ile ilgili sorunlar hakkında bilgisini, farkındalığını artıran, 
sorunalara yönelik gerekli becerileri, yeterlilikleri geliştiren bilgili kararlar almayı, sorumlu eylem üstlenmeyi 

sağlayan, tutumları, yüklenimleri destekleyen bir öğrenme sürecidir (UNESCO, 1978).   

Genel olarak çevre için eğitimin temel özellikleri şöyle sıralanabilir (Meredith vd.,2000: 5): Çevre ile ilgili 

konular ya da sorunlarla ilgilidir. Çevre için eğitim disiplinler arası bir yapıdadır. Bireylerin gereksinimleri ve 
ilgi alanlarına göredir. Yaşam boyu süren bir öğrenme sürecidir. Doğru ve gerçek bilgilere dayanmaktadır. 

Dengeli ve tarafsız bir bilgi sunulmaktadır. Çevre için eğitimde öğrenme ortamı olarak olabildiğince dış 

ortamdan yararlanılır. Yerelden küresele eş özeli, yerelle uyumlu, sorun formüle eden, görgül olmaktan daha 

çok normatif, ileriye dönük, öngörüşlü açık durumlarda işleyen, konu temelli, alan temelli, esnek, uygulanabilir 
öğrenci özetli, kaliteye değer vurgu, örnek niteliğinden doğrusal değil sistemik düşünme, bilişselle bütünleşmiş, 



 
 

duygusal, esnek, uyarlanabilir, yorumcu, sentetik, genişleyen eylem yönelimli. (Smith, 2006: 247-264) Hedef 

yığın her yaştan bireyler ve toplumun bütün alanlarıdır. Çevre için eğitim, çevre niteliği ile ilgili sorunlar 

hakkında uygun kararları verebilmeleri ve yerinde davranışları gösterebilmeleri amacıyla bireyleri geliştiren 

uygulamaları kapsamaktadır. Çevre için eğitim, çevre bilimi ile eğitim bilimleri gibi iki farklı bilim 
disiplinlerinin sentez edilmesiyle ortaya çıkmış yeni bir alandır. Bu eğitimde kullanılan kavramların çoğu salt 

nesnel şeyler olmayıp, insanların zihinlerinde oluşan somuta dayalı kavramlar ve imajlardır. Bu nedenle çevre 

için eğitim, özü gereği içerik bakımından her disiplini yakından ilgilendirmektedir.  

 

6.2.2.  Çevre İçin Eğitimin Amaçları 

 

Çevre için eğitimin amacı çevre sorunlarını çözüme ulaştırmada bireyin bilgisini artırmak, özel becerilerini 
geliştirmek ve bireye doğa değerlerini, koruyucu kollayıcı duyarlılık kazandırmaktır. Başka bir anlatımla 

bireyde çevreye karşı bir sorumluluk ve özen gösterme duygusu geliştirmek çevre için eğitimin amacıdır. Çevre 

için eğitimin amaçları, erekleri, ilkeleri ve içeriğinin yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası çalışmalar da, resmi 

belgelerde tanımlanmaya çalışılmıştır. Çevre için eğitimin amaçları; Çevre için temel oluşturan Avrupa Çevre 
İçin Eğitim Önergesine göre bu etiğimin amacı, çevrede var olan sorunları olası çözümler konusunda halkın 

farkındalığını artırmak, tam bilgi ve aktif katılımlı bireyi, çevrenin korunmasında doğal kaynakların aşırı 

savurganlığa gitmeden kullanılmasına hazırlamaktır. Avrupa Birliğinin (AB) birçok üye ülkesinde üzerinde 
durulan noktalar kimi değişiklikler göstermekler birlikte, çevre için eğitimin amaçları dört kümede toplanabilir: 

Bilgi aktarımı, yeni davranış örüntülerinin yaratılması, çevreyi, korumak ve geliştirmek için gerekli değerlerin 

tutumların ve becerilerin geliştirilmesi, doğa ve çevreyi korumanın hem çevrenin hem insan ile doğa arasındaki 

etkileşimlerin karmaşıklığının farkında olmanın geliştirilmesidir. 

 

Bartosh’a göre ABD çevre için eğitim kaynaklarında en çok dikkat ve sorumlu yurttaş gelişimine yönelmiştir. 
Çevre için eğitim ile bireye sorumlu davranış örüntüleri; aynı zamanda çevre adına eylemde bulunmak için 

gerekli farkındalık beceri, bilgi ve tutum geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Çevre için eğitime her yurttaş 

ulaşmalı ve onların çevresel sorunları çözmekte etkili bir rol oynamalarına katkıda bulunmalıdır. Çevre için 
eğitimin temel amacı, çevre bilgisine sahip olan bireysel ve toplumsal olarak yaşam kalitesi arasında dinamik 

bir denge kurmaya çalışan yurttaşlar yetiştirmektir (Geray, 2002: 20). Çevre için eğitim, bireyin çevre 

sorunlarını çözmek için yararlanabileceği ve kullanabileceği doğa bilgisini ve becerisini geliştirmeyi amaçlar. 

Amaç ise, bireyin becerilerini geliştirmek, toplum için daha geniş bir bağlamı yaratmak, doğa hakkındaki bilgi, 
bilimsel araştırmalarla elde edilebilir. Çevreyi algılamanın yolu deneyimlenmiş olgulardır. Biyofiziksel çevreye 

ve bütün öğelerine ilişkin bilgi anlayışını geliştirmek, çevrenin niteliğine ilişkin farkındalığı, kaygıları, aynı 

zamanda sorumlu davranış örüntülerini geliştirmektedir. Çevresel etik, farkındalık, çevresel sorunları anlama, 
eleştirel düşüncede ve sorun çözme becerilerini geliştirmeyi destekler. J.A.Palmer’e göre; Çevre için eğitim, 

insan, onun ekini, biyofiziksel çevre arasındaki ilişkiyi anlamak, değerlendirmek için gerekli becerileri, 

tutumları geliştirmeye yönelik değerleri ve aydınlatıcı kavramları tanıma sürecidir (Onur, 2016: 18). Çevre 
sorunlarının büyük boyutlara ulaşmasında insan eylemlerinin payı çok yüksektir. Bu nedenle çevre sorunlarının 

arkasında yatan gerçek olgu ile ilgili olarak bireylerin öncelikle kendilerini sorgulamaları gerekmektedir. İnsan-

doğa ilişkilerinin yapılandırılabilmesinde bireylerin bilgi, bilinç ve becerilerinin yükseltilmesi eğitim ve 

uygulamalarla kazandırılmalıdır. Bireye kazandırılacak bilinç ve beceriler ile doğanın çevre kirliliği tehlikesi 
altında olduğunu farkederler. Bireyin doğal ortamı algılamasını sağlamak, değer ve davranışlarını olumlu yönde 

etkilemek için çevre bilincinin geliştirilmesi sürekli bir eğitimle sağlanabilir. Başka bir anlatımla çevre 

eğitiminin amacı bireyin bilincini geliştirerek, becerisini arttırarak farkındalık yaratarak doğal çevreyi koruması 
ve kullanmasında olumsuzluklardan sakınmasını sağlamaktır. Bireyde çevre bilincinin geliştirilmesi ile 

ulaşılmak istenen temel amaç, doğal kaynakların ve güzelliklerinin korunması, sürdürülebilirliği için 

bireylerdeki sorumluluk duygusunu geliştirmektir. Çevre hakkında verilecek bilgi sadece kavramlar ve 
istatistiksel verilerle ilgili bir bilgi yığını olmayıp; bireylere sorunları özümleme, kestirimde bulunma, akıl 

yürütme, sorgulama, gözlemde bulunma, karşılaştırma yapma, çıkarımda bulunma, eleştirel düşünme, 

yaratıcılığı yanında yaratıcı yansıtıcı düşünebilme, değerlendirebilme, açıklama, kendi kendini destekleme, 

planlama, zihne yerleştirme, yorum yapabilme, sonuç çıkarma becerisi kazandırmalı ve yazanak 
düzenleyebilmelidir. Eğitim, halkın düşünce gücü ve toplumsal disiplini geliştirmelidir. Halk politik olarak belli 

bir birikime sahip olmalıdır. Halk eğitilerek çağdaş bilim, teknoloji ve dünya hakkında belli bir düzeyde bilgi 



 
 

birikimine sahip olmalıdır. İnsan ve öteki canlılar yaşamlarını sürdürmeleri için doğaya muhtaçtırlar. Dünyanın 

cahil toplumları, sadece yaşadıkları günlerle ilgilendikleri için, gelecek yıllarda karşılaşacakları sorunlardan söz 

ederek politika yapma olanağı yoktur. Uygarlık öğrenimi ailede başlıyor, köyde, kentte ve doğal çevrede 

sürdürülmektedir. Uygarlık satın alınan bir mal değildir, bilgi ve davranışlar birikimidir. Bu birikim düşünce, 
kavram, sözcük, duygu ve çevresel duyarlılık birikimidir. Haklarının olduğundan habersiz eğitimsiz ya da 

eğitim düzeyi düşük bireylerin bulunduğu bir toplumda katılımcı demokrasi istemi kolay kolay doğmaz. 

