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PARKINA YONELiK TUTUMLARI
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Subat 2011, 108 sayfa

Calrsmarun arnaci

Kuzey Kibns Karpaz bolqesi ilkoqretirn 4. ve 5.

strut ogrencilerinin doqal, kulturel, tarihi degerler acismdan zengin nadide bir
yer olan Karpaz Milli Parki' na yonelik tuturnlanrun arastmlrnasi ve tutumlann
ogrencilerin

cinsiyetine,

gittikleri

egitim durumuna ve yasadiklan

okula,

okuduklan

struta, ebeveynlerinin

koye gore Iarkhhk qosterip qosterrnediqlnin

belirlenmesidir.
lliskisel Tarama Modeli niteliqinde olan arastrrrnanm evrenini Karpaz
bolqesi 2009-201 O bahar donerni 4. ve 5. siruf ogrencileri olusturrnaktadrr.
Evrene 33 sorudan olusan ve Cronbach Alfa Katsayrsi

= 0.80

olan Milli Parka

)

Yonelik Tutum Ol9egi ve 6 sorudan olusan Kisisel Bilgi Formu uyqulanmrstrr,
Eide edilen veriler SPSS (Statistical
14.0) proqrarm

Package for Social Sciences

Program,

Version

ile analiz edilrnistir.

analizinde

T-Testi ve one-way ANOVA kullarulrrusttr.

istatistiklerin

veri

Bu arastirmadan elde edilen bulgular Karpaz bolqesi ilkogretim 4. ve
5. srruf ogrencilerinin

Karpaz

Milli Parkrna

yonelik

tutumlanrun

olumlu

olduqunu qosterrnistir. Aynca ogrencilerin tutumlanrun cinsiyet, gittikleri siruf
ve okula ve ebeveynlerin

egitim durumuna

gore degi§medigi;

yasadrklan

koye gore ise degi§tigi beltrlenrnistir.

Anahtar Kelimeler: Doqa Koruma, Cevre Egitimi, Karpaz Milli Parkr, Milli
Parka Yonelik Tutum Ol9egi.

ABSTRACT
KARPAZ AREA PRIMARY SCHOOLS

4th

and s" CLASS STUDENTS'

ATTITUDES TOWARD KARPAZ NATIONAL PARK

Gulizar EROGLU

Master Thesis, Environment Education and Environment Management
Department
Advisor: Asst. Prof. Dr. Serite GUNDUZ
February 2011, 108 page

The purpose of the study was to investigate Northern Cyprus Karpaz
area primary schools 4

and 5

th

th

class students' attitudes toward unique

Karpaz National Park which is rich in natural, cultural and historical values
and to determine if their attitudes are differentiate according to the gender on
sexual type, class and school which they go and village which they live.
This research's, which is Relational Survey, universe was Karpaz area
primary schools'

4th

and s

" class students in 2009-2010 spring semester. In

this research Personal Information Form with 6 items and Attitude Scale
Towards National Park (Cronbach Alpha

=

0.80) which had 33 items were

used.
The input that was obtained by this research was analyzed with SPSS
(Statistical Package for Social Sciences Program, Version 13.0) and for
analyzing the data independent T-Test and One-way ANOVA were used.
Results which were obtained from this analysis showed that Karpaz
primary schools' 4

th

and 5

th

class students have positive attitudes toward

Karpaz National Park. The students' attitudes are not differentiating
according to their gender, class and school which they go and their parents'
education level; and differentiating according to the village which they live.

Key Words: Nature Protection, Environment Education, Karpaz National

Park, Attitude Scale Towards National Park.
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1

BOLOM I

clals
lnsanoqlu varolduqu qunden bu yana hem cevresinden etkilenmis hem
de cesitli faaliyetleriyle

cevresini

etkilernis, tahrip etmistir, Son 200 yilda

endustri, tanrn ve tip alanlannda qerceklestirilen devrimler insarun doqadaki
rolunu bir anda on plana crkartrrus ve bu da beraberinde buyuk nufus artrsrru
ve

buna

paralel

problemleri

olarak

cesitli

cevre

problemlerini

qetirmistir,

Qevre

buqun olduqu gibi hie;: suphesiz qecmlste def> insan yasamrru

etkilernistir (Lenihan, 1979).
insanlar yasamlanru devam ettirebilme_k icin doqayla etkilesirn icerisine
girmeye ve dcqay: degi§tirmeye daha ilkcaqlarda baslarruslardrr. Gunurnuze
kadar devam eden bu etkilesirn, kimi zaman olumlu, kimi zaman da olumsuz
sekillerde

kendini qosterrnistir.

qelismeler,

nufus

insanlann

bilincsiz

ve buna
faaliyetleri

Gun qectikce teknolojide

baqh olarak

artan

doqarun tahrip

insan

meydana

gelen

gereksinimleri

olrnasma

neden

ve

olmustur.

insanlann varhklanru surdurebilrnesi icin gerekli olan tum qrda ve ham madde
ihtiyaclanrun

kaynaq: nihayetinde

dogal cevredir,

Her zaman olduqu gibi

buqun de insanoqlu tum maddi ihtiyac ve istekleri icin doqal cevreye baqtml:
dururndadir.

Bu bag1mlll1gin oraru toplumlann

qelisrnislik

duzeyine

farkhlik qosterse de, tamamen ortadan kalkrnasi olanaksrzdir.

Bu noktada,

doqal cevrenin korunmasrrun ve doqal kaynaklann surdurulebilirliqinin
ortaya crkrnaktadrr. Surekliliqin saqlanmasi,

gore

onerni

kaynak degerlerinin korunmasi

ve akrlc: bir §ekilde kultamlrnasi ile rnurnkun olacaktrr (Turnertekin, 1994).
Doqarun bir butun olarak kirlenmesi, bazi canh turlerinin tukenmesi,
kaynaklann
aliskanhklan

azalmasi,

3. dunya Olkelerindeki aclrk sorunu,

cevre bunahrnmrn orneklerinden

insan sanki bindigi dah kesmektedir.

doqaya karsi olmaktan cikanp.onlan

yalruzca birkacrdir.

Bunu onlernesi,

cevreyi akilci bir bicirnde kullanrnasrna

kotu yasama
Boylece

insarun ya§ad191

baglld1r. lste bu kayq: toplumlan

doqay: korumaya yoneltmlstir (Kele§ ve

Harnarncr, 1993).
Do~a koruma
politikalan
koruma

----"~~·-

-------------

arasrndaki
alanlannda

icin her alanda

bilinc duzeyinin

iliski yadsmarnaz.
yasayan

yore

Sokaktaki

insarumn

artmasi

ile egitim

vatandasla

ve onernli

bilinc

duzeyi

ile

katrhm/
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katrhrncrhk olgusu arasmda siki bir iliski vardrr. Siyasete alet olmayan
yerlesirn planlama araclanyla kamu yaranrun qozetilrnesi icicedir. Tuketirn ve
uretim kahplanrun deqismes] icin sivil toplum kuruluslan, ozel sektor ve
hukurnet kurumlan i§birligi olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Ancak kapsarnh bir
Surdurulebilir Kalkmma Stratejisi salt ekonomik buyumeyi qozetrneyen ancak
insanlan refah duzeyini yukselten bir yaklasima sahip olacaktrr (TUBiTAK,
2002 ).
insanlar

ilerleyen

surec

icerisinde

doqada

bazi

kaynaklann

tukenebileceqini dusunernemistir ve uzun yrllar boyunca doqaya verdikleri
zarann farkmda olmadan yasarrustrr (Yahnkrlrc ve Arpa, 2005).
Gelisim sureci boyunca doqal kaynaklann kullarurrunda insanoqlu,
"doqa-insan

iliskileri"

oyununu olmasi

gereken kurallar cercevesinde

oynamarms, varolan ilke ve kurallann onernli bir bolumunu qozardi etrnistir.
"ilkel toplum" dan "modern toplum" a qecilen surecte doqal kaynaklara,
doqal zenginliklere olan istah hie; azalmarrus dahasi artarak sureqelmistir.
Bunun sonucunda onceleri "nokta olgu" lar boyutunda ortaya crkan doqa]
kaynak kultarumlan ile ilgili konular qelisirn surecinde yerel, bolqesel, ulusal,
uluslararasi ve qunumuzde kuresel boyutlarda tartrsrlrnaya baslanrrustrr
(Akesen, 2005).
Qevrenin korunrnasi ancak toplumun bilinc;lenmesiyle qerceklesir.
Bunun icin cevre egitiminin yaygm bir sekilde verilmesi gerekmektedir.
Ulkerniz cevre sorunlanru "farketme" asamasrru qecerek artrk "bilgilenme"
asamasma ulasrmstrr (Kuleli, 1996).
Kisilerin cevre konusunda duyarhhklanru qelistirrnede en etkin
yollardan birinin bircok kisinin du§undugu gibi cezalann arttmlmast gibi
caydrnci onlemlere ag1rl1k vermekten farkh birseyler olduqu soylenebilir.
Doqaya zarar verenlerin etkili bir §ekilde cezalandinlmasmm qerekliliqini
yadsrrnakstzm

kisilerin

doqayt

tarurnalarrna:

bitkilerin,

hayvanlann

buyumelerini, karsrhkl: iltsktlerinl kisaca doqay: anlamalanna frrsat venci
bilgilerle yasarrun her evresinde karsrlastmlmalarr;

bitki, hayvan yetistirrne

gibi deneyimJer kazanmalarma ortam yaratrlrnasi ve bu yondeki davraruslann
cesaretlendirilmesi kisilerin cevre ile ilgili fikirlerinin qelistirilrnesine ortam
yaratacaktrr (Turkum, 1998).
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21. yuzyilda cevre sorunlan oldukca onemli boyutlarda ortaya crkrnaya
ve mzla ccqalrnaya devam etmektedir. <;evre ile ilgili olarak ortaya cikan her
yeni

sorun

insanlan

Sanayilesrnenin

ve

toplumlan

biraz

daha

fazla

etkilemektedir.

hizlanmasr, ilerlemesi, dunya nufusunun artrnasi, beslenme

sorununun ortaya cikmasma neden olrnus, artan uretirn doqarun 90k hrzh bir
bicirnde tuketilmesine yol acrrustrr. Bununla beraber ekolojik denge insanlar
tarafrndan artik bu isleri qorerneyecek sekilde bozulmaya yuz tutrnustur. Bu
nedenle insanlann cevre ve cevre sorunlan hakkmda bilinclendirilrnesi

ve

egitilmesi gerekmektedir (Dogan, 1998).
Cevre sorunlanrun son yillarda tum dunyanrn qundernine oturmasiyla
birlikte cevre egitimi bireysel ve toplumsal bir ihtiyac olarak ortaya cikrrustrr.
<;evreyi koruyucu, cevre kirliligini onleyici, cevreyi qelistirici tum cabalann
amact

bireylerin

saqlanmasrdrr.

rahat,

huzurlu

ve saqlikh

<;evre konusunda yapilacak

bir cevrede

calisrnalarda

yasarnalanrun

basarrh sonuclar

ahnrnasrru saqlarnak icln ise qenclikle baslanrnahdir. Genclere cevreyle ilgili
problemleri
bilgiler

tarumlayabilecek,

1§1ginda

doqru

konuyla

kararlar

ilgili bilgileri toplayabilecek

vermesini

saqlayacak

cevre

ve bu

egitiminin

verilmesinin onerni 90k buyuktur (Gungor, 1995).
Cevre

egitimi,

saqhk,

kalkrnrna

ve doqal

hayatrn

korunrnasi

gibi

toplumsal ve ekonomik 90k cesitli hedeflerin hayata qecirilrnesi bakrmmdan
onern tasrrnaktadrr.
olusrnadan
karsrlastlmasi

soz

<;evrenin
konusu

korunmasi

hedeflerin

ve kurtanlrnasma
qerceklestirilmesinde

kacrrulrnaz olur. Bu bilincin qerceklestirllrnesi

iliskin bilinc
gu9luklerle

verilecek cevre

egitimiyle ve bu egitimde ogrenilenlerin qundelik yasama iliskin problemlerin
cozumune uygulanabilmesiyle

rnurnkun olabilir (Ayhan, 1999).

Kahci cevre egitimi ihtiyacmm kabul edilmesi yeni degildir. ilk qirisirnler
1972' deki Stockholm' deki Birlesrnis Milletler insan Cevresi konteransmda
yaprlrmstrr (UNESCO, 1978).

1. 1. Problem Ourumu
Cevre egitiminin amaci; toplumun tum kesimlerini cevre konusunda
bilgilendirmek,
(Dastan, 1999).

bilinclendirmek

ve kalrci davrarus degi§ikligini kazandrrmaktrr
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1977' deki Tiflis Konteransi'nda

cevre egitiminin hedefleri belirlenrnistir.

Bu hedefler kentsel ve kirsal alandaki ekonomik, sosyal, politik ve ekolojik
dayarusrna

bilincini

qelistirrnek:

cevrenin

duzeltilrnesi

ve korunrnasi

icin

gerekli olan bilgi, deqer yarqisr, tutum, sorumluluk ve becerilerin kazarulrnasi
yonunde her bireye nrsatlar saqlarnak; bireylerde, gruplarda ve tum toplumda
cevreye yonelik yeni davrarus modelleri qelistirrnektir (Braus, 1995).
Milli park, insan etkisine uqrarnamrs, tarihi, estetik ve doqal ortam
acismdan bilimsel bnemi olan, bilimsel calisrnalar yapilan, srrurlan belli bzel
bir alan olarak tarumlanrnaktadir
Milli
Buralarda

parklar
ziyaretciler

birer

(Atalay, 2004).

bgrenme

meraklanru

ortarru
qercek

olarak

nesnelerle

degerlendirilmektedir.
doqrudan

etkilesirne

girerek giderebilir. Qevre egitiminde insarun cevresi ile karsihkh lllskilerinin
anlasrlrnasma ve topluma cevre bilincinin kazandmlmasrna

calisrhrken farkh

araclar kullarulmaktadrr (Koksal, 2005).
Buqun cevre egitiminde

milli parklar gibi doqa koruma alanlan ve

kentsel yesil alanlar, bzellikle insan ve doqal cevresi bir laboratuar olarak
kabul edilerek egitim arnach degerlendirilmektedir

(Atik ve'Tokqoz, 2005).

Halkm sosyo ekonomik karakteri ozellikle eqitirn ve zenginlik seviyesi
milli parka kars: olan sorumluluqu belirlemektedir.

Egitimin insanlan korunan

alanlara karst daha bilincli ve daha korumaci yapt1g1 ileri surulmektedir,
Milli

parklara

yonelik

tutumlarda

zenginlik

durumunun

insanlann

tutumunun qosterqesi olduquna inarulrnaktadrr. Qunku zengin insanlann ahrn
gucu varken fakir insanlar doqal kaynaklara baqrmhdirlar. insanlann egitim
duzeyleri ve ekonomik durumlan yukseldikce doqaya kars: daha olumlu ve
yardimsever tutumlar sergiledikleri dusunulrnektedir (Lam, 2004).
insan, bilgi, kultur ve bgrenim seviyesini yukseltebilen,
psikososyal

bir varhktrr. Egitim ve toplumsallasma

toplumsal ve

sureci ailede baslar,

okulda sekillenir, i§ yerinde ve hayatta devam eder. Bireyde cevre bilincinin
geli§imi ekolojik tutum ve davraruslann

degi§imi de bu asarnalan izler. Bir

baska anlatrrnla, bireyde 9evreye yonelik tutumlann

.

sekillenmesinde

ortaya cikmasmda

ve

anne - baba, egitim, yasarn ve calisma cevresi gibi farkh

etkenler onern tasrrnaktadrr. Farkh egitim - bgretim surecinden qecrnis, Iarkh
maddi ve manevi bzelliklere sahip, tarkh konut, i§ ve yerlesim ortarrunda tarkli
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mesleki, sosyal ve kulturel ozelliklere sahip bireylerin tarkh cevresel tutum ve
davraruslara sahip olmalan beklenmektedir (Atasoy, 2006).
Bu calrsrnada Karpaz Bolqesi ilkoqretirn 4. ve 5. strut ogrencilerinin
yasadrklan

cevrede

bulunan

Karpaz Milli Parki'

na yonelik tutumlan

ve

tutumlann kisisel ve ailesel ozelliklerle olan iliskisi arastmlrrustrr.

1. 2.

Problem
Arastrrrnanm

ogrencilerinin

problemini

yasadiklan

Karpaz

Bolqesi

ilkoqretirn

4. ve 5. strut

cevrede bulunan Karpaz Milli Park!' na yonelik

tutumlan ve milli parka yonelik tutumlanrun kisisel ve ailesel ozelliklere gore
anlarnh tarkhhklar qosterip qosterrnediqi olusturrnaktadtr.

1.3. Alt Problemler
1. Karpaz

bolqesi

"

ilkoqretirn

4. ve 5. siruf ogrencilerinin

yasadiklan

9evrede bulunan milli parka yonelik tutumlan nasildrr?
2. Ogrencilerin yasadiklan cevrede bulunan Karpaz Milli Park,' na yonelik
tutumlan srrutlanna (4. ve

5. srruf) gore anlarnh bir Iarkhlrk qosterrnekte

midir?
3. Ogrencilerin yasadrklan cevrede bulunan Karpaz Milli Parki' na yonelik
tutumlan cinsiyete gore anlarnh bir farkhhk qostermekte midir?
4. Ogrencilerin yasadrklan cevrede bulunan Karpaz Milli Park:' na yonellk
tutumlan

ile bulunduklan

yerlesirn birimi arasmda anlarnh bir iliski var

rrudir?
5. Ogrencilerin yasadrklan cevrede bulunan Karpaz Milli Parki' na yonelik
tutumlan

ile annelerinin

egitim duzeyleri arasmda anlarnh bir ilisk] var

rrudir?
6. Ogrencilerin yasadiklan cevrede bulunan Karpaz Milli Parki'na yonelik
tutumlan

ile babalanrun

egitim duzeyleri arasmda anlarnh bir iliski var

rrudir?
7. Karpaz Milli Park, cevresindeki

farkh okullar ile milli parka yonelik

tutumlan arasmda anlamh bir iliski var rrudrr?
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1.4.

Arastrrmarnn Amaci
Karpaz Milli Park Alam bircok onern!i calisrnada belirtildiq: uzere

(Viney, 1994; Gunduz, 2000; Philips ve Bracewell, 2001) zengin biyolojik
ge§itliligi, endemik flora ve taunasi, ilging jeolojik olusurnlan, bakir kumsallan,
banndrrdiq: zengin tarihi qecrnisiyle oncelikle Kibns' ta ardrndan Akdeniz' de
"essiz " bir yer, cok onernli bir dunya mirasi konumundadir.
Esin Baktiroqlu'

nun cahsrnasmda

(1995) belirttiqi uzere bir bolqeyi

koruma altrna alarak kullarurruru belirlerken

asil onernli olan taktor cevre

egitimidir. Diger bilimsel ve teknik korurnacrhqm yarunda bunlar kadar onernli
olan

cevre

niteliklere

egitimi

olumlu

sahip yorelerde

sonuclann
yasayan

ahnrnastru

hrzlandrracaktrr.

Ozel

insanlar birlikte ve icinde yasadiklan

cevresel deqerlere aslnadir. Bu deqerler sadece yore icin deqil ulke icin de
oldukca

onemli

deqerlere,

olabilir.

topraqa

Cevre

dayah kulturlerde

elindeki degerlerle doqurnundan
karsi duyarsrzlasabillr.
egitim programlan,
duyulduqunu

duyarlrhq',

yasarru

olumlu

gevresindeki

qelisrneler

qosterir.

doqal
Ancak

itibaren birlikte olan insan, onun onernine

Bu nedenle bazen qereksizmis gibi qorunen cevresel

bilgi eksikliqini

anlatabilmek

gidermek

ve neden korumaya

ihtiyac

icin bir nrsattrr. Egitimin qorse' ve uygulamall

yaprlrnasryla sonucun daha basanh olma ihtimali yukselecektir.
ilkogretim programlannda 4. srruftan itibaren yer alan cevre konulannrn
arnact cocuklanrmza cevre bilincinin ve becerisinin kazandmlrnasrdrr. Ancak
bu konuda yapilan bir calismada arnaclanan basan duzeyine ulasrlarnadiq:
qorulmustur,

Bu

duruma

sebep

olarak

uygulanmakta

proqrarrurun niteligi ve ogretmen yetistirme programlannda

olan

rnufredat

cevre egitiminin

yetersizllq: qosterilrnistir (Unal ve D1m1§k1, 1999).
Bu

arastrrrnarun

arnaci

ilkoqretirn

4.

ve

5.

strut

ogrencilerinin

yasadrklan cevrede bulunan milli parka yonelik tutumlanru belirleyerek anne
ve babalanrun

egitim durumunun,

cinsiyetlerinin,

struflanrun,

okullannm,

yerleslrn birimlerinin milli parka yonelik tutumlan uzerine yarattrq: farkhhklan
tespit etmektir.
Calisma sonucunda elde edilecek verilere gore Karpaz bolqesindeki ve
ulke genelindeki cevre egitimine yonelik onerilerde bulunmak amaclanrmstrr.
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Arastrrma Karpaz ilkokullanna

yonelik Karpaz Milli Parkr' yla ilgili tutumun

olculeceqi ilk bilimsel cahsrna olacaktrr.
Karpaz
farkindahk

bolqesi ve doqa konma alanlanyla

duzeyinde

arastrrma

yapacaklara

ilgili cevre egitimi ve

bu tez

cahsrnasrrun

l§lk

tutabileceqi dusunulrnektedir. Aynca tez calrsmasi sonucunda ortaya cikacak
oneriler, bu tip onemli ekolojik ve kulturel alanlann bulunduqu bolqelerdeki
yerel

ve diger

Arasnrrna

cocuklann

sonuclartrun

cevre

konu

tutumuyla

ile

ilgili ipuclan

ilgilenenlere

kaynak

sunabilecektir.
olusturabileceqi

dusunulrnektedir.
Tez cahsrnasmm

zengin doqal ve kulturel deqerlere

sahip Kuzey

Krbns' ta (Philips ve Bracewell 2001) ozellikle korunmasi gereken alanlarda
"Cevre Egitimi" ne 6nem ve aqulrk verilmesini tetikleyici bir arastirrna olrnasi
temenni edilmektedir.

1.5.

Arasnrmarun Onemi
Korunan

alanlar

insanoqluna

evrensel

yararlar

saqlarnaktadir.

Eglence, dinlenme, turizm olanaklan, biyolojik cesitliliqin korunduqu alanlar
olmasirun yarunda egitim ve arastirmaya

olanak saqlarnaktadrr.

Dunyarun

her yerinde Milli Park cevresinde yasayan halkrn Milli Park icinde orman ve
tanm

arazilerini

bulunrnaktadrr.
gerekmektedir.

kullanma
Bu

konusunda

acidan

yerel

yillardrr
halkm

sureqelen

ahskanliklan

tutumlanrun

6grenilmesi

Bu sayede milli park ve halk arasindaki

olumsuz durumlar

azaltilabilir (Harada, 2003).
Yapilan cahsmalarda, yerel halkm kararlanrun da milli park yonetimine
dahil edilmesi qerektiqine iliskin ortak bir g6ru§ ortaya crkrrustrr (Adams ve
lte, 2000).
6zellikle

milli

parkta

cevre

egitimine

halkin

katrhrru

uygun

bulunrnaktadir. Cevre egitimine y6nelik hem bireysel tutumlar hem de kisisel
uygulamalar

halklar icin daha kaliteli bir yasarru rnurnkun kilrnaktadrr. Milli

parkta egitim sureci ile milli park ve milli park kaynaklanna
tutum ve dusunceden

haberdar

bireyler ve toplumlar

y6nelik gerekli

haline gelinecektir.

<;evre egitimine halkin aktif katrhrru saqlanrnah, milli parki koruma arnacma
katkrda bulunmalan saqlanrnahdrr (Blanco, 2002).

8
Egitim, her kademede halkrn doqay: korumasi ve duyarhlik olusturrnasi
191n bir hazirlayrci ve devam ettirici faktordur: fakat bireylerin tutumlan
doqayt korumalan

ve duyarlihklan

deqisrnektedir.

ile

Saki, kalan bu boyutu

arastrrmak icin bgrencilerin tutumlan arastmlrnahdrr (Caro ve diqerleri, 1993).

lste bu arastrrrna da
faunasi,

ilgin<~ jeolojik

zengin biyolojik ge§itliligi, endemik

olusurnlan,

bakir kumsallan

flora ve

ve kumul olusurnlan,

banndrrdtqi tarihi qecrnisiyle dunyada da nadide bir yer olan Karpaz Milli
Park alarurun cevresindeki kbylerde yasayan cocuklann tutumunu belirlemek;

I farkindahklanru

milli parka ybnelik duyarlrhklanru

arttrrrnak; belirlenecek

olumsuz durumlan minimize edici bneriler getirerek alarun gelecek nesillere
aktanrruru saqlarnaya katkt koymak ve bu tarz calisrnalara brnek teskil etmek
acismdan onerntidir.

1.6. Arastrrmarun Sayrltrlan
Arastrrrnarun sayiltrlan asaqrdaki gibidir:
1- Tum katrlrmcrlar esit kosullarda teste tabi tutulrnuslardrr.
2- Secilen

arastrrma

ybntemi

bu arastrrrnarun

amacrna,

konusuna

ve

arastrrma probleminin cozurnune uygundur.
3- Ogrenciler Milli Parka Ybnelik Tutum Ol9egini, kisisel bilgilerini, ailesel
bzelliklerini ictenlikle cevaplarrusnr.
4- Batismda Dipkarpaz Koyu ile Ronnas kumullan bulunan ve buruna kadar
olan alan Karpaz Milli Parki' drr.

1.7.

Arasurmarun Smirhhklan
Arastrrrnarun srrurhhklan asaqrdaki gibidir:

1- Karpaz bolqesi Mehrnetcik koyunden

baslayrp zater burnuna kadar olan

alanla srrurhdrr (bblge haritasi ek 7' de sunulrnustur).
2- Arastrrma
Mehmetgik,

evreni Karpaz bblgesinin
Sehit Mentes Zorba,

6 ilkokulunun

(Ziyamet,

Erenkby ve Dipkarpaz)

Kumyall,

4. ve 5. struf

bgrencileri olmak uzere toplamda 298 bgrenci ile smtrlrdrr.
3- Arastrrma 2009-2010 ogretim yrh Bahar donerni Karpaz B61gesi ilkbgretim
4. ve 5. srruf bgrencilerine iliskin veriler ile smrrhdrr,
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BOLOM II
KURAMSALTEMELLER
2. 1.

Doga Koruma ve Korunan Alanlar
Genel anlarruyla doqa, sanat ve kultur gibi insan kafasi urunlerin karsm

olup kendiliqinden var olan canh ve cansiz varhklarm butunudur. Dolayrsiyla
tum canh varhklar gibi insanlar da doqarun bir parcasrdrr (Gulez, 2003).
lnsarun disrnda olusan, herhangi

bir insan rnudahalesi

olrnaksizm

ortaya crkan, qelisen her §ey (toprak, toprak alt, zenginlikler,
bitkiler,

hayvanlar)

insan rnudahalesine

doqay:

olusturrnaktadrr.

Bununla

birlikte

su, hava,

qunurnuzde,

ugramam1§, doqal ozelliklerini surduren doqadan soz

etmek oldukca zordur. lnsanoqlu korumak, qelistirmek ya da isletmek adrna
az ya da 90k doqaya rnudahale etmektedir. insanlar doqada var olduqundan
beri doqadan yararlanrms, doqay: islernis, bilgi birikimine ve teknik ilerlemeye
kosut olarak doqaya egemen olmaya cahsrrustrr. Doqada ustunluk kurmaya
yonelen bir arayrs icine giren insan zamanla icinde ya§ad1g1 cevresi ile
arasmda varolagelen uyumu bozrnustur, Bilimin olanaklanna burunen insan,
kendini yeterince guglu gordugunde ise dogay, smrrsrzca kullanmaya, hatta
sornurrneye

baslarmstrr.

insan

faaliyetleri

zararlar, doqarun kendini yenileyebilme

sonucunda

yeteneqi

cevreye

sayesinde

verilen

onceleri fark

edilmemis, hatta cevrenin zamanla bu kirliligi yok edeceqi dusunulmustur.
Ancak zaman icinde sarularun tersine, bu kirlilik ve yok edilis doqarun kendini
yenileyebilme

yeteneqini

90k

fazlasryla

asrrus

ve

doqal

cevre

hizla

bozulmaya baslarnrstrr (Keles ve Harnamcr, 2005).
lnsanoqlunun
kullarurnlarla

doqay:

qelismislik

adma

yok etmeye

bilincli

baslamasi,

ya

da

ekolojik

bilincsiz
dengenin

cesitli
qittikce

bozulrnasr, doga koruma ve korunan alanlar kavrarruru ortaya crkarrrustrr.

2. 1. 1. Doga Koruma Kavram,
Dunya uzerindeki nufus amsi ve cesitf kullarurn alanlanrun giderek
yayrlrnasryla ilgili istatistikler incelendiqinde
(acrk

denizler,

buz

ve

kum

colleri

yakrn bir gelecekte yeryuzunun

harlc)

hicbir

yerinin

doqal

halde

kalarnayacaqi ortaya cikrnaktadrr (Hepcan, 1997). insanlann sahip olduqu bu
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doqal hazineleri gelecek nesillere aktanrm ancak dogay1 ve doqal kaynaklan
yok etmeden,

ekolojik

denge

srrurlan

icerisinde

kullarup

korumalan

ile

parcast oldugu doqaya kars: duyduqu duygulann

en

rnurnkun olacaktir.
lnsanoqlunun
basta gelenlerinden

lste doqa koruma, insan

biri de koruma duygusudur.

ruhundaki bu koruma duygusunun

bilinclenrnis bir dusunce olarak ortaya

91k1§1d1r.

ilk koruma

cabalarinda doqa romantik

almrrusti

ve

olcude

kazanrmsn.

buyuk
Buqun

ise doqal

estetik

goru§ler

alanlann

bir kavram

doqrultusunda

korunrnasi

olarak
bir

bilimsel

ele

deqer

bir temele

dayanrrus, insan ve cevrenin korunmasi icm yasarnsal bir zorunluluk olarak
ortaya crkmrstrr (Gulez, 2003).

2. 1. 2. Doga Korumanm Tarihsel Geliaimi
Gunurnuzde

cevre ve doga koruma butun toplumlar

icin onemli bir

sorun olrnasma raqrnen doqa koruma gereksinimi ve ortaya 91k1§1 oldukca
eskidir.

Dunyada doqal kaynaklann

sorumsuzca

kullarurm

ve

tahrip

edilmesine bagl1 olarak alrnan doqa koruma bnlemleri de yeni deqildir.
Tarihte ilk koruma kavrarm M.O. 252 yrhnda Hindistan
Asoka

tarafindan

hayvanlann,

bahklarm

ve ormanlann

imparatoru

korunmasi

icin

cikanlan bir ferman ile ortaya cikrrustrr (Gulez, 2003).
1250 yrlmda ingiltere'de

kartal, doqan, atmaca ve bahkcil kuslanrun

korunrnasi istenmistir. 1343 yilmda Dortmund' da (Almanya) tanm alanlan ve
otlaklann aga9land1r1lmas1 belirli yasalara baqlanrrustrr (Ant ve Stipproweit,
1985; Yucel ve Babus, 2005).
Doqa koruma dusuncesinin bilincli bir sekilde ortaya 91k1§1 19. yuzyihn
ilk yansma
Birlesik

rastlar.

1872 yrhnda dunyarun

Devletleri'nde

(ABO) Yellowstone

ilk milli park: olarak Amerika
Milli Parkr'run

kurulusu,

doqa

koruma dusuncesinin dunya uzerinde toplum ve ulkelerce benimsenmesinin
resmen baslanqrct olarak kabul edilebilir (Gulez, 2003).
ABO tarafindan baslatrlan bu doga koruma hareketi 19. yuzyr: sona
ermeden Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda, Guney Afrika Birligi ve daha
sonra Avrupa

ulkeleri tarafindan

izlenrnistir.

