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ÖZET 

Karahan, G. (2009). Hemşirelik Öğrencilerinin Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye 
Yönelik Antipatik Tutumları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Hemşirelik Öğretimi AD. Yüksek Lisans. İstanbul 

Araştırma hemşirelik öğrencilerinin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik 

antipatik tutumlarını belirlemek amacıyla planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini 2008-2009 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Florence 

Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam 525 ve İstanbul 

Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde 2008-2009 öğretim 

yılında öğrenim gören toplam 209 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem grubu 

oluşturulmayıp, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ve %76’sına (556) 

ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında bilgi formu ve Ekosentrik, Antroposentrik ve 

Çevreye Yönelik Antipatik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Veriler 

NCSS2007&PASS2008 paket programı ile ve Oneway Anova testi, Tukey HDS testi, 

Student T testi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin ekosentrik tutum puan ortalaması 

62,28±8,33 antroposentrik tutum puan ortalaması 43,66±7,48 ve çevreye yönelik 

antipatik tutum puan ortalaması 17,88±8,33 olarak saptanmış, bu doğrultuda 

öğrencilerin ekosentrik ve antroposentrik tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. İkinci sınıf 

öğrencilerinin ekosentrik tutum puan ortalaması, üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencilerinin ekosentrik tutum puan ortalamasından daha düşük çıkarken, ikinci sınıf 

öğrencilerinin çevreye yönelik antipatik tutum puan ortalamasının üçüncü ve dördüncü 

sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik antipatik tutum puan ortalamasından daha yüksek 

çıkmıştır. Öğrencilerin annelerinin eğitim durumu, aile gelir düzeyleri, en uzun 

yaşadıkları yerleşim birimleri ve herhangi bir çevre kuruluşuna üye olma durumu ile 

ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puan ortalamaları 

arasında bir ilişki saptanmamıştır. Sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinin ekosentrik ve 

antroposentrik tutuma sahip olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimelerer: Ekosentrik, antroposentrik, çevre antipatisi, çevreye yönelik 
tutumlar, eko-hemşirelik. 

 

 



 xi

ABSTRACT 

Karahan, G. (2009). Ecocentric, Anthropocentric and Antipathetic Attitudes of Nursing 

Students towards Environment Istanbul University, Institute of Health Sciences, 

Department of Nursing Education. Master’s Program, Istanbul 

 

This study was planned and carried out to determine the ecocentric, anthropocentric and 

antipathetic attitudes of nursing students towards environment. The population of the 

study was comprised of 525 students studying at Istanbul University, Florence 

Nightingale Nursing School during the academic year of 2008-2009, and 209 students 

studying at Istanbul University, Bakırköy Health School, Department of Nursing during 

the academic year of 2008-2009. No sampling group was created in the study; instead it 

was aimed at reaching the entire population, 76% of which (556) was achieved. The 

data was collected using the information form and the Ecocentric, Anthropocentric and 

Antipathetic Attitude towards Environment Scale. The data was analyzed using the 

NCSS2007&PASS2008 package program, Oneway Anova Test, Tukey HDS test and 

Student T test. The average ecocentric attitude points of the students was calculated as 

62,28±8,33, and their average anthropocentric attitude points was  43,66±7,48, while 

the average points for antipathetic attitude towards environment was 17,88±8,33, which 

indicated that the students displayed ecocentric attitude. The average ecocentric attitude 

points of the second grade students was lower than that of the third and fourth grade 

students, while the average points for antipathetic attitude towards environment was 

higher in second grade students than that of the third ve fourth grade students. 

Consequently, nursing students were determined to have ecocentric attitude and 

anthropocentric attitude.  

Key Words: Ecocentric, anthropocentric, environmental antipathy, attitudes towards 

environment, eco-nursing. 

 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Sanayi devrimi ile hızlanan küreselleşme süreciyle insanın doğaya müdahalesi 

artmış, bunun sonucunda da insan-doğa arasındaki ekolojik denge bozulmuştur. Bu 

dengenin bozulmasıyla, kirlilik, kullanılabilir temiz su kaynaklarının azalması, ozon 

tabakasındaki deliklerin giderek artması ve büyümesi, toprak kaybı, canlı türlerin yok 

olması, çölleşme, asit yağmurları, iklim değişiklikleri, açlık, yoksulluk vb. çevresel 

sorunlar artmıştır (Ünder, 1996; Tepe, 1999; Yıkılmaz, 2003; Kilim, 2005; Des Jardins, 

2006; Erol ve Gezer, 2006; Görmez, 2007). 

Bu sorunların neden olan kimilerine göre dinler, kimilerine göre teknoloji, bilim, 

sanayileşmiş ülkeler, kapitalizm, kimilerine göre ise modernizmdir. Sonuçta çevre 

sorunlarına neden olanlar her zaman insanlardır, onların sorumsuz eylemleridir. Bu 

nedenle çevre sorunlarına yol açan insan eylemleri, bu eylemleri doğuran etik anlayışlar 

bilim adamlarını, özellikle de filozofları bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya 

yöneltmiştir (Ünder, 1996; Nutku, 1999; Tepe, 1999; Des Jardins, 2006; Erten, 2007) .  

Bilim adamları ve felsefeciler, “Ekolojik sorunlar nelerdir?”, “İnsanın dışındaki 

canlı, cansız diğer varlıkların korunması insan için bir ödev midir ya da korunmaması 

bir çevre sorunu mudur?”, “Doğaya karşı sorumluluğumuz var mıdır, varsa nedir?”, 

“Her türlü canlı varlığın korunması bir ödev midir ya da korunmaması ve türlerin yok 

olması çevre sorunu mudur?”, “Bir çevre etiği tüm canlıları kapsamalı mıdır yoksa kimi 

canlı organizmalar bunun dışında mı tutulmalıdır?” gibi sorulara yanıt arayarak çevreyle 

ilgili etik sorunları tartışmaktadır. Sonuçta bu sorulara verdikleri yanıtlara, yanıtlarının 

temellendiği dayanaklara, bir başka ifade ile neyi merkeze aldıklarına göre farklı 

görüşler savunmaktadırlar. Kimileri insanı merkeze alan antroposentrik etik anlayışı, 

kimileri canlı varlıkları ve ekosistemi merkeze alan ekosentrik anlayışı savunur (Ünder, 

1996; Tepe, 1999; Des Jardins, 2006; Erten, 2007). 

Ekosentrik (çevremerkezli) ve antroposentrik (insanmerkezli) yaklaşımlar 

insanoğlunun doğaya karşı taşıdığı etik anlayışlarını göstermektedir. Ekosentrik 

düşünceye sahip bireyler, doğayı  tek başına bir değer olarak görmekte, kendi çıkarlarını 

ön planda tutmadan doğanın korunması gerektiğine inanmakta ve buna göre 

davranmaktadır. Antroposentrik kişiler ise çevreyi, insanların yaşam kalitesinin 

yükseltilmesinde ve insanın yaşamını devam ettirmesinde vazgeçilmez olduğu için 
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korumak istemektedirler (Snauwaert, 1996; Ünder, 1996; Tepe, 1999; Moore ve 

Kortenkamp, 2000; Des Jardins, 2006; Amerigo ve ark, 2007).  

Bu iki yaklaşımın dışında, çevreye yönelik antipatik (itici) düşüncelere sahip, 

tamamen kayıtsız tutum içerisinde olan bireyler de bulunmaktadır. Bu bireyler çevre ve 

çevre sorunlarına yönelik duyarsız, ilgisiz bir yaklaşım içerisindedirler ve çevreyi 

koruma bilinci taşımazlar (Thompson ve Barton, 1994; Erten, 2007). 

Bu açıklamalar doğrultusunda, insanların çevreye karşı tutumları ve etik 

anlayışlarının, çevreyi korumada dolayısı ile çevre sorunlarının önlenmesinde hayati 

öneme sahip olduğu görülmektedir. Çevre kavramının hemşireliğin temel 

kavramlarından biri olduğu dikkate alındığında, konunun hemşireler açısından da önemi 

anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi çevrenin insan sağlığı üzerinde olumlu/olumsuz etkileri 

vardır. Bu olumsuz etkileri en aza indirgeyerek çevre sağlığını dolayısı ile toplum 

sağlığını korumak ve geliştirmek hemşirelik mesleğinin en önemli işlevlerindendir. 

Özellikle sağlık sektöründe aşırı ve bilinçsiz malzeme tüketimi, bakım ve tedavi  

hizmetlerinden kaynaklanan tıbbi atıklar ve bazı tıbbi malzemelerde kullanılan başta 

civa olmak üzere ağır metaller çevreye ciddi zararlar vermektedir. Bu noktada 

hemşirelerin ekosentrik bir yaklaşımla, sağlık hizmetlerinin çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerinin bilincinde olması ve bu etkileri önlemeye/azaltmaya çalışması büyük önem 

kazanmaktadır. Günümüzde hemşireler arasında küresel boyutta, çevrenin sağlığa 

etkileri hakkında bilinçlenme ve ekosentrik yönelim gelişmekte hatta  “eko hemşirelik” 

kavramı üzerine durulmaktadır (Marlos, 1999; Jameton ve Pierce, 2001; Kirk, 2002; 

Larsson ve Butterfield, 2002).  

Çevrenin hemşirelik açısından önemini vurgulayan literatüre karşın, konuyla 

ilgili araştırmalar incelendiğinde, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde hemşirelerin 

çevreye yönelik tutumlarını inceleyen sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. 

Araştırma ülkemizde hemşirelik alanında bu konuya ışık tutulması ve ileride bu konuda 

yapılacak çalışmalara kaynak olması açısından da önem taşımaktadır. 

Bu bilgiler ışığında, araştırma hemşirelik öğrencilerinin ekosentrik, 

antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutumlarını belirlemek amacıyla, tanımlayıcı 

nitelikte planlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Çevre Kavramı 
Çevre kavramı 1970’li yıllara dek gerek Türkçe’de gerekse Batı dillerinde 

“ortam”, “etraf”, “bulunulan yerin çerçevesi” olarak oldukça dar ve yerel anlamlarda 

kullanılmıştır. Ancak küresel çevre krizinin hissedilmeye başlaması, filozofları yeni bir 

etik sistem geliştirmeye zorlamıştır. Bu yeni çevre etiğinin çevre sorunlarına çözüm 

olması için ilk olarak çevre kavramının, yerel boyuttan daha küresel bir boyutta ele 

alınmasını ve tüm canlı türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini gerektirmiştir. Bu 

anlamda çevre kavramı ilk başta açık ve yalın görünse de incelendiğinde karmaşık bir 

yapıda olduğu ortaya çıkmaktadır. Çevre sorunlarının giderek artması nedeniyle çevre 

kavramının tanımları da farklı bilim dallarına göre değişerek artmaktadır. Bu tanımlar 

genellikle biyoloji ağırlıklı olmakla beraber toplum bilimi, eğitim bilimi, yönetim bilimi 

gibi alanlarda da bulunmaktadır (Keleş ve Hamamcı, 1993; Sol, 2005; Gezer ve 

Aydoğdu, 2007; Görmez, 2007). 

Çevre en genel anlamıyla “organizmanın içinde bulunduğu alan” olarak 

tanımlanabilir. Türk Dil Kurumuna göre çevre, “Bir şeyin yakını, dolayı, etrafı, periferi” 

daha kapsamlı olarak ise “hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış 

faktörlerin bütünlüğü” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2008). 

Webster Sözlüğü çevreyi, “Bir organizmanın yaşama ve gelimesini etkileyen 

tüm dış şartlar ve faktörler toplamı” olarak tanımlamaktadır.  

Halk sağlığı alanında çevre; “yeryüzünün doğal kaynaklarından oluşan ve 

insanın bu kaynaklar üzerinde yaptığı değişimleri de kapsayan bir ortamdır” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Erefe ve diğer., 1998).  

Sosyolojide ve psikolojide çevre; “bireyin dışındaki, birey üzerinde etkili olan 

özel koşullar ve ortamlar” olarak tanımlanır (Yıldız ve diğer., 2008). 

 Canlı varlıkların, hayati bağlarla bağlı oldukları, etkiledikleri ve 

etkilendiklendikleri mekan birimlerine o canlının veya canlılar topluluğunun yaşam 

ortamı veya çevre denir (Görmez, 2007; Yıldız ve diğer., 2008). 
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Toplum bilimciler de bu tanıma benzer şekilde çevreyi, “bir bireyin, bir 

toplumsal kümenin ya da bir toplumun biyolojik, toplumsal, kültürel yaşamını 

etkileyecek dış şartların tamamı” şeklinde tanımlamaktadırlar (Görmez, 2007). 

Keleş ve Hamamcı (1993) ise daha kapsamlı olarak çevreyi, “İnsanın diğer 

insanlarla, insanların dışındaki bitki ve hayvanlar gibi diğer canlı türleriyle ve insanın 

canlılar dışında kalan hava, su, toprak, yer altı zenginlikleri ve iklim gibi tüm cansız 

varlıklarla olan karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkiler çerçevesindeki etkileşimlerini 

anlatır” şeklinde tanımlamıştır. 

Babadağ’a göre çevre; insanın ve toplumun yaşamını, davranışlarını, gelişimini 

etkileyen; çeşitli, kendiliğinden, karşılıklı, eş zamanlı, sürekli etkileşimlerin tümünü 

içeren bir ortamdır. 

Hemşire kuramcılar da çevre kavramı ile ilgi çeşitli tanımlamalar yapmıştır. 

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

ve yaşamını etkileyen etkenler ve dış şartların bütünüdür (Velioğlu, 1999). 

  Peplau çevreyi, organizma dışında var olan şartlar ve daha çok gelenek ve 

inançlarla şekillendirilmiş kültürel çevre yönünden ele almıştır (Velioğlu, 1999). 

Roy'a göre çevre; kişinin ya da grupların gelişim ve davranışlarını kapsayan tüm 

koşullar, durumlar ve etkilerdir (Velioğlu, 1999). 

Henderson’a göre çevre; organizmanın gelişimini ve yaşamını etkileyen dış 

şartlar ve etkenlerin bütünüdür (Velioğlu, 1999). 

Johnson’a göre, bireyin davranışlarını etkileyen tüm faktörler çevreyi oluşturur 

ve birey çevresiyle sürekli etkileşim halindedir (Velioğlu, 1999). 

Rogers çevreyi, bölümleri farklı özellik gösteren, istenilen şekle sokulamayan 

dört boyutlu enerji alanı olarak tanımlamıştır (Velioğlu, 1999). 

King’e göre çevre, insanın var oluşu ile birlikte madde, enerji, bilgi etkileşimine 

izin veren geçirgen sınırlar sergileyen açık bir sistemdir (Velioğlu, 1999). 

Orem’e göre çevre; insanın dışındaki öğelerdir. İnsan ve çevresi etkileşim içinde 

olduğundan, insan ya da çevre sistemlerinden birinde, herhangi bir değişiklik 

olduğunda, bireyin bireysel bakımı etkilenir (Birol, 2005; Velioğlu, 1999). 
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Çevrenin birçok sınıflandırılması yapılmıştır. Mekan açısından yakın çevre, 

geniş çevre ve evrensel çevre olarak, nitelik açısından biyolojik, fiziksel, sosyal ve 

kültürel olarak incelenmektedir (Keleş ve Hamamcı, 1993; Velioğlu, 1999).  

• Yakın Çevre: Biyolojik ve fizik elemanlarının oluşturduğu bir çevredir. 

İnsanların bedensel yapısının yanı sıra yakın bir çevresinden bir 

bölümünü oluşturan hava, su gibi birçok canlı türünün yaşamı için 

gerekli koşulları sağlayan ortamdır.  

• Geniş Çevre: İnsanın içinde bulunduğu grup ve toplumdur. 

• Evrensel Çevre: İnsanın içinde bulunduğu ülke, dünya, uzaydır 

(Sabuncu ve diğer., 1991; Aydoğdu ve Gezer, 2007). 

2.1.1. Biyolojik Çevre 
Biyolojik çevre, beden dışı ve beden içi olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

Beden Dışı Biyolojik Çevre; En geniş anlamıyla, insanın evrende dış doğa ortamı 

içindeki konumunu içerir. Evrendeki yaşam zincirini oluşturan dört temel grup vardır. 

Bunlar; 

1. grup: Cansız maddeler (güneş, ısı, su, karbondioksit, oksijen ve organik 

yapılar) 

2. grup: Bitkiler (suda yaşayan mikroskopik plantonlardan ağaçlara kadar uzanan 

tüm bitkiler) 

3. grup: Tüketiciler (primer tüketiciler inek ve koyun gibi ot yiyen otçullar, 

sekonder tüketiciler ise et yiyen etobur hayvanlar ve insanlar) 

4. grup: Ayrıştırıcılar (bakteri, mantar ve böcek gibi küçük organizmalardan 

oluşan ayrıştırıcılar) (Velioğlu, 1999). 