İnsanlığı eski çağların karanlığından çıkarıp, eşitlikçi bir toplumun bireyi yapma çağdaş dünyaya kazandırma 
eğitim ve ekonomik bağımsızlıkla sağlanabilir. Yurttaşlık sonuç olarak eğitilmiş, etik ve politik bir 

olgunlaşmadır. Katılımcı demokrasi farklılıklara izin veren bir rejim olduğuna göre, demokrasinin ilkelerini 

taşıyıcı olan aktif bireyler oluşmadan başarılı olunması ya da başarı beklenmesi çok zor belki de olanaksızdır. 
Halkın tartışma kapasitesini arttırmak için tartışılan konular hakkında belli bir düzeyde temel bir bilgiye sahip 

olması gerekir. Çevre için eğitimin sonul amacı, çevrenin niteliği konusunda tepki verebilecek yurttaşlar 

yaratmaktadır. (Onur, 2016: 43) 

6.2.3.  Çevre İçin Eğitimin Erekleri 

 

Eğitim ve öğretim sürecinden geçen bireylerin doğa konularında sorumlu davranışlar sergileyebilmelerine 

olanak sağlayıcı; özendirici bilgi, beceri ve değer yargıları ile donatılmış yurttaşlar olarak yetişebilmelerine 

yardımcı olmaktır. Bu temel noktalardan hareketle çevre için eğitimin erekleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: 
Çevre için eğitim, toplumun tüm kesimlerinde çevre konularında bilgilendirmek, bilinçlendirmek, bireyde kalıcı 

davranış değişikliğini kazandırmak ve doğayı daha iyi tanımasını sağlamak. Bireylerin ve toplumların tüm çevre 

ve çevre sorunları hakkında bilinç ve deneyim sahip olmalarına katkı yapmak. Bireylerin ve toplumların çevre 

için belli değer yargıları ve duyarlılığı, çevreyi koruma ve iyileştirme yönünde etkin katılım isteğini 
sağlamaktır. Bireylerin ve toplumların çevresel sorunların tanımlamaları ve çözümlemeleri için beceri 

kazandırmak. Bireylere ve toplumlara çevre sorunlarına çözüm arayışı aşamalarının her düzeyinde eylemli 

olarak katılma olanağına fırsat yaratmak. Bireylere ve toplumlara doğa, çevre, ekoloji konularında bilgi ve bakış 
açısına sahip olmalarını sağlamaktır. Çevre bilinci, doğa ve çevrenin korunması, doğal kaynakların önemiyle 

ilgili farkındalık düzeyinin yaratılması hatta toplumsal duyarlılığı arttırmak için ve bilinçli bir toplum yaratmak 

eğitimin erekledir. 

 

Çevre için eğitim ile birey, çevresinde olup biten doğa olaylarına karşı daha duyarlı doğal çevrenin özelliklerini 

ve toplumsal çevre ile karşılaştırmalı olarak çözüm üretebilme yöntemleri geliştirebilmelidir. Bireyler çevre 
sorunları ve çevre kirliliğine ilişkin bağımsız araştırmalar yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmalıdır. 

Çevrebilimleri ile öteki bilim dalları arasındaki dinamik ilişkiler ve kaçınılmaz bağlantılar kurularak sorunların 

temeline inilmelidir. Çevre ile ilgili olayları yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde izleyerek kendi dışındaki 
olaylarla bütünleşmesini duyumsamalıdır. Çevre için eğitimle birey, yakın çevresinde ve kendi yaşam ortamında 

doğayı koruma felsefesini geliştirip uygulayabilen bir anlayışa sahip olmalıdır. Çevre için eğitimle doğal 

çevrenin özelliklerini, dengesini bozmadan doğanın korunması ve gelişmesi için toplumsal etkinlikler 
yaratabilen birey olabilmektedir. Çevre için eğitimin erekleri saptanırken bunların gerçekleşmesi için hazırlanan 

izlenceler çok önemli işleve sahiptir. UN-UNEP 1997-2007 arasında ki dönemde hazırlatmış olduğu dört 

yazanak ile yeryüzünün ekolojik sürdürülebilirliğinin ötesinde sömürülmesinin giderek kötüleşen sonuçlarını 

ardı ardına sıralamaktadır (Cullinan, 2014: 50). Okul çağındaki nesillerin eğitimi yanında, üretim ve 
yönetimdeki insan gücünün eğitimi ve yeniden eğitiminin de, özellikle teknoloji değişmesi sonucu bilgileri 

eskimiş bireylerin yeniden eğitilmesi gerekir. Eğitimin birey için süreklilik ilkesi vardır. Bireylerin özel ve 

kamusal yaşam projelerinin daha başarılı düzeyde gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve gizilgüçlerini 
ortaya çıkarmak için eğitim gereklidir. Eğitim yaratıcılık isteyen bir düşün alanıdır. Çevre için eğitim 

sanayileşmiş, sanayileşmemiş bütün ülkelerde artan bir ivme ile yeni arayışlara yönelmektedir. Bireyin çevreye 

karşı uyumlu ve saygılı davranışlarının geliştirilmesinde aile ve eğitim-öğretim kurumlarına büyük görev 
düşmektedir. Çevre bağlamında bir şeyin ayırdına varmak gerekir. Doğal ve insan yapısı fiziksel çevre sadece 

bir maddi nesne olarak değil, toplumun o bağlamdaki duyarlılığı ile var olur. Çevre duyarlılığı toplumun doğaya 

ve insan yapısı çevreye olumlu bir empati ile yaklaşması temeline dayanır (Kuban, 2014: 171). Bireyi yaradılış 

özelliklerine, toplumun uygarlığa yönelik gereksinim ve değerlerine göre bilgi, beceri, davranışlarla donatma, 
doğayı gerçekçi bir bakışla kavramaya yöneltme etkinliği olarak nitelediğimiz eğitim, uygulamalarında bu 

ideale yaklaştığı ölçüde başarılı sayılır (Yıldırım, 2008: 329). Eleştirel düşünce eylem yeterliliği geliştirmek için 



 
 

temel bir koşuldur. Yeterli ilk öğrenme düzeyine dayanmakta olan bir olgudur. Çevreyle ilgili bilgi 

(enformasyon) üretiminde güvenilir ve güncelleştirilebilir bir dizgenin geliştirilmesi, bunun etkin biçimde 

kullanılması, konuyla ilgili kesimler arasında bilinç ve duyarlılık düzeyini yükseltecek eğitim izlencelerinin 

uygulanması önemlidir. Çevresel bilinç ve duyarlılık düzeyini yükseltecek eğitim izlencelerinin uygulanması 
önemlidir. Çevresel veri ve çözümlemelerin, karar alma süreçlerinin ve halkın bilinç düzeyinin geliştirilmesi, 

amacıyla etkili bir çevre yönetim dizgesinin geliştirilmesi gerekir. Bilgi ve duyarlılık yükseltilmesi için, gerek 

örgün, gerekse yaygın kanallardan yürütülmek üzere eğitim öğretimin aralıksız sürdürülmesi üzerinde önemle 

durulmalıdır. 

 

6.2.4.  Çevre İçin Eğitim İzlencelerinin Temel Ereği 

 
Çevre için eğitim izlenceleri başlangıçta en acil çevre sorunlarına yönelmelidir.  İzlenceler arasında uyumlu 

çalışma yapılmalı. Çok amaçlı iş tasarılarına dayanan izlenceler düzenlenmelidir. İzlencelerin ana ereği; birey 

davranışlarında, düşüncelerinde değişme yaratılmasının sağlanmasıdır. Çevre için eğitim izlenceleri genellikle 

bilgi ya da yorum izlencelerinden farklıdır. Bu izlencelerin bilgi dağıtmayı aşan ve alıcıları işin içine katan 
erekleri vardır. Etkili çevre için eğitim izlencelerinin önemli ögeleri şunlardır:   

 

- Etkili çevre için eğitim izlenceleri, kurumun ya da örgütün misyonuna, alıcıların ereklerine, 
bireylerin günlük yaşamına uygundur. 

- Etkili çevre için eğitim izlenceleri, ilgilileri, geliştirilmesinden değerlendirilmesine kadar 

izlencelerin bütün ereklerine katar. 

- Çevre için eğitim izlenceleri, beceri sahibi katılımcılara kişisel ve yurttaşlık sorumluluğu duygusu 
ile, çevresel konularda önleyici olmalarına yetki vermelidir. 

- Etkili çevre için eğitim izlenceleri birçok bakış açısını ve disiplinlerarası yönleri bütünleştiren kesin 

ve dengeli izlencelerdir. 
- Etkili çevre için eğitim izlenceleri eğitimde “en iyi” pratikleri kullanarak öğretim açısından ses 

getirirler. (Onur 2016: 62-65) 

 
Çevre için eğitimin başarılı olmasında yerel toplulukların örgütlenmesi oldukça önemlidir. Yerel yönetim 

kuruluşlarının daha etkili çalışması için gerekli önlemler yanında güzelleştirme dernekleri, kooperatifler, 

sendikalar ve tüm sivil toplum örgütlerinden yararlanılama yoluna gidilmelidir. Yerel örgütlerin ortaya 

çıkarılması isteklendirilmesi ve üyelerin çevre için eğitilmesi özekten ve yerel yönetimlerin ereklerinden bir 
olmalıdır. Çevre için eğitim yerel toplumdaki tüm bireyleri, kümeleri ayrıcalık göstermeksizin kapsamalıdır. 

Kadınlara, gençlere ve çocuklara çevre için eğitim izlencelerinde daha çok yer verilmesine özen 

gösterilmelidir. Kamu, yerel halka yönelik izlencelerini, iş tasarılarını düzenlerken, yöre halkının ve gönüllü 
örgütlerin iş tasarılarını geliştirip desteklemesi yolunda gitmelidir. Çevre için eğitim düzenlenirken, yerel, ulusal 

ve uluslararası düzeyde çalışma yapan gönüllü kuruluşların kaynaklarından yararlanılması düşünülmelidir. 

Çevre için eğitim koşulları iyi düzenlenip ve örgütlenerek, halkın hareketsiz kalan, bol olup da görünmeyen 
gizilgücünü yerel yönetimler, gönüllü örgütler harekete geçirebilirler.  

 

6.2.5.  Çevre İçin Eğitimde Aile 

 
Aile çocukta dar çevreye karşı sevgi duygularını geliştiren çok önemi bir eğitim kurumudur. Aile eğitimi ile 

öncelikle çocuk kendisi dar çevresi içinde yanşayan topluluğun iyi bir üyesi olma değerini kazanır. Aile 

çocuğun eğitimiyle uğraşır. Aile eğitiminin birçok önemli özelliği vardır. Aile yaşamının temeli sevgiye, güzele, 
karşılıklı anlayışa ve bireyler arası bağlılığa bağlıdır. Çocuk ilk duyum ve algılarını aile çevresinden kazandığı 

gibi, ilk alışkanlıklarını ve yaşamının temel bilgilerini yine buradan alır. Ailede çocuklarını yetiştirmek eğilimi 

güçlüdür.  Aktöre bakımından aile eğitiminin değeri oldukça önemlidir.  