Doqa koruma

dusuncesinin

ortaya 91k1§1 ve sekillenisi her ulkede tarkh sekilde olrnustur. Doga koruma
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dusuncesi,
lsvicre

Afrika

1914'de

Avrupa'run

ve
ilk

diger

Hindistan'
milli

parkiru

ulkelerinde

kazanan

doqa

koruma

qelisrnis

ve koruma

da av parklan
kurarak,

ise ozel

dusuncesi,

alanlanrun

seklinde

bilimin

qirisirnler

ikinci

hizmetine

sonucu

Dunya

yonetirni

ortaya

ayn

cikarken,
sunrnustur,

olusan

Savasindan

bir meslek

ve onern
sonra

haline

hrzla

qelmistir

(Gulez, 2003).
Doqa korumarun

evrensel

cahsrnalanru

uluslararasi

koruma

1913 yihnda
yapilan

ilk "Uluslararasi

ve on uc ulkenin

Koruma

Konteransi"

niteliqi ve onun ulke srrun tarurnaz
orqutlenrneye

Doqa Koruma
kat1ld191

Kongresi"

ise

yaprlrmstrr.

ikinci Dunya Savasi'ndan

(BM)

uzrnanlik

(UNESCO)'
Union

Dunya

ile "Uluslararasi

for the Protection

Kurul toplantrsmda

Dogal

Hayati

Koruma

and

Natural

Nature

qunumuzdeki
IUCN'nin

konusunda

kaynaqm

surdurulebilir

olrnasrru

temin

ya

Milletler'in
Orgutu"

(International

1958 yihnda

Atina'

Doqa Koruma

etmektir.

olarak

deqistirilen

Kaynaklan
doqarun

Koruma

butunlugu

paylasrrmrun
Merkezi

ve

for the Conservation

adil

ve

lsvicre'de

of

birligin
Birligi"

dir.

ve cesitliliqinin

tesvik ve yardrrn etmek ve herhangi

da

te

ekolojik

bir

olarak

olan bu kurulusun

kamu ve ozel 1000' e yakrn uye kurulusu

vardrr

1994; Gulez, 2003).

IUCN'nin
yaprlrnrstrr,
IUCN

Union

ve Dogal

yol qosterrnek,

kullarurrumn

Paris'

Kultur

Birligi"

adi "Uluslararasi

(International

Doga

buqun 150' ye yakrn ulkeden
((Yucel,

birligin

Resources-lUCN)

"Dunya

Koruma

yrhnda

ve

kurulrnustur.

ana arnac ve islevleri; toplumlara

korunrnasi
doqal

adi

Birliqi"

Bilim

Doqa Koruma

of Nature-lUPN)

daki 6. Genel

1923

"Eqitirn,

Doqa

Doqa

sonra 1948 yrlmda Birlesmis

biri olan

Bern' de

"Uluslararasi

Uluslararasi
sonra

Bu baqlarnda

yaprlrnrstrr.

ilk defa

"II.

Savasi'ndan

kurumlanndan

nun qirisirni

Konferansi''

konferansta

olusturulrnustur.

Birinci

yoneltrnistir.

ozelliqi,

1972

tarafrndan

uygulamaya

onculugunde
yrhnda

1962'

yapilan

qelistirilen

koyduqu

"I.

Milli

"II. Dunya
ve

10 koruma

sonra her 10 yrlda bir tekrarlanan
"V. Dunya Milli Parklar

de

Konferansr"

Milli Parklar

qunurnuzde
bolqesi

bircok

kategorisi

Milli Parklar
8-17

Parklar

Dunya

Kongresi"

Konteransr"
dunya

ulkesinin

benirnsenrnistir.

Kongrelerinin

nda,

sonuncusu

Daha
olan

Eylul 2003 tarihleri arasmda Guney

Afrika' nin Durban kentinde 170 ulkeden yaklasik 2800 delegenin katihrruyla
qerceklestlrilrnistir

(Yucel ve Babus, 2005).
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Doqa koruma kavrarmrun ortaya crkismdan qunurnuze kadar qecen
yuzyildan fazla zarnarun ardrndan son yillarda 9evreye yapilan yikrc: etkiler
ve tahribatlar acrkhk kazandikca, doqal alanlann korunmasi daha quncel hale
qelrnis ve ulkeler de bu konuda onlernler almaya baslarmstrr.
11 agustos 1983 tarih ve 18132 sayrh Resmi Gazete' de yayrrnlanan
2873 sayrh " Milli Parklar Kanunu" ile de Turkiye' deki milli park, tabiat parki,
tabiat

aruti ve tabiati

qelistirilmesine

koruma

ve yonetilrnesine

alanlanrun

belirlenmesine,

iliskin esaslar

korunrnasma,

ortaya konrnustur

(Doqa

Koruma ve Milli Parklar Genel Mudurlugu - DKMP, 2006b).
Uzun bir tarihi qecrnise sahip olan Kibns Adasmda

hukurn suren

uyqarhklarrn doqa koruma konusunda cahsrnalar yaprp I yapmadrklanna dair
yeterli veri mevcut deqildlr. Ancak ingiliz idaresi'nin adayi 90k sert kurallar ile
yonettigi ve doqarun korumasi konusunda hassas olduqu bilinmektedir.

Bu

donernde, ormanlann ath bekciler tarafmdan korunduqu ve ormanlardan tek
bir dal kesmenin bile 90k ag,r cezalan oldugu halk arasmda yayqrn olarak
soylenrnektedir.
Kuzey Krbns' ta 21/97 cevre yasasrrun

yarunda

Fas1I 60 Orman

Kanunu, Fas1I 59 Sahilleri Koruma Yasasi, Fas1I 65 Av ve Yabani Kuslan
Koruma

Yasasi

gibi

bazi

onern!i

yasalar

qunurnuzde

doqa

koruma

cahsrnalanrun dayandmldiq: esaslardrr.
KKTC' de Doqa koruma alanlan ile ilgili cahsrnalar yapan bashca kamu
kurumlan; Orman Dairesi, Cevre Koruma Dairesi, Cevre Koruma Dairesi ve
Sehir Planlama Dairesi' dir.

2. 1. 3. Korunan Alan Kavrarru
1992 yrlmda Venezuela'

run Caracas

kentinde

toplanan

IV. Milli

Parklar ve Korunan Alanlar Kongresi' nde kabul edilen tarurna gore korunan
alan;

"6zellikle

kaynaklann

biyolojik

korunrnasi

9e§itliligin,

dogal

ve

ve devarrurun quvence

yasalar ya da diger etkin yollarla yonetilen

bununla

itiskili

kulturel

altrna almrnasrna aynlan,

kara ve/veya deniz alarudrr"

(IUCN, 1994).
Korunan alanlar dunyarun dogal ve kulturel kaynaklanrun korunrnasma
hayati

bir

katki

saqlarnaktadrr.

Bu

katkilar,

doqal

bolqelerin

temsili
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orneklerinin
bolqelerin

ahkonulrnasi
cevresel

uzanrnaktadrr.
kullarurru,

ve

biyolojik

9e§itliligin

surdurulebilirliqinin

quvence

korunrnasmdan,

cevre

altrna almrnasma

kadar

Korunan alanlar, kirsal qelisirn, marjinal arazilerin rasyonel

arastrrma

ve

izleme,

koruma

bilincinin

yayqmlastmlrnasr,

rekreasyon ve turizm icin frrsatlar saqlarnaktadr (IUCN, 1994).
Korunan alanlann kuruluslanrun temel arnact adrndan da anlastlacaqi
gibi korurnadir. Bu alanlann etkili bir sekilde korunmalan sagland1g1 takdirde
zaten bu alanlardaki doqal ve kulturel deqerlerin gelecek nesillere aktanrru da
saqlanrrus

olacaktrr.

Bazi korunan

alanlarda

korurnarun

yarunda

baska

arnaclar da dikkate almrmstrr. Bu amaclardan biri, halkm acik hava ve krrsal
rekreasyon ihtiyaclanru bir olcude giderebilmek
acrlabilrnektedir.

ve belirli oranlarda turizme

Bununla baqlantih olarak ucuncu bir arnac olarak da, yerel

halkm ekonomik, kulture] ve sosyal qelisirnine katki saqlarnak kabul edilebilir.
Cunku korunan alanlann turizm irnkanlan

ile bolqe ve ulke ekonomisine

saglad1g1 olumlu katkilanrun yarunda, yerli ve yabanci turistler ile de yore
halkrrun

kulturel

ve

sosyal

yasarrurun

qelisirnine

katkilan

son

derece

onernlidir (Gulez, 2003).

2. 1. 4. Korunan Alanlarm Srruflandmlmasr
Korunan alanlann srmtlandmlrnasma
1933 yrhnda

Londra'

da "Afrika'

yonelik ilk uluslararasi

run Flora ve Faunastrun

Kongresi" nde yaprlrrustrr. Konu ile ilgili cesitli toplantilarda

cahsma

Korunrnast

daha sonralan

tarkh sekillerde struflandrrrnalar yaprlrrustrr, Bazi ulkeler de kendi ozel konum
ve kosullan

doqrultusunda

doqal

alanlan

icin ozde

ayru olan

degi§ik

§ekillerde srruflandrrmalar yaprrustir (Gulez, 2003).
Korunan alan sistemleri, ihtiyaclara, onceliklere ve yasamsal, kurumsal
ve finansal destek tarkhhklarrna baqh olarak bir ulkeden digerine oldukca
degil;,mektedir. Aynca korunan alanlann

saglad1g1 hizmetler ve deqerlerin

oraru ulkeden ulkeye farkh yonetirn arnaclan doqrultusunda qelisrnektedir, Bu
da korunan alan belirlemesi ve tarumlanmn 90k 9e§itliligini ortaya crkarrmstrr.
Bu 90k 9el;,itliligin ortadan kaldmlmasi

amaciyla

IUCN' nin Milli Parklar ve

Korunan Alanlar Komisyonu (CNPPA) ile Dunya Koruma ve Kontrol Merkezi
(WCMC) tarafmdan

--------------

korunan alanlan

belli kriterler cercevesinde

toplayan
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kesin bir liste olarak "Birlesrnis Milletler Milli Parklar ve Esdeqer Rezervler
Listesi" (UN listesi) hazirlanrmstrr. 1959 yilmda "Birlesrnis Milletler Ekonomik
ve Sosyal Konseyi" nde ilk olarak "Milli Parklar ve E§deger Rezervler Dunya
Listesi" derlenmesi karan ahnrrustrr. Daha sonra Arahk 1962' de "Ekonomik
Gelisim ve Doqa Koruma" adh genel toplantrrun 16. oturumunda alrnan karan
takiben Birlesrnis Milletler' in isteqi ile UN listesi hazrrlarup yayrmlanrrustrr
(IUCN, 1994).
Bu liste zaman icinde deqistirilerek
basilrrustrr.

UNEP,

UNEP-WCMC,

ve quncellenerek

IUCN ve IUCN-WCPA

pek eek kez
tarafrndan

on

uguncu basrrn olan 2003 Birfesrnis Milletler Korunan Alanlar Listesi (UN
listesi) olusturulrnustur

(Chape ve digerleri, 2003). Avrupa Konseyi' nin ve

IUCN'

struflandrrma,

nin

yapt1g1

qunurnuzde

halen

bircok

ulkede

uygulanmakta olan onern!i iki uluslararasi srmflandrrrnadrr.
1933 yrlmda Afrika
yapilan ilk uluslararasi

Flora ve Faunasirun

smrftandrrrnada

Korunrnasi

Kongresi'nde

doqal alanlar §LI sekilde iki gruba

aynlrrustrr;
• Doqa Koruma Alanlan (Milli Parklar),
• Mutlak Dog a Koruma Alan Ian.
Avrupa Konseyi, doqa koruma alanlanru dart gruba ayrrrrustrr, Olcut
olarak da alarun bilimsel deqeri, geleneksel veya quncel insan etkinlikleri,
rekreasyonel olanaklar ve ulasrlabilirlik oqeleri ele ahnrmstrr. A, B, C ve D
diye adlandmlan

bu gruplardan ilk ikisi srki koruma alanlanru, digerleri ise

daha az koruma alanlanru icerrnektedir (Townsend, 1979; Gulez, 1981 ).
• Grup A; Mutlak koruma alanlan olup tum insan etkinlikleri

men

edilmistir. Salt bilimsel arnach arastirmalar icin ozel izinle alana girilebilir.
• Grup B; Bilimsel deqer yine onernli bir etkendir. Bununla birlikte, doqa
koruma

arnaclanyla

etkinliklerine

uzlasabildiqi

izin verilebilir.

Ziyaretciler

surece,

cesitli

geleneksel

insan

eek sik: bir kontrol altmda alana

girebilir.
• Grup C; Bu alanlarda peyzaji, kulturel ve estetik deqerleri ve ekolojik
dengeyi koruma on plandadrr. Geleneksel
quncel etkinliklere

insan etkinlikleri surdurulurken,

ise siki kontrol altrnda izin verilebilen bu alanlar, cesitli

duzeylerde rekreasyonel deqerlere de sahiptirler.
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• Grup D; Rekreasyonel kullarurn on plandadrr. Bununla birlikte, doqa
koruma ilkeleri de qoz onunde tutulur. Bu alanlar doqal, kulturel ve estetik
deqerlere de sahiptirler.
Uluslararasi

Doqa

tarafrndan yayrmlanan

ve

Doqal

Kaynaklan

Koruma

Birligi

(IUCN)

"1980 Birlesrnis Milletler Ulusal Parklar ve Esdeqer

Koruma Alanlan Listesi" adli yapitda, korunan alanlar yonetirn acrsindan uc
gruba ve toplam on siruta aynlrnaktadrr.
IUCN' in yapmis oldugu bu smrtlandrrma sekli, 1994 yrhnda o zamana
kadar ki uygulamalardan

elde edilen deneyimler de dikkate ahnarak, zaman

icinde deqisen gereksinimler

nedeniyle yeniden qozden qecinlrnistir. Bunun

sonucunda onceki struflandrrrnada yer alan bazi statulerin suuflandrrrna d1§1
tutulup,

baztlanrun

ise

yonetirn

amaclanrun

tekrar

duzenlenip

adrrun

degi§tirilmesiyle yeniden belirlenmistir (IUCN, 1994; Zal, 2005).
1994 yihnda kabul edilen ve qunurnuzde

IUCN tarafrndan

onerilen

koruma statuleri asaqidaki sekildedir:
• S1n1f la: S1k1 Korunan Doqa Rezervleri,
• S1n1f lb: Yaban Alanlar,
• S1n1f II: Milli Parklar,
• S1n1f Ill: Dogal Arutlar,
• S1n1f IV: Habitat/Tur Yonetim Alanlan,
• S1n1f V: Peyzaj Koruma Alanlan,
• S1n1f VI: Yonetilen

Kaynak Koruma Alanlan

(Chape ve digerleri,

2003).
Turkiye' de 11 Agustos 1983 tarih ve 18132 sayrh Resmi Gazete' de
yayirnlanan 2873 sayrh Milli Parklar Kanunu' na gore doqa koruma alanlan;
Milli Parklar, Tabiat Parkr, Tabiat An1t1 ve Tabian Koruma Alam olmak uzere
dorde aynlrrustrr. Bu doqa koruma alanlanrun tarurru kanunda §LI sekilde
verilrnistir;
• "Milli park; bilimsel ve estetik bakrrrundan, milli ve rnilletlerarasi ender
bulunan tabii ve kulturel kaynak deqerleri ile koruma, dinlenme ve turizm
alanlanna sahip tabiat parcalandrr.
• Tabiat parklan; bitki ortusu ve yaban hayati ozelliqine sahip, manzara
butunlugu icinde halkin dinlenme ve eglenmesine uygun tabiat parcalandir.
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• Tabiat arutr; tabiat ve tabiat olaylanrun meydana getirdigi ozelliklere
ve bilimsel deqere sahip ve milli park esaslan

dahilinde

korunan tabiat

parcalandrr.
• Tabian koruma alaru: bilim ve egitim bakrrrundan onern tasiyan nadir,
tehlikeye maruz veya kaybolmaya yuz tutrnus ekosistemler,

turler ve tabii

olaylann meydana qetirdiqi seckin ornekleri ihtiva eden ve mutlak korunrnasi
gerekli olup sadece bilim ve egitim arnaclanyla kullarulrnak uzere aynlrrus
tabiat parcalandrr." (DKMP, 2006b)

Korunan Alanlann KKTC' deki Snuflandmlmasr ise asaqidakl
gibidir:
Ozel <;evre Koruma Bolgeleri; 16 Subat 1976' da Barselona' da imzalanan
"Barselona

Sozlesrnesi"

Sozfesmesi"

ve

cercevesinde,

"Akdeniz'
Akdeniz'

kulturel mirasm yok olmarnasi

in

Kirlenmeye

deki doqal

Kars:

alanlann

icin deniz alanlanrun

Korunmasi

ve bolqedeki

ve cevrelerinin

Cevre Koruma Bolqeleri (O<;KB) olarak korunmasi onqorulrnektedir.
doqal, kulturel vb. deqerler

acismdan

butunluk

qosteren

Ozel
Tarihi,

ve gerek ulke

gerekse Dunya olceqinde ekolojik onerni olan alanlar Ozel <;evre Koruma
Bolqeleri olarak ilan edilebilmektedir.
21/97 Cevre yasasi

kapsarrunda

ilk olarak Alagadi

tehlike altmda olan deniz kaplurnbaqalanrun
arnaciyla

25 Agustos

1997 tarihinde

yumurtlama

6zel Cevre

Bolqesi;

nesli

alanlanru koruma

Koruma

Bolqesi

ilan

edilmistir. 2006 yihnda, karavan bolqesi olarak bilinen Magosa Silver Beach
(Salamis Kaea Reis- Park otel arasmdaki bolqe) cevre kirliliginin onlenrnesi
arnaciyla 6zel Cevre Koruma Alam ilan edilrnistir.

Ronnas Korfezi tarihi

onerni ve yine kaplumbaqa yumurtlama alaru olmas: nedeniyle 2007 yilmda
6zel Cevre Koruma Bolqesl ilan edilrnistir, Kalkanh ise 90k yash-arut zeytin
aqaclanru koruma arnaciyla 2007 yilmda Ozel Cevre Koruma Bolqesi olarak
ilan etrnistir.

Sulak Alanlar (Ramsar Alanlan); Sulak Alan Sozlesrnesi'nin temeli 1967
yilmda

Ankara'

da

yaprlan

Toplantrsr" na dayanrnaktadrr.
sulak alanlann
onqorulrnustur

korunmasi

"Uluslararasi

------

Alan

Toplanti sonuc bildirgesinin

icln uluslararasi

Ekolojisi

Teknik

10. maddesi ile

bir sozlesrnenin

haztrlanrnasi

ve 1971 yihnda iran' in Ramsar kentinde 55 ulkenin imza

koyduqu "Sulak Alan Sozlesrnesi"

----

Sulak

kabul edilrnistir. Sozlesrneye gore Sulak
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Alanlar; yeryuzunun en fazla biyolojik uretirn yapan ekosistemleri olan ve 90k
zengin biyolojik 9e§itlilige sahip, dogal veya yapay, devamli veya qecici,
sulan durgun veya akmtrh, tath, aci veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin
cekilrne devresinde 6 metreyi qecrneyen derinlikleri kapsayan butun sulardir:
batakhk, sazlik ve turbiyerler ve ekolojik olarak sulak alanlara baqirnh olan
kuslar, su kuslandir.
Sulak

alanlann

kurutulmarnasi,

kurutulrnus

olanlann

geriye

kazarulmasi ve doqal yapilanrun ve ekolojik dengelerinin korunmasi amaciyla
Cevre

Yasasrrun

7.(4)

ve

9.(3)

Ortamlanrun ve Sulak Alanlann

madddeleri

altrnda

olusturulan

'Su

Korunmast Tuzugu' 24. 12.1998 tarihinde

yururluge qirrnistir. Bu tuzukle Kuzey Kibns' in cesitli bolqelerinde bulunan
toplam 35 adet bnemli alan 'Sulak Alan' ad: altmda korunmaya ahnrmstrr
(KKTC Basbakanlik Devlet Basimevi, 2006).

Milli Parklar; Milli Park, ekosistemin korunmasi ve rekreasyonel kullarurn
olmak uzere baslica iki temel amac icin ybnetilir. Mevcut ve gelecek nesiller

icin bir ya da daha

fazla

sayida

ekosistemin

ekolojik

butunlugunun

korunrnasi: milli parkrn tesis arnacma ters dusen kullarumlann engellenmesi,
cevresel ve kulturel olarak turnu uyusabilir olmak kaydiyla,
egitsel, rekreasyonel

etik, bilimsel,

ve turistik kullarumlara olanaklar yaratmasi

arnaciyla

aynlrrus doqal kara ve/veya deniz alarudrr. (IUCN, 1994)
KKTC' de herhangibir Milli Park Yasasi yoktur ancak bakanlar kurulu
kararlanyla

defalarca

ilan edilen ve yasal calismalan

tamamlanamayan

Karpaz Milli Park: vardrr.

2. 1. 5. Milli Park Olgusunun Tarihsel Gelisirni
Doqal guzelligin korunrnasi icin halkm teklifiyle ilk olarak Amerika' da
1872 yilmda Yellowstone

Milli Park, ilan edilmesiyle milli park kavrarm tum

dunyaya yayrlmaya baslarrustrr.
Turkiye'de
yayimlanan

milli park terimi,

"Doqa

Karsismda

Prof. Dr. Selahattin
Biz

ve

inal'

Ormancrhqrrruz"

in

1948'de

adh

eseriyle

tanmrnaya baslarrustrr, Doqa koruma bilincinin olusurnunda etkili olan ilk sivil
brgut 1955'de Ankara' da kurulan Turkiye Tabiatrrn Koruma

Derneqi'dir.
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Derneqin 1967' de duzenlediqi ilk "Milli Parklar Semineri" buyuk ilgi cekrnistir.
Turkiye'de milli park olgusu 1956 yrlmda 6831 sayrh Orman Kanunu'nun 25.
Maddesiyle yururluge qirrnistir ve ilk olarak 1958 yilmda Yozgat Qaml191 Milli
Parki kurulrnustur.
1983 tarih ve 2873 sayrh 'Milli Parklar Kanunu' Turkiye'deki milli park,
tabiat

parkr, tabiat

korunrnasma,
koyrnaktadrr.

arutt ve tabiati

qelistirtlmeslne
12 Arallk

ve

koruma

alanlanrun

yonetilrnesine

illskin

1986 tarih ve 19309 sayrh

belirlenmesine,
esaslan

ortaya

Resmi Gazete'

de

yayrrnlanan ve yururluge giren Milli Parklar Yonetrneliqi de, milli parklann,
doqa parklanrun,
dinlenme

doqa arutlannm,

alanlanrun

aynlmasr,

doqa koruma alanlanrun ve orman i9i
planlanrnasi,

qelistirilmesi,

korunrnasr,

yonetilmesi ve tarunlrnasi arnaciyla haztrlanrrustrr (Yucel, 1994).

2. 2. <;evre ve <;evrecilik Kavramlan
Cevre tarurru, kapsarru 90k qenis olan ve cesitlilik

arz eden bir

kavrarndrr. Gunurnuzde cevre: doqal, yapisal, ekonomik, sosyal ve kulturel
deqerlerin

bir butunu olarak ele almrnakta ve bunlar arasindaki

karsrhkl:

etkilesirn qozetilmektedir. Bir iliskiler butunu olan cevrenin soruna donusrnesi
insandan
olrnaktadrr.

kaynaklanan
Doqal

etkilerin

dengeler

geldiklerinde "kirlenme"

doqarun

karsilastrklan

diye adlandinlan

dengesini
yeni

zorlamasi

yukleri

sonucu

kaldrramaz

hale

dengesizlikler ortaya crkmaktadrr.

Boylece insanoqlunun bitmeyen beklentileri ile yenilenemiyen kaynaklar hrzla
tukenirken yenilenebilir kaynaklarda da tahrip ve bozulmalar qonllmekte veya
gurultu, estetik bozulrnasi gibi ki§i huzurunu bozan qelismeler insan-cevre
ili§kilerindeki olumsuzluklan arttrrmaktadir.
lnsanoqlu varolduqundan
ve yakrn cevresinde
tukenmez

buqune kadar cevresiyle yakmdan ilgilenmi§

bulunan tabiat kaynaklanru

gibi qorunen

bu doqal kaynaklar

kullanrrustrr. Baslanqicta

kaynak

isratma varan asm

kullarumlar sonucunda toprak, su ve hava kirliligi olarak ortaya 91km1§ ve
insanm kendi yasarmru tehdit edecek boyutlara varrrustrr,
Hizla

artan

dunya

nufusu,

hizh ve

carpik

kentlesrne,

plansiz

endustrilesrne, sulak alanlann kirlenmesi, zirai rnucadele ilaclanrun asm ve
kontrolsuz

kullarurru, orman

yangmlan

ile meydana

gelen

kirlenmelerin
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yarunda yenilenemiyen

kaynaklanrruzrn

asin ve dOzensiz tOketimi doqal

dengeyi bozan etkenlerin basmda gelmektedir.
hava,

toprak,

su ve buralarda

"habitattannm

(ekolojik denge)"

basta insan

olmak

yasayan

Yanhs ve asm kullarurnlar;

canhlann

bozulrnasma

yasarn

ortamlarinm

neden olmakta ve sonucta

Ozere butun canlilann

yasarna

ortamlan

giderek

kuculrnekte ve kotulesrnektedir.
Diger onernli bir cevre sorunu ise biyolojik 9e§itliligin azalmasi veya
turlerin

yokolrnasrdrr.

Bilim

cevrelerinin

son

yaptrq:

,yeryOzOndeki canh tOrlerinin beste birinin onurnuzdeki
kaybolabileceqinden

soz edilmektedir.

bir halkarun yok olrnasi,

bir

cahsrnada

yirmi y1I icerisinde

Doqada var olan enerji zinciri icinde

butun sistemi

etkilemekte

ve sonucta

bundan

insanoqlu zarar qorrnektedir (KKTC DPO, 2008).

<;evreyi cesitli seklllerde tarumlamak mi.imki.indi.ir:
"Cevre, tum canhlarm yasarnlan

boyunca iltskilerini sOrdOrdOgO di§

ortarndir" ( ErtOrk, 1996; Basal, 2005).
"Cevre, maddesel varliklar, olaylar ve enerjiler butunluqudur"

(Tant,

2001).
"Cevre, belli bir yasam ortarrunda canhlann yasarru Ozerinde etkili olan
fiziksel, kimyasal ve biyotik taktorlerin bOtunlOgOdOr. Daha kisa bir tarurnla
organizmalann

yasarm Ozerinde etkili olan butun faktorler onun cevresidir"

(YOcel, 2006).
insan,

cevre

ve

toplum

birbirleriyle

90k

srki

iliski

icinde

olan

kavramlardrr, Sozluk anlarruyla cevre " bir §eyi kusatan ya da saran" demektir
(Marshall, 2000; Erjem, 2005).
c;evre, canh ve cansiz cevre olmak Ozere iki turdur, Cann cevre, canh
ile ayru fiziksel alaru paylasan ve canhyi doqrudan ya da dolayh olarak
etkileyen

diger tum canhlardrr.

Cansiz

cevre

ise canhlann

i9inde veya

Ozerinde yasantilanru surdurdukleri kaya ve su gibi somut ortarnlardir (YOcel,
2006).
Cevrenin
orqanizrnalardir.

canh

unsurlan;

insanlar,

bitkiler,

hayvanlar

ve

mikro

Cansiz ogeleri ise; hava, su, toprak, yer sekilleri, binalar,

kopruler gibi doqal ya da insanlar tarafmdan yaptmlan varhklardir
Sipahioqlu ve Yilmaz, 2000; Basal, 2005).

(Yrldrz,
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Bir canhrun cevresi ise her turlu biyalajik, sasyal, kulture' ve ekanamik
faaliyetlerini

surdurdugu

alandir.

Krsaca cevre yasarulan

ortarndrr (Basal,

2005).
Cevre

suutlandmlrnasiyla

ilgili insarn temel

alan srrutlandtrma

da

yaprlmrstrr. Yucel, cevreyi, fiziksel ve taplumsal cevre olarak ikiye ayrrrrustrr.
Canlilarm

icinde ya§ad1g1, varhqtru, ozelliqini

ve niteliqini fiziksel

olarak

alg1lad1g1 artama fiziksel cevre denir. Fiziksel cevre, doqal cevre (dag, deniz,
gal vb.) ve yapay cevre (sehir, kasaba, baraj vb.) alarak ikiye aynlabilir.
Olusumunda

insarun etkisi olmadrqi

amaclan doqrultusunda

cevreye

doqal cevre, insarun kendi

degi§tirmi§ olduqu cevreye ise yapay cevre denir

(Yucel, 2006).
Doqal
taktorler,
Turizm

ve tarihi

cevre

deqerleri

turizm hareketlerinin
sureci

kendi

ile ekonomik,

baslanqic

baslanqic

sasyal

ve srrur kosullanru

ve sirur kosullanru

ve kulturel
olustururlar.

etkileyebilmektedir.

Orneqin tarihi ve doqal cevre degerlerini dikkate almayan bir turizm qelismesi
kendisini doquran bu deqerlerin yak olrnasma, dolayisiyla

surecin artadan

kalkrnasrna yal acabilir. Turizm hareketi genellikle cekiciliqi yuksek clan doqal
dengenin eek hassas ve kmlqan olduqu yerlerde baslarnakta, qelisrnekte ve
gerekli 6nlemler almrnadrqi taktirde bu dengeyi kolayhkla bazmakta, sonucta
cekicilikte yak almakta ve faaliyetin ornru kaynakla birlikte tukenmektedir.
(KKTCDPO, 2008)
Onemli
dunyarruzdaki

doqal ve kulturel

degerlere

diger cevre sorunlanrun

sahip alanlann

ve

cozurnu icin, ulusal ve uluslararasi

duzeyde pekcok kurulus bulunmaktadir. Bu kurulustar,
duzeyine vanncaya

korunrnasi

dek, 6nemli toplantilar

ulke yonettciler:

qerceklestirrnislerdir.

Bunlardan

bazilan, doqa karuma uzerine yoqunlasrrus clan uluslararasi kuruluslardrr:
UNESCO: Birlesrnis Milletler Egitim, Bilim ve Kultur Orgutu
WHO: Ounya Saqhk Orgutu
UNEP: Birlesmis Milletler Cevre Proqrarm
IUCN: Uluslararas: Doqa ve Doqal Kaynaklan Karuma Birligi
WWF: Dunya Yaban Yasarru Fanu
Cevrenin korunrnasi ve qelistirilrnesinde

devletler arasmdaki i§birligini

saqlayan bu uluslararasi orqutler olrnustur, Uluslararasi duzeyde, ilk ve en
6nemli adrrn 1972 yihnda Birlesmis Milletler taraftndan atrlmtstrr. Sozu edilen
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yrlda Stockholm' de aralannda Turkiye' nin de bulunduqu 113 ulke Birlesmis
Milletler

c;evre

Konferansina

katrlrrustrr. Konferans

sonunda

bildirgede insan ve cevre iliskilertne, insan faaliyetlerinin

yayinlanan

cevre uzerindeki

olumsuz etkilerine, ulkelerin iktisadi qelisrne sorunlanna, yasarn kosullanrun
qelistirilmesine,

uluslararasi

orqutlere

ve hukuka

deginilmi§

ve ozellikle

uluslararas: dayarusrnarun alt, cizilrnistir (Kele§ ve Harnarncr, 1993).

2.3.