Beden İçindeki Biyolojik Çevre; İç değişkenler; yaş, cins, ırk, kalıtım, zeka ve 

motivasyon gibi bireysel özellikleri, fizyolojik süreçleri, bedensel büyüme ve gelişmeyi, 

beden onarım mekanizmalarını, alışkanlıkları, psişik yapı ve davranışı kapsar. 

Yaş: Kızamık, suçiçeği gibi hastalıklar çocukları; serebro-vasküler yaralanmalar 

ve ülserler yetişkinleri; osteoporoz, Parkinson gibi hastalıklar ise genellikle yaşlıları 

etkilemektedir. 
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Cinsiyet: Sağlık durumunu etkileyen etmenlerden biridir. Hemofilide anne 

kusurlu geni, oğluna geçebilir. Kronik enflamatuar bir hastalık olan lupus eritematosis, 

yetişkinlerde özellikle de kadınlarda ortaya çıkar.  

Irk: Orak hücreli anemi, özellikle zencileri, daha sonra Akdeniz insanlarını, 

Arapları veya Güney Asya kökenlileri ve Kafkasyalıları etkileyebilmektedir.  

Kalıtım: Bu etkiler, primer hastalık nedeni olabilir veya hastalık nedenleri 

arasında hastalığa yardımcı faktör olarak yer alır.  

Zeka ve Motivasyon: Bireyin gereksinim duyduğu hijyenik veya koruyucu 

önlemler almasına veya sağlıkla ilgili konularda bilinçli adımlar atmasına yardım 

ederler.  

Fizyolojik Süreçler: Bu süreçler biyo-fizyolojik düzenleyici mekanizmaları, 

bedensel büyüme ve gelişmeyi, hastalanmış veya yaralanmış beden dokularının 

onarımını içerir. 

Büyüme ve Gelişme: Büyüme ve gelişme, olumlu ya da olumsuz olarak sağlığı 

birçok şekilde etkiler. Bedensel anormallikler, kültürel normlara, başkalarının 

tepkilerine ve özürlü bireyin bu anormallikleri ve kendisini algılamasına bağlı olarak 

farklı bireylerde farklı tepkiler ortaya çıkarabilir. 

Alışkanlıklar: Beslenme alışkanlığı, hijyen alışkanlığı veya yaşam biçimi gibi 

çok geniş bir alanı kapsayabilirler ve insan sağlığını değişik yönleriyle etkileyebilirler 

(Velioğlu, 1999). 

2.1.2. Fiziksel Çevre 

İnsanın içinde yaşadığı, varlığını, özelliğini ve niteliğini fiziksel olarak algıladığı 

ortama fiziksel çevre denmektedir. Fiziksel çevre oluşumu bakımından doğal çevre ve 

yapay çevre olarak iki grupta incelenmektedir. Doğal çevre; doğal etkenlere ve 

süreçlere bağlı olarak oluşan, henüz insanların tam olarak müdehale edemediği veya 

değiştiremediği tüm doğal varlıklardır. Yapay çevre; varoluşundan günümüze kadar 

geçen sürede ve süreçte büyük ölçüde doğal çevreden de yararlanılarak insanlar 

tarafından yaratılan tüm değerler ve varlıklardır. Bu çevrede insanın uygarlaşması ile 

birlikte oluşan uygarlık ürünlerinin etkileri söz konusudur (Hamamcı ve Keleş, 1993; 

Velioğlu, 1999; Gezer, Aydoğdu, 2007; Görmez, 2007; Yılmaz ve diğer., 2008). 
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Yapay çevrede insan sağlığına zararlı etkileri bulunan çeşitli öğeler vardır. 

Bununla birlikte insan etkisi ile oluşan yapay fiziksel etkenlerin doğal çevre üzerindeki 

etkileri günümüzde önemli bir sorun oluşturmaktadır (Velioğlu, 1999). 

Fiziksel çevre ve sosyal çevre birbirini tamamlayan kavramlardır. Fiziksel 

çevreden etkilenmeyen bir toplumsal çevreden ya da toplumsal yapıdan bağımsız, 

ondan etkilenmeyen bir fiziksel çevreden söz edilemez (Keleş ve Hamamcı, 1993). 

2.1.3. Sosyal Çevre 
Toplumsal bir varlık olan insan, yaşamı boyunca kendinden başka, diğer 

insanlarla etkileşim içinde bulunmak durumundadır (Velioğlu, 1999).  

Bir fiziksel çevre içinde bulunan insanların ekonomik, sosyal ve siyasi sistemleri 

gereği yarattıkları ilişkilerin tümü sosyal çevreyi oluşturur. Diğer bir ifadeyle insanın 

çevresindeki aileden başlamak üzere sosyal gruplar, sosyal kurumlar, sosyal sınıflar 

sosyal çevreyi oluşturur. Sosyal öğeler, insanın sağlıkla ilgili davranışlarını etkilediği 

gibi dolaylı olarak da fizik ve biyolojik çevre ile ilgili önlemlerin alınmasında da etkili 

olmaktadır (Keleş ve Hamamcı, 1993; Velioğlu, 1999).  

2.1.4. Kültürel Çevre 
İnglizcede “culture”, Osmanlıcada “hars”, Latincede “cultura, colere”, 

Almancada “kultur” ve Fransızcada “culture” olarak ifade edilen kültür; tarihsel, 

toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları 

yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür (TDK, 2008). 

Kültürel çevre, bireyleri etkileyen önemli bir faktördür. Kültür toplum ve etnik 

gruplar tarafından nesilden nesile aktarılan tutumlar, inançlar ve davranışları 

içermektedir. Giysi seçimi, beslenme alışkanlıkları, günlük yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirme biçimi, farklı kültürel alışkanlıkları olan bireylere karşı tutumlar, sağlıkla 

ilgili inanç ve davranışlar, sağlık sorunları ile baş etme yolları, dil, dini inanç ve 

uygulamalar, çocuklara-kadınlara-erkeklere-çalışma ve eğlenceye karşı tutumlar kültür 

tarafından etkilenir (Velioğlu, 1999). 
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2.2. Çevreye Yönelik Tutum 
“Tutum” latince kökenli bir kelime olup, “harekete hazır” anlamı taşımaktadır. 

Thurstone (1931) tutumu “psikolojik bir nesneye yönelen olumlu vaya olumsuz bir 

yoğunluk sıralaması ve derecelemesi” şeklinde tanımlamıştır. Başka bir tanıma göre 

tutum, bir objeye, bir duruma, bir olguya veya bir olaya ilişkin geliştirilen oldukça 

tutarlı duygu, düşünce ve davranış bileşiminden oluşan bir eğilimdir (Aydoğuş, 2007; 

Uzun, 2007).  

Allport (1935) ise tutumu “yaşantı ve deneyimler sonucu oluşan ilgili olduğu 

tüm nesneye ve durumlara karşı bireyin davranışları üzerinde yönlendirici ya da 

dinamik bir etkileme gücüne sahip duygusal ve zihinsel hazırlık durumudur” şeklinde 

tanımlamıştır (Aydoğuş, 2007; Köklü, 2009).  

Tutum bir nesneye ilişkin duygu, düşünce ve davranışlardan oluşmaktadır. Bu 

boyutlar birbirinden bağımsız değildir, karşılıklı olarak birbirini etkiler, birbirinden 

etkilenir ve çoğu kez aralarında bir tutarlılık vardır. Bireylerin belirli bir düşünceyi 

kabul veya reddetme şeklinde gözlenen, duygusal bir hazır oluş hali vaya eylemidir 

(Aydın, 2000; Özgüven, 2004; Uzun, 2007). 

Ayrıca tutumlar, tutumun konusu olan nesneye yönelik inançlardan kaynaklanır. 

Tutumlarla inançlar daima birlikte bulunurlar ve insanlar duygu ve inançlarına uygun 

olarak hareket etme eğilimindedirler (Uzun, 2007; Özgüven, 2004; Köklü, 2009).  

Bir tutum genellikle, bireyi tutum nesnesine karşı davranışlarda bulunmaya 

eğilimli kılar. Bir nesneye yönelik olumlu tutumu olan birey, bu nesneye karşı olumlu 

davranmaya, ona yaklaşmaya, yakınlık göstermeye, onu desteklemeye, yardım etmeye 

eğilimli olacaktır. Bir nesneye tutumu olumsuz olan birey ise bu nesneye ilgisiz kalma 

veya ondan uzaklaşma, eleştirme hatta ona zarar verme eğilimi gösterecektir. Dolayısı 

ile  çevreye karşı olumsuz tutuma sahip bireylerin çevre sorunlarına duyarsız olacağı ve 

hatta çevreye sorun yaratmaya devam edeceği şüphesizdir (Aydın, 2000; Uzun, 2007). 

Bu bilgiler ışığında “çevresel tutum”, “kişilerin çevreye yönelik değer yargıları 

ve çevreye yararlı davranışlara olan olumlu veya olumsuz tavır ve düşünceleri 

doğrultusunda, çevre sorunlarının çözümüne zihinsel hazır bulunma durumu” olarak 

tanımlanabilir. Çevresel tutum ve çevreye yönelik davranışlar arasındaki ilişki ise 

oldukça karmaşıktır. Tutum ile davranış arasındaki ilişkiler konusunda çalışan bazı 

araştırmacılara göre, bir tutumun davranışa dönüşüp dönüşmeyeceğini tayin eden en 
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önemli faktör tutumun kuvvetidir. Kuvvetli bir tutumun davranışa dönüşme olsılığı 

zayıf bir tutuma oranla daha yüksektir (Türküm, 1998; Aydın, 2000; Uzun, 2007). 

Ekici (2005)’e göre ise tutumlar, çevrenin korunması noktasında en önemli 

faktörlerden birini oluşturmaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak çevreye yönelik olumlu 

tutumun çevre duyarlılığı ve bilinci geliştirmede önkoşul olduğu sonucuna varılabilir. 

Çevreye yönelik olumlu tutum; bireylerin çevrenin korunması ve canlıların yaşamındaki 

işlevine ilişkin olumlu görüş, duygu ve davranışları içerir. Böylesi bir tutumun 

gelişmesi için gerekli olan; olumlu örnekler içeren bir deneyim, uygun modeller ve bilgi 

donanımıdır (Türküm, 1998, Uzun, 2007). 

2.3. İnsan-Doğa İlişkisi 
İnsan yer yüzünde var olunduğundan bu yana, çevresi ile sürekli etkileşim içinde 

olmuştur. Bu etkileşim, insanın çevre konusunda güçsüzlüğünden, çevreyi denetlemeye 

hatta çevre üzerinde egemen olmaya kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. 

İlk çağlarda ilkel insan toplulukları, doğaya etki edemedikleri gibi doğrudan 

doğanın etkisi altında kalmış ve varlıklarını sürdürebilmek için çevre ile uyum içinde 

yaşamak zorunda olmuşlardır. Bu dönemde doğa ile uyumlu ve onun bir parçası 

durumunda olan insanın, tarımsal üretime başlamasıyla birlikte yerleşik hayata geçmesi, 

çevresini denetlemesini ve ona biçim vermesi belirginleşmiş ve böylece doğa ile 

arasındaki uyum zamanla azalmaya başlamıştır (Keleş ve Hamacı, 2003; Ünder, 1996; 

Albayrak, 2005; Yardımcı, 2006).  

Ortaçağ’da insanın doğayı algılayışında önemli bir değişiklik olmazken, 

Mekanist Dünya Görüşünün ortaya çıktığı XVIII. Yüzyıl Aydınlanma dönemi doğayı 

algılayış açısından bir dönemeç olmuştur.  

Mekanist Dünya Görüşü Galileo ve Newton’un geliştirdiği matematiksel fizik  

anlayışına dayanır ve “faydacı” bakış açısına sahiptir. Doğayı bir makine olarak gören 

mekanist görüş, felsefi düşünce, kültür ya da inanç sistemleri gibi alanları göz ardı 

ederek, çevre sorunlarının bilimsel veya teknik olarak çözümlenebileceğini savunur. 

Mekanist Görüşün etik anlayışının ise doğayı, insanın çıkarları için bir araç olarak gören 

antroposentrik bir anlayış olduğu ileri sürülmektedir (Ünder, 1996; Çakmak, 1999;  

Albayrak, 2005; Yardımcı, 2006; Önkal, 2009). 
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Bu dönemden başlayarak bilgi ve teknik birikimi hızla artan insan, doğayı her 

geçen gün daha fazla işlemeye, çevresini daha fazla etkilemeye başlamıştır. İnsan-çevre 

ilişkileri çevreden yararlanmayı aşarak çevrenin olanaklarını sınırsızca kullanmaya 

dönüşmüş, böylece insan-doğa ilişkisi açısından sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır 

XIX. yüzyıldaki bilim ve teknolojik ilerlemelere paralel olarak gelişen endüstüriel 

üretim yeni bir üretim tekniği olarak toplumu etkilemeye başlamış, gereksinim duyduğu 

iş gücü, mal ve sermaye akımı mekan üzerinde yeni bir örgütlenmeye yol açmış, üretim 

miktarı kullanılan ham madde miktarı, üretim sürecinde çevreye bırakılan zararlı madde 

büyük ölçüde artmıştır (Ünder, 1996; Önkal, 2009).  

Günümüzde çevre felaketleri olarak nitelenen sorunların, Mekanist Görüş’ün 

doğaya yaklaşımının bir sonucu olduğu savunulmaktadır. Çevre sorunlarının artmasıyla 

Mekanist Görüş’e alternatif olarak Ekolojik Görüş ortaya çıkmıştır (Ünder, 1996; 

Albayrak, 2005;). 

Ekolojik görüşlerin ortak noktası, insanın doğaya karşı sorumluluk duygusu 

geliştirmesi, doğaya değer vermesi gerektiği ve doğanın kendi başına bir değere sahip 

olduğu düşüncesidir. Ekolojik görüşler ekosentrik ve yaşammerkezli etik anlayışlarını 

doğurmuştur (Ünder, 1996; Albayrak, 2005; Des Jardins, 2006; Önkal, 2009).  

Ekolojik görüşü savunan çevremerkezci filozoflara göre, çevre sorunları doğayla 

kurduğumuz “yanlış” ilişkilerin, “yanlış” ilişkiler de dünyaya “yanlış” bir bakışın, yani 

dünyayı “yanlış” bir biçimde görmenin sonucudur. Ekolojik görüş, çevre sorunlarının 

köklü çözümü için, insanları doğayla yanlış ilişki kurmaya sevk eden, doğaya ilişkin 

kavramları, fikirleri, duyguları, yaşantıları, kültürel değerleri ve yaşam tarzlarını 

derinliğine ele alıp incelemek, eleştirmek ve onlara alternatifler geliştirmek gerektiğini 

savunmaktadır. Çünkü Dünya’ya ilişkin “doğru” bir bakış açısı geliştirmeden çevre 

sorunalarına bulunacak her çözümün palyatif bir çözüm olarak kalacağını ileri sürer. Bu 

düşüncede olan filozoflar yeni bir evren, doğa, insan ve toplum anlayışı geliştirmeye 

çalışırlar (Ünder, 1996; Önkal; 2009). 

Ekolojik sorunların gittikçe artarak yeryüzündeki yaşamı tehdit edecek boyutlara 

varması ve bu sorunların gittikçe daha fazla bilincine varılması, felsefeye ve onun en 

eski dallarından biri olan etiğe olan ilgiyi artırmıştır. Felsefenin, daha doğrusu etiğin, 

çevre sorunları karşısında insanın çaresizliğinin önünü açabileceği, bir çıkış yolu 

gösterebileceği beklentisi ve umudu doğmuştur (Tepe, 1999; Sol, 2005).   
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2.4. Çevre Etiği 
Yirmibirinci yüzyılda insanlar eşi görülmemiş çevre sorunlarıyla 

karşılaşmaktadır. Doğal kaynaklar -hava, su ve toprak- korkutucu ölçülerde kirlenmekte 

ve bozulmaktadır. İnsan nüfusu aşırı ölçülerde artmakta, bu artışın, doğal kaynakların 

sürekli olarak değer yitirmesini ve yok olmasını hızlandıracağı düşünülmektedir. 

Gelecek kuşakları etkileyecek olan zehirli atıklar dünyada giderek artmaktadır.  

Yeryüzündeki boş alanlar, ormanlar, dağlar imara açılmakta, betonlaştırılmakta, 

kurutulmakta  ve yok olacak şekilde kullanılmaktadır. Ozon tabakasının geniş 

bölümlerinin tahrip edilmesi ve sera gazlarında küresel ısınmaya yol açabilecek önemli 

bir artışın olması gezegenimizin havasını tehdit etmekte ve iklim değişikliklerine yol 

açmaktadır. Bu durum insan etkinliklerinin ekolojik düzeni ne denli etkilediğini 

göstermektedir (Carol, 1992; Armstrong ve Botzler, 1993; Bookchin, 1996; Jameton ve 

Pierce, 2001; Kirk, 2002; Des Jardins, 2006). 