 
Çocuğun eğitiminde aile içinde ananın etkisi ve payı daha büyüktür. Dünyada en fedakâr ve en özgeci insanlar 

analardır. Belli alışkanlıkların çocuklara kazandırılması ailede annenin etkisiyle olur. Çevre için eğitimde ananın 

çocuğa katkı sağlayabilmesi için, çevre konusunda belli bir düzeyde bilgi birikimine sahip olması gerekir. 
Çünkü çevre için eğitimde kadınlara önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Kadın nüfus bu bağlamda 

doğanın korunması için büyük bir gizilgücü oluşturmaktadır. Ancak dünyada ve Türkiye’de kadınların 



 
 

okuryazarlık oranı oldukça düşüktür, toplumlarca önce bu sorun çözülmelidir. Kadınların çevre için eğitimde 

yararlı olabilmeleri, eğitim düzeylerinin yükseltilmesi konusunda izlenceler geliştirmek ve bunlara süreklilik 

kazandırmak gerekir. Eğitim çocukta beşikten başlar. Çocuğun çevresindeki her şey onun eğitimi içindir. Çocuk 

bahçeleri çocuğun eğitiminde önemli bir yere sahiptir. İyi düzenlenmiş çocuk bahçeleri, çocuk için her tür 
gereksinimin bulunduğu alanlardır. Bu bahçelerde çocuklar başkalarının etkisi olmadan bir şey yapmaya karar 

vererek istençlerini güçlendirirler, imgelerini işletirler, düşünmeye, fikirlerini anlatabilen bireyler yaratmaya ve 

zekâlarını disiplin altına almaya çalışırlar. Bu bahçelerde en iyi eğitim yöntemi oyundur. Oyun çocuk için en iyi 
öğrenim şeklidir. Okul hem bilgi veren hem bireyleri eğitmeye çalışan bir kurumdur. Başka bir anlatımla okul 

bireylere bilgi kazandıran bir yerdir. Oyun eğitim araçları arasında üzerinde önemle durulması gereken 

konulardan biridir. Çocukların beden ve ruh gelişimini sağlayan araçların hiçbiri oyun kadar etkili değildir. 
Çocukların yaşamında bilinçli eğitim aracı alıştırmadır. Alıştırma aynı zamanda insanların yaşamında en uzun 

süren dönemlerden biridir. Yaşlılar bile alıştırma sürecinde yeni ve değişik yaşama uymaktadırlar. 

Alıştırmaların alışkanlık durumuna gelmesi için yapılacak hareketin çocuk tarafından benimsenmesine bağlıdır. 

Bu nedenle alıştırmaların alışkanlık durumuna getirilmesinde çocuğa sevdirilmesi önemlidir. Yeni yaşam 
ortamına ısındırmanın başlıca koşulu onların düzeyine uygun hareket etmek ve psikolojilerine uygun 

etkinliklerde bulundurulmasına olanak sağlamaktır. Çocukların eğitiminde ailenin önemli bir yeri vardır. 

 

Oyun, çocuğun türlü etkinlikleri için birer alıştırma yerine geçer. Oyunlarda çocuğun zekâsı, öteki ruhsal 
fonksiyonları ve çok zaman duyularında hareket halindedir. Çocuklar için oyun bir alıştırmadır. Oyun çocuğun 

düşüncesini türlü yönlerle gelişmesine katkı sağlar. Çocukların bireysel özellikleri oyunlarda çoğunlukla belli 

olur (Kanad, 1966: 91). Oyunların yanında jimnastik, spor, beden sağlığı, ruh sağlığı ve istenç (irade) eğitimi 

açısından büyük önemi vardır. Çocuklar bir taraftan yetişkinlerin planlı ve amaçlı, öte yandan canlı cansız 
çevrenin plansız ve gelişigüzel etkileri altında büyürler, gelişirler ve biçim alırlar. Çevre için eğitim çocukluk 

evresinde başlatılırsa çevreye karşı dostça davranışlarda o kadar kalıcı davranışa dönüşecektir. Çevre 

değerlerine karşı bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirerek, gelecek nesillere temiz, sürdürülebilir bir dünya 
bırakmak için bireylere çevre bilinci kazandırmaktır. Aile (anne, baba) belli bir yaşam deneyimi ve birikimi 

olan, sevgiyle bağlı oldukları çocuklarının yaşam projelerini gerçekleştirmesinde onlara yol gösterici bir rol 

oynaması kadar doğal bir şey olamaz. Ancak, yaşam deneyimine dayanarak yol gösterme adı altında, çocuğun 
yaşam projesini kendilerinin zamanında gerçekleştiremediği yaşam projesine çevirmeye yönelirse, doğaldır ki 

önemli bir çocuk hakkı ihlal edilmiş olur. Ailenin yönetiminde çocuklar, çevrelerine uyum sağladıkları gibi 

birçok alışkanlıklarda edinirler. Çocukların, baskı altında yetiştirilmesi yerine kendi başına hareket etme 

olanağının sağlanarak sorumluluk taşıma duygusu verilmelidir. Böylece, çocuğun başarı oranı artmaktadır. Bu 
nedenle, çevrenin korunması duygusunun geliştirilmesi için, her toplum okul öncesi ve ilköğretim yaşındaki 

nüfusunun eğitilmesine önem vermelidir. 

 

7. HALK EĞİTİMİ VE DOĞANIN KORUNMASI   
 

Birey için başlıca iki öğrenim yolu vardır. Bunlardan biri bireyin içinde bulunduğu, doğal ve toplumsal 

çevreden kimi bilgileri almasıdır. Burada örgün olmayan (informal) bir eğitim söz konusudur. Bu eğitim türü 

bireyin çalışma saatleri süresi içinde olabileceği gibi eğlenirken, konuşurken, radyo dinlerken, televizyon 
izlerken, sinema ve tiyatro gibi sanat etkinlerinin bulunduğu yerlerde de bulunması ile bilgi edinmesidir. Bireyin 

ikinci bir öğrenme yolu da örgütlenmiş öğrenimdir. Bu öğrenim yönteminde birey dizgeli, örgütlü, düzenli bir 

tür izlenceye bağlanmış bir eğitim söz konusudur. Bu tür eğitim okullarda ve halk eğitim biçiminde verilir. 
 Halk eğitimi birçok özgün yarar sağlayan, eğitim olanaklarından yararlanamayan ya da fırsat bulamamış olan 

bireyler ve toplum için oldukça önemli bir eğitim alanıdır. Dünyanın ve insanlığın karşı karşıya kaldığı çevre 

sorunlarının üstesinden gelinebilmesi için, bireylerin çevre bilinci kazanmış olması ve bu bilinci kazanan 
bireylerin bunu bir yaşam biçimi haline getirmeleri gerekir. Bu bilinç, duyarlılık ve farkındalık bireylerin çevre 

bilincinin yükseltilmesi ile sağlanır. Çevre bilinci kazanan bireylerin bunu bir tür yaşam biçimi durumuna 

getirmek için çaba göstermeleri gerekir. Çevre kirliliğinin insan eylemlerinden kaynaklandığı düşünülürse, işe 

öncelikle bireylerin eğitimi ile başlayarak çevre bilinci, duyarlılık ve farkındalık kazandırılmalıdır. Ekolojik 
eğitim ile doğa ve insan arasındaki dengenin yeniden kurulması kaçınılmazdır.  Doğa değerlerinin korunması 

21. yüzyılda yaşamsal bir konuma gelmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle yani yeniliklere açık olmayan 

bir eğitim çağın gereklerini karşılayamaz. Eğitim belli bir yaş dönemine okul etkinliği ile sınırlı tutulamaz. 
Birey yaşamının her evresinde ilgi, yetenek ve öteki, kişilik özelliklerine yeni oluşumlara açıktır ve gelişimini 



 
 

sürdürebilir. Çevre için eğitimden beklenen sonucun alınması için, eğitimde kullanılan tekniklerin ve 

donanımın, aktarılan bilgilerin yeni nitelikli ve hedef yığın açısından uygun olmasına öze gösterilmelidir. Bu 

alandaki eğitimden istenilen sonuçların alınması, halkın davranışlarında gerekli değişikliğin sağlanmasında, 

çevre için eğitimin içeriğinin uluslararası ölçünler göz önüne alınarak hazırlanmasıyla yakından ilgilidir. 
 

8.  ÇEVRE İÇİN EĞİTİMDE İLETİŞİM  ARAÇLARININ HALKIN BİLİNÇLENMESİNE ETKİSİ 
 

Toplumun bütün kesimlerini çevre konusunda bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri 

kazandırmak ve sorunların çözümünde bireylerin eylemli katılımlarını sağlamak çevre için eğitimin temel 

ereğidir. 
 

Bilgi ve iletişim uygulayımbilimleri dünyanın her tarafında sosyoekonomik yaşamın önemli bir parçası olarak 

varlığını sürdürmektedir. John Wikes Booth, 1865 yılında ABD başkanı Abraham Lincoln’a Washington’da bir 

tiyatroda suikast düzenlemiş. Bu haber Londra'ya 12 gün sonra ulaşmıştır. Her ne kadar kıtalar arası uzun dalga 
radyo yayını 20. yüzyılın başlarında gerçekleşmiş ise de, 1950'lere kadar Atlas okyanusunu hemen geçecek 

telgrafları taşımak amaçlı okyanus ötesi kablolar henüz yoktu (Giddens, 2008: 630). İletişim her toplum için çok 

önemlidir. 21. yüzyıl insanların aynı olayları farklı yerlerde deneyimledikleri birbiriyle bağlantılı bir küresel 
dünyada yaşanıyor. Son 30-40 yıldır enformasyonun üretimi, dağıtımı ve tüketiminde bir yöndeşleşme sürecine 

tanık olunmaktadır. Uygulayımbilimdeki ilerlemeler kitle iletişim araçlarının gelişmesinde önemli rol 

oynamışlardır. Yığınsal araçları, belli bir konuya ilişkin kitap, makale gibi basılı kaynakları gösteren kaynakça 
açıklamak bir dizgedir. Kaynaklara ilişkin açıklamalar yetişkin bireyin okuyacağı kaynakları seçmesine 

yardımcı olur. Bilgi özeti seçimi için önemli bir kaynaktır. Bilgi özetinde güvenilir kaynaklara dayalı bilgiler 

yer alır. Bir olayın ya da durumun yazılı olarak anlatılması olan örnek olay halk eğitiminde çok önemlidir. Bu 

nedenle örnek olayın gerçeğe uygun olarak anlatılması daha uygundur. Bir eğitim aracı olarak örnek olay şu 
amaçlarla kullanılmalıdır (Geray, 2002: 88).  

