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PEHLiVAN

ÖN SÖZ

Bizden
olabilmesi

sonraki nesillere

için hepimize

bırakacağımız

büyük

görevler

çevrenin

düşmektedir.

bugünkünden

daha iyi

Bu görevleri

yalnızca

devletten, çevre derneklerinden ve gönüllü çevrecilerden beklemek doğru değildir.
Asıl önemli olan nokta, var olan sorunları azaltmak veya ortadan kaldırmak için
önlemler

alırken

yeni sorunlar

yaratmamaktır.

Burada

bireyler,

büyük

önem

taşımaktadır. Bireylerin davranışları söz konusu olunca, eğitim ve eğitimin önemi de
ortaya çıkmaktadır.
Çevre ve eğitim, bir anlamda bir birinden ayrılmaz ve bir birini tamamlar bir
ilişki içersindedir. Çevre eğitimi, 1977 yılında Tiflis'de düzenlenen bir konferans ile
uluslararası

düzeyde ilk kez gündeme gelmiştir.

Bugün çevre eğitimi ile ilgili

tartışmalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gündeminde olup Çevre Dairesi
ve oluşturulan bir eğitim kadrosu ile her yaş grubuna hitap eden bazı çalışmalar
yapılmaktadır.
duyarlı

Okullarımızda çevre eğitimi ile ilgili durumun belirlenmesi ve daha

bireyler

yetiştirmede

neler yapılabileceğinin

belirlenmesi

amacıyla

bu

çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışma, çevre eğitimi konusunda var olan sorunların
çözümüne yönelik yazılı bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.
İlkokul ve ortaokul ders kitapları incelenmiş ve bu kitaplar içerisinde çevreye
ayrılan

alan hesaplanarak,

bu kurumlarda

çevre

eğitiminin

belirlenmiştir.

Çevreye duyarlı, çevre bilinci kazanmış

yapılabilecek

değişiklikler,

programların

yeniden

öneriler

düzenlenmesi

halinde
ve

ders

şu anki durumu

bireyler yetiştirmek

belirtilmiştir.
kitaplarının

Bu
da

bu

için

doğrultuda
doğrultuda

hazırlanması gerekmektedir.
Bu

çalışamanırı

başarıya

ulaşmasında

bana

destek

ve

yardımlarını

esirgemeyen, her adımda yanımda olan, başta tez danışmanım Doç.Dr, Halil Aytekin
olmak üzere, kaynaklar

konusunda

bana yardımcı

olup yol gösteren Prof. Dr.

Hüseyin Gökçekuş'a ve tezimin yazılması ve düzenlenmesi
türlü sıkıntımda

yanımda

bulunan

eşim İbrahim

dahil olmak üzere her

Mitsadalı'ya gönül borcumu

belirtmek isterim.
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ÖZET

KKTC'DE İLK VE ORT AÖGRETİM DERS PROGRAMLARINDA
EGİTİMİNİN YÖNETİMİ

ÇEVRE

Çevre; bireysel anlamda insanın, çoğulcu} anlamda toplumun, global anlamda
ıse dünyadaki

tüm insanların diğer canh varlıklar ile yaşamlarını

sürdürdükleri

biyolojik, fiziksel ve sosyo-kültürel ortamdır. Bu ortam içerisinde yaşayan insanların
çevrelerine karşı duyarlı ve sorumlu olmaları, çağımızın bir gereği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sorumluluk ve duyarlılık ise bireylere eğitim yolu ile kazandırılabilir.
Genç kuşakların,

günümüz

çevre sorunlarının

oluşumunda

payları olmamasına

karşın, yakın gelecekte ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceklerdir.

Bu nedenle

genç nesil, çevre eğitiminin en önemli hedef kitlesidir.

Birçok ülkenin anayasasında devlete, çevreyi savunma ödev ve sorumluluğu
verilmiştir. KKTC Anayasası 'nm 40. maddesinde çevrenin korunması, devlete bir
gör~v olarak verilmiştir. Aslında çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi
vatandaşların

görevidir. Kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması

ve durdurulması

her şeyden önce bireyin bir eğitim sorunudur. Önemli olan kirlenmeyi oluştuktan
sonra ortadan kaldırmak değil, kirlenmenin oluşumunu önlemektir.

Bu araştırma, "(I) KKTC ilköğretim ders programlarında
ayrılan alanlar; (2) KKTC ortaöğreıim ders programlarında

çevre eğitimine

çevre eğitimine ayrılan

alanlar; (3) Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde (Yunanistan, Avusturya ve Danimarka )
çevre eğitiminin, eğitim programlarındaki alanlan" başlıkları altında incelenmiştir.

2001-2002 öğretim yılına ait ilk ve orta dereceli devlet okullarındaki çevre
konusu ile ilintili ders kitapları incelenerek, çevre konusuna yeterli alan ayrılıp
ayrılmadığı araştırılmıştır.Elde

edilen sonuçlara göre, çevreye ayrılan birim alanın %

0,023 civarında olduğu hesaplanmıştır.
Avusturya
alanlar

Avrupa Birliği ülkelerinden

Yunanistan,

ve Danimarka'dan alınan verilere göre çevre eğitimine ayrılan birim

sırası

ile %11 .05, %6,35

ve %6,05 olarak hesaplanmıştır.
X

Yapılan

araştırmalar

görülebileceği
ülkelerinden
Avusturya

gibi,

sonucunda

ülkemizde

Yunanistan'da
ve Danimarka'

elde

verilen

verilen

edilen

çevre

eğitiminin

çevre eğitimi

da verilen

sonuçlardan
birim

birim alanından

çevre eğitimi

da

kolaylıkla

alanlan

yaklaşık

birim alanından

AB

480 kat,

ise yaklaşık

270

kat daha azdır.

Sonuç

olarak,

duyarlı

yurttaşlar

kolay

olmadığını

kurumlarındaki

yetiştirmenin

eğitim kadrosunun

verilere

eğitim

dayanarak

ve çevreye

söyleyebiliriz.

ihtiyaç duyulmaktadır.
yönelik yapılacak

elde edilen

programlarında

Bu

ilişkin

olumlu

çevre

değerler

KKTC

ilk

uygulanabilir

ciddi

anlamda

yanısıra,

da süratle hızmet içi eğitimden

xı

AB normlarına
bu değişikliği
geçirilmesi

sorunlarına

kazandırmanın

bağlamda,

Aynca ders programlarında,

bu tür değişikliklerin

ülkemizde

ve

ortaöğretim
değişikliklere

uyum sağlamaya

hayata geçirecek
gerekmektedir.

olan

ABSTRACT

ADMINISTRATION

OF ENVIRONMENT AL EDUCATION IN THE TRNC

PRIMARY AND HIGH SCHOOL CURRICULA

Environment is the milieu that a person on an individual level and a society
on a multilevel and the whole people in the world in a global sense, continue their
biological, physical and socio-cultural

lives together with the other living things.

The fact that people living in this milieu should be sensitive and responsible towards
their enviromnent

is a must of our century. Responsibility

and sensitivity

of

individuals can only be acquainted through education. Despite the fact that the young
generation doesn't have a share in creating the environmental problems, they might
be facing with serious problems in the near future. Therefore, the young generation· is
the most important target audience in the environmental education.

In the constitution of many countries, the state is given the duty of protecting
the environment. In the 401ıı article of the TRNC constitution, the duty of protecting
the environment is given to the State. In fact, protection of the environment and
preventing the pollution is the duty of citizens. Prevention, limiting and stopping
pollution, above all, is an education problem of an individual. The important thing is
to prevent its happening, not to clean the pollution after it happened.

This research
environmental

is studied under the titles of, (1) Fields

education

in the TRNC primary

designated

school curriculum;

to

(2) Fields

Designated to environmental education in the TRNC secondary school curriculum;
(3) Fields of education programs of the environmental

education in the European

Union (EU) countries (Greece, Austria, Denmark).

State primary

and high school

books,
Xll

related with the environmental

issues belonging to 2001-2002 school year, have been studied to search if the issue of
environment has been studied sufficiently. According to the results, it is caJculated
that environmental issues are given only 0,023% share compared to other lessons. In
the EU countries, such as Greece, Austria and Denmark this percentage was 11 .05%,
6.35%, and 6.05% respectively.

As seen in the results of the studies, the importance

of environmental

education given in our country is 480 times less than the importance given in Greece
and 270 times less than the importance given in Austria and Denmark.

To conclude, we can say that it is not easy to bring up citizens sensitive to the
problems

of environment

environment.

and

to give

them

positive

values

In this context, serious applicable modifications

regarding

the

are needed in the

education programs of primary and high schools of the TRNC. In addition to this,
modifications in harmony with the EU norms should be made as well as the need for
the speedy in service training

of the education

modification in force.

xın

personnel

that will put this

1

BÖLÜM-I

GİRİŞ

Araştırmanın bu bölümünde
problemler,

araştırmanın

amacı

araştırmanın kuramsal temelleri, problem, alt
ve önemi,

sayıltılar,

sınırlılıklar

ve tanımlar

verilmiştir.

1.1 Araştırmanın Kuramsal Temelleri

1.1.1 Çevre nedir?

Çevre; bireysel anlamda insanın, çoğulcu] anlamda toplumun, .global anlamda
ıse dünyadaki

tüm

insanların,

diğer

canlı

varlıklar

ile birlikte

yaşamlarını

sürdürdükleri biyolojik, fiziksel ve sosyo-kültürel ortamdır (Gökçekuş, 2001).

Bazı çevre tanımları da aşağıdaki gibidir:
•

Çevre, organizmayı kapsayan canlı ve cansız durum ve etkenlerin karışımıdır.

•

Çevre, kişiyi etkileyen dış koşul ve durumların toplamıdır. Kişi çevre denen
bu ortamla devamlı bir madde-enerji alışverişi içerisindedir.

•

Çevre, organizmanın yaşam ve gelişimini etkileyen dış durum ve etmenlerin
karışımıdır.
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İnsanları ve diğer canlıları etkileyen birçok etkenler vardır. Bazıları içsel ve
doğuştandır,

diğerleri

ise

dışsaldır.

Bu

içsel

ve

dışsal

etkenlerin

karışımı

"ÇEVRE"yi oluşturur (Keleş.l 997:41).

Platon'a kadar dayanan ve evrenin organik kuruluşu hakkında bilgi veren
'Varlık Zinciri' anlayışına göre yaşam, her birinin bütün için hayati önem taşıdığı
fakat kendi içinde hiyerarşik bir dizilime sahip olan halkalardan oluşur. Canlı ya da
cansız herhangi bir halkanın yok olması, kopmasına neden olacaktır. Pope, şiirinde
bu düşünceyi oldukça güzel ifade etmiştir(http://www.metu.edu.tr

...).

'Doğanın zincirinden herhangi bir halkayı koparırsanız, onuncu olsun,
onbirinci olsun fark etmez, kırılıverir zincir. Aşamalı sistemler, şaşkınlık veren o
bütüne uyarak, hep birbirleri gibi yuvarlanıp giderken en küçük bir karışıklık koca
bir sistemi yıkmakla kalmaz; bütünü de yıkar. Yer, dengesini yitirir, fırlar
yörüngesinden;

gezegenler, yasasız

koşarlar gökyüzünde, yönetici

melekler

göklerinden uğrarlar; varlık varlık üstüne, dünya dünya üstüne yığılır. '

1.1.2 Çevre sorunları ve nedenleri

Çevre sorunları, türlü insan faaliyetleri nedeni ile çevresel değerlerin zarar
görmesi sonucunda ortaya çıkmıştır (Keleş, Hamamcı, I 998:89). Çevre sorunlarının
bir tanımını

yapmak gerekirse;

çevre sorunları

getirilen yapay çevrenin, doğal varlıklardan

" İnsanlar tarafından

meydana

oluşan doğal çevre üzerine olumsuz

etkileri, yapay çevrenin sağlık şartlarına uygun olmayışı, doğal kaynakların aşırı ve
yanlış kullanımı ve çevrenin bu şekilde tahribi sonucu meydana gelen sorunlardır."
( Özer, tarihsiz).

-------

- ----~--

-~
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Çevre sorunlarının ortaya çıkış sebepleri:

a- Zihniyet

Çevre sorunlarını ortaya çıkaran en temel sebep, yapılan dış müdahaleler
sonucunda

ekosistemin

bozulmasıdır.

İnsanlığın

varoluşundan

bu. yana insanlar

doğaya egemen olma çabası içerisindedir. insanların bu çabası I ?.yüzyılda Bacon'ın
" doğayı insan gereksinmelerine
şeklinde

ifade edilen

Descartes'ın

ve faydasına

amacı ile bilimsel

uygun bir biçimde

temellere

oturtulmaya

kullanmak"

başlanmış,

ve

"ateşin, suyun, havanın, yıldızların, gökyüzünün ve çevremizdeki tüm

cisimlerin

güçlerini ve etkilerini, zanaatkarlanmızın

bildiğimiz

kadar

öğrenerek,

bunlardan

çeşitli işlerinin ayrıntılarını

kullanılmaya

elverişli

olanlarından

her

biçimde yararlanmak ve böylelikle doğaya egemen olmamıza yardımcı olabilecek
uygulanabilir bir felsefe ortaya çıkarmak" biçimindeki felsefesi ile önemli bir mesafe
kat etmiştir (Görmez,1991 ).

17.yy' da ortaya çıkan bu düşünceler, zamanla batı toplumlarının sanayileşme
sürecinde etkisini göstermiş ve kapitalizmin gelişme döneminde ortaya çıkan "az
maliyetle çok kar" felsefesi, doğanın biliçsizce tahrip edilmesine sebep olmuştur
(Görmez, 1991 ).

Bireyin karını en yükseğe çıkarma çabası, ekonomik etkinliklerin topluma
mal olan olumsuzluklarını
çoğu

zaman

sanayicilerin

topluma
karlarını

yükleyecek sorumlu bulmayı güçleştirmekte,
yüklenilmektedir.

Çünkü

üreticilerin,

en yüksek düzeyde tutabilmek

etmede en ucuz yöntemleri

daha

bu bedel
doğrusu,

için sanayi atıklarını yok

seçmeleri, çevre ve toplum sağlığı yönünden doğan

sonuçlarla uğraşmaktan kaçınmalarına yol açmaktadır. Uzun yıllardan beri, sanayi
atıklarını gerekli önlemler almadan toprağa boşaltmaları,

l 980'li yılların en ciddi

çevresel tehditlerinden biri haline gelen binlerce tehlikeli kimyasal çöplük, başka bir
deyişle "zehir saçan saatli bomba" ile sonuçlanmıştır (Capra, 1992 ).
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Diğer yandan, çağımız iktisatçılarının
anlayışı, çevre sorunlarını

da sahip olduğu ekonomik büyüme

ortaya çıkaran diğer bir nedendir. Hızlı, bilimsel ve

teknolojik gelişmeler, insanı doğaya egemen kılmış, onun üretim ve tüketim gücünü
sonsuz sayılabilecek bir ölçüde artırmıştır. Nüfusun üstel bir biçimde artışı ve hızlı
ekonomik büyüme dev kentleri ve gecekondulardan

oluşan uydu kentleri doğurmuş,

doğal çevreyi kirletmiş, sosyal çevreyi bozmuştur ( Meadovs ve diğerleri, 1978).

b-Nüfus

Doğal kaynaklardan, doğanın zenginliklerinden
ilerlemeler

ve gelişmeler

bitebileceğini,

doğal

sağlayan

dengenin

insanoğlu

bozulmasıyla

yararlanarak pek çok alanda

bu doğal
yaşamın

kaynakların

tehlikeye

bir gün

girebileceğini

yüzyıllar boyunca düşünmemiştir. Ancak dünya nüfusunun hızla artması ve bu artış
karşısında doğal kaynakların sınırlı kalması hatta giderek azalması, insanları çevre
sorunlarıyla yüz yüze bırakmıştır.

Dünya nüfusu I 800'de 990 milyon iken, I 900'de 1 milyara, I 960'ta 3.3
milyara yükselmişti.

2000 yılında

ise yaklaşık

6.4 milyarı bulmuştur.

ortalama nüfus artışının ise I 00 milyon civarında

Her yıl

olacağı tahmin edilmektedir

(Samsunlu, 1995 ).

Hızlı
hizmetlerindeki

artışın

getirdiği. beslenme

yetersizli&i,

açlık,

eğitim

ve

sağlık

eksiklik, yüksek orandaki çocuk ölümleri ile birlikte başlı başına

birer çevre sorunu oluşturmaktadır.

Diğer taraftan, nüfus artış hızına bağlı olarak dünya kaynaklarının

geri

dönüşü olmayan bir biçimde tüketilmesi, tüketilen kaynaklarla birlikte ortaya çıkan
atıkların, kısa vadeli karları simgelemesi

ve kardan zarar etme korkusuyla yok

edilmemesi önemli bir diğer sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
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c- Kentleşme

Dünya

nüfusunun

hızla

artması

beraberinde

hızlı bir kentleşmeyi

de

getirmiştir. Nüfusun artması ve sanayileşme ile birlikte tarım alanlarının giderek
daralması, kentlerde nisbeten daha iyi yaşama şartlarının bulunması kırsal kesimden
kente göçü hızlandırmıştır. (TÇSV, 1987 ).

Kentleşme hızının artmasıyla birlikte tarım toprakları yerleşmeye açılmış,
kırsal bölgeler ve tabii kaynaklar açısından zengin yerler konut ve benzeri amaçlarla
bozulmuş, kentler hızlı bir şekilde genişlemiş, sanayi yerleşim alanları kent sınırlan
içerisinde kalmıştır. Kent planlamasını engelleyen ve çevre kirliliği yaratan bu durum
ek sosyal ve ekonomik
kollektif

hizmetler

sorunları

verilemez

da beraberinde

hale gelmiş,

.getirmiştir. Büyük şehirlerde

ulaşım

sorunu yaşanmış,

hizmetleri yetersiz kalmış, konut sorunu, kanalizasyon

alt yapı

sorunu ve bütün bunların

sonucunda çevre kirlenmesi, yeşil alanların kaybolması, fiziki planlamadan yoksun
büyük kentlerin ortaya çıkması, turistik değerlerin olumsuz yönde etkilenmesi gibi
çevre sorunları yaşanmaya başlamıştır.

d- Sanayileşme

Günümüz

çevre sorunlarının

ortaya çıkışının asıl sebebi, sanayileşmedir.

Çevrenin insan ve canlılar için tehlikeli bir hale .gelrnesi 17.yy sonlarına doğru
olmuştur. Bunda sanayi devriminin etkisi oldukça büyüktür. Sanayileşme, insanın
doğayı sömürebilme imkanlarını da beraberinde getirmiştir.

Kalkınmanın ana sektörlerinden biri olan sanayi ile çevre arasında çok sıkı bir
ilişki vardır. Sanayileşme

faaliyetleri

gerçekleştirilirken

gerekli önlemler alınmadığı ve uygun teknolojiler
üzerinde ve toplumda

çevre koruma açısından

kullanılmadığı

olumsuz sonuçlar doğuran bir dengesizlik

takdirde, çevre
sorunu ortaya

çıkmakta, bu durum giderek kaynakların tahribine, çevrenin hızla kirlenmesine ve
sanayi

sektöründen

olmaktadır.

kalkınma

amaçlı

yararların

giderek

kaybolmasına

neden

Bu durumda sanayi, beklenilen yararlar yerine, doğal kaynakları ve
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toplumun

yararlandığı

çevreyi

tahrip

eden,

telafisi

imkansız

çevre

sorunları

yaratmaktadır.

Sanayileşmenin

iki önemli özelliği, üretim ve teknolojidir. Sanayileşme ile

birJikte insan, kendisinin müdahalesi

olmayan doğal dünyayı terk ederek, kendi

gayretleri ile yapay bir dünya oluşturmaktadır.

Bu yapay dünyanın en belirgin

özelliği, insan ürünü olan eşyaların nerede ise doğadan fazla olmasıdır. İnsan kendi
kurduğu bu yapay çevredeki üretim faaliyetleri ile içinde yaşadığı doğal çevresini
yok etme yolunda hızla ilerJemektedir. Üretimde amaç, ihtiyaçların karşılanması
olmasına

rağmen büyüme ve kar uğruna bireylerin

tüketim toplumu oluşturulmuştur.
doğa,

çağdaş

toplumlarda

tercihleri

değiştirilerek

bir

Böylece, önceleri sınırsız ve bedava kabul edilen

üretim

faaliyetleri

ile

sınırlı

bir

sermayeye

dönüştürülmüştür ( Simonnet, 1990 ).

Sanayileşmenin

beraberinde

getirdiği

çevre

sorunları,

başlangıçta

ileri

düzeyde gelişmiş kabul edilen ülkelerde ortaya çıkmış; ancak kalkınma çabalarının
yaygınlık

kazanması

ile

az

gelişmiş

ülkelerde

de

görülmeye

başlanmıştır.

Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkeler, endüstriden doğan kirlenmden zarar
görmektedirler. Bu durumun nedeni, yeni ileri teknolojileri kullanmamaları, kirletici
önleyici pahalı çözümlere gidememeleridir.
kendi ülkelerinde kullanmaktansa,

Gelişmiş ülkelerin kirletici endüstrileri

gelişmekte olan ülkelerde kurup, bu ürünleri dış

alım yoluyla ülkesine getirdiği; buna karşılık söz konusu kirlenmeden kurtulduğu
yani bir tür kirlilik dış satımı yaptığı da göz önünde tutulursa az gelişmiş ülkelerin
endüstri kaynaklı hava kirliliğinden, kendi gücüne oranla yeterince pay aldığı ortaya
çıkmaktadır ( Keleş, Hamamcı, 1998 ).

e- Turizm

Çevre sorunlarının bir diğer nedeni de son yıllarda turizmde meydana gelen
gelişmelerdir.

Bu gelişmeler,

gidilecek yer olarak adlandırılan

'çevre'

üzerinde

turizmin etklerine ilgiyi arttırmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde turizm, ziyaret
edilen

bölgenin

çevresel

bütünlüğünü

tehdit

eden

bir

unsur

olarak

kabul
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edilmektedir.

İktisadi, sosyal, kültürel ve pek çok faydası olan turizmin çevresel

ilişkileri açısından yoğun tartışmalara konu olması oldukça düşündürücüdür.

Çünkü

bir taraftan turizmin mevsimlik özelliği nedeni ile yaz aylarında oluşan aşırı turistik
yoğunlaşma
kirlenmesi,

ve yığılmalar

bu yoğunlaşmanın

gürültü, aşırı kalabalıklaşma,

meydana geldiği bölgelerde

alt yapı yetersizliği,

çevre

hizmet kalitesinin

bozulması gibi sorunları ortaya çıkarırken, diğer taraftan bu bölgelerdeki hızlı ve
plansız yapılaşma, tarım ve orman arazilerinin yok olmasına yol açmaktadır. Turizm,
özellikle kıyı bölgelerde

kentleşmeyi

hızlandırmaktadır.

Kıyı alanlarında

turistik

tesislerin inşa edilmesi ile tekdüzelik bozulmakta ve bu alanların kentsel bir havaya
bürünmesine sebep olmaktadır.

Kontrolsüz yapılan turizm sonucu, bitki örtüsü zarar görmekte az bulunan
deniz kabuklarının, mercanların, yosunların turistler tarafından ve hediyelik satılmak
amacıyla yerel halk tarafından toplanması ekolojik dengeyi bozmaktadır

(TÇSV,

1995 ).

1.1.3 Çevre kirliliği

Çevre kilenmesi; çevre kalitesinin, insanların yaşam süreçleri nedeniyle çevre
kaynaklarından
önleyecek

bugünkü ve I veya gelecekteki herhangi. bir yararlanma olasılığını

ya da kısıtlayacak

ölçüde

(http//:www.aydinlanmal923.org

İnsanlık

tarihinde

bozulması

olayı

şeklinde

tanımlanabilir

... ).

yakın

dönemlere

katlar,

varolduğu

yerlerde

kirlilik,

öncelikle yöresel bir sorun olmuştur. Ama toplumun sanayileşmesi, motorlu taşıtların
kullanıma

sokulması ve nüfüs patlaması, mal ve hizmet üretiminde

çok büyük

artışlara ulaşmış, bu büyümeyle birlikte, atık yan ürünlerde de çok büyük bir artış
olmuştur ( Grolier,1993:c4,233

).

.8
İnsan, varoluşundan bu güne kadar, doğadan yararlanmış, bilgi birikimine ve
teknik ilerlemeye koşut olarak doğaya egemen olmaya çalışmıştır (Keleş, Hamamcı
1998).

İnsanoğlunun

dünyaya

gelişiyle

birlikte,

yeryüzündeki

hammadde

kaynaklarının tüketimi hızla artmış özellikle vahşi ve doğal yaşam bundan büyük
zarar görmüştür. Dünyanın birçok yerinde ekolojik dengeler hızla bozulurken, yaşam
koşullarının sürdürülebilirliği imkansız hale gelmiştir (Gökçekuş,2001 ).

Çevre sorunlarmın karmaşıklığı ve birbirleri ile ilişkileri, genel bir perspektif
altında iki boyutta incelenebilir.

Bu perspektif içerisinde birinci boyut ekolojik dengedir. Tabiatın yeni şartlara
uyumda güçlük yaratarak kabul edemeyeceklerini
sağlaması,

dışarı atması ve ihtiyaçlarını

'Hayatın hangi koşullarda devamı mümkündür

?' sorununu geniş bir

yelpaze içinde inceler.

İkinci boyut ise beşeri faaliyetlerin

yarattığı kirliliklerin

çevre üzerindeki

etkileridir. Teknolojinin getirdiği aşırı güvene ve beşeri faaliyetlerin çevre ile fazla
ilgilenmeden

sürdürüldüğü

dönemlerdeki

çevre kirliliklerine

karşın bugün, yeni

görüşler ortaya atılmaktadır. Bu bakımdan, genel perspektif genişletilmeli, dağılım
genişletilmeli, zarar gören doğa iyileştirilmeli ve en önemlisi metodolojide değişiklik
yapılmalıdır ( Keleş, 1997 ).

Çevre olgusunun

tüzel, teknolojik

ve siyasal alanlarda sorgulanması,

S

Haziran 1972 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı ile
resmen başlamıştır. Daha sonralan birçok toplantı, belge, uluslararası anlaşma ve
yatırım, ülkelerin gündemine girmiş; ancak çevresel bozulma katlanarak, artmaya
devam etmiştir. Bugün

nüfus, açlık, barınma, çölleşme, küresel ısınma, nükleer

enerji ve atık sorunu gibi ciddi çevre sorunları

"ekolojik

kriz" olgusunun

da

nedenleri olarak görülebilir.
Sürekli kar anlayışına dayanan bir kalkınma modelinin ve çılgın bir tüketim
toplumu olma arayışının sonuçları, geri dönüşümü olanaksız bir çevre, yıkım ve
ekolojik kriz olarak karşımıza çıkmıştır. İşte böyle bir kesitle, bugüne ve geleceğe
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sahip çıkma anlayışı, yalnızca devletlere ve resmi-bürokratik

yapılara, politikalara

bırakılamaz ( http://www.gap.gov.tr. .. ).

1.1.4 Gene) o)arak çevre sorun)arına bir bakış

Çevre sorunları ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle birlikte ortaya çıkış
nedenleri ve toplumsal nedenleri açısından büyük benzerlikler taşımaktadır.
olarak kentsel alanlarda oluşan ya da başka alanlardan

kaynaklanmakla

Genel
birlikte

etkilerini kentsel alanlarda sürdüren çevre sorunlarına baktığımızda şunları görmek
mümkündür:

•

Yeşil alanların ve genel olarak ekolojik yapının yıpratılması

•

Ormansızlaşma

•

İklimsel değişiklikler

•

Toprak erozyonu ve tarımsal arazilerin kaybı

•

Giderek azalan tarımsal üretim

•

Kentlere göçler

•

Plansız yerleşimler

•

Kentsel altyapı yetersizlikleri

•

Su kaynaklarının yetersizliği

•

Çeşitli nedenlerle oluşan yeraltı ve yerüstü su kaynaklan kirliliği

•

Deniz kirliliği

•

Etkin kanalizasyon ve kirli su arıtma tesislerinin sağlanamaması

•

Katı atık yönteminin yetersizliği

•

Türlü nedenlerle oluşan hava kirliliği

•

Asit yağmurları

•

Nükleer serpinti

•

Zehirli atıklar
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•

Kurşun kirliliği

•

Asbest kirliliği

•

Enerji yetersizliliği ve yükselen enerji fiyatları

•

Trafik kirliliği

•

Gürültü kirliliği

•

Genel olarak toplum sağlığında kötüleşme: çeşitli hastalıkların yaygınlaşması

•

Yaygınlaşan kentsel yoksulluk ve benzeri sorunlardır (Yurdakul,2001)

1.1.5 Rio Deklerasyonu

1992 yılında Rio De Janerio'da

imzalanan

Rio Deklerasyonu,

çevre ve

kalkınma konularında ülkelerin birbirleri ile veya yerküre ile ilişkilerini düzenleyen
27 temel ilkeden oluşan bir belgedir. Bu ilkeler sırasıyla ;

1 - insanlar,
İnsanların,

sürdürülebilir

kalkınma

çabalarının

merkezini

oluştururlar.

doğa ile armoni içinde sağlıklı ve verimli bir yaşam sahibi olmak

haklarıdır.
2 - Birleşmiş Milletler Kuruluş Senedi ve uluslararası hukuk kurallarına göre,
ülkeler egemenlik hakları çerçevesinde kendi doğal kaynaklarını kullanır ve çevre
politikalarını oluştururlar. Ancak, devletler bu eylemleri sırasında kendi egemenlik
sınırları dışındaki bölgelerin ve ülkelerin çevresine zarar vermeme sorumluluğunu da
taşırlar.
3 - Kalkınma hakkı, şimdiki ve gelecekteki kuşakların çevresel ve kalkınma
ihtiyaçlarını adaletle etkileyecek şekilde kullanılmalıdır.
4 - Sürdürülebilir kalkınma şekli yaratmak amacıyla çevre koruma, kalkınma
sürecinin bir parçası olarak görülmeli ve hiçbir zaman ondan ayrı düşünülmemelidir.
5 - Dünya üstünde yaşayan insanların çoğunluğunun
karşılanması

ve hayat standardındaki

eşitsizlikleri

ihtiyaçlarının daha iyi

azaltmak

amacıyla,

yayılan
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yoksulluğu engellemenin

vazgeçilmez bir ihtiyaç teşkil etmesi durumu, bunu tüm

devletlere ve bireylere sahip olunanı koruyan bir kalkınma için işbirliği yapılması
gereken temel bir görev haline getirmektedir.
6 - Az gelişmiş olan, çevresel olarak yaralanma riski yüksek olan ve değişik
durum ve ihtiyaçlarından dolayı gelişmekte olan ülkelere, özel öncelik tanınmalıdır.
Çevre ve kalkınma alanındaki uluslararası

faaliyetlerde

tüm devletlerin istek ve

ihtiyaçlarına hitap edilmelidir;
7 - Devletler, dünya eko sisteminin sağlığının ve bütünlüğünün korunması ve
muhafaza edilmesi konusunda global bir ortaklık ruhuyla işbirliğine gitmelidirler.
Farklı çevresel kötüleşmelere
sorumlulukları
uluslararası

global bakış, devletlere ortak fakat birbirinden ayrı

getirmektedir.
denetleme

toplumlarının

global

Gelişmiş

ülkeler,

sorumluluklarını
çevreye

olan

kontrol

etkileri

ve

sürdürülebilir
ettikleri

kalkınmadaki

finansal

teknolojileri

kaynakları,

açısından

kabul

etmektedirler.
8 - Muhafazacı bir kalkınma ve tüm insanlara daha yüksek bir yaşam kalitesi
sağlamak

amacıyla,

tüketimin

tüm

devletler

örneklerini

sahip olunana
azaltmalı

ve

zarar verebilecek

ortadan

bir üretimin

kaldırmalılar.

Buna

ve

uygun

uygulamaları ilerletmelidirler.
9 - Devletler, bilimsel ve teknolojik bilgi alışverişiyle bu yeni ve yaratıcı
teknolojilerin

kalkınması,

uyarlanması

ve aktanlması

konularında

iş birliğiyle

muhafazacı kalkınması güçlendirmelidirler.
1 O - İlişkin platformdaki çevre konuları tüm ilgili devletlerin katılımı ile en
iyi şekilde işlenilir. Ulusal düzlemde, her birey toplumlarındaki çevresel risk taşıyan
madde ve faaliyetler

konularında

bilgi ve enformasyona

ulaşabilirler.

Tartışma

sürecinde iştirak edebilirler. Devletler çevre konularında toplum bilincini destekler
ve teşvik ederler. Enformasyonu yaygın bir şekilde ulaşılır kılarak katılımı arttırırlar.
Hukuki ve idari gelişmelere,

ilgili düzeltme ve iyileştirmelere geniş ulaşım sağlanır.

11 - Devletler çevre konularında etkili yasal düzenlemeler .getirirler. Çevresel
standartlar,

amaca yönelik

yönetim

ve öncelikler

çevre ve kalkınma

şartlarını

yansıtmalıdır. Bazı ülkeler tarafından konulan standartlar diğer bazı ülkelerde haksız
ve uygun olmayan sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabilir.
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12 - Devletler, tüm devletlerde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma
sağlayacak destekleyici ve açık uluslararası bir ekonomik sistemin geliştirilmesinde
ve çevre sorunlarının

daha iyi belirlenmesi

amacıyla

işbirliğine

gitmelidirler.

Çevresel maksatlar taşıyan ticaret politikası uygulamaları kendince ve keyfi ayırımlar
teşkil etmemeli veya uluslararası ticarete gizli kısıtlamalar getirmemelidir. İthal eden
ülkenin hukuki düzenlemelerinin
taraflı faaliyetlerden

dışında kalan çevresel mücadelelere yönelik tek

kaçınılmalıdır.

İç veya global çevre sorunlarını

belirleyici

çevresel uygulamalar mümkün olduğunca uluslararası fikir birliğine dayanmalıdır.
13 - Devletler, kirlenme veya çevresel zararın kurbanları için sorumluluk ve
bedel hususunda ulusal yasalar kalkındırmalıdırlar.