<;evrecilik (<;evre Bilinci)
Bat, toplumlannda

cevrecilik

akrrnlarr, buqunku

9agda§ anlarrunda

olmasa bile 19. y.y. ortalannda ortaya crkrnaya baslarrustrr. Orneqin ABD'de
Sierra Kulubu ve Auduban derneqi adh orqutler ve bunlara benzer bircok
gonullu

kurulus

o donernde

faaliyete

qecrnistir.

Bu kuruluslar,

doqarun

deqerlerini, ormanlan, bitki ve hayvan turlerini korumak amaciyla milyonlarca
insaru bir araya toplayabilrnislerdir
Cevre bilincinin dusunsel,

( Kele§ ve Harnarncr, 1993).
duygusal ve davrarussal

boyutlan vardrr.

Diger bir deyisle cevre bilinci; cevreyle ilgili kararlan, ilkeleri, yorumlan iceren
dusuncelerden,

bu dusuncelerin yasarna aktanlmas: olan davramslardan

ve

butun bunlarla ilgili olarak cesitli duygulardan olusrnaktadrr,
Neyisci' ye gore; cevre dostu olmak, ekosistemin

bir bileseni olarak

neslini surdurebilrne anlarnmda, insan icin, bir ekolojik durtu ve bir ekolojik
gergektir (Oznacar, 2005). Cevrecilik her seyden once gelecek kusaklara
yoneliktir. Bir toplumda, kisa vadeli karlar ve uzun vadeli ekolojik deqerlerin
9at1§t1g1 durumlarda, gelecek kusaklara olan sorurnluluqun da dusunulrnesl
gerekmektedir (K1§lal1oglu ve Berkes, 1985; Yalcm, 1993).
Herrara (1992)' run vurgulad1g1 gibi bir zamanlar bir grup azrnlrk cevre
eylemcilerinin ve ekologlann karakteristikleri olan cevresel deger ve inanclar
sirndi toplumumuzu

niteleyen

deqer sistemleri

icerisinde

merkezi bir yer

edinmeye basladr, Ozellikle 9evresel bilinc 1990' 11 yillarda yasarrun aynlmaz
bir parcast haline geldi (Worsley ve Skrzypier, 1998).

2. 4.

<;evre Problemleri
"Cevre

birlikte,

kirlilik,

problemleri"
doqal

kavrarrurun acik bir tarumina

kaynaklann

verimli

rastlanmamakla

kuilarulamamasr,

biyocesitlilik,
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ormanlann, deniz ve k1y1 kaynaklanrun durumu birer cevre problemi olarak
karsrrruza

crkrnaktadrr;

kirlilik,

hava

kirliligi,

su

kirliligi,

toprak

kirliligi,

radyoaktif kirlilik ve gurultu kirliligi olarak cesitlilik qostermektedir

(Yel ve

digerleri, 2004).
<;evre sorunu; doqa ve doqa kaynaklanrun asm ve yanhs kullarurm ile
doqarun temel fiziksel ogeleri olan hava, su ve toprak kirlenmesinin

dogal

cevre uzerinde meydana getirdigi bozulrnadrr (Guler ve Cobanoqlu,

1997;

Ozata, 2005).
Cevre problemlerinin olusrnasmda deqisik nedenler olduqu ve bunlann
farkh uzmanlarca,

farkll

sekillerde

konuya genel olarak bakrldiqmda
qerceklestirdiqi
bilincsizfiqi,

tahribatm

ortaya konulduqu

asrl nedenler: insanlann

kendisine

insanrn cevreye

bilinmekle

cevre uzerinde

ne sekilde yansiyacaqi

ne yapihrsa

yapilsm

beraber,

cevrenin

konusundaki
kendini tamir

edebileceqi gibi yanhs bir varsayrrnla hareketi, dunya nufusunun qunurnuzde
astronomik rakamlara ulasrnasi olarak siralanabilir (Dogan, 1988).
<;evre problemlerinde

oncelikle olaylara kesin bir tarumlarna koymak

daha sonra bunun bnlemlerini

almak gereklidir.

insan eger doga icindeki

yerinin bilincine vanrsa ondan almaya hakkt olan veya olmayan seylerin de
neler olduqunu

kolayhkla fark edecektir.

anlayabildiqirniz,

oldukca kansik

Dogada aynntrlanru

bir sistem vardrr, Bu sisteme rnudahale

edildiqinde 90k dikkatli olmak gerekmektedir.

Cevre problemlerinin

doqal kaynaklann etkili bir sekilde kullarurm ve surdurulebilirliqi
Olkelerin

yasanabilir

istemelerinin,

bir

o ulkelerin

90k az bilip ·

dunyaya

sahip

olmak,

gelmektedir.

fakirlikten

kendi doqal kaynaklanru,

basinda

kurtulmak

kalkmrnastrun

temeli

olarak kabul etmesine baqhdrr (<;epel, 1998; Oznacar, 2005).
Gunumuzde
endustrilesrne,

cevre

buyurne,

elestirilmektedir.

sorunlan
srrursrz

Cevreciler

etkilerde bulunduqunu

baqlarrunda

tuketirn,

uretim

endustrilesmenin

modern
ve

cevre

ekonomi
uzerinde

toplumun
anlayrst
olumsuz

sbyleyerek ekonomik buyumenln de dogal cevrenin

tahribatma katkrda bulunduqu fikrindedirler (Macionis, 1995; Erjem, 2005).
Ogrencilerin
saqlayabilrnek

cevreyi korumaya yonelik olumlu tutum qelistirmelerini

icin cevre problemleri

sorun tabanh olarak ele ahnrnahdrr.

Boylece ogrencilerin o konuyu bir problem olarak qormeleri, konu hakkrnda
bilgi toplamalan,

dogal cevreyi incelemeleri, analizler yapmalan saqlanarak,
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bu bilincin

qelisrnesinde

onernli

bir surec

olan sorun

hakkmda

karar

verebilme becerilerinin qelistirilrnesi saqlanabilir (Knamiller, 1987).
Bununla

beraber cevre ile ilgili kitaplan

konulan oyunlastirmarnn,

okurnarun,

cevre ile ilgili

sanat egitimi vermenin, srruf etkinliklerini drsanya

tasrmarun, oyun alanlanru iyi planlarnarun, cevreyi iyi duzenlernenin ve model
olrnarun cevreye karsi duyarh alma konusunda onern ta§1d191 acrkca ortaya
konulrnustur (Dincer, 1999).
Kitle iletisim araclanrun cevre konulanna verdigi onern ne kadar 90k
olursa insanlann bilincinde de o kadar yer alacaktrr. Ancak cevre ile ilgili
konular

kitle

iletisirn

araclarmda

sadece

cevre

felaketi

olduqunda

sansasyonel yonuyle yer alrnayrp, derinliqine ve cozum arayrsi ile islenirse,
ancak bu durumda cevreye katkrsindan soz edilebilir (Yumlu, 1998; Balkan
K1y1c1 ve digerleri, 2005).
Bircok

cevre

yatt191 bilinmektedir.

probleminin

temelinde

sorumsuz

cevre

davrarusmm

Bu nedenle, cevre egitiminin en buyuk amaci sorumlu

cevre davrarusi qosteren duyarll insanlar yetistirrnek olmahdrr. Gundert qune
artan ekolojik bozulma global bir tehdit olarak karsrrruza crkrnaktadrr. Kuresel
rsinma, asit yagmurlan, ozon tabakasrrun delinmesi, okyanus kirliligi ve daha
lokalize

cevre

problemleri

halen

devam

eden

cevre

sorunlanru

olusturmaktadrr, Bu problemleri qercekten cozrnek icin etkili onlernler bulmak
son derece zordur. Teknoloji, hukuk, politika, ekonomi alanlannda rnumkun
olan

butun

onlernler

dunyadaki

insanlann

qerceklestirilrnedikce

almsa

da, surdurulebilir

yasarn
global

toplum

bicimlerinde

cevre

kurulrnadrkca

onemli

problemlerinin

ve

degi§iklikler
cozulerneyeceqi

bilinmektedir. Bu nedenle cevre egitiminin onemi artrrustir ve cevre egitiminin
qelistirilrnesi,

cevre tahribatrru onlemede

insan cabalannda

onernf

bir rol

oynayacaktrr (Kawashima, 1998).

2. 5. Gecrnisten Gi..ini..imi..ize <;evre Konusundaki Gelisrneler
1970'1i yrllar cevre konusunda kurumsal bazda bir takrrn qirisimlerin
yap1ld1g1 ve gerekli onlemlerin
yap1ld1g1

yillar

ozetlenebilir:

olarak

almmasiru

kabul edilmektedir.

onqoren bir dizi konferanslann
Bunlar

kronolojik

olarak

soyle
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•

1971 yihnda

sulak alanlann

korunrnasi

icin yapilan

Ramsar

Anlasrnasr,
• 1972 yilmda Birlesrnis Milletler tarafmdan duzenlenen ve 113 ulkenin
katrhrruyla Stockholm'da yapilan "insan Cevresi" adh toplantr;
Bu toplantida cevre sorunlan ilk kez esash bicimde ele almrrus ve tum
uluslar cevrenin korunmasi konusunda i§birligine 9agnlm1§t1r (Dogan, 2000).
Toplanti

sonunda

yayrnlanan

Stockholm

Bildirgesi'

nin onsozunde

soyle

denilmektedir:
"Gunurnuzun

ve

qeleceqin

kusaklan

adina

cevrenin

korunup

qelistirilrnesi, insanhqrn onunde duran ertelenmez bir qorev haline qelrnistir.
Bu qorev, bans ve dunya capmda ekonomik-toplumsal

qelisme konusundaki

temel hedeflerle birlikte ve onlarla uyum icinde yerine getirilmelidir'' (UNICEFUNEP 1990). Bu onsoz gelecek kusaklar icin beslenen ve arzu edilen bir
duyarhhq: yansrtmakta olmasi nedeniyle onern tasimaktadrr.
• 1973' te yapilan turleri tehlikede

olan bitki ve hayvan ticaretinin

onlenrnesine yonelik CITES Washington Antlasrnasi.
• 1977 yihnda Nairobi' de qerceklesen Dunya Collesrne Konteransi,
• 1977 yrlmda Tiflis' te yaprlan
konferansta

cevre egitimi konusunda

Hukurnetler

Arasi

Konferans.

Bu

uluslar arast isbirliqinin qerekliliqine

isaret edilrnis ve Birlesrnis Milletlerin cevreye iliskin qlrlsimlerinln tum uluslan
kapsayacak sekilde qenisletilrnesi

kabul edilrnis, bu arada cevre egitiminin

arnaclan belirlenmistir.
• 1978'

de yapilan

Akdeniz'

in kirlilige

kars:

korunmasi

arnach

Barselona Antlasrnasr.
• 1979' da Avrupa doqal hayatrrn ve yasarn alanlanru koruma amact ile
turleri tehlikede olan bitki ve hayvanlann
onqoren Bern Antlasmasi

doqal ortamlannda

muhafazasiru

ve yine ayru y1I, soyu tukenen qocrnen turlerin

korunrnasnu onqoren Bonn Antlasmasi (Karaca, 1998).
• 1992 yihnda Rio de Janerio' da Birlesmis Milletler c;evre ve Kalkmrna
Konteransi

diger adiyla "Rio Dunya c;evre Zirvesi" yaprlrrustrr. Bu zirve,

cevre problemlerinin

ustesinden gelebilmek icin kuresel bir eylem plaru olan

"Gundern 21" in ortaya 91kt1g1 ve benimsendiqi onernli bir toplantrdrr. (Karaca,
1995). "Surdurulebilir

Kalkmrna" stratejisinin

tum dunya devletleri

hareket plaru olduqu bu konferansta onaylanrrustrr (Mamedov, 1998).

icin bir
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"Surdurulebilir

Kalkinma"

kavrarru ilk kez 1972' de Stockholm'

deki

Birfesrnis Milletler Konferansi' nda ortaya atrlrmstrr. Daha sonra, 1987 yrhnda
hazrrlanan Bruntland Raporu' nda soyle tarurnlanrrustrr:
"Gelecek

kusaklarm

kendi

ihtiyaclanru

karsilarna

hakkma

zarar

vermeden qunumuz ihtiyaclanru karsilayan kalkrnrna"
• 1994 yilmda

Bahama'

da duzenlenen

ve 170 ulkenin

kat1ld1g1

biyolojik zenginligin korunrnasma dair imzalanan Biyolojik ye§itliligi

Koruma

Konferans,.
• 1994 yrlinda
Antlasrnasr"

BM taratmdan

ru 90 ulke irnzalarrustrr.

duzenlenen

"Collesmeyle

1994 yrhnda yapilan

Mucadele

Dunya Nufus

Konferansi' nda nufus artrsmm ve bu artrsm getirdigi problemlerin cozumune
cevaplar aranrrustrr.
• 1996 yrhrun Haziran ayrnda istanbul' da yapilan ve sehir ve insan
yerlesimlerinin

sorunlanrun

ele alind1g1 "Habitat 2" adh konferans (Karaca,

1998).

2. 6. <;evre Egitimi
yevreye olan ilgi son 20 y1I icerisinde daha fazla artrmstir. Bu ilgi
qunurnuzde bzellikle iki konu uzerinde yoqunlasrmstrr.

Bunlardan birincisi;

cevre bilinci ve cevreye olan ilginin nasrl artinlabileceqi,

ikincisi ise cevresel

uygulamalar olarak nelerin ortak kabul edilebileceqidir (Chawla, 1992).
Cevre

bilincinin

donusturulebilrnesi

qelistirilebilrnesi

ve

bir

yasarn

bicirnine

icin surdurulebilir kalkmrna kapsarrunda bir cevre egitimi

program, olusturulrnahdrr. Bu baqlarnda, cevre eqitirni; cevre icin bir bilinc ve
sorumluluk

qelistirrnek

arnacryla,

cevrenin

buqun

ve

gelecekte

de

iyilestiritrnesi icin yasarn boyu devam eden bir surec olmahdir (Fegebank,
1990).
c;evre egitimi qenisce tarurnlanan iki terimden olusur; cevre ve egitim.
iki terim de herkes taratmdan bilinir; fakat herhangibir iki kisiye bu terimden
birini tarumlamasrru isterseniz ikisinden de Iarkh cevaplar almaruz ihtimaldir.
Dolayrsryla cevre egitiminin bircok sekilde tarumlanabllmesi sastrtrci deqildir.
Gecrnis son 3 on yrlhk zaman zarnnda, cevre egitimini AB ulkeleri milli
rnufredatlarina

tarutrnaya ve entegre etmeye buyuk vurgu yaprlrnaktadrr,
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Bircok ulkenin egitim bakanliqmm beyanatlannda

bu arnaci izlemenin onernli

bir rol oynadiq: belirtilmesine raqrnen, cevre egitimi kurulum insiyatifleri her
ulkede farkh oncetiklendirtlmistir

(Palmer,

1998). Boyle bir durum

uzerinde Avrupa icinde diyalog olusturrnayi
Doqa, Qevre ve Surdurulebilirlik

komplike

icin yansan

konu

hale getirmekte

Terminolojiyi

ve

arttrrmaktadrr.

ingiltere, Almanya ve Avusturalya gibi buyuk nufusa sahip ulkeler qenis capta
cevre

egitimi

arasnrmalan

uretrnesine

raqmen

kucuk

AB

ulkelerindeki

cahsmalar daha az farkedilecek sayidadrr (Chatzifotiou, 2005).
Cevre

egitimi,

saqlik,

kalkmrna

ve doqal

hayatm

korunrnasi

gibi

toplumsal ve ekonomik 90k cesitli hedeflerin hayata qecirilmesi bakrrrundan

Cevrenin korunrnasi

onern tasrrnaktadrr.
olusrnadan,

soz

konusu

hedeflerin

ve kurtanlrnasma

iliskin

qerceklestirilrnesinde

karstlasrlrnasi kacrrulrnaz olur. Bu bilincin qerceklestirilmesi,

bilinc

qucluklerle

verilecek cevre

egitimiyle ve bu egitimde ogrenilenlerin qundelik yasama iliskin problemlerin
cozumune uygulanabilmesiyle

murnkun olabilir (Ayhan, 1999).

Bilincli olarak yaptrqrrruz tum davraruslar
Cevre sorunlanrun

birer ogrenme

kaynaq: insarun tutum ve davraruslan

urunudur,

olduquna

gore

bunlar temelde birer egitim sorunudur. Verilecek olan iyi bir cevre egitimi,
insarun cevre bilincini ve cevrenin korunrnasma katihrruru artrracaktrr. Cevre
egitimi,

dunyarun

Amerika

Cevre

bu konuda
Egitimi

onde

Kurumu"

gelen

nun

kuruluslarmdan

1992 yihnda

olan "Kuzey

haztrladrqt

raporda

asaqrdaki sekilde tarurnlamaktadtr:
"Cevre egitimi; doqal veya insanlar taratmdan

insa edilen cevreler

hakkmda duyarll ve bilgili bir vatandashk anlayrsrru qelistirmeyi hedefleyen
disiplinler

arasi bir calisrna alarudrr. Cevre konusunda

sahibi alma o sekilde qerceklestlrilmelidir
cozmek

icin gerekli

zihinsel

altyapi

duyarhhk ve bilgi

ki, sonucta cevre problemlerini

kamu

bilincinde

olusrnah

ve yeni

problemlerin ortaya crkmasrru da onlernelidir. Qevre egitimi, aynca insanlarda
sorgulama,
arnaclarnahdrr.

problem

cozme,

Boylece

karar

yuksek

verme

kalitede

becerilerini
bir

hayat

qelistirrneyl
standartmm

qerceklesrnesini saqlarnahdrr" (Mrazek, 1993).
1977' de Tiflis' te yapilan

cevre egitimine

iliskin hukurnetler

arasi

konferansta, cevre egitimi konusunda, uluslararasi isbirliqinin qereqine isaret
edilerek UNESCO ve Birlesrnis Milletler Cevre Proqrarm'mn qirisimlerinin tum
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uluslar arasi toplumu kapsayacak §ekilde qenisletilrnesi kabul edilrnistir. Bu
toplantryla ilgili Tiflis Bildirgesi asaqrdaki maddelerden olusrnaktadrr:
1. Bireylerin ve toplumlann,

tum cevre sorunlan

hakkmda bilinc ve

duyarhhk kazanrnasrru saqlarnak.
2. Bireylerin ve toplumlann temel cevre ve sorunlan hakkmda bilgi ve
deneyim kazanrnalanru saqlarnak.
3. Bireylerin
duyarhhqrru,

ve toplumlann

cevre

koruma

cevre

icin belli deqer

ve iyilestirrne

yonunde

yarqrlanru

ve

etkin katrlrrn isteqini

kazanrnalanru saqlarnak.
4.

Bireylerin

ve

toplumlann

cevre

sorunlanru

tarurnlarnalan

ve

cozumlerneleri icin beceri kazanmalanru saqlarnak,
5.

Bireylere

ve

toplumlara,

cevre

sorunlanna

cozum

getirme

calrsmalanna her seviyeden aktif olarak katilma irnkarn saqlarnak,
"Stockholm

<;evre Konferansr"

nda cevrenin

korunmasi

ile ilgili

politikalann belirlenmesinde en 90k uzerinde durulan konu cevreyi koruma ve
qelistirme hususunda temel sorurnluluqun

insanda olduqudur,

dikkat

konusunda

edilecek

billnclendirilmesi

nokta

insanlann

olrnalrdrr,

Bu da

cevre
ancak

egitim

Bu nedenle

bilgilendirilmesi

yoluyla

ve

qerceklesebilir

(TCDPT, 1994).
<;evre egitimi,

tabii veya insanlar

tarafrndan

insa edilen cevreler

hakkmda duyarll ve bilgili bir vatandashk anlayrsrm qellstirrneyi hedefleyen
disiplinler arasi bir calisma alarudrr. <;evre egitimi cevresel olarak saqlrkl:
davrarus
becerilerin,

qerceklestirrne
eylemin

amacrru saqlarnada

ve motivasyonun

6nemli

bilginin,

bilincin, tutumlann,

roller oynadrq: bir surectir

(Hawthorne ve Alabaster, 1999; Erjem, 2005).
<;evre egitimi, insanlarda sorgulama, problem cozrne ve karar verme
becerilerini qellstlrmey: amaclamahdrr (Mrazek, 1993; Gorurnlu, 2003). <;evre
bilimi, biyoloji, kimya ve jeoloji gibi doqal bilimler ve ekonomi, politika ve
ahlak gibi sosyal bilimlerden

olusan ve doqa nasrl cahsrr ve doqadaki

nesnelerin birbirine nasil baqh oldugu gibi fikirleri birlestiren disiplinler arasi
bir cahsrnadrr (Cobb, 1998).
Cevre egitiminin bilissel ve duyussal alanda arnaclan vardir. Bilissel
alandaki arnaclan, kisileri cevre okuryazan yapmaya yonelik iken, duyussal
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alandaki arnaclan, cevreye ve cevre sorunlanna

karsi deger ve tutumlan

olusturmaktir (Tosunoqlu, 1993; Gorurnlu, 2003).
Qevre egitiminin temel arnaclanndan

birisi, cevre kulturu olan, cevre

problemlerinin cozumune aktif olarak katrlabilecek bireyler yetistirmektir (Hsu,
2004; Morgil ve digerleri, 2005).

Gelisim

cocuklarda

psikologlan,

dogal

iliskin zihinsel

9evreye

duyarhliqm yaklasik 9-10 yaslarmda qelisrneye basladiqrru soylernektedir.
Cocuklar,

insan

ile

doqa

degerlendirebilmektedir.

arasindaki

etkilesirni

bu

donernde

Bu donernin hemen her ulkede cocuqun ilkogrenim

9ag1 olduqu bilinmektedir. Bu nedenle egitimin bu kademesi formal ve orgun
bicirnde cevre egitiminin verilmesi gereken bir egitim kademesidir.
Bireylerin cevresel
bakis

acilanyla

konulan

konular hakkmda

karsrlastrklan

yuzyuze

karar vermeden

geldikleri

hakkmda bircok perspektiv sunulurken

dusnncelerinin

tartrsilrnaktadrr.

Cevre

toplumun farkh uyelerinin

bulusturulrnasi ihtiyact vardrr (ornegin bireyler, hukumetler, i§

kesimi, topluluklar,
yansitacak

once degi§ik

sivil toplum orqutleri vs.). Egitimciler

bir rnufredat

olusturrnah

ve karsit

bu perspektivleri

konulann

tum yonleriyle

ogrencileri yuzyuze getirmelidirler (Smith ve Williams, 1999).
Egitimin

i9erigi ayru zamanda,

insanlann tum jenerasyonlanru
ellerindeyken

degi§imleri

hayatrn farkh kesimlerinden

gelen

kapsarnahdrr; gelecek bizim cocuklanrruzrn

baslatacak

frrsati

verecek

yetkili

konumdakiler

yetiskin [enerasyonlardrr (Wilson, 2004).
William Stapp cevre egitimi konusunda en cnemli yaymlardan biri olan
cevre egitimi dergisinin yonetirn kurulu tarafindan

"cevre Egitimi bransim

qercekten sekillendiren bir avuc insandan birisi" olarak kabul edilrnistir; Stapp
cevre egitiminin tarumlanmastru,

cahsrnasrm ve konuyla ilgili enstitulerinln

qelisimini saqlarnrstrr (Simmons ve digerleri, 2001 ). Stapp ilk cevre egitimi
konteransmda Tiflis deklerasyonunu hazrrhyanlardan, Kuresel Nehirler Cevre
Egitimi Network'u
uluslararas:

(GREEN) kuruculanndan

biridir. Aynca UNESCO

'daki

cevre egitimi proqrarrurun ilk yoneticisi ve 1993 yrhrun Nobel

Bans odulunun sahibidir (Wilson, 2004).
ldeolojik

catrsi

degerlendirilmelidir:

altrnda

cevre

egitimi

3

iliskili

bilesik

cevre hakkmda egitim (cevrenin anlastlmasi

icerisinde
ve temel

bilgi), cevre icin egitim (cevre icin deqerler, tutumlar ve olumlu davraruslar) ve
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cevre icinde ve cevre aracthqryla egitim (insanlann
arastrrma

ve

incelemeyi

de

vurgulayarak

ilk elden tecrubelerini,

cevreyi

bir

kaynak

olarak

cevre

egitimi

ve Neal, 1994).

kullanmak)(Palmer
Tarumlann,

anlamlann,

sembollerin

otesinde;

surdurulebilir gelecek icin egitim ve surdurulebilir qetisirn i9in egitim, sabit bir
evrim icerisindedirler:

bundan sonra egitim icin temel etmenler olarak kabul

edilmesi gereken bir deqerler butununu paylasrrlar.
seviyede tum okul programlanna

Bunlar her akademik

entegre edilmelidir (Robitaille ve digerleri,

2000).

2. 6. 1. c;evre Egitiminin Tarihsel Gelistmi
1972

yilmda,

Stockholm

konteransmm

onerilerl

dogrultusunda

UNESCO Cevre Dairesi 136 uye Olkede, "Cevre Egitimi icln Kaynaklann
Degerlendirilmesi

Oye Devletlerin Gereksinimleri

ve bncelikleri

" bashkh bir

anket uyqulandr, Anketin buyuk bir bolurnu cevre egitim programlanndaki
qelisrnelerdi, Bu cahsrna, dunyadaki mevcut programlann yetersiz olduqunu,
islevsel rnantrqa dayall olrnadrqtm qcsteriyordu.
Stockholm
konusunda

Konteransi

ortaya

cikan

ve yapilan

bu zaafiyeti

anket

sonucunda

gidermek

cevre

arnacryla,

UNESCO

Birlesrnis Milletler Cevre Proqrarrurun UNEP i§birligiyle Uluslararasi
Egitim

Program1-IEEP,

bolqesel

konferans

1975 yihnda

ve seminerlerin

hayat

buldu.

ardrndan

egitimi

IEEP'nin

ve

Cevre

duzenlediqi

UNESCO-UNEP

dunya' da ilk defa olmak uzere 1977' de bakanlar seviyesinde

i§birligiyle
hukumetler

arasi Cevre Egitim Konteransi Tiflis' te toplandr, Tiflis Konferansi ile kuresel
duzeyde

cevre egitimi yapisal

Konteransrrun

Bildirgesi

ve

ve hedefsel

onerileri

nitelik kazanrrus

ile cevre

egitiminin

oldu. Tiflis
arnaclan

ve

pedagolojik esaslan belirlenmis oldu.
Tiflis
Moskova'

Konteransmdan
da

qerceklestirilen

on y1I sonra
Uluslararasi

UNESCO
Cevre

ve UNEP isbirliqiyle
Egitim

ve

Yetistirrne

Kongresinde Tiflis Konferansr' ndan sonra kaydedilen ilerleme ve qelisrneler,
1990' larda yurutulecek 9evre egitiminde uluslararasi stratejilerin saptanrnasr,
cevre egitimi verebilecek
durulrnustur,

ogretmenlerin

yetistirilrnesi gibi konulan uzerinde
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1992 yihnda, Birlesmis
IEEP egitime surdurulebilir
1997

yilmda,

proqrarnrrun
Uluslararas:

Milletler Cevre ve Kalkmrna Konteransmda

kalkinma

Birlesmis

Milletler

uyqulanrnasmda

boyutu getirmekle

Surdurulebilir

katkida

Toplum

Bilinci

Bashkh bir konferans

egitimle

ilgili maddeleri

arasmda

Komisyonunun

bulunmak

Cevre ve Toplum Konteransi:

qcrevlendintmist'.

arnaciyla

"Surdurulebilirlik

duzenlernistir.

Tiflis Bildirgesinin

cahsma

Selanik'

te,

icln Egitim ve

S0nu9

Bildirgesinin

tumuyle

hala qecerll

olduqu belirtilrnistir" (Unal, 1999).

2. 6. 2. <;evre Egitiminin Bilesenlerl
<;evre Bilinci; Ogrencilere

cevreye

ve onun

problemlerine

karsi

duyarhlrk ve tarkmdalik kazandrrarak, cevre problemlerini alqrlama, belirleme
ve tepki verme alqilanru qelistirrnelerine yardunci olur.

Bilgi; Cevre konulannda bilgi sahibi olmak, cevre konusundaki temel
kavramlann

kazarurruna, cevre ve insan arasindaki etkilesirni anlamalanna

ve cevre ile ilgi konu ve problemlerin

nasrl cozulebileceqini

anlamalanna

yardrmci olur.

Tutum; Ogrencilerin
cevrenin

korunrnast

cevreyle

ve qelisttrilmesi

ilgili

deqer

yarqrlan

konulannda

kazanrnasma,

katrhrn ve motivasyon

kazanrnalanru saqlar.

Beceriler; Cevre

konu

ve

problemlerinin

cozurnune

katrhrn ve

arastrrrnak, tarurnlamak icin gereken becerilerin kazarulmasrna yardrmci olur.
Katrhrn:

Qevre problemleri

ve konulan hakkrnda kazarulan bilgi ve

becerilerin problemlerin cozurnunde kullarulrnasrru saqlar.

<;evre Duyarhhg1; Bireylerin

cevre

sorunlanna

bakis

acilanndaki

hassasiyet ve cevreye olan ilgileridir. Qevreye y6nelik duyarhhk, yalruzca
kitaplardan
gerektirir.

edinilemez;

bu ayru zamanda

qercek

yasarn

deneyimlerini

0 bakrrndan "bilmek" ile "duyarh olmak" arasmda fark vardrr.

Omeqin, bir ogrenci, belirli bir bitkinin nadir turler arasina girdigini, o bitkinin
nerelerde yetistiqini ve ait olduqu srruf iyi bilebilir. Arna, onu kokunden sokup
atabilir. Bu cocukta bilissel anlamda bilgi mevcuttur. Ancak, konuyu kavrama
ve uygulama duzeyinde bir davrarus haline qetirernemistir.
ust duzey bir ogrenme

Hele hele daha

basarnaqi olan duyussal boyuta qetirernediqi

icin
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henuz

bu

cocukta

qorulernernektedir.
sorunlanyla

duyarhlik

Dinger'

karsilasan

gibi

e gore

birey

duyussal

(1996)

olan

de cevre

ya da toplumun

bir

davrarus

duyarlll1g1; "Cevre

kendini

etkileyen

sorun

karsrsmda qosterdiq: tepki" olarak tarurnlanrrustrr (Altrn, 2001 }.

2. 6. 3. ilkogretimde c;evre Egitimi
ilkogretimde cocuk, okul oncesi donerne gore, olaylarda daha aktif rol
almaya baslar. ilkogretim
bicimini olusturacak

donerni, cocuqun butun hayati boyunca yasarn

i.ig gene! hedefe yonelik olmahdrr. Bunlar 3T kurah

olarak, "ti.iketimi azaltma", "tekrar kullanma" ve "tekrar kazanma" seklinde
ifade edilebilir (Ceritli, 1996).
ilkogretimin
dusunen,

arnaclan

sorumluluk

arasmda

duygusuna

ogrencinin

sahip

yapicr,

bireyler

yaratici,

olarak

bilimsel

yetistirilrnesinin

yarunda:

1.

Cevresini

temiz

tutrnayi

ogrenen,

temiz

olmayan

yerlerde

yasarnaktan rahatsizlrk duyan,
2. Temizliqin,

saqlrkh buyurne ve yasarnarun temel sarti olduquna

inanan,
3. Tabian, cevresindeki hayvan ve bitkileri korumayi, yetistirmeyi bilen,
4. Tarihi eserleri seven ve koruyan,
5. Cevresini quzellestirrneye gayret eden,
6. Cevresinin

ve yurdun

doqal

ve toplumsal

her turlu

zenginlik

kaynaklannm korunrnasi qerektiqine inanan,
7. Ya§ad1g1 cevreyi

daha iyi yasanabilir

bir hale getirmeye

caba

qosteren fertler olarak yetistirilrneleri amaclanrrustrr (Dogan, 1988).

