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ÖZET 

         Bodur, G. (2010). HemĢirelik Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin GörüĢleri, 

Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Öğretimi ABD. Yüksek 

Lisans Tezi. Ġstanbul.  

 AraĢtırma, hemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerini ve 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve iliĢki arayıcı olarak planlanarak 

2008-2009 öğretim yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın evrenini 2008-2009 

öğretim yılında bir hemĢirelik yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam 553 öğrenci 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada örneklem grubu oluĢturulmayıp evrenin tamamına 

ulaĢılması hedeflenmiĢ, %88’ine (487 öğrenci) ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın verileri; 

literatür ıĢığında araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen, öğrencilerin sosyo-demografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla 17 sorudan oluĢan “KiĢisel Bilgi Formu”, Çabuk ve 

Karacaoğlu tarafından geliĢtirilen, öğrencilerin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerini 

belirlemek amacıyla 24 sorudan oluĢan “Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin Anket Formu” ile 

elde edilmiĢtir. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 paket programı ile,  ortalama, 

standart sapma, Student t test, Oneway Anova testi, Tukey HDS testi ve Spearman’s 

Rho korelasyon analizi kullanılarak analiz edilmiĢ ve bulgular literatür ıĢığında 

tartıĢılmıĢtır. Öğrencilerin çevre duyarlılığı puan ortalaması 52,61±7,13 olarak 

belirlenmiĢ, bu doğrultuda öğrencilerin çevreye orta düzeyde duyarlı oldukları 

belirlenmiĢtir. Sınıf, cinsiyet, çevre ile ilgili yayınları takip etme, kitle iletiĢim 

araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu düĢünme, hemĢirelik eğitiminin çevre duyarlılığı 

yarattığını düĢünme, çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini tanıma, seminer, panel vb. 

bilimsel çalıĢmalara katılma, gönüllü kuruluĢların çalıĢmalarına katılma, hava, su, 

toprak kirliliği konusunda bilinçlenme için yeterli eğitim aldığına inanma ile çevre 

duyarlılığı puan ortalaması arasında anlamlı bir fark tespit edilirken, ortaöğretimde 

çevre ile ilgili eğitim alma, boĢ zaman etkinliklerinde doğa gezilerine katılma ile çevre 

duyarlılığı puan ortalaması arasında bir fark belirlenmemiĢtir. Sonuç olarak hemĢirelik 

öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢleri olumludur.   

 

Anahtar Kelimeler: Çevre, HemĢirelik, Çevre Duyarlılığı, Çevre Eğitimi, HemĢirelik 

Öğrencisi 
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ABSTRACT 

Bodur, G. (2010). Nursing Students’ Views about Environmental Sensibility. Ġstanbul 

University, Institute of Health Science, Department of Nursing Education. Master 

Thesis,  Ġstanbul.   

 This research was planned as descriptive and corelation study to determine 

nursing students’ views about environmental sensibility and it is carried out during 

academic year of 2008-2009. Sample of the research was comprised of 553 students 

studying at a school of nursing during academic year of 2008-2009. No sampling group 

was created in the study; instead it was aimed to reach all of the sample, 88% of sample 

(487) was achieved. The data was collected by “Personel Information Form” which was 

prepared in the light of the literature involved 17 questions to determine socio-

demographic characteristics of nursing students and also “Environmental Sensibility 

Questionnaire” involved 24 questions which were developed by Çabuk and Karacaoğlu 

to determine nursing students’ views about environmental sensibility. The data was 

analyzed on SPSS 17.0 package program using percentage, standard deviation, t-test, 

Oneway ANOVA Test, Tukey HSD test, Spearman’s Rho correlation analysis and 

findings were discussed in the light of the literature. The mean of students’ 

environmental sensibility were calculated as 52,61±7,13 indicated that students were 

medium-level sensibility toward environment. A statistically significant diffirence was 

found between mean of environmental sensibility and grade, gender, follow 

publications related environment, think raising environmental awareness by mass 

media, think creating environmental awareness by nursing education, recognize non-

governmental organization related environment, attend to seminars, panel as scientific 

studies, activities of volunteer organizations, believe having adequate environmental 

education about air, water, and soil pollution; was not found statistically significant 

diffirence between mean of environmental sensibility and have environmental education 

at secondary, attend to nature travel as free time activities. As a result it can be said that 

nursing students’ views about environmental sensibility were positive. 

  

Key Words: Environment, Nursing, Environmental Sensibility, Environmental 

Education, Nursing Student 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Bilim ve teknolojideki ilerlemeler, sanayileĢmeyle artan duyarsız davranıĢlar; 

dünyadaki ekolojik dengeleri alt üst etmiĢ, dünyanın geleceğini tehdit eden çevre 

sorunları ortaya çıkmıĢtır (Ünal ve DımdıĢkı 1999, KıĢlalıoğlu ve Berkes 2001, Borden 

1985 Yılmaz ve ark. 2002 Akt: Çabuk ve Karacaoğlu 2003).  

Ġnsanlığın varoluĢuyla birlikte, insan ve doğa arasındaki mücadele zamanla 

ekoloji ile ekonomi arasındaki güç mücadelesine dönüĢmüĢ ve bu mücadele 

insanoğlunu doğa karĢısında yenik tarafta olma tehdidiyle karĢı karĢıya getirmiĢtir. 

Artan nüfusla birlikte çoğalan ihtiyaçlar, geliĢen sanayi ve ülkelerin doğal varlıklarını 

tehdit eden kirlenmeler geride bıraktığımız yüzyıla damgasını vurmuĢtur (Tecer 2007). 

Her geçen gün doğal kaynakların tüketimi, nüfus artıĢı, savaĢlar, bilinçsiz teknolojik 

geliĢmelerle kirletilen hava, su, toprak ve yok edilen ormanlar sonucu oluĢan hastalıklar 

ve ölümlerle dünya, insan sağlığını ve insanlığın geleceğini tehdit eden riskler 

kazanmaktadır (Batak 1997 Akt: Çabuk ve Karacaoğlu 2003). Her birinin yaĢamsal 

önemi bulunan hava, su, toprak gibi temel yapı taĢlarında görülen bozulma, ya da 

kirlenme ülkeleri çevre sorunlarıyla ilgilenmeye, yeryüzünü korumak ve geliĢtirmek 

için politikalar üretmeye ve küresel olarak iĢbirliği yapmaya zorlamıĢtır. Bu sebeple 21. 

yüzyılda çevre konularına gösterilen hassasiyet ve bu konuda uygulanması gereken 

yaklaĢımlar artarak önem kazanmıĢtır (Avinç 1997 Pınarlı ve Yonar 1999 Akt: ġahin ve 

ark. 2004, Özmen ve ark. 2005, Tecer 2007). 

Çevrenin korunması, geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi ile ilgili tüm çabalar, 

insanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda nitelikli yaĢantı sürdürmelerini sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bu yönüyle çağdaĢ halk sağlığı anlayıĢının temel konusu olan çevre 

kavramı, giderek kapsam ve boyut değiĢtirmiĢ, disiplinler ve sektörlerarası bir özellik 

kazanmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar, çöp sorunundan su kirliliğine, erozyondan iklim 

değiĢikliğine kadar uzanan sorunların disiplinlerarası bir yaklaĢımla çözülmesi ve sağlık 

profesyonellerinin/hemĢirelerin de sorunların çözümünde sorumluluk üstlenmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır (Çevre Bakanlığı 1998 Akt: Çelen ve ark. 2002, 

Erdoğan ve ark. 2008, Ek ve ark. 2009). 

Ġnsan-çevre etkileĢimi sonucunda insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaĢan 

çevre sorunlarının çözülme sürecinde, hemĢirelerin bireysel ve mesleki sorumluluklarını 

üstlenebilmeleri için kapsamlı çevre sağlığı bilgilerine gereksinimleri olduğu 
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düĢünülmektedir. Bu bağlamda sağlık ve hastalıklarla mücadele yöntemlerini 

iyileĢtirme, sağlık karĢıtı güçlerle mücadele ve sıkça karĢılaĢılan çevresel risklerle baĢa 

çıkma konularında uluslararası çabaların arttırılması ve bu zincirin bir halkası olan 

sağlık profesyonellerinin/hemĢirelik öğrencilerinin de çevre duyarlı davranıĢlarının 

arttırılması gerekmektedir (http://www.wfpha.org/Archives/01.23%20Public.pdf 

24.05.10, Gerber ve McGuire 1999, Watterson ve ark. 2005, Erdoğan ve ark. 2008, Ek 

ve ark. 2009). 

Çevresel risklerin günden güne arttığı böyle bir dünyada gelecek nesillerin daha 

sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaĢamalarını sağlamak için çevreye duyarlı bireyler 

yetiĢtirmek, bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Bireyin çevreye duyarlılığı ve çevre eğitimi 

arasında doğrudan bir iliĢki söz konusudur (Çabuk ve Karacaoğlu 2003). Sağlık ve 

gelecek için etkileĢim içinde bulunan çevrenin korunması, tüm bireylerin ve özellikle 

sağlık profesyonellerinin/hemĢirelik öğrencilerinin kendini sorumlu hissetmesi gereken 

yaĢamsal bir konu olup, nitelikli insan yetiĢtirme görevini üstlenen eğitim kurumları ve 

eğitimcilere bu konuda daha fazla sorumluluk düĢmektedir (Çabuk ve Karacaoğlu 

2003). 

Bu bilgiler, hemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin 

belirlenerek ilgili eğitim etkinliklerinde dikkate alınmasının önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Literatürdeki bu kapsamlı bilgilere karĢı konuyla ilgili araĢtırmalar 

incelendiğinde yurt dıĢında hemĢirelik öğrencilerini ele alan sınırlı sayıda araĢtırma 

olduğu, ülkemizde ise ilköğretim, ortaöğretim ve eğitim fakültesi öğrencileri ile 

çalıĢıldığı ve hemĢirelik öğrencilerini ele alan çalıĢmalar olamadığı dikkat çekmektedir. 

Bu bilgiler ıĢığında araĢtırma, hemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına 

iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 

http://www.wfpha.org/Archives/01.23%20Public.pdf
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2. GENEL BĠLGĠLER 

ÇağdaĢ dünyada bilim ve teknolojinin yaĢama uyarlanması; insan yaĢamını 

kolaylaĢtırırken aynı zamanda doğanın dengesini bozan bir yapıya dönüĢüp doğayı, 

gelecek kuĢakların ihtiyaçlarını karĢılayabilme olanağından yoksun bırakmakta, insanın 

varoluĢunu tehdit etmekte ve bu durumun sorgulanmasını gerekli hale getirmektedir 

(Doğan 1997, Yücel ve Morgil 1998, Özbek 1999, Uzun 2007, Ek ve ark. 2009).  

Günümüzde hemen hemen herkes ekolojik dengenin bozulmasından, hava 

kirliliğinden; toprağın, denizlerin, tatlı su kaynaklarının sanayi atıklarınca 

zehirlenmesinden; hormonlu besinlerden, nüfus artıĢından, bitki ve hayvan türlerinin 

yok edilmesinden yakınmakta, bu durum üniversitelerde, kitle iletiĢim araçlarında 

gerçekleĢtirilen tartıĢmaların ana gündem maddesi olarak ele alınması gerekmektedir 

(Aldrich ve Benjamin 1997 Akt: Çakmak 1999, Özbek 1999, Uzun ve Sağlam 2005, 

Erol ve Gezer 2006, Altunoğlu ve Atav 2009, Ek ve ark. 2009).  

Bu sorunlar doğayla teknolojinin, çevreyle kalkınmanın uyum içinde bir arada 

sürdürülebilmesi ilkesine hizmet eden çalıĢmalara öncelik ve yoğunluk verilmesini 

gerektirmektedir. Herkesin çevre koruma duyarlılığına sahip olması ve bu alanda çaba 

göstermesi ertelenemez bir görev olarak karĢımıza çıkmaktadır (Bozkurt 1999).  

2.1. Temel Kavramlar 

2.1.1. Çevre 

Dünyada bütün canlılar organik ya da inorganik maddelerden oluĢmuĢ belli bir 

ortamda ve karĢılıklı etkileĢim içinde yaĢamlarını sürdürürler. Canlı varlıkların 

yaĢamsal bağlarla bağlı oldukları, etkiledikleri ve aynı zamanda çeĢitli yollardan 

etkilendikleri bu alana çevre denir (Çabuk ve Karacaoğlu 2003, Alım 2007). Çevre 

kavramı, geçmiĢ yıllarda gerek Türkçede gerekse Batı dillerinde “ortam”, “etraf ” olarak 

oldukça dar ve yerel boyutta kullanılmıĢtır. Ancak küresel çevre krizinin hissedilmeye 

baĢlamasıyla çevre kavramının, yerel boyuttan daha küresel bir boyutta ele alınacak 

Ģekilde geniĢletilmesi zorunlu hale gelmiĢtir. Bu anlamda çevre kavramı ilk baĢta açık 

ve yalın görünse de incelendiğinde, karmaĢık bir yapıda olduğu ortaya çıkmaktadır 

(Kahyaoğlu ve ark. 2008).  
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Çevre sorunlarının giderek artması nedeniyle çevre kavramının tanımları da 

farklı bilim dallarına göre değiĢerek artmaktadır. Bu tanımlar genellikle biyoloji bilimi 

ağırlıklı olmakla beraber toplum bilimi, eğitim bilimi, yönetim bilimi gibi alanlarda da 

yer almaktadır. Çevre kavramı Türk Dil Kurumu’na göre  “bir Ģeyin yakını, dolayı, 

etrafı, periferi”, daha kapsamlı olarak ise “hayatın geliĢmesinde etkili olan doğal, 

toplumsal, kültürel dıĢ faktörlerin bütünlüğü” Ģeklinde tanımlanmaktadır (Görmez 1991, 

KeleĢ ve Hamamcı 1997, Arapgirlioğlu ve Sol 2007, Gezer ve Aydoğdu 2007, Karahan 

2009, TDK 2010).  

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (2007) ise çevre kavramını; “insanların ve 

canlıların yaĢamları boyunca iliĢkilerini sürdürdükleri ve karĢılıklı etkileĢim içinde 

bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam” olarak 

tanımlamaktadır (Özen 2007, http://www.cevre.org/yayinlardan%20secmeler/25, 

13.03.10). 

Çevre Terimleri Sözlüğü’nde çevre; “bir organizmanın var olduğu ortam ya da 

koĢullar” olarak tanımlamıĢ ve bu çevrenin doğal, fiziksel öğeleri, ayrıca organizmanın 

etkileĢtiği insan ürünü koĢulları içerdiğini belirtilmiĢtir 

(http://cevre.terimleri.com/Cevre.html, 13.12.09). 

Eğitim Terimleri Sözlüğü’nde ise çevre; “bireyi etkileyen canlı ve cansız 

varlıklar ile bütün güç ve koĢulların toplamı ve varlığın, içinde oluĢtuğu ve yaĢamını 

sürdürdüğü ortam” olarak tanımlanmıĢtır (Oğuzkan 1993, 

http://cevre.terimleri.com/Cevre.htm, 11.01.09). 

Halk sağlığı alanında çevre; “yeryüzünün doğal kaynaklarından oluĢan ve 

insanın bu kaynaklar üzerinde yaptığı değiĢimleri de kapsayan bir ortam” olarak 

tanımlanmaktadır (Erefe ve ark. 1998 Velioğlu 1999 Akt: Karahan 2009).  

Toplum Bilimleri Sözlüğü’nde çevre; “bir bireyin, bir toplumsal kümenin ya da 

bir toplumun bilimsel, toplumsal, ekinsel yaĢamını etkileyebilecek dıĢ etmenlerin tümü” 

olarak ele alınmaktadır (TDK 2010). 

HemĢire kuramcılar da çevre kavramı ile ilgili çeĢitli tanımlar yapmıĢtır. 

Nightingale’e göre çevre; hastalık ve ölüme yol açan, organizmanın geliĢmesini ve 

yaĢamını etkileyen etkenler ve dıĢ Ģartların bütünüdür. Peplau çevreyi, organizma 

dıĢında var olan Ģartlar ve daha çok gelenek ve inançlarla ĢekillendirilmiĢ kültürel çevre 

yönünden ele almıĢtır. Roy’a göre çevre; kiĢinin ya da grupların geliĢim ve 

http://cevre.terimleri.com/Cevre.htm
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davranıĢlarını kapsayan tüm koĢullar, durumlar ve etkilerdir. Henderson’a göre çevre; 

organizmanın geliĢimini ve yaĢamını etkileyen dıĢ Ģartlar ve etkenlerin bütünüdür. 

