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ONSOZ

saghkh ve huzurlu bir yasamm temel sarn yasadigirmz cevrenin korunmasi ve ona
sorumluluklann yerine getirilmesidir. Son ynzyilda dtmyada meydana gelen
gelismelerle beraber knresel sermaye daha fazla kazanc saglamak icin dunyamizm
anm hie bitmeyecekmiscesine somurmeye devam etmektedir. Tum bunlar yasamrken
esef kaynaklanmiz tiikenmekte buna paralel olarak cevremiz tahrip olmakta ve yok
c1ya yuz tutmaktadir. Gelisen teknolojiye bagh olarak teknolojik nimetlerin buyusune
Ian insanoglu yasadigirmz cevrenin onemini unutmakta, cevreye sahip cikmak yerine
ruin bir parcasi olmakla yetinmeyip artan talepleriyle yasadignmz cevrenin . yok
smda basat rol oynamaktadir.
ve kapsamh bir cevre egitimi, bu sorunun
" nune hizmet edecektir. Bunun yamnda medya organlan gibi kitle iletisim araclan bu
giderilmesinde onemli bir rol oynayabilir. Fakat medya organlan yaptigi yaymlar
aksine sonuclar verebilmektedir.
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amaci, Kuzey Kibns'ta yer alan medya kuruluslannm universite ogrencileri

gibi etkilerinin oldugunun saptanmasidir. Bu amac dogrultusunda K.K.T.C.'li
cevre duyarhhklannm degerlendirilmesi ile medyanm universite
ilzerindeki narkotizasyon etkisinin incelenmesi icin hem medya cahsanlan hem de
ogrencileri ile yilz yilze gorusmeler yaparak belirlenmistir.
anm evreni Kuzey Kibns'ta yer alan medya kurumlan (Detay Medya Grubu,

J()g

Gazetesi, Diyalog TV, Haberal Kibnsh, Havadis, Kibns Gazetesi, Kibns Postasi,

sTV, Sim TV, Yeni Duzen Gazetesi) cahsanlan ile 2015-2016 egitim ve ogretim yilmda
yrsitelerde (Dogu Akdeniz -Oniversitesi, Gime Amerikan -Oniversitesi, Lefke Avrupa
.yyrsitesi, Uluslar arasi Kibns Universitesi, Yakin Dogu -Oniversitesi) ogrenim goren
ersite ogrencileri olusturmaktadir. Arastirmaya, Kuzey Kibns'ta yer alan 5 buyuk
versitede ogrenim goren K.K.T.C. vatandasi 50 universite ogrencisi ile Kuzey Kibns'ta
~r/alan tiraji ynksek 10 medya kurumunda calisan 50 medya cahsam olmak uzere toplam
QO kisi dahil edilmistir, Arastirma verileri 5-15 Mayis 2015 tarihlerinde ogrencilerin
'liniversitelerindebulundugu vakitlerde yapilan gorusmeler yoluyla elde edilmistir, Arastirma
yerilerinin medya calisanlan ayagi ise 16-30 Mayis 2015 tarihleri arasmda medya kurumlan
ziyaret edilerek burada ki cahsanlar ile yapilan gorusmeler yoluyla elde edilmistir,
Arastirmada . ilniversite ogrencilerinin ve medya cahsanlannm gorusleri dogrultusunda
arastirmamn farkli boyutlan belirlenmeye calisilmrsnr, Verilerin toplanmasmda uygulanan
gorusme formunda medyamn cevre sorunlanna yaklasimi ve bunu okuyucuya/izleyiciye
sunus tarzi dikkate almarak gorusme sorulan hazirlanmistir, Gorusme sorularmdan elde edilen
veriler icerik analizi ile coztunlenmistir.
iv