 

 Belli bir durumla ya da olayla ilgili sonuçları görüşleri ortaya çıkarmak. 

 Sorunlara çözüm yolu aramaya yardımcı olmak 

 Belli bir durumun olayın ya da kişisel davranışın türlü açılardan yorumlanabileceğini gösterme. 

 Çözümleme yeteneğinin gelişmesine yardım etmek. 

 
Çevre için eğitim yalnız bilgi vermek ve sorumluluk duygusu oluşturmakla yetinmemeli, bireyin davranışını da 

etkilemelidir. Çevre için eğitim çalışmalarında işitsel ve görsel dokümanlardan da uygulamada geniş ölçüde 

yararlanılmalıdır. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı 

insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama haklarının sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olanda 
çevreye duyarlı bireylerin kendileridir.  Yaratıcı eğitim izlencesinde bilgi düzeyindeki amaçlardan çok, yüksek 

düzeyli amaçlar ele alınır ve üzerinde durulur. Çevre için eğitimin başarısında, bilginin toplanarak bir anlam 

verilmesi, organize edilerek fikir oluşturması önemlidir. Soruna dayalı öğrenme bu yaklaşım uyarınca, bireyler 
her biri kümelere ayrılmakta ve her küme gerçek bir sorunla karşı karşıya gelmektedir. Küme üyelerinden 

beklenen soruna ilişkin doğru tanı koymak, sorunun çözümüne yönelik öneriler geliştirmeleridir. Yazılı kaynak 

olarak kitaplar okuyuculara toplumun değerlerinin aktarılmasında önemli araçlardır. Bugünün toplumunda 
internet bilgi ve ekinsel değerlerin aktarılmasının yeni ve gizilgüç (potansiyel) içermektedir. Arama 

motorlarının (Google gibi) eğitime etkisi vardır. Toplumsal, ekonomik ve siyasal konularla ilgili bilgiye erişmek 

yurttaşlık sorumluluğunun en önemli boyutudur. Eğitim yoluyla geliştirilen ortak kimlik ve toplumsal 

bütünleşme, toplumsal istikrara ve özdeşliğe (mutabakata), ortak bir kimliği paylaşılabilen bir topluma 
dönüştürerek, toplumsal ve siyasal bütünleşmeyi özendirmesi bir toplum için önemlidir. Eğitim amaçları için 

kullanılan örnek olayın, olayı çözümlemeye tartışma yaratacak bilgileri içermesi üzerinde önemle durulmalıdır. 

Çevre için eğitimde eğitsel geziler mutlak düzenlenmelidir. Eğitsel geziler, oyun (drama), bunlar arasındadır. 
Görüntü vermesi için hareketli filmler dikkati daha çok çekerek duyu organlarını doğrudan etkiler. Bu nedenle 

üzerinde durulmalıdır. Televizyondan geniş ölçüde yararlanılmalıdır. Yığın (kitle) iletişim araçlarının halk 

eğitiminde kullanılması önemli yararlar sağlamaktadır. Eğitim, yurttaşın sorunlarını çözmek, gereksinimlerini 
karşılamak için gerekli tüm işlevleri edinmelerini sağlar. Yığın iletişim araçlarının geri kalmış ülkelerde halkı 

eğitme konusunda en önemli görevlerinin başında gelmektedir (Geray, 2002: 98).  Yığın iletişim araçları gerek 

örgün eğitimde gerekse okul dışında değişik eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılmaktadır. Halkın 



 
 

bilgisini artırmak, yanlış bilgileri düzeltmek, yaşamı kolaylaştırıcı bilgi, beceri gibi birçok yetkinlik adına yığın 

iletişim araçları önemli bir işleve sahiptir. Bu yığın eğitsel araçlarının en önemlileri şöyle sıralanabilir: Radyo, 

televizyon yoluyla eğitim. Sinema, yığın iletişim araçları içerisinde televizyondan sonra en etkili olanlardan 

biridir. Sinema bu konuda geniş bir işleve sahiptir. Sinema tüm halkı göz önüne alır ve halka ulaşım konusunda 
en güçlü araçlardan biridir. Halk eğitim aracı olarak basılı yayınlar; kitap, dergi, günlük ulusal ve yerel-bölgesel 

gazeteler önemli yığın iletişim araçlarıdır. Halk eğitimi için tiyatro, tüm sanatlar içinde toplum öğesi en ağır 

basandır. Uzun tarihi boyunca tiyatroya çeşitli görevler verilmiştir. Tiyatro, bir yaratıcılık çalışması, eğlenceden 
öte bir gösteri, bireyleri bilinçlendirmektedir. Brecht’e göre tiyatro anlatıma yönelik bir öğretim aracıdır. Bu 

sanat dalı yöneldiği yığının düşünce, davranış ve değerlerini değiştirmekte, geliştirmekte etkilidir. Tiyatro hem 

okuryazar olanlara hem de okuryazar olmayan kümelere birlikte hitap eder. Tiyatro toplum öğesinin ağır basan 
bir sanat dalıdır. Seyirci üzerinde çok yönlü etki yapar. Bu nedenle tiyatro, çok etkili bir eğitim aracıdır. Tiyatro 

bir gösteri sanatıdır. Tiyatro akımlarının eğitimden uygarlaştırmaya ya da duygusallaştırmaktan siyasal anlatıma 

değin amaçları ne olursa olsun, arkada yatan düşün insanı bilinçlendirmektedir. Bilinçlendirme sahne üzerinde 

doğruyu söylemekle olur (Keskin, 2000: 43). Siyasal baskılar, ekonomik çıkarlar, bireysel tutkular nedeniyle 
doğruları söylemek hiçbir toplumda kolay değildir. İnsan ilişkileri çok zaman duygular ve tutkuların tutsağı 

olmayı sürdürmektedir (Keskin, 2000, 44). Alışkanlıkların esiri olan insanları, kimi yanlışlardan kurtarmak ve 

değiştirmek eğitim ile sağlanabilir. Fikir oylaması, basın, radyo, televizyon, işitsel ve görsel algılama, sinema, 
tiyatro, opera, açık hava toplantıları, konferanslar, açık oturumlar, çalıştaylar gibi. Amaçlar saptanırken yerel 

yönetimlerin, özeksel yönetimlerin yaptıkları her düzeydeki planlarda çevre sorunlarına çözüm getirici önlemler 

almalı ve hedefleri belirlemelidirler. Çevre kirliliği ve sorunları konusunda bilgiye erişebilirlik çok önemlidir. 
Çağın iletişim yöntemlerinin gelişmesinin küreselleşme süreçleri üzerinde çok önemli etkisi görülmektedir. 

Elektronik iletişim araçları, özelliklede televizyon ve internet anında iletişimi olanaklı duruma getirmektedir. 

Bilgi bugüne kadar olduğundan çok daha hızlı akmaktadır. Yeni iletişim ve etkileşim ağlarının gelişmesi ile 

toplumlar ve bireyler bilinçlenme süreçlerinin olağanüstü devingenliğe kavuştuğu bir dönemde yaşamlarını 
sürdürmektedirler. Bu nedenle de yönetimlerin almış olduğu kararlara erişmeleri daha kolaydır. Dünya iletişim 

çağına gelinceye kadar insanlar bilgiye erişmede daha yoksundular. Fakat yeni araçlar bilgiye erişmenin 

doğasını büyük ölçüde değiştirmiştir. Kentleşme ve iletişim çağı, yoğun bir bilgilenme süreci yaratmışlardır. 
Görsel imgeler insanların güncel belleğine yerleşmektedir. İnsanların iletişim araçlarıyla dünyayı görsel 

boyutlarıyla öğrenme olanağı elde etmektedirler. Çağdaş toplum üyelerinin yeni bir iletişim evresine 

girmesinden, yeni bilgilerden, yeni ilişkilerden ve yönetimlerin alacağı kararlara katılarak, düşüncesini 

açıklayarak, toplum çıkarlarını öne çıkararak etkili olmak istemiştir. Bireyin bilgilenmesi açısından bu yığın 

iletişim araçları oldukça önemli ve çok etkilidir. 