Rogers çevreyi, bölümleri farklı özellik gösteren, istenilen Ģekle sokulamayan dört 

boyutlu enerji alanı olarak tanımlamıĢtır. Babadağ’a göre çevre; insanın ve toplumun 

yaĢamını, davranıĢlarını, geliĢimini etkileyen; çeĢitli, kendiliğinden, karĢılıklı, eĢ 

zamanlı, sürekli etkileĢimlerin tümünü içeren bir ortamdır (Meleis 1985 Marrier 1986 

George 1980 Marrier 1986 Birol 1989 Akt: Velioğlu 1999, Babadağ 2007, Karahan 

2009). Bütün bu tanımlardan yola çıkıldığında çevrenin doğa ile insan etkileĢimini içine 

alan çok boyutlu bir kavram olduğu anlaĢılmaktadır (Karger 1996 Akt: Altunoğlu ve 

Atav 2009).  

 Çevre kavramının farklı sınıflandırmaları mevcuttur. Kaynaklar incelendiğinde; 

sıklıkla insanın içinde yaĢadığı çevrenin, biyolojik, fiziksel, sosyal ve kültürel çevre 

olmak üzere dört baĢlık altında ele alındığı görülmektedir (Anderson ve ark. 1978 

Koptagel 1984 Smolensky 1977 Akt: Velioğlu 1999, Gökmen 2008). 

 Biyolojik Çevre  

Biyolojik çevre en geniĢ anlamıyla insanın evrendeki konumu olup, bu çevre 

beden dıĢı ve beden içi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

Beden dıĢı biyolojik çevre;  insanın evrende dıĢ doğa ortamı içindeki konumunu 

içerir. Evrendeki yaĢam zincirini ve beden dıĢı biyolojik çevreyi oluĢturan dört temel 

grup vardır. Bunlar; 

 Cansız maddeler (GüneĢ, ısı, su, karbondioksit, oksijen ve inorganik yapılar), 

 Primer üreticiler (Suda yaĢayan mikroskobik platolarından ağaçlara kadar 

uzanan tüm bitkiler),  

 Tüketiciler (Primer tüketiciler, inek ve koyun gibi ot yiyen otçullar, sekonder 

tüketiciler ise et yiyen etoburlar, hayvanlar ve insanlar),  

 AyrıĢtırıcılar (bakteri, mantar ve böcek gibi küçük organizmalardan oluĢan 

ayrıĢtırıcılar) olarak sıralanmaktadır.  

Bu varlıklar ekosistem içerisinde birbirleriyle çeĢitli iliĢkilerle madde döngülerini 

gerçekleĢtirirler (Velioğlu 1999, Akman ve ark. 2000, Gökmen 2008). 

Beden içi biyolojik çevre ise; yaĢ, cins, ırk, kalıtım, zeka ve motivasyon gibi 

bireysel özellikleri, fizyolojik süreçleri, bedensel büyüme ve geliĢmeyi, beden onarım 

mekanizmalarını, alıĢkanlıkları, psiĢik yapı ve davranıĢı kapsar (Mitchell 1977 Akt: 

Velioğlu 1999). 
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 Fiziksel Çevre 

Fiziksel çevre oluĢumu bakımından doğal çevre ve yapay çevre olarak iki grupta 

incelenmektedir. Doğal çevre; doğal etkenlere, süreçlere bağlı olarak oluĢan, henüz 

insanların tam olarak değiĢtiremediği tüm doğal varlıklar olarak tanımlanabilir. Yapay 

çevre ise; varoluĢundan günümüze kadar geçen süreçte büyük ölçüde çevreden de 

yararlanılarak insanlar tarafından yaratılan tüm varlıklardır. Bu çevrede insanın 

uygarlaĢması ile birlikte oluĢan uygarlık ürünlerinin etkileri söz konusudur. Yapay 

çevrede insan sağlığına zararlı etkileri bulunan çeĢitli öğeler vardır. Bu öğeler hava 

kirliliği, su kirliliği, yiyecekler, gürültü, ıĢık ve çöpler olarak sıralanabilmektedir 

(Görmez 1991, KeleĢ ve Hamamcı 1997, Tuncel 1998, Velioğlu 1999, Yılmaz ve ark. 

2002, Karahan 2009).  

 Sosyal Çevre 

Sosyal çevre, fiziksel çevre içinde bulunan insanların ekonomik, sosyal ve siyasi 

sistemleri gereği yarattıkları iliĢkilerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

insanın çevresindeki aileden baĢlamak üzere sosyal gruplar, örf, adet, töre, gelenek, 

görenek gibi sosyal normlar, sosyal kurumlar, sosyal sınıflar, toplumsal koĢullar tüm 

yönleriyle sosyal çevreyi oluĢturur (Demirer 1992 Akt: KeleĢ ve Hamamcı 1997, 

Leedman 1972 Anderson ve ark. 1978 Birol 1989 Akt: Velioğlu 1999). 

 Kültürel Çevre 

Türk Dil Kurumu’na göre (2010) kültür kavramı “tarihsel, toplumsal geliĢme 

süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki 

nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin 

ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Güvenç (1999) ise kültür 

kavramını, “toplum, insanlığın eğitim süreci ve kültürel muhteva gibi değiĢkenlerin ve 

bunlar arasındaki karmaĢık iliĢkilerin bir bütünü ve iĢlevi” olarak tanımlamaktadır. 

Kültürel çevre; bireyleri etkileyen toplum ve etnik gruplar tarafından nesilden nesile 

aktarılan tutumlar, inançlar ve davranıĢları içermektedir. Beslenme alıĢkanlıkları, 

sağlıkla ilgili inanç ve davranıĢlar, dil, din, inanç gibi öğeler de kültür tarafından 

etkilenir ve kültürel çevreyi oluĢturur (Velioğlu 1999, Karahan 2009).  

Ġnsanoğlunun çağlar boyunca geliĢtirdiği uygarlıkların ürünü olan kültürel çevre 

ile ilgili sorunlar; bireylerdeki çevrenin korunması bilincinin eksikliği, çarpık 
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kentleĢme, ekonomik sorunlar, kültürel değerleri koruma ve bakım için ayrılan 

kaynakların sınırlılığı ya da yanlıĢ kullanımı gibi etkenlerin ürünüdür (Türküm 2006).  

2.1.2.  Ekoloji  

Ekoloji kavramı; Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre “canlıların hem kendi 

aralarındaki hem de çevreleriyle olan iliĢkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim 

dalı”, Eğitim Bilimleri Sözlüğü’ne göre “dünyada bulunan canlı varlıkların ısı, ıĢın, yel 

gibi doğa koĢullarına uymada karĢılaĢtıkları sorunlar ile bitki, hayvan ve insanların 

fiziksel ve doğal çevreyle olan karĢılıklı iliĢkilerini inceleyen bilim”, Çevre Bilimleri 

Sözlüğü’ne göre ise; “organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan iliĢkilerini 

inceleyen bilim dalı” olarak tanımlanmaktadır (Oğuzkan 1993, 

http://cevre.terimleri.com/Cevre.htm, 11.01.09). 

Berkes ve KıĢlalıoğlu (2001); ekolojiyi “insan ve diğer canlıların birbirleriyle ve 

çevreleriyle olan iliĢkilerini inceleyen biyolojik bilim dalı” olarak tanımlamaktadır.  

Kavruk (2002); ekoloji kavramını “çeĢitli türdeki canlıların çevrelerine uyumlu 

olarak nasıl yaratıldıklarını, yaĢayabilmeleri için bu canlıların hangi Ģartları sağlayacak 

hale getirildiğini, bu canlıların besinlerini ve enerji ihtiyaçlarını nasıl karĢıladıklarını, 

karĢılıklı olarak diğer türlerle nasıl bir birliktelik içinde olduklarını, bir türün çeĢitli 

fertlerinin nasıl bir organizasyon ve iĢlev içinde topluluk oluĢturduğunu incelemek” 

olarak açıklamaktadır.  

Ekoloji konusu, çeĢitli felsefi görüĢlerin yanında mühendislik alanlarından, tıp, 

hemĢirelik, biyoloji gibi temel bilimlere ya da sosyoloji, kamu yönetimi, Ģehir ve bölge 

planlama, ekonomi ve hukuk gibi birçok disiplinin içerisinde incelenmekte ve 

çevrebilim gibi baĢlı baĢına bir uzmanlık alanının konusunu da oluĢturmaktadır 

(Albayrak 2005, Babadağ 2007). 

Doğayla insan arasındaki iliĢkide, ekolojik denge doğanın aleyhine iyice 

bozulmaya baĢlamıĢtır. Ekolojik dengenin bozulmasıyla hızla toprak kaybı, canlı 

türlerinin yok olması, çölleĢme, asit yağmurları, açlık, yoksulluk, radyoaktif kirlenme 

vb. çevre sorunları artmıĢtır (Erol ve Gezer 2006, Baykal ve Baykal 2008).  

2.1.3. Çevre Etiği 

Artan çevre sorunlarının nedenlerini sorgulayarak bu sorunları ortadan 

kaldırmak için çözüm yolları geliĢtirmek için “çevre etiği” kavramı ortaya çıkmıĢtır. 

Ġlgili literatür incelendiğinde “çevre etiği” kavramının insanının doğal çevreye karĢı etik 

http://cevre.terimleri.com/Cevre.htm


 8 

sorumluluklarını ele alan araĢtırma alanı olarak belirtildiği ve bu çevrede yaĢayan canlı 

ve cansız varlıklarla olan iliĢkisini ve eylem alanlarının ahlaki açıdan sorgulanması 

olarak tanımlandığı görülmektedir (Tepe 1999, Arapgirlioğlu ve Sol 2007). Çevre etiği 

kavramı insan davranıĢları ve çevre sorunları arasındaki iliĢkiyi ve sorumluluk 

alanlarını tartıĢarak geçmiĢten günümüze önemli bir yol almıĢtır. Çevre sorunlarının 

artması ile ilgili bütün bu geliĢmeleri yakından izleyen ve sorgulayan çevre etiği, insan 

merkezci bakıĢ açılarını felsefi ve tarihi açılardan ele alıp tartıĢmakta ve bu görüĢ yerine 

daha barıĢçıl olduğu ileri sürülen, doğayı merkeze alan, insanı doğanın bir parçası sayan 

“çevre merkezci” görüĢleri savunmaktadır (Arapgirlioğlu ve Sol 2007, Karahan 2009). 

2.2. Çevre Sorunları 

Canlıların yaĢamları sırasında çevreye bıraktıkları atıklar, alıcı ortamlar olan “su, 

toprak ve hava”ya karıĢır ve doğal olarak madde döngüleri ile dönüĢtürülür. Canlıların 

bıraktıkları atıklar ve diğer etkilerin miktarı doğanın yetemeyeceği miktara ulaĢırsa 

kirlilik meydana gelir. Kirliliğin meydana gelmesi, çevre içindeki enerji akıĢını bozarak 

doğal çevreyi olumsuz etkileyerek çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır (Ertürk 1998, Özen 2007, Gökmen 2008).  

Sanayi devrimi ile birlikte insanoğlu makineleri kullanmaya baĢlamıĢ ve 

bununla birlikte çevre sorunları da artmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde yaĢam 

standartlarının giderek yükselmesi ve dünya nüfusunun artması ile birlikte talepler de 

her geçen gün artmaktadır. Hızla artan dünya nüfusu, plansız endüstrileĢme ve sağlıksız 

kentleĢme, nükleer denemeler, bölgesel savaĢlar, verimi artırmak amacıyla kullanılan 

tarım ilaçları, yapay gübreler ve deterjan gibi kimyasal maddeler yoluyla doğal 

kaynaklar hızla tüketilmekte, bunun sonucu olarak büyük oranda kirlenen hava, su ve 

toprak canlılar için zararlı olabilecek boyutlara ulaĢmaktadır (Doğan 1997, Çevre 

Bakanlığı 1998 Akt: Çabuk ve Karacaoğlu 2003, Erten 2004, Oweini ve Houri 2006 

Akt: Uzun 2007, Kahyaoğlu ve ark. 2008, Population Reference Bureau 2008 Akt: 

Baykal ve Baykal 2008).  

Bu sorunlarla birlikte son yıllarda Dünya’da yaĢanan iklim değiĢiklikleri, 

sıcaklıkların artması, buzulların erimesi, fırtınalar ve doğal bitki örtüsünün değiĢim 

göstermesi gibi sorunlar da tüm yerküreyi etkileyerek sorunları ulusal boyuttan küresel 

boyuta taĢımaktadır (Avinç 1997, Pınarlı ve Yonar 1999, ġahin ve ark. 2004, Baykal ve 

Baykal 2008, Gökmen 2008).  
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Ġlgili kaynaklar incelendiğinde; çevre sorunları birçok alt baĢlık altında 

toplandığı, ancak yerküredeki temel yapı taĢları ıĢığında; çevre sorunlarının hava, su ve 

toprak kirliliği olarak öne çıktığı görülmektedir (Çabuk ve Karacaoğlu 2003, Özen 

2007, Beyhun ve ark. 2007, Cansaran ve ark. 2008).  

 Hava Kirliliği 

Atmosferi oluĢturan gazlar; havada devamlı bulunan ve miktarı değiĢmeyen 

azot, oksijen, asal gazlar, havada devamlı bulunan ve miktarı değiĢen gazlar olan 

karbondioksit ve su buharıdır (Cansaran ve ark. 2008). Atmosferde toz, duman, gaz, 

koku ve saf olmayan su buharı Ģeklinde bulanabilecek bu kirleticilerin, insanlar ve diğer 

canlılar ile eĢyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi “hava kirliliği” olarak 

tanımlanmaktadır (Özen 2007, Çepel ve Ergün 2009, Kainth 2009). Bir baĢka ifadeyle 

hava kirliliği, havanın doğal ve beĢeri faaliyetler sonucunda doğal özelliğini kaybetmesi 

nedeniyle insan ve diğer canlıların yaĢamlarını olumsuz yönde etkileyecek duruma 

gelmesidir (Cansaran ve ark. 2008).  

Kaynaklar incelendiğinde; hava kirliliğine yol açan kirleticilerin doğrudan 

atmosfere karıĢan kirleticiler (doğal kaynaklar) ve atmosferde bulunan fiziksel ve 

kimyasal bazı mekanizmalar (beĢeri kaynaklar) olduğu göze çarpmaktadır (Cansaran ve 

ark. 2008, Kainth 2009). Kaynaklar incelendiğinde; hava kirliliğinin nedenlerini 

oluĢturan doğal kaynakların orman yangınları, volkanik faaliyetler, okyanus dalgaları, 

meteorolojik olaylar; beĢeri kaynakların ise sanayi tesisleri, termik enerji santralleri, 

bireylerin kullandıkları ulaĢım vasıtalarının egzozları, kalorifer ve sobadan kaynaklanan 

baca gazları, orman yangınları, yeĢil alan eksikliği olduğu ifade edilmektedir (Güllü 

2003, Cansaran ve ark. 2008, Uzun 2007, DPT 2007, Gökmen 2008, Kainth 2009). Bu 

bilgiler ıĢığında; hava kirliliğinin temel kaynakları “sanayileĢme ve kentleĢme” olarak 

tanımlanabilir. SanayileĢme ile birlikte özellikle enerji temini amacıyla kömürün ve 

sonraki yıllarda petrolün kullanım miktarı giderek artmıĢtır. Sanayi tesislerinin, ulaĢım 

vasıtalarının kullandıkları yakıt miktarının artması, uygun yere kurulmayan sanayi 

tesisleri, sanayi tesislerinde kullanılan çevreyi göz ardı eden teknolojiler hava 

kirliliğinin artmasına yol açmaktadır (DPT 2007, Cansaran ve ark. 2008, Kainth 2009). 

 Su Kirliliği  

Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda 

bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karıĢma olayı olarak ifade 

edilmektedir (Çepel ve Ergün 2009). Aynı zamanda su kirliliği, su kaynaklarının 
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kullanılmasını bozacak ölçüde, organik, inorganik, biyolojik ve radyoaktif maddelerin 

suya karıĢması olarak da tanımlanmaktadır (Özen 2007). Kaynaklarda 1950’lerden beri 

dünyadaki su tüketiminin hızlı bir Ģekilde arttığı, günümüzde ise Dünya nüfusunun 

%40’ını oluĢturan 80 ülkenin su kıtlığı çektiği vurgulanmaktadır. Bu durum su 

seviyesinde düĢmeye, nehirlerin, göllerin kurumasına, nehirlerden denizlere suyun 

akmasına, nemli toprakların kurumasına ve yok olmasına yol açarak su kirliliğini 

arttırmaktadır (Uzun 2007, Gökmen 2008, Pearce 2009). 