edya gunumuzde olaylan genis kitlelere duyuran ve duyarhhgi arttiran bir arac olarak
a.rhgm1 surdurmektedir. Dunya medyasmda sikca yaymlanan ve ilk siralan alan cevre ve
vre sorunlan tllkemiz medyasmda da yerini almaktadir.
edyada yer alan cevre temah yayimlar gundemi olustursa da bu durum toplumu bilincli bir
kilde hareket etmeye itmemektedir. lletisim arastirmacilan, medya aracihgiyla bireylerin
inilen bilgileri kendi yasamlanna yansitabilecekleri kamsmdadir. Fakat yogun medya
ormasyonuna maruz kalan bireyin farkmda olmasi ile harekete gecmesi birbirine kanstmhr
e gelmistir, Bu cahsmanm amaci, medyanm ilniversite ogrencileri uzerindeki uyusturucu
· sinin incelenmesidir. Bu arastirmayla elde edilen bulgulardan cikan sonuclara gore
Qrumlarm literaturle desteklenerek okuyucunun konuyu daha iyi kavranmasma yardimci
mas1 saglanmistrr.

nuruur

Kelimeler: Cevre, Cevre Sorunlari, Cevre ve Medya, Narkotizasyon Etkisi
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aim of this study is to identify the impact of media organisations in Northern Cyprus on
iversity students. In this respect, face-to-face
fC>fessionals

working

in the media

interviews were carried out with both

and university

students, in order to assess the

nvironmental sensitivities of the students in TRNC and examine the narcotisation effect of
e media on these students.
lie population

of the study consisted of professionals

rganisations in Northern Cyprus (DetayMedia
Havadis,

KibnsNewspaper,

working in the existing media

Group, DiyologNewspaper,
Kibnsl'ostasi,

Kibns

TV,

Diyalog TV,
Sim

TV,

~niDilzenNewspaper) and university students who were registered at one of the existing
·.versities

in · Northern

niversity, European

Cyprus

University

(Eastern

Mediterranean

University,

of Lefke, Cyprus International

Girne American

University, Near East

niversity) during 2015-2016 academic year. A total of 100 people participated in the study,
f whom 50 were university students with TRNC citizenship, registered at the five largest
universities in Northern Cyprus at the time of the study, and the remaining 50 were media
professionals working in the 10 highly circulated media organisations in Northern Cyprus.
Data were collected via interviews, which took place between 5-15 May 2015, during the time
that students were present on campus. In addition, data were collected from the media
professionals between 16-30 May 2015 by visiting the organisations they worked in and
interviewing them.Based on the views of the participants, an attempt was made to identify the
different dimensions of the study. An interview schedule was prepared to focus on the
participants' perceptions in relation to the media's approach towards environmental issues and

vi

way these were presented to the readers/viewers. Data obtained through the interviews
analysed using content analysis.
exists as a means to inform masses of events and increase sensitivities.
uum1;,m

The

and environmental issues, which are frequently published in the world media and

news, are also dwelled upon by the media in our country.
though environmentally themed publications create an agenda, this does not motivate
to act in a consciously informed manner. Communication researchers believe that
can integrate the information they gain through the media into their lives.
the issues of awareness and actions of individuals, who are intensively bombarded
information through the media, appear to be confused with each other. The aim of this
was to investigate the anaesthetic effect of media on university students. The findings of
will help the readers to understand these issues better through a discussion
11-nnnrtf'rl by the

existing literature.

Environmental Issues, Environment and the Media,
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BOLUMI