Devletler, aynı zamanda daha

hızlı ve kesin bir tavırla kendi yasaları veya diğer yasaları idareleri çerçevesinde
oluşmuş çevresel hasarın ters etkileri için sorumluluk ve bedel hususunda daha fazla
uluslararası hukuk kalkındırma konusunda iş birliğine gitmelidirler.
14 - Devletler, şiddetli çevre zararlarına neden olan veya insan sağlığına
zararlı olarak görülen herhangi madde ve faaliyetlerin diğer ülkelere taşınmasının
önüne geçilmesi hususunda etkili bir iş birliğine gitmelidirler.
15

-

Çevreyi

koruma

amaçlı

ihtiyati

yaklaşımlar,

devletlerin

kendi

olanaklarına bağlı olarak uygulamaya sokulmalıdır. Ciddi veya tekrar düzeltilemez
zararlar söz konusu ise bilimsel düzeyin eksikliği çevresel kötüye gidişi engellemek
için hayata geçirilecek uygulamaları ertelemek için bir sebep teşkil etmemelidir.
16 - Ulusal

otoriteler,

çevre

ekonomik gereçlerin geliştirilmesine,

masraflarının

içerden

karşılanmasına

ve

kirletenin masrafları karşılaması prensibiyle

gayret etmelidirler. Bunun gerekli toplumsal ihtiyaçların ve uluslararası ticaret ve
yatırımlarının şeklini ve akışını bozmamasına dikkat edilmelidir.
17 - Çevresel etki değerlendirilmesi

-ulusal bir etken olarak- söz konusu olan

faaliyetler için ele alınmalıdır. Mühim ters etkilere sahip olabilecek faaliyetler ulusal
otoritelerin yeterliliğinin bir göstergesidir.
18 - Doğal bir felaketle karşı karşıya olan veya zararlı sonuçlar yaratabilecek
herhangi bir acil çevre sorununa sahip devletlere uluslararası topluluk tarafından her
türlü yardım yapılmalıdır.
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19

-

Devletler,

etkilenebilecek

muhtemel

olarak

önemli

iç

çevre

sorunlarından

olan ülkelere samimiyetle ve zamanında bildirme ve gerekli bilgi

sağlanmalıdırlar.
20 - Kadınlar, çevresel idare ve kalkınmada hayati bir göreve sahiptirler. Bu
sebeple onların tam katılımları, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında bir teme]
teşkil eder.
21 - Genç insanların yaratıcılıkların,

ideaJlerinin ve cesaretlerin

geçirilmesi hepimiz için daha iyi bir gelecek, sürdürülebilir

harekete

kalkınma ve global

ortaklığın ilerlemesini sağlayacaktır.
22 - Yerli insanlar, topluluklar ve diğer yerel topluluklar bilgi birikimleri ve
geleneksel fiili tecrübeleri açısından çevresel gelişme ve idaresinde hayati öneme
sahiptirler. Devletler, bunların kimliklerini, kültürlerini ve gereksinimlerini tanımalı,
uygun şekilde desteklemeli

ve sürdürülebilir

kalkınmanın

sağlanmasında

etkili

katılımlarını mümkün kılmalıdırlar.
23 - Baskı, hakimiyet

ve işkal altındaki insanların

doğal kaynakları

ve

çevreleri korunmalıdır.
24 - Savaşlar, doğacı} olarak sürdürülebilir kalkınmaya zarar vermektedirler.
Bu yüzden devletler savaş zamanında çevre korumaya ilişkin uluslararası hukuka
saygılı kalmalı ve eğer gerekliyse devamında işbirliğine gitmelidirler.
25

-

Barış,

kalkınma

ve

çevre

koruma,

birbirinden

ayrılamaz

ve

bağımsızlardır.
26 - Devletler, tüm çevre konulu anlaşmazlıklarını

barışçıl ve Birleşmiş

MiJletler İmtiyazı ile uyum içinde çözümlemelidirler.
27 - Devletler ve insanlar iyi niyet ve ortaklık ruhuyla bu bildirgenin
hazırlanmasında
kalkındırma

ve

sürdürülebilir

çalışmalarında

cevretek.com ... ).

kalkınma

işbirliğine

alanındaki

.gitmelidir

uluslararası

(Çepel,1992,

hukuk

http://www.
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1.1.6 KKTC'de çevre , çevrenin korunması ve çevre sorunları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

çevre ile ilgili konular anayasa hükmü

olarak yer almakta, aynca 1997 yılında çıkarılan 'Çevre Yasası' ile de en ince
ayrıntısına kadar tanımlanmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhiriyeti Anayasası'nda

çevre ve çevre ile ilgili önemli hükümler mevcuttur (Gökçekuş,2001):

a) Kıyılann korunması (madde 38)
b) Tarih, kültür ve doğa varlıklarının korunması (madde 39)
c) Çevrenin korunması (madde 40)

Kuzey
Anayasası'nın

Kıbrıs

Türk

Cumhuriyeti

Çevre

Koruma

40. maddesi olan "Çevrenin Korunması"

Dairesi,

KKTC

na bağlı olarak, çevrenin

korunması, geliştirilmesi yönünde önlemler almak, sürdürülebilir kalkınma temeline
dayalı çalışmaları sağlamak için 1989 yılında, 10/1989 sayılı Çevre Koruma Dairesi
(Kuruluş, 'Görev
başlamıştır.

ve Çalışma

Dairenin

Esasları)

Yasası

amacı;

insanlığın

kuruluş

ile kurulmuş
ortak

ve çalışmalarına

varlı.ğı olan

çevrenin

korunması, iyileştirilmesi, doğal kaynakların en iyi şekilde kullanımının sağlanması
ve çevre kirliliğinin önlenmesi için hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemeler
yapmak ve önlemler almaktır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı'na

bağlı Çevre Koruma

Dairesi, bir müdür

yönetiminde, bir müdür muavini ile yeterli sayıda yönteticilik, mesleki, teknik ve
genel hizmet sınıfı personeli ile üç merkez şube ve birer mühendis sorumluluğunda
dört bölge biriminden

(Lefkoşa,

Girne, Güzelyurt,

Gazimağusa)

oluşmakta

ve

21 /1997 sayılı Çevre Yasası ve ilgili tüzüklerine bağlı faaliyet göstermektedir.

Merkezde bulunan şubeler, birer şube amiri başkanlı.ğında farklı mesleki ve
teknik personelden

oluşmuştur.

Bölgelerdeki

birimler de birer bölge sorumlusu

başkanlığında idari ve teknik personelden oluşmuştur.
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Çevre Koruma Dairesi'ne bağlı bir kurum yoktur. Ancak 2 I /1997 sayılı Çevre
Yasası gereği, Dairenin çalışmaları çerçevesinde bazı kurum ve komisyonlar
oluşturulmuştur. BunJar; Çevre Danışma Kurulu ve Çevresel Etki Değerlendirme
Komisyonları dır.

Çevre Danışma Kurulu : 18 farklı kurum ve kuruluş temsilcisinden
oluşmuştur. Görevleri, Yasa gereği hazırlanacak koruma ve kullanım planlarını
değerlendirmek, her yıl Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık bilgilerine sunmak üzere
"Çevre Raporu" hazırlamak ve çevre sorunlarının giderilmesi konusunda öneriler
üretip Bakanlık'a sunmaktır.

Çevresel Etki Değerlendirme Komisyonu : 2 I /1997 sayılı Çevre Yasası'nın
13. maddesi gereği, çevreye olumsuz etkisi olabilecek faaliyetlerin çevre üzerindeki
etkilerini en aza indirmek için hazırladıkları Çevresel Etki Değerlendirme
Raporlarını değerlendirmek amacı ile, Çevre Dairesi müdürü başkanlığında yedi
personelden oluşmuştur.
Çevre Koruma Dairesi'nin 21 /1997 Çevre Yasası'nın verdiği görev yetki ve
sorumlulukları çerçevesinde ki faaliyetleri :

Planlama

ve Araştırma

Faaliyetleri

:

Ülkemizdeki

çevre değerleri

araştınlmaktadır. Bu araştırmalar sonucu ise tüzük çalışmaları ile yasal önlemler ve
gereklilikler geliştirilmekte, koruma çalışmaları yapılma~ta ve koruma alanları ilan
edilip planlanmaktadır.

İlgili Kurumlara Görüş Verme Faaliyetleri : İnşaatlar veya faaliyetler sonucu
çevreye verilecek etkiler, Çevre Koruma Dairesi tarafından incelenir, değerlendirilir
ve ilgili kurum ve kuruluşlara çevresel açıdan görüş verilir.

Projelendirme ve İnşaat Faaliyetleri : Çevresel değeri olan bazı projeler,
Çevre Koruma Dairesi tarafından projelendirilip uygulanır.

1'6

Eğitim Çalışmaları : Çevre bilincinin geliştirilmesi
amacıyla
televizyon

ilk ve orta dereceli
programlan

okullarda,

üniversitelerde

ile halka, çevre eğitimi

ve yaygınlaştırılması
öğrencilere,

verilmektedir.

radyo ve

Ayrıca,

afiş ve

broşürlerle görsel olarak çevre eğitimi verilmektedir.

İzleme ve Denetleme Faaliyetleri : Çevre kirlenmesinde etkili olan faaliyetler
rutin olarak denetlenmektedir.
şikayetler

değerlendirilmekte

Ayrıca vatandaşlardan
ve kirlenmelerin

gelen kirlenmeye

en aza indirilebilmesi

yönelik

için yasal

önlemler geliştirilmekte, kirletenlere ceza uygulanmaktadır.

Yukarıda

değinilen

ve Anayasanın

38, 39. ve 40. maddeleri

ile çevre

yasasında belirtilen amaçlar göz önüne alındığında KKTC'de çevrenin yasal olarak
ne denli önemsendiği görülmektedir. Ancak, yasalarca bu denli önemsenen konunun
denetimi hususunda pek fazla etkili şeyler söylemek mümkün değildir.

27 Nisan 1997 tarihinde KKTC Anayasası'na

bağlı olarak bir Çevre Yasası

KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Bu yasanın amacı; bütün
insanlığın ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi,

kırsal ve kentsel

alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasını;
insan sağlığını olumsuz etkileyen su, toprak, hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesini
ve ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin

korunarak,

bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlık, kültür ve yaşam düzeylerinin geliştirilmesi ve
güvence
ekonomik

altına

alınması

için yapılacak

ve sosyal kalkınma

düzenlemeleri

hedeflerini,

ve alınacak

sürdürülebilir

kalkınma

önlemleri,
ilkeleri

ve

'kirleten öder' ilkeleri çerçevesinde düzenlemektir.

On bir kısım ve 42 maddeden

oluşan bu yasada, birinci kısımda genel

kurallara, ikinci kısımda çevrenin korunması ilkelerine, üçüncü kısımda çevresel etki
değerlendirilmesi,

dördüncü kısımda çevre kirliliğinin önlenmesi, beşinci kısımda

atık su arıtma tesisleri ile bölgesel arıtma tesisleri, altıncı kısımda katı atıklar ile
çöplere ilişkin kurallar, yedinci bölümde çevre danışma kurulunun

oluşumu ve

görevleri,

çevrecilerin

sekizinci

kısımda

denetleme

yetkisi

ve

gönüllü
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görevlendirilmesi,

dokuzuncu kısımda suç ve cezalar, onuncu kısımda geçici kurallar

ve on birinci kısımda ise son kurallar bölümlerine yer verilmiştir. Bu yasa, Ek 1 'de
sunulmuştur ( Çevre Yasası, 1997 ).

6 Şubat 1989 tarihinde çıkarılan Çevre Koruma Dairesi Kuruluş Görev ve
Çalışma Esasları Yasası ile 29 Nisan 1997 tarihinde kabul edilen Çevre Yasası 'na
bağlı olarak çıkarılan tüzükler sırası ile şunlardır:

1 - Gönüllü Çevreciler Tüzüğü
2- Gürültü ve Ses Kontrol Tüzüğü (29 Mart 1991)
3- Çevrenin Korunması

ve Kirliliğin Önlenmesi

İçin Uyulması

Gereken

Yöntem ve Standartlar Tüzüğü (23 Temmuz 1991)
4- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü (22 Aralık 1997)
5- Katı Atık Kontrol Tüzüğü (22 Aralık 1997)
6- Yerleşim Alanlarının

Çevre Estetiği Açısından Korunması Tüzüğü (3

Aralık 1998)
7- Hava Kalitesinin Kontrolü ve Korunması Tüzüğü (20 Aralık 1998)
8- Sulak Ortamların Ve sulak Alanların Korunması Tüzüğü (24 Aralık 1998)

Bu tüzükler

dışında

29 Mart 2001 'de Flora

ve Faunanın

Korunması

Emirnamesi de hazırlanmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi tarafından 2002 yılında
hazırlanan
gerekli

"Çevresel

olan

etkileyecek

doğayı

Eğitim Projesi",
korumak

her türlü davranışın

insanlığın

amacıyla,

varoluşunu

toplumu

bilgilendirmek

bize aynen geri döneceğini

hazırlanmıştır. Bu eğitim projesi aşağıdaki başlıkları içermektedir:

Doğayı tanıma
İnsan ve doğa arasındaki bağ
Doğaya bilinçsizce nasıl zarar veriyoruz?
eden doğayı korumamız gerekiyor?

sürdürebilmek
ve

için

doğayı

aktarmak amacıyla

18
Doğa da bizimle birlikte yaşıyor. ..

Hedefler:

Kuzey Kıbrıs Doğasının Tanıtımı
Kuzey Kıbrıs'ta Var Olan Kirlenme ve Doğaya Verilmiş Olan Zararların
Mevcut Sonuçları
Sürmekte

Olan Çevre Duyarsızlığının

Yakın

Gelecekteki

Sonuçları

Hakkında Bilgilendirme
Kuzey Kıbrıs Doğasını Neden Korumamız Gerektiğinin Anlatılması
Atık Yönetiminin Doğru Şekilde Uygulanması İçin Bilgilendirme
Doğanın Korunmasının

Hepimiz

İçin Sürekli Bir Görev Olduğunun

Anlatılması

KKTC'deki çevre sorunları incelendiğinde ;

a)· Ovalardan,

sahildeki

kuyulardan

yapılan

aşırı

çekimler

nedeni

ile

meydana gelen deniz suyu girişimi sonucunda ortaya çıkan tuzlanma
sorunu
b)

Yaz aylarında meydana gelen yangınlar neticesinde

ekolojik dengenin

bozulması
c)

Arıtma sistemlerinin yetersizliği nedeni ile çevre kirlenmesinin artması.

d)

Sahillerdeki kanunsuz yapılaşma ile betonlaşmanın her geçen gün artması

e)

Ülkedeki çarpık kentleşme

f)

Gernikonağı-Lefke bölgesindeki maden işletmeciliğinin olumsuz etkileri

g) Kanalizasyon şebekelerinin noksanlığından kaynaklanan olumsuzluklar
h) Kum ve çakıl ocakları
i)

Teknecik elektrik santralinin yarattığı kirlilik

j)

Yabancı bandıralı gemilerden Akdeniz sularına bırakılan atıklar

k)

Yerleşim bölgelerinde atıl vaziyette bulunan inşaat malzemeleri ve diğer
atıklar ilk göze çarpan sorunlardandır (Gökçekuş,2001)
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KKTC'deki
madenlerin
olmadığı

önemli

çevre

elde edilmesinde
için

ülkemizde

sorunlanndan

birini

oluşturan

taşocaklan,

kullanılan yöntemler ( Galeri Sistemi ), ekonomik

yerüstü

işletmeciliği

şeklinde

yapılmaktadır.

~unun

sonucunda ise görsel çevre tahrip olmakta ve bozulup yok olmaktadır. KKTC'de
taşocaklarının işletme ruhsatlarını verme yetkisi, Jeoloji ve Maden Dairesi'ne aittir.
İlgili kurum tarafından

I 974 Barış Harekatı sonrasında, taşocağı kapsamına giren

konulardan ruhsat verilmesi ile ilgili olarak 250 civarında işlem gerçekleştirilmiştir.

Taşocağı işletmeciliği denildiği zaman akla; mermer, marn, alçı taşı, kireç
taşı, kil, kum, çakıllı kum, tebeşir vs. üretimi gelir. Bu sayılanlar arasında ülkenin
taşocağı işletmeciliğinden en büyük payı, kum-çakıl ocakları almaktadır.

Kumköy-Gaziveren

kıyı şeridi üzerinde mevcut olan kum-çakıl ocaklarmın

kapatılması ile Gime Beşparmak Dağları üzerindeki taşocaklarına

yönlenilmiştir.

Aynca Alagadi ve Çayırova bölgelerinden sarı kum temin edilmektedir (Gökçekuş,
I 994).

Ülkemizdeki çevre sorularının oluşmasındaki
de su kaynaklarının

en önemli problerlerden birisi

azlığı, kullanılması ve kalitesidir. Su kaynakları probleminin

çözülmesi amacı ile değişik zamanlarda yapılan projeler şunlardır:

a- Yayla sulama projesi
b- Güzelyurt kanal projesi ·
c- Gemikonağı su deposu ve diğer su depoları projeleri
d- Türkiye'den balonla su getirme projesi

Ancak
projelerden
kaynaklanmıştır.

problemin
beklenilen

bugüne

kadar

düzeydeki

çözülmemesindeki
verimliliğin

elde

en

öğrenmesi

ile ilk ve ortaöğretim

seminer ve konferanslarda öğrencilerle tartışılması gerekmektedir.

etken,

edilememesinden

Bir diğer önemli nokta ise, eğitim sorunlarıdır.

bilinçli olarak kullanmayı

büyük

Ailelerin suyu

ile üniversitelerde
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Su ile ilgili tüm üniteler arasında etkili iletişim sağlanması ve KKTC'deki su
Problemi

araştırma

süratli bir şekilde kurulması

merkezlerinin

gerekmektedir

(Gökçekuş,200 I).

Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'rıdeki

çevre sorunlarının önlenmesi amacı ile

kurulup faaliyet göstermekte olan başlıca çevre dernekleri şunlardır:

Merkezi

Girne'de

buluan

Kuzey

Kıbns

Kaplumbağlan

Koruma

Derneği
Merkezi Lefkoşa'da bulunan Uluslararası Kalkınma Derneği
Merkezi Lefkoşa'da bulunan Yeşil Barış Harekatı
Merkezi Girne ve Lefkoşa'da bulunan Kuzey Kıbrıs Kuşları ve
Çevreyi Koruma Derneği
Merkezi Lefkoşa'da bulunan Hayvanları Koruma Derneği
Merkezi Lefke'de

bulunan Lefke Çevre ve Tanıtım Derneği

Merkezi Gazimağusa'da

bulunan Çevre ve Enerji Derneği

Merkezi Lefkoşa'da bulunan Avcılık ve Atıcılık Derneği
Merkezi

Lefkoşa'da

bulunan

Kıbrıs

Türk

Biyologlar

Doğayı

Araştırma ve Koruma Derneği

1.1.7 Çevre eğitimi ve önemi_

Eğitim insanlığın varolduğu andan bu yana var olan karşılıklı bir etkileşim
sürecidir.
"Yaşanılan

Eğitimin

uyarıcı,

ve yaşanıldığı

aydınJatıcı

dönemlere

ve yönlendirici

işlevi

vardır.

Eğitim,

karşı duyarlı olan bir süreçtir. Toplumsal

değişmelerle etkileşim halindedir" (Bilhan, 1991 ).
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a- KKTC Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

Kıbrıs Türk milli eğitim sistemi, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana
bölümden

oluşur. Örgün eğitim; okulöncesi

yükseköğretirni

kapsar.

Yaygın

eğitim,

eğitim, ilköğretim,

ise

örgün

eğitim

ortaöğretim
dışındaki

ve

eğitim

etkinliklerini kapsar.

Okul öncesi eğitim; ilköğretim yaşına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar.
Okul öncesi eğitim kurumlan devlet okullarında ilkokullara bağlı anasınıflar halinde
veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak açılabileceği
gibi, ayrı anaokulları olarak da kurulabilirler. Ayrı anaokullarına bağlı anasınıfları ile
uygulama

sınıflarına

o yılın 31 Aralık gününden

önce dört veya beş yaşını

tamamlayan çocuklar alınır.

İlköğretim,

o yılın

31

Aralık

çocukların 1 I yaşını tamamlayıncaya

gününden

önce altı yaşını

tamamlayan

kadar süren eğitim ve öğretimlerini kapsar.

Zorunlu· ilk öğretim çağı, çocuğun altı yaşını tamamladığı yılın ağustos ayının son
gününü izleyen öğretim yılı başında başlar.

Orıaöğretim, ilköğretime dayalı en az altı yıl süreli eğitimin tümünü kapsar.
İlköğretimi

tamamlayan

olanaklarından
Ortaöğreıim

ilgi
kurumları

her öğrenci,

ve

yetenekleri

ortaöğretime
ölçüsünde

3 yıllık· ortaokullar

devam etme ve ortaöğretim
yararlanma

ile ortaokul

hakkına

sahiptir.

üstü çeşitli programlar

uygulayan ve ağırlık verdikleri program uyarınca adlandırılan genel liseler, teknik
liseler, meslek liseleri ve diğer liselerden oluşur.

İlköğretim kurumları, bir veya iki yıllık anasınıflar ile beş yıllık ilkokullardan
oluşur. İlkokulun beşinci sınıfı bitirildiğinde, ilkokul diploması verilir.

Yükseköğretim,

ortaöğretirne

dayalı en az iki yıllık yükseköğreıim

veren

eğitimin tümünü kapsar. Liselerden herhangi birini başarı ile tamamlayan öğrenciler,
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yükseköğretim

kurumlarının

koşullarına

bağlı olmak kaydıyla,

bu kurumlardan

yararlanma hakkına sahiptirler.

Yaygın eğitimin özel amacı ise, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına
ve temel ilkelerine

uygun olarak, örgün eğitimden

yararlanmamış

veya örgün

eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış veya herhangi bir kademesinde bulunan
yurttaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında verilen eğitimin tümünü kapsar
(MEY, I 986).

Milli Eğitimin genel amaçları, milli eğitimin temel ilkeleri, milli eğitim
şeması ve yaygın eğitimin amaç ve görevleri Ek-2'de bir bütün olarak tek başlıkta
verilmiştir.

Çevre eğitimi, insanın biyofiziksel
tutumların

ve kavramların

tanınması

ve sosyal çevresi ile ilgili değerlerin,

ve ayırt edilmesi olarak tanımlanmaktadır

(Good, I 973 ). Çevre eğitimi dünyanın karşı karşıya bulunduğu sorunlardan haberdar
olan, bu sorunların nasıl çözülebileceğini

bilen ve buna gönüllü olan vatandaş

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çevre eğitiminin esaslarını bilgilendirme, haberdar oluş
ve ilgilenme oluşturmaktadır ( Troy and Scwaab, I 982_).

Çevre eğitimi, disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Hem bilişsel hem duyuşsal
alanda amaçları vardır. Bilişsel alandaki amaçları, kişileri çevre konusunda daha
fazla okur-yazar yapmaya yönelirken, duyuşsal alandaki amaçları çevreye ve çevre
sorunlarına karşı değer ve tutumları oluşturur ( Tosunoğlu, I 987 ).

b- Çevre eğitiminin amaçları

I 977'de, şimdiki Gürcistan'da

bulunan Tiflis kentinde UNESCO tarafından

66 üye, ülkenin çevre eğitimi uzmanlarının katıldığı ilk uluslararası çevre eğitimi
konferansı

düzenlenmiştir

karara bağlanmıştır.

Çevre eğitiminin

amaçları aşağıda özetlendiği

şekilde
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Kırsal ve kentsel alanlar arasında ekonomik, sosyal, politik ve ekolojik
olarak bir bağamlılığın

olduğunun

farkına

varılmasının

ve bununla

ilgilenilmesinin teşvik edilmesi
Herkese çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli becerileri, kararlılığı,
tutumu, değerleri ve bilgiyi kazanmak için şans tanınması
Çevreye

karşı

yeni

davranışlar

kazanmış

bireylerin,

grupların

ve

toplumların yaratılması
Çevre eğitiminin amaçlarının kategorilerinin belirlenmesi

Bu amaçlarda belirtilen kategorilerin tanımı ise şöyledir:

Farkına varmak: Tüm çevre ve çevre problemlerine

karşı duyarlı ve bunların

farkında olan sosyal grup ve kişilere yardım etmek

Bilgi: Tüm çevre ve çevre sorunları, temel bilgilerini almış, anlamış ve çevre ile ilgili
çeşitli deneyimler kazanmış birey ve sosyal gruplara yardımcı olmak

Tutum: Çevreyi koruma ve geliştirme konusunda aktif katılım için motivasyonun
yanı sıra, bireyde çevre için kaygı duyguları

uyandırmada

ve çeşitli değerler

kazanılmasında kişi ve sosyal gruplara yardımcı olunması

Beceri: Kişi ve sosyal gruplara çevre sorunlarını çözme ve farkına varma becerisi
kazandırmada yardımcı olunması

Katılım: Kişi ve sosyal gruplara çevre sorunlarının

çözümünde

katılım imkanı

sağlanması ( Polat, I 999 )

Çevrenin

kendisi, çok geniş boyutludur.

Çevre kirlenmesine

sebep olan

faktörlerde sayısız denecek kadar çoktur. Bu nedenle önlenmesi veya azaltılmasıda o
kadar geniş kapsamlıdır. Ne bir veya birkaç devlet, ne de devletlerin birer bakanlığı
veya hükümetin toplam kuruluşları bu sorunu çözmeye yeterlidir. Konu, tüm dünya
devletlerini

ve

bütün

insanları

yakından

ilgilendirir.

Bunun

için

okullara
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üniversitelere

dersler

konulması,

geliştirilmesi lazımdır

halk

için özel bir yaygın

öğretim

sistemi

( Atun, 2000 ).

İnsanların doğaya bakış açıları; çevre şartlarına, geçirdikleri aşamalara, bilgi
seviyelerine,

sahip oldukları teknolojiye

görüşlerine göre değişmektedir

Birçok

problemin

ve toplumsal yapının egemen toplumsal

(http://www.metu.edu.tr/home

temelinde

eğitimsizlik

ve

... ).

duyarsızlık

yatmaktadır.

Çevremize ve tabiata yaptığımız kötülükleri ancak bize bir zarar geldiğinde fark
ediyoruz. Halbuki çevre koruma, her zaman duyarlı olunması gereken bir konudur.
Çevre bilinci, çocuklara, ilkokula başlamadan önce aşılanmaya başlanmalı. Küçük
yaşlarda çocuklara tabiat tanıtılmalı ve ağaç sevgisi öğretilmelidir. Yaş büyüdükçe,
ağaç dikme bir alışkanlık haline getirilmeli ve insanlar doğum günlerinde en az bir
ağaç

dikerek,

çevreye

(http://www.ogrenci.com

"Biz,

ve

doğaya

bir

katkıda

bulunmalıdır

... ).

çevremize

biçim

veririz;

çevremiz

de dünyamızı

biçimlendirir. "

W. Churchill

Çevre ve çevre sorunların günümüzde ne kadar çok önemi olduğu ve bundan
sonraki nesillere bırakacağımız mirası çok iyi korumamız gerektiğini de tüm dünya
toplumları kabul etmektedir. Bu bağlamda çevre eğitimine büyük önem verilmekte
ve insanların bilinçlendirilmesi

gerekililiği hızla önem kazanmaktadır.

Peki ama

neden çevre eğitimi? Çevre eğitimi sorunun yanıtı şöyle açıklanabilir:

Siz bu yazıyı

okurken,

kullanmakta.

Dünyanın

kaynaklarını

kullanmakta,

her

6

milyar

köşesinde

insan

insanlar

maden çıkarmakta,

yeryüzü

doğal

ormanları

kaynaklarını

kesmekte,

toprağı aşındırmakta,

enerji

havayı-suyu

kirletmekte ... Yaşam tarihinde hiç görülmemiş bir hızla doğal alanlar tahrip ediliyor.
Aşırı nüfus ve gelişmenin baskısı artarken, insanların gereksinimlerini karşılamaları
gittikçe

zorlaşıyor.

Özellikle

son yarım

yüzyılda

artan

çevresel

bozulmanın
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sonuçları; yok olan türler, hızlı toprak kaybı, açlık, yoksulluk insan yaşamını tehdit
eder boyuta ulaşmış durumdadır.

İşte bu aşamada çevre eğitimi, yaşamsal bir değer kazanmaktadır. Bir süreç
olarak tanımladığımız

çevre eğitimi; yaşamın niteliklerini

iyileştirmeyi

amaçlar,

çevre sorunlarını çözmek ve önlemek için insanlara gereken becerileri kazandırarak
onları yetkin kılmayı hedeflemektedir. Çevre eğitimi, yeryüzünün doğal kaynaklarını
sürdürülebilir bir biçimde yönetmek ve çevresel zenginliğini korumak için insanların
sorumluluk

üstlenmelerini

sağlayarak

bu amaçla onlara bilgi, bilinç, beceri ve

değerler kazandırmaktadır ( http://www.cekul.org ... ).

"Küçük bir grup inançlı insanın dünyayı değiştirebileceğinden kuşku

duymayın; gerçekten de önemli olan budur." M. Mead

Bunun yanında, çevre bilincinin bireylere küçük yaşlarda kazandırılması
gerekliliği de üzerinde önemle durulan bir noktadır. Artan çevre sorunları sonucu
toplumun, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin eğitimi önem kazanmış durumdadır. Bu
noktayı destekJeyecek görüş ve raporlara bir göz atacak olursak bazılarını şöyle
özetleyebiliriz:

Genç kuşakların günümüz çevre sorunlarının oluşumunda payları olmamasına
karşın, yakın gelecekte daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceklerdir.

Bu

nedenle genç nesil, çevre eğitiminin en önemli hedef kitlesidir. Çünkü onlar yarının
önderleri ve kaynak kullanıcılarıdırlar.

Bugüne ve geleceğe dönük kalıcı değerleri,

geçmişin birikimini geleceğe dönük özgüvenle donanmış gençler koruyacaklardır.
Toplumun

canlılığının

ve

sürekliliğinin

düşüncesi,

çevre öncelikli politikaların

gençlerin

uygulanmasında

büyük rol sahibi olacağı sonucunu doğuruyor.
politikalarının

uygulanması

yaratıcılığıyla

ise, bu kararlardan

güçleneceği

yeni yetişen kuşakJarın

Doğa ve kültür merkezli
etkilenecek

çevre

olan toplumun bilinç

düzeyiyle yakından ilgilidir. Bu durum, toplumsal bir çevre eğitimi projesini gerekli
kılmaktadır. Böyle bir projenin ana hedefi ise genç kuşaklardır. Çevre eğitiminin
önceliği, genç nesildir ( http://www.cekul.org ... ).
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Bu amacı gerçekleştirmek

üzere 6-8 Kasım 2000 tarihleri arasında İzmir'de

toplanan IV. Çevre Şurası "Çevre Eğitimi, Halkın Bilinçlendirilmesi

ve Katılımı"

Komisyonu'nda alınan kararların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır:

1. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde okul öncesi çağındaki çocukların
çevreye ilişkin olumlu tutum ve davranışlar kazanabilmesi
başlamak üzere doğa sevgisinin kazandırılmasına

için bu kademeden

yönelik uygulamalı (yaparak

yaşayarak) aktivitelerin geliştirilmesi,
2. İlköğretim düzeyinde verilmekte olan Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler,
Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri içerisinde verilmekte olan çevre
içerikli konuların, teknolojik

gelişme de dikkate alınarak daha verimli hale

getirilmesi,
3. Doğa sevgisi, ekolojik bakış açısı ve ekosistem mantığının ilköğretim çağından
başlayarak tüm örgün eğitim düzeylerine yerleştirilmesine çalışılması,
4. Örgün eğitim düzeyinde verilen çevre eğitimini, daha etkin ve kalıcı sağlayacak
eğitim

materyallerinin

hazırlanması

(kitap,

konusunda

dergi,

broşür,

Çevre Bakanlığı

video· kasetleri,

CD

ve gönüllü kuruluşlar

vb.

)

ile işbirliği

yapılması gerektirmektedir.

Çevre
faaliyetlerinin

sorunlarının
önemli

çözümünde,

olduğu

bilinen

insan

unsurunu

bir gerçektir.

Çevre

esas

alan

eğitim

konusunda

duyarlı

vatandaşların, kesin çözüm için gerekli olduğu ortadadır.

Bu bağlamda, toplumun tüm kesimlerini
bilinçlendirmek,

çevre konusunda bilgilendirmek,

olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların

çözümünde bireylerin birer sorumlu vatandaş ve çağdaş insan olarak aktif katılımının
sağlanması amaçlanmaktadır

(http://www.izmircevre.gov.tr...).

Çevre değerlerine saygılı bir toplumsal düzen, toplumu oluşturan bireylerin
doğru bilgiye ulaşması ve sonrasında

oluşacak bilinç ve davranışlar,

bütününe

bağlıdır. Çevresel değerlere saygılı bir toplumun yapılandırılması için çevre ve kültür
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öncelikli politikaların yaşama geçirilmesinde,

geleceğin yaratıcısı gençlere verilecek

çevre eğitimi, dünyamızın sağlıklı yarınlarının anahtarıdır (http://www.cekul.org

Genelde
davranışa

genç nesillere

dönüştürülmesinde

çevre bilincinin
yaşanılan

sıkıntı

kazandırılmasında
ve sorunlar,

çevre

... ).

ve bunların
konusunda

verilecek bilinçli ve sistemli bir eğitim süreciyle, bu alandaki sorunların önemli bir
bölümüne
öğretim

çözüm getireceği
kurumlarında

umulmaktadır.

okutulan

Bu araştırmada

ders kitapları

incelenerek

ilk ve orta dereceli
bu kitapların

çevre

eğitimine ayrılan alanları araştırılarak yeterli ve duyarlı çevre eğitimi kazandırıp
kazandırmadıkları

irdelenmiştir.

1.2 Problem

Kuzey

Kıbrıs

Türk

Cumhuriyeti'ndeki

devlet

ilkokulları

ve

devlet

ortaokullarında okutulan ders kitaplarında, çevre eğitimine ayrılan alan yeterli midir?

1.3 Alt Problemler

1- İlköğretimde

okutulan ders kitaplarında

çevre eğitimine

ayrılan alan

yeterli midir ?
2- Ortaöğretimde
yeterli midir ?

okutulan ders kitaplarında

çevre eğitimine ayrılan alan
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1.4 Araştırmanın Amacı

Bu araştırma,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Dairesi'ne

Milli Eğitim ve Kültür

bağlı devlet okullarında okutulan

ders kitaplarındaki çevre eğitimine ayrılan alanlan bulmak ve etkin çevre eğitiminin
yeterli düzeyde verilip verilmediğini araştırmak amacı ile yapılmıştır.

Araştırma, çevre eğitiminin genç bireylere ders kitapları aracılı.ğı ile verilmesi
düzeyini

incelenmiştir.