Kaynaklar incelendiğinde; su kirliliğini meydana getiren baĢlıca unsurların 

sanayi kuruluĢları, enerji santralleri, büyük baraj projeleri, tarımsal faaliyetler, tarımsal 

sanayi atık sularındaki artıĢlar, kentleĢme, kıyı kesimlerdeki turizm faaliyetleri, asit 

yağmurları, kimyasal mücadele ilaçları, toprak erozyonu olarak sıralandığı 

görülmektedir. Su kaynaklarını sadece sınırsız olmayan kaynaklar olarak değil, hayatta 

kalmaya devam edebilmemiz için korunması gereken bir yaĢam destek sistemi olarak 

görmenin ve su kullanımı konusunda duyarlı olmanın, su kirliliğinin azaltılmasında 

etkili olduğu ilgili literatürde vurgulanmaktadır (Brisk 2000 Akt: Uzun 2007, Cansaran 

ve ark. 2008, Çepel ve Ergün 2009, Kainth 2009, Pearce 2009).  

 Toprak Kirliliği 

Ġnsan etkinlikleri sonucunda uzun bir zaman diliminde ortaya çıkan toprak 

örtüsünün fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik özelliklerinin doğal ya da insan etkisi 

nedeniyle bozulması toprak kirliliği olarak tanımlanmaktadır (Özen 2007, DPT 2007, 

Cansaran ve ark. 2008, Çepel ve Ergün 2009). Toprak kirliliğinin baĢlıca nedenleri 

incelendiğinde; yanlıĢ arazi kullanımı, orman tahribi, evsel ve endüstriyel atıklar, zararlı 

kimyasal maddeler içeren temizlik maddeleri, kullanılan kırtasiye malzemelerinin artıĢı 

gibi unsurların öne çıktığı görülmektedir (Özen 2007, Cansaran ve ark. 2008, Çepel ve 

Ergün 2009). 

 

 Diğer Sorunlar 

Hava, su ve toprak kirliliğinin yanında son yıllarda karbon döngüsünün 

bozulması sonucu meydana gelen küresel ısınma ve iklim değiĢikliği, sera gazının 

etkisi, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, su kaynaklarının azalması, 

radyoaktif kirlenme (nükleer santraller), atık yönetimi gibi konular da çevre sorunlarını 

kapsamakta ve güncel hale gelmektedir Ayrıca literatür incelendiğinde gürültü, ıĢık 

kirliliği ve bütün bu etkilerin beraber yarattığı ormansızlaĢma, çölleĢme, biyoçeĢitliliğin 
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yok olması ve hastalıkların da çevreye karĢı yapılan olumsuz etkiler sonucu olduğu 

vurgulanmaktadır (DSÖ 2007, Beyhun ve ark. 2007, Uzun 2007, Babadağ 2007, Özen 

2007, Gökmen 2008, Erdoğan ve ark. 2008, Cansaran ve ark. 2008, IPCC 2007 Akt: 

Baykal ve Baykal 2008, Kaith 2009). 

2.3. Çevre Duyarlılığı 

Çevre sorunlarının baĢarılı bir Ģekilde kontrol edilmesi, gelecek için doğal 

kaynakların korunması, bilinçli tüketicilik, çevre konusunda eğitim gücünün seferber 

edilmesi ve çevreye yönelik tutumların değiĢmesi ancak küresel bir çevre duyarlılığı 

yaklaĢımı ile çözülebilir (Çevre Sorunları Vakfı Yayınları 1985 Akt: Çelen ve ark. 

2002, Özmen ve ark. 2005, Kainth 2009). Duyarlılık kavramı Türk Dil Kurumu’nda 

“uyarılara cevap verebilme yeteneği, hassasiyet”; “duyarlı olmak” bir kiĢi, durum ya da 

bir nesnenin bilincinde ve farkında olmak olarak tanımlanmaktadır (Kainth 2009, TDK 

2010). Staub (1979) ise duyarlı olmayı, olumlu sosyal davranıĢlar ya da baĢkalarının 

ihtiyaçlarına yönelik olan davranıĢlar olarak ifade etmektedir 

(http://www.benbigun.com/24-toplumsal-duyarlilik.htm, 16.02.10).  

Çevre duyarlılığı kavramı, zaman içinde çevre ve doğa üzerinde oluĢan etkileri 

kanıtlanmıĢ veya kanıtlanmamıĢ sorunların toplum tarafından algılanıĢ biçimi, toplumda 

duyulan rahatsızlıklar, gösterdikleri tepkiler olarak tanımlanabilir (Yücel ve ark. 2006). 

Çevreye duyarlı kimse ise; doğal kaynakları korumanın, çevre kirliliğinin ve nüfus 

artıĢını engellemenin farkında olan, çevre sorunlarına karĢı olumlu giriĢimlerde 

bulunmaya istekli olan kimse olarak tanımlanmaktadır (ÇalıĢkan 2002, Çabuk ve 

Karacaoğlu 2003, Türküm 2006, DeniĢ ve Genç 2007, Kainth 2009). Çevre duyarlılığı 

kavramı ile birlikte çevre bilinci kavramı da öne çıkmaktadır. Çevre bilinci; zaman 

içinde bireysel ve siyasal boyutlarda oluĢan “çevreye zarar vermeme ve onun 

sürdürülebilir bir düzeyde kullanımının önemini kavrama” olarak tanımlanmaktadır 

(Yücel ve ark. 2006). Bu durumda bireylerde çevre duyarlılığının geliĢtirilmesi, bilinç 

düzeyinin arttırılmasıyla mümkün olabilir (Türksoy 1991 Gökdağ 1994 Çelikkıran 1997 

Kapyla ve Wahlstrom 2000 Akt: Çabuk ve Karacaoğlu 2003, Türküm 2006). 

Çevre duyarlılığının geliĢtirilmesinde ailenin, bireyi tüm boyutlarıyla ele alan 

sağlık profesyonellerinin/hemĢirelerin, yükseköğretim kurumlarının, kitle iletiĢim 

araçlarının ve sivil toplum örgütlerinin önemli rolleri vardır 

(http://mitoloji.info/gundemdekiler, 16.02.10, Türküm 2006, Tabak 2010). 

http://www.benbigun.com/24-toplumsal-duyarlilik.htm
http://mitoloji.info/gundemdekiler
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Kaynaklarda; bireyin doğayı anlamalarına fırsat verici bilgilerle yaĢamın her evresinde 

karĢılaĢtırılmaları, bitki, hayvan yetiĢtirme gibi deneyimler kazanmalarına ortam 

yaratılması ve bu yöndeki davranıĢların cesaretlendirilmesinin çevre duyarlılığını 

geliĢtirebileceği vurgulanmaktadır. (Çabuk ve Karacaoğlu 2003, Türküm 2006). 

Ülkemizde sistematik bir süreç içinde yapılan çevre duyarlılığı çalıĢmalarına 

bakıldığında; 1950’li yıllarda ilk çalıĢmaların yapıldığı ortaya çıkmıĢtır. Ülkenin ilk 

gönüllü kuruluĢu 1955 yılında kurulan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’dir. 1970’li 

yıllardan itibaren çevre ile ilgili gönüllü kuruluĢların sayılarının arttığı görülmektedir. 

Bunlardan bir kısmı Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği vb. gibi 

çevrenin bir unsuru ile ilgilenen gönüllü kuruluĢlardır. Diğerleri ise; Türkiye Çevre 

Eğitimi Vakfı, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği, Çevre ve Kültür Değerlerini 

Koruma Vakfı (ÇEKÜL), Doğa Derneği, Türkiye Erozyonla Mücadele ve 

Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) vb. gibi çevrenin bütünü ile ilgilenen gönüllü 

kuruluĢlardır (Neyisçi 1995, Kayıkçı 2003, http://yesilatlas.kesfetmekicinbak.com, 

Tecer 2007).  

2.4. Çevre Eğitimi 

Çevre sorunları insan varlığını tehdit ettiği gibi dünyamızı da yaĢanmaz hale 

getirmektedir. Kaynaklar incelendiğinde; çevre kirliliğiyle ilgili küresel soruna çözüm 

yolunun çevre eğitimi olduğu vurgulanmakta ve bu eğitim; çevreye ve onunla ilgili 

sorunlara karĢı duyarlı ve ilgili, doğal, tarihi, kültürel, sosyo-estetik değerleri koruyan, 

çevre sorunlarının önlenmesine ve çözüm bulunmasına yönelik eleĢtirel bakıĢı içeren 

çalıĢmaları yapabilecek bilgi, tutum ve davranıĢa sahip bir toplum geliĢtirme süreci 

olarak tanımlanmaktadır (Çevre Duyarlılığı Ġçin Halk Eğitimi Bildirgesi 1991 Ayvaz ve 

ark. 1998 Akt: Kiziroğlu 2000, Çabuk ve Karacaoğlu 2003, Tecer 2007, AkbaĢ 2007, 

Uzun 2007, Gökmen 2008, www.cevreorman.gov.tr, 13.02.09). Çevre eğitimi bireylerin 

çevreye duyarlı hale gelmesini arttırarak çevre sorunlarının çözümünde etkin rol 

almalarını sağlar (http://www.epa.gov/enviroed 12.05.10, Çabuk ve Karacaoğlu 2003, 

Uzun 2007).  

Bireylerin bilinçlendirilmesi, çevreye karĢı bilinç ve duyarlılık oluĢturulması 

ancak etkili bir çevre eğitimi ile mümkün olabilir (Gökmen 2008). Çevre eğitiminin 

temel amacı; yalnızca çevre hakkında bilgi vermek değil, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek 

nesillere karĢı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karĢı duyarlı ve bilinçli bireyler 

http://www.cevreorman.gov.tr/
http://www.epa.gov/enviroed
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yetiĢtirmektir (Yücel ve Morgil 1998, Gökmen 2008, Meydan ve Doğu 2008,  Ürey ve 

ġahin 2010).  

Çevre eğitimi, dünyanın gündemine 1970’li yıllarda gelmiĢ, konu ile ilgili 

BirleĢmiĢ Milletlerin öncülüğünde birçok uluslararası çalıĢma yapılmıĢtır. 1975 yılında 

UNESCO tarafından geliĢtirilen “gelecek kuĢaklara çevre hakkı” kavramının tanıtılması 

yönünde çalıĢmalar yapılmıĢtır. 1977’de Tiflis Deklarasyonu ile çevre eğitimine iliĢkin 

ilk ortak uluslararası kararlar alınmıĢ, bu deklarasyonda çevre eğitimi ilkeleri 

farkındalık, bilgi, tavır, çözüm becerisi ve katılımcı birey olabilme olarak sıralanmıĢtır 

(Yücel ve Morgil 1998, Ünal ve DımdıĢkı 1999,Yılmaz ve ark. 2002, Gökmen 2008). 

Bu ilkeler günümüze kadar korunmakla birlikte zaman içinde değiĢikliğe 

uğramıĢ ve çeĢitlilik kazanmıĢtır. 1980’li yıllarda “çevre eğitimi-vatandaĢlık eğitimi 

iliĢkisi” vurgulanmıĢ, günümüzde ise “çevre etiği” ve “sürdürülebilirlik” kavramları 

öncelik kazanmıĢtır (UNEP-UNESCO 1977 Ertürk 1998 Akt: Kayıkçı 2003, Hotinli 

2007, Gökmen 2008). 

Ülkemizde ise 1970’li yıllarda uluslararası düzeyde yapılan çalıĢmaların 

etkisiyle, çevre eğitimine yönelik siyasi politikalar geliĢtirilmiĢ, bildirgeler 

yayınlanmıĢtır. Uluslararası çevre kuruluĢları, sivil toplum kuruluĢları, Çevre ve Orman 

Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iĢbirliği içinde yeni projeler geliĢtirilmiĢtir 

(Çevre Duyarlılığı Ġçin Halk Eğitimi Bildirgesi 1991 KeleĢ ve Hamamcı 1997 Akt: 

Kayıkçı 2003, Gökmen 2008). Özellikle Türkiye’nin çevre politikasının temel ilkelerini 

belirlemek amacıyla hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda (2007-2013), çevre 

eğitiminin öneminden, gerekliliğinden bahsedilmiĢ, çevre eğitiminin aile içinde 

baĢlayarak yükseköğretim boyunca devam etmesi ve yaĢam boyu sürdürülmesi üzerinde 

durulmuĢtur (Dokuzuncu Kalkınma Planı Çevre Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, 

http://ekutup.69. dpt.gov.tr/cevre/öik688.pdf, 12.04.10). Literatür incelendiğinde, örgün 

eğitim kurumlarında özellikle ilköğretim ve ortaöğretimde çevre eğitimi ile ilgili 

zorunlu ve seçmeli derslerin yer aldığı ancak yükseköğretim kurumlarında yeterince yer 

almadığı dikkat çekmektedir (Oruçoğlu 1996 Devecioğlu 1994 Akt: Kayıkçı 2003).  

Yükseköğretimde çevre eğitimi, çevre sorunlarının oluĢmaması ya da ortaya 

çıkan sorunların çözüme kavuĢturulması için gereklidir. Yükseköğretim sürecinde çevre 

eğitimi almıĢ bireylere; çevre sorunları konusunda duyarlı olmaları, çevreyi koruma 

yollarını öğrenme ve bunları baĢkalarına öğretmeleri, günlük yaĢantılarında çevreye 

zarar vermeden ihtiyaç duydukları yaĢam kalitesini sürdürülebilmeleri öğretilmelidir 
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(Çevre Sorunları Vakfı Yayınları 1985 Ġleri 1998 Akt: Çelen ve ark. 2002, Öznur 2008, 

Kainth 2009).  

Ülkemizdeki yükseköğretim programları incelendiğinde; çevre kavramının 

birçok bilim dalı ile ilgili olması ve disiplinlerarası bir yaklaĢım gerektirmesi nedeniyle 

farklı bilim dallarında çevre ile ilgili derslerin Ekoloji, Türkiye'nin Çevre Sorunları, 

Çevre Hukuku, Çevre Felsefesi, Ekosistemler, Çevre ve Ġnsan, Çevre Biyolojisi, Çevre 

Sağlığı gibi farklı baĢlıklar altında verildiği görülmektedir. Ayrıca üniversitelerin 

mühendislik, ziraat, orman, fen-edebiyat, eğitim, tıp fakülteleri ve hemĢirelik 

yüksekokullarında çevre ile ilgili dersler verilmektedir. Bu derslerin birçoğu lisansüstü 

düzeyde seçmeli ders olarak verilmekle beraber bazı bilim dallarında zorunlu olarak 

lisans eğitiminde de yer almaktadır (Ġleri 1998, Tüysüzoğlu 2005, Gökmen 2008, 

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr/ylisans.htm, 12.05.10).  

2.4.1.  HemĢirelikte Çevre Eğitimi 

Çevre kavramı, çağdaĢ hemĢireliğin kurucusu Florence Nightingale’den 

günümüze hemĢireliğin temel kavramları ve kuramları arasında yer almakta ve önemi 

giderek artmaktadır (Babadağ 2007, Libster 2008). Kırım savaĢında (1853-1856) 

Nightingale, savaĢ ve yaĢam koĢullarının yetersizliğini gözlemlemiĢ, savaĢta Ġngiliz 

askerlerinin maruz kaldıkları sağlıksız çevre koĢullarının düzeltilmesi konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ,  “HemĢirelik Üzerine Notlar” adlı kitabında ıĢık, koku, temiz hava, 

yeterli beslenme ve hijyen gibi fiziksel çevre faktörlerinin hastanın sağlığını etkilediğini 

belirtmiĢ, hemĢirelik ve çevre arasındaki tarihsel bağlantının önemini vurgulamıĢtır 

(Pope ve ark. 1995, Velioğlu 1999, Gerber ve Mcguire 1999, Babadağ 2007, Libster 

2008, Karahan 2009). Ayrıca Nightingale, hemĢirelik bakımı ile hastaya güvenli ve 

iyileĢtirici bir çevre sağlama arasındaki bağlantıyı açıklamıĢ, hastaya güvenli ve 

iyileĢtirici bir çevre sağlamanın önemli olmasının, hemĢireliğin değerlerinden ve kendi 

felsefesinden kaynaklandığını ileri sürmüĢtür. Florence Nightingale’den günümüze 

kuramcı hemĢirelerin çevreye büyük önem vermesi, geçmiĢten geleceğe çevrenin 

hemĢirelik disiplini açısından önemli bir miras olacağını düĢündürmektedir (Babadağ 

2007, Libster 2008).  