Bu ekolojik sorunların nedenlerinin saptanması ve bu sorunların ortadan 

kaldırılmasına giden düşünce ve eylem adımlarının atılabilmesi için yeni etik 

sistemlerin geliştirilmesi gerekliliği doğmuştur. Felsefenin bir dalı olan etik, ahlak 

olgusunu kuramsal, kavramsal, mantıksal ve epistemik (bilgisel) temellerde ele alıp 

inceler. Etik genel olarak ne yapmamız, nasıl davranmamız, ne tür insanlar olmamız 

gerektiği hakkında genel bir bilgi sağlar. “Nasıl yaşamalıyız?”, “Ne yapmalıyız?”, 

“Hangi davranışlarımız doğru ya da yanlıştır?”, “Ahlaki anlamda zorunluluklarımız 

neler olmalıdır?”... gibi sorular etiğin konusunu oluşturur. Çevre etiği ise genel olarak, 

insanlar ile doğal çevre arasındaki ahlaki ilişkilerin sistemli olarak incelenmesidir. 

Tarihsel olarak, çevre etiğinin konusunu genellikle vahşi doğal alanlar, vahşi hayvanlar, 

organizmalar, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik oluşturmasına rağmen, özellikle son 

yıllarda insanın içinde yaşadığı yakın çevresi ve bu çevreyle kurduğu yakın ilişki de 

çevre etiğinin konusunu oluşturmaktadır (Armstrong ve Botzler, 1993; Hoffman ve 

Sandelands, 2004; Des Jardins, 2006; Dinkins ve Sorrell, 2007; Yağanak ve Önkal, 

2009).  

Doğaya Saygı adlı yapıtında Paul W. Taylor da çevre etiğini “insanlar ve doğal 

dünya arasındaki ahlak sorunlarını ele alan disiplin” olarak belirlemekte; bu ilişkileri 

yöneten etik ilkelerin, bizim yeryüzünün doğal çevresine ve yeryüzündeki tüm hayvan 

ve bitkilere karşı ödevlerimizi, yükümlülüklerimizi ve sorumluluklarımızı tayin ettiğini 

söylemektedir. (Tepe, 1999; Yağanak ve Öncal, 2009). 
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Çevre etikleri, temelde neyi merkeze aldıklarına göre birbirinden ayrılırlar. 

İnsanı merkeze alan çevre etiği antroposentrik etik, canlı varlıkları merkeze alan çevre 

etiği canlımerkezli etik ve doğadaki canlı-cansız tüm varlıkları merkeze alan çevre etiği 

ekosentrik etik olarak tanımlanmaktadır (Armstrong ve Botzler, 1993; Tepe, 1999; 

Hoffman ve Sandelands, 2004; Des Jardins, 2006). 

2.4.1. Antroposentrik (İnsanmerkezli) Etik 
İnsanmerkezcilik insanı dünyanın merkezinde gören bir görüştür. Bu görüş 

insanların en önemli canlı türü olduğunu, diğer canlı varlıkların yanlızca insan için 

yararlı olduğunda bir önem taşıdığını savunur. İnsanmerkezcilik, etik ilkelerin ancak 

insanlar için söz konusu olabileceğini, insanın, ihtiyaç ve çıkarlarının en yüksek ve hatta 

özel bir değer ve öneme sahip olduğunu iddia eden görüştür. Ayrıca, insanın herşeyin 

merkezinde olduğunu ve evrendeki herşeyin insan için ya da insana hizmet etmek için 

varolduğunu savunur (Armstrong ve Botzler, 1993; Ünder, 1996; Özdemir, 1998; Tepe, 

1999; Kortenkamp ve Moore, 2000;  Hoffman ve Sandelands, 2004; Des Jardins; 2006). 

Antroposentrik etik bazı dini ve felsefi temellere dayandırılmaktadır. İçinde 

bulunduğumuz çevre krizinin tarihi kökenlerini araştıran ve kendisi de bir din adamı 

olan Lynn White’a göre insanmerkezciliğin dini temelinde Yahudi-Hıristiyan geleneği 

yatmaktadır. Keith (1983) de insanmerkezciliğin dini temellerini vurgulamakta ve bu 

konudaki Hristiyan Ortaçağ dünya görüşünü “İnsanoğlunun tabiat üzerindeki gücü 

sınırsızdır. İnsan tabiatı ve içindekileri “menfaat ve zevkini” artırmak amacıyla istediği 

gibi kullanabilir. Bitkilerin ruhu ve bedeni olmadığından, acı da hissetmediklerinden 

hiçbir hakları yoktur” şeklinde özetlemektedir (White, 1967; Ünder, 1996; 

Özdemir,1998; Çakmak, 1999; Yağanak ve Önkal, 2009). 

 Antroposentrik etiğin felsefi kökenleri, Mekanist Dünya Görüşü’nün hakim 

olduğu XVII. yüzyıl felsefesinin iskeletini oluşturan Bacon ve Descartes’in görüşlerine 

dayanmaktadır (Ünder, 1996; Özdemir, 1998; Çakmak, 1999; Tepe, 1999). 

“Bilgi kuvvettir” diyen Bacon’a göre insan bilimi kullanarak doğaya hükmetmeli 

ve doğayı kendi amaçları doğrultusunda dönüştürmelidir. Descartes’e göre ise madde, 

yer kaplayan ve mekanik ilkelerle işleyen ama düşünme yetisi olmayan; ruh ise yer 

kaplamayan ve mekanik ilkelerle işlemeyen, açıklanamayan ancak düşünme yetisine 

sahip olandır. Bu ayrıma göre insanın ruhu dışında kalan ve insanın bedeni de dahil 

herşey maddedir ve mekanik ilkelere göre açıklanır. Descartes hayvanlarla ilgili 
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düşüncelerinde ise onlarda kesinlikle akıl gibi bir kavramın var olamayacağını, yalnızca 

fizyolojik olarak insana benzediklerini savunur. Bu görüş doğal olarak hayvanlarda ve 

bitkilerde acı ve haz gibi bir şeyin can bulamayacağını destekleyerek, onlara yapılan 

muamelelerde etik kavramını yok eder. Descartes tıpkı Bacon gibi bilgiyi, güç olarak 

tanımlar. Doğaya ilişkin bilimsel bilgiyi, doğayı kontrol etmek ve ondan yararlanmak 

için bir araç olarak görür. Doğa ona göre de sahip olunacak bir şeyden fazlası değildir 

ve insanın amaçları doğrultusunda şekil almaya müsait, insana sunulan bir makineden 

ibarettir (Ünder,1996; Özdemir, 1998; Çakmak, 1999; Tepe, 1999; Des Jardins; 2006; 

Yağanak ve Önkal, 2009).  

Antroposentrik etik içindeki insanın doğaya karşı olan eylemlerini sınırlandırıcı tek 

etmenin yine insanların kendi çıkarları veya ihtiyaçları olduğu savunulmaktadır. Bu 

noktada insamerkezcilerin, “doğaya öyle davranmalıyız ki insanın uzun vadeli 

çıkarlarına zarar gelmesin” şeklinde bir tutuma sahip oldukları düşünülebilir. Öyleyse 

insanmerkezli etik anlayışında, ırmaklar, ekosistemler, doğal türler veya evcil hayvanlar 

sadece insan için, insanın yararı için korunmaktadır. Insanemerkezcilikteki bu türlü bir 

doğa korumacılığı genellikle şu gerekçelerle haklı çıkarılır (Ünder, 1996; Tepe, 1999); 

• Doğa, ilerde insanların daha bol besin elde etmek ya da çeşitli hastalıkları tedavi 

etmek için yararlanabilecekleri genetik bir hazine olduğu için korunmalıdır.  

• Doğa insan yaşamının destek sistemi olduğu için korunmalıdır. 

• Doğa insanların psikolojik sağlığına ve olgunlaşmasına iyi geldiği için 

korunmalıdır. 

• Doğa tatil yapmamıza ve dinlenmemize yaradığı için korunmalıdır. 

• Doğa bir “sanat galerisi”, bir “anıt” olduğu için korunmalıdır. 

• Doğa bilimsel bilginin ilerlemesini kolaylaştıran bir “laboratuar” olduğu için 

korunmalıdır. 

Antroposentrik etiğin sadece insana değer vermesinin, diğer varlıkları insanın 

çıkarı ve iyiliği için kullanılabilecek kaynaklar olarak görmesinin, zamanla vicdani ve 

pratik olmak üzere iki tür olumsuz sonuca yol açtığı tartışılmaya başlanmıştır. Doğaya 

ve diğer canlılara araçsal yaklaşım vicdani bakımdan bir yandan insan olmayan 

varlıklara bir haksızlık yapıldığını, onlara karşı saygısızca davranıldığı ve onların 

varlıklarını sürdürme haklarının hiçe sayıldığı duygusunu doğurduğu; pratik bakımdan 

ise bu görüşün, doğanın sorumsuzca tahrib edilmesini haklı çıkardığı ve teşvik ettiği 

savunulmuştur. Bu sonuçların değerlendirilmesiyle iki çözüm yolu üretilmiştir. 
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Bunlardan biri insanmerkezli olmayan çevremerkezli bir etik sistemi geliştirmek diğeri 

ise varolan etik sistemini ıslah etmek  (Armstrong ve Botzler, 1993; Ünder,1998; 

Kortenkamp ve Moore, 2000; Des Jardins, 2006). 

Islah edilmiş yeni insanmerkezli etik anlayışında ekolojik dengeyi ve biyolojik 

çeşitliliği korumak, hatta doğayı çıkar gözetmeden sevmek ve ona saygı duymak 

insanın menfaatinin bir gereği haline gelmiştir. Böylece isanmerkezcilik dar 

görüşlülükten kurtarılırmış ve insanın uzun vadeli çıkarlarını gözetir hale getirilmiştir 

(Ünder,1996; Çakmak, 1999; Tepe, 1999). 

Bu gelişmenin ardından, 1960’ların ortalarından itibaren, özellikle 

küreselleşmeyle hızlanan sanayileşme sonucu, doğal kaynakların hızla tükenmeye 

başlaması ve nükleer silah veya atıkların uzun vadeli etkileri, şimdi yaşayan insanların 

gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarının olup olmadığı, kaynakların kuşaklararası adil 

paylaşımının gerekip gerekmediği tartışmasını doğurmuştur. Yeni insanmerkezli etik 

anlayışına göre, örneğin petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji kaynakları gelecek 

kuşakların ihtiyaçları da göz önüne alınarak kullanılmalıdır, çünkü gelecekte onların da 

bu kaynaklara ihtiyacı olacaktır; küresel ısınmaya karşı önlemler alınmalıdır, çünkü 

ısınmanın devam etmesi halinde dünya gelecek kuşaklar için yaşanmaz bir hal alacaktır; 

yağmur ormanları korunmalıdır, çünkü bu ormanlar gelecek kuşakların 

yararlanabileceği genetik bir hazinedir; nükleer atıklardan kaçınılmalıdır, çünkü bu 

atıklar binlerce yıl doğada var olmakta ve gelecek kuşaklar için bir tehdit 

oluşturmaktadır (Ünder, 1996; Buchdahl ve Raper, 1998; Des Jardins, 2006). 

Yeni insanmerkezcilerden Passmore da gelecek kuşaklara karşı olan 

sorumluluğumuzu şöyle açıklar; “insanın komşusuna zarar verecek şekilde 

davranmamasını emreden geleneksel ahlak ilkesi, hava ve su kirlenmesine, 

ekosistemlerin yok edilmesine, nüfus artışına, doğal kaynakların tüketilmesine karşı da 

kısıtlamalar getirir. Çünkü bunlar hem şimdiki hem de gelecekteki insanlara zarar verir” 

(Ünder, 1996, Çakmak, 1999; Des Jardins, 2006). 

İnsanmerkezciliğin sınırlarının gelecek kuşakları içine alacak kadar genişletilmiş 

olmasına karşın, insanlar dışındaki diğer canlı-cansız varlıklara değer vermeme 

sorununun devam etmesi yeni bir çevre etiği geliştirilmesine yol açmıştır. Bu 

çevremerkezli bir etik anlayışıdır. 
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2.4.2. Ekosentrik (Çevremerkezli) Etik 
Ekosentrik etik anlayışı, antroposentrik etik anlayışının aksine sadece insana 

değil, insanın dışındaki canlı olmayan akarsular, dağlar gibi doğal nesnelere ve ekolojik 

sistemlere de değer verilmesi gerektiğini savunan bir anlayıştır (Carol, 1992; Ünder, 

1996; Bjerke ve Kaltenborn, 1999; Katherine ve Moore, 2000; Hoffman ve Sandelands, 

2004; Des Jardins, 2006). 

Ekosentrik etik anlayışı ekolojik dünya görüşünün savunduğu etik anlayıştır. 

Çevremerkezciler çevre sorunlarının, insanların sahip oldukları metafizik  inançlarından 

kaynaklandığı varsayımından hareket ederler ve onlara göre çevre sorunları insanın 

doğayla kurduğu yanlış ilişkilerinin sonucudur. Bu nedenle çevre sorunlarının köklü 

çözümü için insanları doğayla yanlış ilişki kurmaya sevk eden inanç ve tutumların 

değiştirilmesi, geliştirilmesi gerektiğini savunurlar (Carol, 1992; Ünder, 1996; Tepe, 

1999). 

 Ekosentrik etiğin kökenlerinde varlık zinciri, romantizm ve mistisizim gibi 

görüş ve geleneklerin, biyoloji ve ekoloji gibi bilimlerin; Darwin’in evrim kuramı ve 

malthusçuluk gibi bilimsel görüşlerin varolduğu görülmektedir.  

Ekosentrik görüşün temeli olan ekoloji bilimi, organizmaları çevre ile ilişkileri 

içinde ele alan bilimdir. Daha kapsamlı olarak “insan ve diğer canlılar ile bunların canlı 

ve cansız çevreleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri ile yaşamın devamını sağlayan 

madde ve enerji döngülerini, kendilerini yenileyebilen mekan birimleri içinde inceleyen 

bilim dalıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. Ekoloji bilimi belli başlı ilkelere dayanır. 

Ekosentrik görüşün kabul ettiği ekolojik ilkeler şunlardır (Carol, 1992; Ünder, 1996; 

Yıldız ve ark., 2008; Önkal, 2009): 

• “Doğanın bütünlüğü” ilkesi: Doğada herşey birbirine bağlıdır. Çevreye yapılan 

her şeyin başka yer ve zamanlarda yan etkileri olacaktır. Örneğin bir zararlıyla 

mücadelede kullanılan ilaç, o zararlıyı yok edebilir. Ancak o ilacın diğer 

canlılara, toparğa, suya ve havaya verdiği zarar belki de çok daha önemli 

sorunlar yaratabilir. Bunun için yapılan mücadelede doğayı bir bütün olarak 

kabul ederek yaklaşmak gerekir. 

• “Doğanın sınırlılığı” ilkesi: Çevre ve yenilenemez kaynaklar sınırlıdır. 

Kaynakların tüketilmesini önlemek için kullanılan kaynaklar yeniden 
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kullanılmalıdır. Ayrıca çevrenin atıkları, kirliliği tolere etme kapasitesi de 

sınırlıdır. Bu sınır aşıldığı takdirde, çevre kendini yenileyemez hale gelecek ve 

orada çevre sorunları ortaya çıkacaktır.  

• “Doğanın özdenetimi” ilkesi: Ekosistem kendi işleyişini düzenler; öğelerini 

dengede tutar; popülasyon denetimi yapar. İnsanların popülasyon denetimi için 

iki yol vardır. İnsanlar doğal sınırlarına göre ya kendi nüfus artışlarını bilinçli 

olarak kontrol ederler ya da aşırı derecede çoğalırlar ve fakirleşerek insanlığın 

sonunu getirebilirler. 

• “Artan nüfus çevre sorunlarını sadece ağırlaştırabilir” ilkesi: Kaynakları sınırlı 

olduğu bir dünyada nüfusun hızlı artışı ve yaşam standatlarındaki artış dünyada 

ve şimdiki koşullarda artan bir nüfus meseleyi sadece kötüleştirebilir. Sabit bir 

nüfusun yaşam standartlarındaki artış, sınırlı kaynakların kullanılmasında, 

çevrenin tahribinde, kirlenmesinde bir artış demektir. 