Çevre

eğitiminin

bireylere

küçük

yaşlarda

başlanarak

verilmesi, genel çevreyi olumlu yönde etkileyebilir. İlk ve orta öğretim süresince
düzeltilmeyen

çevre eğitimi bilinci, bireyin tüm yaşamını etkileyebilir. Bu yüzden

araştırmamızı,

ilkokul ve ortaokul düzeyinde ele alıp çevre eğitimi ve etkin çevre

eğitiminin ders kitaplarında yeterli düzeyde olmasını sağlamak için izleyebilecekleri
çözüm

yollarını

vererek,

çevre

bilinci

yüksek

bireyler

yetiştirilmesini

amaçlamaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı, iletişim ve bilgi çağına uygun, çevreye duyarlı,
çevre

bilinci

gelişmiş

bireylerin

yetiştirilmesine

yönelik

yapılacak

çalışmalar

konusunda katkı koymaktır. Bunun temelinde de eğitim yatmaktadır. Bu temel amaç
çerçevesinde şu soruya cevap aranacaktır :

"Çevre konusuna ilk ve ortaöğretim ders kitaplarında yeterli alan ayrılmış
mıdır?"

1.5 Araştırmanın Önemi

Eğitim sistemine işlerlik kazandırılması,

'girdi - süreç - çıktı 'Iara bağlıdır.

Çevre eğitiminin girdiler boyutu çevre ile ilgili programlar,

öğretmenlerin

çevre
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konusunda duyarlı yetiştirilmeleri; süreç boyutu programlara işlerlik kazandırılması;
çıktılar boyutu ise öğrencilerin

çevre konusunda kazandıkları

duyarlılık,

tutum,

davranış ve yaklaşımlardır.

Öğretmenlerin çevre sorununa olumlu yaklaşımı, her yıl ders verdiği öğrenci
sayısı kadar öğrencilerde çevre bilincinin oluşmasını sağlayacak ve sonuçta toplumda
çevre bilinci oluşacaktır. Bunu sağlamanın yolu öğrencide çevre eğitimi bilincini
aşılayacak ve geliştirecek 'Çevre Eğitiminin Yönetimi' birimini oluşturmak, yönetim
kuramlarına göre işletmek ve çevre duyarlılığı bilincini aşılamaktır.

KKTC eğitim örgütünde çevre duyarlılığma ilişkin algıların program boyutu,
öğretmenlerin

eğitilmesi

ve okulu

bitiren

bireylerin

çevre

korumaya

ilişkin

yaklaşımları, bu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.

1.6 Sayıltılar

•

İlköğretim

Dairesi 'nden alınan ve araştırmaya

dahil edilen ilkokul ders

kitapları, miktarları ve içerikleri doğru kabul edilmiştir.
•

Ortaöğretim Dairesi'nden alınan ve araştırmaya dahil edilen ortaokul ders
kitapları, miktarları ve içerikleri doğru kabul edilmiştir.

•

KKTC'de devlet ilkokullarında görevli öğretmenlerin
biçimde verdiği ve KKTC ilkokul öğretmenlerinin

derslerini başarılı bir
bilgi düzeyinde çevre

konusuna karşı duyarlılıklarının yeterli olduğu kabul edilmiştir.
•

KKTC'de devlet ortaokullarında görevli öğretmenlerin derslerini başarılı bir
biçimde verdiği ve KKTC ortaokul öğretmenlerinin

bilgi düzeyinde çevre

konusuna karşı duyarlılıklarının yeterli olduğu kabul edilmiştir.
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1.7 Sınırlılıklar

Bu araştırma, 2001 - 2002 öğretim yılını kapsamaktadır

ve Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Daireleri'ne
bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında

2001-2002 ders yılında okutulan ve KKTC

Milli Eğitim Bakanlığı 'nca ders kitabı olarak kabul edilen kitaplar ile sınırlıdır.

1.8 Tanımlar

•

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'rıde

eğitim ve öğretim işleriyle görevli

bakanlığı anlatır ( M.EY, 1986 ).

•

İlköğretim Dairesi: Bu Yasa'da, metin başka türlü .gerektirmedikçe:

"Bakanlık",

İlköğretim

Dairesi 'nin

bağlı

İlköğretim Dairesi'ni anlatır. "Devlet",
anlatır.

"Okul",

Daire'ye

olduğu

Bakanlığı

"Daire",

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni

bağlı anaokul1arı, ilkokullara

ilkokulları anlatır. "Öğretmen",

anlatır.

bağlı ana sınıfları

ve

Daireye bağlı öğretmenleri ve Öğretmenler Yasası

kapsamına giren personeli anlatır.

Daire, Milli Eğitim Yasası kurallarına uygun olarak; milli eğitimin genel
amaçları ve temel ilkeleri
saptanmış

doğrultusunda

öğretim programları

örgün eğitim yapan bağlı kuruluşların

ile yöntemlerine

sağlamak ve bu yöndeki gereksinimlerini

uygun etkinlikte

bulunmalarını

plan ve programa dayalı olarak sağlayıp,

yönetimlerini düzenlemektir ( MEY , 1986 ) .

•

Ortaöğretim Dairesi: Bu Yasa'da metin başka türlü gerektirmedikçe;
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"Bakanlık", Genel Ortaöğretim Dairesi'nin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır. "Daire",
Genel Ortaöğretim

Dairesi'ni anlatır. "Devlet",

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Devleti'ni anlatır. "Okul", Daireye bağlı eğitim öğretim yapan kuruluşları anlatır.
"Öğretmen",

Daire'ye bağlı öğretmenleri ve Öğretmenler Yasası kapsamına giren

personeli anlatır.

Daire, Milli Eğitim Yasası kurallarına uygun olarak milli. eğitimin genel
amacı ve temel ilkeleri doğrultusunda örgün ve yaygın eğitim sistemlerinde öğretim
yapan bağlı kuruluşların,

saptanmış öğretim programları

ile yöntemlerine

uygun

etkinlikte bulunmalarını sağlamak ve bu yöndeki gereksinimlerini plan ve programa
dayalı olarak sağlayıp yöntemlerini düzenlemektir ( MEY , l 986 ).

•

İlköğretim : ilköğretim o yılın 3 l Aralık gününden önce altı yaşını

tamamlayan

çocukların

11

yaşını

tamamlayıncaya

kadar

süren

eğitim

ve

öğretimlerini kapsar. Zorunlu ilköğretim çağı, çocuğun altı yaşını tamamladığı yılın
ağustos ayının son gününü izleyen öğretim yılı başında başlar.

ilköğretimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına
ve temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:

Öğrencilere,

Atatürk İlke ve Devrimleri

ile Atatürk Milliyetçiliği'ni

ve

toplumsal mücadelemizin kökeninde yatan gerçekleri öğretmek;

Çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri için gerekli temel
bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak;

Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal yaşama
ve üst öğrenime hazırlamak;

Çocukların estetik duygularını geliştirmek;
görebilme

yeteneğini

kazandırmak

ve onlarda,

onlara doğruyu, güzeli ve ıyıyı
birlikte hareket

etme, işbirliği,

yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duygulan yaratmaktır.
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İlköğretim kurumları, bir veya iki yıllık anasınıflar ile beş yıllık ilkokullardan
oluşur.

İlkokulun beşinci sınıfı bitirildiğinde, ilkokul diploması verilir (www.mebnet.net,
2002 ).

•

Ortaöğretim : Ortaöğretim, ilköğretime dayalı en az altı yıl. süreli eğitimin
tümünü kapsar.

İlköğretimi tamamlayan her öğrenci, ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim
olanaklarından ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir.
Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına
ve temel ilkelerine uygun olarak şunlardır:

•

Atatürk

Milliyetçiliği

doğrultusunda

sosyal

ve

kültürel

bütünleşmeyi

sağlamak ve korumak;
•

Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek
suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları
arama ve toplumun

ekonomik,

sosyal ve kültür-el kalkınmasına

katkıda

bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak;
•

Öğrencileri, toplum ekonomisinin
çerçevesinde

ilgi ve yeteneklerine

gereklerini de gözeten çeşitli programlar
göre geliştirerek yüksek öğretime veya

hem mesleğe hem yüksek öğretime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına
hazırlamaktır.

Ortaöğretim kurumlan, 3 yıllık ortaokullar ile ortaokul üstü çeşitli programlar
uygulayan ve ağırlık verdikleri program uyarınca adlandırılan genel liseler, meslek
liseleri, teknik liseler ve diğer liselerden oluşur.

Ortaokullar, ayrı okullar halinde kurulabilecekleri gibi, bir liseye bağlı olarak
da kurulabilirler.
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Ortaöğretim kurumlarının

süresi, altı yıldan az olmamak üzere uygulanan

programın özelliğine göre Bakanlıkça saptanır.

Ortaokulu bitirenlere

ortaokul diploması,

liseyi bitirenlere

de bitirdikleri

lisenin türüne uygun diploma verilir.

Yöneltme, özellikle ortaokulda başlar ve yoğunluk kazanır. Yanılmaları önlemek
ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için, yöneltme, liselerde
de devam eder ( www.mebnet.net, 2002 ).

•

Amaç ( hedef ) : Yetiştirdiğimiz

kişide bulunmasını

istediğimiz

eğitim

aracılığı ile kazandırılabilir nitelikteki özelliklerdir.

•

Çevre

: Çevre, bir canlı organizmayı

veya bir canlı topluluğunu yaşama

süresince etkileyen her türlü biyotik ve abiyotik ( sosyal, kültürel, tarihsel,
iklimsel, fiziksel ) faktörlerin tümü olarak tanımlanır ( UNESCO, 1990 ).

•

Çevre kirlenmesi

: Çevre kalitesinin, insanların yaşam süreçleri nedeniyle

çevre kaynaklarından bugünkü ve/veya gelecekteki herhangi bir yararlanma
olasılığını önleyecek ya da kısıtlayacak ölçüde bozulması olayıdır.

•

Çevre eğitimi : Çevre eğitimi, insanın biyofiziksel ve sosyal çevresi ile ilgili
değerlerin, tutumların ve kavramların tanımlanması ve ayırt edilmesi olarak
tanımlanır ( Good, 1973 ).
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BÖLÜM-11

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1 Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar

Devlet Bakanlığı

ve Başbakan

Yardımcılığı

ile Kıbrıs Türk Mimar ve

Mühendis Odaları birliği tarafından 7-11 Şubat 2000 tarihleri arasında yapılan 1.
Çevre ve Turizm Kongresi 'nde on yedi bildiri sunulmuştur. Kongrede sürdürülebilir
bir turizm gelişiminin sağlıklı bir çevreye sahip olma koşuluna bağlılığı ve ülkemizin
çevre problemleri ile bu problemlerin çözüm önerileri tartışılmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk
Mimar

ve Mühendis

Odaları

Birliği

tarafından

5-7 Haziran

2-001

tarihinde

düzenlenen 2. Çevre ve Turizm kongresinde yirmi bir bildiri sunulmuştur. Her iki
kongrede sunulan bildiriler çevre ve turizm ile ilgili sorunların çözümüne yönelik
yazılı birer kaynak oluşturması amacı ile kitap haline getirilmiştir.

12-15 Nisan 2002 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi

tarafından

düzenlenen 'Uluslararası Akdeniz Bölgesi Çevre Sorunları' konferansında ise toplam
dört yüz otuz dört bildiri sunulmuştur. Altmış ülkeden bine yakın bilim adamının
katıldığı bu konferansta, yirmi beş başlık altında sudaki kirlenmeden atık sorununa,
deniz kirliliğinden doğal afetlere, ekolojik dengeden trafik-ses-hava kirliliğine kadar
çevreyle ilgili birçok sorunun tartışıldığı konferansta,

eğitime de yer aynlmıştır.

'Çevre Bilinci ve Eğitim' başlığı altında yer alan bölümde sunulan on bir bildiride
çevre bilincinin geliştirilmesi gerekliliği, okullardaki çevre bilincini geliştirmek için
eğitimin

göz ardı edilmesinin

engellenmesi

ve eğitim

yoluyla

çevre

bilinci
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kazandırmanın

geliştirilmesi,

okul

bahçe

düzenlemeleri,

öğrencilere

doğayı

korumaları ve geliştirmeleri gerektiğini öğretilmesi ve mevcut müfredatların gözden
geçirilerek

gerçek anlamda çevre bilinci kazandıracak

nitelikte düzenlenmesinin

gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi tarafından organize
edilen 'Gazimağusa
düzenlenmiştir.

Sempozyumu'

1998, 1999 ve 2001 yılları olmak üzere üç kez

Bu sempozyumlarda,

Gazimağusa

kentinin

çevre

sorunları

ve

planlama süreci hakkında bildiriler sunularak çevre sorunlarına çözüm aranmıştır.

Kıbrıs, tarih öncesi dönemlerden

beri özellikle aspestos ile Cu-Fe sülfid

minerallerinin işletildiği bir adadır. Uzun yıllar yapılan bu üretim neticesinde büyük
kazanımlar elde edilmiş, ancak zamanla bu maden yataklarının

çevreyi olumsuz

yönde etkiledikleri görülmüştür.

Doç. Dr. Hüseyin Gökçekuş, 1995 yılında yaptığı bu araştırmada Kıbrıs'ta
eski çağlardan

günümüze

kadar yapılan maden işletmeciliğini

kısaca tanıtmış,

aspestos ve Cu-Fe sülfid'in canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmıştır. Bu
arada

değişik

içerisinde

dere yataklarından,

Gemikonağı

yer alan içme suyu kuyusu

Göleti'nden

ile dere yatağı

ve Maden

içerisinde

Deresi

yer alan su

birikintilerinden alınan su örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarını karşılaştırmıştır.

Sonuç olarak aspestos ve.Cu-Fe Sülfid'in Kıbrıs genelinde yüzey ve yeraltı
suyu kaynaklarını kirletmesi bakımından önemli bir kirlilik kaynağı olduğunu ortaya
koymuş ve konunun daha iyi anlaşılması için yapılması gerekli çalışmaları detaylı bir
biçimde anlatmıştır (Gökçekuş.Gökçekuş.I

Gemikonağı'ndaki

Cyprus

995).

Mines

Corporation

(CMC)

tesislerindeki

havuzların patlamasının ardından, sivil toplum örgüleri de harekete geçtiler.
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KKTC

Lefke

Bölgesi'ndeki

bakır

madenciliği

Bronz

Çağı'ndan

beri

yapılmakta idi. CM C' nin yörede 1916 yılında kurularak işletilmeye başlatıldığı ve
1974 yılına kadar çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

1974-79 yılları arasında üretim yapılmadığını, CMC'de kalan bir miktar pirit
ve bakır konsantresinin,

1979-81 yılları arasında ise yerel olanaklarla 100 bin ton

civarında piritli atığın zenginleştirilerek

ihraç edildiği,

1982-85 yılları arasında

Mines & Ores Şti'nin pirit üretimi için bazı düzenlemelerde bulunarak 500 bin ton
malzemeyi 12 ve 13 numaralı havuzlardan alarak işlediği ve bunun bir kısmını da dış
ülkelere sattığı bilinmektedir.

Bölgede düşük tenörlü cevher yığınları, kırılmış cevher, proses nihai artıkları,
bakır içeren malzemelerin
numaralı havuzlarda

bulunduğunu

ve bunların 10,1 JA,1 lB,11C,16,17,19,21

mevcut olduğunu kaydeden bilim adamları, bölgede ayrıca

12, 13, 14, 15 nolu atık havuzlarında da pritin, konsantre pritin, demir oksit, altın
artıkları, tesis döküntüleri ve kimyasal reaktiflerin bulunduğunu belirtmişlerdir.

CMC ile yakından ilgilenen bilim adamlarından
üyelerinden

Ege Üniversitesi öğretim

Prof. Dr. Ünal Altınbaş, Gemikonağı Bölgesi 'ndeki CMC atıklarının

Doğu Akdeniz üzerine olan kirlilik baskısı ile ilgili olarak bölgede daha önce etütler
yapmıştır. Çağımızın kabul edemeyeceği

bu insan oluşumlu (Anthropojen)

vebası, 15-16 Şubat 2001 tarihli ve Lefke I Kıbrıs, International
Europen Environmental

çevre

Conference on

Policy and The Case of Cyprus Mines; 26 Nisan- I Mayıs

2001 tarihli ve İzmir I Türkiye , Coastal Zone Management in The Mediterranean
Region (CJHEAM); 26-29 Haziran 2001 tarihli ve istanbul I Türkiye, Türkiye'nin
Kıyı Alanları Ill. Ulusal Konferansı 'nda ulusal ve uluslararası toplantılarda gündeme
getiri imiştir.

CMC atıkları konusunda

gerek yurt içinden, gerekse yurtdışından (Türkiye,

Amerika, isveç ve Almanya'dan) bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda, konunun
tam

bir çevre

felaketi

olduğu

yayımlanmıştır (Kıbrıs, 2002).

tespiti

yapılmış

ve onlarca

bilimsel

makale
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KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi tarafından çevre
bilincini geliştirmek amacıyla toplum genelinde uygulamnak üzere hazırlanan Çevre
Eğitim (ENTRA Environmental Training) Projesi uygulamaya başlamıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı himayesinde Çevre Koruma Dairesi personeli ve
gönüllü

öğretmenlerden

oluşan

1 O kişilik proje koordinasyon

gurubunun,

2002

Temmuz ayı başından beri süren çalışmaları sonucu hazırlanan ENTRA Projesi'nin
film

sunumları,

sergiler,

yayınlar,

eğitim

içeriklerinin

yaş

guruplarına

göre

hazırlanması ve okullara yapılacak ziyaret rotasının belirlenmesi ise Çevre Koruma
Dairesi tarafından düzenlenmiştir.

Gönüllülük ilkesine göre yapılan çalışmalara KKTC Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı izniyle ilkokullardaki öğretmenlerde

katkı koydular.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı kontrolünde ilk aşamada Lefkoşa, Girne,
Gazimağusa,

Güzelyurt,

Lapta, İskele, Ziyamet, Yenierenköy

ve Dipkarpaz'daki

anasınıflar ve ilkokul birinci sınıflara ulaşacak şekilde tasarlanan ENTRA Projesi,
hedef kitle olarak ana sınıflar ve engelli çocuklar da dahil olmak üzere, ilkokul,
ortaokul ve liseleri, çevre bağlantılı sivil toplum örgütlerini ve vatandaşları belirledi.

Sunumları her gurubun yaş ve diğer özelliklerine

göre hazırlanan

proje,

çocukları çevre sorunlarıyla karşı karşıya bırakmadan, onlara çevrelerini ve doğayı
nasıl-neden

korumaları

gerektiğini

anlatmak,

günlük hayatta çevrelerini

bilinçli

olarak korumalarını sağlamayı amaçlıyor.

İlk etapta değişik yerleşim birimlerinde bin 200 ana ve ilkokul birinci sınıf
öğrencilerine ulaşmayı hedefleyen projede, sunum ve eğitimler, KKTC coğrafyasına
bağlı kalarak, şimdiye kadar doğaya ve çevreye verilmiş zararları, bu zararların
günlük hayata yansımaları ve bu sorunların yaşanmaması
gerektiği konularını kapsıyor.

için nasıl davranılması
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Küçük yaştan başlayarak herkesin çevresine ve doğaya karşı daha duyarlı
olmasını

da hedefleyen

ENTRA

Projesi, böylece

teknoloji sonucunda diğer ülkelerde yaşanmakta

küresel

ısınma ve ilerleyen

olan çevre sorunlarını KKTC'de

henüz asgari düzeydeyken kontrol altına almayı amaçlıyor.

'Çevremizi ve doğamızı görmek ve yaşamak istediğimiz şekilde korumak için
sarf ettiğimiz gayret, zaman ve maddi yatırımlar, bu yolla en aza inecektir.' denilen
açıklamada,

projeyle

bireysel

gayretlerin

toplum

genelinde

büyük

bir

güç

oluşturacağı vurgulanıyor (Kıbrıs, 2002).

2.2 Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar

Çevre

konusunda

küresel

ölçekte

yapılan

ilk

değerlendirme

olması

bakımından önem taşıyan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı, 5 Haziran 1972'de
Stockholm'de toplanmıştır.

Aralarında
Birleşmiş

Türkiye'nin

Milletler'in

de bulunduğu

çevre konusundaki

113 ülkenin

çalışmalarının

katıldığı

temel

Konferans,

hareket

noktası

olmuştur. Konferans sonucu yayınlanan ve "Stockholm Deklarasyonu" adıyla anılan
bildirgede;

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi tüm insanlığın esenliği ve ekonomik
gelişmenin temel öğesi olarak nitelendirilerek;
Tüm hükümetlere görev verilmekte (madde 2) ve bu bağlamda;
Uluslararası

işbirliği ve dayanışmanın

önemi vurgulanmaktadır

(madde

24).
Birleşmiş

Milletler

Çevre Programı'nın

kurulması

ve her yıl 5 Haziran

gününün "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanmasına ilişkin kararların da alındığı bu
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Konferansın önemli sonuçlarından bir diğeri de, çevreyle ilgili uluslararası normların
yerleştirilmesi yolundaki çalışmaları hızlandırması olmuştur.

Stockholm
belirlenmiştir.

Konferansı'nın

sloganı

"Bir

tek

dünyamız

var."

şeklinde

Bu gerçekten hareket ederek, tek olan dünyadan yararlanmanın

hak ve sorumluluklar doğurduğu anlayışı Konferans'ta

eşit

ortak kabul görmüştür. Bu

şekilde küresel düzeyde, tüm canlıların ve insanın varlığını sürdürebileceği, ekolojik
açıdan dengeli koşullara sahip, böyle bir çevreyi sağlama, koruma ve geliştirmenin
de tüm insanlığın ortak sorumluluğunda olduğu kabul edilmiştir.

Rio de Janeiro'da

1992 yılında toplanan Dünya Zirvesi'nde

uluslararası

topluluk sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin birbiriyle karşılıklı ilişki içinde
olduğunu

ve birbirini

etkilediğini

kabul

etmiştir.

Uzun

vadede

sürdürülebilir

sonuçların alınması için bu ihtiyaçların birbiriyle dengeli bir şekilde karşılanması
gerektiği

kabul

edildi.

Bu faktörlerden

birindeki

bir başarıdan

alınabilmesi ancak diğer faktörlerde de bir eylemin tetiklenmesiyle

kesin

sonuç

sağlanabilirdi.

Rio Zirvesi; yerel, ulusal, bölgesel veya küresel düzeyde, tüm dünya için bir amaç
olarak

sürdürülebilir

Kalkınma,"

1987

kalkınma

Dünya

kavramını

Çevre

ve

öne

Kalkınma

çıkardı.

"Sürdürülebilir

Komisyonu'nda

"Bugünün

ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden
karşılayan kalkınma" olarak tanımlanmıştır.

Uluslararası topluluk Zirve .sonucunda küresel bir _sürdürülebilir eylem planı
olan Gündem

21 'i kabul etti. Gündem 21 ve Dünya Zirvesi'nin

belgelerinin uygulamasının

Zirve'den

diğer sonuç

sonra da izlenip değerlendirilmesi

amacıyla

Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (SKK) kuruldu. Her yıl düzenli olarak toplanan
SKK'ya
kuruluşu

katılan 50'nin üzerinde Bakan'ın
çalışmalara

destek vermektedir.

kuruluşları çevre ve sektörlerarası

55. Genel Kurulu'nda,

Komisyon,

1 OOO'den fazla sivil toplum
hükümetleri

konularda çalışma toplantıları

düzenlemeleri konusunda yönlendirmektedir.
yapılan

yanında

ve uluslarası
ve konferanslar

Birleşmiş Milletlerin Aralık 2000'de

Sürdürülebilir

Kalkınma

Komisyonu'nun

2002
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Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 'nin düzenleyici kurumu olması k~~
alındı.

1992

Rio

ilgilendiren

çevre

toplantılarının

Konferansı,

kendinden

ve kalkınma

gündemini

Kadınlar Konferansı,
Konferansı

konularındaki

etkilemiştir.

Konferansı, 1995 Kopenhag-Dünya

toplumun

tüm büyük

1994 Kahire-Dünya

tüm

kesimlerini

Birleşmiş

Milletler

Nüfus ve Kalkınma

Sosyal Kalkınma Zirvesi, 1995 Pekin-IV. Dünya

1996 İstanbul-İkinci

(HABITAT

sonraki,

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri

II), 1997'de Gündem 2l'in beş yıllık değerlendirmesini

yapmak üzere toplanan Rio+5 Toplantısı, 1998 Lizbon-Dünya Gençlikten Sorumlu
Bakanlar Konferansı,

2000'de

2000 New York Milenyum

BM Genel Kurulu'nda
Zirvesi, 2001 Brüksel-

Pekin+5 Değerlendirmesi,
BM Az Gelişmiş

Ülkeler

Konferansı, 2001 New York- HABITAT +5, bunlardan belli başlıcalarıdır.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABİTAT II İST ANBUL

3- 14 Haziran 1996 tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilmiştir.

DEKLARASYONU

1992 Rio Konferansı 'nm son on yıllık değerlendirmesi
Eylül 2002'de

Güney Afrika'nın

ilgili en çok öne çıkarılan

başkenti Johannesburg'da

özellik, toplumun

ise 26 Ağustos-t

yapılmıştır.

tüm kesimlerinin

Zirve ile

gerek hazırlık

sürecinde, gerekse Zirve boyunca aktif katılımının sağlanmasıdır.

Türkiye'de

yapılan çevre eğitimi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde;

çevre

olgusunu ilk defa 1982 Anayasası ile birlikte yasalarda yer almaya başlamıştır.
Anayasa'nın

56. maddesinde "Herkes sağlıklı, dengeli bir çevrede yaşama hakkına

sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
devletin

ve vatandaşların

görevidir."

denilmektedir.

Bu maddenin

direktifleri

doğrultusunda hazırlanan Çevre Kanunu, 1983 yılında yürürlüğe girmiştir ( Doğan,
1997 ).

1994
Müsteşarlığınca

yılında

TC

Başbakanlık

Devlet

Planlama

Yedinci Beş Yıllık Çevre Kalkınma

Teşkilatı

(DPT)

Planı Çevre Özel İhtisas

ı:;.,r;>- P

•ç/

~)

'J

"'<,/

jı
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Komisyonu Raporu'nda

" Çevre Eğitimi " konusuna da yer verilmiştir. Yine DPT

Müsteşarlığı

1995-96 yılları arasında hazırlanan Türkiye Ulusal Çevre

Stratejisi

tarafından

ve Eylem Planı Eğitim

konusunda Türkiye'de

ve Kalkınma

Grubu Raporu,

hazırlanmış en ayrıntılı dökümandır.

çevre eğitimi

Bu döküman konuya

ilişkin tüm çalışmaları sergilemesi yanında, ulusal stratejileri Agenda 21 dökümanına
paralel olarak düzenleyip; esaslarını, amaçlarını ve bu amaçlara ulaşabilmek için
Türkiye'de

yapılması gereken işleri bir bütünlük içinde tüm ayrıntıları ile ortaya

koymakta olduğu belirtilmiştir. Bu rapor Ek-3' te sunulmuştur ( Doğan, 1996 ).

Çevre eğitimi, II. ve III. Çevre Şuralarında ayrı bir başlık olarak yer almıştır.
11. Çevre Şurası Sonuç Raporu'nda
Komisyonu

tarafından

hazırlanan

: "Çevre

raporda,

Eğitiminin

uygulamada

Kurumsallaştırılması"

karşılaşılan

sorunlar şu

şekilde özetlenmiştir :

Çevre eğitimi ile ilgili yeterli sayıda ve nitelikte ders kitabı, araç, gereç ve vb.
olmayışı

ve

bu

yayınların

hedef

kitlelere

ulaştırılmasında

güçlüklerle

karşılaşılması,
Çevre

eğitimi

verecek

nitelikte

eğitici

ve öğretmenlerin

yeterli

sayıda

yetiştirilmemiş olması,
İlkokullarda " Çevre, Sağlık, Trafik ve Okuma " dersi ile liselerdeki " Çevre ve
İnsan" dersinin kapsamının

ve özellikle ilkokullarda

bu ders için ayrılan

zamanın az olması,
Çevre eğitiminin klasik ders yöntemleri ile verilmeye çalışılması, ezberlemeye
yönelten

teorik

yönünün

ağır

basması,

yerinde

göstererek

uygulamaya

dayanmayan eğitim ve öğretim sistemlerinin uygulanması,
Yüksek

öğretimde

programlarına

çevre bilimi programlarından

çok, çevre mühendisliği

ağırlık verilmesi, bunun öğretmen yetiştirme açısından sorun

yaratması,
Çevre eğitiminin yaygın eğitim kapsamında ele alınmasında önemli yerleri ve
işlevleri

olan

"Gönüllü

koordinasyon sağlanmaması,

Kuruluşlar"ın

yeterince

teşvik

edilmemesi

ve
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Kitle iletişim araçlarında özellikle çocuklara, gençlere, ev hanımlarına yönelik
programlarda

çevre

eğitimine

yeterince

önem

verilmemesi

şeklinde

belirti imiştir.

Aynı raporda çözüm önerileri ise özetle şöyle belirtilmiştir:
Etkin

grupların

(gençler,

yerel

halk,

yerel

otoritelerin

vb.)

rolünün

güçlendirilmesi gerekmektedir.
Çevre Bakanlığı 'nın yerel yönetim düzeyindeki en önemli kurumlarından biri
olan " Mahalli Çevre Kurulları "nm görevlerinden
eğitici faaliyetler düzenlemektir.
çerçevesinde

biri de çevre konusunda

" Evrensel Düşün, Yerel Davran " ilkesi

Mahalli Çevre Kurulları, verilen bu görevleri yerine getirmeli;

bunu yerel eğitim kurulları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmelidir.
Çevre sorunlarının sektöre) düzeyde ele alınmasına paralel olarak eğitiminde
sektöre) düzeyde ele alınması tartışılmalıdır.
Çevre Bakanlığı çevre ile ilgili yurt içi ve yurt dışı yayınları eksiksiz bir
biçimde inceleyerek geniş bir kütüphane ve dökümantasyon

merkezi kurmalı,

her an araştırmacıların, programcıların ve yapımcıların kullanımına sunmalıdır.
Gönüllü kuruluşların üyeleri çevre eğitimine tabi turulmalı ve bu kuruluşların
faaliyetleri teşvik edilmelidir.
Üniversitelerde Çevre Bilimi Bölümleri ya da programları açılmalıdır.
İlkokullara

" Çevre, Sağlık, Trafik ve Okuma " dersi veren öğretmenlerin

yetiştirildiği

Eğitim Fakültelerinin

Sınıf Öğretmenliği

Bölümü programında

"Çevre Eğitimi " dersi yer almalıdır. İlk ve ortaöğretim kurumlarında " Çevre,
Sağlık, Trafik ve Okuma " ile " Çevre ve İnsan " derslerinin amaç, kapsam,
yöntem ve kaynakları,

ayrıntıları

ile gözden geçirilerek

mevcut program

değerlendirmeye alınmalı ve her ay dönüşümlü olarak bir saat okutulan bu ders,
haftada bir saate çıkartılmalı,

liselerde okutulan

" Çevre ve İnsan " dersi

seçmeli statüsünden çıkartılarak zorunlu dersler arasına alınmalıdır. Bu konuda
geniş kapsamlı bir çevre ihtisas komisyonu oluşturulmalıdır.
İlk ve ortaöğretim kurumlarında öncelikle şu anda çevre eğitimi vermekte olan
öğretmenler, ardından bütün öğretmenler çevre eğitimi konusunda hizmet içi
eğitime alınmalıdır.
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Uluslararası

kuruluşlarla

Medya, çevre konusunda

iletişime geçilerek her türlü destek sağlanmalıdır.
eğitici ve aydınlatıcı programlar

üretmeye teşvik

edilmeli ve bunları yayınlamayı bir görev saymalıdır.
Hükümetler üstü bir çevre politikası oluşturulmalı,

bunun alt başlığı olarak

çevre

ele alınmalıdır.

eğitimi

de aynı şekildeki

bir yaklaşımla

Politika

oluşturucu ve karar alıcı konumdaki yöneticilerin çevre konusunda eğitilmeleri
öncelikle ele alınmalıdır.
Çevre konusunda
dayandırılmalı

kamu

oyunaverilecek

ve bu bilgilerin

egemenliğine bırakılmamalıdır.

bilgi, bilimsel

çoğaltılıp

objektif

yayınlanması

kriterlere

çıkar gruplarının

Çevre Bakanlığı bu konuda koordinatör olarak

yaptırıcı bir güce kavuşturulmalıdır.
ÇED raporlarının hazırlanmasında

görev alacak uzmanların yetiştirilmesinde

etkili olamak üzere üniversitelerin
programı

mezunlarına

ekoloji

değişik meslek dallarından

konusunda

lisansüstü

gelen lisans

eğitim

verebilecek

enstitülerin kurulması sağlanmalıdır.
Çevre Bakanlığı,

çevre izciliğine

katılımı

özendirmek

ıçın Milli Eğitim

Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği yapmalıdır.
Topluma bir çevre ahlakı verilmedikçe,
Manevi

kültürel

değerlerimizden

çevre eğitimi sonuçsuz kalacaktır.

ve törelerimizden

çevre

eğitiminin

tüm

aşamalarında yararlanılmalıdır.
Çevre

eğitiminin

kuruluşlarında

toplumun

yetişmiş,

her kısmına

çevre uzmanı

yayılması

istihtam

için özel

edilmesine

ve kamu

yönelik

yasal

düzenlemeler en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.
Halk

eğitim

merkezlerindeki

kursiyerlere

düzenli

olarak

çevre

eğitimi

verilmelidir. Çevre Bakanlığı 'nm görev ve yetkileri dahilinde olması gereken
ancak diğer bakanlıklarda bulunan yetkilerin Çevre Bakanlığı 'na devredilmesi
zaman kaybedilmeden gerçekleştirilmelidir.

Ill. Çevre Şurası Sonuç Raporunda 9. komisyon raporu "Çevre Eğitimi ve
Katılımının Sağlanınası Dünya ve Türkiye'nin

Çevre Sorunlarının Tahlili" başlığı

altında hazırlanmıştır. Bu raporda çevre sorunlarının önlenmesinde ve çözülmesinde
çevre konusundaki

toplumsal

bilincin artırılmasının

önemli bir yer teşkil ettiği
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belirtilmiştir.
seferberliği
hedefleri

Böyle bir bilinç ve duyarlılığın
ile oluşturulabileceği

belirlenmiş,

örgün

da ancak "Çevre

vurgulanmıştır.

eğitimde

İçin Eğitim"

Çevre için eğitim amaçlan ve

temel

hedefler

ve yapılması

gereken

düzenlemeler önerilmiş, yaygın eğitimin amacı ve kapsamı ortaya konulmuş, yaygın
eğitimde hedef kitlelerin belirlenmesi ve uygulanması gereken yöntemler saptanmış
ve kamu oyunun harekete geçirilmesi
bireylerde

çevre

ahlakı

vurgulanmıştır.

ve sorumluluğunun

Ayrıca hizmetiçi

oluşturulması

konusunda

eğitim,
öneriler

sunulmuştur.