Günümüzde çevre sorunlarının birey, toplum kadar küresel sağlığı da ciddi 

boyutlarda tehdit etmesi, hemĢirelerin uygulamalarında çevreye karĢı daha duyarlı 

olmasını ve sorunlara küresel boyutta bakıĢ açısı geliĢtirerek çözümler üretmesini 

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr/ylisans.htm
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gerektirmektedir (Kirk 2002, Johnston ve ark. 2005, Watterson ve ark. 2005, Hewitt ve 

ark. 2006, Carlton ve ark. 2007, Libster 2008, Jonckher ve Brouwer 2009, Hill ve ark. 

2010). 

Küresel sağlık açısından ele alındığında; kaynaklarda günümüzde yaĢanan farklı 

çevresel sorunların birey, aile ve toplumun sağlığı için giderek artan bir tehdit 

oluĢturduğu vurgulanmakta, geliĢmekte olan ülkelerde hastalıkların %80’ine kirli 

suların yol açtığı belirtilmektedir (Ġstanbul Su Forumu 2008, Erdoğan 2008). 

Kamuoyunda yaygın olarak bilinen Windscale (1957, Ġngiltere), Three Mile Island 

(1979, ABD) ve Çernobil (1986, SSCB) kazalarının yanı sıra dünyada bir felakete yol 

açabilecek yüzlerce nükleer kazanın gerçekleĢmiĢ olduğu, nükleer santrallerin civarında 

yaĢayanlarda görülen kanser vakalarında yüzde 400’lük artıĢ, genetik mutasyonlar 

sonucu normal olmayan doğumlar ve yaygın lösemi hastalıklarının gözlemlendiği ilgili 

yayınlarda yer almaktadır (http://nukleer.greenpeace.org/?p=2101, 21.05.10). Bunun 

dıĢında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Amerika’da yapılan önemli bir çalıĢmaya 

göre hava kirliliği ile kardiyovasküler ve akciğer hastalıklarının, radyasyon nedeniyle 

yaĢanan kanser vakalarının artıĢı arasında önemli bir iliĢki olduğunu vurgulamıĢtır 

(Samet ve ark. 2000 Pruss ve Corvalan 2006 Akt: Dixon ve ark. 2009). Bununla birlikte 

su kirliliği ile böbrek taĢı oluĢumu, dermatit, infertilite gibi hastalık risklerinin arttığı, 

hastane atıklarından özellikle kemoterapi atıklarının, anestezik ajanların, intravenöz 

plastik atıkların, nazogastrik tüplerin, üriner kataterlerin enfeksiyon kontrolü ve güvenli 

çevre koĢullarının sağlanması açısından riskli maddeler olduğu, ozon tabakasının tahribi 

nedeniyle cilt kanseri sıklığı ve katarakt sıklığının arttığı kaynaklarda vurgulanmaktadır 

(Jameton ve Piece 2001, Baykal ve Baykal 2008, Kaith 2009). Bu ve benzeri risklerin 

azaltılması konusunda tüm sağlık profesyonellerine olduğu gibi hemĢirelere de çok 

fazla sorumluluk düĢmektedir.  

DSÖ’e göre (2010) çevre sağlığı, kiĢinin yaĢam kalitesini ve davranıĢlarını 

etkileyen fiziksel, sosyal, kültürel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin tümünü ve bu 

faktörlerin kontrolünü kapsar (Watterson ve ark. 2005, 

http://www.who.int/topics/environmental_health/en, 11.01.10). Gerber ve McGuire 

(1999) çevre sağlığı ile ilgili hemĢireleri birey, aile ve toplumu çevresel tehlikelerin 

olası etkileri ve bu etkilerin önlenmesi konusunda eğitim veren, çevreye duyarlı 

yaĢayarak rol-model olan sağlık profesyoneli olarak tanımlamaktadır (Gerber ve 

McHuire 1999). Uluslararası HemĢirelik Birliği (ICN) ise (1999); hemĢireleri çevresel 

http://nukleer.greenpeace.org/?p=2101
http://www.who.int/topics/environmental_health/en
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riskler konusunda duyarlı olmaya, çevre kirleticilerinin ölçülmesi, çevresel çalıĢma 

koĢullarının iyileĢtirilmesi, hemĢirelik giriĢimlerinin çevresel tehlikeleri konusunda 

duyarlı olmaya teĢvik etmektedir (Watterson ve ark. 2005). 

Profesyonel hemĢirelik uluslararası kuruluĢların da vurguladığı gibi toplum 

sağlığının ve çevre sağlığının geliĢtirilmesinde sağlık bakım sisteminin anahtar 

konumundadır. Bu bağlamda hemĢirelerin çevre sağlığının korunması, sürdürülmesi ve 

geliĢtirilmesi konusunda eğitim alması ve toplumu bu açıdan eğitmesinin yaĢamsal 

önemi vardır. HemĢirelerin çevre sağlığı ile ilgili konularda bilgi, beceri kazanıp 

sorunların farkında olmaları amacıyla yapılan kapsamlı çalıĢmalar 1994 yılında Toksik 

Maddeler ve Hastalık Kontrol Birliği tarafından baĢlatılmıĢtır. Çevre ile ilgili temel 

ilkeleri vurgulayan “Çevre, Sağlık, HemĢirelik” isimli kitap 1995 yılında yayınlanmıĢ, 

1996 yılında da Ulusal HemĢirelik AraĢtırmaları Enstitüsü (NINR) hemĢirelerin çevre 

sağlığı konusunda önemli rolü olduğunu vurgulayan bir panel düzenlemiĢtir (Pope ve 

ark. 1995, Nursing and Environmental Roundtable Final Report 2002, Sweeney ve 

Peyster 2005, Watterson ve ark. 2005, Carlton ve ark. 2007, Reid 2007). 2007 yılında 

ise Amerikan HemĢireler Birliği (ANA); çevre güvenliği konusunda hemĢireler ve hemĢire 

eğitimciler için “HemĢirelik için Çevre Sağlığı Ġlkeleri ve Pratik Uygulama Stratejileri” adlı bir kılavuz 

yayınlamıĢ, bu kılavuzda hemĢirelerin çevre sağlığı uygulamalarına dâhil olmaları gerektiğini 

vurgulamıĢtır. 

HemĢirelik eğitimi programları içinde çevre ve çevre sağlığı ile ilgili eğitimin 

yeri araĢtırıldığında kaynaklarda yurt içi ve yurt dıĢında hemĢirelik eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarında çevre sağlığı ile ilgili derslerin halk sağlığı hemĢireliği 

yüksek lisans ve doktora programları içinde genellikle seçmeli ders olarak yer aldığı, 

lisans programlarında ise konunun genellikle derslerin üniteleri içinde yer aldığı 

görülmektedir (www.son.jhmi.edu/, http://sklad.cumc.columbia.edu/nursing, 

http://www.uofaweb.ualberta.ca/nursing, http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/, 

http://saglik.marmara.edu.tr/, http://www.sabe.ibu.edu.tr/hemsire.htm, 

http://www.hemsirelik.hacettepe.edu.tr/lisans/HEM418.shtml,  22.02.10).  

 

 

 

 

 

http://www.son.jhmi.edu/
http://sklad.cumc.columbia.edu/nursing
http://www.uofaweb.ualberta.ca/nursing
http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/,%20http:/saglik.marmara.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/,%20http:/saglik.marmara.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/,%20http:/saglik.marmara.edu.tr/
http://www.sabe.ibu.edu.tr/hemsire.htm
http://www.hemsirelik.hacettepe.edu.tr/lisans/HEM418.shtml
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2.5. Ġlgili AraĢtırmalar 

Konu ile ilgili araĢtırmalar incelendiğinde öğrencilerin çevre duyarlılığından çok 

çevreye yönelik tutumlarını, farklı değiĢkenlerle çevreye yönelik tutum arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen çalıĢmaların yer aldığı görülmektedir. Yurt dıĢında hemĢirelik 

öğrencilerini ele alan sınırlı sayıda araĢtırma olduğu, ülkemizde ise hemĢirelik 

öğrencilerinin çevre duyarlılığını inceleyen çalıĢmaların yetersiz olduğu, çevre 

duyarlılığı ile ilgili çalıĢmaların ağırlıklı olarak eğitim fakültesi ve tıp fakültesi 

öğrencilerinde yapıldığı görülmüĢtür. Türkiye’de bugüne kadar çevre duyarlılığına 

iliĢkin yapılmıĢ araĢtırmaların sayısı oldukça azdır.  

Hava kirliliği ile ilgili ülkemizde yapılan çalıĢmalar incelendiğinde; Çevre ve 

Orman Bakanlığı tarafından 2005 yılı içerisinde 31 ilimize hava kalitesi ölçüm 

istasyonu kurulduğu, bununla birlikte hava kirliliği konusunda birçok yasal düzenleme 

de yapılmaya devam edildiği görülmektedir (DPT 2007). 

Toprak kirliliği ile ilgili ülkemizde yapılan çalıĢmalar incelendiğinde; toprak 

kirliliğine yönelik tespit çalıĢmalarının yapılmadığı görülmüĢtür. Devlet Planlama 

TeĢkilatı’nın 2007’deki raporuna göre; ülkemizde toprak kaynaklarının korunmasına 

yönelik ulusal stratejik plan çalıĢmalarının zaman geçirmeksizin baĢlatılması, kirlenmiĢ 

alanların belirlenmesi, kayıt altına alınması, incelenmesi, sınıflandırılması ve kirlenmiĢ 

sahaların, toprakların yeniden iyileĢtirilmesinde uygulanan yöntemler konusunda 

ülkemiz için ulusal bir program oluĢturulması ve ilgili yönetmeliklerle denetlenmesi 

gerektiği vurgulanmıĢtır (Çevre ve Orman Bakanlığı 2004, DPT 2007).  

Hükümetlerarası Ġklim DeğiĢikliği Paneli’nin (IPCC 2001) 3. değerlendirme 

raporunda kullanılan iklim modellerine göre 2050 yılında Türkiye’deki sıcaklık 

değiĢiminin sadece sera gazları dikkate alındığında 1-3 °C artacağı, sera gazları ile 

birlikte sülfat ve kurum parçacıkları da modele eklendiğinde sıcaklık artıĢının 1-2 °C 

arasında olacağı açıklanmıĢtır (Yılmaz 2005 Akt: Erdoğan ve ark. 2008). 

Hükümetlerarası Ġklim DeğiĢikliği Paneli’nin (IPCC 2001) yayınladığı rapora 

göre sıcak hava dalgalarındaki artıĢların ve iklim değiĢikliğinin kalp ve solunum sistemi 

hastalıklarına bağlı ölümlere neden olduğu açıklanmıĢtır (Erdoğan ve ark. 2008). 

ABD’deki Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin raporuna göre 1998 yılında 

Florida’da meydana gelen yangın nedeniyle astım, bronĢit ve göğüs ağrısı Ģikâyetleriyle 

acil servise baĢvuran hastaların saysında önemli artıĢ olduğu bildirilmiĢtir (IPCC 2001, 

Erdoğan ve ark. 2008). 
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Dünya Baraj Komisyonu’nun 2000 yılındaki raporuna göre; barajların reklamı 

yapıldığı kadar verimli olmadığı, ortalama tahmini maliyet artıĢının %56 olduğu, 

hidroelektirik barajların yarısının vaat edilenden çok daha düĢük enerji ürettiği, kentleri 

beslemek üzere inĢa edilenlerin üçte ikisinin vaat edilenden daha az su sağladığı 

saptanmıĢtır. Aynı raporda yapılan barajlar nedeniyle dünya çapında kırsal alanlarda 

yaĢayan en azından toplam 80 milyon kiĢinin evlerini, topraklarını, iĢlerini yitirdiği; 

Gana’nın Volta Nehri üzerindeki Akosombo Barajı’nın 80.000; Mısır’daki Assuan 

Yüksek Barajı’nın 120.000; Hindistan’ın Damadur Barajı’nın 90.000; Afrika’nın 

güneyindeki Kariba Barajı’nın yaklaĢık 60.000 ve Pakistan’daki Tarbela Barajı’nın ise 

90.000’den fazla kiĢinin yer değiĢtirmesine neden olduğu vurgulanmıĢtır (Pearce 2009). 

Nükleer santraller üzerine yapılan araĢtırmalarda ise; son 30 yıllık dönemde 

ABD’de 9.764 MW kapasitesindeki nükleer santral kapatılırken, 35.000 MW’ın 

üzerinde rüzgâr enerjisi santrali kurulmuĢtur. Benzer Ģekilde; Almanya’da 6.000 MW 

kapasitesindeki nükleer santral kapatılarak 25.000 MW rüzgâr enerjisi santrali 

kurulmuĢ, Fransa’da 4.000 MW kapasitesindeki nükleer santral kapatılarak 4.500 MW 

rüzgâr enerjisi santrali kurulmuĢ, Ġngiltere’de 3.300 MW kapasitesindeki nükleer santral 

kapatılarak 4.000 MW rüzgâr enerjisi santrali kurulmuĢ, Ġspanya’da ise 600 MW 

kapasitesindeki nükleer santral kapatılarak 20.000 MW rüzgâr enerjisi santrali 

kurulmuĢtur (http://nukleer.greenpeace.org/?p=2101, 11.05.10). 

Topaloğlu (1999) tarafından yapılan çalıĢmada çevre kirliliğinin önlenmesi 

konusunda bireylerin çevreye yönelik tutumlarını, çevre konusunda eğitim almalarının 

olumlu yönde etkilediği, bireylerde çevre duyarlılığı oluĢmasında çevre eğitiminin 

önemli olduğu tespit edilmiĢtir.  

Özdemir’in (1988) yaptığı araĢtırmaya göre, eğitim yükseldikçe çevre 

sorunlarına duyarlılık artmaktadır. Ayrıca aynı araĢtırma, çevre eğitiminin çevre 

sorunlarına duyarlılığı artırdığı ve bilim adamlarından sonra çevre sorunlarına en 

duyarlı toplum kesimin öğrenciler olduğunu ortaya koymaktadır (Özdemir 1988 Akt: 

Kayıkçı 2003).  

Bahar ve Aydın (2002) tarafından yapılan çalıĢmada seminere dayalı grup 

sunumu ve tartıĢma tekniğinin 90 üniversite öğrencisinin sera gazları ve küresel ısınma 

konusundaki anlayıĢları ve yanılgılarının giderilmesi üzerine etkisi incelenmiĢtir. 

Deneysel yöntemin kullanıldığı çalıĢmada, öğrencilerin bu konularda yaygın kavram 

http://nukleer.greenpeace.org/?p=2101
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yanılgısına sahip oldukları ve tartıĢma tekniğinin bu konuların öğrenilmesinde son 

derece etkili olduğu ortaya konmuĢtur (Bahar ve Aydın 2000 Akt: Kahraman ve ark. 

2008). 

ġama’nın (2003), öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarını 

belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmasında, öğrencilerin çevreye yönelik tutumları ile 

cinsiyet, baba eğitim düzeyi, babanın mesleği, aile gelir düzeyi arasında olumlu yönde 

bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.  

Çabuk ve Karacaoğlu’nun (2003), eğitim bilimleri fakültesi öğrencilerinin çevre 

duyarlılığına yönelik görüĢlerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalıĢmada, kız 

öğrencilerin duyarlılık puan ortalamalarının erkek öğrencilerin puan ortalamalarından 

daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada çevre duyarlılığı puanı ile sınıf ve 

öğrenim görülen bölüm arasında anlamlı bir iliĢki olduğu, yaĢ grupları arasında ise 

anlamlı bir iliĢki olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Özmen ve arkadaĢlarının (2005) üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına 

yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri incelediği çalıĢmasında; yaĢ, cinsiyet, yaĢanılan 

en uzun bölge gibi değiĢkenlerin çevreye yönelik tutumu etkilediği tespit edilmiĢtir. 

Aynı çalıĢmada öğrencilerin %65’inin çevre ile ilgili konulara duyarlı olduğu, 

%84,9’unun herhangi bir çevre kuruluĢunun etkinliklerine katılmadığı tespit edilmiĢtir.  

Erol ve Gezer’in (2006), sınıf öğretmenliği adaylarının çevre ve çevre 

sorunlarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmada, öğrencilerin 

çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları genel olarak zayıf bulunmuĢtur. 

Öğrencilerin çevreye yönelik tutumları ile cinsiyet, yaĢ ve kardeĢ sayısı arasında olumlu 

bir iliĢki olduğu, yaĢadıkları bölge, ailenin gelir düzeyi ve çevre ile ilgili daha önce ders 

alma durumları arasında bir iliĢki olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Gökçe ve arkadaĢlarının (2007), ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik 

tutumlarını belirlemek amacıyla yaptıkları çalıĢmada, öğrencilerin çevreye yönelik 

tutumlarının cinsiyet ve akademik baĢarı düzeyine göre farklılaĢtığı; anne ve baba 

eğitim düzeyine göre farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir.  