2. 6. 4. Korunan Alanlarda Cevre Egitimi
Koruma
hakkinda

statusu

verilen

sahip olduklan

doqal

alanlarda,

bilginin ve bilinc di.izeyinin artmlmasi

nitelikte egitim etkinlikleri di.izenlenmektedir.
kuruluslanrun,

kamuoyunun

sivil toplum

kuruluslanrun,

bu alanlar
icin tarkh

Bu etkinliklerin kamu kurum ve
ozel sektorun

katrhrnlanru iceren eek taktorlu organizasyonlar

ve yerel halkm

seklinde olmasi, c;evresel

egitimin arnacma hizmet etmektedir (Yrldmrn, 2005).
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Cevre icin egitimler, doqay: teorik olarak degil kendi icinde tarumaya,
doqal ve kulturel kaynaklan

egitim araci olarak degerlendirmeye

yonelik

olrnahdrr. Bu nedenle milli park ve cevresinin sunduqu somut nesnelerin ve
etkileyici

doqal/kulturel

olusumlarin

kolayhkla rnurnkun olabilmektedir.

egitim

konulanru

olusturmasi

daha

Yine milli parklarda bulunan hemen tum

doqal ve kulturel degerlerin yerleri, bulunma sartlan, mevsimsel durumlan,
yasam evreleri bilindiq: icin, konu, zaman ve rnekan planlamalan 90k daha
kolay yaprlabilmektedir

(Kurdoqlu, 2005).

Qevre egitiminde insarun cevresi ile karsihkh iliskilerinin anlasrlrnasrna
ve topluma

cevre

kullamlrnaktadrr.

bilincinin

kazandmlmasma

Buqun cevre egitiminde

cahsihrken

farkll

araclar

milli parklar gibi doqa koruma

alanlan ve kentsel yesil alanlar ozellikle insan ve doqal cevresi bir laboratuar
olarak kabul edilerek egitim arnach degerlendirilmektedir

(Atik ve Toksoz,

2005).
Doqa ile i9 ice olma cevre egitiminde

ozellikle

cocuklar

icin 90k

onernlidir. Her ne kadar deneyimli bir ogretmen icin bir yaprak veya tek bir
bitki bile potansiyel bir egitim araci ise de; su, cayirhk alanlar, cesitli bitki
gruplan ve 90k cesitli habitat tiplerinin bir araya gelmesinden olusan doqa]
alanlar, cevre egitiminde ogrenciler icin daha tesvik edicidir. Dolayrsiyla doqal
stilde tesis edilrnis yesil alanlann ozellikle kentlerde yasayan ogrenciler icin
klasik stildeki parklara gore cevre egitiminde daha elverisli olduqu soylenebilir
(Ozquner, 2003).
Cevre egitiminde milli parklar salt cevre egitimi konulanna ev sahipliqi
yapmamakta,

ayru zamanda egitim icin bulunmaz bir ortam ve arac olarak

kullanrlabllmektedir.

Bu alanlann

ulusal ve uluslararasi

anlarru, onerni ve

tarunrrushk duzeyleri, egitime katilanlar ve egitmenler icin de ayn bir deger ve
sayqrnhk ifade etmektedir. Gunurnuzde sadece doqa koruma ile ilgili degil
baska sektorlerde meslek i9i egitimleri icin egitim ortarru olarak milli parklan
tercih etmektedir. Kaldi ki milli parklann kaynak degerlerine baqh olarak krrsal
kalkmrnaya katki saqlayacak ekolojik tanm ve hayvancrhk, eko turizm, turizm
rehberliqi,

kus qozlernciliqi

gibi konularda

da pek 90k egitime

olanak

saqlarnasi soz konusu olmaktadrr (Kurdoglu,2005).
Doganin
korumaya

daha

iyi

anlasilrnasr,

etkin katrhrrumn saqlanmasi

doqa

korurnanm

basansi,

icin milli parklar, tabiat

halkrn
parklan,
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biyosfer

rezervi

gibi

koruma

alanlan

cevre

egitiminde

yogun

olarak

kullarulrnaktadrr. Bu koruma yasalan ile de ongorulmu~ olup Dunya Koruma
Birliqinin Milli Park kriterleri arasmda;

alarnn doqal ozelliqin] bozmayacak

duzeyde egitsel, kulturel ve rekreasyonel
alrnaktadir

irnkanlar sunulmasi

kosulu yer

(IUCN, 1999). iyi bir korumarun ancak egitimle olacaqrru tum

dunya kabul etmektedir. Bu nedenle, ozellikle ilkogretim 9agindaki cocuklara
gerek okullannda
korunan

alanlar

gerekmektedir.

gerekse qelisrnis ulkelerdeki orneklerinde
gezdirilerek

aga9

ve

hayvan

olduqu gibi bu

sevgisini

asilamak

Boylece kucuk yastan bu sevgiyi kazanan bir insan ileride

gerek bu alanlardan

rekreasyon

arnach yararlarurken

gerekse

buralarda

qorev yaparken 90k daha duyarh olacaktrr (Gundoqdu, 2002).
Cevre egitim sureclerinin
bu alanlann

milli parklarla iliskilendirilrnesi,

onernini fark etmelerine

yardrrnci

yoneticilerin

olrnaktadrr.

Cevre egitim

proqrarnlanrun bu alanlarda yaprlmasmm belli ilkeleri bulunmaktadir.
Bunlar;
•

Faaliyetlerimizi belirlerken korunan alanlardaki yasal, cevresel, sosyal
ve politik qerceklere uymak,

•

Planlamalar cevre problemlerini belirlemeye donuk olrnah,

•

Qevre egitiminin arnaci korunan alan ve onun kaynaklanru korumak
olrnah,

•

Programlar ve aktivitelerin rnekanizmast kaynastmci ve iletisirnsel bir
yonetirn ile demokratik ve katrhrnci bir surec icerrneli,

•

Egitim aktivitelerinde

konular gunluk yasarnla iliskilendinlerek

daha

anlarnh ogrenme saqlanrnah,
•

Program hazrrlarurken halkm her kesiminden bireylerin olrnasma ozen
qosterilrneli,

•

Metotlar katrhrncrlan korunan alanlardaki
esnek

ve

aktif

metotlar

kullanarak

qerceklerin
daha

icine sokrnah,

anlamll

deneyimler

olusturulrnahdrr (Blanco, 2002).
Koruma bolqelerinde cevre egitimi fikri, ilk once 1930 yrhnda Kanada
Milli Parklar Kanununda yer alrrustrr. Eylul 1972 yilmda ABD'de yapilan ikinci
Dunya Milli Parklan Kongresinde,

milli park vb. koruma alanlanrun

cevre

egitimi ve dinlenme amaci ile kuliarulrnasmm onem kazandiq: vurqulanrrustrr.
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Buna bag/1 o/arak Avrupa ve TOrkiye' de mi/Ii park ve diger dogal alanlann
egitici yonu gun qectikce on plana crkrnaktadir.

Ornegin Almanya'da

milli

parklann qirisinde yer alan Qevre Egitim Merkezlerinin kurulrnasma seksenli
yillarda baslanrmstrr. Turkiye'de
sazl1g1 Kus Cennetine

ise basta Manyas Kus Cenneti ve Sultan

doqal cevre muzeleri

tesis edilrnis olup, sayilan

artmlrnahdir. Zira adi qecen doqa egitim merkezinin okul d1§1 cevre egitimine
katkrsi buyuktur. Amerika'da sadece San Francisco Bay Area' da boyle 97
merkezin

bulunmasi

konunun

onernini

ortaya

koyar. Tennessee

Valley

Authority cevre egitim merkezinde sadece 1989 yrlmda 7700 oqretrnen 280
adet workshopla egitilmi§tir (Kiziroqlu, 2001 ).
Qevre ve Doqa Egitim merkezlerinin amaclan §LI sekilde olrnahdrr;
•

Bolqeyi doqal acidan tarutrci olrnahdrr.

•

Doqa ve doqa korumaya ait ilgi artrnlarak, doqay: bizzat yasarnayt
amaclayrct olrnahdrr.

•

Dogada ve doqayla ilgili davrarus seklini bicirnlendirici qorevleri vardir.

•

Koruma stratejileri qelistirip yaymak ve dogay1 kestetrneye yardtrnci
olmahdrr.

0 bolqeyi dogal acidan tarutrci olmahdrr: Bir milli park ya da koruma
alarurun doqasrru tarutrci belgeler sayesinde bolqenin doqal yaprsr, daha o
bolqenin

icine girmeden

taruttlmahdrr.

Burada,

doqa

ve doga

koruma

hakkmda bilgilendirilen ziyaretciier, bulunduklan alaru daha bilincli bir sekilde
inceler ve gezer.

Hangi ozel verilere

nerelerde

rastlanabileceqi

bolqey:

tarutan krokilerle qosterilir. Aynca bolqenin ekosistem yaprsi ortaya konmall
ve insanoqlunun
bolqede

yasarnlanru

tarutilmahdtr.

tutulabileceqi

Yol

ogretilmelidir.

tehlikeye
acrlan

soktuqu canh turleri varsa, onlar

zararlann

nasil

en

dusuk

duzeyde

Boylece korunan parkrn onern ve islevl ekolojik

ve koruma acismdan ortaya konulur (Kiziroqlu, 2001 ).

Doga ve doga korumaya ait ilgi artmlarak, dogay1 bizzat yasamayi
amaclayrci olrnahdir:

Bu merkezlerde,

egitim

zamanda

verilmez,

ayru

oraya gelenlere

onlann

doqa

koruma

sadece bilgi ve
sorunlanna

ilgi

duymalan saqlarur. Bu sekilde ziyaretcilertn bitki ve hayvan turlerini, dogal
yasama alanlannda daha bilincf qozlerneleri icin bilgilendirilmeleri arnaclarur.
Boylece

doqayr, doqada

bizzat yasayarak

biyolojik ve ekolojik

qorusleri

qelistirilrnis olur. Bu durum onlan doqa ve cevrenin insan etkisi ile tahrip
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edilmemesi hususunda duyarli yapar. Bu duyarhuk da kauc: olur (Kiziroglu,
2001 ).

Dogada ve dogayla ilgili davrarus seklini bicimlendirici
vardrr: Doqa bilgi merkezleri
qerektiqini

doqa ve cevreye

0 bolqelerin

ogretir.

korunup

gorevleri

kars: nasil davrarulrnast

bakrrru

ve

devarru

ile

ilgili

dusuncelerin qelistirilrnesi, bos zamanlann doga ve milli parklarda qecirilrnesi
sirasmda olur. lste bilgi evleri ozellikle bu asarnada 90k onemli roller ustlenir,
Boylece doqa ve cevreyi koruyucu bir vatandas topluluqu daha 90k kucuk
yaslarda iken olusturulur (Kiziroglu, 2001 ).

Koruma stratejileri geli~tirip yaymaya ve dogay1 kesfetrneye
yardunci olmalidrr:
Ayru zamanda

Doqa bilgi merkezleri var olan bilgileri yayqmlastmr,

bunlan

bilimsel calismalar

arzu edilen sekilde

duzenlerler,

icin, bir nevi dokumantasyon

Boylece

merkezi

buralar

olurlar. Aynca

insarun dosada yaptrklan ile ilgili bozucu faaliyetlerin de qoz onune serilmesi,
acilacak

sergilerle

rnurnkundur.

Bu

faaliyetlerle

ilgili

arastirmalann

yaprlmasma da olanak verirler.
Milli park doqa rnuzelerinin egitici ve ogretici rolu vardrr.Buralardan
elde edilen bilgiler kahci olur. insan bizzat gorup yasadiq: bu bilgi edinimini
her zaman hatrrlar ve kendisini ona gore kontrol eder (Kiziroqlu, 2001 ).
<;evre egitimine verilen onem ulkeden ulkeye farkhlik qosterir. Gelisrnis
ulkeler

cevre

egitimi

konusunda

ciddi

cahsrnalar

yaprnaktadrr.

Degi§ik

sorunlara oncelik veren, qelisrnekte olan ulkelerde ise cevre egitimi ve cevre
bilinci konulan daha geri planda kalmaktadir (Boztas, 2006).
Turkiye de Milli Parklara islevsellik kazandirmak
koordinatorluqunde,

cesitf

bakanliklar

arnacryla TOBiTAK

ve en yakrn yerel

universitelerin

katrhrm ile "Milli Parklarda Bilimsel Cevre Egitimi" adh bir proje baslatrlrrustrr.
ilki 1999 yrlinda Termessos Milli Parki'nda yapilan projenin ikinci etabi 2000
yilmda Kackar Daqlan Milli Parki'nda baslatrlrrus 2005 yihnda toplam 9 farkh
alana,

2006 yilmda

toplam

11

alana ve 2007

yihnda

da 13 bolqeye

yayrlrrustrr (Koksal 2005).
Gelisrnis
ingiltere'de

ulkelerde

bu

programlann

sayrsi

90k

daha

tazladrr,

1986-1990 yillan arasrnda Learning Through Landscapes

proje, Japonya'da

1990'da Cevre Egitimi Akademisi'nin

adh

kurulrnasr, ABD'de

National Science Education Programme adh bir grubun desteklediqi projeler,
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The American Associaton
tarafrndan

yurutulen

For The Advancement

ve hala devam

eden

of Science adh dernek

Project

2061

adh proje bu

orneklerdendir (Mann ve diqerleri, 2004; Boztas, 2006).
Milli parklarda ve dogal arutlarda cevre egitimi dogal cevreye karsi
bireysel ve toplumsal

tarkrndahqm

artt191, doqa ve kaynaklanna

yonelik

dusunsel ve kritik tutumlann meydana geldigi surekli egitim surecine karsihk
gelmektedir. Korunan alanlarda cahsan personelle ziyaretciler ve yerel halk
bu surece karsihkh katrlmahlardrr. Qevresel egitimin ilerlemesi, milli parklan
savunma ve korumada aktif halk katihrru ve insanoqlu, doqa ve toplumun
butunlesrnesi hedefine katki saqlarnasma baqhdrr (Blanco, 2002).
Dunyada

qiderek daha fazla sayida

ulke cevre egitimi ve turizm

etkinliklerini milli park ve tabiat park: gibi korunan alanlara yonlendirrnektedir.
Her y1I milli parklar yuzlerce kisi tarafmdan

ziyaret edilmektedir.

Yeni bir

seyler bgrenme ve yeni cografyalar tarurna ustune kurulan bu ziyaretlerde
Turkiye de olduqu gibi sadece piknik yapilrnamaktadrr

(Kurdoqlu ve digerleri,

2005).
Korunan alanlarda cevre egitimi icin en temel arnac korunan alan
yonetirni ve olumlu tutum degi~ikligi sayesinde butun halk uyelerine daha iyi
yasarn kosullan sunabilmektir.

Korunan alanlann arnaclan arasinda doqal,

kulturel, tarihi kaynaklann korunrnasmm yarunda bilimsel arastrrrnalar, cevre
egitimi ve rekreasyon da yer almaktadir. Ozellikle milli parklarda cevre egitimi
sayesinde bu alanlann korunrnast ve halkrn bu alanlann korunmasrna dahil
edilmesi

halkm

uygulamalann

dogal

cevreye

yonelik

butun

toplumlar

artarak

hem tutumlann
icin

daha

hem de kisisel

nitelikli

bir

yasarn

saqlarnaktadrr (Blanco, 2002).
Turkiye'

deki

mevcut

egitim

sisteminde

ozellikle

de

ilkogretim

duzeyinde farkh nitelikteki peyzaj deqerlerinin cevre bilinc, tutum, davrarus ve
koruma

sorurnluluqunun

gorulmu~tur.

kazandinlrnasmda

kullarurmrun

Fakat cevre egitimi ilkelerinin uygulamaya

peyzaj deqerlerinin

stmflandmlrnast

getirilmesi gerekmektedir.

ve egiticilerin

Yerinde uygulamalara

murnkun

olduqu

aktanlabilmesi

icln

kullarurruna hazir hale

ve doqa korumaya dayah

cevre egitimi uzun vadede cevre bilincinin artmasina

katkt saqlayacak ve

halkm bilinclenmesl yoluyla cevrenin, doqal alan ve kaynaklann korunmasiru
destekleyecektir

(Atik ve Toksoz, 2005).
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2. 6. 5. Tutumun Tammi ve <;evreye Yonelik Tutum
Tutum,
toplumsal

bireyin

kendine

konu, ya da olaya

ya da cevresindeki
karsi deneyim,

herhangi

motivasyon

bir nesne,

ve bilgilerine

dayanarak orgutledigi zihinsel, duygusal ve davrarussal bir tepki on egilimidir
(lnceoqlu, 2004).
Tutumlar oldukca organize olrnus uzun sureli duygu, inane ve davrarus
egilimleridir.

Bu egilimler

diger insanlan,

gruplan,

fikirleri,

ulkeierin diger

yonlerini ya da nesneleri konu edinir (Cuceloqlu, 2004).
Genelde tutum, bireyin cevresindeki herhangi olgu veya nesneye sahip
olduqu tepki egilimini ifade eder. Bireyin cevresinin, sayrsiz tutum konulan ile
dolu olduqunu dikkate aldrqrrmzda, her biri icin ayn ayn tutum olusturmarun
karrnasrkhq: acikca qorulebilir. Bu nedenle birey belli konulan, belli olculere
gore qruplandrrrnakta ve bu gruplara uygun tutumlar olusturrnaktadrr, Bireyin
belli bir konuya iliskin tutum olusturmasi

icin konu ile doqrudan bir iliskiye

girmesi gerekmez (Kaqttcrbasr, 1999).
Pelstring (1997), cevre tutumunu "cevreye karsi tutarh, olumlu veya
olumsuz tavirlar sergileme biciminde kendini qosteren ogrenilmi§ egilimler''
olarak

tarumlarmstrr,

Cevreye

yonelik

tutumlar;

cevre

kaynaklanan

korkular, kizqmhklar, huzursuzluklar,

sorunlanrun

cozurnune

davraruslara

olumlu veya olumsuz tavir ve dusuncelerin

hazir

bulunusluk

gibi

sorunlanndan

deqer yarqilan ve cevre
kisilerin

cevreye

yararh

hepsidir (Erten,

2005).
Bir bireyin bir §eye iliskin tutumunu anlamak suretiyle, bu bireyin bu
nesneye yonelik gene! tepki kahplariru onceden saptamak murnkun olabilir.
Bir nesneye

iliskin tutumu anladrqrrruzda

buna iliskin genel davrarus ve

tercihleri de onceden kestirebiliriz (Shaft ve Scharfman, 1997).
Uluslararasi

turistlerin son yillardaki egilimini milli parklardaki turizm

aktiviteleri olusturrnaktadrr. Ayru zamanda milli park: korumaya yonelik tutum
qellstirme milli park kadar onernli vazife olusturrnaktadrr. Bu yuzden turistlerin
milli parklarla ilgili taleplerinde

bu alaru ozellikle ekoturizme yonelik alanlar

olarak alqiladrklan qorulrnektedir (Bodnar, 2004).
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Milli

park

uyqulandrqmda

ziyaretcilerine

bilgilerinin

ziyaret

oncesi

artt1g1, tuturnlanrun

ve

sonrasi

anket

ve davramslanrun

olumlu

yonde degi§tigi qorulrnektedir (Tubb, 2003).

2. 7. Karpaz Milli Parki
Karpaz
Yanmadasmda

Milli

Park

alaru

Krbns

Adasrrun

doqusunda

Karpaz

bulunrnaktadrr. Yanrnadarun en ucunda St. Andreas Burnu

ve Klidhes Adalan, Batrsmda ise Dipkarpaz koyO ile Ronnas kumullan yer
alrnaktadrr.
Karpaz Emirnamesinin

ongordOgO sirurlar esas ahndrqrnda koruma

alaru 94.9 km2, k1y1 uzunluqu ise 65.8 km olarak hesaplanrrustir.
Karpaz Milli Parki 1970' Ii yillardan
cahsrnalar ve planlar yapilan,

beri Ozerinde kararlar Oretilen,
olarak 30 yillrk bir surec

ancak yaklasik

qecrnesine karsm Milli park haline donusturulerneyen bir alandir.
Bakanlar Kurulu' nun "Karpaz Milli Parkr" ile ilgili ilk karan 1983 yrhnda
Q(K-1) 880 - 83 sayi ve 5 Ekim 1983 tarihinde ahnrrus ve 91 sayi ve 23
Kasun 1983 tarihli Resmi Gazetede yaymlanrrustrr. Bu karar ile 2000 hektar
bir alan Milli Park olarak ilan edilrnistir. 1993 yilmda yaymlanan

diger bir

Bakanlar Kurulu karan ile Dipkarpaz koyunun hemen batrsmdan baslayrp
buruna kadar devam eden alan Milli Park Alam olarak ilan edilrnistir.
3 Kasun 1995 tarihinde, Dipkarpaz koyunden buruna kadar olan alan,
Arutlar YOksek Kurulu karan ile "Doqal ve Arkeolojik Sit Alam", kuzey doquda
Ronnas

Korfezindeki

kumul

alarundan

baslayrp

koyun

kuzeyinden

ve

doqusundan qecen alan ise "Antik Karpasia Sit Alam" olarak ilan edilmistir.
12 Agustos
lcerisinde

2004 tarihinde

yaymlanan

Denetim ve Gelistirrne

"Karpaz

Emirnamesi"

Bolqesi

Planlama

Srrun

ile milli park alaru. olarak

aynlarak bugOnkO strurlan belirlenrnistir.
Bakanlar Kurulu, 30 Mayrs 2007' de Karpaz Milli Parki olarak ilan
edilen

bolqenin,

"Ozel Cevre

dOzenlenmesi konusunda

lsler komitesinde

Karpaz

Koruma

Bolqesi"

olarak

ilan edilmesi

ve

karar almrstrr, 2008' de Meclis Hukuk ve Siyasi
Milli Park, Yasa

cahsrnaiar sonlanduuamarrustw.

Tasanst

qorusulrnus

ancak
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Karpaz Milli Parkr' nm Onemi:
Dunya' da;
- 24 endemik bitki

Akdeniz' de ;
- Yesil kaplurnbaqalann

Akdeniz'de

3. onemli yumurtlama

(Ronnas)
- Kitle Turizminin girip bozrnadrqi az sayrdaki yerden biri

Krbrrs Adasi' nda;
- 4 en onern!i ekolojik alandan biri
- insan yerlesiminin ilk yap1ld1g1 yer (Kastros-M.6.

6,000)

- Antik Karpasia kent limaru
- Klasik donern Aphendrika (Urania, Ourania) kenti
- Arkaik donern Agridia kenti
- Neolitik donern Khelonas Kenti
- Tsambres rnezarhk alaru
- Demir devrine ait Anavrysia mevki rnezarhqi
- Erken geometrik devre tarihlenrnis Latsia mevki mezarhq:
- Antik tas ocaklan
- Ayios Philon manastm
- Ayios Yeorgios (Agios Georgios)
- Panaya Asomatos
- Panaya Chrissiotissa (Panagia Chrysiotissa)
-Afrodit Akraia tapmaqi

Kuzey Krbns' ta;
- 21 onemli ekolojik alarun 4' LI
- Krbns'ta tespit edilen 1410 flora ve alt turunun %' LI
- 47 endemik bitkinin 24' LI
- Nadir turlerin 100' LI
- Koruma altrna ahnan 238 earth turunden 162' si
- Koruma altrna almrms 5 tur memeliden 2' si
- Koruma altrna alrnrrus 16 sLirLingenden 12' si
- Koruma altrna ahnrrus 215 kus turunden 147' si

alaru

40
-

Caretta

caretta

ve

Chelonias

mydas

kaplumbaqalanrun

85

yumurtlama kumsahrun 17' si
- Yesil kaplumbaqalann

en 90k vumurtladrq: kumsal

- Alarunda 15 adeti kism yag,$11 d6nemde akan 50 pinar bulunmasi
- Bozulrnarrus kumul alanlar
- Cesitf d6nemlere ait tarihi arutlar ve arkeolojik alanlar
- Dogal ve doqala yakm, endemik ve az bulunan flora ve fauna
-"West Palearctic - African Flyways" kus 969 yolu uzerinde bulunrnasi
- Apostolos

Andreas burnundaki

Klidhes Adalan - turu tukenmekte

olan Ada Martrsi ve Karabataqrn urerne alaru
- Nesli tukenmekte olan son Akdeniz Foku ailesinin yasadrq: yer
- Olaqanustu quzelliktekl peyza]i
- Cok kulturlu Yasarn
- Sakin Ortam
- Doqal ve Cekici Plajlar
- Karpaz Emirnamesi ile Ulusal Park alaru olarak aynlmasi
- Apostolos Andreas Manastrn
- Ronnas deresi ve kumullan
- Topoqrafyarun b61gede konaklayan kuslar ve diger fauna icin uygun
bir habitat olusturmasi (Oztek, E. 2005).

$ekil 1. Karpaz Milli Park Alanmdan Bir Peyzaj.
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$ekil 2. Karpaz' da Nesli Tehlike Altmdaki Kum Zambag1

$ekil 3. Karpaz' da Yok olmaya Yi.iz Tutrnus Ki.ilti.irel Mirastan Bir Ornek
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BOLOM Ill
iLGiLi ARA~TIRMALAR

3. 1. Ti.irkiye ve KKTC' deki Arastrrrnalar
Nazhoglu

(1988)

"Qevre Bilincinin

Cevre

Egitiminin

nufusun hrzla artrnasiyla birlikte sanayilesme ve

Holu" isimli cahsmasmda,
kentlesmeden

Olusmasmda

doqan cevre sorunlanrun

insanlann

karsisma

9ozumu zor

sorunlar olarak ortaya 91kt1g1; Batt' ya nazaran daha gene; ve daha az yoqun
olrnasma karsrn bu sorunlann Turkiye' de de yasandiqr, bunlann cozurnunde
en

etkili

taktorun

halkrn

cevre

konusunda

blllnclendirilrnesi

olduqu

vurqulanmaktadrr.
Under (1991) cevre egitiminin arnac, icerik ve sureclerini belirlemeye
yonelik

yapt1g1 cahsrnasmda,

cevre

merkezci

goru§un

ortaya 91k1§1, bu

goru§Un temel felsefi tezleri ve cevre merkezci goru§e gore cevre egitiminin
arnaclanru saptamaya cahsrrustrr. Cahsrnada cevre merkezci goru§un, ikinci
Dunya

Savas:'

ndan

itibaren

cevre

sorunlanrun

kazanrnasi ile modern sanayi toplumlannda

yayqmlik

ve ciddiyet

ortaya cikan insani sorunlardan

kaynaklandiqi ve insarun doqanrn bir parcasi olarak goruldugu belirtilrnistir.
Arda ve Ytldrz (1992) arastrrrnalarmda

okullarda

"cevre ve cevre

koruma" ba§l1g1 altrnda ogretim yaprldrqrru, konu qenis kapsarnh olmamasrna
raqrnen bu konuyu ogrencilere

sunacak ozel olarak yetistirilrnis cevrecilik

uzrnam ogretmenlere ihtlyac olduqunu belirtmislerdir. Bu yeni ogretmen tipini
"cevre

dersleri

ogretmeni"

olarak

tarumlarruslar

ve

bu

ogretmenleri

yetistirmek icin Fen Bilimleri egitimine bagl1 bir Qevre Egitimi Anabilim Dali
veya Egitim Fakultelerinin bunyesinde Cevre Egitimi Bolurnu'nun acilmasrru
onermislerdir,
Yalcm

(1993)

duyarhhqr ve bilincinin

"Qevre

Duyarhliq:

olusturulmasi,

ulkemiz egitim sisteminde

ve Egitimi"

adh tezinde,

cevre egitiminin

cevre

nasil verilmesi

bu konuda neler yaprlmasi

qerektiqi

ve

uzerinde

durrnustur. S0nu9 olarak ise cevre egitiminin tum kesimlere yonelik olmasiru
bu

konuda

ise yerel

yonetirn,

gonullu

kuruluslar

kuruluslanru konuyadestek ve tesvik icln caqrrmaktadrr.

ile basin

ve yayrn
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Aki~ (1994) "Kuzey Kibns' ta <:;evre Bilinci" adh cahsrnasmda cevre
bilincinin duzeyini arastrrrnak amaciyla

Kuzey K1bns' ta 409 kisi uzerinde

cevreye kars: tutum anketi uyqularrustrr. Arastrrrnaya

katrlanlar kendilerini

cevreye duyarll olarak tarurnlamakta, fakat qundelik hayatta cevreyi korumak
icin hemen hemen hie caba qosterrnemektedirler.

Cahsrnarun sonucuna

gore, Kuzey Krbns' ta qelismis bircevre bilincinden soz edilemez. Doganin
qelismekte

olan pek 90k ulkeye oranla daha el degmemi§ olusu, ulkenin

coqraf ve politik olarak tecrit edilrnis olrnasmdan kaynaklanrnaktadrr. Giderek
bozulan

cevrenin

korunabilmesi,

duzeyde

bir kamu bilincinin

devlete

bu yonde

ve gu9lu bir talebin

bask:

yapabilecek

yaratilmasma

baqhdu.

Aslmda bu sonuc, cevreci goru§e sahip olanlann, pratikte 9ogu kez cevreye
duyarll

davranrnadrklanru

sergileyen

pek

90k

arastrrmarun

sonuclanrn

destekler niteliktedir.
Tasar (1994) arastrrrnasmda televizyon proqrarnlarrrun egitim duzeyi,
gelir duzeyi ve yerlesirn yerine gore Iarkh cevre duyarhliq: kazandirdrqrru
ortaya koyrnustur,
Baktiroqlu
onemli

peyzaji

verilmesinin

(1995) tez calismasmda
degerlere

ozellikle

bu

Dalyan gibi kulturel ve doqal

sahip

alanlarda

rnirasm

gelecek

yasayanlara
nesillere

cevre

egitimi

aktanlabilmesi

ve

surdurulebilir kullarurru asismdan 90k onernll olduquna ve sadece korumayla
gelecek nesillere aktanlrnasmm 90k zor olduquna vurgu yaprrustrr.
Ceritli (1996) arastirmasmda

ilk, orta ve lise ogrencilerinin

cevre

dersine olan ilgileri ve cevresel duyarlrhklar arasinda bir iliski bulunmadrqrm
ve medyarun cevre sorunlanrun cozurnune iliskin beklentiyi karstlayarnadrqrm
saptarrustrr,
~ama (1997) arastrrmasmda
sorunlanna
incelernistir.

yonelik tutumlanrn
Arastrrrna

unlversite qencliqinin cevreye ve cevre

Gazi Egitim Fakultesi ogrencileri

sonucunda

krz

cevreye

yonelik

tutumlanrun

daha olumlu olduqu ve buyuk yerlesirn birimlerinde

yasayan

ogrencilerin

kucuk verlesirn

birimlerinde

ogrencilerin

uzerinde

yasayanlara

gore daha duyarll

olduklan gorulmu§tur.
Dastan (1999) arastrrrnas: sonucunda ozelllkle orta ogretimde cevre
ile ilgili derslerin

secrneli

olrnasi

sonucunda

bu dersleri

secen ogrenci

sayrsirun az olmasi ve bu az sayidaki ogrenci icin derslik acma imkamrun
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bulunrnayrsmm

orqun

egitimde

cevre

egitimi

verilmesini

irnkansrz

hale

getirdigini vurqulamaktadir.

Ayhan (1999) "ilkogretim-ilk

09 Suuftndaki Ogrencilerin Yakm Cevre

Bilincini Etkileyen Faktorler" adh tezinde Ankara' daki ilkogretim okullannm ilk
u9 srrut duzeylerindeki

derslerde cevre korunmasi ve qelistirilrnesi

hedef ve davraruslann kazandrnlmasmda,

ile ilgili

aile, ogretmen ve okul yonetirninin
~

etkilerini belirlemeyi amaclarmstrr, Sonucta ise MEB ilkogretim Proqrarrurun
arnac, ilke, hedef ve onerdiqi ogrenme etkinlikleri bakrrrundan cevre egitimini
destekleyen niteliklere sahip olduqunu, ogrencilerin cevre sorunlanna duyarll
olduqunu fakat ogrendiklerini her durumda uyqulayamadrklanru

saptamrstrr.