 

9.  ÇEVRE İÇİN EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 

 
Çevre sorunları, çevre kirliliği ve doğanın aşırı biçimde tahrip edilmesi uluslararası örgütlerin 1960’lı yıllardan 

sonra dikkatini çekmiştir.  Birleşmiş Milletler Örgütü üye ülkelerinin çevre kirliliğine ve doğanın korunmasına 

katkıda bulunmak üzere değişik tarihlerde ya da son 45 yıl içinde 150'ye yakın konferans, kongre, sempozyum 
gibi toplantılar yapmıştır. Bu kongrelere üst düzey hükümet temsilcileri katılmışlardır. Çevre için eğitime 

yönelik en önemli bildirgeler 1975 yılında Belgrad, 1977’de Tiflis ve 1998 yılında Danimarka'nın Aarhus 

kentinde yapılan toplantı sonucu yayınlanan bildiridir. Uluslararası düzenlenen bu üç bildiri, ülkelerin çevre 

kirliliğini azaltmak ve önlemler almak için eğitime yönelik kimi ilkelere yer vermişlerdir. Çevre için eğitim, 
doğayı ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir korumacı eğitimdir. Belgrat Bildirisi (1975) ve Tiflis 

Deklarasyonu (1977) dâhil olmak üzere birçok uluslararası anlaşmalar tarafından belirtilen ilkeler doğrultusunda 

bireyleri türlü projelere özendirerek, bireyin kendisi ile doğa arasındaki bağlantıyı göstermelerine ve çevre 
ekosistemleri hakkında bütüncül bir bakış açısı getirmelerine katkı sağlamayı amaçlamışlardır. Çevre için eğitim 

bireyde yalnızca çevreye yönelik bilgi ve duyarlılığı geliştirecek bir eğitim değildir. Düzenlenecek çevre için 

eğitim anlayışı çağdaş bireyin çevresel ve yaşamsal tutum ve davranışlarını temelden değiştirmektir. Bu eğitim, 

çevre sorunlarına tepkisini gösteren, sorunların çözülmesi için öneri getiren, aktif katılım sağlayan, kestirimde 
bulunan, çıkarsama yapan, olayları yorumlayan, çözüm için akıl yürüten, sürekli sorgulayan, gözlem yapan, 

düşünen, eleştiren, tartışan, sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir kalkınmayı kavrayan, bu düşünceyi 

içselleştirerek benimseyen, doğa ile uyumlu bilinçli birey   yaratmaktır. Çevre için eğitim, çevre sorunlarının 
sosyopolitik nedenlerini odak alan bir eğitim anlayışı olup, bireyin çevresini etkileyen bütün değişkenleri 

sorgulaması, sorunların sosyoekonomik ve politik yaklaşımların çözümüne ve bilincine ulaşmasını esas alan bir 



 
 

eğitimdir. Bu anlamda çevre için eğitim yaklaşımının etkili olabilmesi geniş bir alanda adalet duygusunun ve 

gereksiniminin yaratılabilmesi ve halkın etkin katılımı ile demokratik uyanışın harekete geçirilebilmesine bağlı 

olmaktadır. BM tarafından düzenlenen Stockholm Konferansı’nda çevre için eğitimin önemi üzerinde 

durulmuştur (Carter ve Simmons, 2010).Uluslararası düzeyde bir çevre bilinci oluşturmayı erekleyen Stockholm 
konferansının sonuçları şöyle sıralanabilir (Egeli, 1996: 16), çevre koşullarına ilişkin verilerin toplanması, 

araştırılması, değerlendirilmesi ve uluslararası düzeyde bilgi alış verişinde bulunulması, çevre yönetimine, yani 

çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve ilkelerin belirlenerek öneri niteliğinde plana dahil edilmesidir.  
 

9.1.  Belgrat Bildirgesi  

 
Belgrat Bildirgesi çevre için eğitimin amaçlarını bilgi, tutum, beceri, katılım ve farkındalık olarak belirtmiştir 

(Carter, 2010). Belgrat’da UNESCO öncülüğünde düzenlenen çalıştay sonucu yayımlanan Belgrat Bildirisine 

göre çevre için eğitimin amaçları şöyle belirtilmiştir (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı). Bunlar: 

 
-Bilinç kazandırma: Bireyleri,  kümeleri genel çevre,  ona bağlı sorunlarla ilişkili bilinç ve duyarlılık 

kazandırma. 

-Bilgi verme: Bireylere,  kümelere, çevre sorunlarıyla ilgili bilgi vermek, insanın bu çevredeki yeri ve 
sorumluluğuna ilişkin temel bir anlayış kazanmaya yöneltmek. 

-Davranış kazandırma: Bireyleri ve kümeleri toplumsal değerlerin özünü kavramaya, onları çevre için 

derin bir bilgi sahibi yapmak, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine kendi eylemleriyle katkıda bulunmak için 
açıkça duyumsanabilecek istenç sahibi olmaya götürmek. 

-Yetenek kazandırmak: Bireylerin ve kümelerin çevre sorunlarının çözümü için gerekli olan beceriler 

kazanmasını sağlamak. 

-Değerlendirme yeteneği kazandırma: Bireyleri ve kümeleri çevre ile ilgili önlemler almaya, izlenceleri; 
ekolojik, politik, ekonomik, toplumsal, güzelduyu ve eğitsel türden öğelerle ilişkili olarak değerlendirme 

yapabilmeye götürmek.  

-Katılımı sağlamak: Bireyleri ve kümeleri kendi sorumluluklarının bilincine varmaya ve ortaya çıkan 
çevre sorunlarını çözmek için gerekli önlemlerin alınması konusunda gecikmeden eyleme geçme 

zorunluluğunun bilincine varmaya götürmek. Belgrat Bildirisi’nin belirtilen bu amaçlarına göre çevre için 

eğitimle verilmek istenen ileti (mesajı) çevre sorunlarının çözümüne katılan bireylere bilgi, güdüleme, yetenek 

kazandırarak bir bilinç ve farkındalık uyandırmak olduğu söylenebilir.  
  

9.2. Tiflis Bildirgesi 

 
Belgrat Bildirisi’nden iki yıl sonra yani 1977 yılında 66 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Tiflis Bildirgesi 

yayınlanmıştır. Çevre için eğitim konularında uluslararası düzeyde yapılan tüm çalışmalarda Tiflis 

Bildirgesi’nin etkisi çok olmuş ve belirtilen ilkeler göz önünde tutulmuştur. Belgrat bildirgesinden iki yıl sonra 
düzenlenen Tiflis Bildirgesine göre, çevre için eğitimin esasları şöyle sıralanabilir (Ünal ve Dımışkı, 1999: 144-

145) 

 

Bildirge çevre için eğitimin amaçlarını; bilinç, bilgi, tutum, beceri, katılım ve farkındalık adı altında altı kümede 
toplamıştır. Bilinç bireylerin ve toplumların çevre sorunları hakkında duyarlılık, beceri ve farkındalık 

kazanmalarını sağlamak. Bilgi; bireylerin ve toplumların çevre sorunları hakkında bilgi edinmeleri ile birlikte 

deneyim sahibi olmalarına katkıda bulunmak. Tutum; bireylerin ve toplumların çevre için belli değer yargılarını, 
duygularını, çevreyi koruma, iyileştirme ve geliştirme yönünde etkin katılım isteği uyandırmak. Beceri; 

bireylerin ve toplumların çevre sorunlarını tanımaları, çözümlemeleri ve bağımsız olarak değerlendirmeleri için 

birikimlerini arttırmak, kazanımlar sağlamak. Katılım; bireylere ve toplumlara çevre sorunları için çözüm 
üretebilme ve her düzeyde eylemli olarak katılmalarını sağlamak. Farkındalık; eğitilenlerin çevre ve çevre 

sorunlarına karşı duyarlılık ve farkındalık kazanmalarına yardımcı olmaktır. Çevre için eğitimin erekleri doğal 

ve yapay çevreyi; toplumsal, ekonomik, politik, ekinsel, tarihsel, aktöresel, güzelduyu ve çevre dostu 

uygulayımbilim öğelerinden oluşmuş bir bütün olarak düşünülmesi olarak ele alınması. Her bilim dalıyla ilgili 
kısımları, dengeli ve bütünleştirici bir biçimde bir araya getiren disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmesini 

sağlamak. Katılımcıların değişik coğrafi bölgelerdeki çevre koşulları hakkında öngörü sahibi olmaları için temel 

çevre sorunlarını yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası açılardan ele alınmasını sağlamak. Tüm çevre 



 
 

sorunlarının üzerinde araştırma yaparken tarihsel ve ekinsel boyutu da göz önünde tutmak. Kalkınma, büyüme 

için yapılan planların yanı sıra her türlü planlar düzeyinde çevre boyutunu göz önünde tutmak. Gerek Belgrat 

bildirgesinin  gerekse Tiflis bildirgesinin amaçlar yönünden karşılaştırıldığında birbiriyle koşutluk gösterdiği 

söylenebilir. 
 

9.3. Bilgiye Erişim, Karar Alma Süreçlerine Katılım ve Çevre Konularında Yargıya                                                                                                                                                                                                                                                           

Başvurmaya İlişkin  Sözleşme  (Aarhus Sözleşmesi)  
 

Danimarka'nın Aarhus kentinde BM Avrupa Ekonomi Komisyonu (ECE) tarafından 25 Haziran 1998 tarihinde 

imzaya açılan ve 30 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe giren ‘çevresel bilgiye erişim karar verme sürecine halkın 
katılımı ve yargıya başvurma’ sözleşmesi uluslararası önemli bir girişimdir. Çevre sorunlarının karmaşıklığı, 

çok yönlülüğü, herkesi etkilemesi, bu sorunların ortaya çıkışlarında herkesin payının varlığının yanı sıra 

çevresel varlıkların herkese ait olması, çevre sorunları ile savaşımda başvurulacak önlemlerin herkesin çıkarını 

ilgilendirmesi ve bu önlemlerin etkili biçimde birleşip uygulanmasının herkesin katkısına bağlı olması gibi 
birçok husus, çevresel sorunlarla savaşımda katılımını çevre hukukunun en önemli öğelerinden biri haline 

getirmiştir (Turgut, 2011: 153). Geniş anlamıyla bireylerin çevresel yönetim sürecinde rol oynamaları, etkide 

bulunmaları ve böylelikle kendi yaşamlarını şekillendirecek bu süreci yönlendirmeleri demek olan katılım, 
genel olarak, karar alma, planlama, yürütme, uygulama, izleme, değerlendirme ile denetim aşamalarında ortaya 

çıkmaktadır (Turgut, 2001)  

 
Birleşmiş milletlerin, 1992’de Rio de Janerio’ da düzenlediği ‘Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen 