• “Doğanın çeşitliliği” ya da “çeşitlilikte keramet vardır” ilkesi: Doğa çok çeşitli 

canlıları barındırmaktadır. Bu çeşitliliği koruma insanların yaşamı ve geleceği 

için çok önemlidir. Çünkü doğadaki her canlılının bir görevi vardır. Örneğin 

enerji üretiminde sadece fosil yakıtlar değil, alternatif olarak yeni ve 

yenilenebilir enerji kaynakları da (güneş, rüzgar, hidrolik vb.) 

kullanılabilmektedir. 

• “Doğaya karşı elde edilen her başarının bir bedeli vardır” ya da “bedelsiz 

yarar olmaz” ilkesi: Örneğin üretimim artırmak için kullanılan kimyasal 

maddeler, böcek öldürücüler çevreye zarar verir, ekosistemi bozarlar. 

• “Doğanın geri tepmesi” ilkesi: Doğaya karşı kazanılan zafer bir süre sonra 

yenilgiye dönüşür. Doğa öç alır. Örneğin bir gölün yok edilmesi ya da bir 

bataklığın kurutulmasıyla birçok canlı türü yok edildiği gibi hidrolojik dengede 

de olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da ekolojik denge 

bozulmakta, değişik çevre sorunları yaşanabilmektedir. 

• “En uygun çözümü doğa bulmuştur” ilkesi: Ekosistemin dengeli çözümü doğal 

evrim sonucunda bulunan en uygun çözümdür. İnsan müdehalesinin yarar 

sağlama olasılığı yaratacağı riskten küçüktür. Örneğin yok olan türlerin genetik 

yapısını geri getiremezsiniz. 
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• “Doğayla birlikte gitme” ilkesi: örneğin tarım zararlılarını böcek ilaçları 

kullanarak değil zararları kendi doğal düşmanları yoluyla öldürmek,  toprağın 

azotunu kimyasal gübre kullanarak değil, baklagiller ekerek artırmak gibi 

doğanın işleyişine uygun yöntemler geliştirmek gerekir.  

Bu ilkeler ekosentrik etiğin “teknik kuralları” olarak işlev görürken, bir yandan 

da toplumu ve kültürü ekolojik ilkelere göre düzenlemede temele alınırlar (Ünder, 1996; 

Yıldız ve diğer., 2008; Önkal, 2009) .  

2.5. Çevre ve Hemşirelik 
Çevre geçmişten günümüze hemşirelikte önemli bir yere sahip olmuştur. 

Çevrenin hemşirelik açısıdan önemini ilk vurgulayan, hemşireliğin kurucusu Florence 

Nightingale’dir. Nightingale hemşireliğin profesyonel gelişimine yönelik 

çalışmalarında, çevre kavramını ve hemşireliğin sağlıklı çevre yaratmadaki özgür 

rolünü temele almıştır. Hemşirelik Üzerine Notlar (1860) adlı kitabında ışık, koku, 

temiz hava, yeterli beslenme ve hijyen gibi fiziksel çevre faktörlerinin hastanın sağlığını 

etkilediğini ve bu faktörlerin hemşirelik ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulamıştır. 

Gözlemleri ve topladığı bilgilerle insan sağlığı ve çevresel faktörler arasında bağlantı 

kuran Nightingale, bu sayede Kırım savaşı sırasında sağlık koşullarını düzelterek 

hijyenik bir ortam sağlamıştır (Pope ve diğer., 1995; Kirk, 2002; Velioğlu, 1999; 

Watterson ve diğer., 2005; Libster, 2008) . 

Nightingale’den sonra birçok hemşire kuramcı da çevrenin sağlık üzerindeki 

önemini vurgulamıştır. Roy ve Rogers’ın modelinde yer verilen çevre kavramı, hastanın 

yakın çevresi olarak ele alınmakta iken, Neuman’ın modelinde ise daha geniş bir açıyla 

ele alınarak, insan-çevre arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. Ancak günümüzde Roy ve 

Rogers’in modelinde olduğu gibi çevrenin, sınırlı bir yaklaşımla hastanın yakın çevresi 

olarak ele alınması egosentrik (benmerkezci) bir yaklaşım olarak görülmekte ve bu 

açıdan eleştirilmekte, Neuman’ın modeli ise insan çevre arasındaki ilişkiye odaklanması 

açısından daha ekosentrik (çevremerkezli) bulunmaktadır (Pope ve diğer., 1995; Kirk, 

2002; Watterson ve diğer., 2005; Libster, 2008). 

Görüldüğü gibi hemşireler çevrenin hasta bakımındaki öneminin hemşirelik 

tarihi boyunca farkında olmuşlardır. Doğa ile iş birliği, holistik hemşirelik bakımının 

temelini oluşturmuş, çevre ise hemşirelik mesleğinin en önemli bileşenlerinden biri 

olmuştur. Ancak günümüzde çevre sorunlarının ciddi boyutlara ulaşması ve 
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bireylerin/toplumların sağlığını önemli ölçüde tehdit eder hale gelmesi, başta hemşireler 

olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının, çevreye karşı daha duyarlı olmasını, çevre 

sorunlarının küresel düzeyde bilincine vararak gerekli önlemleri almasını 

gerektirmektedir (Sladden ve diğer., 1999; Pope ve diğer., 1995; Kirk, 2002; Larsson 

and Butterfield, 2002; Watterson ve diğer., 2005; Carlton ve diğer., 2007; Sattlerr, 

2007; Baykal ve Baykal, 2008; Libster, 2008). 

Dünya Sağlık Örgü (DSÖ) de (1997) çevrenin insan sağlığı üzerinde belirleyici 

bir role sahip olduğunu ve çevredeki bozulmaların/dönüşümlerin/değişimlerin ciddi 

sağlık sorunlarına neden olduğunu açıklamıştır. Porritt (1990) insanların sağlığını 

küresel boyutta tehdit eden en önemli 12 sağlık tehlikesini şu şekilde belirlemiştir; ozon 

tabakasının incelmesi, küresel ısınma, enerji krizi, hava kirliliği, kimyasallar, tıbbi 

atıklar, ormanların yok olması, suların azalması, toprak kaybı, çölleşme, silahların 

yaygın kullanımı ve hızlı nüfus artışı. Küreselleşmenin de bu çevre sorunlarının 

oluşmasına zemin hazırladığı savunulmaktadır. Uluslararası Hemşireler Birliği (The 

International Council of Nurses-ICN, 2000)  küreselleşmenin olası yararlarına karşın, 

çevre için gerçek bir tehlike oluşturduğunu belirtmektedir. Dünya Bankası’nın 2008 yılı 

raporunda, büyük ölçüde küreselleşmenin yol açtığı iklim değişiklikleri nedeniyle, tarım 

üretkenliğinin düştüğü, insan sağlığının bu durumdan olumsuz etkileneceği 

belirtilmiştir. Küreselleşmenin ekonomik boyutu ise sağlıkta eşitsizliklere neden 

olmakta, bu durum infeksiyöz hastalıklarda artış, malnutrisyon, psikiyatrik hastalıklar 

ve çocuk istismarı gibi ciddi sorunlara zemin oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde çok 

çeşitli antimikrobiyal ajanların geliştirilmesi ve bunların bilinçsiz bir şekilde yaygın 

kullanımı, yeni ve ilaca dayanıklı mikroorganizmaların oluşmasına neden olmuştur.  Bu 

faktörlerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi, çevre sağlığını düzenleyeceği 

gibi küresel insan sağlığını da olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle sağlık alanında 

çalışanlara özellikle de sağlıklı/hasta bireylerin bakımında ve eğitiminde birincil öneme 

sahip olan hemşirelere büyük görevler düşmektedir. Amerikan Hemşireler Birliği 

(American Nursing Association-ANA, 1997) de benzer yorumlar yapmakta 

hemşirelerin çevre sağlığı konusunda bilinçlenmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu 

noktada her bir hemşire gerek toplumun gerekse meslektaşlarının çevre bilincinin, 

çevreye yönelik olumlu tutumların veya çevremerkezli etik anlayışın kazandırılması 

yönünde anahtar konumdadır. Nitekim hemşirelikte ekosentrik yaklaşım, biyosferdeki 

tüm sistemler arasındaki ilişkiyi ve insan etkinliklerinin çevre üzerindeki etkilerini 
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anlamayı/kavramayı sağlayacaktır (Sladden ve diğer., 1999; Jameton ve Pierce, 2001; 

Messias, D.K.H. 2001; Kirk, 2002; Watterson ve diğer., 2004; Sattler, 2007; Baykal, H. 

ve Baykal, T. 2008; Libster, 2008; Young ve diğer.,2008; WHO, 2009). 

Diğer taraftan çevresel problemlerin insan sağlığı için tehdit oluşturduğu gibi 

sağlık sektörünün de çevre sağlığı açısından tehdit oluşturduğu bir gerçektir. Nitekim 

son yıllarda dünya genelinde “sürdürülebilir sağlık bakımı” ve “zarar vermeyen sağlık 

bakımı” gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Bu kavramlar, sağlık bakım sektöründe 

çevresel tehdit oluşturan ürünlerin kullanımının mümkün olduğunca azaltılmasını, çevre 

dostu ürünlerin kullanımının artırılmasını ve bugünkü kuşakların sağlık hizmetlerini 

karşılarken gelecek kuşakların da sağlığının gözönünde bulundurulmasını ifade eder 

(Jameton ve Pierce, 2001; Kirk, 2002; Sattler, 2007; Libster, 2008).  

Sağlık bakım alanında çevresel tehdit oluşturan unsurlar şu şekilde 

açıklanmaktadır; 

Tıbbi Atıklar: Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesi bir çok toksik gazın 

atmosfere salınmasına neden olmaktadır. Bu toksik maddeler havayı, suları ve toprağı 

kirleterek çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, böylece insan sağlığı için tehdit 

oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2005 verileri, bir yılda 30 bin 

ton atığın yakılarak bertaraf edildiğini göstermektedir. Ayrıca TÜİK’in 2007 verilerine 

göre, atıkların yakılarak imha edilmesi sonucu açığa çıkan seragazı emisyonlarının 

miktarının 1990 yılına göre 2007 yılında %119,1 arttığını göstermektedir. Bu rakamlar 

tüketimin büyük bir hızla arttığını kanıtlamaktadır. ANA (1997) tıbbi atıkların 

azaltılmasını, atılabilir tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilen ürünlerin 

tercih edilmesini ve tıbbi atıkların yakılarak imha edilmesine alternatif yöntemler 

geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Benzer şekilde ICN de (1998) tıbbi atıkların 

çevresel tehdit oluşturduğunu onaylamış ve tüm hemşirelerin tıbbi atıkların çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması veya önlenmesinde sorumluluk sahibi 

olduğunu belirtmiştir. Tıbbi atıkların yakılması sonucu açığa çıkan en önemli toksik 

maddeler civa, dioksin ve DEHP (Ditilhekzilfitalat)’dir (Jameton ve Pierce, 2001; Kirk, 

2002; TÜİK, 2005,2007; Sattler, 2007; WHO, 2009). 

• Civa: Civa insan sağlığı için bir çok risk oluşturan toksik bir elementdir. 

Sinir sistemi ve immun sistem üzerinde toksik etki oluşturduğu, 
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hipertansiyon ve renal yetmezliğe neden olduğu bilinmektedir. Sağlık 

bakım sektöründe kullanılan termometreler, sfigmomanometreler (kan 

basıncı ölçme aleti), barometreler, lambalar civa içeren ürünlerden 

bazılarıdır. Bu ürünler iki şekilde çevresel risk oluşturabilir. Civa içeren 

bir ürünün kırılması durumunda, ortama saçılan civanın solunum yoluyla 

veya temas yoluyla absorbe edilmesi birçok sağlık sorununa yol açabilir. 

Diğer yandan civa içeren tıbbi atıkların imha edilmesi ile havanın, suyun 

ve toprağın kirlenmesi insan sağlığı için risk oluşturabilir (Jameton ve 

Pierce, 2001; Sattler, 2007; WHO, 2009). 

• DEHP: Plastik ürünlerin yumuşatılmasında kullanılan DEHP çevre ve 

insan sağlığını tehdit eden kimyasalların başında gelir. Kansere yol 

açtığı, kalbe ve karaciğere zarar verdiği yönünde çalışmalar vardır. 

İsveç’de 1986’da bu maddenin çocuk oyuncaklarında ve tüm plastik 

ürünlerde kullanımı yasaklanmıştır. Sağlık sektöründe DEHP’nin 

kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle kan torbaları, lateks eldivenler ve 

kataterler bu madde ile imal edilmektedir. Tıbbi atık kapsamındaki 

plastik ürünlerin yakılarak imha edilmesi sırasında birçok zehirli gaz 

açığa çıkmakta ve havanın kirletilmesi suretiyle insan ve çevre sağlığı 

tehdit edilmektedir (Jameton ve Pierce, 2001; Sattler, 2007; WHO, 

2009). 

• Dioxin: Plastik ürünlerin yakılarak imha edilmesi esnasında açığa çıkan 

kanserojen etkili kimyasal bir gazdır. Sağlık sektöründe yaygın olarak 

kullanılan plastik ürünlerin imhası sonucu açığa çıkan dioksin havaya, 

suya ve toprağa oradan da besin zinciriyle insana ve diğer canlı 

bedenlere taşınmaktadır. Dioksinin insan vücuduna bir kez girdiğinde on 

yılları aşan süreler boyunca vücuttan dışarı atılamadığı, zamanla başta 

kanser olmak üzere, üreme sorunlarına ve akciğer hastalıkları gibi daha 

birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. American Toplum Sağlığı 

Birliği (American Public Health Association- APHA) 1996’da sağlık 

sektöründe dioksin içeren ürünlerin kullanımının azaltılmasını ve hasta 

bakımını riske atmaksızın malzeme kullanımını sınırlayarak, oluşan tıbbi 

atık miktarını azaltmayı önermiştir (Sattler, 2007; WHO, 2009). 
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Dezenfektan ve Sterilantlar: Sağlık sektöründe dezenfeksiyon ve sterilizasyon 

amacıyla yaygın olarak kullanılan ürünler gerek hastalar gerekse çalışanlar için yüksek 

risk oluşturmaktadır. Bu ürünlerin kullanıldıkları ortamda havanın kalitesini düşürdüğü, 

astımı tetiklediği, cilt ve mukoz membran irritasyonlarına neden olduğu ve nörolojik 

problemlere yol açtığı bilinmektedir (Sattler, 2007; WHO, 2009). 

Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan bu çevresel sorunların önlenmesinde en 

azından azaltılmasında yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir (Jameton ve Pierce, 

2001; Sattler, 2007; WHO, 2009). 

• Tıbbi malzemelerin üretiminde DEHP gibi toksik maddelerin kullanılmaması, 

• civa içeren ürünlerin kullanılmaması, 

• tıbbi atıkların yakılarak imha edilmesi yerine farklı yöntemlerin geliştirilmesi, 

• tek kullanımlık ürünler yerine, yeniden kullanılabilen ürünlerin tercih edilmesi 

• malzeme tüketiminin sınırlandırılmasıdır. 

      Sağlık bakımının çevresel etkileri ve sürdürülebilirlik kavramının karmaşıklığı, 

sağlık bakımının çevresel açıdan yönetimini zorunlu kılmaktadır. Bir başka ifadeyle, 

hemşireler, hastanın sağlık bakım gereksinimlerini karşılama yükümlülükleri ile çevreye 

karşı olan sorumlulukları arasındaki dengeyi kurmak zorundadırlar. Bu denge sorunu ise  

ancak tıbbi etik ile çevre etiğinin her ikisinin de göz önünde bulundurulmasını 

gerektirmektedir. Örneğin sağlık bakımında malzeme tüketiminin sınırlandırılması 

çevremerkezli etik ilkelerle sağlanabilir (Jameton ve Pierce, 2001; Kirk; 2002; Sattler, 

2007; Libster, 2008). 

Görüldüğü gibi insan-çevre ilişkisi ve çevre-sağlık etkileşimi oldukça karmaşık bir 

yapı sergilemektedir ve  günümüzde küresel çevre değişimlerinin sağlık üzerine etkileri 

ile ilgili öngörüler ciddi tehlikeler/tehditlerle yüzyüze olduğumuzu göstermektedir. 

İnsanların neden olduğu (üretim biçimi, yaşam tarzı, aşırı tüketim vb. etkinlikler) 

çevresel sorunlara uygulanabilir çözüm üretmenin uluslarası çalışma ve işbirliği ile 

mümkün olduğu her düzeydeki bildirilerde yer almaktadır. Ekosentrik yaklaşım 

dünyadaki tüm canlılar için yaşamsaldır ve hemşirelerin bu dünyanın/toplumun bir 

parçası olarak bu konunun önemini çok iyi kavrayıp duyarlı olmasının, gelişmiş bir 

insan ve meslek üyesi olarak girişimci/etkin bir tutum sergilemesinin önemi 
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vurgulanmaktadır (Jameton ve Pierce, 2001; Duygu, E., 2002; Kirk; 2002; Backus ve 

diğer., 2006; Sattler, 2007; Libster, 2008). 