Özden’in (2008), ülkemizdeki sınıf öğretmenlerinin çevreye yönelik tutumlarını 

ve duyarlılıklarını belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmasında; kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre çevreye karĢı daha duyarlı olduğu, kardeĢ sayısı az olan öğrencilerin 

kardeĢ sayısı fazla olan öğrencilere göre çevreye daha duyarlı olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Ayrıca öğrencilerin sınıfı, baba eğitim düzeyi, yaĢadıkları en uzun bölge ile çevre 

duyarlılığı arasında olumlu yönde iliĢki tespit edilmiĢtir.  

Altunoğlu ve Atav’ın (2009) ortaöğretim öğrencilerinin çevresel risk algısını 

belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmalarında, öğrencilerin ortanın üzerinde bir çevre 

algısının olduğu, öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarının yüksek 

olduğu tespit edilmiĢtir. Aynı araĢtırmada ayrıca, öğrenciler tarafından en riskli görülen 

ve ilk üç sırada yer alan çevre sorunlarının sırasıyla; küresel çevre riskleri arasında yer 

alan sera etkisi, kimyasal çevre riskleri arasında yer alan radyasyon ve yine küresel 

çevre riski arasında yer alan ozon tabakasındaki incelme olduğu tespit edilmiĢtir.  

Kaith’in (2009) sınıf öğretmenlerinin çevreye yönelik duyarlılıklarını incelemek 

amacıyla yaptığı çalıĢmasında; sınıf öğretmenlerinin endüstiyel, nükleer ve tarımsal 

atıklar konusunda duyarlı olduğu tespit edilmiĢtir. Aynı çalıĢmada resim 

öğretmenlerinin ise kentsel ve tıbbi atıklar konusunda duyarlı oldukları tespit edilmiĢtir.  

Kahraman ve arkadaĢlarının (2008) yaptığı çalıĢmada öğrencilerin çoğunun 

küresel ısınma konusunda düĢük bir farkındalık seviyesine sahip olduğu, günümüzün 

ciddi çevre sorunlarından biri olan küresel ısınmayı önleme konusunda en çok 

sorumluluğun bireylere, devlet kurumlarına, eğitimcilere, sivil toplum örgütlerine 

düĢtüğü tespit edilmiĢtir.  

Kahyaoğlu ve arkadaĢlarının (2008), ilköğretim öğretmen adaylarının çevreye 

yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yaptıkları çalıĢmada, öğretmen adaylarının 

çevreye yönelik tutumları ile cinsiyet, mezun olduğu ortaöğretim kurumunda eğitim 

alma durumu arasında bir iliĢki olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Özdemir ve arkadaĢlarının (2004), tıp fakültesi öğrencilerinin çevre sorunları 

konusundaki farkındalıkları ve duyarlılıklarını belirlemek amacıyla yaptıkları 

çalıĢmada, 21 yaĢ ve altı gruptaki öğrencilerin çevreye duyarlılık puanlarının diğer yaĢ 

gruplarına göre daha yüksek olduğu, çevre ile ilgili ders alma, çevre ile ilgili örgüte üye 

olma ile çevreye duyarlılık puanı arasında bir iliĢki olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Çelen ve arkadaĢlarının (2002) sağlık eğitim fakültesi öğrencilerinin çevreye 

duyarlılıklarını incelediği çalıĢmasında; öğrenim hayatları boyunca ve üniversitede 

çevre ile ilgili ders alan öğrencilerin diğer öğrencilere göre çevreye karĢı daha duyarlı 

olduğu görülmüĢtür. Ayrıca aynı çalıĢmada, öğrencilerin cinsiyet ve sınıf özelliklerinin 

çevre duyarlılığını etkilediği tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu çevre 
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ile ilgili derslerin ilköğretim ve ortaöğretimde zorunlu, yükseköğretimde ise seçmeli 

olması ve konusunda uzman biri tarafından verilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 

Beyhun ve arkadaĢları (2007), bir üniversitede öğrenim gören tıp fakültesi 

öğrencilerinin çevresel risk algılama düzeylerini belirlemek amacıyla bir çalıĢma 

yapmıĢtır. Yapılan çalıĢmada öğrenciler tarafından algılanan en yüksek çevresel 

risklerin stres, ozon tabakasının delinmesi ve motorlu araç kazaları olduğu tespit 

edilmiĢtir. Aynı araĢtırmada algılanan en düĢük çevresel risklerin ise cep telefonu, iklim 

değiĢikliği ve ĢiĢe suları olduğu, çevresel riskler konusunda en çok baĢvurulan bilgi 

kaynaklarının ise hekimler ve bilimsel dergiler olduğu tespit edilmiĢtir.  

Ek ve arkadaĢlarının (2009) bir üniversitede farklı akademik alanlarda öğrenim 

gören öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutum ve duyarlılıkları konusunda yaptığı 

çalıĢmada; yaĢ, sınıf, cinsiyet, yaĢadıkları en uzun yer ve okudukları bölüm ile çevre 

duyarlılığı arasında iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Sağlık yüksekokulunda öğrenim 

gören hemĢirelik öğrencilerinin çevreye yönelik tutum puanlarının meslek 

yüksekokulunda öğrenim gören diğer öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Türü 

AraĢtırma hemĢirelik yüksekokulu öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve iliĢki arayıcı 

araĢtırma tipinde planlanmıĢtır. 

3.2.  AraĢtırmanın Yeri 

 AraĢtırma, Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik 

Yüksekokulu’nda 2008–2009 öğretim yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

3.3. AraĢtırmada Yanıtlanması Beklenen Sorular 

 HemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢleri nedir? 

 HemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinde; sınıf, cinsiyet, boĢ 

zaman etkinliklerine katılma, ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim alma, çevre ile 

ilgili yayınları takip etme, kitle iletiĢim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu 

düĢünme, hemĢirelik eğitiminin çevre duyarlılığı yarattığını düĢünme, çevre ile ilgili 

sivil toplum örgütlerini tanıma, çevre konusunda çalıĢmalara katılma, çevre eğitimi 

alma değiĢkenleri ile iliĢki var mıdır? 

3.4.  AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

 AraĢtırma evrenini Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik 

Yüksekokulu'nda 2008–2009 öğretim yılında öğrenim gören birinci sınıfta 162, ikinci 

sınıfta 163, üçüncü sınıfta 120, dördüncü sınıfta 108 olmak üzere toplam 553 öğrenci 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada evrenin tamamına ulaĢılması hedeflenmiĢ olup, örneklem 

seçimine gidilmemiĢ gönüllü katılım esas alınmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini; 5 

öğrencinin anket formunu yanlıĢ doldurma nedeniyle değerlendirme dıĢı tutulması, 20 

öğrencinin araĢtırmaya katılmak istememesi, 31 öğrencinin okulda olmaması nedeniyle 

toplam 487 öğrenci oluĢturmuĢtur. Evrenin %88’ine ulaĢılmıĢtır.  

3.5. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından literatür doğrultusunda 

geliĢtirilen “KiĢisel Bilgi Formu” (Ek-1) (Bahar 2000, Özdemir ve ark. 2004, Özmen ve 
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ark. 2005) ve Çabuk ve Karacaoğlu tarafından geliĢtirilen “Çevre Duyarlılığına iliĢkin 

Anket Formu” (Ek-2) kullanılmıĢtır (Çabuk ve Karacaoğlu 2003). 

 

3.5.1. KiĢisel Bilgi Formu 

KiĢisel bilgi formu, hemĢirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik 17 sorudan oluĢmaktadır. Öğrencilerin sosyo-demografik 

özellikleri arasında; sınıf, yaĢ, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, anne ve babanın 

eğitim durumu, boĢ zaman etkinlikleri, ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim alma, çevre 

ile ilgili yayınları takip etme, kitle iletiĢim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu 

düĢünme, çevre ile ilgili çalıĢmaları yeterli bulma, hemĢirelik eğitiminin çevre 

duyarlılığı yarattığını düĢünme, çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini tanımasına iliĢkin 

düĢüncelerini içeren sorular yer almaktadır. 

3.5.2. Çevre Duyarlılığı Anket Formu 

Bu form, öğrencilerin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla 

Çabuk ve Karacaoğlu (2003) tarafından geliĢtirilmiĢ,  cronbach alpha iç tutarlık 

katsayısı 0,81 bulunmuĢtur (Çabuk ve Karacaoğlu 2003). Anket formu, 24 sorudan 

oluĢmaktadır. Formda öğrencilerin çevreye karĢı duyarlı olup olmadıklarına, örgün 

eğitim kurumlarında aldıkları çevre eğitiminin çevre duyarlılığı kazanmada yeterli olup 

olmadığına iliĢkin görüĢlerini almaya yönelik sorular yer almaktadır (Çabuk ve 

Karacaoğlu 2003).  

Anket formunun cevap seçenekleri ilk yirmi soru için “Asla, Bazen, Her 

Zaman”, sonraki dört soru için “Evet, Kısmen, Hayır” arasında değiĢmektedir. Cevap 

seçenekleri aĢağıdaki puan aralıkları dikkate alınarak değerlendirilmiĢtir (Balcı 2007). 

Maddelerden alınan minimum puan 1,66, maksimum puan ise 2,75 olup; maddelerden 

alınan puanın artması çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerin olumlu yönde arttığını 

göstermektedir. 

 

                          Seçenek                                         Puan Aralığı    

       Asla /Hayır                                1,00–1,66           

       Bazen /Kısmen                                           1,67–2,34           

       Her Zaman /Evet                                           2,35–3,00   
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3.6. Anket Formunun Geçerlik ve Güvenirliği 

Anket formunun araĢtırmaya özgü güvenirliği Cronbach Alpha güvenirlik 

katsayısı ile değerlendirilmiĢtir. Formda yer alan soruların Cronbach Alpha katsayısının 

0,83 ile 0,86 arasında değiĢtiği, tüm maddelere ait Cronbach alpha katsayısının 0,86 

olduğu bulunmuĢtur. Anket formundaki soruların Cronbach alpha değerleri Tablo 3-

1’de verilmiĢtir. Bu değerler, çalıĢmada kullanılacak anket formunun güvenirlik 

düzeyinin kabul edilebilir düzeyde olduğunun kanıtı olarak kabul edilmiĢtir (Akgül 

2005, Balcı 2007). 
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        Tablo 3-1: HemĢirelik Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin Maddelerin 

Cronbach Alfa Değerleri ve Madde Toplam Puan Korelasyonları (N:487) 

Maddeler 
Cronbach Alfa 

Değeri 

Madde Toplam Puan 

Korelasyonları 

1. Ozon tabakasına zararlı maddeleri içeren tüketim mallarını (deodorant ve diğer spreyleri) kullanmamaya 

dikkat eder misiniz? 0,84 0,30 

2. Kendi aracınız olsa bile, hava kirliliğine yol açmamayı dikkate alarak toplu taĢım araçları kullanır 

mısınız? 0,84 0,27 

3. KonuĢurken ve çeĢitli araçları kullanırken diğer insanların etkilenmemesine dikkat eder misiniz? 0,84 0,32 

4.Ġnsanları, hava kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 0,83 0,49 

5. Temizlik maddelerini, zararlı kimyasal maddeler içerip içermediğine dikkat ederek mi satın alırsınız? 0,83 0,50 

6.Su kullanımında her koĢulda tutumlu musunuz? 0,84 0,36 

7. Motor yağı, boya gibi zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona karıĢmamasına özen gösterir misiniz? 0,83 0,45 

8.Ġnsanları, su kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 0,83 0,45 

9. Yazı yazdığınız kâğıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen gösterir misiniz? 0,83 0,34 

10. Kâğıt peçete kullanımında her koĢulda tutumlu musunuz? 0,84 0,36 

11. YetiĢebilmesi için uygun koĢulları dikkate alarak fidan diker misiniz? 0,83 0,48 

12. Atıkların çöp kutusuna ulaĢmasına dikkat eder misiniz? 0,84 0,32 

13. Atıkları, yeniden değerlendirilebilmeleri için uygun geri dönüĢüm kutularına atar mısınız? 0,83 0,46 

14. Çöpleri atarken sınıflandırır mısınız? 0,83 0,42 

15.Çevrenizdeki insanları, toprak kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 0,83 0,56 

16. Evli olsaydınız/iseniz, ekolojik dengeyi göz önüne alarak nüfus planlamasına dikkat eder misiniz? 0,84 0,36 

17. Ġnsanlık için, insanlar ve hayvanlar üzerinde her türlü deney yapılmasını uygun görüyor musunuz? 0,84 0,21 

18. Çevrenizdeki insanları, ekolojik dengenin korunması konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 0,83 0,56 

19.Çevre konusunda yapılan seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalıĢmalara katılıyor musunuz? 0,83 0,51 

20.Çevre konusunda çalıĢan gönüllü kuruluĢların çalıĢmalarına katılıyor musunuz? 0,83 0,44 

21. Hava kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 0,86 0,49 

22. Su kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 0,86 0,52 

23. Toprak kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 0,85 0,56 

24. Ekolojik denge konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 0,86 0,52 

Toplam 0,86 
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3.7. Verilerin Toplanması   

Verilerin toplanması için 2008-2009 öğretim yılı Nisan ayında tüm anabilim dalı 

baĢkanlarıyla görüĢülmüĢ ve öğrencilere gerekli açıklamalar yapılarak formları 

doldurmaları istenmiĢtir. Verilerin toplanması esnasında zaman sınırlaması konulmamıĢ 

olup, formların cevaplanması ortalama 15 dk. sürmüĢtür. 

3.8. Etik Konular 

AraĢtırmaya baĢlamadan önce anket formunun tezde kullanılmasına dair, anket 

formunu geliĢtiren Çabuk ve Karacaoğlu’ndan (2003) (Ek-3), araĢtırmanın etik açıdan 

uygunluğuna dair Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan ve 

verilerin toplanmasına dair Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik 

Yüksekokulu Müdürlüğü’nden (Ek-4) izin alınmıĢtır.  

3.9. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

AraĢtırma Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören hemĢirelik öğrencileriyle sınırlıdır. 

3.10. Verilerin Değerlendirilmesi 

ÇalıĢmada elde edilen bulguların değerlendirilmesi, bilgisayar ortamında SPSS 

17.0 paket programında yapılmıĢtır. ÇalıĢma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemlerin (aritmetik ortalama, standart sapma, frekans-yüzde) yanı sıra 

parametrelerin gruplararası karĢılaĢtırmalarında Oneway Anova testi, farklılığa neden 

çıkan grubun tespitinde Tukey HDS testi, parametrelerin iki gruplararası 

karĢılaĢtırmalarında Student t test ve parametreler arasındaki iliĢkilerin incelenmesinde 

Spearman’s Rho korelasyon analizi kullanılmıĢtır. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirilmiĢtir.(Balcı 2002, Erefe ve ark. 2002, Akgül 2005). 
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4. BULGULAR 

AraĢtırma, Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören hemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerini belirlemek amacıyla planlanan, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir çalıĢma 

olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen bulgular hemĢirelik öğrencilerinin; 

 

 tanıtıcı özelliklerini, 

 çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerini, 

 çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin bazı değiĢkenlerle karĢılaĢtırılmasını 

içeren bölümler halinde sunulmuĢtur. 

 

4.1. HemĢirelik Öğrencilerinin Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

 

AraĢtırma grubunu oluĢturan hemĢirelik öğrencilerinin bazı sosyo-demografik 

özelliklerine iliĢkin bulguların dağılımı ġekil 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 ve 4-7, Tablo 

4-1 ve Tablo 4-2’de gösterilmiĢtir. 
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HemĢirelik öğrencilerinin % 26,7’sinin (130 kiĢi) 1.sınıf, % 33,5’inin (163 kiĢi) 

2.sınıf, % 20,9’unun (102 kiĢi) 3.sınıf, % 18,9’unun (92 kiĢi) 4.sınıf oldukları 

belirlenmiĢtir (ġekil 4-1). 

 

                 ġekil 4-1: HemĢirelik Öğrencilerinin Sınıflarının Dağılımı (N: 487) 

 

HemĢirelik öğrencilerinin %13’ünün 19 yaĢ ve altında, %28’inin 20 yaĢında, 

%23’ünün 21 yaĢında, %19’unun 22 yaĢında, %11’inin 23 yaĢında, % 6’sının ise 24 yaĢ 

ve üzerinde,  yaĢ ortalamalarının ise 21,11±1,75 olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4-2). 