ctnts

e arastirmamn problemi, amaci, onemi, smirhhklan, sayithlan ve arastirma ile

dek yapilmis arastirmalar gosteriyor ki, dunyayi gunden gune tehdit eden bir 90k
cut. Bu unsurlardan en dikkat cekici olanlardan biri de cevre · sorunlan; ya da bir
i~le ekolojik tehdittir. Insanoglu, kendisine sunulan smirsiz nimetler arasmda,
y~rdigi zarardan habersiz gunden giine yasamim rahathkla surdurmus; sonunda da
anlara bakip hayiflanmistir. Geriye doni.i~i.i olmayan bir 90k sonuc; yuzyillarca
¢e( kullarulan kaynaklar, sonunda bizlere agir bedeller odetmeye baslamistrr. Bilim
{bu noktada devreye girerek cevre ve doganm onemini insanlara anlatmak; daha
g9 kalmadan dunyanuzm karsi karsiya oldugu bu hayati tehlikeyi onlemek icin
yaprmslardir. (Dastan, 1999)
bozulmalarm etkileri sadece yerel olarak hissedilmez, iklim degisikligi, ozon
meydana gelen incelme, havaya salman zararh gazlar neticesinde olusan asit
sera gazlan, hava kirliligi ile su kirliligi gibi daha bircok cevresel sorun kuresel ·
de hissedilir hale gelmistir. Teknolojik degisimleri takip eden ki.iresel ekonomik
yapilanmalar, asin nufus artist gibi unsurlar cevresel risklerin artmasma katkida
aktadir, Ancak diinyarun son yillarda atlatmaya cahstig; agu ekonomik krize ragmen,
·~ bilincinin yaygmlastmhp gi.i9 kazandinldigmm, bireylerin cevreci eylemlere katihmmm
ekliliginin israrla belirtildiginin ve cevre sorunlanna yonelik yogun bir bicimde
anldigimn isaretleri gorulmektedir. Denilebilir ki, gelecek yuzyilda

karsi karsiya

acagmuz fiziksel cevre sorunlan . ve bunlarm insan yasami i.izerindeki olasi olumsuz
tkileri, medyada uzun yillar tartisilmaya devam edecektir. Diger yandan, cevresel sorunlarla
ilgili enformasyonu medyadan takip ederken, sorunlar katlanarak bi.iyi.imekte ve bireylerin
gorebilecegi,

koklayabilecegi

kisaca

yakmdan

hissedebilecegi

boyutlara

ulasmaktadir.fl'anayirci ve Uslusoy, 2010)

1

uzun yillar boyunca meydana gelen dogal ve beseri etmen.surecleri sonucunda
eydana gelmistir, Medya ise her tiirlii sozlu, yazih, basili, gorsel metin ve imgeler iceren
k genis bir iletisim araclan yelpazesidir. Demokrasilerde yasama, yurutme ve yargi
c;lerinin yamnda bagimsiz medya dorduncu giic; kabul edilir. Medyamn kisa ve uzun vadede
lum ustnndeki etkileri herkes tarafmdan bilinmektedir.(Uc;man,2015)

dya, cevresel sorunlarla ( asit yagmurlan, kuresel ismma, ozan tabakasmda yirtilma,
mda kullamlan kimyasallar, carpik kentlesme, hizli nufus artisi vb.) ilgili olarak: bireylere
.yurularda bulunmaktadir, Ulrich Beck, toplumda mevcut kultnrel sembollerin yam sira,
yada yer alan enformasyona gore de bireylerin onceliklerini belirledigini vurgulamistir
lk, 1995). Bu nedenle, cevresel sorunlar hakkmda enformasyon iceren mesajlar verme
.usunda· ve enformasyona yonelik bireylerde farkmdahk olusmasuu saglamada anahtar
ak: medyadir denilebilir. Bu anlamda, cevreci sosyologlann da, cevre sorunlarma yonelik
'eyleri uyarmada ve farkmdahklannm olusmasun saglamada kitle iletisim araclannm rolunu
ikla vurguladiklan scylenebilir (Belk 1992, 1995).

at medyanm cevreyle ilgili yaptigi yaymlar gundem olusturmus hatta populer soylemi
ilemi~ olsa bile bu durum bireylerin bilincli bir sekilde harekete gectikleri anlamma
emektedir. Iletisim arastirmacilan, kitle iletisim araclan yoluyla edinilen bilginin bireyler
ndan olaya etkin bir katihm olarak gorulebilecegi iddiasmdadir. Bu yaklasima gore
dyadan bireye dogru akan yogun enformasyon "farkmda olmak" ile "harekete gecmek"
amlanm birbirine kanstmlir hale getirmistir.fl'anayirci ve Uslusoy, 2010)

cevre konulanna daha fazla onem verip cevre temah yaymlan yazih ve gorsel
~dyada surekli yaymlayarak bu olaylan surekli gtmdemde tutmahdir. Kamu oyunun
"kkatini cevre konulanna cekip cevreyi kirleten bireyler, kurum ve kuruluslar uzerinde
uoyu tepkisi olusturulmasi medyanm bashca gorevleri arasmda yer almahdir,