 Hemşirelerin, gerek çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkileri, gerekse sağlık bakım 

hizmetlerinin çevre üzerindeki etkileri hakkında bilinçlenmesi, sürdürülebilir sağlık 

bakımı ilkelerini banimsemesi ve ekosentrik etik anlayışını kazanması, hemşirelik 

eğitiminde bu konulara yer verilmesiyle gerçekleşebilir. Ancak bu yolla hemşirelerin 

uygulamaya yansıtacakları bilgi temeli oluşturulabilir ve bunlar alınan kararlar, izlenen 

politikalarda dikkate alınabilir. Bu amaçla hemşireler yakın çevrelerinden yola çıkarak, 

ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer almalı, konuya küresel yaklaşmalıdır. 

Hemşirelerin çevreyi yakın çevre olarak değil, küresel olarak ele almasında gerekli bilgi 

tabanını oluşturmak için eğitim kadar, araştırmalarda da bu konuya yer verilmesi 

gerekmektedir. ICN ’nin raporlarından sonra (1995-1998) konu ile ilgili araştırmalarda 

artış gözlenmiştir, ancak çok yetersizdir. İngiltere’de üst düzey hemşire akademisyenler 

üzerinde yapılan dar kapsamlı bir çalışmada (n:68) katılımcıların %90’nı hemşirelerin 

küreselleşme ve çevresel değişimlerin sağlık üzerine etkileri hakkında yeterince bilinçli 

olmadıkları ve uygulamalarında yeterince dikkate almadıkları belirlenmiştir. Aynı 

çalışmada sadece 3 öğretim üyesi küresel çevrenin sağlık üzerindeki etkileri hakkında 

donanımlı mezun verdiklerini, 12 öğretim üyesi ise hemşirelik eğitiminde konuya daha 

fazla yer verilmesinin gerektiğini belirtmişlerdir. Bu bulgular da hemşirelik 

eğitiminde/uygulamalarında/ araştırmalarında bu konulara yer verilmesi gerekliliğini 

desteklemektedir (Jameton ve Pieninrce, 2001; Kirk; 2002; Backus ve diğer., 2006; 

Carlton ve diğer., 2007; Sattler, 2007; Libster, 2008). 

  Hemşireler için çevre sağlığı eğitiminin önemi, 1995’de Tıp Enstitüsünün (Institute 

of Medicine-IOM) hemşirelik eğitimi için genel çevre sağlığı yetkinliklerini (General 

Environmental Health Competencies for Nursing Education) yayımlamasıyla 

vurgulanmıştır. Günümüzde ise dünyanın birçok ülkesinde hemşirelik eğitiminde “çevre 

sağlığı hemşireliği” dersine yer verilmekte ve bu derslerde genel hatlarıyla çevre 

bilimine ilişkin temel bilgiler, küresel çevresel değişimler, sağlık üzerindeki çevresel 

tehditler, koruyucu yöntemler, çevre etikleri ve risk yönetimi gibi konular yer 

almaktadır. Ayrıca lisans üstü eğitimlerde ve mezuniyet sonrası sürekli eğitim 

etkinlikleri içinde çevre sağlığı hemşireliği eğitimine yer verilmektedir. Kaynaklarda, 

hemşirelik eğitiminde bu konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, “güvenli 
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çevre”nin küresel olarak ele alınması, akademisyenler ile alanda çalışanların yakın 

işbirliği içinde olmaları gerekliliğini vurgulanmaktadır.. Hemşirelik okullarının ve 

akademisyenlerin alanda çalışan hemşirelerin yanısıra, diğer ilgili disiplin üyeleri, 

ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde olması, çevrede sağlık için risk 

oluşturan (atıklar, hava ve su kirliliği vb.) ve sağlık sektöründe çevre için risk oluşturan 

(tıbbi atıklar, DEPH, civa, dioksin içeren ürünler, dezenfektan ve siterilitanlar vb.)  

araştırma konularını belirlemesi, ortak çalışmaların yapılması  ve bu çalışmaların 

sonuçlarını duyurarak/yayınlayarak hemşirelerin uygulamalarına yansıtmalarını 

desteklemesi önerilmektedir (Jameton ve Pierce, 2001; Kirk; 2002; Watterson, 2005; 

Backus ve diğer., 2006; Sattler, 2007; Libster, 2008). 

 Özetle, hemşirelerin küresel çevre değişimlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri 

ve sağlık bakım hizmetlerinin neden olduğu çevresel tehditler konusunda bilinçlenmesi 

ve bu konuda girişimlerde bulunması, hemşirelik lisans, lisans üstü ve mezuniyet 

sonrası eğitim etkinliklerinde bu konulara yer verilmesi ve bu konuların ele alındığı 

araştırmaların akademisyenler ve alanda çalışan hemşireler ile işbirliği yapılarak 

sürdürülmasi, eğitim yoluyla kazanılan bilgilerin ve araştırma sonuçlarının hemşirelik 

uygulamalarına ve ülke politikalarına yansıtılması ile sağlanabilir. Nitekim son yıllarda 

hemşireler arasında küresel boyutta çevrenin sağlığa etkileri hakkında bilinçlenme ve 

ekosentrik yönelimin geliştiği gözlenmektedir. Hatta “çevreye duyarlı hemşirelik” ya da 

“eco-hemşirelik" kavramları daha çok önem kazanmaktadır. Tüm bu bilgiler 

doğrultusunda hemşirelerin çevreye yönelik tutum ve etik anlayışlarının daha da önem 

kazandığı söylenebilir. 

2.6. İlgili Araştırmalar 
Literatür incelendiğinde çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumların farklı 

boyutlarını, farklı değişkenlerle çevreye yönelik tutumlar arasındaki ilişkiyi, çevre 

eğitimi ile çevreye yönelik tutumlar arasındaki ilişkiyi ve çevreye yönelik tutumların 

altında yatan etik anlayışları inceleyen çeşitli çalışmaların olduğu görülmektedir.  

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

belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında, kız öğrencilerin çevresel tutumlarının daha 

olumlu olduğu, en uzun süre şehir merkezinde yaşayanların çevre sorunlarına yönelik 

olumlu tutuma sahip olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca baba eğitim düzeyi, baba mesleği 
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ve aile gelir düzeyi ile çevre sorunlarına yönelik tutumlar arasında olumlu yönde ilişki 

bulunmuştur (Şama, 2003).  

Erten’in (2005), okul öncesi öğretmenlerinde çevre dostu davranışları araştırmak 

amacıyla yaptığı çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin çevre bilincine ait tutum 

puanları ve çevreye ait bilgi puanları yüksek olmasına karşın, çevreye yararlı 

davranışlar göstermekte yetersiz oldukları belirlenmiştir (Erten, 2005). 

Uzun ve Sağlam (2005) sosyo-ekonomik durumun, çevre bilinci ve çevre 

akademik başarısı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla, lise öğrencileri üzerinde 

yaptığı çalışmada, “orta” sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin çevre bilinci 

ortalamasının, “yüksek” ve “düşük” sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilein 

ortalamalarından farklı ve “orta seviye grubu” lehine olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

“yüksek” sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin çevre akademik başarı 

ortalamasının “orta” sosyo- ekonimik düzeydeki grup ortalamasından istatistiksel olarak 

farklı ve yüksek düzey lehine olduğu tespit edilmiştir (Uzun ve Sağlam, 2005). 

Özmen ve diğer., (2005) tarafından, üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına 

yönelik tutumlarını ve etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla 410 öğrenci üzerinde 

yapılan çalışmada, öğrencilerin %65’inin çevre ile ilgili konulara duyarlı olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak bununla beraber öğrencilerin %84,9’unun herhangi bir çevre 

kuruluşunun çevre ile ilgili etkinliklere katılmadığı belirlenmiştir. Ayrıca kız 

öğrencilerin, en uzun sure şehir merkezinde yaşayan öğrencilerin ve lisede çevre 

eğitiminin verilmesinin gerekli olduğu yönünde görüş bildiren öğrenclerin çevresel 

tutum puanları diğerlerine göre yüksek bulunmuştur (Özmen ve Ark., 2005). 

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

sorunlarına yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada öğrencilerin 

çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları genel olarak zayıf bulunmuştur. Kız 

öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumları erkek öğrencilere göre daha yüksek ve 

önemli seviyede farklı bulunmuştur. Öğrencilerin annelerinin mesleği, yaşları ve kardeş 

sayıları ile çevreye yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilşki olduğu saptanırken, 

yaşadıkları yerleşim birimine, babalarının mesleğine, anne ve babalarının eğitim 

düzeyine, oturdukları eve, ailenin gelir düzeyine ve daha önce çevreyle ilgili ders alıp 

almamalarına göre önemli bir farklılık göstermemektedir (Erol ve Gezer, 2006). 
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Deniş ve Genç’in (2007), Çevre Bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği 

öğrencilerinin çevre bilgilerini ve çevreye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla 

yaptıkları çalışmada, Çevre Bilimi dersi alan ve almayan öğrencilerin çevreye yönelik 

olumlu tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Ancak çevre bilgisi testinde Çevre 

Bilimi dersi alan öğrencilerin daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Şama’nın çalışmasına 

paralel olarak Deniş ve Genç de çalışmalarının sonucunda kız öğrencilerinin erkek 

öğrencilere göre çevre sorunlarına daha duyarlı olduğunu bulmuşlardır (Deniş ve Genç, 

2007).  

Kahyaoğlu ve diğer. (2008), ilköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik 

tutumlarını belirlemek amacıyla bir çalışma yapmış, sonuçta öğretmen adaylarının 

bulundukları program ve sınıf düzeyi bakımından çevreye yönelik farklı bakış açılarına 

sahip oldukları belirlenmiştir (Kahyaoğlu ve diğer., 2008). 

Erten (2008) ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik itici tutumların farklı 

kültürlerdeki durumunu tespit etmek amacıyla yaptığı çalışmada Türk ve Alman 

öğretmenleri karşılaştırmıştır. Sonuçta her iki grubun da antroposentrik tutum puanları 

ekosentrik tutum puanlarından daha yüksek bulunmuş ancak Türk öğretmenlerin 

ekosentrik ve antroposentrik tutum puanlarının Alman öğretmenlerden daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca her iki kültürde de bayan öğretmenlerin çevremerkezli 

tutum puanları erkek öğretmenlere göre yüksek çıkmıştır (Erten, 2008).  

Altin ve diğer’lerinin (2009), biyoloji öğretmen adaylarının çevreye yönelik 

tutumlarını belirleme amacıyla yaptığı çalışmada, çevreye yönelik tutumlar ile cinsiyet 

arasında ilişki saptanmazken, sosoyoekonomik düzeyin yükselmesi ile çevreye yönelik 

olumlu tutumların gelişimi arasında paralellik olduğu tespit edilmiştir (Altın ve diğer., 

2009). 

Ek ve diğer. (2009) bir üniversitenin farklı akademik dallarında öğrenim gören 

öğrencilerin, çevreye yönelik tutum ve duyarlılıklarını belirlemeye yönelik bir çalışma 

yapmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin okudukları bölüm ile çevreye yönelik tutum 

puanları arasında ilişki tespit edilmiştir. Sağlık yüksekokulunda (hemşirelik bölümü) 

öğrenim gören öğrencilerin çevreye yönelik olumlu tutum puanlarının, otomotiv 

programında öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür (Ek ve 

diğer., 2009). 
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Thompson ve Barton çevreye yönelik tutumların altında yatan anlayışları 

belirlemek amacıyla bir çalışma yapmış, sonuçta çevreyi korumaya yönelik tutumların 

altında ekosentrik ve antroposentrik anlayışların yattığını belirlemiştir. Bunun dışında 

çevre ve çevre sorunlarına yönelik tamamen duyarsız kalmanın da çevreye yönelik 

antipatik tutumlardan kaynaklandığını tespit etmiştir (Thompson ve Barton, 1994). 

Manzanal ve diğer.’lerinin (1999), lise öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada,  

ekolojik saha çalışmaları ile çevresel tutum gelişimi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Öğrenciler iki gruba ayrılmış ve dört hafta süreyle birinci grup sınıf ortamında çevre 

eğitimi alırken, ikinci grup ekolojik ortamlarda doğa ile iç içe öğrenim görmüşlerdir. 

Sonuçta dört hafta süreyle ekolojik ortamda ders gören öğrencilerin ekolojik görüşü 

benimsedikleri ve çevre sorunlarına yönelik olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir 

(Manzanal ve diğer., 1999). 

Schultz ve Zelezny (1999), 14 ayrı ülkeden 2160 üniversite öğrencisinin çevreye 

yönelik tutumlarının bazı değerlerle olan ilişkisini ölçmek amacıyla bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışmada ekosentrik ve antroposentrik tutumların evrensellik, 

iyilikseverlik, hazcılık, geleneksellik gibi toplam 10 değer arasındaki ilişki incelenmiş, 

sonuçta iyilikseverlik, evrensellik gibi değerler ile antroposentrik tutum arasında negatif 

bir ilişki bulunurken, ekosentrik tutum arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır 

(Schultz ve Zelezny, 1999).  

Kortenkamp ve Moore’un (2001), yaygın ekolojik ikilemler ile ilgili etik 

düşünceleri (ekosentrik ve antroposentrik) belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, 

bireysel farklılıkların ve durumsal değişkenlerin, çevresel etik düşüncelerin ifade ediliş 

biçimlerinde önemli faktörler olduğu, çevresel tutumlara karşı içsel motivasyon ile  

ekosentrik ve antroposentrik tutumlar arasında pozitif, çevresel olmayan tutumlar 

arasında negatif ilişki olduğu ayrıca çevresel etkiler hakkında bilgi sahibi olmanın, daha 

fazla ekosentrik ve antroposentrik düşüncenin, daha az çevresel olmayan düşüncenin 

ortaya çıkmasında etkili olduğu belirlenmiştir (Kortenkamp ve Moore, 2001). 

Manzanal ve ark. (2007) üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmanın sonducunda, bayan öğrencilerin erkek 

öğrencilere oranla, son sınıf öğrencilerin birinci sınıf öğrencilere oranla daha yüksek bir 

çevresel tutum puanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler çevreye yönelik olumlu 
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tutum kazanmada cinsiyetin ve çevre eğitiminin önemli bir etken olduğunu göstermiştir 

(Manzanal, 2007).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Tipi 
Araştırma İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören hemşirelik lisans 

öğrencilerinin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutumlarını 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte planlanmış ve gerçekleştirilmişdir. 

3.2. Araştırmada Yanıtlanması Beklenen Sorular 

• Hemşirelik öğrencilerinin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik 

antipatik tutuma sahip olma durumları nedir? 

• Hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre ekosentrik, 

antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puanları arasında fark var 

mıdır? 

• Hemşirelik öğrencilerinin bir çevre kuruluşuna üye olma durumları ile 

ekosentrik tutuma sahip olma durumu arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

3.3. Araştırmanın Evreni 
Araştırmanın evrenini, İstanbul Üniversitesi Florence Nightigale Hemşirelik 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören birinci sınıftan 160, ikinci sınıftan 143, üçüncü 

sınıftan 105, dördüncü sınıftan 117 ve İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Meslek 

Yüksekokulu'nda öğrenim gören ikinci sınıftan 70, üçüncü sınıftan 65 ve dördüncü 

sınıftan 74  olmak üzere toplam 734 hemşirelik öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada 

örneklem grubu oluşturulmamış ve evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Birinci 

sınıftan 66, ikinci sınıftan 177, üçüncü sınıftan 145, dördüncü sınıftan 168 olmak üzere 

toplam 556 öğrenciye, evrenin %76’sına ulaşılmıştır. 

3.4. Veri Toplama Araçları 

3.4.1. Bilgi Formu 
Araştırmada öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 

araştırmacı tarafından geliştirilen ve 11 sorudan oluşan bilgi formu (Form 1) 

kullanılmıştır. Bilgi formu; öğrencilerin yaşını, cinsiyetini, sınıfını, anne eğitim 

durumunu, anne mesleğini, baba eğitim durumunu, baba mesleğini, kardeş sayısını, aile 
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gelir durumunu, en uzun süre yaşanılan yerleşim birimini ve her hangi bir çevre 

kuruluşuna üye olma durumunu belirleyen sorulardan oluşmaktadır. 