 

 

 

                   ġekil 4-2:HemĢirelik Öğrencilerinin YaĢ Dağılımı (N: 487) 

1. Sınıf 

 
%26,7 

 

2. Sınıf 

 
%33,5 

 

3. Sınıf 

 
%20,9 

 

4. Sınıf 

 
%18,9 

 

%13  

19 yaş ve altı 

 

%28 

20 yaş 

 %23 

21 yaş 

 

%19 

22 yaş 

 

%6 

24 yaş ve  

üstü 

 

%11 

23 yaş 

  

 



 29 

HemĢirelik öğrencilerinin %91,8’inin (447 kiĢi) kız, %8,2’sinin (40 kiĢi) erkek 

olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4-3). 

 

ġekil 4-3: HemĢirelik Öğrencilerinin Cinsiyet Dağılımı (N: 487) 

 

HemĢirelik öğrencilerinin %98,4’ünün (479 kiĢi) bekâr, %1,6’sının (8 kiĢi) evli 

olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4-4). 

 

                ġekil 4-4: HemĢirelik Öğrencilerinin Medeni Durum Dağılımı (N: 487) 

 

 

 

Erkek 
%8,2 

Kız 
%91,8 

Bekar 
%98,4 

Evli 
%1,6 
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HemĢirelik öğrencilerinin % 39,0’ının (190 kiĢi) düz lise, %25,5’inin (124 kiĢi) 

yabancı dil ağırlıklı lise %20,5’inin (100 kiĢi) Anadolu lisesi, %10,9’unun (53 kiĢi) 

sağlık meslek lisesi, %1,2’sinin (6 kiĢi) özel lise, %0,8’inin (4 kiĢi) fen lisesi ve 

%2,1’inin (10 kiĢi) diğer liselerden mezun olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4-5). 

 

         

ġekil 4-5: HemĢirelik Öğrencilerinin Eğitim Durumlarının Dağılımı (N: 487) 

 

HemĢirelik öğrencileri annelerinin %57,5’inin (280 kiĢi) ilkokul, %16,6’sının 

(81 kiĢi) lise, %11,7’sinin (57 kiĢi) okuryazar değil, %10,9’unun (53 kiĢi) ortaokul, 

%2,5’inin (12 kiĢi) üniversite/yüksekokul, %0,4’ünün (2 kiĢi) lisansüstü ve %0,4’ünün 

(2 kiĢi) diğer okullardan mezun olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4-6). 

                                  

ġekil 4-6: HemĢirelik Öğrencileri Annelerinin Eğitim Durumlarının Dağılımı (N: 487) 

Anadolu Lisesi 
%20,5 

Sağlık Meslek Lisesi 
%10,9 

Yabancı Dil Ağırlıklı  
Lise 

%25,5 

Düz Lise 
%39,0 

Diğer 
%2,1 

Fen Lisesi 
%0,8 

Özel Lise 
%1,2 

Okuryazar değil 
%11,7 

İlkokul 
%57,5 

Ortaokul 
%10,9 

Lise 
%16,6 

Lisansüstü 
%0,4 

Diğer 
%0,4 

Üniversite/Yüksekokul 
%2,5 
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HemĢirelik öğrencileri babalarının %40,3’ünün (196 kiĢi) ilkokul, %28,5’inin 

(139 kiĢi) lise, %15,6’sının (76 kiĢi) üniversite/yüksekokul, %14,8’inin (72 kiĢi) 

ortaokul, %0,6’sının (3 kiĢi) okuryazar değil ve %0,2’sinin (1 kiĢi) diğer okullardan 

mezun olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4-7). 

 

 

 

ġekil 4-7: HemĢirelik Öğrencileri Babalarının Eğitim Durumlarının Dağılımı (N: 487) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkokul 
%40,3 

Ortaokul 
%14,8 

Lise 
%28,5 

Üniversite/Yüksekokul 
%15,6 

Diğer 
%0,2 

Okuryazar değil 
%0,6 
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Tablo 4-1: HemĢirelik Öğrencilerinin BoĢ Zaman Etkinliklerinin Dağılımı (N: 487) 

 

*Birden fazla seçenek iĢaretlenmiĢtir. 

 

HemĢirelik öğrencilerinin boĢ zamanlarında %74,1’i (361 kiĢi) sinema, tiyatro 

vb. etkinliklere katıldığı, %66,5’i (324 kiĢi) kitap, gazete, dergi okuduğu, %34,1’i (166 

kiĢi) doğa gezilerine katıldığı, %31,0’ı (151 kiĢi) spor yaptığı, %6,8’i (33 kiĢi) sosyal 

sorumluluk projelerine katıldığı, %9,9’u (48 kiĢi) ise boĢ zamanlarında diğer 

etkinliklere katıldıklarını ifade ettikleri belirlenmiĢtir (Tablo 4-1). 

4.2. HemĢirelik Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin GörüĢlerini Ġçeren   

Bulgular 

 

HemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin dağılımı, Tablo 

4-2, Tablo 4-3 ve Tablo 4-4’te sunulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BoĢ Zaman Etkinlikleri * n % 

Sinema, tiyatro, konser vb. etkinliklere katılma 361 74,1 

Kitap, gazete, dergi okuma 324 66,5 

Doğa gezilerine katılma 166 34,1 

Spor yapma 151 31,0 

Diğer 48 9,9 

Sosyal sorumluluk projelerine katılma 33 6,8 
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Tablo 4-2: HemĢirelik Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin GörüĢlerinin Dağılımı 

N:487) 

Maddeler 
Asla Bazen 

Her  

zaman 

n % n % n % 

1. Ozon tabakasına zararlı maddeleri içeren tüketim mallarını (deodorant ve diğer spreyleri) kullanmamaya dikkat 

eder misiniz? 
45 9,3 345 70,8 97 19,9 

2.Kendi aracınız olsa bile, hava kirliliğine yol açmamayı dikkate alarak toplu taĢıma araçları kullanır mısınız? 90 18,5 299 61,4 98 20,1 

3. KonuĢurken ve çeĢitli araçları kullanırken diğer insanların etkilenmemesine dikkat eder misiniz? 10 2,1 174 35,7 303 62,2 

4.Ġnsanları hava kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 21 4,3 298 61,2 168 34,5 

5. Temizlik maddelerini, zararlı kimyasal maddeler içerip içermediğine dikkat ederek mi satın alırsınız? 89 18,3 269 55,2 129 26,5 

6.Su kullanımında her koĢulda tutumlu musunuz? 11 2,3 219 45,0 257 52,7 

7.Motor yağı, boya gibi zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona karıĢmamasına özen gösterir misiniz? 80 16,4 229 47,0 178 36,6 

8.Ġnsanları, su kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 18 3,7 220 45,2 249 51,1 

9.Yazı yazdığınız kâğıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen gösterir misiniz? 8 1,6 169 34,7 310 63,7 

10.Kâğıt peçete kullanımında her koĢulda tutumlu musunuz? 31 6,3 235 48,3 221 45,4 

11. YetiĢebilmesi için uygun koĢulları dikkate alarak fidan diker misiniz? 77 15,8 294 60,4 116 23,8 

12.Atıkların çöp kutusuna ulaĢmasına dikkat eder misiniz? 4 0,8 116 23,8 367 75,4 

13. Atıkları, yeniden değerlendirilebilmeleri için uygun geri dönüĢüm kutularına atar mısınız? 7 1,4 213 43,7 267 54,9 

14.Çöpleri atarken sınıflandırır mısınız? 48 9,9 296 60,7 143 29,4 

15.Çevrenizdeki insanları, toprak kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 34 7,0 285 58,5 168 34,5 

16.Evli olsaydınız/iseniz, ekolojik dengeyi göz önüne alarak nüfus planlamasına dikkat eder misiniz? 32 6,6 134 27,5 321 65,9 

17. Ġnsanlık için, insanlar ve hayvanlar üzerinde her türlü deney yapılmasını uygun görüyor musunuz? 173 35,5 264 54,2 50 10,3 

18.Çevrenizdeki insanları, ekolojik dengenin korunması konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 27 5,5 285 58,6 175 35,9 

19. Çevre konusunda yapılan seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalıĢmalara katılıyor musunuz? 138 28,3 295 60,6 54 11,1 

20. Çevre konusunda çalıĢan gönüllü kuruluĢların çalıĢmalarına katılıyor musunuz? 214 43,9 225 46,2 48 9,9 

 
Hayır Kısmen Evet 

n % n % n % 

21.Hava kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 152 31,2 273 56,1 62 12,7 

22. Su kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 127 26,1 281 57,7 79 16,2 

23. Toprak kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 151 31,0 267 54,8 69 14,2 

24. Ekolojik denge konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 153 31,4 274 56,3 60 12,3 
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Tablo 4-3: HemĢirelik Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı Anket Formu Madde Puan Ortalamaları 

(N:487) 

 

 

 

Maddeler Ortalama Standart Sapma 

1. Ozon tabakasına zararlı maddeleri içeren tüketim mallarını (deodorant ve diğer spreyleri) kullanmamaya dikkat eder 
misiniz? 

2,11 0,53 

2. Kendi aracınız olsa bile, hava kirliliğine yol açmamayı dikkate alarak toplu taĢıma araçları kullanır mısınız? 2,02 0,62 

3. KonuĢurken ve çeĢitli araçları kullanırken diğer insanların etkilenmemesine dikkat eder misiniz? 2,60 0,53 

4.Ġnsanları hava kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 2,30 0,55 

5. Temizlik maddelerini, zararlı kimyasal maddeler içerip içermediğine dikkat ederek mi satın alırsınız? 2,08 0,66 

6.Su kullanımında her koĢulda tutumlu musunuz? 2,51 0,54 

7. Motor yağı, boya gibi zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona karıĢmamasına özen gösterir misiniz? 2,20 0,70 

8.Ġnsanları, su kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 2,47 0,57 

9. Yazı yazdığınız kâğıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen gösterir misiniz? 2,62 0,52 

10. Kâğıt peçete kullanımında her koĢulda tutumlu musunuz? 2,39 0,60 

11. YetiĢebilmesi için uygun koĢulları dikkate alarak fidan diker misiniz? 2,08 0,63 

12. Atıkların çöp kutusuna ulaĢmasına dikkat eder misiniz? 2,75 0,45 

13. Atıkları, yeniden değerlendirilebilmeleri için uygun geri dönüĢüm kutularına atar mısınız? 2,53 0,53 

14.Çöpleri atarken sınıflandırır mısınız? 2,20 0,60 

15.Çevrenizdeki insanları, toprak kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 2,28 0,58 

16. Evli olsaydınız/iseniz, ekolojik dengeyi göz önüne alarak nüfus planlamasına dikkat eder misiniz? 2,59 0,61 

17. Ġnsanlık için, insanlar ve hayvanlar üzerinde her türlü deney yapılmasını uygun görüyor musunuz? 1,75 0,63 

18.Çevrenizdeki insanları, ekolojik dengenin korunması konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız? 2,30 0,57 

19. Çevre konusunda yapılan seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalıĢmalara katılıyor musunuz? 1,83 0,60 

20. Çevre konusunda çalıĢan gönüllü kuruluĢların çalıĢmalarına katılıyor musunuz? 1,66 0,65 

21. Hava kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 2,11 0,53 

22. Su kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 2,02 0,62 

23. Toprak kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz? 2,60 0,53 

24. Ekolojik denge konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz?  2,30 0,55 

Genel Ortalama 2,19 0,30 
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HemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢleri incelendiğinde; 

birinci bölümdeki 20 sorudan yedisine her zaman, onüçüne bazen, ikinci bölümdeki 

sorulardan dördüne de kısmen cevabını verdikleri belirlenmiĢtir. Anket soruları 

incelendiğinde; en yüksek ortalamaya sahip soruların baĢında “Atıkların çöp kutusuna 

ulaĢmasına dikkat eder misiniz?” sorusunun geldiği, bu soruyu “Yazı yazdığınız 

kâğıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen gösterir misiniz?”, “KonuĢurken ve çeĢitli 

araçları kullanırken diğer insanların etkilenmemesine dikkat eder misiniz?” sorularının 

izlediği görülmüĢtür. HemĢirelik öğrencilerinin, aritmetik ortalamada en alt sırada 

bulunan “Çevre konusunda çalıĢan gönüllü kuruluĢların çalıĢmalarına katılıyor 

musunuz?” sorusuna %43,9’unun asla, %46,2’sinin kısmen cevabını verdiği 

belirlenmiĢtir (Tablo 4-2). 

HemĢirelik öğrencilerinin anket formundan aldıkları toplam puan 24 ile 72 

arasında değiĢmekte olup çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalaması 

52,61±7,13, çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin aritmetik ortalama puanları 1,42 ile 

3,00 arasında değiĢmekte olup, ortalaması 2,19±0,30 olarak belirlenmiĢtir (Tablo 4-3).  

 

         Tablo 4-4: HemĢirelik Öğrencilerinin Çevreye ĠliĢkin Diğer Bulguları (N: 487) 

 

 

 

Bulgular 

Evet Hayır 

n % n % 

Ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim alma 234 48,0 253 52,0 

Çevre ile ilgili yayınları takip etme 287 58,9 200 41,1 

Kitle iletiĢim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu düĢünme 364 74,7 123 25,3 

Çevre ile ilgili çalıĢmaları yeterli bulma 31 6,4 456 93,6 

HemĢirelik eğitiminin çevre duyarlılığı yarattığını düĢünme 161 33,1 326 66,9 

Çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini tanıma 204 41,9 283 58,1 
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HemĢirelik öğrencilerinin; %48,0’inin ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim 

aldığı, %58,9’unun çevre ile ilgili yayınları takip ettiği, %74,7’sinin kitle iletiĢim 

araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu düĢündüğü, %93,6’sının çevre ile ilgili 

çalıĢmaları yeterli bulmadığı, %66,9’unun hemĢirelik eğitiminin çevre duyarlılığı 

yarattığını düĢünmediği, %58,1’inin çevre ile ilgili bir sivil toplum örgütünü tanımadığı 

belirlenmiĢtir (Tablo 4-4). 

4.3.  HemĢirelik Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin GörüĢlerinin Bazı 

DeğiĢkenlerle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

 

Bu bölümde hemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin 

genel puan ortalamaları ile sınıf, cinsiyet, boĢ zaman etkinliklerine katılma, 

ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim alma, çevre ile ilgili yayınları takip etme, kitle 

iletiĢim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu düĢünme, çevre ile ilgili çalıĢmaları 

yeterli bulma, hemĢirelik eğitiminin çevre duyarlılığı yarattığını düĢünme, çevre ile 

ilgili sivil toplum örgütlerini tanıma, çevre eğitimi değiĢkenleri arasındaki 

karĢılaĢtırmalara yer verilmiĢtir. 

              Tablo 4-5: HemĢirelik Öğrencilerinin Sınıfı ile Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin 

GörüĢlerinin Genel Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N: 487)  

Sınıf 
Toplam Puan 

F* p** 

Ort±SS 

1. sınıf 51,06±6,82 

3,537 0,015 
2. sınıf 52,60±7,09 

3. sınıf 53,68±7,17 

4. sınıf 53,66±7,31 

*Oneway ANOVA Test    

** p<0.05 

Tablo 4-5 incelendiğinde; sınıfa göre öğrencilerin çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuĢtur (p 0,015). Birinci sınıf öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerinin genel puan ortalamaları, üçüncü sınıf (p 0,027) ve dördüncü sınıf 

(p 0,036) öğrencilerinin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde düĢüktür. Diğer 
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sınıflardaki öğrencilerin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0.05). 

              Tablo 4-6: HemĢirelik Öğrencilerinin Cinsiyeti ile Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin 

GörüĢlerinin Genel Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (N: 487) 

Cinsiyet 
Toplam Puan 

t* p 

Ort±SS 

Kız 52,80±7,12 

1,942 0,050** 

Erkek 50,52±6,97 

     *Student t Test kullanıldı   ** p<0.05 

Tablo 4-6 incelendiğinde; cinsiyete göre öğrencilerin çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuĢtur (p=0,050). Kız öğrencilerin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel 

puan ortalamaları, erkek öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir 

(p<0.05).  

Tablo 4-7: HemĢirelik Öğrencilerinin BoĢ Zaman Etkinlikleri ile Çevre 

Duyarlılığına ĠliĢkin GörüĢlerinin Genel Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

(N: 487) 

Etkinlikler 

Toplam Puan 

t* P** Evet Hayır 

Ort±SS Ort±SS 

Sinema, tiyatro, konser vb. etkinliklere 

katılma  
52,66±7,28 52,49±6,71 t= 0,230 p= 0,818 

Spor yapma  53,05±7,15 52,42±7,13 t= 0,902 p= 0,368 

Doğa gezilerine katılma (n: 166 kiĢi) 53,18±7,35 52,33±7,01 t= 1,252 p= 0,211 

Kitap, gazete, dergi okuma (n:324 kiĢi) 52,35±6,99 53,15±7,39 t= -1,161 p= 0,246 

Sosyal sorumluluk projelerine katılma 

(n: 33 kiĢi) 
54,45±7,63 52,48±7,08 t= 1,534 p= 0,126 

Diğer  (n :48 kiĢi) 52,33±5,95 52,65±7,26 t= -0,291 p= 0,771 

*Student t Test kullanıldı    

** p<0.05 
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Tablo 4-7 incelendiğinde hemĢirelik öğrencilerinin: 

Sinema, tiyatro, konser vb. etkinliklere katılması ile çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır (p= 0,818). 