Cinqor (2000) "Fen Egitiminde Ogrencilerin Cevre ve Cevre Koruma
Projesi Hazrrlanrnasma

Yonelik

Bir Cahsma" adh tezinde

doqal mirasm

herhangi bir parcasrrun bozulmasrrun ya da yok olrnastrun butun insanhqa
zarar vereceqini ve bunun telafisinin rnurnkun olarnayacaqrru vurqularrustrr.
S0nu9 olarak da ogrencilerin

bizzat hazirladrklan

konusunda bilinclendirilebileceqinl

projelerle cevre egitimi

savunrnustur.

Bahar (2000) "Universite Oqrencilerinin

Cevre Egitimi Konulanndaki

On Bilgi Duzeyi, Kavram Yarulqrlan" adh calismasmda

universite ogrencisi

200 kisiden olusan bir grupla yapt1g1 cahsrnasrnda ogrencilerin ozon tabakasi
ve sera etkisi gibi konulardaki bilgi duzeylerini arastrrrmstir. S0nu9 olarak da
bu ogrencilerden
tabakasrrun

9ogunun

delinmesi

ve

"Qevre
sera

Bilimi"

etkisi

dersini

gibi

dunya

almadan

once

kamuoyunu

ozon

en 90k

ilgilendiren konulardan ya hie; haberdar olmadrqiru ya da yanlrs bilgilere sahip
olduqunu qostermistir. Bu ogrencilerden bir krsmrrun lisede "Qevre ve insan"
dersini alrrus olmalanru ise daha da sasrrtrci bulrnustur.

Bozkurt (2001) "llkoqretirn Ogrencilerinin
Cevre Problemleri
Ozerine

Hakkmda

Bir Arastrrrna"

Sahip Olduklan

adh tezinde

cevre

(6., 7. ve 8. srruflar) Bazi
Yanhs Kavramlann

egitimi

Tespiti

ile ilgili kavramlann

ogrenciler tarafmdan anlasilma ve alqrlanrna duzeylerini arasnrrmstrr. S0nu9
olarak ise ogrencilerin;
tabakasmm

incelmesine

karstlastlabilecek

ozon tabakasmm
sebep

olan

yeri, i9erigi ve qorevi ile ozon

olaylar

ve

incelmesi

durumunda

olaylar hakkrnda, sera etkisini artrran ve azaltan olaylar ile

sera etkisinin artrnas: durumunda

qerceklesecek

olaylar hakkrnda ve asit
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yaqmurlanru

olusturan

etkenler

ve asit yaqrnurlan

sonucu

olusabilecek

olaylar hakkmda yanhs fikirlere sahip olduklanru saptarrustrr.

Altm (2001) "Biyoloji

Ogretmeni

Adaylannda

c;evre

Egitimi"

adh

tezinde ogretmen adaylanrun cevre ve cevre sorunlanna kars: gene! olarak
olumlu

bir

olrnadrqrru

tutum

sergilediklerini,

fakat

sosyoekonomik

cinsiyete
duzey

gore

tutumlannda

yukseldikce

cevreye

farklihk
yonelik

tutumlannda daha olumlu olduqunu tespit etrnistir.

Oztiirk (2001) "llkoqretirn Okullan lcin Bir c;evre Egitimi Program," adh
tezinde ilkogretim okullan I. Kademedeki hayat bilgisi, fen ve sosyal bilgiler
dersleri

icertsinde

yer

alan

cevre

ile

ilgili

konulan

ogrencilerin cevre bilinci ve sorumluluqu kazanmalanna
paket bir cevre egitimi program, hazirlarrusttr.
uygulamalar

sonunda

ogretmenlerin

zenqinlestirrnek,

yardrrnci olmak icin

Yapilan

hazirlanan

qorusrne ve pilot

cevre egitimi

proqramrru

uygulama konusunda egitime ihtiyac duyduklanru tespit etrnistir.

llgar (2001) yaptrq: arastrrma sonucunda

kitle iletisirn araclannda

egitici, ogretici ve yonlendlrlcl programlara yer verilmesi, ailelerin egitimi icln
yayqm

bir egitime

onern

verilmesi,

yasanabilir

saqhkh

bir cevre

icin

kalkmrnarun hedeflenmesi qerektiqini belirtmistir.
Gulen (2002) "Lise 1 Biyoloji Mufredatrnda Yer Alan Ekoloji - Dunya
Ortarru ve Canhlar" adh tezinde lise 1 biyoloji mufredatrndaki cevre ile ilgili
uniteleri

deqerlendirmis

ve

ogrencilere

yeterince

bilgi

verilrnediqini

saptarrustir. Bunun nedeni olarak da ders proqrarrurun eek yuklu olmasi ve
cevre

derslerinin

ders

saatlerinin

srrurh

olrnasmdan

kaynaklandiquu

savunmustur,

Morgil ve digerleri (2002), "Fen Egitiminde Cevre ve c;evre Koruma
Projesi Hazirlarnasma Yonelik Cahsma" adh arastrrrnalannda,
6.

S1n1f

ogrencisinin

cevre

egitimi

konusunda

bilgi

30 ilkogretim

duzeyleri

ve fen

derslerinde cevre egitimi ile ilgili yaprlabilecek calismalann neler olabileceqini
arastrrrruslardrr, Bu cahsrnada toprak kirliligi, su kirliligi, hava kirliligi, cevre
kirliligi ve enerji tasarrufu konulanru iceren bir test hazrrlanarak ogrencilerin
konu hakkmdaki

on bilgileri saptanrrustrr,

Daha sonra ogrenciler gruplara

bolunrnus ve her gruba bir konu verilerek bu konuda proje hazrrlarnalan
istenmistir. Sonuc olarak ise ogrencilerin

proje tabanh ogrenme yaklasirru

modeli ile cevre egitimi konusundaki bilgi duzeylerinln artt1g1 belirtilrnistir.
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Yrlrnaz ve digerleri (2002), "Ortaoqretirn ve Oniversite Ogrencilerinin
Cevre, Cevre Kavramlan ve Sorunlan Konusundaki Bilgileri ve Oneriler'' adh
cahsrnasmda,

ogrencilerin

cevre

konusuyla

belirlenmesini

amaclamrslardrr.

Hazrrlanan

uyqulanrrustrr.

Degerlendirmede,

ogrencilerin

ilgili

bilgi

anket

duzeylerinin

621

cevre

ogrenciye

konusunda

sahip

olduklan bilgi duzeylerinin yetersiz olduqu, cevreye ait kavramlan yeterince
ogrenemedikleri,

cevre

sorunlannr

tam

olarak

tarumadiklan

sonucuna

ulasrruslardir.

Erten (2002) "Krz ve Erkek Ogrencilerin Evde Enerji Tasarrufu Yapma
Davrarus Amaclanrun Planlanrms Davrarus Teorisi Yardrrruyla Arastmlrnasr"
adh cahsrnasi icin iki temel arnac belirlernistir. Bunlardan birincisi, dersler
aracihq:
ikincisi

ile ogrencilerin
de Planlanrrus

uyqulanabilirliqinin

cevreye
Davrarus

yararh davraruslanrun
Teorisinin

nasrl olusacaqr:

gevre ve biyoloji

egitiminde

test edilmesidir. Teorinin ongordugu standart anket 7. ve

8. strut ile lise 1. srnrftan 970 ogrenci uzerinde uyqulanrrustrr. Arastrrrna
sonucunda;

tutumsal

inanclara iliskin olarak, ankette sunulan onerrnelertn

davrarusa yonelik tutum uzerinde fazla bir etkisi qorulrnemistir.
inanclara

iliskin onerrnelere

ait bilgilerin okuldan edinildiqi,

Normatif

buna karsihk

bilgilerin davrarusa donusme ihtimalinin zayrf olduqu gorulmu§tur.

Y1ld1z ve digerleri (2002) "Cevrenin

Tanrnmasr

ve

Oneminin

Kavranmasrna Yonelik Ornek Bir Sulak Alan Cahsrnasr" adh cahsrnalannda
sulak alanlar ve onerni ile habitat kavramlanyla ilgili bir anket hazrrlarruslardtr.
Bu anketi Bitki ve Hayvan

Ekolojisi

ogrencileri,

dersini

Cevre

Biyolojisi

ile Limnoloji

derslerini

alan 3.srnrf

de alan 4. siruf ogrencileri

ve bu

konularda alan bilgisi tam olmayan 2. siruf ogrencilerine uyqularmslardrr. 3.
ve 4. srrut ogrencileri coqunlukla kendilerinden beklenen cevaplar verirlerken
2. struf ogrencilerinin gogu, kesinlik tasimayan cevaplar verrnislerdir. 2. srruf
ogrencilerine

arazi

calrsmasi

yaptrnlarak

arasrnda farklrlrklar qozlenmistir.

anket

yinelendiqinde

cevaplar

S0nu9 olarak arazi cahsrnasi yaprlrnast

~

ogrencilerin cevre konulannr daha iyi algrlamalannr saqlarrustrr.

Gorumlu
Olusturulrnasmda
kendilerine

(2003)

"Liselerde

Qevreye

Karsi

Duyarhhqrn

Cevre Egitiminin Onerni" adh tezinde lise ogrencilerinin

yoneltilen

cevre,

gevre sorunlan

ve cevre

ile ilgili kavram

sorulanna yeterli cevaplar veremedikleri, cevre duyarlrlrklannrn orta seviyede
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olduqu ve cevreye yonelik tutumlanrun cinsiyete gore tarkhhk qosterrnediqi
sonuclanna varrrustrr.

$ama (2003) "Oqretrnen Adaylanrun Qevreye Yonelik Tutumlan" adh
cahsrnasmda

ogrencilerin

cevreye

yonelik tutumlanrun,

cinsiyet,

ogrenim

qorduklerl bolurn ve strut duzeyi, yasadrklan yer, ailelerinin egitim duzeyi ve
geliri ile iliskili olup olmadtquu arastrrrrustrr. S0nu9 olarak da krz ve erkek
ogrencilerin

cevre sorunlanna

yonelik tutum puanlannda

krz ogrencilerin

cevresel tutumlan lehine anlamh bir fark bulunrnustur. $ama cahsrnasinda
aynca su sorulara cevap ararnaktadrr: <;evre sorunlanru krz ogrenciler erkek
ogrencilere gore daha yuksek risk olarak rru alqrlarruslardir? Yoksa bu sonuc,
referans

kisiler

ve gruplann

isteklerine

verdikleri

onern

derecesine

mi

baqlrdrr? Bu sorulara cevap vermenin ise yalruzca, elde edilen istatistik bulgu
sonucu

ile yarultrci olabileceqini

yapt1g1

bir

arastrrmada,

vurqularrus,

kadrnlarda

egitim

ancak,

Ozdernir

duzeyi

(1988)'

dustukce

in

cevresel

duyarhhqm azaldrq: bulgusuna yer verdiqine de dikkat cekrnistir.

$ahin ve digerleri (2004) "Yuksek Ogretimde Ogrenci Merkezli Cevre
Egitimi

Dersine

kademelerinin

Yonelik

Bir

Uygulama"

tum duzeylerinde

adh

cahsmalannda

egitim

tespit edilen kavram yarulqrlanna,

cevre

egitiminin istenilen duzeyde etkili olrnadrqrru ve dersin ezberden kurtanlmasi
qerektiqinl vurqularnaktadtrlar,
yuksek

ogretim

duzeyinde

Bu da cevre egitimi verecek ogretmenlerin
iyi

bir egitim

almasi

gerektigini

on

plana

91 karmaktad Ir.

A~1hoglu (2004) "Ozel Okullarda

ve Devlet Okullannda

Goren Ogrencilerin Cevre Egitimi Duzeylerlnin Karstlastmlmasi"
ogrencilerin,

9evreye

yonelik

tuturnlanrun

farkhhk gosterdigi ve sosyoekonomik

sosyoekonomik

Ogrenim

adh tezinde
duzeye

gore

duzeyin yukselmesiyle cevreye yonelik

tutumlarda olumlu yonde artrs olduqunu qozlernlernistir.

Tuncer ve digerleri (2005) 'Turkiye' deki Genclerin Qevreye Karst

,
Olan Tutumlanna Okul Tipi ve Cinsiyetlerinin Etkisi" calisrnalannda

Likert tipi

45 maddeden olusan ve ogrencilerin cevreye yonelik tutumlanru

olcen bir

anket hazrrlarruslardir.

Anket, cevresel

sorunlan,

cozurnleri,

problemlerin

problem tarkrndahqr,

bireysel

sorumluluk

ulusal cevre

farkindalrq:

uzere 4 faktorden olusturularak ozel ve devlet okullanndaki

olmak

1497 ogrenciye
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uyqulanrrustrr.

Sonucta

cinsiyet

ve okul turune

bagl, olarak ogrencilerin

cevresel tutumlannda istatistiksel olarak anlarnh bir fark tespit edilmistir.
Oznacar (2005) "llkoqretirn Fen Bilgisi Dersi Biyolojik Cesitlilik, Cevre
Kirliligi ve Erozyon Konulanrun Yapici Ogrenme Kurarnma Gore Ogretiminin
Akademik Basanya ve Kahciliqa Etkisi" adh tezinde ilkogretim 5. strut deney
ve kontrol grubu ogrencilerinin
kahcrhqrna yapici

ogrenme

bu konulardaki

ogrenmelerinin

basan ve

kurarrurun etkisini arastrrrrustrr. S0nu9 olarak

deney grubu lehine anlarnh bir fark bulrnus ve bunun nedeni olarak da deney
grubu ogrencilerinin etkinliklere aktif olarak katilrrus olmalann, qosterrnistir.

Koksal' m (2005) TUBiTAK'

m

3-13

Agustos

2004

tarihinde

duzenlediqi Kackar Daqlan Milli Park, Qevre Egitimi Program, katihmcrlanmn
milli

parklarda

cevre

egitimi

hakkrndaki

dusuncelerini

ortaya

koyduqu

cahsrnasmda elde ettiqi bulgular asaqrdaki gibidir:

<;evre Egitiminin

Milli

Parklarda

Ogrenilmesi

Hakkmdaki Goru~ler: Katrhrncrlar milli parklarda

ve

ogrenme

Ogretimi
ve ogretim

hakkmdaki

qoruslerini orgun egitimle kryaslayarak

ogrenmeler

kitap temelli olup ders suresiyle srrurhdrr. Ogretmenin

yonternini

kullanmasi

oqrencilerin

oqrenrnenin

doqal ortamda

bildirrnislerdir:

kahcrhqrru engellemektedir.

qorerek,

dokunarak

Okuldaki
anlatrrn

Bu yuzden

ve yasayarak

ogrenmesi

gerekmektedir.

Milli Parklarda <;evre Egitiminin Arnaclan Hakkmdaki Goru~ler:
Katrhrncilara gore milli parklarda cevre egitiminin arnaci doqay: kendi icinde
'

tarurnak, doqa sevgisini

asilamak,

insarun doqaya ekonomik

olan bakrs

acrsiru deqerlere cevirmek ve torunlanrmzrn da kullanrnastru yani surekliliqini
saqlarnaktrr.

Milli Parklarda <;evre Egitiminin Yontemlerl Hakkmdaki Goru~ler:
Katrlrmcrlara gore, cevre egitiminin kuram (bilgi verme) ve uygulama yonu
vardrr. Uygulamada

bir amaca odaklanrrus, orneqin 9evre elemanlanndan

tlorarun qozlerni gibi arazi gezileri olrnahdrr. Aynca doqa yuruyu§u,

dag

yuruyu§u gibi etkinlikler de yapilabilir, Bu gezilerde ziyaretci merkezlerinden
yararlarulabilir.
surdurrnesine

Bunun
ve

kazandmlrnahdir.

kendi

yarunda

yon

kendine

yetebilmesine

Programda

bulma

teknolojiden

gibi

doqada

yarayacak

yararlanilarak

yasarruru

beceriler
qorsel

de

(filmier,

fotoqraf slaytlan) ve isitsel (kus sesleri) sunular yaprlrnahdrr. Sunular detayh,
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butuncul, akici ve etkileyici olrnahdtr. Aynca katrhrncrlar yonetimdekilerin

de

programda konusrnaci olarak yer alrnasrrn isternistir.

Milli Parklarda <;evre Egitiminin Konulan Hakkmdaki GorU~ler:
Katihmcrlar

milli

Turkiye'deki

durum, ilk yardrrn, iklim-jeoloji-biyoloji

(biyolojik

parklarda

dongu,

ekolojik

hayatr-korunrnasi,

cevre

denge,

egitimi

kirlilik),

konulan

arasindaki

milli

park,

iliski, ekoloji

Turkiye'deki deqerlerin-vaban

dengeyi koruma, erozyon/selle

insanlar uzerindeki

arasrnda

basa cikrna, ekoturizm,

etki, yore kulturu, halka kars: nasil davranacaqi gibi

konulann qecrnesi qerektiqini belirtrnislerdir,

Milli Parklarda <;evre Egitiminin Degerlendirilmesi Hakkmdaki
GorU~ler: Katrhrncrlar ogretici pozisyonunda olduklanndan duzenleyecekleri
seminerler ile insanlan bilgilendirmek ve harekete qecirmek istemelerinin bir
deqerlendirrne

olduqunu ifade etrnislerdir. Aynca proqrarrun beklentiler ve

beklentilerin qerceklesrne duzeyini sorgulayan bir anketle veya milli parkin
qorulen

aksakhk

ve

quzelliklerin

sorulmasiyla

da

degerlendirilebilecegi

belirtilrnistir.

Milli Parklarda <;evre Egitimi Katrhrncilan Hakkmdaki GorU~ler:
Katrhrncrlara gore egitim ozellikle milli park cevresinde oturan halka olmak
uzere

her seviyedeki

akademisyenleri

ogrencilere,

gibi diqer meslek

egitim

ve siyasal

grubundakilere

verilebilir.

cevre egitiminin tum ulkeye yayrlmasi icin egitimcilerin
qerektiqini belirtrnislerdir.

bilgiler

fakulteleri
Katrlimcrlar

programa katrlmasi

Katrhrncrlann ifade ettikleri katthmct sayrs: en az

15, en 90k 30' dur. Say: fazla olduqunda,

ogretici

ile kurulan

diyalog

krsrtlanacaqmdan ogrenmenin azalacaqr, gezilerde kopma olacaqi belirtilrnis
aynca tehlikeli

yerlerde

kaza riski bulunabileceqinden

bahsedilrnistir.

Bu

duruma cozum olarak katrhrncrlann gruplara aynlrnasi ve ogreticilerin bu
'
gruplara paylastmlmasi verilrnistir. Katrhrncilar diger katrhrncrlarla aralannda
etkilesirn ve fikir ahs-verisi olduqunu ve bunun yeni bir sinerji yaratacaqi
goru§undedirler (Koksal, 2005).
Denis (2007) lsparta iii milli parklan cevresindeki
8. strut ogrencilerinin

milli parka yonelik tutumlanru

ilkokullarda okuyan
belirlemek

arnacryla

yapt191 tez cahsrnasmda yaprlan analizlerden Ogrencilerin milli parka yonelik
olumlu tutumlara sahip olduklanru ve bu tutumun cinsiyete ,ailenin egitim

duzeyine ve ekonomik durumuna gore anlarnh bir farkhlik
ancak okullara gore anlarnh bir farkhhk olduqunu ortaya koyrnustur. ~7.9.

Alp ve digerleri (2008) yaptrklan arastrrrnada Ogrencilerin ~~
farkhhklarma

gore cevreye karst tutumlan

incelendiqinde,

istatiksel olarak

kizlann lehine bir fark olduqunu tespit etrnislerdir. Diger taraftan

yapilan

cahsrna, ilkogretim ogrencilerinin cevre davraruslarmrn cevre konulanrn bilip
bilmediklerinden baqrmsiz olduqunu qostermistir.

3. 2. Yurt Dismdaki Arastrrmalar
Spark
ogretmenlerin
kavrarruru

Simmons

(1992),

(1993)

cevre egitimi tarkmdahklanru

tarumlamalanru

ve

cevre

Papadimitriou

ve

(1995)

arastirrnak icln onlardan cevre

kavrarmrun

mufredattaki

iceriqini

acrklamalanru isternislerdir.

Ham ve Sewing (1987-88) ogretmenlerin

cevre egitimi denilince

cevre kavrarruyla ilgili bilgilerin ogretilmesi ya da doqal kaynaklann doqru bir
sekilde ogretilmesi gibi fikirleri olduqunu vurqularrustrr.

Dorion ve Gayford (1990-91) cahsrnalarmda,
egitiminin

en onemli

krsrru olarak

cevre

ogretmenlerin

egitiminin

cevre

bilissel ve duyussal

boyutunu alqrladrklanru belirtrnislerdir.

Gigliotti (1990) cevre

egitimindeki

eksiklikler

uzerinde durrnus, cevre egitiminde yaptlabilecekler
betirtrnlstir. Cevre egitiminin,
cozrneye

istekli

insanlar

raqrnen

insanlann

ozellikle

yapabilecekleri

hala

problemlerin

cevre

kokeni

yapmalan

basansrzlrklar

hakkmda dusuncelerini

bugunun cevre prob!em!erini

yetistlrrnediqini,

ve

ve

cozebilecek

duyarhlrklan

hakkrnda

gereken

olmalanna

gerekli

eylemlerden

ve

bilgiden,
haberdar

olrnadrklanru ifade etmistir, <;evre egitiminin buqunun soylencelerini krrmasi
ve gunumuz cevre problemleriyle bireysel baqlantilan qosterrneye baslarnasi
qerekliliqini belirtrnistir. Ayru zamanda, egitimin bireylere, cevreyi qelistirrnek
icln ne yapabilecekleri
doqru eylemlerde
yardrrn

etmesi

ve ne yapmalan

qerektiqini

ogretmesini,

herkesin

bulunmasi icin gerekli kisisel ozveride istek yaratrnasma
qerektiqini

vurqularmstrr,

Bunun

icin

insanlann

cevre

problemlerinin cozulrnesi qerektiqine inanmalan ve bu problemleri gidermek
icin harekete gegmediklerinde

kendileri ile cevre acismdan sonuclann iyice
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anlastlrnasi
egitiminin

qerektiqini

ifade etrnistir.

Bu rnesaj

verebilmek

icin cevre

ilkokuldan yuksek ogretime kadar butun egitim sisteminin odak

noktasi haline gelmesi qerektiqini vurqularmstrr.

Sutherland ve Ham (1992), bgrencilerden ailelerine qecen cevre ile
ilgili bilgilerin hem 90k dusuk hem de yuzeysel olduqunu qozlemlernislerdir.
Ancak bu calisrnada orneklem az ve kontrol grubu yoktur.

Lacey ve Longman (1993, 1994) "Gazetelerin ve Halkm Qevresel
Dusuncelere

Ulasrrru ve Bolqelerden

Raporlar'' adh calrsmalarmda

dart y1I

boyunca gazetelerdeki cevre ile ilgili yayrnlan takip etmislerdir. S0nu9 olarak
da cevre ile ilgili yazilarin, magazin basrrunda fikir gazetelerine nazaran daha
az sayrda ve kapsamh olarak ele almmadtqrru, bunlann birccqunun da cevre
karsrti

olan

yayinlardan

bile

daha

olumsuz

etki

olusturduqunu

tespit

etrnislerdlr. Bu bulgulara gore de medyarun cevre egitimi uzerinde yeterli bir
kaynak olusturrnadrqrru belirtrnislerdir.

Leeming ve digerleri (1997) ise geni§ katihmh daha duzenli bir
calrsma

ger9ekle§tirmi§lerdir(n=853

cocuk,

n=486

aile).

Cahsmada,

bgrencilerin bir y1I boyunca katrlrrus olduklan ekolojik aktiviteler sonucunda
ailelerinin

deqisirnleri

degerlendirilmi§tir.

cocuklan

ile ekolojik

sorunlara

daha fazla ilgi qostermis ve ekolojik davraruslarda

konulan

daha

Cahsrna

sonucunda

aileler,

baslarrus,

cevresel

90k tartrsrnaya

srkhk artrs:

qozlernlenmistir.

Bonnett

ve

Williams

(1998)

"Cevre

Egitimi

ve

ilkbgretim

Ogrencilerinin Qevre ve Doqaya Kar§I Tutumlan" adh calisrnalannda
strut

ogrencilerinin

cevre

Bulgular,

bu yaslardaki

konuyla

ilgili

geri

doqaya

bgrencilerin

strurlrhklann

qelistlrllebileceqini
olduklan,

ve

qostermistir.

donusurn

ve

kars:

cevre tuturnlanrun

ikilemlerinin
Ogrencilerin

konusunda

tuturnlanru

egitimle

incelerntslerdir.

olumlu olduqunu,
duzeltileceqi

cevre problemlerinin

ozellikle

5. ve 6.

kag1tlann geri

ve

farkmda
donu§Omu

konusunda bilgi sahibi olduklan qorulrnustur, Ogrenciler, geri donu§umu olan
maddeleri

bilmelerine

raqrnen geri donusurnun

cevreye ne tur bir fayda

saglad1gindan da 90k fazla haberdar deqildirler.

Bradley (1999) arastrrmasmda lise ogrencilerinde 10 gunluk bir cevre
bilimleri dersinden once ve sonra uygulad1g1 testlerle bgrencilerin cevre bilgisi
ve tutumlanrn olcmeye cahsmrstrr. Arastrrrna sonucunda uygulamadan sonra
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ogrencilerin

hem edindikleri

bulrnustur, Oqrencilerin

bilgi, hem de tutumlannda

bilgi duzeylerinde

anlarnh tarkhhk

% 22' lik bir artrs gorulmu§ ve

cevreye kars: tutumlann daha olumlu hale geldigi ifade edilrnistir.

McKeown-lce (2000) hizmet oncesi ogretmen egitimi proqrarrunda
cevre egitiminin durumunun 90k iyi bilinrnediqini belirterek, ogretmen egiten
bir kurumu

anket yoluyla

gereksinimleri

bircok okulun

cevre

olduqunu, okullann buyuk bir 9ogunlugunda

kurumsallastmlmadrqrru,
qosterdiqini,

incelernis,

hizmet

ogretmenlerini

ile ilgili bazt

cevre egitiminin

cevre egitimi uyqularnalanrun ulke caprnda farkhhk

oncesi

cevreyi

ogretmen

etkili sekiide

egitimi

ogretmek

proqramlanrun

qeleceqin

icin sistematik

bir sekilde

haztrlarnadrqrru ortaya koymustur,

Pooley ve O'Connor (2000) "Cevre
cahsrnalannda

18-55

Egitimi

ve

Tutumlar''

adh

qelistirdikleri 9evresel tutum ol9egini onceden ders verdikleri

yas

arasindaki

cesitf

ogrenim

qecrnisleri

olan

92

kisiye

uyqularruslardrr. Ders programlan ile elde edilen bulgulan karsilasturmslardrr.
Ders programlannda

tutum ve davrarus boyutunun ihmal edildiqini: ag1rl1kl1

olarak cevresel bilgilere yer verildiqin! qorrnuslerdir. Arastrrrna, hedef grubun
cevreye karsi olan inanclan, duygulan ve tutumlan uzerine yoqunlasrrustrr.
Eide edilen program bilgileri ve arastrrma sonuclanna gore; cevre egitiminde
arnac,

ag1rl1kl1

olarak

bilgi vermek

olmarnah,

cevreyle

dost

insanlann

yetietirilrnesi icin egitim proqrarnlanrun tutum ve davrarus boyutuna oncelik
verilmelidir.

Uljas (2001) ·1'<;evreye Kar§1 Tutum ve Davraruslar Ozerine Sosyal
Kimligin Etkisi" adh cahsrnasmda sosyal kimlik ve deqerlerin, cevresel tutum
ve davraruslara olan etkisini arastrrrrustrr. Yerel ve kuresel cevre sorunlanna
lllskln

ifadelerin

sonuclan

yer

ald1g1

§LI sekildedir:

benimsemesi

cevresel

olcek,

Bireyin

416

kendini

kisiye

uyqulanrmstrr,

ait hissettiqi

alqr, tutum ve davraruslanna

Sosyal kimlik, bireyin cevre sorunlanna

grubun

Arasnrma
deqerlerini

yon verebilmektedir.

ilgisi ve tutumlan

kadar, ailesine

iliskin tutumlan uzerinde de etkili olabilmektedir.

Knapp ve Barrie'nin (2001) "Bir <;evre Bilimi Gezisinin i9eriginin
Degerlendirilmesi"

adh cahsmalarrnda,

ekoloji konusunun

ogretiminde

arastrrrruslardrr.

Hindistan'da

arazi gezilerinin

Ekoloji ve Cevre sorunlan

yaptiklan

cahsmada

ne derece etkili olduqunu

okul d1§1 kabul edilen yayqm
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egitimin icinde yer alrnaktadir.
yuksek

bir ogrenme

Bu cahsrna ile bahsedilen

saqlanmasi

hedetlenrnis

konularda daha

ve gezilere

katrlan

500

ogrencinin % 36' sirun gezi sonrasi ogrendiklerini hattrlarnada daha basanh
olduklan gorulmO§tur.

Kilbourne ve digerleri (2001) 'Universite
Tutumlanndaki

Baskin Sosyal Paradiqrnarnn

Ogrencilerinin

Qevresel

Kulturlere Gore incelenmesi"

adh bir cahsrna yaprruslardrr. Arastrrrna, Amerika Birlesik Devletleri, ingiltere
ve Danimarka
Arastirrna

sonuclan

paradigmanm
tutumlan

ve

arasinda

386 ogrenci Ozerinde qerceklestirilrnistir.

ileri surulen

ekonomik,

paradigmaya
du~O§

Oniversitelerinden

qorusler

sunlardrr:

politik, teknolojik boyutu ile ogrencilerin

anlarnh

bir

ili§ki

bulunrnaktadrr.

qostermektedir.

Bu

Ulkelerin
durum,

cevresel

ulkelerin

tutum

farkh

sosyal
cevresel

Baskin

iliskin puanlar yuksek ise cevre sorunlanna

qorulmektedir.

Baskin

sosyal

iliskin alqilarda

puanlan

sosyo-kulturel

degi§iklik
yapilan

ile

acrklanabilir.

Legault ve Pelletier (2002) "Cevre Eqitimi Proqrarrunrn, Ogrencilerin
ve Ailelerinin Tutumlanna,
cahsrnalannda
ogrencilerin

8 ayhk bir cevre
ekolojiye

davraruslarmdaki
ogrencilerin

Motivasyonlanna

incelernislerdir.

proqrarrundan

tutumlannda,

sonra

Etkisi" adh
Kanadall

motivasyonlannda

ve

deqisimi incelemek ve cevre egitimi proqrarruna katrlrms

ailelerinin

davraruslanndaki

karsi

egitimi

ve Davraruslarma

ekolojik olaylara karsi tutumlan,

degi§iklikleri

qelistirrneye

yonelik

motivasyonlan
olast

ve

etkilerini

Calisma sonucunda ogrencilerin ekolojik tutumlan arasmda

anlamh bir fark bulunarnarms,

cahsrnanm cocuklar ve aileleri Ozerindeki

etkileri ise oldukca zayrt crkrmstrr.