Rio Bildirgesi’nin onuncu ilkesi, çevre sorunlarının ilgili bütün vatandaşların uygun düzeyde katılmasının 

sağlanarak ele alınmasını belirtmiştir. Bildirge, her bireyin ulusal düzeyde  çevreyle ilgili bilgilere 

erişebilmesinin, karar alma süreçlerine katılabilmesinin ve gerek yargısal gerekse yönetsel birimlere etkili bir 
biçimde başvurabilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Çevresel bilgilere erişme hakkı, çevresel 

kararların alınma süreçlerine katılma hakkı bu bağlamda, çevresel sorunlara halkın katılımının sağlanmasına 

yönelik en önemli araçlardır (Kabaoğlu, 1996, 93). Çevre haklarını güvenceye almak için hazırlanan Aarhus 
sözleşmesi 1 giriş, 22 madde ve iki ekten oluşmaktadır. Sözleşmenin birinci maddesi amacı şöyle tanımlamıştır; 

gerek şimdiki gerekse gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşaması için, çevresel bilgiye erişim, karar alma 

sürecine halkın katılımı ve yargıya başvurma haklarını güvence altına almak olarak belirlenmiştir. Halkın 

görüşüne yer verilmesi aracılığı ile daha iyi ve sağlıklı doğayı koruyucu önlemeler alınır. Çevre politikasının 
gerçekleştirilebilmesinin temel öğesi bilgilendirme ve bilgi edinmedir. Katılımcı bir yapının oluşturulması 

oldukça önemlidir. Bu yapının oluşturulmasında Aarhus sözleşmesi çevre konularında bilgiye erişimin, yargıya 

başvurmanın ve yönetim orunlarının (makamlarının) almış olduğu kararlara katılmanın çevre sorunları 
karşısında halkın bilinçlenmesine katkıda bulunacağı bireylerin kaygılarını dile getirebileceklerini, bu kaygıların 

karar organlarının dikkate alınmasına olanak sağlayacağını belirtmektedir. Sözleşme ikinci maddesinde 

tanımlara, genel kurallar başlığını taşıyan 3. maddede ise tarafların uymakla yükümlü olduğu genel kurallar 
saptanmıştır. Aarhus sözleşmesinin 4. maddesi, çevresel bilgiye erişim konusunu düzenlemiş, 5. maddede ise 

çevresel bilginin toplanması ve dağılması ile ilgilidir. Sözleşme, kamu orunlarının halkın katılımını sağlamak 

için yapılması gerekenleri ayrıntılı bir biçimde düzenlemiştir. Aarhus Sözleşmesi, çevre konularında ilgili 

kararlara halkın katılımı sağlanmadıkça çevre hakkının gerçekleşmesinin güç olduğunu vurgulamıştır (Atapattu, 
2006: 357). Sözleşmenin 6. maddesi, belirli eylemler hakkındaki kararlara halkın katılım sürecini açıklamıştır. 

Sözleşmenin 7. maddesinde, çevresel sorunlarla ilgili plan, izlence ve politikalara halkın katılımı belirtilmiştir. 

Halkın katılımı süreçleri; halkın bilgilendirilmesine, karar verme sürecine etkin bir biçimde hazırlanmasına, 
katılımda bulunmasına izin verecek ölçüde yeterli zamanı verecektir. Böylece erken bir halk katılımına fırsat 

yaratılmamış olacaktır, daha da önemlisi kararda halk katılımının dikkate alınması güvenceye bağlanacaktır. 8. 

madde, yürütme ile ilgili düzenlemelerin uygulanabilir, yasal olarak bağlayıcı normatif araçların hazırlanması 
aşamasında halk katılımını açıklar. Bunun için taslak kuralları yayımlanmalı ya da halk tarafından erişebilir 

kılınmalıdır. Halka doğrudan ya da temsili danışmanlık kuruluşları aracılığıyla yorum yapma fırsatı verilmelidir. 

Halkın katılmasının sonuçları dikkate alınmalıdır (Coşkun, 2002: 150). Sözleşmenin 9. maddesi, çevresel 

konularda yargısal araştırma inceleme yollarına başvuru hakkındadır. Bu düzenleme ile başvuru hakkında halkın 
bilgilendirilmesini sağlayacak ve başvurudaki akçal ve ortaya çıkacak öteki engelleri kaldıracak ya da azaltacak 

önlemleri almaya ilişkindir. Aarhus sözleşmesinin 3. Bölümünde (10-22) sözleşme ile ilgili 10. madde tarafların 

sözleşmeye ve onun işleyişine ilişkin kuralları ortaya korken; 11. madde oy verme hakkını tanımlar. 



 
 

Sözleşmenin 12- 18 maddeler;  sekreterya, ekler, sözleşmenin değiştirilmesi, sözleşmeye uyumunun denetimi, 

anlaşmazlıkların çözümü (16 madde); imza (17. madde), depozito (18. madde), onay, kabul, katılma 

(19.madde), yürürlüğe girme (20. madde); geri çekilme (21. madde); geçerli bağlayıcı belgeler (22. madde) 

başlıklarını taşımaktadır. Plan ve izlencelerin oluşturulma sürecini erken bir aşamada ve etkin olarak katılımı 
halkın bu sözleşme ve 26 Mayıs 2003 tarihli çevre ile ilgili belirli plan ve izlencelerin oluşturulması sürecine 

halkın katılımına ilişkin yönerge (2003/35/EG)’ de öngörmektedir. Halkın, yönetim kararlarına katılımının etkili 

olması için güvenilir, çevresel bilgiye erişimi gerekir.  Başka bir anlatımla, çevresel bilgiye erişim halkın etkin 
katılımı için çok önemlidir. Aarhus sözleşmesinin 4. maddesinde bu konu düzenlenmiştir. Ayrıca, bu maddenin 

2. fıkrasında çevresel bilgilerin en erken bir zamanda, bilgi isteminden sonraki bir ay içinde verilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Sürenin uzatılması söz konusudur. Sözleşme, çevre sorunlarının karmaşıklığı, çok 
yönlülüğü ve herkesi etkilemesini göz önüne alarak bu sürenin 2 aya kadar uzatılabileceğini belirtmiştir. Ancak 

sözleşme bu durumda bilgi isteminde bulunan bireyin süreyi uzatma nedenleri hakkında bilgilendirilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımı oldukça önemlidir. Aarhus sözleşmesinin 

girişinde çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımının yararları belirtilmiştir. Halkın çevresel karar alma 
süreçlerine katılımı ile,  yönetsel kararların niteliği, uygulamanın kolaylaştığı, halkın bilincinin geliştirdiği, 

halkın kendi istemlerini, düşüncelerini ifade etme olanağı sunduğu ve sorunlara halkın istemlerini göz önünde 

bulundurma olanağı yarattığı belirtilerek; katılımın karar alma süreçlerinde sorumluluğu ve açıklığı arttıracağı 
ve halkın çevresel kararlara olan desteğini güçlendireceği vurgulanmıştır (Güneş, 2010: 310). Daha önce 

belirtildiği gibi halkın belirli eylemlere ilişkin kararlara katılımı sözleşmenin 6. maddesinde, halkın çevre ile 

ilgili plan, izlence ve politikalara katılımını 7. maddesinde ele almıştır. Çevre koruma yasası yapma ve ÇED 
yazanakları hazırlamak çevre korumada yeterli değildir. Planların uygulanamaya konulması planlama sürecinin 

en güç evresidir. Doğanın korunması için yapılan çevre düzeni planlaması ve ekolojik planlama ayrı bir önem 

sunmaktadır. Bu bakımdan doğaya ilişkin yapılacak işleri halkın bilmesi yararına inanması, demokratik düzenin 

zorunlu bir sonucudur. Öte yandan bireylerin üzerinde yaşadıkları yerin gelişmesinde güzelleşmesinde rahatlık 
ve huzur veren bir konuma gelmesinde bireylerin kamu yönetimlerine katkıda bulunmalarının büyük payı 

vardır. Yönetimleri doğa ve çevre sorunları konusunda halkın işbirliğine yöneltecek, bu alandaki çalışmalar 

çevresel sorunların çözümlerini kolaylaştırır. 

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Bilim insanlarının yapmış oldukları araştırmalar göstermektedir ki doğa her geçen gün her bölgesinde 

kirlenmekte ve tahrip edilmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası kimi düzenlemeler ve sözleşmeler yürürlüğe 
konmuş olsa da doğanın tahrip edilmesi ve çevre sorunlarının giderek artması canlı yaşamının geleceğini tehdit 

etmektedir. Doğayı, yeniden anlamaya çalışıp, bugünün nesillerine emanet edilen değerleri gelecek nesillere en 

temiz ve güzelduyu korunarak, kirletilmeden, türler azalmadan, çeşitler yok olmadan bırakmak ödenmesi 
gereken en önemli yükümlülüktür. Doğanın yıkımını, kirlenmesini ve tahrip edilmesini durdurmak için 

hukuksal ve yönetsel yapıların gözden geçirilmesi ile birlikte halkın çevreye ilişkin alınan kararlara, çevre 

düzeni ve ekolojik planların yapılmasına, uygulamasına katılması sağlanmalıdır. Çevrenin kirliliğinin ortadan 
kaldırılması ya da en az düzeye indirilmesi için duyarlı bireylerin olması gerekir. Duyarlı, bilgili, bilinçli 

bireyler ile doğa değerlerinin korunması ve sorunların üstesinden gelinmesi olanaklıdır. Çevre kirliliğinin 

önlenmesi ve doğa değerlerine duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ile dünyanın daha güzel yaşanılır, temiz olacağı 

beklenir. Bireye bilinç, bilgi, farkındalık, tutum, çocukluk devresinde verilecek çevre için eğitim ile onların 
davranışlarında kalıcı, doğayı koruyucu ve çevreyi temiz tutma alışkanlıkları edinmelerini sağlayacaktır.  

 

Doğayı gerçekten yaşamayı, doğanın yasalarına uymayı insan öğrenmelidir. Yeryüzünde doğa yasalarıyla 
insanlık uyumlu yaşamalıdır. Dünyanın ve yaşayan canlıların akıbetine ilişkin kaygı duyan her bir birey mutlaka 

çevre bilinci geliştirmeye, bilgi edinmeye gereksinim duymalıdır. Doğaya baskı yapmayacak yöntemlerin 

bulunması ve en az girdiyle, en çok çıktı sağlayabilecek uygulayımbilimlerin (teknoloji) kullanılmasına, 

ülkelerin her düzeydeki yönetimleri ve halkı özen göstermelidir. Çöp toplama ve bunu değerlendirme bir servet 
yaratabilir. Her ülkenin yerel yönetimleri önemle bunun üzerinde durmalı ve ekonomiye yeniden 

kazandırılmalıdır. Her ülkede çöplüğe atık maddelerden nelerin atılacağını, nelerin atılmayacağını yasal 

düzenlemeler ve zararlı maddeleri içeren atıkların bırakılacağı ayrı çöplükler belirlenmelidir. Kömür, petrol, 
doğal gaz ve benzeri yenilenemeyen fosil yakıt kaynaklarının kullanımını azaltarak, yenilenebilen kaynakların 

kullanımını arttırarak nüfus artışını azaltarak doğal kaynakları koruma yoluna gidilmelidir. Atık sorunu 



 
 

önemlidir. Yerel yönetimler, çevre kirliliği düzeylerini azaltarak, geri dönüşümü arttırarak daha az doğayı 

kirleten uygulayımbilimler üreterek atık maddelerinin verdiği zararı azaltabilirler. 