Spor yapması ile çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p= 0,368). 

Doğa gezilerine katılması ile çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p= 0,211). 

Kitap, gazete, dergi okuması ile çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p= 0,246). 

Sosyal sorumluluk projelerine katılması ile çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıĢtır (p= 0,126). 

Anket formunda verilen maddelerin dıĢında diğer etkinliklere katılması ile çevre 

duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p=0,771).  
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              Tablo 4-8: HemĢirelik Öğrencilerinin Çevreye ĠliĢkin Diğer Bulguları ile Çevre 

Duyarlılığına ĠliĢkin GörüĢlerinin Genel Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

(N: 487) 

Bulgular 

Toplam Puan  

t* p 
Evet Hayır 

Ort±SS Ort±SS 

 

Ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim alma 

 

53,24±7,54 

 

52,04±6,70 

 

t= 1,865 

 

p= 0,063 

Çevre ile ilgili yayınları takip etme 
 

54,19±6,99 

 

50,36±6,73 

 

t= 6,025 

 

p=0,001** 

Kitle iletiĢim araçlarının çevre bilinci 

oluĢturduğunu düĢünme 

 

53,38±6,83 

 

50,36±7,54 

 

t= 4,115 

 

p=0,001** 

 

HemĢirelik eğitiminin çevre duyarlılığı 

yarattığını düĢünme 

 

54,91±6,98 

 

51,48±6,94 

 

t= 5,116 

 

p=0,001** 

 

Çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini 

tanıma 

54,02±6,52 51,60±7,39 t= 3,729 p=0,001** 

* Student t Test  

** p<0.01 

 

Tablo 4-8 incelendiğinde hemĢirelik öğrencilerinin: 

Ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim alması ile çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıĢtır (p 0,063). 

 Çevreyle ilgili yayınları takip etmesi ile çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin 

genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark 

bulunmuĢtur (p 0,001). 

Kitle iletiĢim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu düĢünmesi ile çevre 

duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı fark bulunmuĢtur (p 0,001). 

HemĢirelik eğitiminin, çevre duyarlılığı yarattığını düĢünmesi ile çevre 

duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı fark bulunmuĢtur (p  0,001). 
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Çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini tanıması ile çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

fark bulunmuĢtur (p 0,001). 

               

              Tablo 4-9: HemĢirelik Öğrencilerinin Çevre Konusundaki Katıldığı ÇalıĢmalar ile 

Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin GörüĢlerinin Genel Puan Ortalaması Arasındaki 

Korelasyonları 

ÇalıĢmalar 
Toplam Puan 

r* p 

Seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalıĢmalar (n: 349 

kiĢi) 0,543 0,001** 

Gönüllü kuruluĢların çalıĢmaları (n: 273 kiĢi) 0,484 0,001** 

*Spearman’s Rho korelasyon analizi   

** p<0.01 

Tablo 4-9 incelendiğinde hemĢirelik öğrencilerinin: 

Seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalıĢmalara katılması ile çevre 

duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında orta derecede olumlu 

yönde, istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (p= 0,001).  

Gönüllü kuruluĢların çalıĢmalarına katılması ile çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında orta derecede olumlu yönde, istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (p=0,001). 
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              Tablo 4-10: HemĢirelik Öğrencilerinin Çevre Eğitimi ile Ġlgili GörüĢlerinin Çevre 

Duyarlılığına ĠliĢkin GörüĢlerinin Genel Puan Ortalaması ile Korelasyonları 

GörüĢler 
Toplam Puan 

r p 

Hava kirliliği konusunda bilinçlenme için  

yeterli eğitim alma (n: 335 kiĢi) 
0,549 0,001** 

Su kirliliği konusunda bilinçlenme için  

yeterli eğitim alma (n: 360 kiĢi) 
0,576 0,001** 

Toprak kirliliği konusunda bilinçlenme için  

yeterli eğitim alma (n: 336 kiĢi) 
0,605 0,001** 

Ekolojik denge konusunda bilinçlenme için  

yeterli eğitim alma (n: 334 kiĢi) 
0,565 0,001** 

r: Spearman’s Rho korelasyon analizi   

** p<0.01 

 

Tablo 4-10 incelendiğinde hemĢirelik öğrencilerinin: 

Hava kirliliği konusunda bilinçlenme için yeterli eğitim aldığına inanması ile 

çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında orta derecede 

olumlu yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (p= 

0,001). 

Su kirliliği konusunda bilinçlenme için yeterli eğitim aldığına inanması ile çevre 

duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında orta derecede olumlu 

yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (p= 0,001). 

Toprak kirliliği konusunda bilinçlenme için yeterli eğitim aldığına inanması ile 

çevre çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında orta 

derecede olumlu yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur (p= 0,001).  

Ekolojik denge konusunda bilinçlenme için yeterli eğitim aldığına inanması ile 

çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında orta derecede 

olumlu yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (p= 

0,001). 
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5. TARTIġMA 

Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu’nda 

öğrenim gören hemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerini 

belirlemek amacıyla planlanan araĢtırmada elde edilen bulgular hemĢirelik 

öğrencilerinin; 

 tanıtıcı özelliklerini, 

 çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerini, 

 çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin bazı değiĢkenlerle 

karĢılaĢtırılmasını içeren bölümler halinde tartıĢılmıĢtır. 

 

5.1. HemĢirelik Öğrencilerinin Tanıtıcı Özellikleri 

HemĢirelik öğrencilerinin %26,7’si 1.sınıf, %33,5’i 2.sınıf, %20,9’u 3.sınıf, 

%18,9’u 4.sınıf öğrencisidir (ġekil 4-1). Öğrencilerin yaĢları 18 ile 34 arasında 

değiĢmekte olup, yaĢ ortalamaları 21.11±1.75’tir.  

HemĢirelik öğrencilerinin %91,8’i kız, %8,2’si erkektir (ġekil 4-3). Bu bulgu, 

AĢtı ve ark.’nın (2009) yaptığı çalıĢma ile paralellik göstermektedir. Bu bulgu 

hemĢirelik yüksekokulunu tercih eden erkek öğrencilerin hemĢirelik yasasındaki 

değiĢiklikler ve hemĢirelik alanında iĢ bulma gibi sosyo-ekonomik faktörler nedeniyle 

geçmiĢe oranla (ġentürk ve ark. 1983, Kocaer ve ark. 2004) artmıĢ olmasına karĢın 

henüz istenilen rakamlara ulaĢmadığını düĢündürmüĢtür. 

HemĢirelik öğrencilerinin %39,0’ı düz lise, %25,5’i yabancı dil ağırlıklı lise, 

%20,5’i Anadolu lisesi, %10,9’u sağlık meslek lisesi, %1,2’si özel lise, %0,8’i fen lisesi 

ve %2,1’i diğer liselerden mezundur (ġekil 4-5). Bu bulgu, Türkiye Ġstatistik 

Kurumu’nun 2009 yılı ÖSYS okul türü ile ilgili verileri, Vaizoğlu ve ark. (2005), Kaya 

ve ark. (2005) tarafından yapılan araĢtırma bulguları ile paralellik göstermekte olup, 

yükseköğretim programına baĢvuran ve yerleĢen öğrencilerin ağırlıklı olarak düz lise 

mezunu oldukları Ģeklinde değerlendirilmiĢtir.  

HemĢirelik öğrencileri annelerinin %57,5’i ilkokul, %16,6’sı lise mezunu, 

babalarının %40,3’ü ilkokul, %28,5’i ise lise mezunudur (ġekil 4-6, ġekil 4-7). Bu 

bulgular, Conk ve ark. (1990), BaĢer (1995), Ek ve ark. (2009) tarafından yapılan 
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araĢtırma bulguları ve Türkiye Ġstatistik Kurumu’nun Genel Nüfus Sayımları (2008) ile 

paralellik göstermektedir. Bu bulgu ülkemizdeki eğitim düzeyini yansıtan bir bulgu 

olarak değerlendirilmiĢtir.  

HemĢirelik öğrencilerinin boĢ zamanlarında %74,1’inin sinema, tiyatro vb. 

etkinliklere katıldığı, %66,5’inin kitap, gazete, dergi okuduğu, %34,1’ının doğa 

gezilerine katıldığı, %31,0’ının spor yaptığı, %6,8’inin sosyal sorumluluk projelerine 

katıldığı, %9,9’unun ise diğer etkinliklere katıldıklarını ifade ettikleri belirlenmiĢtir 

(Tablo 4-1). Bu bulgu, Terzioğlu ve Yazıcı’nın (2003), Balcı ve Ġlhan’ın (2006), OdabaĢ 

ve ark.’nın (2008) üniversite öğrencileriyle yaptığı çalıĢmalar ile paralellik 

göstermektedir. Öğrencilerin boĢ zamanlarında doğa gezilerine katılması 

büyükĢehirlerin karmaĢası dikkate alındığında olumlu, sosyal sorumluluk projelerine 

katılması ise mesleğin değerleri dikkate alındığında dikkate alınması gereken bir bulgu 

olarak değerlendirilebilir.  

5.2. HemĢirelik Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin GörüĢleri 

HemĢirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerini içeren anket 

formundan aldığı genel ortalama puanları ve standart sapma değerleri incelendiğinde 

(Tablo 4-2, Tablo 4-3) 52,61±7,13 olduğu belirlenmiĢtir. HemĢirelik öğrencilerinin 

çevreye orta düzeyde duyarlı  olduklarını gösteren bu bulgu, Özmen ve ark. (2005), Ek 

ve ark. (2009) tarafından yapılan çalıĢmalar ile paralellik göstermektedir. Bu durum 

hemĢireliğin temel kavramlarından biri olan çevrenin hemĢirelik eğitim programlarında 

yer almasına bağlanabilir.  

HemĢirelik öğrencilerinin çevreye iliĢkin diğer bulguları incelendiğinde (Tablo 

4-5):  

Öğrencilerin %52,0’i ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim almadıklarını ifade 

etmiĢtir. Bu sonuç ilgili literatür incelendiğinde benzer araĢtırma sonuçları ile paralellik 

göstermekte olup (Bahar 2000, ġahin ve ark. 2004) ortaöğretimde çevreye yönelik 

eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini düĢündürmüĢtür.  

Öğrencilerin %58,9’u çevre ile ilgili yayınları takip ettiklerini ifade etmiĢtir. Bu 

bulgu hemĢirelik öğrencilerinin çevreye ilgili ve geliĢmeleri takip etmeye istekli 

olduklarını düĢündürmüĢtür. 

Öğrencilerin %74,7’si kitle iletiĢim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu 

düĢündüğünü ifade etmiĢtir. Vaizoğlu ve ark. nın (2005) tıp fakültesi son sınıf 
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öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada öğrencilerin  %90,1’i televizyonu, %80,4’ü ise 

gazeteleri çevre ile ilgili bilgilenme kaynağı olarak kullanıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu 

bulgular birlikte değerlendirildiğinde, yazılı ve görsel medyanın çevre bilinci 

kazandırmada önemli bir rolü olduğunu düĢündürmektedir.  

Öğrencilerin %93,6’sının çevre ile ilgili çalıĢmaları yeterli bulmadığı tespit 

edilmiĢtir. Bu bulgu hemĢirelik öğrencilerinin çevre ile ilgilendiklerini, çalıĢmaları takip 

ettikleri izlenimini vermiĢtir. 

Öğrencilerin %66,9’si hemĢirelik eğitiminin çevre duyarlılığı yarattığını 

düĢünmediğini ifade etmiĢtir. Tablo 4-8 ile birlikte değerlendirildiğinde bu bulgu; 

hemĢirelik eğitim programlarında çevre kavramının yeterli olmadığını, öğrencilerin 

görüĢlerinde ikilem olduğunu düĢündürmüĢtür. 

Öğrencilerin %58,1’i çevre ile ilgili bir sivil toplum örgütünü tanımadığını ifade 

etmiĢtir. Bu bulgu Özmen ve ark. nın (2005), Ek ve ark.’nın (2009) yaptığı çalıĢmalar 

ile paralellik göstermekte olup çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerinin öğrencilere 

yeterince ulaĢmadığı ve tanıtılmadığı izlenimini vermiĢtir. 

5.3.   HemĢirelik Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığına ĠliĢkin GörüĢlerinin Bazı 

DeğiĢkenlerle KarĢılaĢtırılması  

HemĢirelik öğrencilerinin sınıfı ile çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p 0,015), bu farkın 

birinci sınıf öğrencilerinin puan ortalamaları ile üçüncü sınıf (p 0,027) ve dördüncü 

sınıf (p 0,036) öğrencilerinin puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde olduğu 

belirlenmiĢtir (Tablo 4-5). Çelen ve ark. nın (2002), Özden’in (2008), Ek ve ark. nın 

(2009) yaptığı çalıĢmalar da bu bulguları desteklemektedir. Bu bulgu hemĢirelik eğitim 

programlarının, özellikle üçüncü ve dördüncü sınıfta aldıkları derslerin öğrencilerin 

çevreye duyarlılıklarının artmasında etkili olduğunu düĢündürmüĢtür.  

HemĢirelik öğrencilerinin cinsiyeti ile çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin 

genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p=0,050), kız 

öğrencilerin puan ortalamalarının, erkek öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu (p<0.05) belirlenmiĢtir (Tablo 4-6). Ġlgili literatür de bu 

bulgular ile paralellik göstermektedir (Çelen ve ark. 2002, Özdemir ve ark. 2004, 

Tuncer ve ark. 2005, Kahyaoğlu ve ark. 2008, Özden 2008, Ek ve ark. 2009). Bu bulgu, 

kız öğrencilerin uyumlu, itaatkâr, sakin, empatik, Ģefkatli, sıcak, duyarlı, bağımlı, 
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hoĢgörülü özelliklerini savunan görüĢlerle (Atasoy ve Ertürk 2008)  paralellik 

göstermiĢtir. 

HemĢirelik öğrencilerinin boĢ zaman etkinlikleri ile çevre duyarlılığına iliĢkin 

görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıĢ (Tablo 4-7), özellikle bu bulgu doğa gezilerinin doğayı tanıma ve duyarlı 

olmayı amaçlaması açısından dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilmiĢtir.  

HemĢirelik öğrencilerinin ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim alması ile çevre 

duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p 0,063) (Tablo 4-8). Bu bulgu Özdemir ve ark. nın 

(2004), Erol ve Gezer’in (2006), Ürey ve ġahin’in (2010) yaptığı çalıĢmalarla paralellik 

göstermektedir. Bu bulgu yükseköğretim programlarının çevre ile ilgili eğitim 

etkinliklerinde dikkate alınması gerektiğini gösteren bir diğer bir bulgu olarak 

değerlendirilebilir. 

HemĢirelik öğrencilerinin çevre ile ilgili yayınları takip etmesi ile çevre 

duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı fark bulunmuĢtur (p 0,001) (Tablo 4-8). Benzer Ģekilde 

hemĢirelik öğrencilerinin kitle iletiĢim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu 

düĢünmesi ile çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında 

da istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark bulunmuĢtur (p 0,001) (Tablo 4-8). Bu 

bulgular Cansaran ve ark. nın (2008), Ek ve ark. nın (2009), Üvey ve ġahin’in (2010) 

yaptığı çalıĢmalarla paralellik göstermekte, bu araçlardan daha fazla yararlanılması 

gerektiğini, çevre ile ilgili yayınların ve kitle iletiĢim araçlarının çevre duyarlılığı 

kazandırılmasında önemli bir rolü olduğu Ģeklinde değerlendirilebilir. 

HemĢirelik öğrencilerinin çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini tanıması ile 

çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı fark bulunmuĢtur (p 0,001) (Tablo 4-8). Bu bulgu Özdemir 

ve ark. nın (2004) ve Ürey ve ġahin’in (2010) yaptığı çalıĢmalar ile paralellik 

göstermekte olup, öğrencilerin çevreye duyarlı bir birey olmalarında sivil toplum 

örgütlerini tanımalarının etkili olduğunu,  sivil toplum örgütlerinin çalıĢmalarına katılım 

ve üye olma konusunda hemĢirelik öğrencilerinin desteklenmesi gerektiğini gösteren bir 

bulgu olarak değerlendirilebilir.  