Semerjian ve digerleri (2004) "Cevre Egitiminde
Yaklasirn"

adh

calisrnalannda

cevre

rnuhendisliqi

ve

Disiplinler
cevre

Aras:

biliminde

disiplinler arasi yaklasrrnm qerekliliqini ve yararlanru vurqulamrslardrr, Beyrut
Amerikan Oniversitesinde

yapilan cahsrnada fakulteler arasi cevre bilimleri

proqrarm duzenlenrnis, yapilan yeni rnufredat proqrarrunda ogrenci tutumlan
incelenrnistir, Sonuc olarak cevre rnuhendisleri ve bilim adarnlanrun sosyal
ve politik konularda kendi alanlanyla ilgili cevre politikalanrun belirlenmesinde
yardrmci olmalan gerektigi belirtilmistir.
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Chatzifotiou (2005) bgretmenlerin cevre egitimi icin yaprrus olduklan
tarurnlardan

ve rnufredatrn

iceriqini yorumlamalanndan

onlann bgrencileri

uzerinde ne kadar etkili ya da zayif bir etki brrakabileceklerini qosterrnistir.
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BOLOM IV
YONTEM

Bu

bolurnde

arastrrmarun

modeli,

evreni,

veri

toplama

araclan

ve

arasttrmadaki istatistiksel surec acrklanmaktadrr.

4. 1.

Arastrrmanm Modeli
Arastrrrnada kuramsal temeller ve ilgili arastrrmalar icin cesitli rapor,

arastrrrna ve kutuphaneler taranrrus ve incelenrnistir.
Bu

arastrrrna

qerceklestirilmistir.

betimsel

turde

olup,

iliskisel

tarama

modeli

ile

lliskisel tarama modeli iki ve daha 90k sayidaki degi§ken

arasmda birlikte deqisirn varhqrrn ve/veya derecesini belirlemeyi arnaclayan
arastrrma modelidir. Bu modelde aralannda iliski aranacak degi§kenler ayn
ayn sernbollestirilir. Ancak sembollestirrne

(deqer verme, olcrne), iliskisel bir

cozurnlemeye olanak verecek sekilde yaprlmaktadrr (Karasar, 1995).
Betimsel arastrrrnalar, mevcut olaylann daha onceki olay ve kosullarla
ili§kilerini de dikkate alarak, durumlar arasmdaki
hedef

ahr,

Bag1ms1z deqiskenler

bir

etkilesirni de acrklamayi

sebep-sonuc

ilisklsinde,

sebep

durumunda olan degi§kenlerdir (Kaptan, 1998).
Bu arastrrrnada baqrmh , deqisken olarak Milli Parka Yonelik Tutum
Ol9egi puanlan almrrustrr. Baqrrnsiz degi§kenler ise kisisel bilgi formuyla elde
edilrnistir.

4. 2. Arastrrmarnn Evren ve 6rneklemi
Arastrrmarun

evreni

Krbns

Adasirun

Yanmadasi da denilen, Karpaz

bolqesinde

ogretim yrh bahar donerninde

Karpaz'

brneklemi

kuzeydcqusundaki,

Karpaz

bulunan 2009 - 2010 egitim ve

da okuyan

ilkogretim

ogrencileri;

ise Mehmetcik llkokulu, Kumyall ilkokulu, Ziyamet ilkokulu, Sehit

Mentes Zorba ilkokulu .Erenkoy ilkokulu ve

Dipkarpaz ilkokulu 4. ve 5.

sirufmda okuyan toplamda 6 ilkokulun 298 oqrencisidir.
Gelisim

psikologlan,

cocuklarda

duyarhhqm yaklasrk 9-10 yaslannda
Cocuklar,

insan

ile

doqa

dogal

cevreye

iliskin

zihinsel

qelismeye basladrqrru soylernektedir.

arasmdaki

etkilesirni

bu

donernde
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degerlendirebilmektedir.

Bu donernin hemen her ulkede cocuqun ilkogrenim

9ag1 olduqu bilinmektedir.

4. 3. Arasnrrnarun Veri Toplama Araclan
Arastirrnada asaqrdaki veri toplama araclan kultamlrrusnr:
- Kisisel Bilgi Formu
- Milli Parka Yonelik Tutum Ol9egi
- Temel bilgilerin saqlanabilmesi

arnacryla cesitli kutuphanelerden,

internetten konuyla ilgili daha once yapilrms yerli ve yabanci literatur bilgileri
taranrrus ve

ilgili kurumlardan

cesitli veriler, raporlar ve kaynaklar

elde

edilrnistir.

4. 3. 1. Kisisel Bilgi Formu: Kisisel bilgi formunda ogrencilerin kendisi,
annesi

ve

babasmm

kisisel

durumuyla

ilgili

baqrmsrz

deqiskenler

bulunrnaktadrr,

4. 3. 2. Milli Parka Yonelik Tutum Ol9egi: Ogrencilerin Milli Parka yonelik
tuturnlarrru belirlemek arnacryla Denis, Gene ve Demirkaya (2006) tarafmdan
qelistlrilen,
Katsayrsi

quvenirllql

=

1.

taktoru

olusturan

maddelerin

Cronbach

Alfa

0.88, 2. Iaktoru olusturan maddelerin Cronbach Alfa Katsayrsi

=

0.75 bulunan ve 33 maddeden olusan 5' Ii Likert Tipi Milli Parka Yonelik
Tutum Ol9egi kullarulrrustrr. Likert tipi tutum ol9egi olumlu ifadeler icin 1 - 2 3 - 4 - 5, olumsuz ifadeler icin 5 - 4 - 3 - 2 - 1 seklinde ters puanlanrrustrr,
Buna gore 1 ve 2 olumlu tutumu ; 4 ve 5 ise olumsuz tutumu qosterrnektedir,
Buna gore puanlama soyledir:

Olumlu Madde

Olumsuz Madde

Tamamen Katrhyorurn

1

5

Katrhyorum

2

4

Kararsrzrm

3

3

Katrlmryorum

4

2

Hi9 Katrlrmyorum

5

1
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4. 4. Verilerin Analizi
Arastirmada

survey yonterni kullarulrrustrr. Survey terimi anket veya

mulakatlan iceren arastrrmalan tarurnlarnada kullamhr. Survey arastrrmasmm
arnaci secilen bir gruptan anket veya qorusmelerle

elde edilen bilgilerin

analizinden genellemeye gitmektir (Gall ve diqerleri, 2003).
Bu

arastrrrnarun

bulunduklan
annelerinin

yerlesirn

baqrrnsiz
birimi,

deqlskenleri

milli park cevresinde

egitim durumu ve babalannm

baqrrnl: deqiskeni

cinsiyet,

ise ogrencilerin

yasayan

egitim durumudur.

srrut,

okul,

ogrencilerin
Arastrrmarun

milli parka yonelik tutumlandrr.

Tutum

ol9egi puanlarurken istenilen cevaba gore 1 - 5 arasmda puan verilrnistir.
Baqrrnsiz

deqiskenlerin

bag1ml1

deqiskenlere

gore

farkhhk

qosterip

qosterrnediqini smarnak uzere lliskisiz Grup T-Testi ve Tek Yonlu Varyans
Analizi (One - Way ANOVA) vaprlrmsnr. Baqrrnsiz deqiskenler iki kategoriye
aynlrrussa baqimh degi§ken ortalamalan

arasindaki farkl11ig1 bulmak uzere

iliskisiz Grup t - testi, ikiden fazla kategoriye ayrilrmssa Tek Yonlu Varyans
Analizi kullamlmtstrr.

Baqrrnsrz degi§kenlerin

Milli Parka Yonelik Tutum Ol9egi maddelerinin

okullara gore daqrhrmrun ve
cevaplara gore daqrhrrurun

qosterilmesinde yuzde ve frekans tablolan kullarulrrustrr.
Bu

arastrrmada

kullarularak

istatistiksel

yapilrrustrr.

analizler

SPSS

14 paket

Eide edilen sonuclar 0.05 duzeyinde

program,

smanrmstrr,

Arastrrrna kapsarnmda kullarulan tekniklerde sonuclar istatistiksel acidan cift
yonlu olarak srnanrrustrr (Ozdarnar, 1999; Buyukozturk, 2002).
Karpaz Milli Park alaruyla, doqa korumayla, cevre ve cevre egitimiyle
ilgili

temel

bilgilerin

saqlanabilrnesi

arnacryla

cesitli

kutuphanelerden,

internetten konuyla ilgili daha once yaprlrms yerli ve yabanct literatur bilgileri
taranrrus

ve

incelenrnistir.

ilgili

kurumlardan

cesitli

veriler,

raporlar

ve

kaynaklar
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BOLOM V
BULGULAR ve YORUM

Kisisel Bilgi Formuna lliskin Bulgular

5. 1.

Karpaz Bolqesi ilkogretim Okullan 4. ve 5. srrut ogrencilerinin okul ve
cinsiyete gore daqrluru cizelqe 1' de sunulmaktadrr.

Qizelge 1. Karpaz Bolqesi ilkogretim Okullarr 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin
Okul ve Cinsiyete Gore Oaqrhrru
Okul

Cinsiyet

Toplam

Erkek

K1z

Dipkarpaz ilkokulu

34

27

61

Erenkov ilkokulu
Sehit Mantes Zorba ilkokulu
Ziyamet ilkokulu
Kumyalr ilkokulu

35
11

74
20

56
6

39
9
28
11

Mehmetc;:ik ilkokulu

14

27

41

156

141

297

Toplam

84
17

Qizelge 1' de arastrrrnarun evrenini olusturan okullardaki 4. ve 5. strut
oqrencilerinin cinsiyete gore daqrhrnlan qorulrnektedir. Toplamda arastrrmaya
katilan oqrencilerin %47,5'i kiz, %52,5'i ise erkek ogrencilerden olusrnaktadrr.
llkoqretirn

okullan 4. ve 5.

strut ogrencilerinin

srrutlanna

gore daqrhrru

asaqidakl cizelqe 2' de verilrnlstir,

Qizelge 2. Karpaz Bolqesi ilkogretim Okullan Ogrencilerinin

Okul ve Srrufa

Gore Daqrhrru
Okul

Srruf

Toplam

4

5

Dipkarpaz ilkokulu

28

33

61

Erenkov ilkokulu
$ehit Montes Zorba ilkokulu

39
12

36

75

8

20

Ziyamet ilkokulu

40

44

84

Kumyalr ilkokulu

8

9

17

Mehmetc;:ik ilkokulu

26

41

Toplam

153

15
145

298
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Toplamda arastirrnaya katilan cqrencilerin %51,3' LI 4. strut, %48,7' si
5. strut ogrencilerinden
olusturan okullardaki

olusrnaktadrr.

Qizelge 3'de arastrrmarun

4. ve 5. sirut ogrencilerinin

yasadiklan

evrenini

koylere gore

daqrhrnlan qorulrnektedir.

Qizelge 3. Karpaz Bolqesi ilkogretim Okullan Ogrencilerinin Okul ve Koylere
Gore Dag1l1m1
Okul

Koy

Dipkarpaz

Erenkby

Seh it

Ziyamet

Kurnyah

Mehrnetcik

ilkokulu

ilkokulu

Mentes

llkokulu

ilkokulu

ilkokulu

Toplam

Zorba
ilkokulu
Dipkarpaz

61

0

0

0

0

0

61

Erenkov

0

43

0

0

0

0

43

Yesilkoy

0

0

20

1

0

1

22

Ziyamet

0

0

0

28

0

0

28

Kumyah

0

0

0

0

16

0

16

Mehrnetcik

0

0

0

0

0

24

24

Gelincik

0

0

0

19

0

0

19

Boltash

0

0

0

4

0

0

4

Derince

0

0

0

15

0

0

15

Tashca

0

0

0

1

0

0

1

Avtepe

0

0

0

2

0

0

2

Kuruova

0

0

0

6

0

0

6

Kaleburnu

0

0

0

4

0

0

4

Pamuklu

0

0

0

0

0

5

5

Batra

0

0

0

0

0

8

8

Yedikonuk

0

0

0

0

0

1

1

Balalan

0

0

0

0

1

2

3

Sipahi

0

22

0

0

0

0

22

Adac;av

0

6

0

0

0

0

6

Toplam

61

71

20

80

17

41

290

Toplamda arastrrrnaya katrlan oqrencllerin %21' i Dipkarpaz, % 14,8' i
Erenkoy, %9,7' si Ziyamet, %8,3' LI

Mehrnetcik, %7,6' s: Sipahi, %7,6' s:

Yesilkoy, %6,7' si Gelincik, %5,5' i Kurnyah, %5,2' si Derince, %2,8' i Batra,
%4, 1' i Kuruova, %4, 1' i Adacay ve geriye kalan %6,7' lik krsrrn ise diger
koylerde yasarnaktadrr.
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Qizelge

4.

Karpaz

Bolqesi

ilkogretim

Okullan

Ogrencilerinin

Okul

ve

Annelerinin Egitim Duzeyine Gore Daqrhrru
--

Annenin Egitim Duzevi
Okul

ilkokul

ortaokul

lise

Oniversite

Herhangibir okul
bitirmedi

20

14

7

6

6

53

18
6

13
5

23
2

12
2

2
5

68
20

24
10
7

7
2
8

17
2
18

9
2
6

16
1
1

73
17
40

85

49

69

37

31

271

Dipkarpaz
llkokulu
Erenkoy ilkokulu
Sehit Mentes
Zorba ilkokulu
Ziyamet ilkokulu
Kumvah ilkokulu
Mehrnetcik
ilkokulu
Topi am

4. ve 5. srruf ogrencilerin

annelerinin

egitim duzeylerinin

Top lam

daqrhrru

cizelqe 4' de qosterilmlstir. Ogrencilerin annelerinin % 11,4' unun herhangibir
okul bitirrnediqi: %31,4' unun ilkokul, % 18' inin ortaokul,

%25,5' inin lise ve

% 13,7 ise unlverslte mezunu olduqu qorulrnektedir,
Qizelge

5.

Karpaz

Bolqesi

llkoqretirn

Okullan

Ogrencilerinin

Okul

ve

Babalannm Egitim Duzeyine Gore Dag1l1m1

Babanm Ef itim Duzevi
ilkokul

ortaokul

lise

universite

herhangibir
okul
bitirmedi

Dipkarpaz
ilkokulu

15

11

14

6

7

53

Erenkov ilkokulu

6
8

20
2

32
2

10
3

3
4

71
19

19
5
7

19
7
6

11
2
16

12
3
10

11
0
0

72
17
39

60

65

77

44

25

271

Okul

Sehit Mentes
Zorba ilkokulu
Ziyamet ilkokulu
Kumyah ilkokulu
Mehmetcik
ilkokulu
Toplarn

Top lam
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4. ve 5. strut ogrencilerin

babalannrn

egitim duzevlerinin

cizelqe 5' te qosterilrnistir, Ogrencilerin babalannrn %9,2' sinin

daqrhrru

herhangibir

okul bitirrnediqi: %22, 1' inin ilkokul, %24' unun ortaokul, %28,5' inin lise ve
% 16,2' sin in ise universite mezunu olduqu yani babalann 9ogunun egitiminin
lise duzeyinds olduqu qorulmektedir ..

Birinci Alt Problemle ilgili Bulgular

5. 2.

Arastrrrnarun birinci alt problemi " Karpaz Bblgesi ilkogretim 4. ve 5.
strut

ogrencilerinin

Karpaz

Milli

Parkr'

na

ybnelik

tutumlan

nasildrr"

ifedesinden olusrnaktadrr.

Cizelqe 6. Karpaz Bblgesi 4. ve 5. Strut Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 1. Maddesine Verdikleri Cevaplann Dag1l1m1

Milli parkta ders islernek isterim.

Cevap

Frekans (N)

Gecerll Yuzde (%)

Tamamen katrhyorurn

112

39,6

Katrhyorurn

44

15,5

Kararsrztrn

46

16,3

Katilrruyorum

35

12,4

Hi9 kattlrruyorurn

46

16,2

Top lam

283

100

Cizelqe 6' ya gore, ogrencilerin
tamamen

%39,6' s1 milli parkta ders islernek fikrine

katilrrus, % 15,5' i katilrrus, % 16,3'

u

ise kararsiz kalrmstrr, Milli

parkta ders islernek fikrine olumlu bakmayan ve bu fikre katilrmyorum ile hie
katrlrruyorurn cevabrru verenlerin toplam oraru % 28,7' dir. Toplam bgrenciye
bakrldiqmda

ogrencilerin

istedigi belirlenmistir,

buyuk 9ogunlugunun

milli parkta

ders islernek
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Cizelqe 7. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Olceqinin 2. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrm
Milli parktaki bitki cesitliliqini qorrnek isterim.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen kanhyorurn

184

63,9

Katrhyorurn

56

19,4

Kararsrzrrn

24

8,3

Kati Im ryorum

9

3,2

Hi9 katrlrmyorurn

15

5,2

288

100,0

Cevap

Toplam

Cizelqe
isteyen

ve

Katilanlann

7' de goruldugu
bu fikre

tamamen

gibi, milli parkta bitki cesitliliqini
katilan

6grencilerin

oraru

qorrnek

%63,9'

oraru ise % 19,4' tur. Tablonun geneline bakrldiqmda

dur.

bu fikre

olumlu bakanlann toplam oraru %83,3' tur: ogrencilerin buyuk coqunluqunun
yasadiklan cevredeki milli parktaki bitki 9e§itliligini gorup ogrenmek istediqini
qosterrnektedir.

Cizelqe 8. Karpaz B61gesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 3. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru

Milli park hakkrnda bilgi sahibi olmak isterim.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katrhyorurn

170

58,6

Katrhyorurn

57

19,7

Kararsrzrrn

33

11,4

Katrlrnryorurn

14

4,8

Hi9 katrlrruyorurn

16

5,5

290

100,0

Cevap

Toplam
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Yukandaki cizelqeye bakrldiqmda, bgrencilerin buyuk bir 9ogunlugu (%78,3)
milli park hakkrnda bilgi sahibi olmak istemektedir. Milli park hakkrnda bilgi
sahibi olmak istemeyenlerin
onunde

bulundurulduqunda

bgrencilerinin

yasadrklan

toplam cram sadece % 11,3' tur. Oran qoz
milli park cevresinde

yasayan 4. ve 5. sirut

9evrede bulunan milli park hakkrnda bilgi sahibi

olmak isteyerek bu konudaki ilgilerini gbstermektedirler.

Cizelqe 9. Karpaz Bblgesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Ybnelik

Tutum Ol9eginin 4. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru
<;evremizdeki milli park bize cesitli faydalar saqlar,

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katrhyorurn

142

49,3

Katrhyorurn

53

18,4

Kararsrzirn

49

17,0

Katrlrnryorurn

19

6,6

Hi9 katrlrmyorurn

25

8,7

288

100,0

Cevap

Toplam

Cizelqe 9' a baktrqirruzda, arastrrrnaya katrlan bgrencilerin
yakrru (%49,3)

milli parkm cesitli faydalar

katrlrnakta, % 18,4'

u

saglad191 qorusune

yansma
tamamen

ise katrlrnaktadir. Yani %67' lik bir oranla bgrenciler milli

parkm bize cesitli faydalan olduqunu dusunrnektedir.

Milli parkrn bize taydasi

olmadrqrru dusunenlerin toplam oraru % 15,3' tur, Kararsrz olanlar ise % 17' lik
bir orandadrr.
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Qizelge 1 O. Karpaz Bolqesi -4. ve 5. S1n1f Oqrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Olceqinin 5. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqihrru
Cevrernizdeki milli parkm bize cesitli zararlan vardrr.
~

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katrhyorurn

41

14,5

Katrhyorurn

25

8,9

Kararsrzrrn

52

18,4

Katrlrruyorum

32

11,4

Hi9 katrlrruyorurn

132

46,8

Toplam

282

100,0

Cevap

Cizelqe 9' un tersi bir goru~u vurgulayan Qizelge 1 O' da ogrencilere
milli parkrn bize cesitli zararlan olduqu soylenrnis ve ogrencilerin %58, 1' i bu
duruma katrlrnarrusttr. Milli parkrn zararh oldqunu dusunenlerin toplam oraru
ise %23,4' tur, Milli parkrn zararh olrnasi konusunda kararsiz olanlar % 17,3'
tur. Qizelge 1 O' la karsrlastmldrqmda

milli parkrn bize cesitli yararlan oldugu

konusunda kararsiz olanlann orarn % 17 idi. Bu durumda ogrencilerin % 17,7'
Ilk orarurun
olrnadrklan

milli parkm yararlan
ve 9ogunlugunun

veya zararlan

konusunda

milli parkrn zararlan

olduqu

bilgi sahibi
fikrine

sahip

olrnadrq: soylenebilir,

Qizelge 11. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Olceqinin 6. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru
Milli parkda bulunan bitkilerin Kibns i9in onem ta~1d1g1n1 dusunururn,

Frekans (N)

Gecerli Yiizde (%)

Tamamen katrhyorurn

144

50,7

Katrhyorurn

55

19,4

Kararsrzrrn

49

17,2

Katrlrmyorurn

17

6,0

Hi9 katrlrruyorurn

19

6,7

284

100,0

Cevap

Top lam
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Milli parkta bulunan bitkilerin Kibns icin onern ta§1d1g1ni dusunenlerin
toplam oraru %70, 1 'drr.bu oranla olumlu bir tutum sergilemektedirler.
tasrmadrqrnt

dusunenler

6nem

ise % 12' dir. Yine % 16, 3 orarunda kararsiz bir

ogrenci grubu vardrr.

Qizelge 12. Karpaz Bolqes] 4. ve 5. strut ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 7. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrm
Milli parkda bulunan hayvanlann Kibns icin onern ta§1d1g1n1 dusunururn.
Frekans (N)

Gecerll Yiizde (%)

Tamamen katrhyorum

129

44,5

Katrhyorurn

71

24,5

Kararsrzrrn

56

19,2

Katilrruyorurn

17

5,9

Hi9 katilrmyorum

17

5,9

290

100,0

Cevap

Toplam

Cizelqe 12' ye gore milli parkta bulunan hayvanlann Kibns icin onern
ta§1d1gm1 dusunenlerin toplam cram %69' dur; yani ogrencilerin 9ogunlugu
milli parktaki hayvanlann Krbns icin onem ta§1d1g1 yonunde goru§ belirtirken
kararsizlann oraru diger maddelere gore artarak % 19,3' ye crkrnrstrr.

Cizelqe 13. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. srruf ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 8. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqihrru
Milli park cevresindeki yesil alanlann tarunmasma katkida bulunur.
Frekans (N)

Gec;erli Yiizde (%)

Tamamen katrhyorum

117

40,6

Katrhyorum

67

23,3

Kararsrzrrn

57

19,8

Katrlrruyorurn

17

5,9

Hi9 katrlrruyorurn

30

10,4

Toplam

288

100,0

Cevap
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Cizelqe
tamnmasma

13'e bak1ld1g1nda, milli parkrn cevresindeki

katkida bulunduqu goru§une ogrencilerin

yesil alanlann

%40,6' s: tamamen

katrhrken, % 23, 3'u katrlmaktadir. Bu qoruse hi9 katrlrnayanlann oraru % 10,4
iken katrlmayanlann oraru ise sadece %5,9' dur. Genel karu yesil alanlann
tarunrnasma katkida bulunduqu yonundedir.

Qizelge 14. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. srnrt ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 9. Maddesine Verdikleri Cevaplann Dag1l1m1
Yaz tatilimi milli park icerisinde kurulan kampta qecirmek isterim.
Frekans (N)

Gec;erli Yuzde (%)

Tamamen katrlryorum

144

49,8

Katrhyorurn

40

13,8

Kararsrzirn

43

14,9

Katrlrruyorurn

21

7,3

Hi9 katrlrruyorurn

41

14,2

Toplam

289

100,0

Cevap

Yukandaki
kurulan

kampta

cizelqeye

bakrldrqinda,

qecirmek

isteyenlerin

yaz tatilini
toplam

milli park icerisinde

oraru %63,6'

drr. Genel

daqrhrna bakildrqmda

milli park icinde kamp yapmak isteyen ogrencilerin

sayrsirun

olduqu

9ogunlukta

soylenebilir;

ancak

diger

maddelere

gore

olumsuz bakanlann orarurun (%21,5) daha yuksek olduqu qorulrnektedir.

Qizelge 15. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 10. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru
Milli park icerisinde herkes tarafindan qorulrnesi gereken tabiat guzellikleri vardir.
Cevap

Frekans (N)

Gec;erli Yuzde (%)

Tamamen katrlryorurn

151

52, 1

Katrhyorum

55

19,0

Kararsrzirn

46

15,9

Katrlrmyorurn

16

5,5

Hi9 katrlrmyorurn

22

7,5

Toplam

290

100,0
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Milli park

icerisinde

herkes

tarafrndan

qorulrnesi

gereken

tabiat

quzellikleri olduqunu dusunen bgrenciler evrenin %71' dir. Bu olumlu tutumla
birlikte dusunceye

hie katrlrnayanlar

ve katilrnayanlann

toplam

oraru ise

% 13, 1' dir; yani bgrencilerin buyuk c;:ogunlugu tabiat quzelliklerinin qorulrnesi
qerektiqini dusunmektedir,

Cizelqe 16. Karpaz Bblgesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Ybnelik

Tutum Olceqinin 11. Maddesine Verdikleri Cevaplann Dag1l1m1
Milli park icerisinde bulunan aqaclar odun ihtiyaci icin kullarulabilmelidir.

Cevap

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katihyorum

41

14,2

Katrhyorurn

21

7,3

Kararsizrm

47

16,3

Katrlrmyorurn

31

10,8

Hie;: katilrruyorum

148

51,4

Toplam

288

100,0

Cizelqe

16' ya bakrldiqmda

olarak kullarulabileceqi

milli park icerisindeki

fikrine tamamen

katilanlarm

agac;:lann odun

ve katrlanlann

toplam

oraru % 21,5' dir. Bu fikre katrlrnayanlar evrenin yansrndan tazlasrru (%62,2)
olusturmaktadrr. Genel tabloya bakrldrqrnda bgrencilerin c;:ogunlugu milli park
icerisinde bulunan aqaclann odun ihtiyaci icin kullarulmasrru istememektedir.
Cizelqe 17. Karpaz Bblgesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Ybnelik

Tutum Olceqinin 12. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrlrnu
Milli parklar daha iyi korunrnahdrr.

Cevap

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katrlryorum

183

63,5

Katrhyorurn

58

20, 1

Kararsizim

24

8,3

Kati Im ryorurn

11

3,8

Hie;: katrlrruyorurn

12

4,2

288

100,0

Toplam
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Cizelqe 17' ye gore ogrencilerin

buyuk bir 9ogunlugu

(%83,6) milli

parkm daha iyi korunrnasi qerektiqini dusunrnektedir.

Qizelge 18. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. Srmt Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 13. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru
Milli parklar konusunda halk bilgilendirilmelidir.

Frekans (N)

Gecerli Yiizde (%)

Tamamen katrhyorurn

152

52,8

Katihyorurn

60

20,8

Kararsizrrn

41

14,3

Katilrruyorurn

11

3,8

Hi9 katrlrruyorurn

24

8,2

288

100,0

Cevap

Top lam

Qizelge 18' e gore ogrencilerin

buyuk bir 9ogunlugu

parklar konusunda halkm bilgilendirilmesi

(% 73,6) milli

qerektiqini dusunurken % 12, 1' lik

ogrenci ise buna katrlrnamaktadrr.

Qizelge 19. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. Siruf Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 14. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqihrru
Milli park icerisinde bulunan bitkiler toplanrnahdrr.

Cevap

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katihyorum

33

11,9

Katrhyorurn

28

10, 1

Kararsizrrn

25

9,0

Katrlrruyorurn

30

10,8

Hi9 katrlrruyorurn

162

58,2

Toplam

278

100,0

Qizelge 19' a genel olarak bakildrqmda, milli park icertsinde bulunan bitkilerin
toplanrnasi

fikrine ogrencilerin

katrlrnadrqi gorulmektedir(%69, 1 ). Milli park

icerisinde bulunan bitkilerin toplanmasi qerektiqini dusunenlerin toplam oraru

69
%22'

dir.

Ogrencilerin

9ogunlugunun

milliparkta

bulunan

bitkilerin

toplanrnamasi qerektiqine inand1g1 qorulmektedir.

Cizelqe 20. Karpaz B61gesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 15. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrlrrru
Milli parkda bulunan hayvanlar avlanrnahdrr.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katihyorum

28

10,0

Katrhyorurn

14

5,0

Kararsizrrn

25

8,9

Katrlrruyorurn

29

10,3

Hi9 katrlrruyorum

185

65,8

Top lam

281

100,0

Cevap

Qizelge 20' ye gore ogrencilerin buyuk bir 9ogunlugu(76, 1) milli parkta
bulunan hayvanlann avlanmasi fikrine kars: crkrnaktadrr. % 15' lik bir oran ise
hayvanlann avlanrnasi qerektiqini dusunrnektedir.

Cizelqe 21. Karpaz B61gesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 16. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru
Milli park, gezip dolasrnak beni dinlendirir.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katihyorurn

127

44,6

Katrhyorurn

60

21,0

Kararsrztm

41

14,3

Katilrruyorurn

17

6,0

Hi9 katrlrruyorurn

40

14,0

Top lam

285

100,0

Cevap

Yukandaki
dinlendirir"

Qizelgeye bakildrqmda,

soylernine tamamen

"Milli parkt gezip dolasrnak beni

katrlanlann oraru %44,6 iken

katrlanlarin

oraru %21, 1' dir. Toplam orana bakmak gerekirse ogrencilerin yandan tazlasi
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milli parkta dolasrnarun dinlenmeye yardirnci olduqunu dusunrnektedir.

Hi9

katilmayanlann ve katrlrnayanlann toplarru ise %20' dir.

Qizelge 22. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 17. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqthrm
Milli parklar hakkmda bilgilerimi cevrerne anlatmrn.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen Katihyorum

111

39,4

Katrhyorum

71

25,2

Kararsrzirn

49

17,4

Katrlrnryorurn

22

7,8

Hi9 katrlrmyorurn

29

10,2

Toplam

282

100,0

Cevap

Qizelge
paylastiqrru

22'

ye

belirten

gore,

milli

ogrencilerin

park
oraru

hakkrndaki
evrenin

bilgilerini

cevresiyle

9ogunlugunu

(%64,6)

olusturrnaktadrr. % 17,4' luk bir krsrrn ogrenci kararsiz kah rken % 18, 1' lik bir
ogrenci grubu olumsuz gorO§ belirtrnistir.Oqrencilerin

9ogunlugu milli park

hakkmdaki bilgilerini cevresiyle paylastiqnu dile qetirmistir.

Qizelge 23. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. srruf ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 18. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru
Milli park cevresinde yasayan insanlar diger insanlara gore daha saqhkhdir.

Frekans (N)

Gecerll Yuzde (%)

Tamamen Kanhyorum

66

23,2

Katihyorum

41

14,4

Kararsrzrrn

93

32,6

Katrlrruyorurn

33

11,6

Hi9 katilrmyorum

52

18,2

285

100,0

Cevap

Toplam

Milli park cevresinde
saqhkh olduqu konusunda

yasayan insanlann

diqer insanlara gore daha

oneride bulunan bu maddede diger maddelere
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k1yas\a kararsiz ogrenci\erin orarn artm,~t,r(%32,6). O\umsuz goru~e sanip
ogrencilerin
%37,6 iken

cram ise %29,8' dir. Bu dusunceye

katilanlann

toplam oraru

milli park cevresinde yasayan insanlann diqer insanlara gore

daha saqhk]: olduquna inananlann biraz daha fazla olduqu soylenebilir.

Cizelqe 24. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. srrut ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 19. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqihrru
Milli parklann yonetirni yakrrundaki koylulere brrakrlrnahdrr.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen Katrhyorurn

55

19,0

Katrhyorum

26

9,0

Kararsrzrrn

65

22,5

Katrlrmyorurn

41

14,2

Hi9 katrlrruyorurn

102

35,3

Top lam

289

100,0

Cevap

"Milli park yonetimi yakrrundaki koylulere birakrlmahdrr"
daqthrru cizelqe 25' te qorulmektedir, Ogrencilerin %35,3'
katrlmarnaktadrr.