3.4.2. Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutum Ölçeği 
Araştırmada öğrencilerin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik 

tutumlarını belirlemek amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nde Thompson ve Barton 

(1994) tarafından geliştirilmiş, daha sonra Siegrest tarafından 1996 yılında Almancaya 

uyarlanmış, ülkemizde ise 2007 yılında Erten tarafından İngilizce ve Almancadan 

Türkçeye çevrilerek, geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış Ekosentrik, Antroposentrik 

ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutum Ölçeği (Form 2) kullanılmıştır. 

Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutum Ölçeği üç 

faktörlü bir ölçektir. Bunlardan birinci faktör olan Ekosentrik tutumların cronbach α  

değeri .77, ikinci faktör olan Antroposentrik tutumların cronbach  α değeri .78, ve 

üçüncü faktör olan çevrenin korunmasına yönelik antipatik tutumların cronbach α 

değeri ise .92’dir. Ölçekte 1. hiç katılmıyorum, 2. katılmıyorum, 3. çok az 

katılmıyorum, 4. kararsızım, 5. biraz katılıyorum, 6. katılıyorum, 7. tamamen 

katılıyorum şeklinde belirtilen 7’li likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. Ölçek 26 

maddeden oluşmaktadır. İlk 11 madde ekosentrik tutumları, sonraki 8 madde 

antroposentrik tutumları ve son 7 madde antipatik tutumları ölçmektedir. Ters madde 

bulunmamaktadır (Erten, 2007). 

 Ekosentrik tutumların ölçüldüğü birinci faktörden alınabilecek minimum puan 

11, maksimum puan 77, antroposentrik tutumların ölçüldüğü ikinci faktörden 

alınabilecek minimum puan 8, maksimum puan 56, antipatik tutumların ölçüldüğü 

üçüncü faktörden alınabilecek minimum puan 7, maksimum puan 49’dur. 

 Çalışmada yapılan analizler sonucunda Ekosentrik tutumun değerlendirmesine 

ait 11 sorunun Cronbach alpha katsayısı .78, antroposentrik tutumun değerlendirmesine 

ait 8 sorunun Cronbach alpha katsayısı .78 ve çevreye yönelik tutumun 

değerlendirilmesine ait 7 sorunun Cronbach alpha katsayısı .84 bulunmuş olup, anket 

geçerli ve güvenilir bulunmuştur (Aksayan ve ark., 2002; Balcı, 2007). 

3.5. Verilerin Toplanması 
Veriler 2008-2009 öğretim yılında okul müdürlüklerinden izin alınarak 

yapılmıştır (Form 3). Verilerin toplanacaği derslerde öğretim elemanları ile görüşülerek 
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uygun zaman saptanmış ve gönüllü öğrenciler tarafından cevaplanmasına özen 

gösterilmiştir. Uygulamada zaman sınırı koyulmamıştır. 

3.6. Araştırmanın Sınırlılıkları  
Araştırma verilerinin ölçek maddeleri ile sınırlı olması. 

Araştırmanın evreninin İstanbul Üniversitesi hemşirelik öğrencileri ile sınırlı 

olması 

3.7. Verilerin Analizi 
Çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma 

verileri değerlendirilirken, tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, 

frekans) yanı sıra, niceliksel verilerin ikiden fazla gruplar arası karşılaştırılmasında 

Oneway Anova, farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey HDS testi ve iki grup 

arası karşılaştırmalarında ise Student t testi kullanılmıştır. Geçerlik güvenirlik 

değerlendirmesinde Cronbach alpha katsayısı hesaplanmıştır. Sonuçlar %95’lik güven 

aralığında ve anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir (Aksayan ve ark., 2002; 

Balcı, 2007). 
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4. BULGULAR 

Araştırma İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin 

ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutumlarını belirlemek amacıyla, 

tanımlayıcı nitelikte planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen veriler öğrencilerin;  

• bazı sosyo-demogrfik özelliklerini,  

• ekosenrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutuma sahip olma 

durumlarını   

• bazı sosyo-demografik özellikleri ile ekosentrik, antroposentrik ve çevreye 

yönelik antipatik tutuma sahip olma durumları arasındaki ilişkiyi içeren 

bölümler halinde sunulmuştur. 

4.1. Öğrencilerin Bazı Sosyo-demografik Özelliklerine İlişkin Veriler 
Öğrencilerin bazı sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde (Tablo 4-1); 

Tablo 4-1 Öğrencilerin demografik özelliklerinin dağılımı (N=556) 

ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER N % 

Yaş 

18-22 467 84,0 

23-27 85 15,3 

28-32 4 0,7 

Cinsiyet 
Kadın 521 93,7 

Erkek 35 6,3 

Sınıf 

I 66 11,9 

II 177 31,8 

III 145 26,1 

IV 168 30,2 
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Öğrencilerin yaşlarının 18 ile 32 arasında değiştiği, öğrencilerin %84’ünün 

(467) 18-22 yaş arasında iken, %15.3’ünün (85) 23-27 yaş arasında ve %0.7’sinin (4) 

28-32 yaş arasında olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin %11.9’u (66) birinci sınıf, %31.8’i (177) ikinci sınıf, %26.1’i (145) 

üçüncü sınıfta , %30.2’si (168) dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir ve bunların 

521’ini  (%93.7) kadın, 35’ini (%6.3) erkek öğrenciler oluşturmaktadır. 

 

Öğrencilerin ailelerine ilişkin veriler incelendiğinde (Tablo 4-2); 

Öğrencilerin annelerinin %58.5’i (325) ilköğretim ve %1.6’sının (9) ise 

üniversite mezunu olduğu, ayrıca %90.5’inin (503) ev hanımı olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin babalarının, %52’sinin (289) ilköğretim, %23.9’unun (133) lise ve 

%13.5’inin (75) üniversite mezunu olduğu görülmüş, %36.3’ünün (202) işçi, 

%30.2’sinin (168) serbest meslek sahibi olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin  %52.5’inin (292) 1-2 kardeşi, %28.1 (156) 3-4 kardeşi ve 

%15.8’inin (88) 5 ve üzeri sayıda kardeşi olduğu belirlenmiştir.  

Ailelerin gelir durumuna ilişkin veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerden 

%7.4’ünün (41) ailesinin geliri giderden fazla iken, %59.4’ünün (330)  geliri giderine 

denk ve  %33.3’ünün (185) geliri giderden fazla olduğu görülmüştür. 

Ayrıca öğrencilerin en uzun yaşadığı yerleşim birimi sorgulanmış ve 

%49.3’ünün (274) en uzun süre il merkezinde, %36’sının (200) ilçe merkezinde ve 

%14.7’sinin (82)  köy-kasabada yaşadığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 4-2 Öğrencilerin ailelerine ilişkin bilgilerin dağılımı (N=556) 

ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER n % 

Annenin Eğitim 

Durumu 

Okur-yazar değil 70 12,6 

Okur-yazar 74 13,3 

İlköğretim 325 58,5 

Lise 78 14,0 

Üniversite 9 1,6 

Annenin Mesleği 

Ev hanımı 503 90,5 

İşçi 24 4,3 

Memur 17 3,1 

Serbest Meslek 12 2,2 

Babanın Eğitim 

Durumu 

Okur-yazar 59 10,6 

İlköğretim 289 52,0 

Lise 133 23,9 

Üniversite 75 13,5 

Baba Mesleği 

İşsiz 20 3,6 

İşçi 202 36,3 

Çiftçi 57 10,3 

Memur 79 14,2 

Öğretmen 30 5,4 

Serbest 168 30,2 

Kardeş Sayısı 

Yok 20 3,6 

1-2 292 52,5 

3-4 156 28,1 

5 ve üzeri 88 15,8 

Ailenin Gelir 

Durumu 

Gelir giderden fazla 41 7,4 

Gelir gidere denk 330 59,4 

Gelir giderden az 185 33,3 

En Uzun Süre 

Yaşanan Yerleşim 

Yeri 

İl merkezi 274 49,3 

İlçe merkezi 200 36,0 

Köy-Kasaba 82 14,7 
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Öğrencilerin herhangi bir çevre kuruluşuna üye olma durumları incelendiğinde 

(Tablo 4-3), %6.7’sinin (37) herhangi bir çevre kuruluşuna üye olduğu, %93.3’ünün 

(519) ise herhangi bir kuruluşa üye olmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 4-3 Öğrencilerin herhangi bir çevre kuruluşuna üye olma durumu (N=556) 

 n % 

Herhangi bir çevre kuruluşuna üye 

olma durumu 

Üye 37 6,7 

Üye Değil 519 93,3 

 

4.2. Öğrencilerin Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik 
Tutumlarina İlişkin Bulgular 
Öğrencilerin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum 

ölçeğinden aldığı minimum, maksimum ve ortalama puanlar incelendiğinde (Tablo 4-4),  

Tablo 4-4 Öğrencilerin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik 
tutum ölçeğinden aldıkları minimum, maksimum ve ortalama puanları 
(N=556) 

 Min-Max Ort±SD 

Ekosentrik 18-77 62,28±8,33 

Antroposentrik 14-56 43,66±7,48 

Çevreye Yönelik Antipatik Tutum 7-49 17,88±8,33 

 

Öğrencilerin ekosentrik puanları 18 ile 77 arasında değişmekte olup; ortalaması 

62.28±8.33, antroposentrik puanları 14 ile 56 arasında değişmekte olup; ortalaması 

43.66±7.48 ve çevreye yönelik antipatik tutum puanları 7 ile 49 arasında değişmekte 

olup; ortalaması 17.88±8.33 olarak tespit edilmiştir. 

 

Ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum ölçeğinde yer alan 

maddelerin dağılımı, aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları incelendiğinde (Tablo 

4-5); 
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Tablo 4-5 Ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum ölçeği 
maddelerinin dağılımı,  aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 

 

 

 
H

iç
 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

Ç
ok

 A
z 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

B
ira

z 

K
at
ılı

yo
ru

m
 

K
at
ılı

yo
ru

m
 

Ta
m

am
en

 

K
at
ılı

yo
ru

m
 

To
pl

am
 P

ua
n 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Ort±SD 

Tatillerde zamanımın büyük bir kısmını 

doğadan zevk almak için doğada 

geçiriyorum 

24 (%43) 31 (%5,6) 64 (%11,5) 23 (%4,1) 156 (%28,1) 182 (%32,7) 76 (%13,7) 4,98±1,60 

Ormanların yok olduğunu (kesimlerle, 

yangınlarla vb.) gördüğüm zaman çok 

üzülüyorum. 

3 (%0,5) 4 (%0,7) 10 (%1,8) 14 (%2,5) 6 (%1,1) 138 (%24,8) 381 (%68,5) 6,51±0,97 

Mutlu olmak istediğim zamanlar vaktimi 

doğada geçirmek zorunda olduğumu 

hissediyorum. 

14 (%2,5) 26(%4,7) 27 (%4,9) 62 (%11,2) 136 (%24,5) 189 (%34,0) 102 (%18,3) 5,25±1,46 

Mutsuzluk hissettiğim bazı zamanlar 

teselliyi doğada buluyorum. 
11 (%2,0) 19 (%3,4) 22 (%4,0) 45 (%8,1) 131 (%23,6) 227 (%40,8) 101 (%18,2) 5,42±1,34 

Doğal çevrenin ne kadar (nasıl) 

bozulduğunu gördüğüm zaman üzülüyorum. 
3 (%0,5) 4(%0,7) 7 (%1,3) 15 (%2,7) 26 (%4,7) 153 (%27,5) 348 (%62,6) 6,43±0,97 

Doğa da tek başına değerli bir varlıktır. 7(%1,3) 10(%1,8) 9(%1,6) 16 (%2,9) 31(%5,6) 147 (%26,4) 336 (%60,4) 6,30±5,19 

Doğada bulunduğum zamanlar 

streslerimden kurtuluyorum. 
2 (%0,4) 9 (%1,6) 14 (%2,5) 27 (%4,9) 88 (%15,8) 214 (%38,5) 202 (%36,3) 5,94±1,13 

Doğayı korumanın en önemli sebeplerinden 

bir tanesi doğallığın korunmasıdır. 
1(%0,2) 9(%1,6) 6(%1,1) 26 (%4,7) 30 (%5,4) 197 (%35,4) 287 (%51,6) 6,26±1,04 

İnsan tabiattaki diğer varlıklardan daha 

değerli değildir. 
83(%14,9) 99 (%17,8) 43 (%7,7) 97 (%17,4) 75(%13,5) 91(%16,4) 68 (%12,2) 3,94±2,00 

Hayvanların korunması en azından 

insanların sağlığı kadar önemlidir. 
3 (%0,5) 19 (%3,4) 26(%4,7) 37 (%6,7) 92(%16,5) 244 (%43,9) 135 (%24,3) 5,64±1,28 

Doğa, insanların ihtiyaçlarının kısıtlanması 

uğruna olsa dahi korunmalıdır. 
5 (%0,9) 20 (%3,6) 19 (%3,4) 69 (%12,4) 92(%16,5) 200 (%36,0) 151 (%27,2) 5,56±1,36 

Biz doğal kaynakları, rahat yaşamamız için 

korumalıyız. 
8(%1,4) 18(%3,2) 12 (%2,2) 27 (%4,9) 60 (%10,8) 192 (%34,5) 239 (%43,0) 5,95±1,34 

 

Maddelerin geri dönüşümündeki en önemli 

gayelerden bir tanesi para tasarrufudur. 

 

28 (%5,0) 

 

58 (%10,4) 

 

42 %7,6) 

 

84 (%15,1)

 

100 (%18,0) 

 

154 (%27,7) 

 

90 (%16,2)

 

4,78±1,75 

Doğa, insan sağlığı ve mutluluğunda yararı 

olduğu için önemlidir. 
4(%0,7) 20 (%3,6) 8 (%1,4) 27 (%4,9) 45 (%8,1) 206 (%37,1) 246 (%44,2) 6,04±1,26 
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Biz doğal kaynakları rahat yaşamamız için 

korumak zorundayız. 
8 (%1,4) 20(%3,6) 19 (%3,4) 30 (%5,4) 52 (%9,4) 226 (%40,6) 201 (%36,2) 5,84±1,37 

Doğayı korumanın en önemli sebeplerinden 

bir tanesi konforlu yaşantımızı garanti altına 

almak içindir. 

18(%3,2) 61 (%11,0) 44 (%7,9) 85 (%15,3) 95 (%17,1) 174 (%31,3) 79 (%14,2) 4,82±1,68 

Sürekli olarak toprakların ürün elde etmek 

için işlenmesi rahat yaşantımız için iyidir. 
17 (%3,1) 46 (%8,3) 32 (%5,8) 86 (%15,5) 95 (%17,1) 190 (%34,2) 90 (%16,2) 5,02±1,61 

Ormanları keserek yok etmenin en kötü 

yanı, değerli doğal kaynakların yok 

edilmesindendir. 

5(%0,9) 14 (%2,5) 17 (%3,1) 35 (%6,3) 59 (%10,6) 200 (%36,0) 226 (%40,6) 5,93±1,29 

Doğayı, yarar sağlamak için aşırı derecede 

kullandığımı düşündüğüm zaman beni asıl 

ilgilendiren, yaşamımız için gerekli olan 

temel maddelerin bozulmasıdır. 

12(%2,2) 33 (%5,9) 20 (%3,6) 90 (%16,2) 91 (%16,4) 199 (%35,8) 111 (%20,0) 5,25±1,50 

Yok olan ormanlar ve zarar görmekte olan 

ozon tabakası gibi çevreden gelecek 

tehlikelerle ilgili iddialar abartılıdır. 

156 (%28,1) 185 (%33,3) 38(%6,8) 76 (%13,7) 50 (%9,0) 40 (%7,2) 11 (%2,0) 2,71±1,68 

Bana öyle geliyor ki çevrecilerin büyük bir 

kısmı kötümser bir kısmı da paranoid. 
136 (%24,5) 156 (%28,1) 44 (%7,9) 123 (%22,1) 47 (%8,5) 29 (%5,2) 21(%3,8) 2,92±1,70 

Doğal kaynakların iddia edildiği gibi ciddi 

bir şekilde azaldığına  

İnanmıyorum. 