HemĢirelik öğrencilerinin seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalıĢmalara ve 

gönüllü kuruluĢların çalıĢmalarına katılması ile çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin 
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genel puan ortalamaları arasında orta derecede olumlu yönde, istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı bir fark bulunmuĢtur (p= 0,001) (Tablo 4-9). Ürey ve ġahin’in (2010) 

yaptığı çalıĢma ile birlikte bu bulgu, formal eğitim dıĢındaki etkinliklere katılmanın 

çevre duyarlılığını arttırdığını gösteren olumlu bir bulgu olarak değerlendirilmiĢtir. 

HemĢirelik öğrencilerinin çevre eğitimi ile ilgili görüĢleri ile çevre duyarlılığına 

iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında orta derecede olumlu yönde ve 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (p= 0,001) (Tablo 4-10). 

Bu bulgu da Erol ve Gezer (2006), Ürey ve ġahin (2010) yaptığı çalıĢmalarla paralellik 

göstermekte olup, çevre eğitimi ile çevre duyarlılığı arasında doğrudan bir iliĢki 

olduğunu ve hava, su, toprak kirliliği ile ilgili çevre eğitimi almanın çevre duyarlılığını 

arttırdığını gösteren diğer olumlu bir bulgu olarak değerlendirilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

HemĢirelik öğrencilerinin anket formunda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar 

doğrultusunda, çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamasının 

52,61±7,13 olduğu ve öğrencilerin çevre duyarlılığına iliĢkin orta düzeyde duyarlı 

oldukları belirlenmiĢtir. 

HemĢirelik öğrencilerinin  

 sınıfı,  

 cinsiyeti,  

 çevre ile ilgili yayınları takip etmesi,  

 kitle iletiĢim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu düĢünmesi,  

 çevre ile ilgili çalıĢmaları yeterli bulması,  

 hemĢirelik eğitiminin çevre duyarlılığı yarattığını düĢünmesi,  

 çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini tanıması,  

 seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalıĢmalara ve gönüllü kuruluĢların 

çalıĢmalarına katılması,  

 hava, su, toprak kirliliği konusunda bilinçlenme için yeterli eğitim aldığına 

inanması  

       ile çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerinin puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

iliĢki belirlenirken,  

 ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim alması,  

 boĢ zaman etkinliklerinden doğa gezilerine katılması ile çevre duyarlılığına 

iliĢkin görüĢlerinin genel puan ortalamaları arasında bir iliĢki belirlenmemiĢtir. 

Bu kapsamda öğrencilerin çevre duyarlılığını arttırmak için: 

 HemĢirelik eğitiminde öğrencilerin çevre duyarlılığını geliĢtiren etkinliklerin 

arttırılması,  

 HemĢirelik temel eğitimi dâhil örgün eğitim kurumlarında çevreye yönelik 

mevcut eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi,  

 Öğrencilerin ilgili sivil toplum kuruluĢlarının tanıtılması, çalıĢmalarına etkin 

olarak katılmaları, ilgili yayınları takip etmeleri desteklenmesi, 

 Çevre duyarlılığı ve çevre sağlığına yönelik araĢtırmaların arttırılması 

önerilebilir. 
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Ek-1:  KiĢisel Bilgi Formu 

 

Sevgili Öğrenciler; 

Bu form, hemĢirelik yüksekokulu öğrencilerinin çevre duyarlılığına iliĢkin görüĢlerini 

belirlemek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Soruların samimiyetle cevaplanması ve boĢ soru 

bırakılmaması araĢtırmanın güvenirliği açısından önemlidir. 

Desteğiniz ve yardımlarınız için teĢekkür ederim. 

AraĢ. Gör. Gönül BODUR 

İstanbul Üniversitesi  

Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 

Hemşirelik Öğretimi Anabilim dalı 

E-mail: gnlbodur@istanbul.edu.tr 

İş-Tel: (0 212) 440 00 00 / (27150) 

1. Öğrenim Durumunuz: 

 ( ) 1. 1. sınıf                        ( ) 2. 2. sınıf               ( ) 3. 3. sınıf               ( ) 4. 4. sınıf 

 2.YaĢınız: ……….. 

 3. Cinsiyetiniz:  

( ) 1. Kız                                ( ) 2. Erkek  

4. Medeni Durumunuz:  

( ) 1. Bekâr                             ( ) 2. Evli  

5.  Mezun Olduğunuz Okul: 

( ) 1. Anadolu Lisesi                   ( ) 2. Fen Lisesi                                     ( ) 3. Özel Lise                        

( ) 4. Sağlık Meslek Lisesi          ( ) 5. Yabancı Dil Ağırlıklı Lise           ( ) 6. Düz Lise   

( ) 7. Diğer (……..) 

6. Annenizin öğrenim durumu: 

 ( ) 1. Okuryazar Değil                 ( ) 2. Okuryazar                           ( ) 3. Ġlkokul Mezunu 

 ( ) 4. Ortaöğretim mezunu          ( ) 5. Üniversite/ yüksekokul       ( ) 6. Lisansüstü                              

 ( ) 7. Diğer (……….) 

7. Babanızın öğrenim durumu: 

( ) 1. Okuryazar değil                   ( ) 2. Okuryazar                          ( ) 3. Ġlkokul mezunu 

( ) 4. Ortaöğretim mezunu            ( ) 5. Üniversite/ yüksekokul mezunu 

( ) 6. Lisansüstü                            ( ) 7. Diğer (………..) 

 

mailto:gnlbodur@istanbul.edu.tr
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8. YaĢamınızın büyük bölümünü hangi bölgede geçirdiniz? 

  ( ) 1. Marmara Bölgesi         ( ) 4. Akdeniz Bölgesi  

  ( ) 2. Ege Bölgesi                  ( ) 5. Doğu Anadolu Bölgesi 

  ( ) 3. Karadeniz Bölgesi        ( ) 6. Güney Doğu Anadolu Bölgesi 

  ( ) 7. Ġç Anadolu Bölgesi 

9. Sigara kullanıyor musunuz? 

( ) 1. Evet         ( ) 2. Hayır 

10. BoĢ zamanlarınızda aĢağıdaki etkinliklerden hangilerini yapmaya çalıĢırsınız? 

 ( )  Sinema, tiyatro, konser, sergi gibi kültürel faaliyetlere katılmak 

 ( )  Spor faaliyetleriyle ilgilenmek 

 ( )  Doğa gezilerine  katılmak 

 ( )  Kitap, gazete, dergi okumak 

 ( )  Sosyal sorumluluk projelerine katılmak 

 ( )  Diğer 

 11. Ortaöğretimde çevre ile ilgili eğitim aldınız mı? 

 ( ) 1. Evet        ( ) 2. Hayır 

 12. Çevreyle ilgili yayınları takip ediyor musunuz? 

( ) 1. Evet          ( ) 2. Hayır 

 13. Kitle iletiĢim araçlarının çevre bilinci oluĢturduğunu düĢünüyor musunuz? 

  ( ) 1. Evet        ( ) 2. Hayır 

 14. Çevre ile ilgili yapılan çalıĢmaları yeterli buluyor musunuz? 

 ( ) 1. Evet        ( ) 2. Hayır 

 15. HemĢirelik eğitiminin çevre duyarlılığı yarattığını düĢünüyor musunuz? 

 ( ) 1. Evet        ( ) 2. Hayır  

16. Çevre ile ilgili sivil toplum örgütlerini tanıyor musunuz? 

  ( ) 1. Evet         ( ) 2. Hayır 

 17. 16.soruya cevabınız “ Evet” ise bu sivil toplum örgütlerinin isimlerini belirtiniz. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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Yönerge: Bu formda sizlerin çevreye duyarlılığınıza iliĢkin görüĢlerinizi belirlemeye yönelik ifadeler 

yer almaktadır. Her bir ifadeyi okuduktan sonra sizin düĢüncelerinizi en iyi yansıtan seçeneği 

iĢaretleyiniz. 

 

Her 

Zaman 

 

Bazen 

 

Asla 

1. Ozon tabakasına zararlı maddeleri içeren tüketim mallarını (deodorant ve diğer spreyleri) 

kullanmamaya dikkat eder misiniz? 
   

2. Kendi aracınız olsa bile, hava kirliliğine yol açmamayı dikkate alarak toplu taĢım araçları kullanır 

mısınız? 
   

3. KonuĢurken ve çeĢitli araçları kullanırken diğer insanların etkilenmemesine dikkat eder misiniz?    

4.Ġnsanları, hava kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız?    

5. Temizlik maddelerini, zararlı kimyasal maddeler içerip içermediğine dikkat ederek mi satın 

alırsınız? 
   

6. Su kullanımında her koĢulda tutumlu musunuz?    

7. Motor yağı, boya gibi zararlı kimyasal maddelerin kanalizasyona karıĢmamasına özen gösterir 

misiniz? 
   

8.Ġnsanları, su kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız?    

9. Yazı yazdığınız kâğıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen gösterir misiniz?    

10. Kâğıt peçete kullanımında her koĢulda tutumlu musunuz?    

11. YetiĢebilmesi için uygun koĢulları dikkate alarak fidan diker misiniz?    

12. Atıkların çöp kutusuna ulaĢmasına dikkat eder misiniz?    

13. Atıkları, yeniden değerlendirilebilmeleri için uygun geri dönüĢüm kutularına atar mısınız?    

14. Çöpleri atarken sınıflandırır mısınız?    

15.Çevrenizdeki insanları, toprak kirliliği konusunda duyarlı olmaları için uyarır mısınız?    

16. Evli olsaydınız/iseniz, ekolojik dengeyi göz önüne alarak nüfus planlamasına dikkat eder misiniz?    

17. Ġnsanlık için, insanlar ve hayvanlar üzerinde her türlü deney yapılmasını uygun görüyor musunuz?    

18. Çevrenizdeki insanları, ekolojik dengenin korunması konusunda duyarlı olmaları için uyarır 

mısınız? 
   

19.Çevre konusunda yapılan seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalıĢmalara katılıyor musunuz?    

20.Çevre konusunda çalıĢan gönüllü kuruluĢların çalıĢmalarına katılıyor musunuz?    

21. Hava kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz?    

22. Su kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz?    

23. Toprak kirliliği konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz?    

24. Ekolojik denge konusunda bilinçlenmeniz için yeterli eğitim aldığınıza inanıyor musunuz?    

Ek-2: Çevre Duyarlılığı Anket Formu  
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 Ek-3:AraĢtırmanın Yapılmasına iliĢkin Alınan Ġzinler 
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Ek-4: Anket Formunun Kullanım Ġzni 
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Ek-5: BaĢlıca Gönüllü Çevre KuruluĢları 

Uluslararası KuruluĢlar 

 World Wild Foundation (WWF) http://www.wwf.org/ 

 Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) http://www.iucn.org/ 

 Uluslararası Koruma, CI (Conservation International) 

http://www.conservation.org/ 

 Doğal Hayatı Koruma Derneği, WCS (Wildlife Conservation Society) 

http://www.wcs.org/ 

 Uluslararası KuĢları Koruma Konseyi, (Birdlife International) 

 Kraliyet Botanik Bahçeleri, (Royal Botanic Gardens, KEW) 

http://www.kew.org/ 

 Uluslararası Fauna ve Flora, FFI (Fauna and Flora International) 

http://www.fauna-flora.org/ 

 Kraliyet KuĢları Koruma Derneği, (RSPB) http://www.rspb.org.uk/ 

 Çevre Haberleri Merkezi (The Online Environmental Cominity) 

http://www.envirolink.org/ 

 

Ulusal KuruluĢlar 

 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı http://www.cevreorman.gov.tr/ 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı http://www.kultur.gov.tr/ 

 Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) http://www.dhkd.org/ 

 Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) http://www.wwf.org.tr/ 

 Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL) 

http://www.cekulvakfi.org.tr/ 

 Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) 

http://www.tema.org.tr/ 

 Türk Deniz AraĢtırmaları Vakfı (TÜDAV) http://www.tudav.org/ 

 KuĢ AraĢtırmaları Derneği (KAD) http://www.kad.org.tr/  

 Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) 

http://www.cevko.org.tr/ 

 Buğday Ekolojik YaĢamı Destekleme Derneği http://www.bugday.org/ 
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 Türkiye Çevre Koruma ve YeĢillendirme Kurumu (TÜRÇEK) 

http://www.turcek.org.tr/ 

 Greenpeace Akdeniz Kampanya Ofisi http://www.greenpeacemed.org.mt/  

 DenizTemiz Derneği (TURMEPA) http://www.turmepa.org.tr/ 

 Akdeniz Foku AraĢtırma Grubu (AFAG) http://www.afag.org/ 

 Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği 

http://www.kirsalcevre.org.tr/ 

 Doğa Derneği http://www.dogadernegi.org/ 

 Türkiye Çevre Vakfı (TÇV) http://www.cevre.org/  (Tüysüzoğlu 2005, 

Cansaran ve ark. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenpeacemed.org.mt/
http://www.cevre.org/
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ETĠK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Adı  GÖNÜL Soyadı  BODUR 

Doğ.Yeri  AYDIN Doğ.Tar.  17-11-1984 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 31954015604 

Email 
gnlbodur@istanbul.edu.tr 

gnl_bodur84@yahoo.com 
Tel 0 212 440 00 00 (27150) 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis. 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ FLORENCE NIGHTINGALE 

HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK 

ÖĞRETĠMĠ ANABĠLĠM DALI 

- 

Lisans 
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ FLORENCE NIGHTINGALE 

HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKULU 
2007 

Lise  AYDIN ADNAN MENDERES ANADOLU LĠSESĠ 2002 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 

FLORENCE NIGHTINGALE 

HEMġĠRELĠK YÜKSEKOKULU 

HEMġĠRELĠK ÖĞRETĠMĠ 

ANABĠLĠM DALI 

OCAK 2009- 

DEVAM 

EDĠYOR 

2. 
GENEL YOĞUN BAKIM 

HEMġĠRESĠ 

ÖZEL ġĠġLĠ MEMORĠAL 

HASTANESĠ 

EYLÜL 2008- 

OCAK 2009 

3. 
CERRAHĠ SERVĠS 

HEMġĠRESĠ 

ÖZEL ġĠġLĠ MEMORĠAL 

HASTANESĠ 

AĞUSTOS 

2007- EYLÜL 

2008 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

ĠNGĠLĠZCE ĠYĠ ORTA ĠYĠ 55,00  

ALMANCA ORTA ORTA ORTA   

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  88,00 86,00 83,00 

(Diğer)                     Puanı    
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Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

MS OFFĠCE ÇOK ĠYĠ 

SPSS ĠYĠ 

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

Yayınları: 

 Bodur, G., Kasal, Ö., Yılmaz, H., Aslan, E., Kızılkaya Beji, N. (2007). Aydın-

Denizli-Kütahya Ġllerinde YaĢayan Kadınların Aile Ġçi ġiddete Maruz Kalma 

Durumlarının Belirlenmesi, 6. Ulusal HemĢirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası 

Katılımlı), Bildiri Özet Kitabı, S-20, 26-29 Haziran 2007, Ġstanbul. (Sözel Bildiri, S-

20) 

 Kaya, H., IĢık, B., Bodur, G. (2010). Hizmet içi Eğitim HemĢirelerinin Bilgisayar 

Kullanımına Yönelik Tutumları ile Bilgisayar Kaygı Düzeyleri Arasındaki IliĢki”, 

10
th

 International Educational Technology Conference & Exhibition (Uluslararası 

Katılımlı) 26-28 Nisan 2010, Ġstanbul. (Sözel Bildiri) 

 “AlkıĢı Hakeden Bir Meslek”. Gönül Bodur, Yard. Doç. Dr. ġeyda Özcan, Radikal 

Gazetesi 12 Mayıs HemĢirelik Haftası Röportajı, 13 Mayıs 2007. 

Sertifikaları: 

 Florence Nightingale HemĢirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği “Meme Sağlığı 

Eğitim Programı: Kendi Kendine Meme Muayenesi” konulu Ġnteraktif Kurs 

Programı Sertifikası, 14 Mart 2008, Ġstanbul. 

 “Kalitatif AraĢtırmalar Kursu Sertifikası”, Sağlık için Sosyal Bilimler Derneği, 01-

03 Nisan 2010, Ġstanbul. 

  “Diksiyon Kursu Sertifikası”, Ġstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi, 03 

Ocak-07 Mart 2010, Ġstanbul. 

 

 

 

 



 74 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri):  

 Seyahat ve Doğa Gezileri 

 Sinema  

 Yüzme 

 Teknoloji  

 

 

 

 