%22,5'

i

milli

park

yonetirninin

maddesinin

u bu dusunceye

koylulere

hie

brrakilrnast

konusunda kararsiz kalirken, %28' i bu dusunceye katrlmaktadir. Olumlu ve
kararsiz

ogrencilerin

yakmmdaki

fazladir.

koylulere

oranlan

birbirine

brrakrlmarnasi

yakrn iken milli park yonetirninin

qerektiqini

dusunenlerin

oraru daha
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Qizelge 25. Karpaz Bblgesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Ybnelik

Tutum Ol9eginin 20. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru
Milli parklar nesli tukenmekte olan hayvan turlerinin bannak yeridir.

Frekans (N)

Ge9erli Yuzde (%)

Tamamen katrhyorum

130

45,6

Katrhyorurn

38

13,4

Kararsrzrrn

50

17,5

Katrlrruyorurn

22

7,7

Hi9 katrlrruyorurn

45

15,8

Topi am

285

100,0

Cevap

Arastrrrnaya

katrlan

bgrencilerin

%58,9'

u

yani

9ogunlugu

milli

parklann nesli tukenmekte olan hayvan turlerinin bannak yeri olduqu fikrine
tamamen

katrlrnaktadrr;

% 17,5'

i

kararsiz

kalirken

%23,5'

i

ise

kati lmamaktad Ir.

Qizelge 26. Karpaz Bblgesi 4. ve 5. struf bgrencilerinin

Milli Parka Ybnelik

Tutum Ol9eginin 21. Maddesine Verdikleri Cevaplann Dag1l1m1
Milli

parklarda

dengenin

dog al

bozulrnarnasi

i9in

hicbir

yaprya

(otel,motel,asfalt yollar vb.) izin verilmemelidir.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katihyorum

137

47,4

Katrliyorurn

29

10,2

Kararsrzrrn

47

16,3

17

6,0

60

20, 1

290

100,0

Cevap

I

Katilrruyorum
Hi9 katrlrruyorurn
Toplam

Milli parklarda doqal dengenin
verilmemesi

bozulrnarnasi

icin hicbir yapiya izin

qerektiqini belirten bu maddeye tamamen

katrlan bgrencilerin

cram %47,2 iken katrlanlann oraru % 1 O' dur. Bunun tam aksini savunan ve
bu dusunceye

katilmayanlann

9ogunlugu yaptlasmaya karsidrr.

oraru ise %25,9'

dur; yani

bgrencilerin
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Qizelge 27. Karpaz B61gesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum 619eginin 22. Maddesine Verdikleri Cevaplann Dag1l1m1
Milli parklar sessiz sakin ve dinlendirici ortamlardrr,

Frekans (N)

Gecerli Yiizde (%)

Tamamen katrhyorum

141

49,1

Katrhyorum

45

15,7

Kararsrzrrn

66

23,0

Katrlrruyorurn

13

4,5

Hie; katrlmryorurn

22

7,7

Toplam

287

100,0

Cevap

"Milli

parklar sessiz sakin ve dinlendirici

ortarnlardrr"

maddesinin

daqrhrn Qizelgesi yukanda gbrLilmektedir. Ogrencilerin %49, 1' i milli parklann
sessiz sakin ve dinlendirici ortamlar olduquna tamamen katilmakta, % 15,7' i
ise kanlmaktadrr: %22,3' LI milli parklann sessiz sakin ve dinlendirici ortamlar
olduqu

konusunda

orani(%64,8)

kararsrzdrr.

evrenin

Olumlu tutuma

yansindan

fazlasrru

sahip bgrencilerin
olustururken

toplam

ogrencilerin

9ogunlugunun bu fikre katrldrqrru gbstermektedir.

Qizelge 28. Karpaz B61gesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 23. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrlrrru
Milli parkta koylulerin hayvancihk yaprnasma izin verilmelidir.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

68

24,0

Katihyorum

37

13, 1

Kararsrzrrn

63

22,3

Katrlrruyorurn

32

11,3

Hie; katilrruyorurn

83

29,3

283

100,0

Cevap
Tamamen katrhyorum

Topi am

Ogrencilern

\

%40,6' s1 milli parkta koylulerin hayvancihk yaprnasma

izin verilmesi fikrine katrlmarms, %22,3' LI kararsiz kalrrus ve de %37, 1' lik bir
oranda ogrenci ise hayvancihk yaprlrnasma izin verilmesini doqru bulrnustur.
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Goruldugu uzere oranlar birbirine yakm iken yanya yakm bir krsirn bgrencinin
gbrU§U hayvancihk vaprlmamasi yonundedir.

Cizelqe 29. Karpaz Bblgesi 4. ve 5. strut bgrencilerinin

Milli Parka Ybnelik

Tutum Olceqinin 24. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrm
Milli parklar cevrelerindeki hayvancrhqi olumsuz yonde etkilernislerdir.

Frekans (N)

Gecerll Yuzde (%)

Tamamen katrhyorum

35

12,2

Katihyorurn

41

14,2

Kararsrzrrn

101

35,1

Kanlrruyorurn

39

13,5

Hi9 katrlrruyorum

72

25,0

Toplam

288

100,0

Cevap

Milli parklarrn cevresindeki hayvancrhqi olumsuz etkilediqi yonundeki
madde karsrsmda bgrencilerin bnemli bir krsrru (%35, 1) kararsiz kalrrustrr.
%26,4' luk bir oranda fikre katrhm varken %38,5' i ise
Gbruldugu

uzere oranlar

birbirine

yakm

katrlmamaktadrr,

iken en yuksek

oran bu fikre

inanmayanlardad Ir.

Qizelge 30. Karpaz Bblgesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Ybnelik

Tutum Ol9eginin 25. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqihrm
Milli parka giri§-91k1§ kontrollu olrnahdrr.

Frekans (N)

Gecerll Yuzde (%)

Tamamen katrhyorum

190

66,0

Katrhyorurn

38

13,2

Kararsrztrn

24

8,3

Katrlrruyorurn

19

6,6

Hi9 katrlmryorurn

17

5,9

288

100,0

Cevap

Top lam

.
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Cizelqe 30' da goruldugu gibi, ogrencilerin buyuk bir c_;:ogunlugu milli
parka giri~ crkislann

kontrollu olrnasi gerektigi dusuncesine

katrlrnaktadrr.

Yani %79,2' lik yuksek bir katrhrn olumlu tutumu qosterrnektedir.

Qizelge 31. Karpaz B61gesi 4. ve 5. strut ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Olceqinin 26. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru
Milli parkta

olumsuz

bir olay tarkettiqirnde

ilgililere

haber

vermek

icin

sabrrsrzlarunrn.

Frekans (N)

Gecerll Yiizde (%)

Tamamen katrhyorum

125

43,1

Katrhyorum

49

16,8

Kararsrzrrn

60

20,6

Katrlrruyorurn

17

5,8

Hie_;: katrlrruyorurn

40

13,7

Toplam

291

100,0

Cevap

Yukandaki
farkettiqirnde

c_;:izelgede goruldugu

ilgililere

haber

gibi, "milli parkta olumsuz bir olay

vermek

icin

sabrrsrzlarunm"

soylernine

katilanlann oraru %59,8 dir. %20' si bu konuda kararsiz kahrken, , % 19,5' lik
bir kisrm ise hie_;: katrlmamaktadrr. Gene! karu ogrencilerin c_;:ogunlugununmilli
parkta olumsuz bir olay farkettiqinde ilgililere haber vereceqi yonundedir.

Cizelqe 32. Karpaz B61gesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Olceqinin 27. Maddesine Verdikleri Cevaplann Oaqrhrru
Milli parka zarar veren insanlan gordugumde qorrnezden gelirim.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katrhyorurn

38

13, 1

Katrhyorurn

17

5,9

Kararsrzrrn

31

10,7

Katrlrruyorum

24

8,3

Hie_;: katrlrruyorum

180

62,0

Toplam

290

100,0

Cevap
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Cizelqe
qorrnezden

32'

de

gelirim"

9ogunlugu(%70,4)

"milli

parka

ifadesinin

zarar

daqihrm

veren
yer

insanlan

gordugumde

alrnaktadir.

Ogrencilerin

milli parka zarar veren insanlan gordugunde qorrnezden

qelrniyeceqi yonunde goru~ belirtrnistir.

Cizelqe 33. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Ol9eginin 28. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru
Milli parka zarar veren birisini gordugumde onu derhal uyannrn.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katrhyorurn

183

62,2

Katrhyorum

57

19,4

Kararsrzrrn

21

7,2

Katilrruyorum

11

3,7

Hi9 catrlrruyorurn

22

7,5

294

100,0

Cevap

Toplam

Bir

onceki

arastirmaya

maddenin

katilan ogrencilern

tersi

bir

tutumu

onqoren

bu

soylernde

buyuk bir oraru (%81,6) milli parka zarar

veren birisini gordugunde onu derhal uyaracaqrru belirtrnislerdir.

Cizelqe 34. Karpaz Bolqesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Olceqinin 29. jYladdesine Verdikleri Cevaplann Daqrhrru
Milli park icerisindeki bitkilere zarar verme duygusu beni korkutur.

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katihyorum

136

47,2

Katrhyorurn

59

20,5

Kararsrzrrn

54

18,8

Katrlrruyorurn

16

5,5

Hi9 katrlrruyorurn

23

8,0

Topi am

288

100,0

Cevap

Cizelqe 34' e baktldiqmda "milli park icerisindeki bitkilere zazar verme
duygusu beni korkutur" maddesinin daqrhrrunrn yer ald191 qorulmektedir.

Bu

77
maddeye katilanlarm oraru %67,7' dir. Olumsuz tutum sergileyenlerin
% 13,6 iken kararsiz

kalanlann

oraru

oraru ise % 18,8' dir. Yani ogrencilerin

coqunluqunun bitkilere zarar vermekten kacmdrq: qorulmektedir.

Cizelqe 35. Karpaz B61gesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Olc;:eginin 30. Maddesine Verdikleri Cevaplann Dag1l1m1
Milli park lcertsindeki hayvanlara zarar verme duygusu beni korkutur.

Cevap

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katrliyorurn

153

52,8

Katrhyorurn

57

19,6

Kararsizrrn

39

13,4

Katrlrruyorurn

22

7,6

Hie;: katrlrruyorurn

19

6,6

290

100,0

Toplam

Bu maddede ogrencilerin

onernli bir k1sm1(%72,5) hayvanlara zarar

verilmesi fikrinden rahatsizhk duymus % 13,4' li.ik bir oran ogrenci de kararsiz
kalrmstir.

Genel

olarak

ogrencilerin

gogunlugunun

hayvanlara

zarar

vermekten ka91nd1g1 qorutmektedir.

Cizelqe 36. Karpaz B61gesi 4. ve 5. S1n1f Ogrencilerinin

Milli Parka Yonelik

Tutum Olceqinin 31. Maddesine Verdikleri Cevaplann Dag1l1m1
Milli

parklar

olmasa

bircok

bitki

ve

hayvan

tu runun

yokolacaqrm

dusunuyorurn.

Cevap

Frekans (N)

Gecerli Yuzde (%)

Tamamen katrhyorurn

117

40,2

Katrhyorum

39

13,4

Kararsrzrrn

66

22,7

Katrlrruyorurn

25

8,6

Hie katrlrruyorurn

44

15, 1

Toplam

291

100,0
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Yukandaki Qizelgede gbrOldOgO gibi " milli parklar olmasa bircok bitki
ve hayvan turunun yokolacaqrru dusunuyorurn"

maddesine katrlanlann oraru

%53,6' drr, ikinci en fazla daqrhrru bu konuda kararsrz olanlar (%22,7)
qosterrnistir.

Bu konuya hlc katrlrnayanlar % 15, 1' lik bir daqrhrna sahiptir.

Gene! olarak ogrencilerin

c_;;ogunlugu milli parklar olmasa

bircok bitki ve

hayvan turunun yok olacaqrru dusunrnektedir.

Qizelge 37. Karpaz Bblgesi 4. ve 5. Strut Ogrencilerinin

Milli Parka Ybnelik

Tutum Olc_;;eginin 32. Maddesine Verdikleri Cevaplann Dag11im1
Milli park icerisinde ekolojik(organik) tanma izin verilmelidir.
Frekans (N)

Gec;erli Yuzde (%)

Tamamen katrhyorurn

120

41,2

Katrhyorurn

37

12,7

Kararsrzrrn

64

22,0

Katrlrruyorurn

26

8,9

Hie_;; katilrruyorum

44

15, 1

Toplam

291

100,0

Cevap

"Milli
dusuncesine
kararsiz

park

icerisinde

ekolojik

(organik)

tanma

izin

verilmelidir"

katrlanlann oraru %53,9' dur. Ogrencilerin %22' si bu konuda

kahrken % 15, 1' i bu dusunceye

hie katilmamaktadrr.

Milli park

icerisinde ekolojik tanma izin verilmesi qerektiqini dusunenler coqunluktadrr.

Qizelge 38. Karpaz Bblgesi 4. ve 5. Strut Ogrencilerinin

Milli Parka Ybnelik

Tutum Olgeginin 33. Maddesine Verdikleri Cevaplann Daqrlirru
Milli park ziyaretclleri park: dolasirken mutlaka yerel halktan rehber kullarulmalrdrr.
Frekans (N)

Gec;erli Yuzde (%)

Tamamen katrhyorum

148

41,2

Katrhyorum

53

12,7

Kararsrzrrn

54

22,0

Katrlrruyorurn

14

8,9

Hie katurmyorum

21

15,2

290

100,0

Cevap

Top lam
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Arastrrmaya
ziyaretcilerinin
qerektiqi
olumsuz

5. 3.

katrlan

park,

ogrecilerin

dolasirken

dusuncesinde

%69,3'

mutlaka

iken % 18,6'

0

yerel

yani 9ogunlugu
halktan

s: kararsiz

rehber

kalrrus,

milli park
kullanmasi

% 12, 1' lik krstrn

goru~ belirtrnistir.

lklncl Alt Problemle ilgili Bulgular
Arasnrrnarun

bulunan

ikinci alt problemi,

milli parka yonelik tutumlan

"Ogrencilerin
cinsiyete

yasadrklan

cevrede

gore anlamh bir farkhlik

qostermekte midir?" seklinde ifade editmisti, Ogrencilerin cinsiyetlerine gore
milli parka yonelik tutumlanna ait anketin tarnmlayrci istatistikleri cizelqe 39
ve 40' da sunulmaktadrr.
Qizelge 39' da qoruiebileceqi

gibi Karpaz Milli Park' , cevresinde

yasayan 4. ve 5. siruf ogrencilerinin

milli parka yonelik tutumlan cinsiyete

gore anlarnh bir farkhhk qostermernektedir.
ortalamasi

2, 12 iken erkeklerin ortalamasi

Kizlann

tutumunun

aritmetik

2,26' dir. Kizlann ve erkeklerin

milli parka yonelik tuturnlanrun olumlu ve yakrn olduqu qorulmektedir.

Qizelge 39. Milli Parka Yonelik Tutum Ol9egi Toplam

Madde Ortalama

Degerlerinin Cinsiyete Gore T- Testi Sonuclan

p

K1z

Erkek
N

x

N

X

156

2,26

141

2,12

0,139

Asaqrdaki cizelqede goruldugu gibi, milli parka yonelik tutum olceqinde
cinsiyete gore asaqrdaki 5 maddede

istatistiksel olarak anlarnh tarkhlrklar

(p<0,05) tespit edilrnistir :
• "Milli

parktaki

bitki cesitliliqini

qorrnek

isterim"

maddesinde

kizlann

aritmetik ortalarnasi 1,49 iken erkeklerin aritmetik ortalamasi 1,82 crkmrstrr;
yani kizlann

bitki 9e~itliligini

qorrneye

yonelik

tutumu

erkeklerden

daha

olumludur.
• "Milli park hakkmda

bilgi sahibi

olmak

isterim"

maddesinde

kizlarm

aritmetik ortalarnasi 1,61 iken erkeklerin aritmetik ortalarnasi 1,95 crkrnrstrr:
yani

krzlarm

milli

park

hakkrnda

erkeklerden daha olumludur.

bilgi

sahibi

olmaya

yonelik

tutumu
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• "Milli park icerisinde bulunan bitkiler toplanmahdir"

maddesinde

kizlann

aritmetik ortalamasi 4, 16 iken erkeklerin aritmetik ortalarnasi 3,75 cikrrustrr.
Her iki cinsiyetteki ogrenciler bitkilerin toplanmasina

katrlrruyor iken kizlann

bitkilerin toplanmarnasi yonundeki tutumu daha olumludur.
• "Milli parklar hakkmda bilgilerimi cevrerne anlatmrn" maddesinde kizlann
aritmetik ortalarnasi 2,02 iken erkeklerin aritmetik ortalamasi 2,45 crkrnistrr:
yani bu madde de kizlar milli park hakkmdaki

bilgilerini cevresindekilere

anlatmaya erkeklerden daha olumlu yaklasrruslardrr.
• "Milli park icerisindeki
maddesinde
ortalarnasi
kizlann

kizlann

hayvanlara

aritmetik

zarar verme duygusu beni korkutur"

ortalamasi

1,75

2, 14 crkrmstrr: her iki cinsiyetteki

milli

park

icerisindeki

hayvanlara

iken erkeklerin

ogrenciler
zarar

aritmetik

bu fikre katihrken

verilmesi

konusunda

erkeklere oranla daha fazla kayq: ta~1d1g1 ortaya crkrmstir.
Cizelqe 40. Milli Parka Yonelik Tutum Ol9egi Madde ortalama degerlerinin
Cinsiyete Gore T- Testi Sonuclan

p

K1z

Erkek
N

X

N

x

151

1,82

136

1,49

0,011

151

1,95

138

1,61

0,013

149

3,75

128

4, 16

0,021

146

2,45

135

2,02

0,007

149

2,14

140

1,75

0,008

Milli parktaki bitki
cesitliliqini qorrnek
isterim.
Milli park hakkmda bilgi
sahibi olmak isterim.
Milli park icerisinde
bulunan bitkiler
toplanrnahdrr,
Milli parklar hakkrnda
bilgilerimi cevrerne
anlatmrn.
Milli park icerisindeki
hayvanlara zarar verme
duygusu beni korkutur.
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O<;uncu Alt

5. 4.

Problemle ilgili Bulgular

Arastrrrnarun ucuncu alt problemi, "Oqrencilerin
bulunan

milli parka yonelik tutumlan

srrutlanna

yasadrklan cevrede

gore anlamli

bir farkhlik

qostermekte midir?" seklindedir. Ogrencilerin gittikleri srruta gore milli parka
yonelik

tutumlanna

ait tammlayrci

istatistikler

cizelqe

41

ve

42'

de

sunulmaktadrr.

Cizelqe

41. Milli Parka Yonelik Tutum 619egi Toplam

Madde Ortalama

degerlerinin Srruta Gore T -Testi Sonuclan
p

5. Srruf

4. Smit
N

x

N

x

153

2,22

145

2,17

Yukandaki
srruflara

gore

0,604

cizelqede goruldugu gibi, milli parka yonelik tutum ol9egi
karsilastmldrqmda

bulunmam1§t1r(P<0,05

deqildir),

istatistiksel

olarak

4. srruf ogrencilerin

anlamli

farklihklar

tutumunun

aritmetik

ortalamasi 2,22 iken 5. srruflann ortalarnasi 2, 17' dir. 5. struf ogrencilerinin
tutumu

daha olumlu iken, 4. ve 5. srrut ogrencilerin

milli parka yonelik

tuturnlanrun olumlu ve yakrn olduqu qorulrnektedir.

Cizelqe 42. Milli Parka Yonelik Tutum Ol9egi Madde ortalama deqerlerinin
Srruta Gore T -Testi Sonuclan
4. Smit

Milli parkta ders islernek isterim.

5. Smit

p

N

x

N

x

144

2,20

139

2,80

0,001

146

2,41

139

2,05

0,037

145

3,07

140

2,66

0,012

146

3,16

143

3,59

0,015

Milli parki gezip dolasrnak beni
dinlendirir.
Milli park cevresinde yasayan
insanlar diger insanlara gore
daha saqlrkhdir.
Milli parklann yonetirni
yakmmdaki koylulere
brrakrlmahdrr.
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Yukandaki

cizelqede

goruldugu

srruflara gore karsrlastrnldiqmda
anlamh tarkhhklar bulunrnustur

gibi, milli parka yonelik tutum olgegi
dart tane maddede

istatistiksel

olarak

(P<0,05).

• 5. struf ogrencileri milli parkta ders islerne konusunda kararsiz kallrken 4.
srruf ogrencileri milli parkta ders islernek fikrine kattlrnaktadir.
• Hem 4. hem de 5. siruf ogrencileri
dinlendirir''

"Milli park, gezip dolasrnak

katrhrken 5. smrt ogrencilerinin

maddesine

beni

tutumunun

daha

olumlu olduqu qorulrnektedir.
• Her iki strut ogrencileri de milli park csvresinde yasayan insanlann daha
saqhkh olduqu dusuncesmde

kararsrz kalirken 4. srrut ogrencilerinin

daha

fazla kararstzhk icinde olduqu cizelqeden qorulrnektedir.
• 4. struflar milli park yonetiminin koylulere brrakrlmast konusunda kararsiz
iken

5.

strut

ogrencileri

yonetirnin

koylulere

btraktlrnasi

fikrine

katrlrnarnaktadrr.

5. 5.

Dorduncu Alt Problemle ilgili Bulgular
Arastrrrnarun dorduncu alt problemi, "Ogrencilerin yasadiklan cevrede

bulunan

milli parka yonelik

qosterrnekte
parka

tutumlan

midir?" seklindedir,

yonelik

sunulrnaktadir.

tutumlanna

ait

Ogrencilerin
tarurnlayrci

Qizelgede goruldugu

okullara gore karsrlastmldrqmda

okullara

gore anlamh

okuduklan

bir farklihk

okula gore milli

istatistikler

cizelqe

43'

de

gibi, milli parka yonelik tutum ol9egi

istatistiksel olarak anlarnh farkhhk yoktur

(P<0,05 deqildir). En olumlu tutuma milli parka en yakm okul olan Dipkarpaz
lkokulu sahipken en olumsuz tutuma da Erenkoy ilkokulu ogrencileri sahiptir.
Kurnyah ve Ziyamet ilkokullanrun tutum oranlan ise birbirine yakrndir.
Qizelge 43. Milli Parka Yonelik Tutum Ol9egi Toplam Madde Ort.alama
deqerterinin Milli Park Cevresindeki Farkh Okullara Gore ANOVA
Sonuclan
Seh it
Dipkarpaz
ilkokulu

Erenkoy
ilkokulu

Mentes
Zorba
llkokulu

p
Ziyamet
ilkokulu

Kumyall
ilkokulu

Mehmetcik

ilkokulu

N

X

N

X

N

X

N

X

N

X

N

X

61

2,02

75

2,34

20

2,07

84

2,24

17

2,23

41

2,12
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Yukandaki
okullara
anlarnli

gore

cizelqede goruldugu gibi, milli parka yonelik tutum olgegi
karsrlastmldrqrnda

tarkhhklar

bulunrnustur

maddeler
(P<0,05).

arasrnda

istatistiksel

olarak

Bu anlarnh farkliliklann

hangi

okullar arasmda olduqunu saptamak icin ise Scheffe testi uyqulanrrnstrr:
• "Milli parkta ders islernek isterim" maddesinde

Mehrnetcik, Erenkoy ve

Dipkarpaz ilkokullan ogrencileri olumlu tutuma sahip iken Ziyamet ve Sehit
Mentes Zorba ilkokullan kararsrz kalrrustrr. Tum ilkokullarla arasmda anlarnh
fark crkan Kurnyah ilkokulu ogrencileri ise katrlrnayarak olumsuz bir tutum
serqilemistir.
• "Milli parktaki bitki cesitliliqini qorrnek isterim" maddesinde Dipkarpaz ve
Kumyah

ilkokullan

ogrencileri

bu fikre

tamamen

katihrken

diger

okul

ogrencileri katrlrnaktadrr ve anlamli fark Erenkoy ve Dipkarpaz ogrencilerinin
tutumu arasmda cikrrustrr.
• "Yaz tatilimi
maddesinde,

milli

park

icerisinde

kurulan

kampta

qecirmek

anlamh fark yine Dipkarpaz ve Erenkoy llkokullan

isterim"
arasmda

crkrmsnr. Dipkarpaz, Mehmetcik, Ziyamet ve Sehit Mentes Zorba ilkokullan
ogrencileri bu maddeye katrlarak kamp fikrine daha steak bakarken, Erenkoy
ve Kurnyah ilkokullan ogrencileri ise bu konuda kararsiz kalrrustrr.
• "Milli parki gezip dolasrnak beni dinlendirir'' maddesine baktqrrmzda ise
anlamli tarkm Dipkarpaz ilkokulu ile Erenkoy ve Ziyamet ilkokullan arasmda
olduqu belirlenrnistir. Erenkoy, Dipkarpaz, Mehrnetcik ve $ehit Mentes Zorba
ilkokullan

ogrencileri

olduqu dusuncesine

milli parkta gezip dolasrnarun
katrhrken,

dinlenmeye

yardrrnci

Kumyali ve Ziyamet ilkokulu ogrencileri bu

konuda kararsiz bir tutum serqilernistir.
• "Milli

park

cevresinde

yasayan

insanlar

diger

insanlara

gore

daha

saqhkhdir" maddesinde, Dipkarpaz ilkokulu ogrencilerinin tutumu ile Erenkoy
ve Mehrnetcik ilkokullannrn

ogrencilerinin

tutumu arasmda aynca, Ziyamet

ilkokulu ile de Mehrnetcik ilkokulu bgrencilerinin tutumu arasinda anlarnh fark
crkrmstrr,
sergilerken

Dipkapaz ilkokulu ogrencileri fikre katrhrken yani olumlu bir tutum
Mehrnetcik ilkokulu ogrencileri

bu dusunceye

katrlrnarnaktadrr,

Mekrnetcik, Ziyamet, Kurnyah ve $ehit Mentes Zorba ilkokullan ogrencilerinin
ise kararsiz kald1g1 qorulmustur.
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• "Milli parklann yonetirni yakmmdaki koylulere brrakrlrnahdrr" maddesinde
Kumyah

ilkokulu

6grencilerilerinin

tutumlan

ile

Dipkarpaz

ve

Ziyamet

ilkokullan 6grencilerinin tutumlan arasrnda anlarnh bir fark crkrmsnr. Kurnyali
ilkokulu milli park yonetiminin koylulere brrakrlrnasi dusuncesine katrlrnazken,
Dipkarpaz ve Ziyamet ilkokullan bu konuda kararsiz kalrmstrr,
• "Milli

parkta

koylulerin

hayvancilrk

yapmasina

izin

verilmelidir''

maddesinde okullar arasmdaki tutum farkmdan ilki Dipkarpaz ve Mehmetcik
arasmdadir.
Mehrnetcik

Dipkarpaz

ilkokulu

ilkokulu 6grencileri

ikinci anlarnh tutum farki

6grencileri

bu konuda

kararsiz

kalrrus,

ise bu konuya katrlrnarrustrr. Bu konudaki

Erenkoy

ilkokulu

ile

Kurnyah ve Mehrnetcik

ilkokullan arasmdadrr. Erenkoylu ogrenciler bu konuda kararstzken, Kurnyal:
ve Mehrnetcik 6grencileri bu dusunceye katrlrnarmstrr.
• "Milli parkta olumsuz bir olay Iarkettiqimde
sabrrsrzlanmrn"

maddesine

6grencileri

arasinda

ogrencileri

bu

baktrqirruzda,

ilgililere haber vermek icin

Dipkarpaz

ve Erenkoy

anlarnh tutum farki olduqu saptanrrustrr.

ifadeye

katihrken,

Erenkoy

ilkokulu

ilkokulu

Dipkarpaz

6grencileri

kararsiz

kalrrustrr.
• "Milli park icerisinde ekolojik(organik) tanma izin verilmelidir'' maddesinde
Kurnyah ilkokulunun butun diqer okullardan anlarnh farkh bir tutuma sahip
olduqu saptanrrustrr, Kurnyah ilkokulu 6grencileri milli parkta organik tanma
izin verilmesine kars: crkan okul olrnustur. Bunun sebebi cocuklann organik
tanrru

normal

tanm

ile

ayrn

Dipkarpaz ve Mehrnetcik ilkokulu

sekilde

alqrlarnalanndan

6grencilerinin

kaynaklanabilir.

tutumu olumlu iken diger

okullar daha kararsiz bir tutum serqiternislerdlr.

5. 6. Besinci Alt Problemle ilgili Bulgular
Arastrrmarun

besinci alt problemi, "Oqrencilerin

yasadiklan

cevrede

bulunan milli parka yonelik tutumlan ile annelerinin egitim duzeyleri arasinda
anlarnh bir iliski var rmdir? " seklindedir.
duzeylerine

Ogrencilerin

gore milli parka yonelik tutumlanna

cizelqe 45' de sunulrnaktadrr.

annelerinin

egitim

ait tarurnlayrc: istatistikler

Cizelqede goruldugu gibi, milli parka yonelik

tutum 6l9egi annelerinin egitim duzeyleri ile

karsilastmldrqmda

istatistiksel

olarak anlamh farkhlrk yoktur (P<0,05 deqildir), Genelde olumlu bir tutumdan
soz edilebilir.

Bu cahsmada

en olumlu tutuma

annesi

lise ve Ortaokul
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mezunu olanlar
olanlar

sahipken en olumsuz tutuma da annesi universite

mezunu

sahiptir. Bu durum universite mezunu annelerin genelde 9al1~t191,

cahsrnayan lise ve ortaokul mezunu annelere gore evde cocuquyla daha az
ilgilenebilmesiyle acrklanabilir.

Qizelge 45. Milli Parka Yonelik

Tutum

Olgegi Madde Toplam

Ortalama

Degerlerinin Annelerinin Egitim Duzeyine Gore ANOVA Sonuclan
ilkokul

Lise

Ortaokul

Universite

Herhangi bir okul bitirmedi

N

x

N

x

N

x

N

5f

N

X

84

2,17

46

2, 11

68

2,10

36

2,33

30

2,27

p

0,071

Cizelqe 46. Milli Parka Yonelik Tutum Olgegi Madde ortalama degerlerinin
Annelerinin Egitim Duzeyine Gore ANOVA Sonuclan
Herhangi
ilkokul

Lise

Ortaokul

bir okul

Oniversite

p

bitirmedi
N

X

N

X

N

X

N

X

N

x

84

1,98

46

1,69

68

1,69

36

2,55

30

2, 16

0,007

81

1,70

47

1,65

67

1,97

36

2,50

30

1,90

0,015

Milli park
icerisinde herkes
tarafindan
qorulrnesi
gereken tabiat
quzellikleri vardir
Milli parklar
konusunda halk
bilgilendirilmelidir

Qizelgede goruldugu

gibi, milli parka yonellk tutum olgegi annenin

egitim duzeylerine gore karsrlastmldrqmda

maddeler arasrnda

istatistiksel

olarak anlarnh tarkhlrklar bulunrnustur (P<0,05). Bu anlarnh farkhhklann hangi
egitim

duzeyleri

uyqulanrrustrr:

arasmda

olduqunu

saptamak

icin

ise

Scheffe

test
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• "Milli

park

icerisinde

herkes

taratmdan

qorulrnesi

gereken

tabiat

quzellikleri vardrr'' maddesinde anlarnh fark annesi lise mezunu olanlar ile
universite

mezunu

olanlar

arasmda

crkrmstrr. Annesi

lise mezunu

olan

ogrenciler bu dusunceye katrhrken, annesi universite mezunu olan ogrenciler
bu konuda kararsiz kalrrustrr. Cizelqeden

de qorulebileceqi

gibi en olumlu

tutuma annesi ilkokul ve ortaokul mezunu olanlar sahiptir.
• "Milli parklar konusunda halk bilgilendirilmelidir''

maddesinde ise anlamll

tutum tarki annesi ilkokul mezunu olan ogrenciler
olanlar arasmda

crkrrustrr, Annesi

ile universite

mezunu

ilkokul mezunu olanlar bu dusunceye

katihrken, universite mezunu olanlar bu konuda kararsiz kalrrustrr. En olumlu
tutuma annesi ortaokul mezunu olanlar sahipken diger ogrenciler de olumlu
tutuma sahiptir.