 

Dünya genelinde  nüfustaki artışa eşlik eden ekonomik ve toplumsal gelişme doğayla ilgili çok ciddi sorunlara 
neden olmaktadır. Kalkınmış ve kalkınmakta olan hemen her ülkede yağmacılığın izleri açıkça görülmektedir. 

Bu nedenle de doğada çevre kirliliği yaşanmaktadır. Bireylerin, toplumların ve yönetenlerin çevre sorunlarını 

belirlemeleri oldukça kolay olsa da bu sorunlara toplumsal, siyasal ve bilimsel açılardan kabul edilebilir 
gerçekçi çözümler üretmek daha çok zordur. Ama kimi iyileştirici önlemler alınmış olsa da 21. yüzyılın ilk 

çeyreğinin on yılında da doğadaki tahribat durdurulmamış, hatta yavaşlamış bile değil. Özellikle doğal 

kaynaklar, katı ve sıvı atıklar,  yaban yaşamı, doğayı korumak için alınan önlemler yeterli düzeyde bugüne 
kadar sağlanamamıştır. Bu insanlığın karşılaştığı büyük sorunu çözmek için yerel, ulusal ve uluslararası 

düzeylerde işbirliği yapılarak çözülebilir. Gezegenimizin gereksinim duyduğu çözümleri üretmek için sadece 

bireylerin daha duyarlı, anlayışlı, ilgi ve istekli olmasının geliştirilmesi önemlidir. Yeryüzü ekolojisiyle ilgili 

olarak en yüksek dağın doruğundan en derin denizin dibine, vahşi kutuplardan tüm canlılar için bol oksijen 
sağlayan tropikal yağmur ormanları başta olmak üzere her türlü ormanın korunması, bilim ve uygulayımbilimin 

insanlar tarafından doğayı koruyacak bilince sahip olarak kullanılması ile sağlanabilir. 21. yüzyılda insanı doğa 

ile arasında yeni bir ilişki kurmak gibi zor, ancak bir o kadar da yaratıcı bir görev beklemektedir. Dünya 
üzerinde yoksulluk, insanlık tarihi ile başlatılsa da 21. yüzyılda en üst düzeye çıkmıştır. Küresel ısınmanın 

azaltılmasında, bireyler üzerine düşenleri yaparsa yardımcı olur, Bireyler, başta enerji tasarrufu yaparak, 

otomobili az kullanarak, doğal gaz tasarrufunda bulunarak küresel ısınmanın azalmasına yardımcı olurlar. Ozon 
tabakasındaki incelme insan sağlığı için çok ciddi bir çekince oluşturmaktadır. Çevre kirliliğine neden olan 

maddelerin çoğu insan etkinlikleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Doğanın korunması için etkili çözüm 

ulusötesi şirketlerin, ülke özeksel yönetimlerinin, yerel yönetimlerin kısa süreli kazançlar ve getirimlerden 

(rantlara) vazgeçerek tüm canlıların yaşamlarını destekleyen doğal projeleri geliştirmelidirler. Doğayı 
korumanın başarısı, ulusal hükümet, devlete bağlı olmayan kuruluşlar, gönüllü örgütler ve bilinçli bireyler 

arasında işbirliği yaparak etkili önlemler alabilirler. Gerçek temel anahtar işlevi görecek olan yönü bireylerin ve 

bireylerden oluşan toplumların koşullarını iyileştirmektir. Kökeni tarihin ilk dönemlerine kadar uzanan, ancak 
sanayi devriminden sonra çok hız kazana tüm canlı ve cansız varlıklar için tehlikeli bir düzeye gelen çevre 

kirliliği; ekonomik, toplumsal, ekinsel, siyasal ve yönetsel birçok olgu ile yakından ilişkilidir. Sınır tanımaz 

özelliğe sahip olan çevre kirliliği sadece kaynaklandığı bölgeyi değil, başka bölgeleri de etkileme gücüne 

sahiptir. Kirliliğe neden olan kirleticilerin önlenebilmesi için korunmak istenen erekleri belirleyen kirlilik 
ölçünleri, kirletici eylemlere yasak ve sınırlamalar getirmek, ölçünlerin doğru belirlenmesine ve politikaları 

yürüten kamu otoritesinin gücüne bağlıdır. Yasal düzenlemeler yeterli bir düzeyde olsa da çevre sorunları temeli 

insan çıkışlıdır. Çevre sorunlarında çok sık karşılaşıldığı üzere ekosistemlerin korunması yerine, ülke üst 
yönetiminin siyasal kararları doğrultusunda halkın görüşü alınmadan çözümlemeye çalışılır. Oysaki her birey 

yaşamını sürdürdüğü çevrenin durumuna ilişkin karar verme hakkına sahiptir. Bir toplumda bireyin konumu 

hangi düzeyde olursa olsun, yaşadığı çevrenin koşulları bireyi yakından ilgilendirir. Bireyin çevreye yönelik 
bilgi edinme, kamusal katılım ve hukuksal yollara başvurma hakkıyla ilgili 1998 de Avrupa ülkeleri Çevre 

Bakanları tarafından imzalanan Aarhus Sözleşmesi bu alanda önemli bir evredir. Bu sözleşme halka çevre 

politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda güçlü bir dayanaktır. Çevre sorunlarıyla ilgili 

konulardaki karar süreçlerine halkın katılımı çevrenin korunması için daha iyi kararlar alınmasını sağlar. Çevre 
sorunlarında çok sık karşılaşıldığı üzere, ekosistemlerin korunması yerine siyasal kararlar doğrultusunda 

çevreye karışılır. Sanayi devrimi ile birlikte doğal değerler aşırı kar sağlanabilmesi için, plansız, toplum yararına 

aykırı biçimde tüketilerek bir tür yağmalanmıştır. Sanayileşmiş ülkelerde doğa; bunun için insan ve öteki 
canlıların yaşamını, sağlığını tehlikeye sokacak derecede/düzeyde yaşam kaynaklarına zarar verecek biçimde 

bozulmuş ve genel anlamda çevre kirlenmesi olayı ortaya çıkmıştır.  Çevre sorunları ya da çevre kirlenmesi, 

özellikle gelişmiş ülkelerde 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra büyük boyutlara ulaşmıştır. Denizlerde yaşam 
azalmış, su kaynakları, toprak ve hava kirliliği artmış, doğal kaynaklar tükenmeye yüz tutmuş, insanlar kötü 

yaşama ve çalışma koşullarına itilmiştir.  Çevre kirlenmesinin, yoğun biçimde sanayi bölgelerinde görülmesi, 

kirlenmeye genellikle sanayi artıkları ve atıklarının yol açması oldukça önemlidir. Hızlı ve plansız kentleşme, 

hava kirliliği, gürültü kirliliği, kentlerin yoğun nüfusu, yeşil alanların azlığı, toplu ulaşım yerine küçük özel 
taşıtların ağırlıklı olarak kullanılması, merkezi ısıtma sisteminin kurulmaması, ısınma için kullanılan yakıtların 

düşük nitelikli olması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Her ülke, doğal kaynaklarını ve çevreyi iyileştirecek, 

doğayı koruyacak ilkesinden hareket ederek planlama, yönetme ve denetleme  görevini ulusal uzmanlık 



 
 

kurumlarına vermelidir. Toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkıları nedeniyle hem bilim hem de geliştirilen 

teknoloji çevre risklerinin engellenmesi, denetimi, çevre sorunlarının çözümü ve insanlığın ortak çıkarları için 

kullanılmasına her ülke çaba göstermeli ve katkı sağlamalıdır. Yığın iletişim araçları bireylerin her yönden 

gelişmesini sağlayacak, çevreyi iyileştirecek eğitsel bilgiyi yaymalıdır. Ulusal ve uluslararası doğa değerlerini 
olumsuz yönde etkileyen nedenler bütün uluslar tarafından özellikle gelişmekte olan ülkelerde bilimsel 

araştırmalar ve halkın eğitilmesi özendirilmelidir. Böylece bilinçli bir halk kitlesinin kamu yönetim kararlarına 

katılması için gerekli ortamlar yaratılmalıdır. Çevre sorunlarının çözümlerini kolaylaştırmak için güncel, 
bilimsel bilgilenmenin serbest akışı ve deneyiminin aktarımı uluslararası kuruluşlarca desteklenmelidir. 

Uluslararası kurumlarca kabul edilen ölçütlerde ya da ulusal olarak kararlaştırılan ölçünlerde her ülke ön 

yargısız, geliştirilen değerler dizgesini dikkate almalıdır. Koruma alanlarının seçimi, koruma alanlarının 
kurulması, yönetilmesi, ölçümlerin geliştirilmesi ve  koruma alanları ile ilgili belgelerin belirlenmesi önemlidir. 