Resmi düzeyde yapılan bu çalışmaların

yanı sıra özellikle

son yıllarda

yapılmış olan yükseklisans ve doktora tezleri bulunmaktadır.

"Türk ve Amerikan Öğrencilerin Çevreye Karşı Duyarlılıklarını Karşılaştıran
Kültürler Arası Bir Çalışma" konulu yükseklisans çalışmasında (Tosunoğlu, 1987),
çevre ve insan arasındaki dengeyi bozanın insan olduğu ve bu hassas dengenin hem
insan hem de çevre yararına korunması ve bozulanın yeniden gerekliliği de çevreyi
değiştirdiği ve bozduğu için yine insanın sorumluluğu olduğu belirtilmektedir. Genel
eğitimle birlikte çevre eğitiminin, insanları sorumluluklarının bilincine vardırmak ve
yarattıkları çevre sorunlarının çözümüne katılmalarını sağlamak için en uygun yol
olarak görüldüğü vurgulanmaktadır.

Çevre eğitiminin disiplinler arası bir çalışma

alanı olduğu ve hem bilişsel hem de duyuşsal

alanda amaçlarının

olduğu da

belirtilmiştir. Bilişsel alandaki amaçları, kişileri çevreye duyarlı daha çok okuryazar
yapmaya yönelirken duyusal alandaki amaçları çevreye ve çevre sorunlarına karşı
değer ve tutumları oluşturduğu

ortaya konulmuştur.

sorunlarına karşı değerlendirmesini

Bu çalışma çevre ve çevre

de içermekte, Amerikan ve Türk yedinci sınıf

öğrencilerinin tutumlarının karşılaştırmakta, ve eğitim düzeyi yükseldiğinde çevreye
karşı tutumlarında görülen değişiklikler belirtilmektedir. Çalışmada son olarak, çevre
alanını meslek olarak seçenlerin çevreye karşı tutumlarının ne yönde oluştuğu ve
değiştiği

iredelenmiştir.

Çalışmanın

bulguları,

7. sınıf Amarikan

öğrencilerinin

çevreye karşı tutumlarının aynı düzeydeki 7. sınıf Türk öğrencilerinden

istatistiksel

olarak daha anlamlı ve daha pozitif olduğunu göstermiştir. Türk öğrencilerin eğitim
seviyesi üniversite düzeyine yükseltildiğinde

ise Türk öğrencilerin daha yüksek bir
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ortalamaya sahip olmakla beraber, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
bulunmuştur. Türk öğrencileri göz önüne alındığında, eğitim düzeyi arttıkça çevreye
karşı tutumun pozitif yönde değiştiği bulunmuştur.

Çevre alanında eğitim gören

çevre mühendisliği öğrencilerinin ise bütün gruplardan istatiksel olarak daha anlamlı
ve daha yüksek bir ortalamaya sahip olduklarını bulmuştur. Çalışma aynı zamanda
farklı sosyo-ekonornik ortalamalara sahip okullardan gelen öğrencilerin çevreye karşı
tutumlarını

araştırmayı

okullardan

gelen

amaçlamıştır.

öğrencilerin

daha

Sosyo-ekonomik
yüksek

bir

açıdan

ortalamaya

orta

seviyede

sahip

oldukları

gözlemlenmekle beraber, bu fark istatistiksel olarak anlamlı olmadığından, bu alanda
başka çalışmalara gereksinim

olduğu belirtilmektedir.

Araştırmanın

bulguları, en

azından (a) eğitimin çevreye karşı pozitif bir tutum geliştirmekte rol oynadığını; (b)
uluslararasındaki

sosyo-ekonornik

gelişmişlik düzeylerinin pozitif çevre tutumları

geliştirilmesinde, gelişmiş ülkeler lehine rol oynadığını ortaya koymuştur.

"Ortaokul Altıncı Sınıf Fen Programı Entegre Edilen Su Koruma Ünitesinin
Öğrencilerin

Su ve Çevre ile ilgili Tutumlarına

Etkisi " konulu yükseklisans

çalışmasmda ( Arkış ve Doğan, 1992 ), özneler 28 ilköğretim altıncı smıf öğrencisi
olarak

belirlenmiştir.

gerçekleştirilen

akademik

bu çalışmada su ve çevre

bunlar, öğrencilerden
uygulanmıştır.

1991-1992

yılında

Ankara,

Büyük

Kolej' de

ile ilgili tutum ölçekleri geliştirilmiş ve

oluşan kontrol ve deney gruplarına ön ve son test olarak

Su ve çevre ile ilgili tutum

ölçeklerinden

elde edilen ön tez

sonuçlarına göre, deney ve kontrol grupları arasında başlangıçta belirli bir farklılık
olmadığı

ortaya çıkarılmıştır.

Son test sonuçlan

için iki · yollu varyans analizi

uygulanmıştır. Bulgular su ünitesinin sadece su ile ilgili tutumları geliştirdiği, ancak
çevre ile ilgili tutumları
öğrencilerin

geliştirmediğini

göstermiştir.

Öte yandan,

cinsiyetin

su ve çevre ile ilgili tutumları açısından belirgin bir farklılığa yol

açmadığı ve uygulama ile cinsiyet arasında belirgin bir etkileşimin olmadığı da elde
edilen sonuçlar arasında yer almaktadır.

" Çevreye Karşı Tutumun Belirleyicileri ve Ölçüleri Üzerine Bir Çalışma "
konulu bir doktora çalışmasında ( Tosunoğlu ve Doğan, 1993 ), Türkiye'nin endüstri
ve geri dönüşüm açısından gelişmekte olan bir ülke olduğu, teknolojik gelişmenin
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çevre üzerine etkileri, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar büyük bir problem olmadığı
belirtilmiştir.

Ancak

aşırı

nüfüs

artışı,

elektrik

üretiminde

nükleer

enerjinin

kullanımının dönüşülmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması, problem olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu gerçeğin hem devlet politikalarının,
hazırlanmasında
çıkarılmıştır:

ele alınması gerektiği saptanmıştır.
(I)

Çevreye

karşı

tutum,

çevre

hem de okul müfredatlarının
Bu çalışmadan
ıçın

istenilen

şu sonuçlar
davranışın

önemli bir faktördür. (2) Çevre bilgisi ve ailenin eğitim seviyesi,

geliştirilmesinde

çevreye karşı tutumu belirler. (3) Çevreye karşı istenilen davranışın geliştirilmesinde
kontrol mekanizması önemlidir. (4) Çevreye karşı tutumda cinsiyet önemli rol oynar.
Çevreye karşı tutumun,

öğrenme ile ilgili deneyimlerinde

önemli rol oynadığı

belirtilmiştir. Bu yüzden müfredat geliştirmede buna çok dikkat edilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır.

Ailenin

eğitim

seviyesinin

çevreye

karşı

olumlu

tutum

geliştirmede dolaylı bir etkisinin olduğu da bulunmuştur. Bayanların çevreye karşı
pozitif tutum ve davranış içinde olmalarına rağmen çevre hakkındaki bilgilerinin
erkeklere oranla daha az olduğu oıtaya çıkmıştır. Ayrıca bu çalışmada, çevreye karşı
tutumdaki

değişikliklerin

şu alanlarda

ortaya çıktığı vurgulanmaktadır:

Kişilik

değişiklikleri, demografik değişiklikler ve zeka ile ilgili değişiklikler.

" Ortaokul Fen Programına Entegre Edilen Toprak Koruma Ünitesinin Etkisi
Üzerine Bir Pilot Çalışma " konulu yükseklisans çalışmasında ( Doğan ve Doğan,
1993 ), orta dereceli okulların yedinci sınıf fen programına entegre edilmiş bir toprak
koruma

ünitesinin,

incelenmiştir.
oluşmuştur.

öğrencilerin

Özneler,
Çalışma

toprak

ile ilgili tutum

ve başarılarına

86 ( kız=35 , erkek= 51 ) yedinci
1992-1993 akademik

Lisesi'rıde gerçekleşmiştir.

yılında

Eskişehir

etkisi

sınıf öğrencisinden
Özel Yakın Doğu

"Toprak ile İlgili Tutum Ölçeği" ve "Toprak ile İlgili

Başarı Ölçeği" olmak üzere iki adet ölçek geliştirilmiş ve bunlar üç sınıfa ön ve son
test olarak uygulanmıştır. Toprak ile ilgili tutum ve başarı ölçeklerinden elde edlilen
ön test sonuçlarına göre, üç sınıf arasında başlangıçta belirli bir fark olmadığı ortaya
çıkarılmıştır.

Bağımlı ve bağımsız gruplar için t-test tekniği, elde edilen verileri

analiz etmek için kullanılmıştır. Bulgular, toprak koruma ünitesinin toprak ile ilgili
tutumları değiştirdiğini

belirtmektedir.

Bulgular ayrıca, uygulamanın

öğrencilerin

başarı seviyesini artırdığını da ortaya koyduğunu belirtmektedir. Öte yandan kız ve
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erkek

öğrencilerin

skorlarındaki
Sonuç

toprak

ile ilgili tutum

ve başarılarından

ön ve son test

artışlar arasında belirgin bir farklılık bulunmadığı

olarak,

geliştirilen

toprak

koruma

ünitesinin,

belirtilmektedir.

öğrencilerin

bilgilerini

artırmalarına ve bu konuya yönelik olumlu tutuin geliştirmelerine yardımcı olduğunu
gösterdiği belirtilmektedir. Bu anlamda, geliştirilen ünite, çevre eğitimi konularının
fen müfredatı konularına enregre edilmesine yönelik olarak ileride yapılabilecek
çalışmalar için bir rehber görevini üstlenebileceği belirtilmiştir.

4-6

Eylül

Sempozyumu'nda

1995

tarihinde,

"Türkiye'de

Turan ve Erdoğan,

Ankara'da

yapılan

il.

Eğitim

Bilimleri

Çevre Eğitimi veya Çevre İçin Eğitim" ( Kiziroğlu,

1995 ) başlıklı bir bildiri sunulmuştur.

Bu bildiride de her

düzeyde eğitim incelenip öneriler sunulmuştur. Çevre eğitiminin yaşamın bir parçası
olduğu,

bunun

yaşanıp

programlarının
belirtilmektedir.

öğrenilebileceği,

geliştirilmesi

ve

öğrenme

ve

katılımla

yaygınlaştırılmasının

zorunlu

uygulama
olduğu

Bu programların her meslek ve yaştan insana uygulanması gerekir.

Çevre eğitimi ile ilgili konuların, yükseköğretim
alınması gerekir. Kamu personeline

ve özellikle

kurumlarında bilimsel olarak ele
öğretmenlere

çevre eğitiminin

hizmetiçi kurslarla verilmesi gerekir. Basın ve diğer kitle iletişim araçları kanalı ile
çevre eğitimi ile ilgili konular, toplumun tüm katmanlarına iletilmelidir. Yurt dışında
uygulanmakta olan çevre eğitimi metot ve programlarının

adaptasyonu çalışmaları

yapılmalıdır.

" Ortaokul Sekizinci Sınıf Fen Programına Entegre Edilen Hava Koruma
Ünitesinin, Öğrencilerin Hava ve Çevre ile İlgili Tutumlarının
Pilot Çalışma" konulu yükseklisans

çalışmasında

Etkisi Üzerine Bir

( Tican ve Doğan, 1996 ) orta

dereceli okulların 8. sınıf fen programına entegre edilen hava koruma ünitesinin,
öğrencilerin hava ve çevre ile ilgili tutumlarına etkisi incelenmiştir. Çalışma, 19951996 öğretim yılı güz döneminde

Ankara, Keçiören

Mehmet Öncü İlköğretim

okulu'nda 47 kız, 47 erkek sekizinci sınıf öğrencisinden oluşan örnekleme grubu ile
gerçekleştirilmiştir.

Uygulama için, sekiz saatlik Hava Koruma Ünitesi geliştirildiği

belirtilmektedir. Ölçme ve değerlendirme için hava ve çevre ile ilgili tutum ölçekleri
geliştirilmiş ve bu ölçekler, üç sınıfa ön ve son test olarak uygulanmıştır. Verileri
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analiz etmede t-test ve anova teknikleri kullanılmıştır.

Bulguların,

hava koruma

ünitesinin öğrencilerin hava ve çevre ile ilgili tutumlarını pozitif yönde geliştirdiğini
gösterirken,

özellikle

kız öğrencilerin

hava ve çevre konularına

daha duyarlı

olduklarını da ortaya çıkarttığı belirtilmelctedir.

" Ortaöğretim Fen Programında Ekoloji ve Çevre Konularının Öğretmen ve
Öğrenci Hazır Bulunuşluğu

Açısından

Değerlendirilmesi

" konulu yükseklisans

çalışmasında ( Dımışkı, 1998 ), bulgular iki ana başlık altında sunulmaktadır:

I-Öğrenci hazırbulunuşluğu ve başarı düzeyi;

a)

Ders

kitaplarına

göre:

İlköğretim

ders

kitaplarında

ekoloji

ve çevre

konularında mevcut çeşitli hata ve yanlış yorumlar, öğrencilerin ortaöğretime
yanlış bilgilerle gelmesine neden olmaktadır. Bazı konulardaki yanlış bilgiler,
ortaöğretim "Çevre ve İnsan" dersinde de devam etmektedir. Öğrencilerin
henüz bilmediği kavramlarla başka yeni bir kavram açmaya çalışılmaktadır.
Tiflis Bildirgesi'rıde belirtilen genel hedeflerin hepsi, "Çevre ve İnsan" dersi

ıçın

11.05.1992

kapsamındadır.

tarihli

MEB

Bir dönem

tebliğler

ve haftada

dergisinde

belirtilen

iki saat içinde,

amaçlar

8 ünite ve 86

altbaşlıktan oluşan müfredatın, 11.05.1992 tarihli MEB dergisinde yayınlanan
amaç, esas ve açıklamalara uygun olarak işlenip bitirilmesi uygun görüldüğü
belirtilmiştir.
b)

Sormaca
almayanlar

sonuçlarına

göre; . Çevre

karşılaştırılmıştır.

Çevre

ve İnsan
ve

dersini

İnsan

alan

dersini

öğrencilerle

almış

lise

1

öğrencilerinin akılda tutma seviyesindeki öğrenme düzeyleri, 100 üzerinden
48 olarak bulunmuştur.
dayanarak

verdikleri

Dersi almamış öğrencilerde,
cevaplarla

bu

düzey,

ilköğretim bilgilerine

100 üzerinden

27

olarak

bulunmuştur. Dersi alan öğrencilerin, dersi almayan öğrencilere göre akılda
tutma

sorularında

yeterince

daha

yüksek

faydalanamadıkları

başarı

göstermelerine

anlaşılmaktadır.

Çevre

rağmen
eğitiminin

dersten
bilgi

seviyesindeki hedeflerinin dahi ancak %48 seviyesinde oluşunun gerçek bir
soruna işaret etmekte olduğu belirtilmektedir.
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2- Öğretmen Hazırbulunuşluğu;

a)

Öğretmenlik eğitimi programlarına göre bakıldığında, Ekoloji dersine yanlız
biyoloji öğretmenliği programında yer verildiği belirtilmektedir. Ancak çevre
ve çevre

sorunların

da bu derste

tam

olarak

verilememekte

olduğu

anlatılmaktadır. Kimya öğretmenliği programlarının pek azında çevre ile ilgili
derslere rastlanmaktadır. Eğitim fakültelerinde biyoloji, kimya ve fen eğitimi
programında verilen ekoloji veya çevre ile ilgili dersler, genellikle 7. veya 8.
dönemlerde

yer alan en fazla

3 kredilik

derslerdir.

Uygulamaya

yer

ayrılmamaktadır.
b)

Somıaca sonuçlarına göre, Çevre ve İnsan dersi kolayca uygulanabilir
nitelikte değildir. Öğretmenlerin

bir

Çevre ve İnsan dersinin tüm konularını

işlemekte kendilerin de yeterli olmadığı vurgulanan bulgular içindedir. Bu
çalışmada öğretmen yetersizliğinin

başlıca nedeninin

ve/veya

başvuru

rahatça

ulaşılabilecek

öğretmenlik

kaynaklarının

eğitimi

bulunmadığı

gösterilmektedir.

"Türkiyede Çevre Eğitiminin Durumu" konulu yükseklisans tezinde (Polat,
1999) Türkiye'de çevre eğitimi okul öncesi, ilköğretim ve yükseköğretim

düzeyinde

ele alınmış, aynı seviyeler için sanayileşmiş ülkelerde uygulanan çevre eğitimi ile
karşılaştırılmıştır.

Bu seviyelerde

eğitim verecek öğretmenlerin

yetiştirilmesi

de

önemli olduğundan öğretmen eğitimi de incelenmiştir. Türkiye'de eğitim, sistem ve
programlarının

çevre duyarlılığı ve çevre bilinci oluşturacak

belirlenmiştir.

Çalışmalardan

elde

edilen

sonuçlar

şekilde verilmediği

okulöncesi,

ilköğretim,

ortaöğretim ve öğretmen yetiştiren kurumlar için ayrı ayrı verilmiş ve bu kurumlarda
sanayileşmiş

ülkelerde uygulanan

çevre eğitimi sistemlerinin

ışığında yapılması

gereken değişiklikler aşağıda özetlenen şekilde belirtilmiştir:

Türkiye'de

okul öncesi

eğitim

alan %7.4 öğrenci

sayısı artırılmak

için

önlemler alınmalı, belediyeler tarafından her mahalleden sorumlu bir eğitmen tayin
edilerek eğitim çalışmaları düzenlenmelidir.

Eğitim uzmanları ve çevre eğitimcileri

tarafından planlanmış ve denetlenmiş çizgi film ve belgeseller hazırlanmalı, çocuğun
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çevre eğitimini ilk aldığı anne ve babasına, çevre eğitimi yaygın eğitim veren
kuruluşlar tarafından verilmelidir.

İlköğretim düzeyinde yapılabilecek değişiklikler ise:

Müfredatların

yeniden

düzenlenerek

tekrarından

kaçınılmalı,

çevre

konularının yakın çevreden başlatılmalı ve ders araç-gereçleri bakımından özellikle
görsel malzemeler

geliştirilmelidir.

Çevre konuları,

tüm derslere yayılmalı

ve

öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerine ağırlık verilmelidir. Ekoloji okulları
niteliğinde kamplar düzenlenerek hem öğrencilerin tatillerini değerlendirmeleri

hem

de çevre bilincini oluşturmaları sağlanmalıdır.

Ortaöğretim ve yükseköğretim
şöyle belirtilmiştir:

Müfredatlar

niteliğinde

ve

olmalı

tamamlanmalıdır.

eksik

düzeyinde yapılması gereken değişiklikler ise

yeniden düzenlenerek
malzemeler

önceki bilgilerin

(laboratuvar

malzemeleri,

devamı
CD

vb.)

Üniversitelere Çevre Mühendisiliği bölümü dışında çevre bilimleri

ile ilgili bölümler açılmalı; öğretmen, mülki ve idare amiri, çevre uzmanı, eğitim
planlamacısı,

ziraat mühendisi, şehir planlamacısı

yükseköğretim

kurumlarında

gibi dersler zorunlu
derslerin

anlatım

vb. meslek gruplarını yetiştiren

çevre ve insan, ekoloji ve çevre kirliliğinin kontrolü

dersler

olarak okutulmalıdır.

düzeyinden

çıkıp

Üniversitede

uygulamaya

yönelik

konuya
hale

ilişkin

getirilmesi

gerekmektedir.

" Çevre Koruma Bilinci ve Duyarlılığının
Önemi " konulu yüksek lisans çalışmasında
sadece kanuni düzenlemeler
olduğunu
konusunda

bilgilendirilmesi

Eğitimin Yeri ve

( Daştan, 1999 ), çevre sorunlarının

ile çözülemeyeceğini,

bu nedenle de çevre sorunlarına

Oluşmasında

sorunu ortaya çıkaranın insan

en etkili çözümün, toplumun

ve biliçlendirilınesi

olduğunu belirtmektedir.

çevre
Halkın

çevre konusunda bilgisiz olması, çevrenin ikinci plana atılmasına sepep olmaktadır.
Bu nedenle çevreye karşı duyarlılığın
oluşan çalışmada,
sorunlarını

birinci bölümde

ortaya çıkaran

sebeplere,

yaygınlaştırılması

gerekir. Üç bölümden

çevre ile ilgili kavramsal
genel olarak yaşanan

tanımlara,

çevre

çevre sorunları

ile
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sorunların küreselleşmesine

değinilmiştir.

Çalrşmanın ikinci bölümünde, çevre ile

eğitim arasındaki ilişkiler dikkate alınarak, Türkiye'de

çevre eğitiminin

değerlendirmesi

çevre

yapılmıştır.

duyarlılığının oluşturulmasında
halk katılımına

etkisine

Üçüncü

bölümde

ise,

koruma

genel bir
bilinci

ve

eğitimin yeri ve önemi üzerinde durulmuş, eğitimin

değinilmiştir.

Tez çalışması

genel

yapılarak bir takım önerilerin getirilmesi ile sona erdirilmiştir.

bir değerlendirme
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BÖLÜM-III

YÖNTEM

Bu

bölümde

araştırmanın

evreni,

örneklemi,

verilerin

toplanmasında

kullanılan yöntem ve verilerin analizi verilmiştir.

3.1 Evren

2001-2002

ders yılında ilkokul ve orta okullarda okutulan ders kitapları

evreni oluşturmaktadır.

3.1.1 İlköğretimde kullanılan kitaplar

İlkokul birinci sınıfta "Türkçe Ders Kitabı 1" olarak Salih Doğan, Mevlüt
Güden, Hatice Pınar ve Hatice Demir tarafından yazılan 2000-İstanbul basım tarihli
kitap kullanılmaktadır.

Ünitelere ayrılmamış olan Türkçe ders kitabı 33

parçası, iki değerlendirme

testi, sözlük ve kaynakçadan

oluşmaktadır.

okuma

Kitap 143

sayfadır. Birinci sınıfta okutulmakta olan bir diğer kitapsa İlköğretim Trafik 1-2' dir.
Bu kitap, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi'nce oluşturulan
komisyon tarafından, Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Polis Genel Müdürlüğü
Trafik Müdürlüğü'nürı

katkılarıyla hazırlanmıştır.

Kitabın birinci sınıfa ayrılan bölümü,

Basım tarihi Lefkoşa-2000'

14 sayfadan oluşmaktadır.

dir.

Kitap içindeki
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bilgiler, üç ana başlık altında toplanmıştır. Bilgi Kılıçoğlu, Sevda Micozkadıoğlu ve
Arif Dede tarafından hazırlanan matematik birinci sınıf ders kitabı 199 sayfa olup, 1 O
ünite, semboller, sözlük ve kaynakçadan oluşmaktadır. Kitabın basım tarihi İstanbul
2001' dir. Anadolu Üniversitesi-Eskişehir

I 996 basımlı Hayat Bilgisi kitabı ise I 60

sayfadır. Kitap, yedi üniteden oluşmaktadır. Müzik, Beden Eğitimi , Resim ve eğitsel
etkinlik derslerinin kitapları ise bulunmamaktadır.

İlkokul ikinci sınıfta Türkçe ders kitabı olarak Hüseyin Ağca, Mahmut
Özbuğa, Üzeyir Gündüz ve Aysel Turali tarafından yazılmış, basım tarihi Ankara
] 998 olan kitap kullanılmaktadır.

Kitap, I 75 sayfa olup serbest okuma, 50 okuma

parçası, üç test ve sözlük bölümlerinden

oluşmaktadır. Dr. Meziyet İlgiç, Nurhan

Develioğlu ve Zeynel Oruç tarafından yazılan Matematik ders kitabı ise I 65 sayfadır.
Kitap on iki bölümdür. İlköğretim Trafik Kitabı J-2, birinci sınıflarda okutulan aynı
kitap olup, ikinci sınıflara ayrılan bölüm I 6 sayfa olup, on dört başlık altında
toplanmıştır.

İkinci sınıflarda okutulan bir diğer kitap ise Hayat Bilgisi kitabıdır.

Komisyon tarafından hazırlanan bu kitap, on bir üniteden oluşturulmuştur. 208 sayfa
olan kitabın basım tarihi İstanbul-2000'

dir. Kitabın sonunda sözlük ve kaynakça yer

almaktadır. Müzik, Resim, Beden Eğitimi ve eğitsel etkinlik derslerinin kitapları
bulunmamaktadır.

İlkokul üçüncü sınıf Türkçe ders kitabı Hüseyin

Özkan, Hatice Gürsoy ve

M.Emin Vardar tarafından yazılmıştır. Basım tarihi İstanbul-2000 olan ders kitabı,
I 5 I sayfadır. 3 7 okuma parçası, yedi değerlendirme

testi, sözlük ve kaynakçadan

oluşmaktadır. "İlköğretim Trafik 3-4-5" adlı diğer bir ders kitabı ise üç sınıf için
ortak hazırlanmış olup üçüncü sınıflara ayrılan bölüm, I 4 sayfa olup iki ana başlık
altında toplanmıştır. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi 'nee
oluşturulan komisyon tarafından, Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Polis Genel
Müdürlüğü Trafik Müdürlüğünün

katkılarıyla hazırlanmıştır.

"Ülkemi Tanıyorum"

ders kitabı ise KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'rıa bağlı ilköğretim Dairesi
tarafından

oluşturulan

bir komisyonca,

Talim

ve Terbiye

Dairesi

ve Teftiş

Dairesi 'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Basım tarihi İstanbul-1999 olan ders kitabı, 72
sayfa olup 50 başlık altında hazırlanmıştır. Sonunda kaynakça verilmektedir. Ankara-
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1999 basım tarihli Matmatik ders kitabı Zeynep Şahin, Zekine Arslan ve Nedim
Gürsoy

tarafından

kaynakçadan

yazılmış

oluşmaktadır.

olup 201 sayfa,

11

ünite,

semboller,

sözlük . ve

Hayat Bilgisi kitabı, komisyon tarafından hazırlanmış

olup basım tarihi İstanbul-2000'

<lir. 12 ünite, sözlük ve kaynakça bölümlerinden

oluşan kitap 190 sayfadır. İngilizce, Resim, Beden Eğitimi, Müzik ve eğitsel etkinlik
derslerinin kitapları bulunmamaktadır.

İlkokul dördüncü sınıf kitaplarından Din Kültürü ve Ahlak bilgisi ders kitabı
Sabit Canbulan tarafında yazılmıştır. Basım tarihi İstanbul-2001
ünite ve 128 sayfadan oluşmaktadır.

olan kitap sekiz

Coşkun Ülker ve Serap Sancar'ın yazdıkları

dördüncü sınıf matematik ders kitabının basım tarihi İstanbul-2001'

<lir. Kitap on bir

üniteden oluşmaktadır ve 187 sayfadır. Dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ise
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na
İlköğretim

Dairesi

hazırlanmıştır.

ve Teftiş

Dairesi

bağlı Talim ve Terbiye

tarafından

oluşturulan

bir

Dairesi,

komisyonca

Kitap 114 sayfa olup altı ünitedir. Gürşat Erdem, Çetin Çağlayan,

İsmihan Kozak, Mustafa Dernirbilek, Nuran Tiryaki ve Şevket Büyük yazarlar
komisyonunca

hazırlanan

Fen Bilgisi ders kitabı, sekiz bölüm olup sözlük ve

kaynaklar kısımları dahil 141 sayfadır. Ahmet Köycü, Hatice Gümüş ve Emine Altun
tarafından

yazılan

değerlendirme

dördüncü

testi,

sözlük

sınıf Türkçe ders kitabı 39 okuma parçası,
ve kaynaklar

kısmından

oluşmaktadır.

Kitap

sekiz
151

sayfadır.

İlkokul beşinci sınıfta okutulan ders kitaplarından olan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi kitabı Prof. Dr. Beyza Bilgin tarafından yazılmıştır. Basım tarihi Ankara-1996
olan ders kitabı, 149 sayfa olup 1 O üniteden oluşmaktadır. Türkçe Ders kitabı ise Ali
İhsan Ayata, Olyar Kaya ve Esen Şatır tarafından yazılmıştır. Basım tarihi Eskişehir1999 olan ders kitabı, 165 sayfa olup 41 okuma parçası, sözlük ve kaynaklar
bölümlerinden oluşmaktadır. İlkokul beşinci sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler ders
kitabı ise KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanhğı'na
İlköğretim

Dairesi

hazırlanmıştır.

ve Teftiş

Dairesi

tarafından

bağlı Talim ve Terbiye Dairesi,
oluşturulan

bir

komisyonca

Yedi üniteden oluşan kitap 149 sayfadır. Cengiz Yalçın, Hamza

Yılmaz, Musa Doğan, Selma Şimşek, Şevket Üzün, Tevfik Yıldırım, Nuri Korkmaz,
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Gülçin Gültekin, Cemile Taşcıoğlu, Arife Evrensel ve Sadakat Özdemir'in yazdığı
Fen Bilgisi kitabı 235 sayfa olup sekiz bölümden oluşmaktadır. Kitabın basım tarihi
İstanbul-1996'

dır.

Selahattin

Meydan,

Ali Sait Karataş

ve İsmail Gümüşe}

tarafından yazılan Matematik kitabı ise on iki bölüm ve 249 sayfadan oluşmaktadır.
İngilizce ders kitabı bu araştırmanın kapsamına alınmamıştır. Resim, Müzik, Beden
Eğitimi ve eğitsel etkinlik derslerinin kitapları bulunmamaktadır.

3.1.2 Ortaöğretimde kullanılan kitaplar

Ortaöğretim

1.

sınıflarda

okutulan

Türkçe

ders

kitabı

159 sayfadan

oluşmaktadır. Ünitelere ayrılmamış olan kitapta 36 okuma parçası bulunmaktadır.
Milli Eğitim Basımevi tarafından, İstanbul 2001 tarihinde basılan kitabın yazarları
Meral Ünal, M. Yavuz Öner, Nevin Bayrak'tır.

Güler Şenünver,

Dr. Ezdihar

Karabulut, H. Samim Kesim, Rifat Turgut, Nesime Ercan, Mustafa Küçükbaycan,
Hasan Uslu ve Aliye Akay tarafından yazılan sosyal bilgiler kitabı Milli Eğitim
Basımevi tarafından,

İstanbul 2001 tarihinde

basılmıştır.

Kitap 6 ünite ve 176

sayfadan oluşmaktadır. Sabit Canbulan tarafından yazılan din kültürü ve ahlak bilgisi
kitabı, Meram Yayıncılık tarafından İstanbul 2001 tarihinde basılmıştır. Kitap 9 ünite
ve 136 sayfadan oluşmaktadır. Şehnaz Bilgi, Hilal Ekmen, Nedim Gürsoy tarafından
yazılan matemetik kitabı Milli Eğitim Basımevi tarafından. İstanbul 2001 tarihinde
yayımlanmıştır. Kitap, 9 ünite ve 236 sayfadan oluşmaktadır. Prof. Dr. Salih Ak.kaş
tarafından

yazılan Müzik ders kitabı Pasifik Yayınları tarafından

tarihinde yayımlanmıştır.

Ankara 2001

Kitap 8 ünite ve 95 sayfadan oluşmaktadır. İngilizce ders

kitabı bu araştırmanın kapsamına alınmamıştır.

Resim, Müzik, Beden Eğitimi ve

eğitsel etkinlik derslerinin kitaları bulunmamaktadır.

Ortaöğretirn 2. sınıflarda

okutulan Türkçe ders kitabı, Süheyla Doğruel,

Selçuk Kurter, Muzaffer Gündoğdu tarafından yazılmıştır. Milli Eğitim Basımevi
tarafından, İstanbul 2000 tarihinde yayımlanmıştır.

Ünitelere ayrılmamış olan kitap,

~~
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"K.ara'ou\ut, \\. 'Samim Resim, R1fat Turgut, Nesime Ercan, Mustafa Küçükbaycan,
Hasan Uslu ve Aliye Akay tarafından yazılan Sosyal Bilgiler kitabı Milli Eğitim
Basımevi tarafından,

İstanbul 2000 tarihinde basılmıştır.

Kitap, 7 ünite ve 208

sayfadan oluşmaktadır. Prof. Dr. Cihat Tunç tarafından yazılan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi kitabı, Milli Eğitim Basımevi tarafmdan İstanbul 1999 tarihinde basılmıştır.
Kitap, 9 ünite ve 128 sayfadan oluşmaktadır. Fatma Tortumlu, Abdullah Kılıç ve
Halim Şahin tarafmdan
tarafından,

yazılan Matematik

ders kitabı, Milli Eğitim Basımevi

İstanbul 2001 tarihinde basılmıştır.

oluşmaktadır.

Kitap, 7 ünite ve 197 sayfadan

Halil Çığırgan, Nail Özkan, İshak Yıldız, Emin Ertuğrul, Köksal

Altıntaş, Gürbüz İş, İbrahim Keleş, Mehmet Ünal, Orhan Hacıoğlu, Ertuğrul Canlı ve
Muharrem Ay tarafından yazılan Fen Bilgisi ders kitabı, Milli Eğitim Basımevi
tarafından

İstanbul 2000 tarihinde basılmıştır.

oluşmaktadır.

Kitap, 7 ünite ve 158 sayfadan

Doç. Dr. Salih Akkaş tarafından yazılan Müzik ders kitabı, Ocak

Yayınlan tarafından Ankara 1996 tarihinde yayımlanmıştır.
sayfadan oluşmaktadır.

Kitap, 8 ünite ve
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Ayşin Taktak, Aysel Göçer ve Hasan Dinçer tarafından

yazılan vatandaşlık

ve insan haklan eğitimi ders kitabı, Milli Eğitim Basımevi

tarafından

2000 tarihinde

İstanbul

basılmıştır.

Kitap 4 ünite ve 128 sayfadan

oluşmaktadır. İngilizce ders kitabı bu araştırmanın kapsamına alınmamıştır. Resim,
Müzik, Beden Eğitimi ve eğitsel etkinlik derslerinin kitapları bulunmamaktadır.

Ortaöğretim

3. sınıflarda okutulan Türkçe ders kitabı, Ahmet Saraçoğlu,

Cengiz Çimen ve Yunus Güzel tarafından

yazılmıştır.

Milli Eğitim Basımevi

tarafından İstanbul 2000 tarihinde yayımlanmıştır. Ünitelere ayrılmamış olan kitap,
43 okuma parçası ve 192 sayfadan oluşmaktadır.