190 (%34,2) 178 (%32,0) 27 (%4,9) 57 (%10,3) 35(%6,3) 45 (%8,1) 24 (%4,3) 2,63±1,82 

Çevre sorunlarıyla ilgilenmek bana zor 

geliyor. 
108 (%19,4) 196 (%35,3) 66 (%11,9) 89 (%16,0) 57 (%10,3) 28 (%5,0) 12 (%2,2) 2,86±1,57 

Çevre sorunlarıyla ilgilenmiyorum. 163 (%29,3) 193 (%34,7) 60 (%10,8) 56 (%10,1) 42 (%7,6) 29 (%5,2) 13 (%2,3) 2,56±1,60 

Doğal hayatı ve doğal kaynakları korumak 

ve çevre kirliliğini azaltmak için devletin 

bir program dahilinde çalışmalar 

yapmasının karşısındayım 

270 (%48,6) 170 (%30,6) 16 (%2,9) 50 (%9,0) 8(%1,4) 20 (%3,6) 22 (%4,0) 2,10±1,60 

Doğaya gereğinden fazla değer veriliyor. 273 (%49,1) 163 (%29,3) 21 (%3,8) 61 (%11,0) 7 (%1,3) 14 (%2,5) 17(%3,1) 2,05±1,49 

 

“Tatillerde zamanımın büyük bir kısmını doğadan zevk almak için doğada 

geçiriyorum” maddesine, öğrencilerin %32,7’sinin (n:182) katıldığı, aritmetik 

ortalamasının 4,98±1,60 olduğu, 

“Ormanların yok olduğunu (kesimlerle, yangınlarla vb.) gördüğüm zaman çok 

üzülüyorum.” maddesine öğrencilerin %68,5’inin (n:381) tamamen katıldığı, aritmetik 

ortalamasının 6,51±0,97 olduğu, 
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“Mutlu olmak istediğim zamanlar vaktimi doğada geçirmek zorunda olduğumu 

hissediyorum.” maddesine öğrencilerin %34’ünün (n:189) katıldığı, aritmetik 

ortalamasının 5,25±1,46 olduğu, 

“Mutsuzluk hissettiğim bazı zamanlar teselliyi doğada buluyorum.” maddesine 

öğrencilerin %40,8’inin (n:227)  katıldığı, aritmetik ortalamasının 5,42±1,34 olduğu, 

“Doğal çevrenin ne kadar (nasıl) bozulduğunu gördüğüm zaman üzülüyorum.” 

maddesine öğrencilerin %62,6’nın (n:348)  tamamen katıldığı, aritmetik ortalamasının 

6,43±0,97 olduğu, 

“Doğa da tek başına değerli bir varlıktır.” maddesine öğrencilerin %60,4’ünün 

(n:336)  tamamen katıldığı, aritmetik ortalamasının 6,30±5,19 olduğu, 

“Doğada bulunduğum zamanlar streslerimden kurtuluyorum.” maddesine 

öğrencilerin %38,5’inin (n:214) katıldığı, aritmetik ortalamasının 5,94±1,13 olduğu, 

“Doğayı korumanın en önemli sebeplerinden bir tanesi doğallığın 

korunmasıdır.” maddesine öğrencilerin %51,6’sının (n:287) tamamen katıldığı, 

aritmetik ortalamasının 6,26±1,04 olduğu, 

“İnsan tabiattaki diğer varlıklardan daha değerli değildir” maddesine 

öğrencilerin %17,8’inin (n:99) katılmadığını, %17,4’ünün (97) kararsız olduğu, 

aritmetik ortalamasının 3,94±2,00 olduğu, 

“Hayvanların korunması en azından insanların sağlığı kadar önemlidir” 

maddesine öğrencilerin %43,9’unun (n:244) katıldığı, aritmetik ortalamasının 5,64±1,28 

olduğu, 

“Doğa, insanların ihtiyaçlarının kısıtlanması uğruna olsa dahi korunmalıdır.” 

maddesine öğrencilerin %36’sının (n:200) katıldığı, aritmetik ortalamasının 5,56±1,36 

olduğu, 

“Biz doğal kaynakları, rahat yaşamamız için korumalıyız.” maddesine 

öğrencilerin %43’ünün (n:239) tamamen katıldığı, aritmetik ortalamasının 5,95±1,34 

olduğu, 

“Maddelerin geri dönüşümündeki en önemli gayelerden bir tanesi para 

tasarrufudur.” maddesine öğrencilerin %27,7’sinin (n:154) tamamen katıldığı, aritmetik 

ortalamasının 4,78±1,75 olduğu, 

“Doğa, insan sağlığı ve mutluluğunda yararı olduğu için önemlidir.” maddesine 

öğrencilerin %44,2’sinin (n:246) tamamen katıldığı, aritmetik ortalamasının 6,04±1,26 

olduğu, 
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“Biz doğal kaynakları rahat yaşamamız için korumak zorundayız.” maddesine 

öğrencilerin %40,6’sının (n:226) katıldığı, aritmetik ortalamasının 5,84±1,37 olduğu, 

“Doğayı korumanın en önemli sebeplerinden bir tanesi konforlu yaşantımızı 

garanti altına almak içindir.” maddesine öğrencilerin %31,3’ünün (n: 174) katıldığı, 

aritmetik ortalamasının 5,84±1,37 olduğu, 

“Sürekli olarak toprakların ürün elde etmek için işlenmesi rahat yaşantımız için 

iyidir.” maddesine öğrencilerin %34,2’sinin (n:190) katıldığı, aritmetik ortalamasının 

5,02±1,61 olduğu, 

“Ormanları keserek yok etmenin en kötü yanı, değerli doğal kaynakların yok 

edilmesindendir.” maddesine öğrencilerin %40,6’sının (n:226) tamamen katıldığı, 

aritmetik ortalamasının 5,93±1,29 olduğu, 

“Doğayı, yarar sağlamak için aşırı derecede kullandığımı düşündüğüm zaman 

beni asıl ilgilendiren, yaşamımız için gerekli olan temel maddelerin bozulmasıdır.” 

maddesine öğrencilerin %35,8’inin (n:199) katıldığı, aritmetik ortalamasının 5,25±1,50 

olduğu, 

“Yok olan ormanlar ve zarar görmekte olan ozon tabakası gibi çevreden gelecek 

tehlikelerle ilgili iddialar abartılıdır.” maddesine öğrencilerin %33,3’ünün (n:185) 

katılmadığı, aritmetik ortalamasının 2,71±1,68 olduğu, 

“Bana öyle geliyor ki çevrecilerin büyük bir kısmı kötümser bir kısmı da 

paranoid.” maddesine öğrencilerin %28,1’inin (n:156) katılmadığı, aritmetik 

ortalamasının 2,92±1,70 olduğu, 

“Doğal kaynakların iddia edildiği gibi ciddi bir şekilde azaldığına 

inanmıyorum.” maddesine öğrencilerin %34,2’nin (n:190) hiç katılmadığı, aritmetik 

ortalamasının 2,63±1,82 olduğu, 

“Çevre sorunlarıyla ilgilenmek bana zor geliyor.” maddesine öğrencilerin 

%35,3’ünün (n:196) katılmadığı, aritmetik ortalamasının 2,86±1,57 olduğu, 

“Çevre sorunlarıyla ilgilenmiyorum.” maddesine öğrencilerin %34,7’nin (n:193) 

katılmadığı, aritmetik ortalamasının 2,56±1,60 olduğu, 

“Doğal hayatı ve doğal kaynakları korumak ve çevre kirliliğini azaltmak için 

devletin bir program dahilinde çalışmalar yapmasının karşısındayım.” maddesine 

öğrencilerin %48,6’sının (n:270) hiç katılmadığı, aritmetik ortalamasının 2,10±1,60 

olduğu, 
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“Doğaya gereğinden fazla değer veriliyor.” maddesine öğrencilerin %49,1’inin 

(n:273) hiç katılmadığı, aritmetik ortalamasının 2,05±1,49 olduğu, belirlenmiştir. 

 

4.3. Öğrencilerin Bazı Sosyo-demografik Özellikleri ile Ekosentrik, Antroposentrik 
ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutuma Sahip Olma Durumlarına İlişkin 
Bulgular 

Sınıflara göre öğrencilerin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik 

antipatik tutum puanları değerlendirildiğinde (Tablo 4-7),  

Tablo 4-6 Öğrencilerin sınıflarına göre ekosentrik, antroposentrik ve çevreye 
yönelik tutum puanlarının değerlendirilmesi (N=556) 

 
1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf 

P 
Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Ekosentrik 62,78±7,67 60,55±10,57 62,97±6,79 63,31±6,74 
F:3,871 

p:0,009** 

Antroposentrik 44,28±7,47 43,76±7,60 43,95±7,68 43,07±7,21 
F:0,584; 

p:0,626 

Çevreye Yönelik 

Antipatik Tutum 
17,75±7,65 19,74±9,43 17,85±8,71 15,98±6,45 

F:6,024; 

p:0,001** 

Oneway ANOVA testi  ** p<0.01 

 

Öğrencilerin sınıflarına göre, ekosentrik tutum puanları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.01).  

2. sınıf öğrencilerinin ekosentrik puanları, 3. sınıf (p:0.045; p<0.05) ve 4. sınıf 

(p:0.011; p<0.05) öğrencilerinin ekosentrik puanlarından anlamlı düzeyde düşüktür. 

Diğer sınıflardaki öğrencilerin ekosentrik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

Sınıflarına göre öğrencilerin antroposentrik puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Sınıflarına göre öğrencilerin çevreye yönelik antipatik tutum puanları arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). 2. sınıf 

öğrencilerinin çevreye yönelik antipatik tutum puanları, 4. sınıf (p:0.001; p<0.01) 

öğrencilerinin çevreye yönelik tutum puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Diğer 
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sınıflardaki öğrencilerin çevreye yönelik antipatik tutum puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

Öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna göre, öğrencilerin ekosentrik, 

antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puanları değerlendirildiğinde (Tablo 

4-8);  

Tablo 4-7 Öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna göre ekosentrik, 
antroposentrik ve çevreye yönelik tutum puanlarının değerlendirilmesi 
(N=556) 

 

Öğrencilerin Annelerinin Eğitim Durumu 

P 
Okur-Yazar 

Değil 
Okur-Yazar İlköğretim Lise ve üzeri 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Ekosentrik 62,00±8,70 64,06±7,78 62,22±7,92 61,24±9,76 
F:1,623; 

p:0,183 

Antroposentrik 43,70±6,76 43,94±6,79 43,79±7,44 42,90±8,73 
F:0,364; 

p:0,779 

Çevreye Yönelik 

Tutum 
19,01±9,08 16,89±8,70 17,58±7,86 18,93±9,04 

F:1,384; 

p:0,247 

Oneway ANOVA test kullanıldı 

 Öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna göre öğrencilerin ekosentrik, 

antroposentrik veya çevreye yönelik antipatik tutum puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05).  

Öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre ekosentrik, antroposentrik ve 

çevreye yönelik antipatik tutum puanları değerlendirilmiş (Tablo 4-9), babanın eğitim 

durumuna göre öğrencilerin ekosentrik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Ancak babanın eğitim durumuna göre öğrencilerin 

antroposentrik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<0.05). Babası okur-yazar olan öğrencilerin antroposentrik puanları, babası ilköğretim 

(p:0.011; p<0.05) mezunu olan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde düşüktür. 

Babaların diğer eğitim düzeylerine göre öğrencilerin antroposentrik puanları arasında 
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istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Babanın eğitim 

durumuna göre öğrencilerin çevreye yönelik antipatik tutum puan ortalamaları arasında 

ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Tablo 4-8 Öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre ekosentrik, 

antroposentrik ve çevreye yönelik tutum puanlarının değerlendirilmesi (N=556) 

 

Öğrencilerin Babalarının Eğitim Durumu 

P Okur-Yazar İlköğretim Lise Üniversite 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Ekosentrik 61,69±8,74 63,64±7,42 62,28±8,20 63,49±7,44 
F:1,536; 

p:0,204 

Antroposentrik 43,09±7,76 46,44±5,24 43,45±7,69 44,05±7,10 
F:3,407; 

p:0,017*

Çevreye Yönelik 

Antipatik Tutum 
17,25±8,08 19,66±9,16 18,31±8,20 18,10±8,73 

F:1,582; 

p:0,193 

Oneway ANOVA test kullanıldı  * p<0.05 

 

Öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi ile ekosentrik, antroposentrik ve çevreye 

yönelik antipatik tutum puanları arasındaki ilişki incelendiğinde (Tablo 4-10); 

Tablo 4-9 Öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyine göre ekosentrik, antroposentrik 

ve çevreye yönelik tutum puanları değerlendirildiğinde (N=556) 

 

Öğrencilerinin Ailelerinin Gelir Düzeyi 

P Gelir giderden fazla Gelir gidere denk Gelir giderden fazla 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Ekosentrik 61,31±9,59 62,05±8,10 62,92±8,43 
F:0,947; 

p:0,389 

Antroposentrik 42,24±8,20 43,65±7,57 44,00±7,16 
F:0,925; 

p:0,397 

Çevreye Yönelik 

Tutum 
19,70±9,74 17,88±7,87 17,46±8,78 

F:1,222; 

p:0,295 

Oneway ANOVA test kullanıldı   
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Öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyine göre öğrencilerin ekosentrik, 

antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 

 

Öğrencilerin en uzun süre yaşadıkları yerleşim yerine göre, ekosentrik, 

antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puanları değerlendirildiğinde (Tablo 

4-11);  

Tablo 4-10 Öğrencilerin en uzun süre yaşanan yerleşim yerine göre ekosentrik, 
antroposentrik ve çevreye yönelik tutum puanlarının değerlendirilmesi 
(N=556) 

 

En Uzun Süre Yaşanan Yerleşim Yeri 

P İl merkezi İlçe merkezi Köy-kasaba 

Ort±SD Ort±SD Ort±SD 

Ekosentrik 61,71±8,68 62,64±8,46 63,33±6,56 
F:1,458; 

p:0,234 

Antroposentrik 43,25±8,03 43,77±7,17 44,78±6,17 
F:1,351; 

p:0,260 

Çevreye Yönelik 

Tutum 
17,75±8,68 17,84±8,23 18,40±7,45 

F:0,195; 

p:0,823 

Oneway ANOVA test kullanıldı   

 

Öğrencilerin en uzun süre yaşadıkları yerleşim yerine göre, ekosentrik, 

antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

 

Öğrencilerin herhangi bir çevre kuruluşuna üye olma durumuna göre,  

ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puan ortalamaları 

arasındaki ilişki incelenmiş (Tablo 4-12); 
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Tablo 4-11 Öğrencilerin herhangi bir çevre kuruluşuna üye olma durumuna göre 
ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik tutum puanlarının 
değerlendirilmesi (N=556) 

 
Çevre Kuruluşuna Üye 

Çevre Kuruluşuna Üye 

Değil P 

Ort±SD Ort±SD 

Ekosentrik 63,59±11,70 62,19±8,04 t:0,988; p:0,323

Antroposentrik 45,13±8,02 43,56±7,44 t:1,238; p:0,216

Çevreye Yönelik Tutum 16,62±9,69 17,97±8,23 t:0,950; p:0,343

Student t test kullanıldı  

Öğrencilerin herhangi bir çevre kuruluşuna üye olma durumuna göre,  

ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puan ortalamaları 

arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 
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5. TARTIŞMA 

Araştırma İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin 

ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutumlarını belirlemek amacıyla, 

tanımlayıcı nitelikte planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen veriler öğrencilerin,  

• bazı sosyo-demogrfik özelliklerini,  

• ekosenrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutuma sahip olma 

durumlarını 

• bazı sosyo-demografik özellikleri ile ekosentrik, antroposentrik ve çevreye 

yönelik antipatik tutuma sahip olma durumları arasındaki ilişkiyi içeren 

bölümler halinde sunulmuştur. 

5.1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerini İçeren Bulgular 
Öğrencilerin 521’ini  (%93.7) kadın, %35’ini (%6.3) erkek öğrenciler 

oluşturmaktadır. Bu bulgu, hemşirelik yüksekokulunu tercih eden erkek öğrencilerin 

sayısının, yasa değişikliği ile geçmişe oranla artmış olmasına karşın henüz istenilen 

rakamlara ulaşmadığını düşündürdürmektedir. 

Öğrencilerin ailelerine ilişkin veriler incelendiğinde (Tablo 4-2); annelerin 

%12.6’sının (70) okur-yazar değilken, %58.5’inin (325) ilköğretim ve %1.6’sının (9) 

ise üniversite mezunu olduğu, öğrencilerin babalarının %10.6’sının (59) okur-yazar, 

%52’sinin (289) ilköğretim, %23.9’unun (133) lise ve %13.5’inin (75) üniversite 

mezunu olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular Türkiye İstatistik Kurumunun kadınlarda 

ve erkeklerde 5 yıllık zorunlu eğitim seviyesine göre okullaşma oranı içinde ilkokul 

mezunlarının çoğunlukta olduğunu gösteren bulgu ile paralellik göstermektedir (TÜİK, 

2008). 