Biyolojik dengelerin sürekliliğinde yabani flora ve faunaların oynadığı temel rolü bilerek yaban yaşamı 

korunmalıdır. Nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlere ve özellikle ciddi biçimde türlerin yok olma 

tehlikesine dikkat edilmeli ve korunmasına özen gösterilmelidir. Ozon tabakasının korunması için 1985 tarihli 
Viyana Sözleşmesi ile benimsenen ilkeler, dikkate alınarak insan sağlığını ve çevreyi korumaya her ülke 

uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak çözüm üretilmelidir. Bilimsel araştırmalar, sistematik gözlemler, 

yetkili uluslararası kuruluşların özellikle dünya meteoroloji örgütü, dünya sağlık örgütü ve ozon tabakası 
koordinasyon komitesinin yardımlarına başvurarak bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanılmalıdır. Tarih 

boyunca insanlar eylemlerinin kapsamını genişletmeye çalışmışlar ve ulaşım tekniklerini olanakları içinde 

geliştirmeye yönelmişlerdir. Ulaşım tekniklerinin her değişmesi ve gelişmesi ile insan yaşamı da değişmiştir. 
Günümüzün kentlerinde otomobil, otobüs, raylı sistemle taşıma ve mal taşımacılığı ile ilgili ulaşımın etkilerinin 

iç içe girdiği gözlenmektedir. Bu durum türlü sonuçlar doğurmaktadır. Otomobiller gürültüye, rahatsızlığa, 

psikolojik, fiziksel güvensizliğe, toplumsal mekanların elden çıkmasına ve çıkardığı türlü gazlarla atmosfer 

kirliliğine yol açarak kentleri tehdit etmektedirler. Verimli ve ekonomik kamu taşımacılığı örgütlenmelidir. 
Özellikle özel arabayla yapılan yolculuğun azaltılması oldukça önemlidir. Ulaşımı ya da yolculuğu ortadan 

kaldırmak ne olanaklıdır ne de önerilir. Farklı yolculuk ve ulaşım biçimlerini yeniden düzenlemek yerinde 

olacaktır. Bireyin kendi kökleşmiş davranış yapılarını değiştirme isteği, genellikle çevre değerleri konusunda 
duydukları kaygı ölçüsünde değildir. Yerel yönetimler, bireyin bilincini, bilgisini ve becerisini arttırıcı çevre 

için eğitime özel önem verilmelidir.  Doğa kendi içinde duyarlı bir denge taşıyan bütünlüğe sahip bir 

ekosistemdir. Sınırlı iyileşmeler olsa da çevre sorunları dünya genelinde giderek artmaktadır. Bu düzenlemeler 

günün koşullarına, bilim ve teknolojik gelişmelere uygun önleyici ilkeler getirse bile, bireylerde çevre bilinci, 
duyarlılık, tutum ve farkındalık yaratmadan çevre sorunlarının ve kirliliğinin azaltılması beklenemez. 

 

Çevre için eğitim her yaştaki bireylere sürekli verilmelidir. Okul öncesi ve ilköğretim okullarından başlatılarak 
her aşamadaki eğitim kurumlarında yaygınlaştırılmalıdır. Halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi, duyarlılık 

kazandırılması için STK, sendikalar, dernekler, vakıflar, odalar, gibi kuruluşlar üzerlerine düşen sorumluluğu 

yerine getirmelilerdir. Halkın ve STK’ların katılımı kurumlaştırılmalı çevre ile ilgili bilgilere erişim 
yönetimlerce kolaylaştırılmalıdır Doğanın korunmasına karşı her birey sorumludur. Çünkü doğa ortak paylaşım 

yeridir. Herkes nasıl yararlanıyorsa o ölçüde de doğayı korumaktan da sorumludur. Dolayısıyla bu konuda her 

bireyin çevre bilincine erişmesi ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi kaçınılmazdır.  Her ülke 

topraklarında bulunan ekinsel ve doğal kalıtın envanterini çıkararak korunmasını, teşhiri ve gelecek nesillere 
iletilmesinin sağlanması görevinin yükümlüsü olmalıdır. Çevre kirliliğini temizlemek, doğal güzelliği korumak 

ve doğa kaynaklarını savurganca kullanımını engellemek her bireyin karşı karşıya olduğu bir sorumluluktur. 

Hemen her ülkede doğayı korumak için çok sayıda yasa, yasa gücün de kararname yönetmelik, genelge 
çıkarılmıştır. Bu mevzuatla getirilen ilkeler, sınırlamalar, ceza uygulamaları ve daha başka yaptırımlar hemen 

hiçbir ülkede doğayı yeterli düzeyde korunduğu söylenemez. Çevre kirliliğini temizlemek, doğal güzelliği 

korumak ve doğa kaynaklarını savurganca kullanımını engellemek her bireyin karşı karşıya olduğu bir 
sorumluluktur. Çevre sorunları için üretilen çözümlerin yaşama geçirilmesinde demokratik ve katılımcı süreçler 

kullanılmalıdır. Doğa değerlerinin korunması ve yönetimine ilişkin etkinliklerin başarıya ulaşabilmesi, verimli 

olabilmesi için demokratik düzeneklerin (mekanizmaların) geniş halk katılımını ve uzlaşmayı sağlayacak 

biçimde işletilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliklerin salt yönetsel düzeneklerle sağlanması ya da karşılanması 
güç olabilir. Dolayısıyla çevre stratejisi eylem planının güncelleştirilmesi ve değiştirilmesinde ilgili halk 

kesimlerinin katılımını sağlamayı güvenceye alan bir düzeneğe kurumsallık kazandırılmalıdır. Bunun için 

oluşturulacak düzeneklerin işlevleri, katılımcıları, katılımın niteliği, çalışmanın koşulları, süresi, karar verme 



 
 

sürecinin ilkeleri resmi bir belge ile belirlenmelidir. Her insanın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı 

vardır. Bir çok ülkenin anayasasında ve öteki yasalarında bireylerin sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkı 

olduğuna yer verilmiştir. 1972 yılından bu yana dünya genelinde çevreye yönelik pek çok çalışma yapılmıştır. 

Hemen her ülkede çevre yasaları çıkarılmış, yönetmelikler hazırlanmış, çevrenin korunmasına yönelik 
sorumluluklar özekten kuruluşlara ve yerel yönetimlere verilmiş, özel fonlar oluşturulmuştur. Uluslararası 

örgütlerin yayınladığı istatistiksel verilere göre 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana çevre ile ilgili duyarlılığın 

henüz bütün ekonomik ve toplumsal kararlara, hukuksal ve örgütsel düzenlemeler ile içselleştirilmediği 
söylenebilir. Her ülke bir çevre finansman sistemiyle, bilgi veri tabanının oluşturulmasına hukuksal 

düzenlemelerle etkin bir çevre yönetimine olanak tanıyacak biçimde geliştirilmesine öncelik ve önem 

verilmelidir. 
 

Bireylerin katılımı, demokratik ve katılımcı düzeneklerin kullanılması ile sağlanmalıdır. Çünkü doğayı korumak 

ve çevre sorunlarına yönelik çözüm üretimleri toplumsal uzlaşmayla yakından ilgilidir ve uzlaşmaya 

dayanmalıdır. Çevre sorunlarını toplumlar yaratmışlardır, ama bunların çoğunu yine onlar düzelteceklerdir. 
Çevre sorunlarının belirlenmesi için seçeneklerin geliştirilmesi, karar alma ve uygulama da halkın katılımını 

artırmak için, planlama ve kaynak özgülenmesi aşırı özekselleştirici düzeneklerden kaçınılıp yerelleştirilerek 

yerel düzeylerde çözülmesine çalışılmalıdır. Bütün ekonomik politikalarda çevre boyutunun dikkate alınmasına 
her düzeyde yönetim özen göstermelidir. Olası çevre bozulmaları gözden geçirilerek gerekli önlemler çevre 

kirliliği ortaya çıkamadan alınmalıdır. Buda çevre için eğitim almış ve belli düzeyde doğa değerleri konusunda 

birikimi olan bireylerle sağlanır. Düzenleyici etki analizi herhangi bir alanda düzenlenmenin hazırlanması 
aşamasında seçeneklerinin yaratabileceği sonuçları, maliyetleri olumlu ve olumsuz etkileri öngören bir 

değerlendirme yapılmalıdır. Bir projenin bulunduğu alana en az olumsuz etkiyi yaratarak, amacına en uygun 

biçimde hazırlanmasını sağlayan, somut istatistiksel verilerle desteklenen bu analiz yöntemi her proje için 

yapılmalıdır. Düzenleme etki analizi proje uygulaması öncesi ve düzenlemenin etkilerini koymak eksiklikleri 
gidermek için uygulama aşaması sırasında ve sonrasında da yapılabilir. Paydaşların bilgilerinden yararlanılacak 

biçimde katılımcı bir yaklaşım izlenerek, projenin sonucunda tüm katılımcıların sonuç ve çıktılara 

sahiplenmeleri sağlanabilir. Her disiplinin ilgili kısımları, dengeli ve bütünleştirici bir biçimde bir araya getiren 
disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmelidir. Çevre için eğitime katılan bireylerin değişik coğrafya 

bölgelerindeki çevre koşulları hakkında öngörü sahibi olmaları için, temel çevre sorunları yerel, ulusal, bölgesel 

ve uluslararası açılardan ele alınmalıdır. Ülkelerin kalkınma planlarında işin çevre boyutu göz önünde 

tutulmalıdır. Çevre için eğitime katılanların, ortaya çıkan çevre sorunlarının nedenlerini kendilerinin araştırıp 
bulmasına yardımcı olmalıdır. Çevre için eğitime katılacakların, planlama yapılmasında rol sahibi olmaları 

sağlanmalıdır, karar almaları ve aldıkları kararların sonuçlarını kabul etmeleri için fırsat tanınmalıdır. Çevre 

duyarlılığı bilgisi, sorun çözme becerisi ve değer yargılarının biçimlendirilmesi her yaş kümesine seslenecek 
biçimde verilmesi sağlanmalıdır. Çevre için eğitim uygulamalı olarak yapılmalıdır. Bu eğitim konusunda 

uluslararası konferanslarda ne kadar temel ilkeler geliştirilmiş ve önerilmiş olursa olsun, bu ilkelerden de 

yararlanılarak her ülke kendi özel koşullarına uygun çevre için eğitim izlenceleri geliştirilmelidir.  Halkların, 
temiz bir çevreye yönelik duyarlılığı ve bu yöndeki istemleri giderek artmaktadır. Doğadan en çok yararlanan 

doğaya en çok zarar veren ve doğayı bozan insandır, düzeltecek olanda insandır. 
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