Fehimdar Çiftçi, ilhan Yüksel,

Recep Yıldız, Mehmet Kıvrak, Rıza Öztürk, Alaattin Cereno ve Faruk Efe tarafından
yazılan Vatandaşlık ve insan Haklan Eğitimi ders kitabı, Milli Eğitim Basımevi
tarafından

İstanbul 2000 tarihinde

oluşmaktadır.

basılmıştır.

Kitap 4 ünite ve 125 sayfadan

Doç. Dr. Hüseyin Algül, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal ve Doç Dr.

Osman Çetin tarafından yazılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı, Altın
Kitaplar Yayıncılık tarafından İstanbul l 999 tarihinde basılmıştır. Kitap, 8 ünite ve
l 43 sayfadan oluşmaktadır. Mecit Polatoğlu, Abdülsela Çamlı ve İskender Çalık oğlu
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tarafından yazılan Matematik ders kitabı, Milli Eğitim Basımevi tarafından İstanbul
2001 tarihinde basılmıştır.
Çığırgan,

Muharrem

Kitap, 5 ünite ve 204 sayfadan oluşmaktadır.

Ay, İshak Yıldız, Nuran Tiryaki,

Halil

Şevket Büyük, Köksal

Altıntaş, Gürbüz İş, İbrahim Keleş, Mehmet Ünal, Orhan Hacıoğlu, Ertuğrul Canlı ve
Nail Özkan tarafından
tarafından

İstanbul 2000 tarihinde basılmıştır.

oluşmaktadır.
Nesime

yazılan Fen Bilgisi ders kitabı, Milli Eğitim Basımevi
Kitap, 6 ünite ve 159 sayfadan

Güler Şenünver, H. Samim Kesim, Rifat Turgut, Aliye Akay ve

Ercan

tarafından

yazılan

Türkiye

Cumhuriyeti

İnkılap

Tarihi

ve

Atatürkçülük ders kitabı, Milli Eğitim Basımevi tarafından İstanbul 2000 tarihinde
basılmıştır. Kitap 1 O ünite ve 216 sayfadan oluşmaktadır.
araştırmanın

kapsamına

alınmamıştır.

İngilizce ders kitabı bu

Resim, Müzik, Beden Eğitimi ve eğitsel

etkinlik derslerinin kitapları bulunmamaktadır.

3.2 Örneklem

Evrenin tümü, örneklem olarak alınmıştır.

3.3 Verilerin toplanması

Araştırmanın
yayımlanmış

kitap,

kuramsal temellerini oluşturmak için yurt içi ve yurt dışında
makale

ve yayınlar

literatür

tarama

yöntemi

kullanılarak

araştırılmış ve verilere ulaşılmıştır. Aynca yurt içi ilgili yasa ve tüzükler de aynı
yöntemle taranarak araştırmaya temel oluşturacak veriler derlenmiştir.

Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yapılan benzer çalışmalar, Yüksek
Öğretim Kurumu Tez Araştırma Merkezi vasıtası ile araştırılmış, Birleşmiş Milletler
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web sayfaları

ile genel web araştırma

siteleri taranarak

yurt dışında yapılan

araştırma, konferans, seminer vb. kaynaklar araştırmaya dahil edilmişlerir.

3.4 Verilerin analizi

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nca

2001-2002 ders yılında KKTC İlköğretim

Dairesi'ne bağlı devlet ilkokullarında okutulan ders kitapları ile KKTC Ortaöğretim
Dairesi 'ne bağlı devlet ortaokullarında
yöntemi

ile taranarak

çevre

eğitimi

okutulan

ders kitapları

konusundaki

içerikleri

literatür

tarama

araştırılmıştır.

Bu

araştırma yapılırken ;

Kitapların ilk 1 O sayfasındaki kelimeler sayılarak sayfa başına düşen ortalama
kelime sayısı hesaplanmıştır.

Hesaplanan

ortalama kelime sayısı kitabın

bütününe oranlanmıştır.
Araştırmada " ve " , " ile " gibi bağlaç sözcükleri dahil her on sözcük bir
birim olarak kabul edilerek değerlendiıme yapılmıştır.
"Türkçe"

ve "Okumaya

Başlıyorum"

ders kitapları,

ünitesiz olduğundan

araştırmada ortalama 7 ünite olduğu kabul edilmiştir.
Genel ortalamada

ders kitaplarının

her sayfasında

ortalama

175 sözcük

olduğu varsayılmaktadır.
Hesaplanan
ölçeği

ünite, sayfa ve çevre eğitimine ayrılan alan sayıları "Likert"

kullanılarak

yüzdelikleri

hesaplanmış

ve araştırmanın

oluşturan çevre bilincinin kitaplardaki yer alanı hesaplanmıştır.

kaynağını
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BÖLÜM-IV

BULGULAR ve DEGERLENDiRME

Bu bölümde, III. bölümde belirtilen ilköğretim ve ortaöğretimde

okutulan

ders kitaplarının taranması sonucu elde edilen bulguların genel bir değerlendirmesi
sununulmaktadır.

4.1 ilköğretim

İlköğretim
verilmiştir.

sınıflarında

okutulan

dersler

ve

ders

kitapları

Müzik, Resim, Beden Eğitimi ve eğitsel faaliyetlerin

bulunmamaktadır.

Ayrıca incilizce

Tablo-I 'de

ders kitapları

dersleri ve kitapları bu araştırmanın

dışında

tutulmuştur.

Çevre,

doğa,

tarfik

ders

kitaplarından

sadece

Trafik

dersinin

kitabı

bulunmaktadır. Trafik dersi 1. ve 2. sınıflar için tek kitap ve 3, 4. ve 5. sınıflar için de
tek bir kitap olarak okutulmaktadır.

Tablo ] 'de görüldüğü gibi ilkokullarda toplam 45 adet ders okutulmaktadır.
Derslerin sayısal dağılımı ise şöyledir:

1.

sınıf 8 ders

2.

sınıf 8 ders

3.

sınıf 9 ders

4.

sınıf 1 O ders

5. sınıf 1 O dersdir.
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TABL0-1
İLKOKUL DERS DAGILIM TABLOSU

Ukoku) Ders Programı
Sınıf I ve JI

Sınıf III

Sınıf IV ve V

Türkçe

Türkçe

Türkçe

Matematik

Matematik

Matematik

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi, Ulkemi Tanıyorum

Sosyal Bilgiler

Çevre, Doğa, Trafik

Çevre, Doğa, Trafik

Fen Bilgisi

Beden Eğitimi

Ingilizce

lngilizce

Müzik

Resim

Din bilgisi

Resim

Beden eğitimi

Resim

Eğitsel Etkinlik

Müzik

Müzik

Eğitsel Etkinlik

Beden Eğitimi
Eğitsel Etkinlik

Toplam: 30

Tablo-I 'de
okutulmatadır.

· Top)am: 33

Toplam: 33

görüldüğü

gibi

ilkokul

1.

ve

2.

sınıflarda

Bunlara toplam 30 ders saati ayrılmaktadır.

8

ayrı

ders

İlkokul 3. sınıflarda

okutulan ders sayısı 9 olup, toplam 33 ders saati ayrılmaktadır.

İlkokul 4. ve 5.

sınıflarda ise I O ders okutulup, toplam 33 ders saati ayrılmaktadır.

Kurumsal düzeyde, çevreye ait bilgiler programda "Doğa ve Çevre Bilgisi
Dersi Müfredat Programı" adı altında yer almış ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
İlköğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından ilkokullara gönderilmiştir.

Program, eğitim programlan

tekniğinden çok, konulan alt alta sıralayan bir

liste özelliğini taşımaktadır. Programlarda bulunması "zorunlu" olan amaç bölümü
gelişigüzel düzenlenmiş, bunun yerine programın sonunda «çevre ve Doğa Bilgisi
Dersinin Gerekliliği" başlıklı bir açıklamaya yer verilmiştir. Açıklamanın sonunda
"Öğretmen

arkadaşların,

ekte verilen amaçlara uygun olarak gerekli çalışma ve
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uygulamaları

yapacakları

inancındayız."

ifadesi

eklenmiş,

uygulamaların nasıl olacağı konusunun sınırlandırılmasından

ancak

çalışma

ve

kaçınılmıştır.

İlkokulların ilk beş sınıfında işlenilen dersler arasında çevre eğitimine ayrılan
alan Tablo-2 , 3 ,4, 5 ve 6'da gösterilmiştir.

TABL0-2
İLKOKUL I. SINIFTA ÇEVREYE AYRJLAN ALANLAR
lLKOKUL J
Unite

Unite

Ortalama

Çevre Oğretimine

Sayısı

Alanı

Kelime Sayısı

Ayrılan Kelime

---

143 sayfa

22880

1697

IO unite

199 sayfa

31840

---

---

14 sayfa

2240

---

7 unite

160 sayfa

25600

2275

DERSİN ADl
Türkçe
Matematik
Trafik
Hayat Bilgisi
Müzik

}lıb

'ltı,,

,, 'llix

Resim, Beden Eğitimi

}'

&

Eğitsel Etkinlikler
Toplam

Tablo-2'de

17

görüldüğü

516

82,560

3,972

gibi birinci sınıflarda okutulan 8 derste kullanılan

ortalama kelime sayısı 82,560 iken çevre eğitimine ayrılan kelime sayısı ise 3,972
dir.
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TABL0-3
İLKOKUL II. SINIFTA ÇEVREYE AYRILAN ALANLAR
JLKOKUL2

DERSiN ADJ
Türkçe
Matematik
Trafik
Hayat Bilgisi

Unite

Unite

Ortalama

Çevre Oğretimine

Sayısı

Alanı

Kelime Sayısı

Ayrılan Kelime

---

150 sayfa

24750

2475

12 unite

160 sayfa

27980

---

---

16 sayfa

2400

---

11 unite

208 sayfa

35360

1498

•

Müzik

.~

Resim, Beden Eğitimi
Eğitsel Etkinlikler
Toplam

23

.~
~

0T

•

lı
:17

{I

,,§r.11

,;

+

534

90,490

i~1

<
%~

""

3,972

Tablo-3'te görüldüğü gibi ikinci sınıflarda okutulan 8 derste kullanılan
ortalama kelime sayısı 90,490 iken çevre eğitimine ayrılan kelime sayısı ise 3,972
dir.
TABL0-4
İLKOKUL III. SINIFTA ÇEVREYE AYRILAN ALANLAR
ILKOKUL3

DERSiN ADJ
Türkçe
Matematik
Trafik
Hayat Bilgisi
Ulkemi Tanıyorum

Unite

Unite

Ortalama

Çevre Oğtetimine

Sayısı

Alanı

Kelime Sayısı

Ayrılan Kelime

---

151 sayfa

24925

1815

11 unite

207 sayfa

36225

---

---

16 sayfa

2640

---

12 unite

190 sayfa

33250

3150

---

172 sayfa

30100

850

Resim, Beden Eğitimi, Müzik

,~

Eğitsel Etkinlikler
Toplam

23

736

127,140

·ııı
5,815
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Tablo-4 'te görüldüğü gibi üçüncü sınıflarda okutulan 9 derste kullanılan
ortalama kelime sayısı 127,140 iken çevre eğitimine ayrılan kelime sayısı ise 5,81 O
dur.

TABL0-5
İLKOKUL IV. SINIFTA ÇEVREYE AYRILAN ALANLAR
ILKOKUL4
Unite

Unite

Ortalama

Çevre Öğretimine

Sayısı

Alanı

Kelime Sayısı

Ayrılan Kelime

---

151 sayfa

24925

825

11 unite

187 sayfa

32725

---

---

14 sayfa

2540

---

Sosyal Bilgiler

6 unite

114 sayfa

20520

660

Din Bilgisi

8 unite

128 sayfa

21120

---

Fen Bilgisi

8 ünite

141 sayfa

24675

4640

DERSiN ADJ
Türkçe
Matematik
Trafik

Resim, Beden Eğitimi, Müzik
Eğitsel Etkinlikler
Toplam

'i\'!t

t

33

-

735

I
'A/f'

Iii
126,505

'Im .

'

.

6,125

Tablo-5'te görüldüğü gibi dördüncü sınıflarda okutulan 1 O derste kullanılan
ortalama kelime sayısı 126,505 iken çevre eğitimine ayrılan kelime sayısı ise 6,125
tir.
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TABL0-6
İLKOKUL V. SINIFTA ÇEVREYE AYRILAN ALANLAR
JLKOKUL5
Unite

Unite

Ortalama

Çevre Oğretimine

Sayısı

Alanı

Kelime Sayısı

Ayrılan Kelime

---

165 sayfa

28875

2710

12 unite

249 sayfa

44820

---

28-sayfa

4200

-----

Sosyal Bilgiler

7 unite

149 sayfa

24585

715

Din Bilgisi

10 unite

149 sayfa

22350

---

Fen Bilgisi

8 ünite

235 sayfa

41125

DERSiN ADJ
Türkçe
Matematik
Trafik

Resim, Beden Eğitimi, Müzik

X

•

6

lZ!ı

'

·,

Eğitsel Etkinlikler

3925
,,
@,

'i&1

'l1"
,,,,

Toplam

975

37

165,955

.,

ıırn:,

7,350

Tablo-6'da görüldüğü gibi beşinci sınıflarda okutulan l O derste kullanılan
ortalama kelime sayısı 165,955 iken çevre eğitimine ayrılan kelime sayısı ise 7,350'
dir.
TABL0-7
İLKOKUL DERS KİTAPLARINDA ÇEVREYE AYRILAN ALAN
SINIF

ÜNİTE ALANI

9030

ÇEVREYE
AYRILAN
ALAN ORANI
.019

1

26

,122

8855

.148

ÇEVREYE
AYRILAN
ALAN%
175
. 116

2

32

,J 67

9118

. 152

227

.149

9345

.024

3

40

.209

12548 .209

332

.220

12880

.026

4

42

.220

12512 .208

350

.232

12862

.027

5

46

.241

16642 .277

420

.279

17062

.025

186

.100

59675 .JOO

1504

.JOO

61370

.024'5

TOP.

ÜNiTE
SAYISI %

O/o

ALAN
TOPLAMI

Açıklama*
* 1 O sözcük bir (I) birim alanı oluşturmaktadır.
* Ortalama her sayfada 175 sözcük olduğu varsayılmaktadır.
* "Türkçe" "Okumaya Başlıyorum" dersleri ünitesizdir. Ortalama 7 ünite olduğu kabul edilmiştir.
* Trafik dersleri ünitesizdir, Ortalama 4 ünite olduğu kabul edilmiştir.
* "Ülkemi Tanıyorum" dersleri üniıesizdir. Ortalama 8 ünite olduğu kabul edilmiştir
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Tablo- 7' de görüldüğü gibi ilkokullarda okutulan tüm ders kitaplarında toplam
186 ünite bulunmaktadır.

Ünite toplam alanlan 61,370 birim olup, çevreye ayrılan

birim alan ise 1,504 'tür.

GRAFİK-I
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Tablo-7'de

ve Grafik-I 'de görüldüğü

gibi ilkokullarda

I

eğitim-öğretime

ayrılan alan 613 70 birimdir. Bu birim içinde çevre eğitimine ayrılan alan çok sınırlı
ve çok yetersizdir. Bunun oransal miktarı %0.25 civarındadır. Böyle bir programla
çevre eğitimi yapmak kesinlikle olanaksızdır. KKTC eğitim sisteminde çevre eğitimi
yapma yerine sadece formalite tamamlanmaya çalışılmaktadır.

4.2 Ortaöğretim

Ortaöğretim
verilmiştir.

okutulan

dersler

ve ders kitapları

Müzik, Resim, Beden Eğitimi ve Eğitsel Faaliyetlerin

bulunmamaktadır.
tutulmuştur.

sınıflarında

Ayrıca incilizce

Tablo-8'de

ders kitapları

dersleri ve kitapları bu araştırmanın

dışında
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TABL0-8
ORT AOKUL DERS DAÔILIM PROGRAMI
DERS PROGRAMI
ORTAI

ORTA II

ORTA )]I

5

5

5

-

1

2

SOSYAL BiLGiLER (KIBRIS TARJHI)

4

4

-

TC INKILAP TARiHi VE AT ATURKÇULUK

-

-

3

DIN KULTURU VE AHLAK BiLGiSi

1

1

1

JNGIL1ZCE

7

7

7

MATEMATiK

5

5

5

FEN BILGISJ

4

4

4

RESJM

l

I

I

MUZJK

1

1

I

BEDEN EGlTlMJ

2

2

2

DERSLER
TURKÇE
VATANDAŞLJK

VE iNSAN HAKLARI EG.

SEÇMELi DERSLER
1- TARIM

I

1

I

2-TICARET

-

-

3-IŞ VE TEKNiK EGJTJMI

-

-

-

4-EV EKONOMiSi

2

2

2

5-BJLGISA YAR

-

-

-

6-ALMANCA

3

2

2

?-FRANSIZCA

3

2

2

8-INGJLJZCE

3

2

2

9-TURKÇE

3

2

3

TOPLAM

36

36

36

Rehberlik ve Eğitsel Kol Etkinlikleri

3

3

3

Tablo 8'de görüldüğü gibi ortaokullarda toplam 49 adet ders okutulmaktadır.
Bunların dağılımı:
Orta I 1 6 ders
Orta II 17 ders
Orta III 1 6 derstir.
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Ortaokullarda okutulan derslerde çevre eğitimine ayrılan alan tablo 9-1 O ve
11' de gösterilmektedir.
TABL0-9
ORTAOKUL I. SINIFTA ÇEVREYE AYRILAN ALANLAR
Orta I
Unite

Unite

Ortalama

Çevre Oğretimine

Sayısı

Alanı

Kelime Sayısı

Ayrılan Kelime

---

159 sayfa

19lxl59=30369

7x191=1337

Sosyal Bilgiler

6 unite

176 sayfa

22lxl76=38896

24x221=5304

Din Kültürü ve Ahlak

9 unite

136 sayfa

105xl36=14280

6xl05=630

Matematik

9 unite

236 sayfa

-----

-----

Fen Bilgisi

6 unite

141 sayfa

238xl41=33558

llx238=2618

Müzik

8 unite

95 sayfa

-----

Kıbrıs Tarihi

15 unite

183 sayfa

-----

4 şarkı
___ ..,_

Dersin Adı
Türkçe

lngilizce-Resim-Beden Eğitimi

"
!t

Toplam

53

!W

••

1126

w'

.I

@

117,103

;~;

f:

9,889

Tablo-9'da görüldüğü gibi birinci sınıflarda seçmeli dersler haricinde
okutulan I O derste kullanılan ortalama kelime sayısı 1 17,103 iken çevre eğitimine
ayrılan kelime sayısı ise 9,889'dur.
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TABL0-10
ORTAOKUL II. SINlFT A ÇEVREYE AYRILAN ALANLAR
Orta 2
Unite

Unite

Ortalama

Çevre Oğretimine

Sayısı

Alanı

Kelime sayısı

Ayrılan Kelime

-----

190 sayfa

192xl90=36480

17xl92=3264

Sosyal Bilgiler

7 unite

208 sayfa

169x208=35152

6xl69=1014

Din Kültürü ve Ahlak

9 unite

128 sayfa

146xl28=18688

6xl46=876

Matematik

7 unite

197 sayfa

-----

-----

Fen Bilgisi

7 unite

158 sayfa

209xl58=33022

18x209=3762

Müzik

8 unite

80 sayfa

-----

8 şarkı

Vatandaşlık ve insan Hakları

4 unite

128 sayfa

172xl28=22016

3xl72=516

Dersin Adı
Türkçe

.',!

lngilizce-Resim-Beden Eğitimi
Toplam

42

Tablo-1 O' da görüldüğü

,,ıı

49'

Gr
1089

145,358

gibi ikinci sınıflarda

seçmeli

9,432

dersler

haricinde

okutulan I O derste kullanılan ortalama kelime sayısı I 45,358 iken çevre eğitimine
ayrılan kelime sayısı ise 9,432'dir.

TABL0-11
ORTAOKUL II. SINIFTA ÇEVREYE AYRILAN ALANLAR
Orta 3
Dersin Adı

Unite

Unite

Ortalama

Çevre Oğretimine

Sayısı

Alanı

Kelime Sayısı

Ayrılan Kelime

-----

192 sayfa

138xl92=26496

9x138=1242

Vatandaşlık ve insan Hakları

4 unite

J 25 sayfa

19lxl25=23875

2xl91=382

Din Kültürü ve Ablak

8 unite

143 sayfa

-----

Matematik

5 unite

204 sayfa

---------

Fen Bilgisi

6 unite

159 sayfa

257xl59=40863

8x257=2056

Müzik

8 unite

93 sayfa

-----

3 şarkı

TC Ink. Tarihi ve Atatürkçülük

1 O unite

216 sayfa

-----

-----

41

1132

91,224

3,680

Türkçe

-----

lngilizce-Resim-Bederı Eğitimi
Toplam

69
Tablo-I I 'de görüldüğü

gibi üçüncü sınıflarda

seçmeli dersler haricinde

okutulan I O derste kullanılan ortalama kelime sayısı 91,224 iken çevre eğitimine
ayrılan kelime sayısı ise 3,680'dir.

TABL0-12
ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA ÇEVREYE AYRILAN ALAN
SINIF

19140 .327

ÇEVREYE
AYRILAN
ALAN%
565
.430

ALAN
TOPLAMI
19705

ÜNİTE ALAN)

ÇEVREYE
AYRILAN
ALAI~ ORANI
.029

0-1

ÜNİTE
SAYISI %
.382
60

0-2

49

.312

18518 .316

539

.410

19057

.028

0-3

48

.306

19600 .335

210

.160

19810

.Ol 1

TOP.

157

.JOO

58552 .100

1314

.100

59866

.022

O/o

Açıklama."
*IO sözcük bir(]) birim alanı oluşturmaktadır.
*Ortalama her sayfada 175 sözcük olduğu varsayılmaktadır.
*Türkçe dersleri ünitesizdir, Ortalama 7 ünite olduğu kabul edilmiştir.

Tablo- I 2 'de görüldüğü

gibi ortaokullarda

okutulan tüm ders kitaplarında

toplam 157 ünite bulunmaktadır. Ünite toplam alanları 59,866 birim olup, çevreye
ayrılan birim alan ise 1,314 'tür.

GRAFİK-2

ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA ÇEVREYE AYRILAN
ALANLAR
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Tablo 9-1 O ve I 1 'de gösterilen ders ve ünite sayılarına göre hazırlanan tablo
12 'de ve Grafik 2 'de görüldüğü

gibi ortaokullarda

derslerde 136 ünite bulunmaktadır.

Bunların sayfa sayısı 3347'dir. Çevreye ayrılan

alan ise 13 I sayfadır.

seçmeli dersler hariç tüm

Konuya birim olarak yaklaşıldığında

ünite alanı 59866

sayfadır. Çevreye ayrılan alan ise 1314 birim alandır. Yani toplam alanın % 0.22 'i
çevreye ayrılmaktadır.

4.3 Avrupa Birliği ülkelerinde çevre eğitiminin, eğitim müfredatlarındaki

Avrupa Birliği üyeliğini
müfredatlarındaki

hedefleyen

ülkemizde,

çevre eğitiminin

alanı

eğitim

yerini ve alanını AB normlarına göre uygulamak kaçınılmaz bir

olgudur. Bizim hedefimiz bu normları yakalamak olmalıdır. Bu doğrultuda AB üye
ülkelerinden

Yunanistan,

Avusturya

ve

Danimarka'nın

eğitim

müfradatları

incelenmiş ve çevre eğitimine ayrılan alanlar hesaplanmıştır.

Avrupa Birliği ülkelerinden Yunanistan, Avusturya ve Danimarka'ya

kısaca

baktığımızda, çevre eğitimi ders ve konularının ağırlıklı olarak müfredat saatlerine
yansıdığını

görmekteyiz.

Avrupa . Birliği

eğitim

istatistikleri

biriminden

alınan

verilere göre okutulan ders konuları ve eğitim saatleri Tablo-13 'te verilmiştir. Çevre
eğitimi ve doğa bilgisi gibi dersler her·ülkede farklı ders ismi 'ile verildiğinden dolayı
( çevre eğitimi, çevre çalışmaları, çevre bilimi, doğa bilimlerine giriş vb.) tabloda
insan ve doğa bilimleri başlığı altında toplanmıştır.

Yunanistan,
geleneksel
Portekiz

şekilde
ise

Lüksemburg

ve Kuzey

okutulmaktadır.

okul

ve

çevre

Belçika

konusunu,

İrlanda

ülkelerinde

yol güvenliği
çevre

eğitimi

çevre

eğitimi

ve trafik

konusunu,

dersleri

içeresinde

kullanmaktadır. Fransa kent konusunu, İrlanda hem kent ve sağlık eğitimi konusunu,
Hollanda ise kent, yol güvenliği, sağlık ve trafik konularını çevre eğitimi dersleri ile
birlikte kullanmaktadır.

ispanya ve iskoçya'da

ise çevre eğitimi konuları 'Çoklu-
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kültürel

Eğitim'

Danimarka'da

ve

'Avrupa

Ölçütleri'

adlı

dersler

altında

işlenmektedir.

bunlardan farklı olarak 'Doğa Çalışmaları ve Teknoloji'

dersi ismi

altında aynı eğitimi vermektedir.

Tüm çevre eğitimi, çalışma ve ders saatleri, Tablo-13'te

'İnsan ve Doğa

Bilimleri' başlığı altında toplanarak verilmiştir.

TABL0-13
AB ÜLKELERİNDE ÇEVRE EGİTİMİ DERS SAA TLERi

Danimarka

v/

Yunanistan

~

ispanya

ı//

İtalya

t_" / //

//

~/~

//

/

h~

Lüksemburg

Kuzey lrlanda
lskoçya

l

o
o
L{)
o

o
o o o o
o o
o o
o o
o
o o
L{) o L{) o
L{) o
L{) o
L{) o
L{) o
v v LO LO m m ~ ~ ro ro m m o
~

~
Esnek Programlar

~

Beden Eğitimi/Oyunlar

ı Yabancı Dil Dersleri

L-

Sanat Çalışmaları

~
::.:

-

;,

1

Matematik

insan ve Doğa Bilimleri

,_,-:::ı--:=r::::
Din I Sosyal Bilimler
t..C'~

I///~

~

Anadil Eğitimi

Tablo-I 3 'te de görüldüğü gibi Avrupa Birliği ülkelerinde

İnsan ve Doğa

Bilimleri başlığı altında verilen çevre eğitimi ve çevre çalışmaları toplam eğitim
saatlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

7-2
Yukarıda, çevre eğitiminin Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki dağılımı genel
olarak verilirken, aşağıda Yunanistan ilköğretim programları, Avusturya sekiz yıllık
eğitim sürecinin son dört yıl programları ve Danimarka ortaöğretim programı detaylı
şekilde verilmiştir.

Avrupa Birliği üyelerinden Yunanistan'da

6 yıl olarak uygulanan ilköğretim

programları yasal çerçevede Ulusal Eğitim Bakanlığı 'na bağlı Pedagojik Birimler
tarafından hazırlanmaktadır.

Söz konusu birim tarafından hazırlanan ve tüm ülkede

kullanılan ilköğretim programı Tablo-14 'te verilmiştir.

TABL0-14
YUNANİSTAN İLKÖGRETiM HAFTALIK DERS PROGRAMI
ILKOGRETIM HAFT ALIK DERS PROGRAMI
Dersler

) Her Sınıflçin Haftalık Saatler
2 I 3 ! 4 f 5
6
I 1
2
I

Din Dersleri
Modem Yunanca
Matematik
Tarih
Çevre Dersleri (1 ve 2. sınıf din derleri bu kısma dahildir.)
Coğrafya
Fizik
Sosyal Bilgiler ve Yurttaşlık
Estetik Çalışmalar
Beden Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi
Okul Yaşamı
Toplam