5. 7

Altmc: Alt Problemle ilgili Bulgular
Arastrrmarun

altmci alt problemi,

"Ogrencilerin

yasadrklari

cevrede

bulunan milli parka yonelik tutumlan ile babalanrun egitim duzeyleri arasmda
anlarnh bir iliski var rrudrr? " seklindedir.
duzeylerine

Ogrencilerin

gore milli parka yonelik tutumlanna

babalanrun

ait tamrnlayrci

egitim

istatistikler

cizelqe 47' de sunulmaktadrr.
Cizelqe 47. Milli Parka Yonelik Tutum

Olgegi Toplam

Madde Ortalama

Deqerlerinin Babalanrun Egitim Duzeyine Gore ANOVA Sonuclan
Herhangi
ilkokul

Ortaokul

Oniversite

Lise

bir okul

p

bitirmedi

N

x

N

X

N

X

N

X

N

X.

59

2,21

62

2,14

72

2,20

41

2,15

25

2,38

0,249

Milli

parka

duzeyine gore

yonelik

tutum

karsrlastmldrqmda

Genelde ogrencilerde

olgegi

ogrencilerin

babalanrun

egitim

istatistiksel olarak anlarnh farklrlrk yoktur.

olumlu bir tutum vardrr, En olumlu tutuma babasi

Ortaokul ve universite mezunu olanlar
babast okula gitmeyenler sahiptir.

sahipken en olumsuz tutuma da
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Cizelqe 48. Milli Parka Yonelik Tutum Ol9egi Madde ortalama deqerlerinin
Babalanrun Egitim Duzeyine Gore ANOVA Sonuclan
Herhangi
ilkokul

Ortaokul

Lise

bir okul

Oniversite

p

bitirmedi

N

x

N

-x

N

X

N

X

N

x

59

2,54

62

3,04

72

3,33

41

2,78

25

2,60

0,008

58

3,00

61

2,92

73

3,25

39

3,77

25

2,28

0,003

Milli park
cevresinde
ya~ayan
insanlar diger
insanlara
gore daha
saqhkhdir
Milli parkta
koylulerin
hayvancihk
yaprnasma
izin
verilmelidir

Yukandaki

tabloda goruldugu

babarun egitim duzeylerine

gibi, milli parka yonelik tutum ol9egi

gore karsrlastmknqmda

istatistiksel

olarak

anlarnh farkhhklar

farkhhklann

hangi egitim duzeyleri

bulunrnustur

arasmda

maddeler
(P<0,05).

olduqunu

arasmda

Bu anlarnh

saptamak

icin ise

Scheffe test uyqulanrrustrr:
• "Milli

park

cevresinde

saqhkhdir" maddesinde

yasayan

insanlar

diger

insanlara

gore

daha

anlarnh tutum farki babasi ilkokul mezunu ile lise

mezunu olanlar arasmda crkrrustrr, Babasi ilkokul mezunu olanlann tutumu
kararsiz iken babasi lise mezunu olanlar daha da kararsiz crkrrustrr,
• "Milli

parkta

maddesinde
Babasi

koylulerin

hayvancrhk

yapmasrna

ise anlarnh fark, ilkokul ve universite

ilkokul

mezunu

olanlar

bu konuda

mezunu olanlar bu dusunceye katrlmarnaktadir.

izin

verilmelidir"

mezunlan

arasmdadrr.

kararsiz

kalirken,

universite
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5. 8 Yedinci Alt Problemle ilgili Bulgular
Arastrrrnarun yedinci alt problemi, "Oqrencilerin
bulunan Karpaz Milli Parki' na yonelik tutumlan

yasadiklan

cevrede

ile bulunduklan

yerlesirn

birimi arasinda anlamh bir iliski var rrudir?" seklindedir. Ogrencilerin yerlesim
birimlerine

gore milli parka yonelik tutumlanna

ait tarumlayici

istatistikler

cizelqe 49' da sunulmaktadrr,
Cizelqe 49. Milli Parka Yonelik Tutum

Olgegi Toplam

Madde Ortalama

Degerlerinin Yerlesirn Birimlerine Gore ANOVA Sonuclan
Koy

N

X

p
0,001

Dipkarpaz

61

2,02

Erenkov

43

2,25

Yesilkov

22

2,04

Zivarnet

-28

2,35

Kurnvah

16

2,22

Mehrnetcik

24

1,87

Gelincik

19

2,25

Boltash

4

2,06

Derince

15

2,20

Tashca

1

1,88

Avtepe

2

1,45

Kuruova

6

2,56

Kaleburnu

4

2,43

Pamuklu

5

2,57

Batra

8

2,79

Yedikonuk

1

1,70

Balalan

3

2,01

22

2,40

6

2,57

Sipahi
Adac;ay

Cizelqeden de goruldugu gibi, milli parka yonellk tutum olgegi yerlesim
birimlerine

gore karsrlastmldrqmda

istatistiksel

olarak anlarnh farkhhklar

bulunrnustur (P<0,05).
• 2 ogrencinin bulunduqu Avtepe 1,45' lik aritmetik ortalamayla en olumlu
tutuma sahiptir.
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• G69 almayan eskiden beri turk koyu olan Kuruova' run aritmetik
ortalarnasi 2,56

ve Turkiye' den gelen qocrnenlerin ya§ad191 Pamuklu' nun

ki ise 2,57 crkrrustrr, Demografik yapilan bu kadar farkh iki koyun tutumunun
nerdeyse ayru crkmasi acrklanmasi gereken bir durumdur.
• Diger onernli nokta ise milli park alaruna en uzak koylerden biri olan
Mehmetcik cocuklanrun tutumunun yuksek olmasrdir: hatta 1 ve 2 ogrencinin
olduqu Avtepe ve Yedikonuk koyleri haricinde en olumlu tutum puaruna
(1,87) bu koy cocuklan (24 ogrenci) sahiptir.
• Kuruova, Batra, Pamuklu ve Adacay koyleri cocuklan genelde kararsiz bir
tutum sergilerken Dipkarpaz, Yesilkoy, Erenkoy, Ziyamet, Kurnyair, Gelincik,
Boltasli, Derince, Kaleburnu, Balalan ve Sipahi koyleri cocuklanrun tutumu
ise olumludur.
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BOLOM VI
SONU<; VE ONERiLER

6. 1. Sonuclar
Milli parka yonelik tutum ol9egi ile elde edilen bulgular doqrultusunda
ulasilan sonuclar asaqidakt gibidir:
1. Milli park cevreslnde yasayan ilkogretim 4. ve 5. strut ogrencilerinin

milli

parka ycnelik % 64 orarunda olumlu tutumlara sahip olduklan qorulrnektedir.
• Milli parklar cevresinde

yasayan 4.ve 5. srrut ogrencilerinin

yansmdan

tazlasmm (%55.1) milli park ortarrunda ders islernek istedikleri qorulrnektedir.
• %83' luk olumlu tutum oraru, ogrencilerin buyuk coqunluqunun yasadiklan

cevredeki

milli

parktaki

bitki

cesitliliqini

gorup

istedlqini

ogrenmek

qosterrnektedir.
• Ogrencilerin %78.3' unun milli park hakkmda bilgi sahibi olmak istedikleri
qorulmektedir.
• Ogrencilerin

buyuk coqunluqunun

(%67' si) yasadiklan

cevredeki

milli

parkrn cesit] faydalan olduqunu, daha az bir bolumunun ise (%23,4' u) cesitli
zararlan olduqunu dusundukleri qorulmektedir,
• Ogrencilerin

buyuk 9ogunlugunun(

%69.5) milli parkta bulunan bitki ve

hayvanlann Kibns icin onernli olduqunu dusundukleri qorulrnektedir.
• Ogrencilerin
tanmrnasma

buyuk 9ogunlugun
katkida bulunduqunu

(%64) milli parkrn yasadrklan
dusundukleri

cevrenin

ve yaz tatillerini milli park

icerisinde kurulan kampta qecirmek istedikleri qorulrnektedir.
• Ogrencilerin

buyuk

bir 9ogunlugu

milli park icinde

herkes tarafmdan

qorulmesi gereken tabiat quzellikleri olduqunu dusunrnektedir.
• Ogrencilerin %62,2' si milli park icerisindeki aqaclann odun ihtiyaci icin
kesilmemesi

qerektiqini

dusunurken,

% 10,2'si

kesilmesi

qerektiqini

dusunrnektedirler.
• Ogrencilerin
korunmasi

buyuk bir orarurun (%83,6) Karpaz Milli Parki' run daha iyi

qerektiqini

du§undugu qorulmektedir

ve ogrencilerin

en yuksek

olumlu tutum oraruna bu maddede sahip olduklan tespit edilrnistir.
• Ogrencilerin

onemti

bir k1sm1(%73,6) halkrn

bilgilendirilmesi qerektiqini dusunmektedirler.

milli

parklar

konusunda
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• Ogrencilerin
bitkilerin

% 70' inin uzeri yasadrklan cevrede bulunan milli parktaki

toplanmamasi,

hayvanlann

avlanrnamasi

yonunde

tuturnlanru

ortaya koymaktadirlar.
• Ogrencilerin

%65.7' si milli parkta gezip dolasirken

dinlendiklerini

ifade

etmektedirler.
• Ogrencilerin

%64,6' sirun milli parkla ilgili bilgilerini cevresiyle

paylastrqi

qorulrnektedir.
• Ogrencilerin

%37,6'

s: milli park cevresinde

yasayan

insanlara gore daha saqlikl: olduqunu dusunurken

insanlann

diger

%32.6' st ise kararsiz

kalrrustrr.
• Ogrencilerin

%49,5' i milli parkm yonetirninin

brrakrlrnamasi qerektiqini dusunurken,

yakrn cevredeki koylulere

%22,5' inin ise bu konuda kararsiz

kald191 gorulmektedir.
• Ogrencilerin 9ogunlugu (%57,2) milli parkta doqal dengenin bozulrnamasi
icin hicbir yapiya (otel, motel, asfalt yollar vb. ) izin verilmemesi qerektiqini
dusunrnektedir.
• Ogrencilerin

buyuk coqunluqu

milli parklan sessiz, sakin ve dinlendirici

ortamlar olarak qorrnektedir.
• Ogrencilerin %40,6' hk krsrru milli parklarda hayvancrhqa izin verilmemesi,
%37, 1' lik krsrru ise izin verilmesi qerektiqini dusunrnektedir.
• Ogrencilerin %38,5' lik krsrru yasadiklan cevredeki milli parkrn hayvancihqi
olumsuz yonde etkilediqini ,%26,4' u ise etkilernediqini dusunrnekte ve %35'
lik bir ogrenci de bu konuda kararsiz kalrnrstrr. Karpazh ogrencilerin olumsuz
tutuma sahip olduklan tek madde bu olmustur,
• Ogrencilerin

9ogunlugunun

milli parka giri§ -

crkrsm

kontrollu

olrnasi

qerektiqini du§undugu qorulmektedir,
• Ogrencilerin
qorrnezden

9ogunlugu

milli parka zarar veren birini qorduklerinde

gelmediklerini,

onu derhal uyardiklanru

onu

ve gerekli qordukleri

takdirde yetkililere haber verdiklerini belirtrnislerdir.
• Ogrencilerin 9ogunlugunun

milli parkta bulunan bitki ve hayvanlara zarar

vermekten korktuklan, milli parklar olmasa bircok bitki ve hayvan turunur, yok
olacaqim dusundukleri qorulrnektedir.
• Ogrencilerin 9ogunlugu milli park lcerisinde ekolojik tanma izin verilmesi
qerektiqim dusunrnektedir.
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• Ogrencilerin

9ogunlugu ziyaretcilerin

milli park, dolasirken

yerel halktan

rehber kullanmalan qerektiqini dusunrnektedir.
2. Karpaz Milli Park, cevresinde yasayan 4. ve 5. strut ogrencilerinin

milli

parka yonelik tutumlan cinsiyete gore anlarnh bir farklihk qostermernektedir.
krzlann tutumunun aritmetik ortalarnasi 2, 12 iken erkeklerin ortalamasi 2,25'
dir. Kizlann tutumu daha olumlu iken kizlann ve erkeklerin milli parka yonelik
tuturnlanrun olumlu ve yakm olduqu qorulmektedir.
3. Karpaz Milli Park, cevresinde yasayan 4. ve 5. smrt ogrencilerinin
parka

yonelik

tutumlan

okuduklan

srrufa

gore

anlarnh

bir

milli

farklrlik

4. srruf ogrencilerin tutumunun aritmetik ortalamasi 2,22

qosterrnernektedir,

iken 5. srruf ogrencilerin ortalarnasi 2, 17' dir. 5. strut ogrencilerinin

tutumu

daha olumlu iken 4. ve 5. smrt ogrencilerinin milli parka yonelik tutumlanrun
olumlu ve yakrn olduqu qorulrnektedir.
4. Karpaz Milli Park, cevresinde yasayan 4. ve 5. srruf ogrencilerinin

milli

parka yonelik tutumlan annelerinin egitim duzeylerine bagl1 olarak anlamh bir
sekilde deqisrnernektedir.
5. Karpaz Milli Park, cevresinde yasayan 4. ve 5. strut ogrencilerinin

milli

parka yonelik tutumlan babalanrun egitim duzeylerine bagl1 olarak anlamh bir
sekilde degi§memektedir ..
6. Karpaz Milli Park, cevresinde yasayan 4. ve 5. srrut ogrencilerinin

milli

parka yonelik tutumlan okullanna gore anlarnh bir farkhhk qosterrnernektedir.
Ancak ayru anketi kullanarak benzer bir arastrrma yapan Huriye Denis' in
(2007) calrsmasmda

ise okullara

gore ogrencilerin

tutumlannda

anlamll

farkhliklar crkrmstrr.
7. Milli parka yonelik tutum ol9egi ogrencilerin
karsrlastmldrqmda

istatistiksel

olarak

anlamh

yerlesirn birimlerine
farklihklar

gore

bulunrnustur

(P<0,05). Avtepe 1,45' lik aritmetik ortalamayla en olumlu tutuma sahipken
2,79 ortalamayla
olumlu

tutumu

Batra en olumsuz tutuma sahiptir. Avtepe cocuklannrn
7 yrldrr koylerinde

yapilan

lale festivali

ile acrklanabilir.

Kuruova, Batra, Pamuklu ve Adacay koyleri cocuklan genelde kararsiz bir
tutum sergilerken diger koy cocuklarmrn tutumu ise olumludur.
Literatur tararnasi ve Karpaz Milli Park alarunda yapilan incelemeler
sonucu
gibidir:

elde edilen bulgular

doqrultusunda

cikanlan

sonuclar

asaqidaki
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• Dunyada yaklasik 6555, Turkiye' de ise 39 adet (877.77 ha.) milli park
mevcut iken KKTC' de henuz daha yasal sureci tamarnlanrrus bir milli park
yoktur. Bircok ulkede milli parklar icin ayn bir yasal duzenlerne varken KKTC'
de, anayasasmda maddesi olrnasma raqrnen, 30 yih askrn bir suredir yasal
surec tarnarnlanamarrus, bir milli park yasasi crkartrlarnarmstrr.
• Olkemizdeki

milli parklara

yonelik

yasal

duruma

bak1ld191

zaman

bir

karqasa yasanrnaktadrr. Milli parklann duzenlenrnesine yonelik olarak, yasal
duzeyde tarkh kurumlar tarkh tarkh yetkilendirilrnis;

idari anlamda donern

donem cahsrnalar yapmak uzere farkll kurumlar qorevlendlnlmis; aynca tarkh
farkh kurumlar da ayru konu uzerinde birbirinden habersiz

yasal ve teknik

cahsrnalar yurutrnustur,
• Karpaz

Milli Park alanmdaki

herhangibir

bilimsel calisrnaya

turizm,

altyapi ve yaprlasrna

dayandmlrnadan

yapllmakta,

calisrnalan

doqaya zarar

verecek nitelik tasrmaktadrr,

6. 2. Oneriler
Milli parka yonelik tutum ol<~egi ile elde edilen sonuclar doqrultusunda
yaprlan oneriler asaqidaki gibidir:
• Cevre ile ilgili konular islenirken ogrencilerin yasadrklan cevrede bulunan
milli park egitim ortarru olarak kullarulmahdrr,
•

Ogrenciler

milli

park

icerisinde

bulunan

bitki

9e§itliligi

hakkmda

bilgilendirilmelidir.
• Ogrencilerin
kulturel,

yasadrklan

ekonomik,

cevrede

turistik

kaynak

bulunan

milli parkm biyolojik, coqrafi,

deqerleri

hakkrnda

aynntih

olarak

bilgilendirilmesi saqlanmahdrr.
• Milli parkm bolqesel ve evrensel

olarak saglad191

faydalar

konusunda

ogrenciler bilinclendirilrnelidir.
• Ogrencilerin milli park icerisinde kamp yapmalanna

olanak verilerek doqal

kaynak deqerlerini yasayarak ogrenmeleri saqlanrnahdir.
• Milli park icerisinde bulunan tabiat quzeiliklerinin butun ilkogretim ogrencileri
taratmdan gorulmesine olanak verilmelidir.
• Ogrencilere

milli park icerisinde

bulunan

gerektigi konusunda aynntrh bilgi verilmelidir.

aqaclann

neden

korunmasi
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•

Milli

parkm

daha

bilgilendirilmesi

iyi

korunrnasi

saqlanarak

koruma

qerektiqini

dusunen

faaliyetlerine

krsrnen

bgrencilerin

de olsa

dahil

edilmesi saqlanrnahdir.
• Milli parktaki bitkilerin toplanrnarnasr, hayvanlann avlanmarnasi qerektiqini
dusunen bgrencilerin ilerleyen yaslarinda bu dusuncelerini deqistirrnemeleri

icin o bblgedeki

bitki ve

hayvanlann

bnemi

kisiler tarafindan

uzman

anlatrlrnahdir.
• Milli park: gezip dolasirken dinlendiqini ifade eden bgrencilerin serbest
zamanlannda milli park icerisinde gezip dolasrnalanna olanak saqlanrnahdrr.
• Ogrenciler milli park ybnetimi hakkmda bilgilendirilerek halkm bu konuda
uzerine dusen gbrevi yaprnasma olanak saqlanrnahdir.
• Yerel halktan kisiler milli park hakkrnda bilgilendirilerek milli park icerisinde
rehber olmalan saqlanabilir.
• Milli park cevresindeki

butun ilkoqretirn bgrencilerinin

milli parka gitmesi

saqlanmahdrr.
• Milli park cevresinde
taranndan

bulunan

bilgilendirilmesi

farkil

saqlanarak

okul bgrencilerinin
cevresine

uzman

kisiler

ybnelik daha duyarh ve

bilincli bir nesil yetistirilmesi saqlanrnahdrr.
• Cevre egitimi anlayrsrrun tum okul duzeylerindeki

bgrencilerimize

ilkbgretim duzeyindeki bgrencilerimize

kazandmlabilmesi,

egitime

bu konuda

bnem

vererek,

bgrencilere

duyarhliqm kazandmlmasi
cahsmalar

istenilen

duzeylerinde

bgrencilerin

tutum

ancak bu ybndeki

gerekli

bilgi, beceri

ve

ile murnkundur. Bu arnacla bu cahsrnanm benzeri

tum bgretim

duzeylerindeki

bzellikle

duzeyinin

yaprlrnalrdrr.

milli parka ybnelik
saqlanarnadrqi

Bbylelikle

tutumlan

durumlarda

tum egitim

karsilastmlabilir.
ise

cevre

dersi

rnufredati qelistirilrnelidir.
• Nitel ve/veya

farkil

ybntemlerle

yeni

arasttrrnalar

yapilarak

bu tarz

calismalar desteklenmeli; her acidan veri elde edilmelidir .
.,

• Basin ve yayrn kuruluslanrun
vererek,

konu

oulunulmalidtr.

hakkmda

egitici

cevre egitimi konulanna
programlar

yapmalan

daha fazla yer
icin

tesviklerde

ilgili Arastrrrnalar bolumunde anlatilan ve bu konuda yapilrrus

olan cahsrnalann sonuclan da bunu destekler niteliktedir.
Milli parka ybnelik tutum bl9egi kullarularak Turkiye lsparta' da 2007'
de Huriye Denis tarafrndan yapilan cahsrnada bgrencilerin olumlu tutum oraru
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% 77 iken bu calrsrnada ise %64' tur: yani lsparta' daki sekizinci siruf
ogrencilerinin

tutumu

daha olumludur;

aradaki

fark

lsparta'

daki cevre

egitiminin farkh olrnasi ve/veya ogrencilerin farkh srruflarda okumalan yani
farkh yas gruplannda olmalan ile acrklanabilir. Aynca Denis' in cahsmasmda
ekolojik

tanma

izin

verilmemesi

yonunde

tutum

belirtilirken

Karpazll

ogrenciler ise Ekolojik tanm yaprlmasi yonunde olumlu tutum serqilernistir.
Karpazh ogrenciler milli parklann hayvancihqi
goru§ belirtirken Denis' in arastirmasmda
yonunde

goru§ belirtrnistir.

karsrlastmldrqrnda

Ancak

olumsuz etkilediqi yonunde

ise ogrenciler tam tersi etkilernediqi

genel olarak

Denis'

in calrsmasi

ile

ogrencilerin bircok maddede ortak tutuma sahip olduklan

qorulrnektedir.
Literatur

tararnasi

incelemelerden

cikanlan

ve

Karpaz

sonuclar

Milli

Park

doqrultusunda

alarunda

yapilan

yapilan

oneriler

ise

asaqidaki gibidir:
• Krbrrs Akdeniz bolqesinde yer almasi ve bir ada olmasi nedeniyle evrensel
acidan da korunmasi oncellkll bir bolqedir. Akdeniz bolqeslnin sahip olduqu
zengin biyolojik cesitlilik, essiz peyzaj quzelliklert ve farkh kulturel dokusu
uluslararasi doqa koruma orqutlerinin de dikkatini cekrnektedir ve korunmas:
qerektiqi

vurqulanmaktadir.

Diger

qellsrnis

ulkelere

ve Kibns'm

kesimine kryasla Kuzey Krbns doqal peyzaj karakteristiklerini
kaybetrnernis

quney

buyuk oranda

bir ulkedir, Ancak qelismekte olan bir ulke olmasi ve politik

nedenler dolayrsiyla doqa tehlike altrndadir ve korunrnasi gereklidir.
• Karpaz Milli Parkr' yla ile ilgili yasa en krsa zamanda Meclis' ten qecirilerek
yasal surec tarnarnlanmahdrr.
• Karpaz Milli Park: alarunda farkh taraflar bulunmaktadrr,

Bu taraflann bir

krsrru yasalarla donatrlrrustrr, Orman dairesi orman alanlannda,
ve Muzeler Dairesi eski eser alanlannda,
yetkileri

alarunda,

alanlannda,

Cevre

Belediye

Koruma

beledi

Sehir Planlama Dairesi planlama

Dairesi

hizmetler

Eski Eserler

doqal

alarunda

hayatm

v.b.

korunmasi

kurumlar

degi§ik

alanlarda yasal yetki ile donatilrrustrr. Bu durumlar goz onune almarak bu
karrnasadan

kurtulmak

i9in oncelikle Karpaz Milli Park!' na yonelik yasal

duzenlerneyi doqru yapmak gerekmektedir. Bu yasal calismada tum taraflann
konum ve pozisyonlan da goz onune ahnrnahdrr.
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• Adi qecen milli parkta turizm, yaprlasrna, tanm vb. surecler etkin olarak
korumaya donuk olarak denetlenmeli, alana zarar verilmemelidir.
• Karpaz Milli Parki ile ilgili Master, Uygulama, Yonetirn vb. planlar yasal
surecin

tamamlanrnasi

akabinde

yururluge

girmeli,

kontrol

ve denetim

yaptlrnahdrr.
• Milli Park, Sulak Alan vb. koruma alanlanyla ilgili kapsarnh ve bilincli bir
cevre egitimi, ozelde yerele, genelde ise tum KKTC halkrna belirli bir plan ve
program dahilinde verilmeli ve halkm tarkmdahq:

arttmlarak

doqa koruma

maksimum duzeyde saqlanabilmelidir,
• Bilimsel, arastirma
yonelik

halkin

ve egitim arnach gelen ziyaretci

btlinclendirilrnesi

ve ekoturizm

sayrsrrn artrrrnaya

gibi doqa

koruma

amach

aktivitelerin tesvik edilmesi gerekmektedir.
• Milli parkm sahip olduqu rnirasm korunarak gelecek kusaklara aktanlrnasi
icin, alarun doqa koruma ilkeleri acismdan

degerlendirilmesi

9e~itlilige iliskin envanter

butuncul

ve arastrrmalann

ve biyolojik

bir koruma anlayrsi

dahilinde tamamlanarak uygun cozurn onerilerinln getirilmesi ve uyqulanrnasi
gerekmektedir.
Sonuc
deqerlerinin
saqlanmastrun

olarak;

Karpaz

korunmasr,
sadece

Milli Parkr'

yonetilrnesi,
ulusal,

run doqal

kullarulrnasi

bolqesel

ve yerel

ve

kaynak

surdurulebilirliqinin

otoritelerin

insanhqm qorevi olduqu; doqal ve kulturel degerler
zengin bu doqa koruma alarurun cevre

ve kulturel

acismdan

degil, tum
bu kadar

egitim merkezi haline getirilmesinin

oncelikle Krbns' ta ardmdan Akdeniz' de cevreye duyarh bireyler yetisrnesine
90k ciddi katkilar yapacaqi unutulmarnahdrr.
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EKLER
Ek 1. izin Yazrlan

.

Ek 2. Milli Parka Ybnelik Tutum Ol9egi
Ek 3. Kuzey Kibns Karpaz Milli Park: Srrurlan Haritasi

.
.

EK 1

GD, Gazi Egitirn Fakultesi Dergisi, Cilt 28, Say: 2 (2008), 95-107, de yayrnlanan "Milli
Parka Yonelik Tutum Olve{;i Gel istir ilrnesi " cahsrnarmzda geli$ttrdlgit111z

"Milli Parka Yone lik

Tutum ()J9egini» Yakm Dogu Oniversitesi mastir ogrencisi Giilizar Eroglu'nun arasurrnasmda
kaynakcada belirtmek kosuluyla kullanmasinda bir sakmca yoktur.

06.0.6.2.009
Ar;;. Gor. Huri ye DENI$

KOZEY KIBRIS TlJRK CUlVlHORiYETi
JVfiLLi E(iiTiM GEN(:LIK VE SPOR.BAKANLIGI
iLKOGRETiM DAIRESi l\1UDURLUGU
Leflw~a

Sayr: 1()D.0.00-35/I ~B/09

8.10.2009

Sn. Gulizar Eroglu,

"Milli Parka Yonclik Tutum ()l~egi" konulu anketin sorulan Talirn ve Terbiye
Daircsi MlldUrlHgU tarafindan incelenmis ve uygulanmasinda bir sakmca gorulmemistir.
Anketi uygulamadan once okul muduriukleri ile ternas kurulmasi ve uygulama
tamarnlandiktan soma da anket sonuclarnnn MiidLirlugUmtize ve Talim Terbiye Dairesi
MUdUrlUg,U'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica cderim,
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1.

I ~lilli parkta ders islernek isterim.

( )

( ) ( ) ( )

( )

2.

I ~liJJi parktaki

bitki cesitliligini gorrnek isterim.

( )

( )

( ) ( )

( )

3.

Milli park hakkmda bilgi sahibi olrnak isterirn.

( )

( ) ( ) ( )

( )

4.

Cevremizdeki milli park bize cesitli faydaJar saglar.

( )

( ) ( ) ( )

( )

5.

Cevremizdeki milli parkrn bize cesitli zararlan vardir.

( )

( ) ( ) ( )

( )

6.

Milli parkda bulunan bitkilerin Kibns icin onern tasidigmr dusunurum.

( )

( ) ( ) ( )

( )

7.

Milli parkda bulunan hayvanlann Kibns icin onern tasidrgiru dusunurum,

( )

( )

( ) ( )

( )

8.

Milli park cevresindeki yerlesim alanlanmn tanmmasina katkida bulunur.

( )

( ) ( ) ( )

( )

9.

Yaz tatilimi milli park icerisinde kurulan kampta gecirrnek isterim.

( )

( ) ( ) ( )

( )

10.

Milli park icinde herkes tarafrndan
vardir.

( )

( ) ( ) ( )

( )

gorulrnesi

gereken tabiat giizellikleri
r:

11.

Milli park icinde bulunan agaclar odun ihtiyaci icin kullamlabilmelidir.

( )

( )

( ) ( )

( )

12.

Milli parklar daha iyi korunmahdir.

( )

( ) ( ) ( )

( )

13.

Milli parklar konusunda halk bilgilendirilmelidir.

( )

( ) ( ) ( )

( )

14.

Milli parkta bulunan bitkiler toplanmahdrr.

( )

( ) ( ) ( )

( )

15.

Milli parkta bulunan hayvanlar avlanmahdir.

( )

( ) ( ) ( )

( )

16.

Milli parki gezip dolasmak beni dinlendirir.

( )

( ) ( ) ( )

( )

17.

Milli parklar hakkinda bilgilerimi cevremdekilere

( )

( )

( ) ( )

( )

18.

Milli park cevresinde yasayan insanlar diger insanlara gore daha saghklidir.

( )

( ) ( ) ( )

( )

19.

Milli parklann yonetimi yakmmdaki koylulere birakilmahdir.

( )

( )

( ) ( )

( )

20.

Milli parklar nesli tiikenmekte olan hayvan turlerinin bannak yeridir.

( )

( )

( ) ( )

( )

21.

Milli parklarda dogal dengenin bozulmamasi
asphalt yollar vb. ) izin verilmemelidir.

( )

( ) ( ) ( )

( )

22.

Milli parklar sessiz, sakin ve dinlendirici ortamlardtr.

( )

( ) ( ) ( )

( )

23.

Milli parkta koyliilerin hayvancihk yapmasina izin verilmelidir.

( )

( ) ( ) ( )

( )

24.

Milli parklar cevrelerindeki hayvancihgi olumsuz yonde etkilemislerdir.

( )

( )

( ) ( )

( )

25.

Milli parka giris - c;:1kI~ kontrollii olrnahdir.

( )

( )

( ) ( )

( )

26.

Milli parkta olumsuz bir olay fark ettigimde ilgililere haber vermek icin
sabrrsrzlarnnm.

( )

( )

( ) ( )

( )

27.

Milli parka zarar veren insanlan gordugumde gi:irmezden gelirim.

( )

( ) ( ) ( )

( )

28.

Milli parka zarar veren birisini gordugumde onu derhal uyannm.

( )

( )

( ) ( )

( )

29.

Milli park icerisindeki bitkilere zarar verme duygusu beni korkutur.

( )

( ) ( ) ( )

( )

30.

Milli park icerisindeki hayvanlara zarar verme duygusu beni korkutur.

( )

( ) ( ) ( )

( )

31.

Milli parklar olmasa bircok bitki ve hayvan turunun yok olacagmi

( )

( ) ( ) ( )

( )

anlatmm.

-,
~>

icin hicbir yapiya (otel, motel,

dusunuyorum.
32.

Milli park icerisinde ekolojik (organik) tanma izin verilmelidir.

( )

( ) ( ) ( )

( )

33.

Milli park ziyaretcileri parki dolasirken mutlaka yerel halktan rehber

( )

( )

( ) ( )

( )

kullanmahdir.
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