 Öğrencilerin annelerinin %90.5’inin (503) ev hanımı iken, %4.3’ünün (24) işçi, 

%3.1’inin (17) memur, %2.2 (12) serbest meslek sahibi olduğu, babalarının ise %3.6 

(20) işsiz olduğu, %36.3’ünün (202) işçi, %10.3’ünün (57) çiftçi, %14.2’sinin (79) 

memur, %5.4’ünün (30) öğretmen ve %30.2’sinin 168 serbest meslek sahibi olduğu 

tespit edilmiştir. Ailelerin gelir durumuna ilişkin veriler değerlendirildiğinde, 
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öğrencilerden %7.4’ünün (41) ailesinin geliri giderden fazla iken, %59.4’ünün 330 

geliri giderine denk ve %33.3’ünün (185) geliri giderden fazla olduğu görülmüştür. Bu 

bulgular hemşirelik öğrencilerinin ailelerinin çoğunlukla düşük veya orta düzeyde 

sosyo-ekonomik düzeye sahip olduklarını düşündürmektedir. 

Ayrıca öğrencilerin en uzun yaşadığı yerleşim birimi sorgulanmış ve 

%49.3’ünün (274) en uzun süre il merkezinde, %36’sının (2009) ilçe merkezinde ve 

%14.7’sinin (82) köy-kasabada yaşadığı tespit edilmiştir. 

5.2. Öğrencilerin Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik 
Tutuma Sahip Olma Durumlarına İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum 

ölçeğinden aldığı minimum, maksimum ve ortalama puanlar incelendiğinde (Tablo 4-5), 

öğrencilerin ekosentrik puanları 18 ile 77 arasında değişmekte olup; ortalaması 

62.28±8.33, antroposentrik puanları 14 ile 56 arasında değişmekte olup; ortalaması 

43.66±7.48 ve çevreye yönelik antipatik tutum puanları 7 ile 49 arasında değişmekte 

olup; ortalaması 17.88±8.33 olarak tespit edilmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin hem 

ekosentrik tutuma hem de antroposentrik tutuma sahip olduğunu gösteren bu bulgu, 

hemşirelik eğitiminde temel kavramlar içinde “çevre” kavramının yer alması ve 

hemşirelik felsefesinin bütüncül ve humanistic temellenmesine bağlanabilir. Hemşirelik 

eğitiminin her alanında çevre kavramının öneminin vurgulanması öğrencilerin 

ekosentrik görüşü benimsemelerini desteklerken, hemşirelik felsefesinin hümanistik 

temellere dayanması öğrencilerin antroposentrik tutumlarının gelişmesini desteklediği 

düşünülebilir.  Ek ve ark. tarafından gerçekleştirilen çalışmada elde edilen bulgularla 

benzerlik göstermektedir. Bu sonucu Özmen ve ark.’nın hemşirelik öğrencilerinin 

çevreye yönelik tutum puanlarının tıp öğrencilerinin puanlarından yüksek olduğunu 

tespit ettikleri çalışma da desteklemektedir (Özmen ve ark., 2005; Ek ve ark., 2009). 

5.3. Öğrencilerin Bazı Sosyo-demografik Özellikleri ile Ekosentrik, Antroposentrik 
ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutuma Sahip Olma Durumlarına İlişkin 
Bulgular 

Sınıflara göre öğrencilerin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik 

antipatik tutum puanları değerlendirildiğinde (Tablo 4-6), ekosentrik tutum puanları 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.01). 2. 

sınıf öğrencilerinin ekosentrik puanları, 3. sınıf (p:0.045; p<0.05) ve 4. sınıf (p:0.011; 

p<0.05) öğrencilerinin ekosentrik puanlarından anlamlı düzeyde düşüktür. Sınıflara 
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göre öğrencilerin antroposentrik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmazken (p>0.05), çevreye yönelik antipatik tutum puanları arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). 2. sınıf 

öğrencilerinin çevreye yönelik antipatik tutum puanları, 4. sınıf (p:0.001; p<0.01) 

öğrencilerinin çevreye yönelik antipatik tutum puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. 

Sınıflar arasındaki bu farklılığın nedeni tespit edilememekle beraber bu durum, bu 

konuda ileri istatistiksel araştırmaların yapılması gerektiğini düşündürmektedir. Ayrıca 

2. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik antipatik tutum puanlarının, 3. ve 4. sınıf 

(p:0.001; p<0.01) öğrencilerinin çevreye yönelik antipatik tutum puanlarından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu bulgusu, 2. sınıf öğrencilerinin ekosentrik tutum puan 

ortalamalarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ekosentrik tutum puan ortalamasından düşük 

olduğu bulgusuyla beraber değerlendirildiğinde, ekosentrik tutuma sahip olmayan 

bireylerin çevreye yönelik antipatik tutuma sahip olmalarının yüksek ihtimal olduğunu, 

diğer bir ifadeyle ekosentrik tutuma sahip bireylerin çevreye karşı duyarsız 

kalamayacağını düşündürmektedir. Özmen ve ark.’nın yaptığı çalışmada çevresel tutum 

ölçeği puan ortalaması yüksek olan öğrencilerin, çevre ile ilgili konulara daha duyarlı 

olduğu tespit edilmiştir. Bu elde edilen bulguları destekler nitelikte bir sonuçtur (Özmen 

ve ark., 2005; Işıldar, 2008).  

Öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna göre öğrencilerin ekosentrik, 

antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puanları değerlendirilmiş (Tablo 4-8), 

annenin eğitim durumuna göre öğrencilerin ekosentrik, antroposentrik veya çevreye 

yönelik antipatik tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0.05). Bu bulgular öğrencilerin annesinin eğitim düzeyi ile 

ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutuma sahip olma durumları 

arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir. Bu bulgu Ek ve ark. çalışmalarıyla 

desteklenmelidir.  

Öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre ekosentrik, antroposentrik ve 

çevreye yönelik antipatik tutum puanları değerlendirilmiş (Tablo 4-9), babanın eğitim 

durumuna göre öğrencilerin ekosentrik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Ancak öğrencilerinin babalarının eğitim durumuna 

göre, antroposentrik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0.05). Babası okur-yazar olan öğrencilerin antroposentrik puanları, 

babası ilköğretim (p:0.011; p<0.05) mezunu olan öğrencilerin puanlarından anlamlı 
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düzeyde düşüktür. Babanın eğitim durumuna göre öğrencilerin çevreye yönelik 

antipatik tutum puan ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). Bununla beraber babası üniversite mezunu olan öğrencilerin 

babası okur-yazar olan öğrencilere göre ekosentrik tutum puanlarının 

(63,49±7,44>61,69±8,74) yüksek olması öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi 

yükseldikçe, çevreye yönelik tutum puanlarının da yükseldiği söylenebilir. Özmen ve 

ark.’nın, Şama’nın ve Erol ve Gezer’in çalışmalarında elde edilen bulgular bu sonucu 

desteklemektedir (Şama, 2003; Özmen ve ark., 2005; Erol ve Gezer, 2006). 

Ailenin gelir düzeyi ile öğrencilerin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye 

yönelik antipatik tutum puanları arasındaki ilişki incelendiğinde (Tablo 4-9), ailenin 

gelir düzeyine göre öğrencilerin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik 

tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 

Bu bulgu Erol ve Gezer’in çalışmasında elde edilen bulgularla desteklenmektedir (Erol 

ve Gezer, 2006).  

En uzun süre yaşanan yerleşim yerine göre öğrencilerin ekosentrik, 

antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puanları değerlendirilmiş ancak  

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Bu bulgu Erol ve 

Gezer’in çalışmasında elde edilen bulgu ile  paralellik gösterirken, Ek ve ark., ve  

Önden ve ark.’nın benzer çalışmalarında “en uzun süre kent merkezinde yaşayanların 

kırsal bölgede yaşayanlara göre olumlu çevresel tutuma sahip olduğu” bulgusu ile 

benzerlik göstermemektedir. Bu durum, bu konuda ileri istatistiksel araştırmaların 

yapılması gerektiğini düşündürmektedir (Şama, 2003; Özden ve ark., 2005; Erol ve 

Gezer, 2006; Ek ve diğer., 2009). 

Herhangi bir çevre kuruluşuna üye olma durumuna göre öğrencilerin ekosentrik, 

antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum puan ortalamaları arasındaki ilişki 

incelenmiş (Tablo 4-12), fakat istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0.05). Bu bulgu Işıldar’ın çalışmasıyla paralellik taşımakta olup öğrencilerin 

ekosentrik tutum puanlarının yüksek olmasına karşın herhangi bir çevre kuruluşuna üye 

olmadıklarını göstermektedir. Bu durum, öğrencilerin çevre kuruluşları ve bu 

kuruluşların etkinlikleri konusunda yeterli bilgiye ulaşamadıklarını, bu kuruluşların 

öğrencilerle yeterince iletişim kuramadıklarını, eğitim kurumlarının bu iletişimi 

destekleyecek düzenlemeler konusunda yetersiz olduklarını düşündürmektedir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
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Öğrencilerin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum 

ölçeğinde yer alan maddelere verdikleri yanıtlar doğrultusunda, ekosentrik tutum  puan 

ortalamalarının ve antroposentrik tutum puan ortalamalarının yüksek ve birbirine yakın 

olduğu, çevreye yönelik antipatik tutum puan ortalamalarının ise düşük olduğu bulundu. 

Bu doğrultuda öğrencilerin hem ekosentrik tutuma hem de antroposentrik tutuma sahip 

olduğu tespit edildi.  

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi ile öğrencilerin çevreye yönelik 

antroposentrik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. 

 Öğrencilerin annelerinin eğitim durumu, en uzun yaşadıkları yerleşim birimi, 

aile gelir düzeyi ve herhangi bir çevre kuruluşuna üye olma durumları ile ekosentrik 

tutum puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.  

Bu kapsamdaki öneriler; 

Hemşirelik eğitim programında, öğrencilerin çevreye yönelik ekosentrik 

tutumlarını daha da geliştirecek, bu tutumlarını bireysel ve mesleki yaşamlarına 

yansıtmalarını sağlayacak, çevre kuruluşlarında ve bu kuruluşların etkinliklerinde aktif 

rol almalarını destekleyecek etkinlikler artırılmalıdır. 

Hemşirelik öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları konusunda ileri düzeyde ve 

geniş ölçekli araştırmalar yapılmalıdır. 
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FORMLAR 

Form 1: Bilgi Formu 

Form 2: Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutum 

Ölçeği 

Form 3: Araştırma yapılacak hemşirelik yüksekokullarından alınan izinler 

Form 4: Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik Ttutum 

Ölçeği’nin kullanım izni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56

 

Form 1: Bilgi Formu 
 

Değerli öğrenciler; 

Bu form İstanbul Üniversitesi hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin Ekosentrik, Antroposentrik ve 

Çevreye Yönelik Antipatik Tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Sorulara içtenlikle cevap verilmesi, 

sonuçların güvenilir olması açısından önemlidir. Verdiğiniz bilgiler gizli kalacaktır. Lütfen isim yazmayınız. Anketi 

cevaplamanız yaklaşık 10 dakika sürecektir. Sizin düşüncenizi en iyi yansıtan seçeneğe X işareti koyunuz. 

Araştırmanın gerçekleştirilmesindeki katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. 

 

                                                                  İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 

                                                                  Hemşirelik Öğretimi ABD Yükseklisans Öğrencisi 

                                                                                          GÜLTEN KARAHAN 

1. Yaşınız:………. 

 

2. Cinsiyetiniz:          

(   ) Kadın                      (   ) Erkek  

 

3. Sınıfınız: 

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

 

4.  Annenizin eğitim durumu: 

(    ) Okur-yazar değil              (    ) İlköğretim mezunu                       (    ) Yükseklisans 

      (    ) Okur yazar                        (    ) Lise mezunu                                 (   ) Üniversite  mezunu 

 

5. Annenizin mesleği: 

      (    )  Ev Hanımı                        (    ) İşçi                                                (    ) Memur  

      (   )   Öğretmen                          (   )  Serbest Meslek                                                                                       

 

6. Babanızın  eğitim durumu: 

(    ) Okur-yazar değil              (    ) İlköğretim mezunu                       (    ) Yükseklisans 

      (    ) Okur yazar                        (    ) Lise mezunu                                 (   ) Üniversite  mezunu 

 

       

 

 

7. Babanızın mesleği: 

    (   ) İşçi                                             (   ) Çiftçi                                              (   ) Memur  

    (   ) Subay                                         (   ) Öğretmen                                       (   ) Serbest Meslek  

    (   ) Avukat                                       (   ) Doktor  

 

8. Kardeş sayısı: 

    (   ) Kardeş yok                                 (   ) 1-2 Kardeş                                  
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    (   ) 3-4 Kardeş                                  (   ) 5 ve Üzeri 

 

8. Ailenin gelir durumu: 

    (   ) Gelir giderden fazla                    (   ) Gelir gidere denk                           (   ) Gelir giderden az 

 

9. En uzun süre yaşanan yerleşim birimi: 

    (   ) İl merkezi                                    (   ) İlçe merkezi                                   (   ) Köy- Kasaba 

 

10. Her hangi bir çevre kuruluşuna üye olma durumu: 

     (   )Üye                                              (   ) Üye değil      
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Form 2: Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye Yönelik Antipatik Tutum Ölçeği 

N
O

 

 

Aşağıda ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik 

antipatik tutumlar ile ilgili maddeler yer almaktadır. 

Lütfen aşağıdaki her bir madde için düşüncenizi en iyi 

yansıtan seçeneği işaretleyiniz.  

H
iç

 K
at
ılm
ıy

or
um

 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

Ç
ok

 A
z 

K
at
ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

B
ir

az
 K

at
ılı

yo
ru

m
 

K
at
ılı

yo
ru

m
 

T
am

am
en

 K
at
ılı

yo
ru

m
 

1 

Tatillerde zamanımın büyük bir kısmını doğadan zevk 

almak için doğada geçiriyorum 

 

       

2 

Ormanların yok olduğunu (kesimlerle, yangınlarla vb.) 

gördüğüm zaman çok üzülüyorum. 

 

       

3 

Mutlu olmak istediğim zamanlar vaktimi doğada 

geçirmek zorunda olduğumu hissediyorum. 

 

       

4 

Mutsuzluk hissettiğim bazı zamanlar teselliyi doğada 

buluyorum. 

 

       

5 

Doğal çevrenin ne kadar (nasıl) bozulduğunu gördüğüm 

zaman üzülüyorum. 

 

       

6 
Doğa da tek başına değerli bir varlıktır. 

 
       

7 

Doğada bulunduğum zamanlar streslerimden 

kurtuluyorum. 

 

       

8 

Doğayı korumanın en önemli sebeplerinden bir tanesi 

doğallığın korunmasıdır. 

 

       

9 
İnsan tabiattaki diğer varlıklardan daha değerli değildir. 

 
       

10 
Hayvanların korunması en azından insanların sağlığı 

kadar önemlidir. 
       

11 

Doğa, insanların ihtiyaçlarının kısıtlanması uğruna olsa 

dahi korunmalıdır. 

 

       

12 
Biz doğal kaynakları, rahat yaşamamız için korumalıyız. 

 
       

13 

Maddelerin geri dönüşümündeki en önemli gayelerden bir 

tanesi para tasarrufudur. 
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14 

Doğa, insan sağlığı ve mutluluğunda yararı olduğu için 

önemlidir. 

 

       

15 

Biz doğal kaynakları rahat yaşamamız için korumak 

zorundayız. 

 

       

16 

Doğayı korumanın en önemli sebeplerinden bir tanesi 

konforlu yaşantımızı garanti altına almak içindir. 

 

       

17 

Sürekli olarak toprakların ürün elde etmek için işlenmesi 

rahat yaşantımız için iyidir. 

 

       

18 

Ormanları keserek yok etmenin en kötü yanı, değerli 

doğal kaynakların yok edilmesindendir. 

 

       

19 

Doğayı, yarar sağlamak için aşırı derecede kullandığımı 

düşündüğüm zaman beni asıl ilgilendiren, yaşamımız için 

gerekli olan temel maddelerin bozulmasıdır. 

 

       

20 

Yok, olan ormanlar ve zarar görmekte olan ozon tabakası 

gibi çevreden gelecek tehlikelerle ilgili iddialar abartılıdır.

 

       

21 

Bana öyle geliyor ki çevrecilerin büyük bir kısmı 

kötümser bir kısmı da paranoid. 

 

       

22 

Doğal kaynakların iddia edildiği gibi ciddi bir şekilde 

azaldığına  

İnanmıyorum. 

 

       

23 
Çevre sorunlarıyla ilgilenmek bana zor geliyor. 

 
       

24 
Çevre sorunlarıyla ilgilenmiyorum. 

 
       

25 

Doğal hayatı ve doğal kaynakları korumak ve çevre 

kirliliğini azaltmak için devletin bir program dahilinde 

çalışmalar yapmasının karşısındayım 

 

       

26 
Doğaya gereğinden fazla değer veriliyor. 
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