,---ı--ı-j""T
t 9 ~ 9·, 9 __Ll_!_}

8

. 4

4

4

4

-,-,
5

ı

2 ·

-·----·4
5
.------ I
---ı-,------ ı

l

~~~~ı2
2
2

I

I

2

4

I

4

2 ~-y4

,

2

2

ı 2

3

l 3

l

!

l

21

-ı-

1

2

._,_·_2__3_2]
Ill
2'5 ' 25

-

-,-:~

ıı'6ı'9i"i9

29

Tablo-14 'te de görüldüğü üzere, ilköğretimin ilk 4 yılında çevre eğitimi ile
ilgili 18 saatlik ders okutulmaktadır.
ilköğretim programlarında
alan çevre ders metotları

Yunanistan'da

yasal çerçevede çevre eğitimi

yer bulmaktadır. Çevre kitapları müfredatı içerisinde yer
ve materyalleri

çevre çalışmalarında

kullanılmaktadır.

Genel olarak bakıldığında ilköğretimde çevre eğitimi ders saatleri toplam müfredat
ders saatlerinin % 11,05 ini oluşturmaktadır.
değerlerden

Bu rakam, KKTC için hesaplanan

oldukça yüksek bir oran olup yaklaşık 480 kat fazladır. Yunanistan

I
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ilköğretim

genel

ders

müfredatına

göre

çevre

eğitiminin

oranı

Tablo-15 'te

gösterilmektedir.

TABL0-15

YUNANiSTAN ILKÖGRETIM MÜFREDATINDA ÇEVREYE AYRILAN
ALANLAR
ILKOGRETIM
SINIF
I. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
5. sınıf
6. sınıf

TOPLAM

TOPLAM DERS
SAYISI
25
25
26
29
29
29
163

Tablo-l 5'te görüldüğü
toplam 163 ders okutulmaktadır.

ÇEVRE EGITIMJ
DERS SAYISI
5
5
4
4

18

gibi Yunanistan

ilköğretim

TUM MUFREDATA
ORANI
%20
%20
%15.4
%13.8
%0
%0
%11,05

müfredatında

6 yılda

Okutulan 163 dersin 18'ini çevre eğitimi dersleri

oluşturmaktadır. Bu da toplam müfredatın %11,0S'ini oluşturmaktadır. Son iki yılda
çevre eğitimi dersi verilmemesine rağmen ilk 4 yılda verilen çevre eğitimi dersleri ile
oldukça yüksek bir oran ortaya çıkmaktadır.

Avrupa Birliği üyelerinden Avusturya'da
ve ortadereceli

okullann

eğitim

Bakanlığı'nca hazırlanmaktadır.

programlan

Ortaeğitim

8 yıl olarak uygulanan mecburi ilk
yasal

çerçevede

Ulusal

Eğitim

kısmı olan son 4 yıllık period da

ortaokullar; akademik ve genel ortaokullar olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki okul
için de standart müfredat Tablo-16' da verilmiştir.
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TABL0-16
AVUSTURYA ZORUNLU EGİTİM HAFTALIK DERS PROGRAM]
!Zorunlu Dersler
Din Eğitimi
~imanca
Modern Yabancı Dil
Latince
Tarih ve Sosyal Bilgiler
Coğrafya ve Ekonomi
Matematik
Geometri
Biyoloji ve Çevre Eğitimi
Kimya
Fizik
Müzik
Resim
Teknoloji
Beden Eğitimi
Toplam Haftalık Period

5. Sınıf

6. Sınıf

2
5
4

2
4
4

7. Sınıf

8. Sınıf

2
4

2
2
4

2
4
3
4
2
2 .
3

-

-

-

-

2

2

2
2
2
2
2

2

-

-

-

-

2
4
3
5
2
2

3

2
2
2
4

2
2
2
2
4

-

-

4

3

29

32

32

33

2
1
2

Tablo-I 6'da da görüldüğü gibi zorunlu eğitimin son 4 yılında çevre eğitimi
ile ilgili toplam 8 saatlik 'Biyoloji ve Çevre Eğitimi' dersi okutulmaktadır. Genel
olarak bakıldığında Avusturya'da çevre eğitimi ders saatleri toplam müfredat ders
saatlerinin% 6,35 ini oluşturmaktadır. Verilen bu oran, yalnızca çevre eğitimi dersi
için geçerli olup çevre konusu ile ilintili dersler orana dahil edilmemiştir. Çevre
eğitiminin

Avusturya

ilköğretim

müfredatına

göre

oranı

Tablo-17'de

gösterilmektedir.

TABL0-17
A YUSTURY A ZORUNLU EGİTİM MÜFREDATINDA
ALANLAR

ZORUNLU
EGİTİM SINIF
5. sınıf
6. sınıf
7. sınıf
8. sınıf

TOPLAM DERS
SAYISI
29
32
32
33

TOPLAM

126

ÇEVREYE AYRILAN

ÇEVRE EGITJMI
DERS SAYISI
2
2
2
2
8

TUM MUFREDATA
ORANI
%6.9
%6.25
%6.25
%6.06
%6.35
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Tablo-I 7'de görüldüğü gibi Avusturya'da
toplam 126 ders okutulmaktadır.

zorunlu eğitimin son 4 yılında

Okutulan I 26 dersin 8'ini çevre eğitimi dersleri

oluşturmaktadır. Bu da toplam ders müfredatının %6,35'ini oluşturmaktadır.

Yine Avrupa Birliği üyelerinden Danimarka'da
HHX programlarında

uygulanan 3 yıllık ortaeğitirn

çevre eğitimi ile ilgili derslerin müfredata etkili biçimde

girdiğini görmekteyiz. 3 yıllık eğitim süresince alınan 6025 saat dersin 365 saatini
çevre eğitimi dersleri ve çalışmaları

kaplamaktadır.

Çevre eğitimi derslerine ait

saatlerin tüm müfredat ders saatlerine oranı ise %6,05 olmaktadır. Bu oran diğer bir
AB ülkesi olan Avusturya ile hemen hemen aynıdır. Çevre eğitiminin Danimarka
orta öğretim müfredatına göre oranı Tablo- I 8 'de gösterilmektedir.

TABL0-18
DANİMARKA ORTAÖÔRETİM YILLIK DERS PROGRAM]
-

Dersler
;Anadil Eğitimi, A
ilngilizce , B
ikinci Yabancı Dil, B
ikinci Yabancı Dil Başlangıç, C
işletme Ekonomi, B
Satış, B
rTeknoloji , B
Mikro Ekonomi, B
Tarih , B
Ticari Hukuk , C
Proje Dersleri
Matematik , B
Pil Bilgisi, B
Dil Bilgisi Başlangıç, C
Kültür Bilgisi, C
rTasarım, C
Fikir Tarihi, C
Medya Bilgisi, C
Psikoloji , C
Matematik , C
Çevre Eğitimi, B
Bilgisayar . B
,işletme Ekonomi, A
[Iicaret , A
Teknoloji , A
Matematik , A
Dil Bilgisi, A
Hazırlık, B

[l'oplam

-

·-

1. Sınıf

~. Sınıf

3. Sınıf

rroplam

110
125
125
145
145

105
160
160
160
175
160
105

135

350
285
285
305
320
160
105
170
175
105
520
355
285
305
145
145
135
135
135
170
365
120
170
135
135
170
170
170
6025

~o
~20
180
125
145
145
145

115

170
105
105

175
160
160

>;;

115

135
135
135
170
135
120
170
135
135
170
170
170
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Tablo-18'de görüldüğü gibi Danimarka ortaöğretirn yıllık ders programı
içerisinde toplam 6025 saatlik ders okutulmaktadır. Okutulan 6025 saatlik dersin 365
saatlik bölümünü çevre eğitimi dersleri oluşturmaktadır. Bu da toplam. ders
saatlerinin %6,05'ini oluşturmaktadır.
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BÖLÜM-V

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu bölümde, çalışmadan elde edilen sonuçlar ve sonraki çalışmalar için de
öneriler sunulmaktadır.

Sonuçlar:

Temiz bir çevrede yaşamak herbireyin hakkıdır. Bunu sağlamak için, sorumlu
ve bilinçli olmak zorunluluğu vardır. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmanın yanısıra
çevremizi

kirletenlere

karşı

da

duyarlı

olunmalıdır.

Kirlettiğimiz

ettiklerimizin, gelecek nesillerin hayatları olduğu unutulmamalıdır.

ve

yok

Çevre konusunda

atılacak adımlar yanlız bugünü değil, yarını da etkileyecek sonuçlar doğuracaktır.
Ülkemizin ve gelecek nesillerin yaşamı bugün izlenecek politikalara bağlıdır.

Çevre sorunlarının çözümünde insan unsurunu esas alan eğitim faaliyetlerinin
önemi bilinen bir gerçektir. Duyarlı vatandaşların kesin çözüm için gerekli olduğu
ortadadır. Bu bağlamda toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek,
bilinçlendirmek,
çözümünde

olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların

bireylerin

birer

sorumlu

vatandaş

ve çağdaş

insan

olarak

aktif

katılımlarının sağlanması amaçlanmalıdır.

Eğitim; çevre bilinci, çevre koruma anlayışı ve çevreci davranışların
yaşam biçimi olarak toplum ve bireylere kazandırılmasında

bir

çok önemlidir. Çevre

sorunları her geçen gün çeşitlenmekte ve artarak gündemimize girmektedir. Bu da
dünyamızı

yok olma noktasına

götürmektedir.

İnsanoğlu

ve tüm canlılar

için
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kaynakların

gözetilmesi

doğa ve kültür mirasının

yaşatılması

ve geliştirilmesi

gereklidir. Bunun yanında insanoğlunun esenliği ve halkların geleceği için duyarlı ve
bilinçli bireylere ihtiyaç vardır. Bunu başarabilmek için çevre eğitiminin ilkokuldan
başlatılarak ortaöğretimde
İlköğretim

de etkin bir biçimde sürdürülmesi

ve ortaöğretim

süreçlerinde

bireylerin

yeterli

zorunluluğu

düzeyde

vardır.

yetiştirilerek

toplumun duyarlılık seviyesinin artmlması amaçlanmalıdır.

Tez çalışması sonucunda elde edilen verilere göre, KKTC ilkokullarından
mezun olan KKTC vatandaşı bireyler ile, ilkokul mezunu olmayan KKTC vatandaşı
bireylerinin

çevre eğitimine

ilişkin kazandıkları

arasında bir farklılık bulunmadığını
ilköğretim ve ortaöğretimdeki
oranlarla vatandaşlarına

tutum, davranış ve yaklaşımlar

söyleyebiliriz.

Diğer bir anlatımla KKTC'de

çevre eğitiminin çevre duyarlılığı açısından %0,2'1ik

kazandırdığı

fazla bir değer yoktur. İlköğretim

birinci

devrede, 1, 2 ve 3. sınıflarda, 'Çevre, Doğa ve Trafik' adı ile yapılan bir ders olmakla
beraber sadece trafik için yazılmış bir kitap okutulmaktadır. Hayat Bilgisi ve Türkçe
kitaplarında

da çevreye az bir yer ayrılmaktadır.

olmadığı için öğrenci davranışlarında

değişiklikler

anlatım metodu ile sınırlı kalması ve öğrencilerin
yöneltilmesi

ise öğrenmenin

ulaşamamasına

bilgi düzeyinde

Ancak ayrılan alanın yeterli
gözlenememektedir.
uygulama

kalmasına

Derslerin

yapmadan

ve uygulama

ezbere

düzeyine

neden olmaktadır. Ayrıca çevre eğitimi ile ilgili yeterli sayıda ve

nitelikte ders kitabı, araç, gereç vb. olmayışı ve bu kitapların hedef kitle olarak
öğrencilere ulaştırılmasında

güçlüklerle karşılaşılması ve çevre kapsamının geçtiği

dersler için ayrılan zamanın az olması da öğrencilerin istenilen düzeyde çevreye karşı
duyarlılık kazanmasını engellemektedir.

Aynı sorun ikinci devrede, 4. ve 5. sınıflarda da gözlenmekte,

hatta kolej

hazırlık konularına ağırlık verilerek Türkçe, Matematik ve İngilizce dışında kalan
dersler geçiştirilerek yeterli ve gerekli düzeyde verilmemektedir.
eksiklikler,

konuların anlatım metoduyla

Ders kitaplarındaki

sınırlı kalması, çevre için ayrılan özel

günler dışında uygulama yapılmaması, öğrencilerin konuları ezberleyip unutması ile
sonuçlanmaktadır.
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Ortaöğretim de 'Çevre' için ayrı bir ders olmaması dikkat çekmektedir. Çevre
konuları, okutulan dersler içerisinde Türkçe, Sosyal Bilgiler vb. sözel içerikli dersler
de verilmeye çalışılmakta, ancak yeterli olmamaktadır. Orta 1 ., 2. ve 3. sınıflarda bir
üst kademeye geçerken okutulan derslerin toplam ünite alanı artarken çevreye ayrılan
alanın artacağına

azalması dikkat çeken bir diğer önemli noktadır. Orta birinci

sınıflarda çevreye ayrılan ünite birim alanı 565 iken, orta ikinci sınıflarda 539'a ve
orta

üçüncü

sınıflarda

ise

21 O

seviyesine

kadar

inmektedir.

Aktif

metod

uygulamadan sınıf içinde verilen dersler yanında, çevreye ayrılan alanın da azalması
öğrencilerin

yeterli ve istenen düzeyde bilgi sahibi olmalarını

uygulama düzeyine getirmelerini engellemektedir.

ve bu bilgileri

Ayrıca ilk ve ortaöğretimde ayrı

bir çevre eğitimi ders kitabı olmaması, öğretmenlerin çevre eğitimi konusunda bilgi
ve bilinç düzeylerinin

hangi seviyede olduğu ise ayrı bir araştırma

konusunu

oluşturmaktadır.

Çevreye karşı oluşan bu duyarsızlık büyük oranda eğitim sisteminden ve
eğitim

programlarındaki

ortaokullarda
Birliği

eksikliklerden

kaynaklanmaktadır.

çevreye ayrılan birim alan % 0,2

ülkelerinden

Yunanistan

(% 11,05),

Ülkemizde

ilk ve

civarında iken, bu oran Avrupa

Avusturya

(%6,35)

ve Danimarka

(%6,0S)'da oldukça yüksektir. Görüldüğü gibi AB ülkelerinde çevre eğitimi dersleri
okul programlarına
yetiştirilmesi

dahil edilerek, çevre bilinci yüksek, çevreye duyarlı bireyler

amaçlanmıştır.

dersler ortalamaya

Yapılan araştırmada çevre ile ilintili olabilecek diğer

alınmamasına

KKTC ilk ve ortaöğretim

rağmen,

programlarına

Yunanistan'da

verilen çevre eğitimi,

göre 480 kat daha fazladır. Bu oran

Avusturya ve Danimarka'da ise ülkemizden yaklaşık 310 kat daha fazladır.

Sonuç olarak ilk ortaöğretim ders programlarında,

çevreye bu kadar az yer

ayrılması çevre sorunlarına duyarlı yurttaşlar yetiştirmek ve çevreye ilişkin olumlu
değerler kazandırmak

açısından oldukça güçtür. Ayrıca Bakanlık merkezinde

okullarda çevre yönetimine ait bir yönetim birimi bulunmaması ise düşündürücüdür.

ve
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Öneriler:

Günümüzde

çevre sorunlarının

konusu problemlerin
getirmiştir.

ulaştığı boyut göz önüne alındığında,

söz

aşılarak en kısa zamanda başarıya ulaşmayı zorunlu hale

Eğitimde başarı; neyin, nerede ve nasıl öğretildiğine

bağlıdır. Çevre

eğitiminde amaç, birey ve toplumlara çevrenin en iyi şekilde anlatılmasını sağlayarak
çevre sorunlarının
kazandırmaktır.
çalışmaları,

çözümüne

Bunun

bilinçli

bir şekilde katkıda

için özellikle

programların

çevreye

düzenlenmesi

bulunmak

ilişkin değerlerin

ve işlevsel

duruma

için bilgi

kazandırılması

getirilmesi

Devlet

bünyesinde Eğitim Bakanlığı çatısı altında oluşturulacak ayrı bir birime verilmelidir.
Bu birim koordine

işleri yerine,

çevre eğitiminden

sorumlu

Bakanlığı alanına müdahale etmemeJi; ancak vatandaşların
yetiştirilmelerinde

olmalıdır,

Çevre

çevreye karşı duyarlı

tek ve yetkili makam olmalıdır. Bu birim, çevre eğitimi programı

yeniden belirlemeli,

mevcut programa

ek olarak çevre bilincini

topluma yasal

boyutları ile de tanıtmaya çalışmalıdır. Ulusal ve uluslararası çevre eğitimi mevzuatı
üst sınıf programlarında

öğrencilere kavratılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ve benzeri

kurum ve kuruluşlar sistemin işleyişine yardımcı olmalıdır.

Öncelikle aşağıdaki önerilerin uygulanabilirliği

üzerinde durulmalıdır. Buna

göre:

a) İlk ve ortaöğretim çevre eğitimi ile ilgili ders programı yeniden düzenlenerek,
gerksiz

tekrarlar

çıkarılmalı,

bilgiler

doğru

ve tam

olarak

verilerek,

uygulamaya yönelik olmalıdır.
b) Hazırlanacak olan eğitim programları esnek ve değşikliklere açık olmalıdır.
Bu programlardan

elde

edilen

başarı

oranı

düzenli

olarak

ölçülerek

değerlendirilmelidir.
c) AB normları göz önüne alınarak ülke koşullarına uygun, yeterli ve gerçekci
programlar
verilmelidir.

hazırlanmalı

ve

eğitim

sistemindeki

dağınıklığa

bir

son
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d) Okullarda verilecek olan çevre eğitimi ve bilincinin, bu konuda yetiştirilmiş
duyarlı öğretmenler

tarafından

gerçekleştirileceği

düşünülerek,

öğretmenlere hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir.

ivedilikle

Çevre eğitimi dersi

tüm öğretmenlik seviyelerinde ve branşlarında temel ders olmalı; bu eğitimi
almamış eski öğretmenlere ise çevre konuları ile ilgili hızmet içi eğitimin
yanısıra uygulamalı kurs ve seminerler verilmelidir.
e) Bilgiye

ve belgeye

ulaşabilirliği

sistemlerin yaygınlaştırılması

sağlayabilmek

için bilgisayar

destekli

ve görsel malzemelere ( CD, video kaset vb. )

ağırlık verilmesi gerekmektedir.
f) Çevre konuları yakın çevreden başlamalı
ortamda uygulamalı
sağlamak

ve mümkün

olarak anlatılmalıdır.

için öğrencilerin

olduğunca

doğal

Bilgilerin daha kalıcı olmasını

bu konularla

ilgili proje

üretmeleri

teşvik

edilmelidir.
g) Çevre eğitimcileri,

Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde

çocuklara yönelik

belgesel ve çizgi filmler aracılığı ile çevre konularını gündeme getirilmelidir.
h) Öğrencilerin tatillerini olumlu bir biçimde değerlendirmek ve çevre bilincini
oluşturup geliştirmek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre Dairesi'nin
ortak düzenleyecekleri

kamplar, doğa yürüyüşleri ve çevre tanıtma gezileri

artırılmalı

geniş

ve

daha

öğrenci

kitlelerine

ulaşmak

için

önlemler

alınmalıdır.
i)

Orta öğretim düzeyine gelen öğrencilerin çevre bilgilerini öğrenmiş ve çevre
bilincini almış olmaları gerekmektedir. Müfredatın ilköğretimdeki dersler ve
bu bilgilerin

devamı

niteliğinde

olacak

şekilde

yeniden

düzenlenmesi

gerekmeketdir.
j)

Bu genel

önlemler

paralelinde

çevre

ile ilgili konuların

kolej

sınavı

girişlerinde zorunlu ders olarak alınması, çevre ile ilgili sorulara sınavlarda
yer verilmesi,

çocuklarda

çevre

bilincinin

gelişmesine

önemli

katkılar

sağlayacaktır. Ayrıca, özel çalışma alanları 'Çevre Eğitimi' olan öğretmenler
yetiştirmeli

ve

'Çevre

Eğitimi'

ni

denetleyecek

müfettiş

kadrosu

oluşturulmalıdır.
k) Kitlelerin dikkati çevre sorunlarına çekilmeli, bu konuda radyo, televizyon ,
gazete

ve

dergi

gibi

kitle

iletişim

araçları

kullanılarak

kamuoyu
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bilgilendirilmeli

ve eğitim

yoluyla,

çevre

sorunlannın

yalnızca

çevre

kirlenmesi olmadığı topluma anlatılmalıdır.
1)

Çevre Dairesi, değişik uzmanlardan

oluşan ekipler kurarak çevre eğitimi

politikasını geniş bir perspektifle oluşturmalıdır.
m) Çevre bilincinin kazandırılması için bilim adamından idarecisine, yaşlısından
gencine, okul, aile, belediye, gönüllü çevreci kuruluşlara kadar toplumun her
kesimi işbirliği yapmalıdır.
n) Özellikle 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle ülke genelinde öğrenci
kulüp ve topluluklarınca

düzenlenen etkinliklerin, bir günle sınırlı olmaktan

çıkarılarak tüm eğitim yılına yayılması sağlanmalıdır. Bu etkinlikler arasında
çevreye ilişkin seminerler, paneller, konferanslar, şiir ve resim yarışmaları,
temsil ve tiyatro oyunlarına yerverilmelidir.
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EKLER
Ek-1 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çevre Yasası

21/1997
ÇEVRE YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdakı Yasayı
yapar:

Kısa isim

1. Bu Yasa, Çevre Yasası olarak isimlendirilir.
BiRiNCi KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

Amaç

Sürdürülebilir
Kalkınma
ilkesi

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
'Alıcı Ortam', atıkların bırakılabildiği, emisyonların yayılabildiği hava, su ve toprak ortamları ile bu
ortamlarla ilişkili ekosistemleri anlatır.
'Atık'. çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeyi anlatır.
'Bakanlık', Çevre Koruma Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.
'Bakan', Çevre işleriyle görevli Bakanı anlatır.
'Çevre ·, Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel
ortamı anlatır.
'Çevre Koruma", çevresel varlığın ve ekolojik dengenin yok olmasını, tahribini ve bozulmasını
önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, Çevre kalitesini iyileştirme ve geliştirmeye yönelik
çalışmaların bütününü anlatır.
'Çevre Kirliliği', Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel varlığı ve ekolojik dengeyi
bozabilecek her türlü olumsuzluğu anlatır.
'Doğal Kaynak', bitki, hayvan ve mikroorganizma gibi canlı varlıkları ve bunların bağımlı olduğu
hava, su ve toprak gibi cansız Çevre unsurlarını anlatır.
'Ekolojik Denge', insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan
koşulların tümünü anlatır.
'Flora ve Fauna', jeolojik bir dönemle ya da yöre ilgili olan hayvan ve/veya hayvanlar ile bitki
ve/veya bitkileri anlatır.
'Kirleten', fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine neden olan gerçek ve tüzel
kişileri anlatır.
'Kişi' ,gerçek ve tüzel kişileri anlatır.
'Kurum ve Kuruluş', kuruluş amacı bu Yasa amaçları doğrultusunda olan ve çevre konusunda
görevler ifa eden dernek, örgüt ve birlikleri anlatır.
'Sulak Alan' doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu,
denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan
bütün sular, bataklık, sazlık veya benzeri alanları anlatır.
'Tehlikeli Atık', insan sağlığına ve çevreye tehlikeleri olabilen atıkları anlatır.
'Zararlı Kimyasal Madde', Çevre üzerinde kısa veya uzun vadede zararlı etkileri olan, ekolojik
dengeyi bozan, insan sağlığını ve yaşamını tehlikeye sokan her türlü kimyasal madde ve ürünleri
anlatır.
3. Bu Yasanın amacı, bütün insanlığın ortak varlığı olan Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kırsal
ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasını;
insan sağlığını olumsuz etkileyen, su, toprak, hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesini ve ülkenin
bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek
kuşakların, sağlık, kültür ve yaşam düzeylerinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için
yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini,
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve kirleten öder ilkeleri çerçevesinde düzenlemektir.

4.

iKiNCi KISIM
Çevrenin Korunması ve ilkeleri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ekonomik büyümeye ilişkin alınacak önlemlerde,
hazırlanacak kalkınma planlarında, öngörülecek yatırım programlarında ve her türlü
kalkınma politikalarında, doğal kaynaklar başta olmak üzere Çevre faktörünü dikkate
alan Sürdürülebilir Kalkınma ilkesi esas alınır.
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5.

Koruma
ve
Kullanım
Planı

55/1989

( 1)

Çevre Koruma Dairesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde ilgili bakanlıkların ve yerel
yönetimlerin görüşleri ile bu Yasanın 25'inci maddesi uyarınca oluşturulan
Çevre Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini de alarak , ülke düzeyinde alıcı
ortamların korunması amacıyla alıcı ortamların özelliklerini, bu kaynakların
kendilerini yenileme kapasitelerini esas alan ve ekolojik dengeyi gözeten
"Koruma ve Kullanım Planı" yapar.

(2)

Plan tamamlanıncaya dek ve tamamlandıktan sonra bu Yasanın 26'üncü
maddesi uyarınca her yıl için hazırlanan "Çevre Raporu'nda belirlenecek
önlemler gözden geçirilerek değişiklikler belirlenir ve koruma ve kullanım
planları bu yönde değiştirilir.

(3)

Koruma ve Kullanım Planında yer alacak esaslar, imar Yasası ve Eski Eserler
Yasası uyarınca yapılması öngörülen tüm planlarda ve yıllık kalkınma
programlarında dikkate alınır.

60/1994
Koruma
ve
Kullanım
Planının
Amacı
Su
Ortamlarının
Korunması

6.

7.

Koruma ve Kullanım Planının amacı, çevrede ekolojik denge ile doğal güzellik ve
estetiğin bozulmasının önlenmesi ve nitelikleri bakımından tarihi, kültürel, mimari ve
sanatsal açıdan özellik gösteren yerler ile doğa varlıklarının ve bu varlıkların
bulunduğu alanların her türlü fiziki müdahaleye karşı korunmasını sağlamaktır.

(1)

Su ortamlarında, içme ve kullanma suyu rezervuarlarına ve bunları besleyen
yeraltı ve yerüstü sularına atık atılamaz, atık su boşaltılamaz ve kirliliğe neden
olabilecek hiçbir faaliyet yapılamaz.

(2)

Çevre Koruma Dairesi, bu Yasa amaçları bakımından, bu Yasanın 5'inci
maddesi uyarınca çıkarılan Koruma ve Kullanım . Planının ilkelerine ve
hedeflerine uygun olarak tüm su ortamlarının korunması amacıyla ilgili
bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm içinde çalışarak havza
boyutunda koruma Planları yapar.

(3)

Toprak
Alanlarının
Korunması
ve Toprak
Kirliliğinin
Önlenmesi

8.(1)

Çevre Koruma Dairesi, içme ve kullanma suyu rezervuarlarının ve benzeri su
kaynaklarının korunmasına ilişkin olarak su işlerinden sorumlu Bakanlığın
görüşleri doğrultusunda çıkaracağı bir emirname ile özel hükümler
belirleyebilir.

Su ortamlarına ilişkin koruma planlarında öngörülecek havza boyutlarının
belirlenmesine ilişkin ilkeler ile havza boyutları.Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar
(4)
Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.
Toprak alanlarının korunmasına ilişkin esaslar şunlardır:
(A) Toprak kalitesini olumsuz yönde etkileyecek tarımsal ve
endüstriyel faaliyetlerden, bu Yasanın 13'üncü
madde kapsamına girenler, bu Yasanın 13'üncü
madde kurallarına göre;13'üncü madde kapsamı
dışındakı faaliyetler de Çevre Koruma Dairesinin iznini
almak koşuluyla yapılır.
(B)
Maden, petrol, mermer, tuz, toprak sanayii ile tabii malzeme ocağı alanlarının
saptanmasında ve işletilmesinde gelişmiş ülkelerce kabul görmüş bilimsel
yöntemler kullanılır. Toprağın kalitesini bozacak ve toprak kirliliğine neden
olabilecek yöntemler kullanılamaz.
(C)
Maden, petrol, mermer, tuz, toprak sanayii ile tabii malzeme ocaklarının
işletilmesinde ve bu alanlarda yapılacak her türlü faaliyetlerde bu Yasanın
13'üncü madde kuralları uygulanır.
(Ç)
Toprakta olumsuz yönde kalıcı özellik gösterebilecek her türlü maddenin
kullanılmaması esastır.Bu konuda Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar kurulunca
onaylanacak tüzük yapılabilir.
(D)
Tarıma elverişli alanların, baraj ve göletlerin erozyona karşı korunması ve
iyileştirilmesi esastır.
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(F)

(2)

Sulak
Alanların
Korunması

9.

Çevre Koruma Dairesi yukarıdaki bendlerin uygulanmasını sağlamak üzere
diğer Bakanlıklarla gerekli eşgüdümü sağlar.
Atıkların ve atık suların toprağa verilebilmesine ilişkin önlemler, Bakanlıkça hazırlanıp
Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.
( 1)

Sulak alanların kurutulmaması, kurutulmuş olanların geriye kazanılması ve doğal
yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır.

(2)

Çevre Koruma Dairesi ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak sulak alanların her türlü
fiziki müdahaleye karşı korunması amacıyla koruma ve kullanma planlarında
öngörülen esaslar çerçevesinde, ilgili uluslararası sözleşmeleri de dikkate alarak
koruma planları yapar.

(3)

Korumaya ilişkin usul ve esaslar ile korumaya alınacak sulak alanların sınırları,
sulak alanın özelliklerine göre ilgili dairelerin görüşleri de alınarak Bakanlıkça
hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

(4)
Doğal
Hayatın

( 1)

Çevre Koruma Dairesi ilgili daire, kurum ve kuruluşların görüşlerine başvurarak ve
ilgili uluslararası sözleşmelerden de yararlanarak yabani bitki ve hayvanların,
bunların yaşam ortamlarının ve biyolojik çeşitliliklerinin tür ve ekosistem olarak
korunması için gerekli önlemleri alır.

(2)

Çevre Koruma Dairesi, bu Yasanın yürürlüğe girişinden başlayarak bir yıl
içerisinde yabani bitkilerin, yabani hayvanların ve tarihi ve kültürel değeri olan
ağaçlar ile türü tükenmekte olan ağaçların envanterini çıkarır, korumaya alınması
gerekenleri
endemik türlerle yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve
ekosistemlere öncelik vermek koşuluyla belirler ve Çevre Koruma Dairesi
korumaya ilişkin listeyi çıkaracağı bir Emirname ile ilan eder.

(3)

Flora ve fauna ile ilgili yapılacak olan her türlü bilimsel araştırma.adaptasyon ve
iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi için Çevre Koruma Dairesinin onayı alınır.
Av ve Yabani Kuşları Koruma Yasasında aksine bir kural bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın bu madde uyarınca korumaya alınan yabani hayvanların ve yabani
kuşların her ne şekilde olursa olsun avlanılması.doğal yaşam ortamlarının tahrip
edilrnesi.satışı ve ihracı ile bu madde uyarınca korumaya alınan bitkilerin ve
ağaçların, tahrip edilmesi, satışı ve ihracı yasaktır.

Korunması

Fasıl 65
29/1978
31/1985
54/1988
23/1992
55/1993
1/1994
1/1996

(4)

(5)

Özel Çevre
Koruma
Bölgeleri

11.

Korumaya alınan sulak alanlarda koruma ve kullanım esaslarına aykırı
davranmak yasaktır.

Korumada alınacak ön[emler,Bakanlıkça
onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

hazırlanıp

Bakanlar

Kurulunca

( 1)

Bakanlar Kurulu, Bakanlığın önerisi üzerine.dünya veya ülke ölçeğinde ekolojik
önem taşıyan ve/veya çevre kirlenmelerine ve/veya bozulmalarına duyarlı olan
bölgeleri, ülkenin doğal zenginliklerinin ve özel bazı yörelerinde mevcut ekolojik
dengenin korunması ve/veya gelecek nesillere bozulmadan intikal ettirilmesi
amacıyla.özel Çevre Koruma Bölgesi olarak saptayıp ilan eder.

(2)

Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilecek yerlerin alan sınırları Çevre Koruma
Dairesi'nin isteği doğrultusunda Şehir Planlama Dairesi tarfından belirlenir.Şehir
Planlama Dairesi, yukarıdaki (1 )'inci fıkra uyarınca özel Çevre Koruma Bölgesi
olarak ilan edilen her bölge için Çevre Koruma Dairesinin görüşlerini de dikkate
alan 'Çevre Planı' hazırlar.

(3)

Yukarıdaki (2)'nci fıkra uyarınca çıkarılacak Çevre Planı, Özel Çevre Koruma
Bölgesinin ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içerisinde hazırlanır ve ilan
edilir.Özel Çevre Koruma Bölgesinin ilanından başlayarak Çevre Planının ilanına
kadar geçecek süre içerisinde her türlü imar işlemleri durdurulur.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinin kullanımına ve korunmasına ilişkin esaslar ile

(4)

92
Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Milli Park olarak düzenlenmesine ilişkin esaslar
Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.
Yerleşim
Alanlarının
Çevre
Estetiği
Açısından
Korunması

Fasıl 96
14/1959
68/1963
16/1971
31/1976
18/1979
47/1984
48/1989
6/1992

12.

(1)

Tüm yerleşim yerlerinde her türlü inşaat ve yapı işlemlerinin devamı süresince
inşaat alanında kum, çakıl, harç gibi inşaat malzemeleri çevre estetiğini bozacak,
yol kullanımını zorlaştıracak ve çevre halkını rahatsız edecek şekilde yol
kenarlarına veya açık alanlara bırakılamaz.

(2)

Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ile imar Yasasında aksine kural bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın belediye sınrıları içinde ilgili belediye, belediye
sınırları dışında ilgili Kaymakamlık tarafından çevre düzenlemesi yapılmamış ve
projesine uygun olarak dış cephesi tamamlanıp boyanmamış binalarda ve
işyerlerinde ikamete ve kullanıma izin verilemez ve hiçbir surette elektrik ve su
bağlantısı yapılamaz.

(3)

Hiçbir bina, inşaat ruhsatında onaylanan işlevi dışında kullanılamaz.
Tamamlanmış bulunan binalarda önceden onaylanan işlevlerin değiştirilmek
istenmesi durumunda, bu değişikliğin belediye sınırları içindeki yerleşim yerlerinde
ilgili belediyelerce; belediye sınırları dışındaki yerleşim yerlerinde ise bağlı
bulundukları Kaymakamlıkça onaylanması gerekmektedir. Ancak belediye ve
kaymakamlık sözkonusu değişikliğe onay verirken Çevre Koruma Dairesinin
görüşlerini alır ve bölge sakinlerinin
rahatsız olmamalarını göz-önünde
bulundurur.
Bu değişiklikten etkilenebilecek gerçek veya tüzel kişilerin mahkemeye
başvurma hakları saklıdır.

(4)

Yerleşim alanları içerisinde kirlilik yaratan işyerlerinin y.erleşim alanları dışına
çıkarılmaları için belediye sınırları içindeki yerleşim yerlerinde ilgili belediye;
belediye sınırları dışındaki yerleşim yerlerinde ise, Kaymakamlıklar tarafından
gerekli önlemler alınır.
Yerleşim alanlarında ticari amaçlı olarak kum, çakıl, kömür, kereste ve her türlü
inşaat malzemesi ile hurdalar açık alanda depolanamaz.

55/1989

(5)

(6)

Bu maddede öngörülen kuralların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,
Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel
Etki
Değerlendirme
Raporu

Fasıl 113
28/1974
7/1977
30/1983
28/1987
65/1989

13.

(1)

Gerçek veya tüzel kişiler gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerine ilişkin
projelerini hazırlarken faaliyetleri sonucu çevre kirlenmesine neden
olabilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi, giderilmesi veya zararsız
hale getirilmesi için almayı planladıkları alternatif önlemleri içerecek bir
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlamakla yükümlüdürler.

(2)

Proje sahibi gerçek veya tüzel kişiler, tesis ve işletmelerine inşaat ruhsatı
veya işletme izni almak için ilgili mercilere başvuruda bulunurken, 1 'inci
fıkrada öngörülen Çevresel Etki Değerlendirme Raporunu Projesine veya
başvurusuna eklemek zorundadırlar. Şirketler Yasasında, Fabrikalar
Yasasında veya diğer Yasalarda aksine kural bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın, bu madde kapsamında olan ve Çevresel Etki
Değerlendirme Raporunu içermeyen hiçbir projeye izin verilemez.
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56/1991
Fasıl 134
27/1978

(3)

Bu madde uyarınca hazırlanan Çevresel Etki O-eğerlendirmeRaporunun
ilgili makamlarca kabul görmesi için öncelikle Çevre Koruma Dairesinin
olumlu görüş ve değerlendirmesini içermesi gerekmektedir.

(4)

Bu madde kurallarına uygun olarak projeleri onaylanan faaliyet sahibi
Çevresel Etki Değerlendirme Raporunda belirtilen hususlara uyacağını
taahhüt eder.Proje sahibinin taahhüde uymaması halinde sözkonusu
faaliyete derhal son verilir, verilen izin ve ruhsatlar iptal edilerek verilmişse
teşvikler geri alınır.

(5)

Devlet, Kamu iktisadi Teşsebbüsleri, Kamu niteliğindeki diğer kuruluşlar
ve yerel yönetimlere ait tesis,işletme ve faaliyetlerde de bu madde
kuralları uygulanır.

(6)

Çevresel Etki Değerlendirme Raporunda yer alması gereken esaslar ~e
bu raporların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça
hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

(7)

(A)

(8)

(C)
(Ç)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
·(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
{N)
(O)
(Ö)

Fabrikalar:
(a)
Akü ve pil üreten fabrikalar.
(b)
Kağıt Hamuru ve her çeşit kağıt üretimi yapan fabrikalar.
(c)
Asbest ürünü işleten fabrikalar.
(ç)
Çimento fabrikaları.
(d)
Sigara fabrikaları.
(e)
Un, makarna ve bisküvi fabrikaları.
(f)
Dokuma ve boyama fabrikaları.
Tesisler:
(a)
Zararlı ve toksit kimyasal madde üreten tesisler.
(b)
Petrokimyasal ve kimyasal ürünler için büyük depolama
tesisleri.
(c)
Dökme demir ve çeliğin eritildiği ve demir dışı metallerin
üretildiği tesisleri.
(ç)
Hayvan kesim yerleri ve çıkan yan ürünleri işleme v.b.
tesisleri ile entegre et tesisleri.
(d)
Tabaklara ve deri işleme tesisleri.
(e)
Boya üretim tesisleri.
(f)
Turistik tesisler.
(g)
Organize hayvancılık tesisleri.
Termik Santrallar:
Patlayıcı madde sanayii.
Büyük altyapı faaliyetleri.
Hava ve deniz limanları.
Enerji nakil hatları.
Barajlar ve göletler.
Toplu Konut yapımı.
Gemi söküm yerleri, inşaat bakım ve onarımı.
Her türlü maden çıkarılması ve maden ocaklarının işletilmesi
{metal içeren veya enerji üretenler).
Plastik ve yan ürünlerin imali.
Taş ve toprak sanayii (seramik, porselen, tuğla, kiremit ve cam
fabrikaları).
Süt ve süt mamüllerinin üretimi.
Bira ve malt imali.
Alkollü ve alkolsüz içki ve meşrubat üretimi.
Sebze ve meyve işleme sanayii.
Kent belediyesine bağlı otobüs terminalleri.
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(P)
(R)
(S)
(Ş)
(8)

Çevresel
Etki
Değerlendirme
Raporu
Gerektirmeyen
Projelere ilişkin
kurallar

14.

Yakıt ithali, yakıt atıklarının nakli, yakılması, atıkların muhafazası
ve bertaraf edilmesi.
Taşocakları ve tabii malzeme ocakları.
Katı ve sıvı atık depolama alanları.
Organize Sanayi bölgeleri.

Çevre Koruma Dairesi,yukarıdaki(7)'nci fıkra kapsamı dışında kalan
ancak Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasını gerekli
gördüğü tesis.işletme ve faaliyetler için de bu maddeye uygun Çevresel
Etki Değerlendirme Raporu hazırlanmasını isteyebilir.

Bu Yasanın 13'üncü maddesi kapsamı dışında kalan ve Çevresel Etki
Değerlendirme Raporu gerektirmeyen projelere izin verilirken bu Yasa
kurallarına uygunluğu açısından Çevre Koruma Oairesindenqörüş alınır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi
Hava Kirliliğinin
Önlenmesi

15.

(1)

Havada kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan her türlü katı, sıvı
ve gaz türünde kimyasal maddelerin üretimi, ithali, nakli ve depolanması bu
Yasanın 13'üncü ve 14'üncü madde kurallarına göre yapılır.

(2)

(A)

Partiküller, kükürtlü maddeler, organik maddeler, azotlu maddeler,
karbon monoksit halojenler ve radyoaktif maddeler gibi doğal gaz
bileşimini bozan bütün maddelerin emisyon standardları;
·

(8)

Hava kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda, yerlerde ve kritik
meteorolojik şartlarda alınacak önlemler;

(C)

Doğal afet, yangın ve kazalar sonucu oluşan aşırı emisyona karşı
alınacak önlemler;

(Ç)

Motorlu kara, hava ve deniz taşıtlarının emisyon standartları ve
emisyon azaltıcı önlemler,

(3)
(4)

Hava Kirliliği lie
ilgili Arıtma
Sistemi Kurma
Yükümlülüğü

16.

Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle
belirlenir.
Yakıtların ithali ve yakıt atıklarının nakli, yakılması, atıkların muhafazası ve
bertaraf edilmesi gibi işlemler Çevre Koruma Dairesinin denetimi altında ve
13'üncü madde kuralarına göre yapılır.
Hiçbir gerçek vey_a tüzel kişi ,yukarıdaki {2)'nci fıkranın (A) bendi uyarınca
belirlenecek standartların üzerinde hava ki"rliliği yaratamaz veya hava
kirliliğine sebep olamaz.

( 1)

Emisyonlarını doğrudan havaya vermeleri uygun görülmeyen tesis ve
işletmeler, arıtma sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.

(2)

Arıtma sistemi kurmak zorunda olan tesis ve işletmelere, başka herhangi bir
yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın,
(A)lnşaat ruhsatı aşamasında arıtma sistemi projesini
inşaat projesi ile birlikte sunmadıkça inşaat ruhsatı
verilemez.
( B)lnşaatı bitmiş ancak işletmeye geçmemiş ve bu mad
dede öngörülen arıtma sistemi bulunmayanlara
arıtma sistemlerini ikmal etmedikçe işletme ruhsatı
verilemez.
Hava kirliliği ile ilgili arıtma sistemi kurmak zorunda olan tesis ve işletmeler
ile uyulması gereken usul ve esaslar Dünya Sağlık Teşkilatı ve Çevre

(3)
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Kuruluşları standartları gözönünde bulundurularak Bakanlıkça hazırlanıp
Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.
Gürültü
Kirliliğinin
Önlenmesi
Fasıl 154
3/1962
43/1963
15/1972
20/1974
31/1975
6/1983
22/1989
64/1989
11/1997

17.

(1)

Kişilerin huzur ve sukünunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde
gürültü yapılması yasaktır.

(2)

(A) Bu maddenin (5)'inci fıkrasındaki ve Ceza Yasasının 187'nci
maddesindeki istisnalar43/1963 saklı kalmak koşuluyla, hiçbir gerçek
veya 15/1972 tüzel kişi, ilgili ilçe Kaymakamından izin
almaksızın ve verilen iznin koşullarına uymaksızın, herhangi bir umumi
yerde veya kuvvetlendirilen sesin umumi bir yerde işletebileceği
biçimde veya durumda başka herhangi bir yerde makine veya elektirik
kuvvetlendirilmiş ses çıkaran veya yayın yapan herhangi bir oparlör,
megafon,
ampliffikatör
veya
başka
ses yükseltici
cihaz
kullaanamaz veya çalıştıramaz veya başkasının kullanmasına veya
çalıştırmasına müsade edemez.
Aşağıda belirtilen bölgelerdeki eğlence
(B)
Yerlerinin açık hava ölümlerinde hoparlör Veya benzeri ses yükseltici
cihazı kullaanılmaz 55/1989
(a) imar Yasası uyarınca çıkarılan planlarda veya yayınlanan
emirnamelerde konut alanı olarak belirlenen yerler,
(b) Özel Çevre Koruma Bölgeleri,
(c) Hastane veya yataklı sağlık veya bakım hizmeti veren kuruluşların
ikiyüzelli metre uzağına kadar olan alanlar, ve
(ç) Girne Antik Liman (Eski Liman)
Kaymakam, herhangi bir umumi yerde veya kuvvetlendirilen sesin umumi
bir
yerde
işitilebileceği
biçimde
veyaa
durumda
başka
herhangi bir yerde, yukarıdaki (2)'nci fıkranın (A)Bendinde belirtilen iznin
verilip verilmemesini kaarara bağlamadan önce, aşağıdaki önlemleri alır ve
tüm bilgiler ışığında, izin talep edilen yerin faaliyet saatleri, ses şiddet ve
seviyesi dahil, uygun göreceği ve gerekçelerini belirteceği koşullara tabi
olacak şekilde izin verebilir:
Kaymakamlık, izin talebini;
(A)
ilgili Belediyeye veya Belediye olmayan
(a)
Yerlerde ilgili Muhtarlığa;
(b)
ilçenin baağlı bulunduğu Polis Müdürrlüğüne;
ve
(c)
Çevre Koruma Dairesine,
Bildirrir ve bu mercilerden onbeş gün
içinde görüş vermelerini ister.

(3)

(B)

Kaymakamlık, izin talebini sonuçlandırırken
Aldığı tüm görüşleri, izin talep y.erin konumunu ve bölge sakinlerinin
ne şekilde etkilenebileceğini gözönünde bulundurur ve izni bu
hususları değerlendirerek koşullu veya Koşulsuz olarak verir veya
-izin talebini reddeder. Ancak Kaymakamlık, Çevre Koruma
Dairesinin öngördüğü koşullar yerine getirilmeden izin vermez.
(C)
izin herhangi bir koşula veya koşullara bağlı
Olarak verilmesi halinde, bu koşul veya koşullaar ile gerekçeeleri;
izin talebinin redddedilmesi halinde de reddetme kararı ile
gerekçeleri, Kaymakamlık tarafından ilgili Kişiye bildirilir.

(4)

Kaymakamlık, yukarıdaki (2)'nci fıkrada Belirtilen izin, (3)'üncü ffıkra
kuralları çerçevesinde verilip verilmemesinde ve özellikle izinde belirtilecek
olan koşulların saptanmasında aşaağıdaki hususları da gözönünde
bulundurur:
(A)
Açık hava diskoteklerinin konumları ve
diğerKoşullar dikkate alınarak, ses yükseltici cihazı kullanarak
faaliyet sürdürmelerine, hafta içi geceleri ertesi gün saat 03.00'e
kadar, hafta sonu cuma ve cumartesi geceleri ertesi gün saat
05.00'e kaddar ve ses şiddeti seviyesi, sesin kaynağında 90 dBA'yı,
ses yükselticisi kullanılan işletme alanı sınırında ise 60 dBA'yı
aşmamak kaydıyla izin verilebilir.
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(8)

Restorant, bar ve benzeri müzikli eğlence
yerlerinin ve düğün, nişaan ve sünnet törenlerinin yapıldığı yerlerin
açık hava bölümlerinde, müzikli faaliyetlerin hoparlör veya benzeri
ses yükselticisi kullanılarak sürdürülmesine, hafta içi geceleri saat
24.00'e kadar, hafta sonu cuma ve cumartesi geceleri ertesi gün
saat 01.00'e kadar ve ses şiddet seviyesi sesin kaynağında 70
dBA'yı ses yükselticisi kullanılan işletme alanı sınırında ise 60 dBA'yı
aşmamak kaydıyla izin verilebilir.
(C)
Birden fazla müzik eğlence yerinin, birbirinden
yüz metreden az mesafede bulunduğu bölgelerde, ses yükseltici
cihaz kullanılması. Çevre Koruma Dairesinin önerisi ile ilgili
Kaymakamlık tarafından yasaklanabilir veya gerekçe belirtilerek
kısıtlanabilir.

(5)

(6)

(7)

Su Kirliliğinin
Önlenmesi

Denizlerle ilgili Kirletme
Yasakları

18.

19.

Milli törenler ile siyasal partilerin, sendika Birlik ve derneklerin
düzenleyecekleri toplantı, gösteri, yürüyüş ve mitingler ile izin almak
koşuluyla stadyumlaarda, meydanlarda ve benzeri yerlerde düzenlenecek
açık hava konserleri ile benzeri etkinliklerde ve duyuru amaçlı olarak
hoparlör veya benzeri ses yükselticilerinin kullanılması yukarıdaki (1 )'nci
ve (2)'nci fıkralarda öngörülen yasaklama ve kısıtlamanın
dışındadır.Ancak bu tür etkinlikllerin 24.00'ten sonraDevam etmesi
durumunda, kişilerin huzur ve
Sükununu bozacak şekilde gürültü çıkarılamaz.
Fabrika, atölye, işleri. hizmet binaları, Konutlar, ulaşım araçları ile
gürültüye sebep olan diğer makine ve araçlara ilişkin gürültü standartları,
gürültü yasakları, gürültüye karşı alınacak önlemler ile gürültü ölçüm ve
değerlendirme teknikleri Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca
onaylanacak ve Resmi Gazete'de yayınlanacak tüzükle belirlenir
Bu madde amaçları bakımınddan,
(A)
Müzik veya ses yayını açısından "açık hava"
Taş, beton, çamur, demir, kereste veya benzeri başka malzemeden
yapılmış dört tarafı ve üzeri kapalı bina içerisinde yapılan yayın alanı
dışında kalan alanı anlatır.
(8)
"Sesin Kaynağı" hoparlörün veya benzeri ses
yükselticisinin bir metre uzağındaki yeri anlatır.
(C)
"İşletme alanı" hoparlör veya benzeri ses
yükselticisi cihaz kullanan işletmenin, hizmet verdiği aalanı anlatır ve
sınır, sözkonusu işletmenin konumuna göre, Çevre Koruma
Dairesince belirlenir."
Çevre Koruma Dairesi. Su işleri Dairesi.Tanrn Dairesi ve ilgili
Belediyelerle eşgüdüm içerisinde çalışarak ve kurum ve kuruluşların
görüşlerini de dikkate alarak,
·
(1)
Endüstride, sulamada, konutlarda ve rekrasyon maksatları için
kullanılacak su limitlerini saptar.
(2)
Arıtılmış su standarlarını saptar ve atık suların boşaltılmasına
yönelik usul ve esasları belirler.
(3)
Arıtma tesislerinden temin edilecek suların kullanımına ilişkin
esasları belirler.
Bu konuda Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir
tüzük çıkarılabilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hükümranlık alanına giren denizlere:
( 1)

(2)

Hiçbir şekilde evsel atık, endüstriyel atık, nükleer atık veya başka
atık atılamaz. atık sular boşaltılamaz, bu atıkları taşıyan gemi ve
deniz araçları yüklerini başka bir gemi veya deniz aracına
aktaramaz, karaya tahliye edemez.
Gemi ve deniz araçlarından yağ, petrol boşaltımı ile sintine ve
balast tahliyesi yapılamaz.
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(3)

Zararlı Kimyasal
Maddeler

20. (1)

Çevre Koruma Dairesinden izin almaksızın deniz dibi araştırması
yapılamaz.
(4)
Su arıtma ve proses atığı çamurları ile hafriyat atıkları, moloz,
benzeri atıklar ve çöpler boşaltılamaz.
Başka herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın, Çevre işlerinden sorumlu Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar
Kurulunca onaylanacak bir tüzükle saptanacak çevre kirlenmesine sebep
olabilen kimyasal maddeler ile bu tür maddeye dönüşebilecek kimyasal
maddelerin üretimi, ithali ve taşınması Çevre Koruma Dairesinin iznine
bağlıdır.Bu tür maddelerin üretimi bu Yasanın 13'üncü madde kurallarına
bağlı olarak yapılır.

(2)

Nükleer atıkların, radyasyon içeren atıkların ve zehirli kimyasal atıkların
her ne sebeble olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine getirilmesi
yasaktır.

(3)

Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar
Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.
Bu fıkra amaçları bakımından "tıbbi atık", Sağlık Kuruluşlarından
kaynaklanan atıkları anlatır.
BEŞiNCi KISIM
Atıksu Arıtma Tesisleri ile Bölgesel Arıtma Tesisleri

Atıksu Arıtma
Tesisleri

21.

Fasıl 96
14/1959
68/1963
16/1971
31/1976
18/1979
47/1984
48/1989
6/1992

( 1)

Endüstriyel faaliyetler veya diğer üretim ve tüketim faaliyetleri
sonucu oluşan atık suları toplayan kanalizasyon sistemi ile bu
sistemde toplanan atıksuları arıtacak ve yeniden kullanımını
sağlayacak arıtma tesislerinin bu Yasanın 13'üncü maddesi
kuralları uyarınca kurulması ve işletilmesi zorunludur.

(2)

Sınai ve turistik tesislerin faaliyetleri sonunda meydana gelen
atıksuların özellikleri nedeniyle, alıcı ortamlara ve atıksu altyapı
tesislerine doğrudan boşaltım yapması uygun görülmeyen
durumlarda tesis sahibi deşarj kriterlerini sağlayacak ön arıtma
ve arıtma tesislerini kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.
Deşarj kriterleri Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca
onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

(3)

Bu Yasa kuralları uyarınca önarıtma ve/veya arıtma tesisi kurma
zorunluluğunda olan tesis ve işletmelerin inşaat projelerine ruhsat
verilirken bu Yasanın 13'üncü maddesinde öngörülen Çevresel
Etki Değerlendirme Raporuyla birlikte Çevre Koruma Dairesinin
olumlu görüşünü de ihtiva eden önarıtma ve arıtma projesinin de
birlikte sunulması gerekmektedir. Yollar ve Binalar Düzenleme
Yasası ile imar Yasasında aksine kural bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın kurmakla yükümlü olduğu halde önarıtma ve/veya
arıtma tesisi projesini sunmayan hiçbir tesis veya işletme için
inşaat ruhsatı verilemez.

(4)

inşaatı bitmiş ancak işletmeye geçmemiş önarıtma ve/veya
arıtma tesisi kurmakla yükümlü işletmeye bu madde uyarınca
öngörülen arıtma ve/veya önarıtma tesisleri ikmal edilmedikçe
işletme ruhsatı veya izni verilemez.
Önarıtma ve arıtma tesisi kurmak zorunda olan tesis ve işletmeler
ile bu tesislere ilişkin teknik ayrıntılar, Bakanlıkça hazırlanıp
Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenebilir.

55/1989

(5)

Bölgesel Atıksu Arıtma
Tesisi

22.

( 1)

Yeraltı su kaynaklarının.baraj ve göletlerin,akarsuların,denizlerin
kirlenmesine sebep olacak yerlerde veya ·gelişme bölgelerinde
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bölgesel atıksu arıtma tesisi' kurulması zorunludur.
(2)

(3)

Bölgesel atıksu arıtma tesisi kurulmasına karar verilen yerleşim
birimlerinde,atıksu arıtma tesisinin hizmet vereceği bölgede
Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna gerek görülmeyen konut,
tesis ve işyerlerinin, arıtma tesisinin ve tesise ulaşmak için
gerekecek altyapı tesislerinin maliyetlerine kullanılacak suyun
eşit olacağı kabul edilerek çıkarılacak atıksu oranında katılmaları
zorunludur.Çevresel Etki Değerlendirme Raporu gerektiren
yatırımlarda.bölgesel atıksu arıtma tesisleri işletmeye alınıncaya
kadar Çevre Koruma Dairesinin öngöreceği önlemleri almak ve
bu Yasanın 21 'nci maddesinde öngörülen atıksu arıtma tesisini
kurmak zorunludur.
Bölgesel atıksu arıtma tesislerine ilişkin teknik ayrıntılar.bunların
işletilmesi ve ilgili gerçek veya tüzel kişilerin maliyetlere katılımına
ilişkin usul ve esaslar.bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca
onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

AL TiNCi KISIM
Katı Atıklar ile Çöplere ilişkin Kurallar
Katı Atıklar lie ilgili
Kurallar

23.

( 1)

Her türlü alıcı ortama katı atık atmak yasaktır.

(2)

Çevrenin olumsuz şekilde etkilenmesini önlemek amacıyla Bakanlık
katı atıkların kullanımının ve üretiminin her alanda en aza
indirilmesi.bunların geri kazanımları ve yokedilmesi için gerekli
önlemleri alır.
Bu madde amaçları bakımından katı atık,doğada ayrışması uzun süren
plastik, alimünyum, ped, cam ve benzeri maddeleri anlatır.
Katı atıkların en aza indirilmesi için alınması gereken
önlemler.konulması
gereken sınırlamalar ile bu tür atıkların
toplanmasına,depolanmasına,taşınmasına,ye-niden
kazanılmasına,değerlendirilmesine,zararsız
hale
getirilmesine,yokedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile katı atıkların
ithaline ve transit geçişine ilişkin izin ve koşullar.katı atıkların türleri de
dikkate
alınarak,Bakanlıkça
hazırlanıp
Bakanlar
Kurulunca
onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

(3)
(4)

Çöplere ilişkin Kurallar

24.

(1)

Her türlü yerleşim bölgelerinde çöpler ilgili belediyeler, muhtarlıklar
veya onların görevlendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından
toplanır.Bunlar dışında kalan hiçbir kişi çöp toplayamaz, taşıyamaz
veya çöpleri ortadan kaldıramaz.
Ancak inşaat artığı,her çeşit hurda ve benzeri artıkları yaratan
kişiler, belediye veya muhtarlık tarafından gösterilecek çöp alanlarına
dökmek koşuluyla çöplerini ortadan kaldırabilirler.

(2)

Yukarıdaki (1 )'inci fıkra uyarınca toplanan çöpler, düzenli çöp depo
alanlarına gömülmek suretiyle ortadan kaldırılır. Çöplerin yakılması ve
herhangi bir alıcı ortama atılması yasaktır.
Kişiler her türlü çöplerini üstü kapalı bidonlarda biriktirmekle
yükümlüdürler. Her ne sebep için olursa olsun başka bir şekilde veya
yerde çöpler biriktirilemez.
Ancak geriye kazanımı mümkün olan çöpler ilgili belediyenin veya
muhtarlığın öngöreceği kaplarda biriktirilebilir.
Çöpün bidonlarda veya kaplarda biriktirilemeyecek şekilde olması
durumunda, bu şekildeki çöpler hakkında ilgili belediye veya
muhtarlıklara haber verilir.

(3)

(4)

Bu madde amaçları bakımından çöp, çakıl, sıva, moloz gibi her çeşit
inşaat artığı, hurda, demir, kırık şişe, cam, kül, boş kutu, boş metal
kutu ve tüm diğer başka eşya ve kuyu ve kanalizasyon boşaltılması
dışındaki çevre kirlenmesine veya pisliğine sebep olacak şeyleri veya
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çevre konforuna zarar verecek unsurlar ile evsel ve endüstriyel katı
atıkları anlatır.
(5)

Septik kuyu, kanalizasyon ve diğer kuyu atıkları sadece Çevre Koruma
Dairesi'nin,ilgili belediye ve muhtarlıkların görüşleri doğrultusunda
belirleyeceği alanlara boşaltılabilir.Bunun dışında hiçbir yere
boşaltılamaz.

(6)

Çöp depolama alanları, bu alanların özellikleri ve depolanmaya ilişkin
teknik detaylar. bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak
tüzükle belirlenir.

YEDiNCi KISIM
Çevre Danışma Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
Oluşum

25.

(1)

Bu Yasanın amaç ve ilkelerine uygun olarak yapılacak çalışmalara
etkinlik kazandırmak, alınacak önlemlerin ve yapılacak uygulamaların
bir bütünlük içerisinde olmasını sağlamak amacı ile Çevre Danışma
Kurulu oluşturulur.

(2)

Çevre
(A)
(8)
(C)
(Ç)
(D)
(E)
(F)
(G)
(G)

(H)
(I)
(I)
(J)
(K)
(L)

Çevre Danışma
Kurulunun Görevleri

26.

(2)

(3)

Son

27.

Çevre konularında eğitim veren ve bilim üreten bir Üniversitenin
temsilcisi;
Orman Dairesi Temsilcisi;
Şehir Planlama Dairesi temsilcisi;
Su işleri Dairesi temsilcisi;
Belediyeler Birliliği temsilcisi;
KTMMOB temsilcisi;
Devlet Laboratuvarı temsilcisi;
Jeolojı ve Maden Dairesi temsilcisi; ve
Kuruluş amacı bu yasa amacı doğrultusunda olan derneklerin
kendi aralarından belirleyecekleri dört temsilci.

Çevre Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
(1)

Üyeliklerin
Bulması

Danışma Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:
Çevre Koruma Dairesi Müdürü;
Çevre Koruma Dairesi temsilcisi;
Bayındırlık işlerinden sorumlu Bakanlık temsilcisi;
Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlık temsilcisi;
Tarım Dairesi temsilcisi;
Veteriner Hekimler Birliği temsilcisi;

Bu Yasanın 5'inci maddesinde öngörülen Koruma ve Kullanım Planını
değerlendirip·Çevre Koruma Dairesine önerilerde bulunmak;
Her yıl çevre sorunlarına karşı alınması gereken önlemler ile ilgili çevre
politikalarını belirleyecek "Çevre Raporu" hazırlamak;
Her yıl için hazırlanan Çevre Raporları Cumhuriyet Meclisinin ve
Başbakanlığın bilgisine sunulur.
Çevre sorunlarının giderilmesi konusunda öneriler üretip Bakanlığa
sunmak.

(1)

Derneklerden ve Yüksek öğrenim Kurumundan gönderilen temsilcilerin
bağlı bulundukları yerlerle ilişkilerinin
kesilmesi ve/veya bağlı
bulundukları yerlerin böyle bir karar alması durumunda Çevre Danışma
Kurulundaki temsiliyetleri de sona erer.

(2)

Üyelikleri sona eren, ölen, istifa eden, hastalık nedeni ile geçici görev
gereği dışında özürsüz olarak üst üste üç ve/veya her ne şekilde olursa
olsun aynı takvim yılı içinde yapılan toplantıların 1/3'üne katılmayan
temsilci üyelerin yerine başka bir temsilci gönderilir.
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28.

Çevre Danışma
Kurulunun Çalışma
Şekli

(1)

Çevre Danışma Kurulunun Başkanı, Çevre Koruma Dairesi Müdürüdür.

(2)

Başkan Yardırncısı, Kurulun ilk toplantısında üyeler arasından üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir ve Başkanın yokluğu halinde
Kurula başkanlık eder.
Kurul, Başkanın veya yokluğunda Başkan Vekilinin çağrısı üzerine
toplanır.
Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik olması
halinde Başkanın oyuna başvurulur.
Çevre Danışma Kurulunun idari hizmetleri, Çevre Koruma Dairesi
personeli tarafından yürütülür.

(3)
(4)

(5)

SEKiZiNCi KISIM
Denetleme Yetkisi ve Gönüllü Çevrecilerin Görevlendirilmesi

29.

Denetleme Yetkisi

(1)

(2)

Gönüllü
Çevrecilerin
Görevlendi
rilmesi

30.

(1)

(2)

(3)
(4)

Bu Yasanın 13'üncü maddesi kapsamında Çevresel Etki
Değerlendirme Raporu taahhütünde bulunan ger~ek veya tüzel kişilerin
taahhütlerine uyup uymadıklarının denetimi, Çevre Koruma Dairesi
tarafından yerine getirilir.
Tesis ve işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetleri sonucu
çıkardıkları atıkların özelliklerine, miktarlarına ilişkin bilgileri sürekli
olarak belirlemek ve Çevre Koruma Dairesince gösterilecek yöntemle
belgelemek zorundadırlar.

(3)

Bu Yasadaki yükümlülüklere ilişkin izleme ve denetim yetkisi, Çevre
Koruma Dairesi'nindir.

(4)

Tesis ve işletme sahipleri bu denetim ve izleme faaliyetlerine yardımcı
olmak ve yukarıda öngörülen yetkili · makamlara istenilen bilgileri
vermekle yükümlüdürler.

Gönüllü çevreci olmak isteyen kişiler arasından Çevre Koruma Dairesi
Müdürünün uygun göreceği ve Bakanlıkça onaylanacak kişiler.çevreyi
kirletenleri saptamak, izlemek ve uyarmak üzere gönüllü çevreci olarak
görevlendirilirler.
Gönüllü çevreciler.çevreyi kirletenleri uyarma yetkisine sahiptirler.Uyarıya
rağmen yaratılan çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmaması ve/veya uyarıya karşın
kirletme eylemine devam edilmesi durumunda kirleten kişi ve/veya kişiler,
gönüllü çevreciler tarafından rapor edilirler.
Bu madde uyarınca görevlendirilecek gönüllü çevrecilere.Çevre Koruma Dairesi
tarafından görevli olduklarını gösteren imzalı ve mühürlü görev kartı verilir.
Gönüllü çevreci olarak görevlendirilecek kişilerin nitelikleri ve bunların rapor
etme şekli, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle
belirlenir.

Halkın
Denetime
Katılımına
ilişkin
Kurallar

31.

Çevreyi kirleten bir eylem veya işlemden zarar gören veya bu işleme tanık olan kişi
ve/veya kişiler kirleteni uyarma yetkisine sahiptirler. Yaratılan Çevre kirliliğinin kirleten
tarafından ortadan kaldırılmaması veya uyarıya karşın eyleme devam edilmesi
durumunda kişi ve/veya kişiler Polis Örgütünü, Çevre Koruma Dairesini,ilgili belediyeyi
veya muhtarlığı arayıp olaydan haberdar etmekle sorumludurlar.

Dava Açma
Hakkı

32.

Gerçek veya tüzel kişilerin, çevre kirlenmesine karşı dava açma hakları saklıdır.

DOKUZUNCU KISIM
Suç ve Cezalar
Çevreyi
Kirletenlere
Kesilecek
Cezalar

33 (1)

Çevreyi kirletene Polis ile Çevre Koruma Dairesi yetkilileri tarafından bu Yasaya
ekli Cetvelde yer alan suçlara muadil para cezaları tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden
başlayarak onbeş gün içerisinde bu ceza Maliye işleriyle görevli Bakanlığa
makbuz karşılığında
ödenir. Ödeme yükümlülüğünün başlama tarihi, tebliğin
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yapıldığı gündür. Onbeş gün içinde ödenmeyen para cezaları bir kat artırılır.
Artırılmış para cezalarının onbeş gün içinde ödenmemesi halinde dosya tanzim
edilir ve dosya adli işlem için Hukuk Dairesine gönderilir.
Bu Yasa kuralları uyarınca çevreyi kirleten ve suçlu olduğu saptanan kişiler
ödeyecekleri para cezalarına ek olarak sebep oldukları kirliliğin ortadan
kaldırılmasından da sorumludurlar. Sebep oldukları kirliliği ortadan kaldırmayı
reddettikleri durumda yaratılan kirlilik ilgili belediye veya muhtarlık tarafından
kaldırılır ve yapılan harcamalar kirliliği yapandan tahsil edilir.
Bu maddeye bağlı cetvel ile bu Yasanın 36'ncı maddesinde yer alan ve asgari
ücret bazında öngörülen cezalar uygulanırken geçerli olan aylık asgari ücret esas
alınır.

CETVEL

(2)
(3)

Çevreyi
Kirleten
Faaliyetlerin
Durdurul
ması

34.

Bu Yasa kurallarına aykırı davranan veya bu Yasada öngörülen yükümlülükleri
yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişilere, Çevre Koruma Dairesi tarafından
yasaklara uymak veya yükümlülüklerini yerine getirmek için yapılan faaliyetin
kapsamı dikkate alınarak otuz güne kadar bir süre tanınarak bu süre içinde
yasaklara aykırı davranışın durdurulması ve/veya yükümlülüklerin yerine
getirilmesi istenebilir. Verilen süre içinde aykırı faaliyetler düzeltilmez ve/veya
yükümlülükler yerine getirilmezse, Çevre Koruma Dairesi bu tesis ve işletmeleri
kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak faaliyetten men eder.

Sahillerin,
Karasuların
ve
Limanların
Kirletilme
sinde
Uygulanacak
Ceza

35.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hükümranlık alanına giren bütün sahillerinde,
karasularında ve liman körfezlerinde bu Yasanın 19'uncu maddesindeki kirletme yasak
ve kısıtlamalara uymayarak kirlilik yaratan·gemiler ve diğer deniz araçlarına, iç ve dış
liman sınırları içinde Limanlar Dairesi Müdürü tarafından, liman sınırları dışında kalan
bütün karasularında ise, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından aşağıda öngörülen
para cezaları verilir:

( 1)

(2)

Yağlı balast boşaltımı yapan tankerlerden;
(A)

1000 (dahil) grostona kadar olanlara 15,000 Amerikan Dolarına kadar,

(B)

1000 ile 4000 (dahil) groston arasındakilere 30,000 Amerikan Dolarına
kadar,

(C)

4000 grostondan fazla olanlara 50.000 Amerikan Dolarına kadar,

Tankerler dahil diğer gemilerden her türlü atık döken ve sintine boşaltımı
yapanlara:
(A)
18 (dahil) ile 1000 (dahil) groston arasındakilere, 5,000 Amerikan
Dolarına kadar, .
(B)

(3)

1,000 grostondan fazla olanlara 30,000 Amerikan Dolarına kadar,

10 gros ile 18 (hariç) gros ton arasında olan gemilere ve gemi tarifine
uymayan, denizi kirleten veya sintine basan deniz araçlarına 1000 Amerikan
Dolarına kadar.

Limanlar Dairesi Müdürü veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilen cezayı
derhal ödemeyen ve bu hususta teminat ve kefalet göstermeyen gemiler ve diğer
deniz araçları seyrüsefer ve faaliyetten men edilerek mahkemeye sevkedilir.
Ceza Kuralları

36.

(1)

BuYasanın,
(A)9'uncu maddesinin (4)'üncü fıkrası kurallarına,
(B)12'nci maddesinin(1)'inci fıkrası kurallarına,
aykırı hareket eden kişiler suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde asgari
ücret miktarına kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya
her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

(2)

(A)

Bu Yasanın,
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{a)
(b)
(c)
(ç)

7'nci maddesinin (1)'inci fıkrası· kurallarına,
12'nci maddesinin (5)'inci fıkrası kurallarına,
17'nci maddesinin (1 )'inci fıkrası kurallarına,
23'üncü maddesinin (1)'inci fıkrası kurallarına,

aykırı hareket eden kişiler suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde
asgari ücretin iki katı miktarına kadar para cezasına veya üç aya kadar
hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(B)

(3)

(A)
(B)

(4)

(5)

Bu Yasanın 24'üncü maddesi kurallarına aykırı
şekilde çöp yakan , yol kenarlarına veya açık alanlara
çöp döken kişiler suç işlemiş olurlar ve mahkumiyet
leri halinde asgari ücretin iki katı miktarına kadar
para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına
veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
8'nci maddesinin (1 )'nci fıkrasının (B)bendi kurallarına,
17'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası kurallarına,
"(B) 17'nci maddesinin (2)'nci fıkrası ve (4)'üncü fıkranın (C) bendi
uyarınca yapılan yasaklama ve kısıtlama kurallarına" (3) Esas Yasa,
36'ncı maddesinin (4)'üncccü fıkrasının (A) bendinin (ç) ve (d) aalt
bendleri kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni {ç) ve (d) alt bendleri
konmak suretiyle değiştirrilir: "(ç) 17'nci maddenin (5)'inci fıkrası
krurallarına,
17'inci maddenin (6)'ncı ffıkrası uyarınca yapılan tüzük kurallarına"

(A) Bu Yasanın,
(a)1 O'uncu maddesinin(3)'üncü fıkrası kurallarına.
(b)1 O'uncu maddesinin(4)'üncü
fıkrası kurallarına,
(c)15'inci maddesinin (4)'üncü fıkrası kurallarına,
(ç) 17'nci maddesinin (3)'üncü fıkrası kurallarına.
(d) 17'ncı maddesinin (5)'üncü fıkrası kurallarına,
aykırı hareket eden kişiler suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde asgari
ücretin dört katı miktarına kadar para cezasına veya dokuz aya kadar hapis
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(B)

Bu Yasanın 17'ncı maddesinin( 6)'ncı fıkrası kuralları
uyarınca yasaklanan sahillerde Jet ski ve benzeri
deniz eğlence araçlarını kullandıran motorlu araç
sahipleri suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde
asgari ücretin dört katı miktarına kadar para cezasına
veya dokuz aya-kadar hapis cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler.

(C)

Bu Yasanın 24'üncü maddesi kurallarına aykırı
şekilde çöp toplayan, taşıyan veya ortadan kaldıran
kişiler suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde
asgari ücretin dört katı miktarına kadar para cezasına
veya dokuz aya kadar hapis cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler.

(Ç)

Bu Yasanın 24'üncü maddesi kurallarına aykırı şekilde
septik kuyu.kanalizasyon veya kuyu atıklarını boşaltan
kişiler suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri
halinde
asgari ücretin dört katı miktarına kadar para cezasına
veya dokuz aya kadar hapis cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler.

Bu Yasanın 19'uncu maddesinin

(3)'üncü fıkrası kurallarına aykırı hareket eden
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kişiler suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde .asgari ücretin sekiz katı
miktarına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler.
(6)

Bu Yasanın 20'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kurallarına aykırı hareket eden
kişiler suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 5.000.000 (Beş Milyon)
Amerikan Dolarına kadar para cezasına ve onbeş yıla kadar hapis cezasına
veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

(7)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hükümranlık alanına giren bütün sahillerinde,
karasularında ve liman körfezlerinde bu Yasanın 19'uncu maddesindeki
kirletme yasak ve kısıtlamalara uymayarak yağlı balast boşaltımı yapan ve atık
döken ve sintine boşaltımı yapan gemilerin ve diğer deniz araçlarının kaptanları
suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 500.000 (Beş Yüz Bin) Amerikan
Dolarına kadar para cezasına veya on yıla kadar hapis cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler.

Mahkeme ayrıca, yasa dışı faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerini
derhal veya uygun göreceği bir süre için, Yasa'ya aykırı durumun derhal giderilmesi
koşuluna bağlı olarak durdurabilir.
Eylemlerin
Tekrarı

37.

Bu Yasada öngörülen suçların tekrarlanması halinde mahkemenin vereceği
cezaları bir katına kadar artırılarak uygulanır.

para

Başka
Yasalarda
Belirlenen
Cezalar

38.

Başka Yasalarda bu konuda kuralların 'bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu
Yasada öngörülen suçlar hakkında verilecek cezalarda bu Yasa kuralları uygulanır.

Suç Aletlerine
ve Araçlarına
El Konulması

39.

Bu Yasada belirtilen ve suç sayılan kısıtlama, yasak ve yükümlülüklere uymayan,
çevreye zarar veren, rahatsızlık yapan veya kirlilik yaratan kişilere ait suç alet veya
aracına, Çevre Koruma Dairesi veya polis tarafından el konur ve kişi mahkemeye sevk
edilir. Mahkeme el konulan alet veya aracın dava sonunda müsadere edilip
edilmemesine karar verir.
ONUNCU KISIM
Geçici Kurallar

Geçici Madde
Bu Yasanın Yürürlüğe
Girişinden Önce
Kurulmuş Olan Ve
işletilen Tesis, Bina ve
lşyerlerinin Durumu

1.

(1)Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş
olan ve işletilen tesis, bina ve işyerlerinden,
(A) Bu Yasanın 13'üncü maddesi kapsamına girenler,
bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir
yıl içinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporunu
13'üncü madde kurallarına uygun olarak hazırlamak
ve Çevre Koruma Dairesinin onayına sunmakla
yükümlüdürler.
(8) Bu Yasanın 16'ncı maddesi uyarınca hava
kirliliğiyle ilgili arıtma tesisi kurmakla yükümlü olan
lar ile bu Yasanın 21 'inci maddesi uyarınca atıksu
arıtma tesisi kurmakla yükümlü olanlar, bu Yasanın
yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde
gerekli projeleri hazırlamak ve Çevre Koruma
Dairesi'nin onayına sunmakla yükümlüdürler.
(2) Yukarıdaki (1 )'inci fıkra kurallarına uymayıp
öngörülen bir yıllık süre içerisinde gerekli projeleri
Çevre Koruma Dairesi'nin onayına sunmayan tesis, bina
ve işyerlerinin faaliyetleri bir yıllık sürenin sonundan
başlayarak yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar
durdurulur.

Geçici Madde
Tüzüklerin Yapılmasına

2.

Bu Yasa uyarınca, yapılması öngörülen tüzükler ve bu Yasanın 10'uncu
maddesi uyarınca yapılması öngörülen envanter çalışmaları bu Yasanın

104
ve Envanter
Çalışmalarının
Tamamlanmasına
Belirlenmesi

yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içerisinde tamamlanır.
Süre

ONBIRINCI KISIM
Son Kurallar
40.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Çevre Yasası yürürlükten
kaldırılır. Ancak yürürlükten kaldırılan Çevre Yasası altında yapılan tüzük ve
emirnameler bu Yasanın öngördüğü tüzük ve emirnameler yapılıncaya kadar
yürürlükte kalır.

Yürütme Yetkisi

41.

Bu Yasayı, Çevre işlerinden sorumlu Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş

42.

Bu Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Yürürlükten

Kaldırma

9/1990
71/1991
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

SUÇUN KISA IZAHI
Korumaya alınan Su ortamlarında, içme ve
kullanma suyu rezervuarlarına ve bunları
besleyen yeraltı ve yerüstü sularına atık atmak
Maden, petrol, mermer, tuz, toprak sanayii ile
ocağı
alanlarının
tabii
malzeme
saptanmasında ve işletilmesinde toprak
kalitesini bozacak ve toprağı kirletecek
yöntemler kullanmak
Korumaya alınan sulak alanlar için belirlenen
usul ve esaslara aykırı davranmak
Koruma altına alınan yabani hayvanları ve
kuşları avlamak,satmak,ihraç etmek
veya
doğal yaşam ortamlarını tahrip etmek; koruma
altına alınan yabani bitki ve ağaçları
yoketmek,tahrip etmek, satmak veya ihraç
etmek
Çevre Koruma Dairesinden izin almaksızın
flora ve fauna ile ilgili araştırma.adaptasyon
veya iyileştirme çalışmaları yapmak
inşaat alanlarında kum, çakıl, harç gibi inşaat
malzemelerinin yolun kullanımını zorlaştıracak
ve çevre estetiğini bozacak şekilde yol
kenarlarına ve açık alanlara bırakmak
Yerleşim alanlarında ticari amaçlı olarak kum,
çakıl, kömür, kereste ve her türlü inşaat
ile
hurdaları
açık
malzemesi
alanda
depolamak
Belirlenen standartlar üzerinde hava kirliliği
yaratmak veya hava kirliliğine sebep olmak
Kişilerin huzur ve sukununu, beden ve ruh
sağlığını bozacak şekilde gürültü yapmak
Düğün, nişan ve sünnet törenlerinde ve
eğlence yerlerinde ses seviyesi 70 dBA'yı
aşacak şekilde ve saat 24.00'den sonra
hoparlör veya benzeri ses yükselticisi
kullanmak
Açık havada hoparlör veya ses yükselticisi
kullanarak müzik yapmak, şarkı söylemek
veya herhangi bir müzik ve/veya sesi
yayınlamak
Jet ski ve benzeri motorlu deniz eğlence
araçlarının yasaklanan sahillerde kullanılması
durumunda,
(1) Kullanan .......................................
(2) Motorlu araç sahibi işletmeler........
olarak deniz dibi araştırılması
izinsiz
yapılması
Alıcı ortamlara katı atık atmak
(1) Çöp toplamak, taşımak veya
ortadan kaldırmak ...............................
(2) Çöp yakmak, yol kenarlarına veya
açık alanlara çöp dökmek.......................
kuyu
(3)Septik
kuyu.kanaltzasyon veya
atıklarını
belirlenen
alanlar
dışına
boşaltmak....................................................

SABiT PARA CEZASI (TL.)
Asgari ücret kadar

Asgari ücretin bir buçuk katı
kadar

Asgari ücretin yarısı kadar
Asgari ücretin iki katı kadar

MADDE
7'nci
maddesinin
(1 )'inci
fıkrası
8'inci maddenin
(1 )'inci fıkrasının (B)
bendi.

9'uncu
maddenin
(4)'üncü fıkrası
10'uncu maddenin
(4)'üncü fıkrası

Asgari ücretin iki katı kadar

10'uncu maddenin
(3)'üncü fıkrası

Asgari ücretin yarısı kadar

12'inci
maddenin
(1 )'inci fıkrası

Asgari ücret kadar

maddenin
12'nci
(5)'inci fıkrası

Asgari ücretin iki katı kadar

15'inci
maddenin
(4)'üncü fıkrası
17'nci
maddenin
(1 )'inci fıkrası
17'nci maddenin
(3)'üncü fıkrası ile
{5)'incifıkrası

Asgari ücret kadar
Asgari ücretin iki katı kadar

Asgari ücretin bir buçuk katı
kadar

17'ncı
maddenin
(2)'nci fıkrası

17'ncı
maddenin
(6)'ncı fıkrası
Asgari ücret kadar
Asgari ücretin iki katı kadar
Asgari ücretin dört katı kadar
Asgari ücret kadar

19'uncu maddenin
(3)'üncü fıkrası
23'üncü madde

Asgari ücretin iki katı kadar
24'üncü madde
Asgari ücret kadar
Asgari ücretin iki katı kadar
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Ek-2 : Milli Eğitimin genel amaçları, Milli eğitimin temel ilkeleri, Milli Eğitim
şeması ve yaygın eğitimin amaç ve görevleri

Milli Eğitimin Amacı

Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amacı,
Kıbrıs Türk toplumunun tüm bireylerini, aşağıdaki fıkralarda öngörülen esaslar
çerçevesinde yetiştirmektir;

•

Atatürk İlke ve Devrimleri ile yurttaşlar arasında bir fikir ve duygu

ortaklığını

amaçlayan,

çağdaşlaşmayı

hedefleyen

ve Türk milletini

milli

bilince vardıran Atatürk milliyetçiliğine, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun
üstünlüğü ilkelerine bağlı, bunları koruyan ve geliştiren yurttaşlar olarak
yetiştirmek;

•

Kıbrıs Türk Toplumunun,

varolma

mücadelesinin

özünde yatan

gerçekleri bilen, mücadele tarihinin bilincine varan ve bu mücadeleye inançla
bağlanan, manevi ve kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren, yurdunu ve
toplumunu
toplumuna

seven,

Anayurdu

ve ailesine

güçlü

Türkiye'ye,
bağlarla

ulusuna,

bağlı, yurduna,

devletine karşı görev ve sorumluluklarını
sürekli davranışa dönüştürebilen,

Türk

öz

yurduna,

toplunrnna,

laik

bilen ve bu bilinç ve nitelikleri

barışçı ancak haklarını korumasını bilen

yurttaşlar olarak yetiştirmek;

•

Beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde

gelişmiş sağlam bir kişiliğe ve karaktere, bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip, insanı seven, insana ve insan haklarına saygılı girişime
değer veren, toplumuna
toplum ekonomisine

karşı sorumluluk

duyan, her yönüyle

gelişmiş,

katkıda bulunan, toplum çıkarlarını kendi çıkarlarının

üstünde tutan ve kendi mutluluğunu toplumun refah ve mutluluğunda gören,
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toplumun varlığını ve devletini özenle koruyan, gelişmesine çalışan ve onu
her türlü tehlikeye karşı savunan ve sonuna kadar direnen, cesur, kişilikli,
yapıcı, yaratıcı ve verimli yurttaşlar olarak yetiştirmek;

İlgi ve yeteneklerini değerlendirmek

ve ortaya çıkarıp geliştirmek suretiyle,

gerekli bilgi ve becerilerle donatmak; onlara birlikte ve dayanışma ile iş görme
alışkanlıklarını
kendilerini

kazandırmak;

onları

bu yolla

hayata

ve ailelerini mutlu kılacak ve toplumun

katkıda bulunacak bir mesleğe

sahip olmalarını

hazırlamak

ve onların,

mutluluğu ile kalkınmasına

sağlamak; böylece, bir yandan

yurdunda refah ve mutluluğu artırmak; diğer yandan, toplumsal birlik ve bütünlük
içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleyip hızlandıran; toplumunu
ve ulusunu, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmak isteyen ve
bu istek doğrultusunda sürekli çaba gösteren yurttaşlar olarak yetiştirmek.

Milli Eğitimin Temel İlkeleri

1. Genellik ve Eşitlik
2. Toplumun Gereksinimleri ve Bireyin Yetenekleri
3. Yöneltme, Yetiştirme ve Başarı
4. Zorunlu Eğitim ve Öğretim Hakkı
5. Fırsat ve Olanak Eşitliği
6. Süreklilik
7. Her Yerde Eğitim
8. Karma Eğitim
9. Bilimsellik ve Çevresellik
1 O. Planlılık
11. Atatürk İlke ve Devrimleri İle Atatürk Milliyetçiliği
12. Ulusal Ahlak ve Kültürün Geliştirilmesi
13. Türk Dili ve Yabancı Dil Öğretimi
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14. Laiklik ve Din Kültürü Eğitimi
15. Demokrasi Bilincinin Geliştirilmesi
16. Okul İle Ailenin İşbirliği
17. Uyumluluk
18. Eğitim Etkinliklerinin Yürütülmesi

Milli Eğitim Şeması
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Yaygın Eğitim

Yaygın eğitimin özel amacı, Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve
temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitimden yararlanamamış veya örgün eğitimin

109
herhangi

bir kademesinden

ayrılmış

veya herhangi

bir kademesinde

bulunan

yurttaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında verilen eğitimin tümünü kapsar.
Yaygın eğitimin amaçlan, Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak şunlardır:
•

Yurttaşlara okuma ve yazma öğretmek ve örgün eğitimden yararlanmamış
olanlara eksik eğitimlerini

tamamlamaları

için sürekli eğitim olanakları

hazırlamak;
•

Yurttaşlara,

çağın

bilimsel,

teknolojik,

ekonomik,

sosyal

ve kültürel

gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim olanakları hazırlamak;
•

Milli benliğimizi ve kültür değerlerimizi
benimsetici

koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve

nitelikte eğitim yaparak Atatürk Milliyetçiliği

doğrultusunda

sosyal ve kültürel bütünleşmeye katkıda bulunmak;
•

Toplu yaşama, dayanışma,

yardımlaşma;

birlikte çalışma, örgütlenme

ve

kendi toplumsal kaynaklarını koruyup geliştirme anlayış ve alışkanlıklarını
kazandırmak;
•

Sağlıklı yaşama biçim ve yöntemlerini

benimsetmek,

boş zamanlan ıyı ve

yararlı bir biçimde değerlendirme beceri ve alışkanlıklarını kazandırmak;
•

Kısa

süreli

ve

doğrultusunda,

kademeli

eğitim

plan hedeflerine

uygulayarak

ekonomimizin

ve istihdam politikasına

gelişimi

uygun meslekler

edinmelerini sağlayıcı olanakları hazırlamak;
•

Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde daha iyi yetişmeleri ve
gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmak.

Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birlikte birbirlerini tamamlayacak, gerektiğinde
aynı

nitelikleri

kazandıracak

ve

birbirinin

olanaklarından

karşılıklı

olarak

yararlanacak biçimde düzenlenir.
Yaygın eğitim, genel ve mesleki-teknik alanlarda olmak üzere iki temel bölümden
oluşur ve bu bölümler birbirlerini destekleyici biçimde oluşturulur.
Genel veya mesleki-teknik yaygın eğitim alanında görev alan diğer Bakanlıklar ile
resmi kuruluşların

çalışmaları

arasındaki

programlama

ve eşgüdüm

sağlanır. Yapılacak programlamada yetkili makam Bakanlıktır.

Bakanlıkça
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Ek-3 : Çevre Eğitimi ve Katılıma İlişkin Türkiye Eyİem Planı
Bilgiye Erişebilirlik

Stratejinin
zamanda

da

esasları

şöyledir;

genel bilginin

"Çevre

ayılması

hakkındaki

ihtisaslaşmış

ile çevre sorunlarına

doğru bir

yönelik

yaklaşımın belirlenmesi ihtiyacı için kamu oyunun bilinçlenmesi...

ve aynı

insanlığın tümü

bakımından iktisadi gelişmenin ilerlemesi ve dünya kaynaklarının rasyonel kullanımı
için muhtemelen büyük bir öneme sahiptir. Kitle iletişim araçlarının eğitim amacıyla
kapsamlı bir biçinmde kullanılması, geniş kesimlerin bu sorunların farkına varmasını
ve anlamasını ... sağlayacaktır." ( Tiflis Konferansı, Nihai Raporu, I 997, sayfa37).

Son 22 yıllık süre içinde Tifüs Konferansı sonrasında BM'e üye ülkelerde
çevreye ilişkin duyarlılığın
ülkeler ellerindeki
erişebilme

artması konusunda

çok çalışma yapılmakla

mevcut verileri hep beraber kullanabilmek

mekanizmasını

geliştirmeye

özen

amacıyla

göstermektedirler.

Bu

beraber,
bilgiye
amaçla

oluşturulmuş ağlar kullanılmaktadır.

Amaç l: Sürdürülebilir

kalkınmanın

etkin kılınmasında

örgün ve yaygın

eğitim veren kamu ve özel sektör kurumlarının rollerinin arttırılması için ulusal ve
uluslar arası düzeyde bilgiye ulaşabilme mekanizmasının geliştirilmesi.

Eylem 1: Bilgi akışı mekanizmasının
müsteşar yardımcısının

kurulması:

M.E._B. bünyesinde

bir

başkanlığında oluşturulacak bir komisyon örgün ve yaygın

eğitim veren kurumlar arasında bilgi akışı mekanizmasının kurulmasını sağlamalıdır.
Bu komisyon yurt dışı bilgi akışı mkanizmaları ile ilgili ulusal politikaları oluşturur.

Bu komisyona bağlı bir merkez kurularak görevleri şunlar olmalıdır.
1- Yayınların güncelleştirilmesi
2- Farklı hedef gruplarına yönelik olarak çevre eğitimi konusunda
bilgilerin hazırlanması
3- Konuya ilişkin materyalin çevrilmesi

özet
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4- Bilgilerin seçilerek yaygınlaştırılması
5- Bu

merkezde

konuyla

ilgili

işlemleri de bulunmalıdır.

eğitimden

geçmiş

dil

bilen

birinin

bulundurulması sağlanmalıdır.

Eylem 2: Örgün ve yaygın eğitim veren tüm kurumların bir "Ulusal Çevre
Enformasyonu Sistemi" bilgi ağına bağlanmalarınınsağlarıması:

Günümüzde

UNEP ve IEEP' nin konuya ilişkin bilgileri tüm eğitimcilerin

hizmetine

sunduğu bilgisayarlı hizmet veren sistemler mevcuttur.

Eylem 3:

Çevre duyarlılığını arttırıcı dergi, afiş, broşür,kitap vb. görsel ve

işitsel materyalin öğretmen öğrenci ve halkın ulaşabilecekleri

yerlerde hazır

bulundurulması

Amaç 2:

Sürdürülebilir kalkınmanın etkin kılınması için gönüllü kuruluşlar

arasında bilgi ve deneyim değişiminin güçlendirilmesi.

Eylem 1: Bilgisayarlı hizmet veren bir ağın gönüllü kuruluşlar bünyesinde
kurulması

Araştırma ve Deneyler

Stratejinin

esasları şöyledir;

bütünJeştirilmesi

" Çevre eğitiminin,

ulusal eğitim sistmiyle

için eğitim ve kurumsal yapılarda gerekli olan değişiler

sadece deneyimle değil aynı zamanda eğitim politikalarıyla
geliştirilmesine yönelik araştırma ve değerlendirmelere
Çevre eğitimi konusunda

ilgili kararların

de dayandırılmalıdır.

gerekli olan vurgu, içerik yöntem ve araçlar

doğrultusunda araştırma ve deneylerin desteklenmesine

özel önem verilmesi

gereki" ( Tiflis Konferansı, Nihai Raporu, 1997, sayfa 23,38).
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Amaç 1: Sürdürülebilir

kalkınmaya

ilişkin eğitim ve öğretim ile ilgili

mesajların düzeltilip iletilmesi için eğitimin içeriği, yönetimi ve stratejileri
konusunda araştırma ve deneylerin desteklenmesi.

Eylem I: Eğitimin

içeriği ve öğretim yöntemleri

ile ilgili araştırma ve

deneyler. Bu araştırma programlan ekolojik bir kültürün temel ilkelerinin ön
gördüğü şekilde, sürdürülebilir
uyum içinde kalkınmak

kalkınma ilkeleri doğrultusunda,

doğa ile

için gerekli çevre ahlakı ve kanunlarının

sosyal

gruplara yönelik bir çevre eğitimi için psikolojik ve pedagojik metotları
belirleyecektir.

Bu uygulamalarda

öğrenci merkazli yaparak ve yaşayarak

öğrenmeye önem verilmelidir.

Eylem 2: Değer yargılarına pedagojik yaklaşımla ilgili araştırmalar.

Eylem 3: Çevreye ilişkin duyarlılığı geliştirmek için mesaj iletimine yönelik
yeni startejiler konusunda
doğrultusunda
biçimlerinin
bulundurularak

araştırmalar.

Türk toplumunu
oluşturulması

Sürdürülebilir

oluşturan bireylerde

için uluslararası

kalkınma hedefleri
arzu edilen davranış

araştırmalar

da göz önünde

ülke gerçeklerine uyan mali portresi uygun mesaj iletimine

yönelik yeni stratejilerin tesbiti için araştırmaların yapılması gerekir. Ancak
bu bulgular

doğrultusunda

öğretim

kadrolarının

yetiştirilmesi,

bilgi ve

iletişim teknolojilerinin (veri işlem, tele işlem, video vb.) etkin çevre eğitimi
için kullanımı mümkün olabilir.

Amaç 2: Bilimve teknoloji

ile uğraşan çevreler (üniversiteler,

araşırma

enstitüleri vb.), gönüllü kuruluşlar ve karar yetkisinde olan resmi otoriteler
arasında sürdürülebilir

kalkınmaya

ilişkin konularda

etkileşimin

en etkin

şekilde hangi yolla yapılabilecğine ve toplum ile bilimsel çevreler arasındaki
bilgilendirme faaliyetlerinin ne şekilde güçlendirileceğine
belirlenmesine dönük araştırmaların desteklenmesi.

ilişkin politikaların
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Eylem 1: Çevreye

ilişkin

toplumsal

duyarlılığın

oluşturulması

için

bilimveteknolojiile uğraşan çevrelerin ve gönüllü kuruluşların mevcut işleyişe
dahiledilmesine ilişkin araştırmalar.

Eylem 2. Bilimsel çevrelere ve gönüllü kuruluşlara üyeliğin arttırılması
yoluyla

bu

kuruluşların

.güçlendirilmesi

konusunda

araştırmalarındesteklenmesi.

Eğitim Programları ve Öğretim Materyali

Stratejinin

esasi şöyledir:

"Çevre

eğitimi,

mevcut eğitim programlarına

eklnecek fazladan bir konu olmamalı, yaşları ne olursa olsun tüm öğrencilere
yönelik

programlara

yerleştirilmelidir.

Konusu

bütün formal ve formal

olmayan programlara nüfus etmeli ve aynı sürekli organik sürecün bir parçası
olmalıdır.

Esas amaç disiplinler

koordinasyonu
sürecine

arası ve bilimsel

disiplinlerin

önceden

yoluyla bir eğitim ya da en azından insanların karar alma

katılabilmelerini

sağlayacak

şekilde

yetiştirilmeleridir."

(Tiflis

Konferansı,Nihai Raporu, 1977 ,sayfa 29)

"kalkınma

hakkı günümüz

ve geleckteki

nesillerin

kalkınma

ve çevre

inançlarının eşit olarak karşılanması şeklinde kullanılabilmelidir."(

Gündem

21, 1992, Prensip 3, Sayfa 9)

çevre eğitimi okul öncesieğitimle başlayıp üniversiteye kadar uzanan örgün
eğitim sisteminin tüm basamaklarında yer almaktadır. Ayıca bu konu ile ilgili
olarak örgün eğitim faaliyetlerinin

de aynı amaca dönük olacak şekilde

düzenlenmesi gerekir. Öyle iseçevre eğitimi, tüm yaşamı kapsayan çevrenin
tanınması, korunması, geliştirilmesi

ve sağlıklı bir halde gelecek nesillere

iletilirken, aynı anda da refahın arttırılması gerektiği görüşünde
yetiştirmeye dönükolmalıdır.

olan bireyler
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Amaç 1: Çevre eğitiminin okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaö.ğretim
kademeleri için hazırlanmış programlar ve öğretim materyalinin geliştirilmesi
yoluyla desteklenmesi.

Eylem 1:

Öğretim programlarının ve öğretim materyalinin geliştiilmesinde

bilgi alış verişi.

Türkiye'de alınması gerekli önlemler arasında en önemli olanlar:
1- Tüm

düzeylerde

çevre

eğitimine

ilişkin

programlar,

ders kitapları,

yardımcı öğretim materyali ve veri tabanlarının içinde yer aldığı araştırma
merkezleri oluşturulması.
2- Çevre duyarlılığının
destek

ve

arttırılması ıçın ilgili kuruluşlar arasında karşılıklı

işbirliğinin

geliştirilmesi

amacıyla

aralarındaki

ağların

geliştirilmesi.
3- Çeşitli yayın organları yoluyla bilgi değişiminin kolaylaştırılmasıdır.

Eylem 2: Model

öğretim

programlarının

geliştirilmesi

ve geliştirilen

programların değerlendirilmesi.

Çevre eğitimi

programları

öğrencilerin

problm çözebilme ve bilimsel düşünebilme
öğretim programları

kendi kendine

karar verebilme,

becerilerini geliştirebilmelidir.

esnek olmalı, öğrencilere

Model

bilgiden çok belli zihinsel ve el

becerilerini kazandıracak şekilde yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayandırılmalıdır.
Öğrencilere verilecek çevre eğitimi mutlaka sürdürülebili kalkınma ilkeleri üzerine
oturtulmalıdır.

Bu programların esnek olması çeşitli gönüllü kuruluşlar, çeşitli kol

faaliyetleri ve izcilik etkinlikleri

gibi gençlik hareketlerinin

bazı etkinlikleri

ile

birleştirilmelidir.

Çevre

eğitimi

ile

sürdürülebilir

kalkınmanın

amaçlarına

ulaşılması

hedefleniyor ise, o taktirde, gerek eğitim programları ve gerekse buna ilişkin öğretim
materyalinin

mutlaka

değerlendirilmesi

gerekir.

Değerlendirmede

en yeni

ve
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güvenilir

ölçme

araçlarının

kullanılması

gidişatın

izlenmesi

ve

eğitim

programlannındaki aksaklıkların giderilmesi açısından zorunludur. Bu programlara
katılan

geçlerin, bu

bilgi

ve

becerileri

çalışma hayatına

atıldıklarınında

kullanabilmeleri için programların gelecekte işbaşında olacak yetişkinlerin ihtiyacı
olan bilgi ve becerileri kazandıracak özellikte olmasına dikkat edilmelidir.

Eylem 3: Çevre eğitimine ilişkin yeni öğretim malzmesinin geliştirilmesi.

Amaç 2: Teknik ve mesleki eğitimle sürdürülebilir kalkınma ve çevre

boyutunun birleştirilmesi.

Eylem 1: Eğitim ve öğretim için eğitim programlan ve öğretim materyali

geliştirilmesi. Teknik ve mesleki eğitim kapsaminda verilecek çevre eğitiminin şu
katagorilerden oluştuğu söylenebilir.
1- Genel eğitimle verilen ortak bir çevre eğitimi nüvesi
2- Teknisyenlerle çevrenin hassas etkileşimi ndeniyle gerekli olan özel bilgi
ve beceriler
3- Faaliyetleri nedeniyle çevreye karşı belirli zararlar verme riski olan ama
aynı zamanda bunları giderme potansiyeli olan mesleklerin gerektirdiği
bilgi ve beceriler.

Üniversite Eğitimi

Stratejinin esasları şöyledir: " Araştırma merkezleri ve nitelikli personelin
toplum için eğitim ve öğretim gördüğü yerler olarak üniversiteler, çevre eğitimi ile
ilgili daha fazla araştırma yapmaya ve formal ve formal olamayan eğitim için uzman
yetiştirmeye daha fazla zaman ayırmalıdır. Çevre eğitimi

sadece doğal ve

teknik bilimlerde değil aynı zamanda sosyal bilimler ve sanat dahil tüm alanlardaki
öğrenciler için gereklidir. Çünkü, doğa, teknoloji ve toplum arasındaki ilişki, bir
toplumu gelişmesine yön verip, onu belirler" (Titlis Konferansı, Nihai Raporu,
1977,sayfa 33).
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"Çevrenin
Südürülebilir

yönetimi

ve

kalkınmaya

geliştirilmesinde
ulaşılabilmesi

bayanlar

önemli

için bayanların

role

tam katılımı

sahiptirler.
elzemdir

(Gündem 21, 1992,Prensip20,sayfa 1 1 ).

Günümüzde
darboğazlar

çevre sorunlarının

ve herşeyin

ötesinde

temelinde

bilinçlenmenin

yatan nüfus artışı, ekonomik
yeterli

olmaması,

özellikle

bayanların eğitimindeki eksiklikle ilişkilidir. Bu sorunların üstesinden gelinebilmesi
için bayanların üniversite düzeyinde eğitimine önem vermek gerekir.

Amaç 1: Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin genel üniversite eğitimi ile ilgili
ders programları eğitim materyali ve uygun kurumsal mekanizmanın oluşturulması
yoluyla daha etkin bir biçimde bütünleştirilmesi.

Eylem 1 : Akademik personelin duyarlılığının artırılması.

Eylem 2 : Üniversitelerdeki

eğitim programlarının

geliştirilmesi

: özellikle

öğretmen yetiştiren tüm lisans programları, çeşitli teknik ve sosyal programlar ile
temel bilimlerde konunun önemi öğrencilere kavratılmalıdır.
sosyal bilimlerden sistematik olarak yararlanılmalıdır.
doğa arasındaki

bağlantının

yatan esas nedenin

açıklanması

sosyo-kültürel

Bu dersler verilirken

Özellikle sosyal bilimler ve

ve mevcut çevre sorunlarının

etmenlerden

kaynaklandığı

arkasında

vurgulanmaktadır.

Doğanın işleyişi, biyolojik çeşitlilik ve önemi, günümüz çevre sorunları ile çözüm
önerileri gibi konulara programlarda yerverilmelidir.

Üniversitelerin lisansüstü programlarında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
ulaşmaya yardım edecek yeni programların açılmasına önem verilmelidir.

Eylem 3: Üniversite içi kurumsal işbirliği.

Amaç 2 : Bilimsel

ve teknik alanda sürdürülebilir

uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi.

kalkınma

ile ilgili
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Eylem 1 : Çevre uzmanlarının eğitimi,

Eylem

2

: Araştırma yoluyla eğitim ; üniversitelerin lisans üstü

programlarında yapılacak çalışmaların projeler halinde ulusal ve uluslararası
kuruluşlara götürülerek destek sağlanması mümkündür.

Personel eğitimi :
Stratejinin esasları : "Personel eğitimi öncelikli faaliyet alanlarındandır. Bu,
öğretmenleri formal eğitim süreciyle tanıştırmak amacıyla yürütülen hizmet öncesi
ve içi eğitimiyle, öte yandan genç ve yetişkin insanlar için formal olmayan eğitim
faaliyetleri düzenleyenleride çevre ile ilişkili konular, eğitim ve metodolojinin
esaslarıyla tanıştırmak için yararlı olacaktır." (Tifüs Konferansı, Nihai Raporu, 1977,
sayfa 20).

Toplumların çevreye duyarlı hale getirilebilmesi için hedef gruplardan
öncelikle eğiticilerin, yani her kademede görev alacak öğretmenlerin konuya ilişkin
eğitilmesi gerekmektedir. Öğretmen yetiştiren programlarda çevre ve sürdürülebilir
kalkınma konusundaki eğitimin çok iyi verilmesi şarttır. Programlarda bir iki dersin
yer alması yeterli değildir. Mutlaka çevre eğitiminin doğası ve öğretim yöntemleri ile
-disiplinler arası hüviyeti adaylara anlatılmalıdır. Öğretmenlerin eğitiminde görev
alacak üniversite personelinin de konuya vakıf, iyi pedagojik alt yapısı olan
elemanlardan oluşması esastır. Çünkü mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin konunun
tüm aynntılanndan haberdar olan uzmanlar olması beklenir: Bu öğretmenler
gittikleri yerlerdeki eski öğretmenlere bu konuda yardımcı olmalıdır.

Amaç 1 :

Örgün ve yaygın eğitim kapsamında verilecek sürdürülebilir

kalkınmaya ilişkin her türlü eğitim faaliyetinde görev alacak personel ve eğiticilerin
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitiminin desteklenmesi.
Eylem 1 :

Hizmet öncesi eğitimin desteklenmesi sürdürülebilir kalkınma

hedeflerine ulaşmada en etkin yol, öğretmen ve diğer eğitim personelinin hizmet
öncesine ait programlara çevre boyutunun dahil edilmesidir. Türkiye'de tüm

11-8

öğretmen yetiştirme

programlerında

çevre eğitimine· ilişkin ders ve etkinliklerin

ilavesi gereklidir.

Eylem 2 : Hizmet içi eğitimin desteklenmesi, öğretmenler için il, bölge ve
ülke genelinde çeşitli toplantı, seminer, konferans, yaz okulu, atölye vb. etkinlikler
düzenlenerek
ulaşabilmek

uluslararası

çerçevede

kabul

için çaba sarf edilmelidir.

gören

çevre

duyarlılığı

Uluslar arası kuruluşlarınelinde

düzeyine
bulunan

çeşitli eğitim materyalinin öğretmenlerin eğitiminde kullanılması için gerekli fiziksel
altyapı olanakları yaratılmalıdır.

2.7 .6. Kamuoyunun eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve katılımın sağlanması.

Stratejinin esasları ; "Kamuoyuna

çevre ile ilgili bilinç kazandırmak

günümüz toplumunun çevre sorunlarının çözümünde kamuoyunun
sağlamak üzere çevre eğitim programlarına

ve

aktif katılımını

ihtiyaç vardır. Kitle iletişim araçları,

mümkün olan en geniş topluluğa erişme olanağı verdikleri için çevre eğitiminin
gelişmesi konusunda önemli bir paya sahiptir." (Tifüs Konferansı, Nihai Raporu,
1977, sayfa 21,31).

"Yerli halklar ve onların toplumları ile diğer yerel toplumlar bilgileri ve
geleneksel uygulamaları

nedeniyle çevrenin yönetimi ve geliştirilmesinde

önemli

role sahiptirler. Ülkeler sürdürülebilir kalkmmanın etkin kılınınasmda bu toplumları
tanımalı ve onların kültür ve de eğitimlerine gerekli ilgiyi göstermelidirler" (Gündem
21, 1992, Prensip 22, Sayfa 1 1 ).

Kamuoyunun eğitiminde parklar, bahçeler, milli parklar, doğa tarihi müzeleri
vb. kuruluşlar önemli role sahiptirler. Bu yörelere gelen insanlara verilen el ilanları
çevrenin tanınması ve korunması için kişilerde duyarlılığın artmasına yardımcı olur.

Amaç 1 : Kitle iletişim araçları ile yeni iletişim ve bilgi teknolojilerinin
kullanımı yoluyla kamuoyunu sürdürülebilir kalkınma ve çevre hakkında daha etkin
bir biçimde eğitilmesi ve bilgilendirilmesi.
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Eylem 1 : Kitle iletişim araçlarıyla ilgili eğitici programların yapımı.

Eylem 2 : Yeni iletişim medyasından

ve aktif öğrenme yöntemlerinden

yararlanılması.

Eylem 3 : Görsel ve işitsel program bankalarının oluşturulması.

Eylem 4 : Sergi, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi, milli parklar ve tabiat
tarihi müzelerinin kullanımı ve geliştirilmesi.

Eylem 5: ödüllü kampanya ve yarışmalar düzenlemek.

2.7.7 Bölgesel ve uluslararası işbirliği

Stratejinin esasları ; "Çevre eğitimi konusunda artan uluslararası işbirliğinden
hem sanayileşmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler yararlanmalıdır. Bu eğitim
çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini
düzenin

temeli olarak ülkeler

garanti altına alarak yeni bir uluslararası

ve bölgeler

arasında

sorumluluk

ve dayanışma

duygusunu geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Çevre eğitimi, uluslar arasında karşılıklı
anlayışı ve güveni güçlendirecek

öğelerden biri haline gelerek, devletler arasında

dostane ilişkilerin geliştirilmesi barış ve uluslararası güvenliğin sağlanmasına katkıda
bulunabilir" /Tiflis Konferansı, Nihai Raporu, 1977, sayfa 25,39)

"Ülkeler kalkınma, uyum, nüfuz etme ve yeni teknolojilerin

tamsferi gibi

konulardaki bilimsel ve teknolojik bilgilerin değişimini yaparak bilimin anlaşılmasını
ve böylelikle sürdürülebilir kalkınma için ülkesel kapasite oluşturulması konusunda
işbirliği yapılmalıdır" (Gündem 21, 1992, Prensip 9, sayfa 1 O).

"Ülkeler

evrensel

katılım

ruhu içinde

dünya ekosisıeminin

sağlıklı

ve

bütüncül yapının korunması ve inşaası için işbirliği yapmalıdır. .. " (Gündem 21, 1992
Prensip 7, sayfa 9)

120

uluslararası işbirliği çerçevesinde ele alıması gerekli başlıca konular şunlardır

1) Örgün eğitim sistemi,
2) Yüksek öğretim sistemi,
3) Personel eğitimi,
4) Yaygın eğitim.

Amaç 1 : Ulusal ve uluslararası düzeyde koordineli bir işbirliği yoluyla çevre

eğitiminin geliştirilmesi.

Eylem 1 : Bilgi alış verişi.

Eylem 2 : Araştırma ve deneylerin geliştirilmesi.

Eylem 3 : Öğretimin geliştirilmesi.

Eylem 4 : Personel eğitiminde işbirliğinin getirilmesi.

Eylem 5 : Teknik ve mali kaynakların harekete geçirilmesi.