Problem Ciimlesi
cevre konulannda universite ogrencileri uzerinde duyarsizlastmci etkisi? Nin
nedir?Universite ogrencileri ile medya cahsanlannm bu konuda ki dusunceleri
arasinda farkhhk var m1d1r?V arsa boyutu,nedenleri ve sonuclan nelerdir?
2

amaci, Medyanm universite ogrencileri iizerindeki duyarsrzlastinci etkisinin
tmiversite ogrencileri ile medya cahsanlannm

bu konuya hangi perspektif

yaklastiginm incelenmesidir.Bu amac dogrultusunda, Kuzey Kibns'ta yer alan
·ogrenim goren tmiversite ogrencileri ile Kuzey Kibns'ta

bulunan medya

konu hakkmdaki goruslerine ulasabilmek icin asagidaki amaclara

konusunda duyarhlik noktasmda ki dustmcelerin neler oldugunun belirlenmesi.

dnnyadaki

gelismeler

hakkmda

dusuncelerinneler

oldugunun

Medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlar hakkmda ki dusuncelerin neler oldugunun
belirlenmesi

Medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlardan sonra davramslannda

meydana gelen

degisimlerin neler oldugunun saptanmasi,

. Cevre konusunda

cahsma

yapmak,

sorumluluk

almak gibi hususlarda

kimlerin

sorumluluk almasi gerektigi konusunda dustmcelerin neler oldugunun belirlenmesi
Bireyin cevreye karsi duyarh olup olmadigmm oz elestiri yontemi ile belirlenmesi.

3

.11 cevre ile ilgili yapilan yayimlann toplumun duyarhhgma etkisi hakkmdaki
lerin belirlenmesi.

yay1mlarmdan sonra toplum cevre konularmda duyarh hareket ederek bunlan
gonu~tfuiip donusturmediginin belirlenmesi.

~i calisanlannm cevre ile ilgili yaptigr yayimlan dikkate ahp kendi hayatmda
.~ donu~tfuiip donusturmediginin belirlenmesi.

.ya cahsanmm gazeteci kimligi dismda vatandas olarak cevre ile ilgili herhangi bir

:J:lle katihm gosterip gostermediginin belirlenmesi.

:vre konusunda cahsma yapmak, sorumluluk almak gibi hususlar da kimlerin
uluk almasi gerektigi konusundaki dusttncelerin belirlenmesi.

edya kurumunun cevreye karsi duyarh olup olmadigmm oz elestiri yontemi ile
belirlenmesi.

asnrmanm. Onemi
gelinen noktada insanoglu.yasam standartlanm arttirmak.teknolojiyi daha da
irmek,sanayi faaliyetlerini ilerletip daha fazla uretim saglamak.birim alandan daha fazla
elde edebilmek icin tanmda kimyasal ilac kullanmnm arttirmak ve gibi bircok
iyetlerle

cevreyi bilincsizce kirletmektedir.Cevreyi bilincsizce kullamp kirleten

anhk,gelecekte karsilasacagi sorunlan hesap edememektedir.Simdiden yasamlan ekstrem
pakhklar ve yagislar doganm bilincsizce kirletilmesinden kaynaklanmaktadir.Tum bu
sarulan ekstrem hava olaylan.gelecekte insanhgi ne gibi tehlikelerin beklediginin habercisi
lmaktadir,
lnsanoglu dogaya ilk admnm attigmda.dogaya ayak uyduran.doganm htiktimlerine uyan bir
konumdayken su an dogaya hukmeden bir konuma yukselmistir.Bu asamaya gelininceye
4
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kullamlmis ve insanhgm cikarlan icin dogamiz gi.in gectikce kirletilmis

!rnesmctedogamiz yok olmaya yilz tutmustur,

secilen cahsma grubunun niteliklerinin uygun oldugu kabul

katilan iiniversite ogrencileri ile medya cahsanlan sorulan sorulan
ve icten bir sekilde cevaplandirrrustir;

literatur taramasi sonucu elde edilen bilgilerin yeterli oldugu dusunttlmektedir.

arastirma Kuzey Kibns'ta .bulunaniiniversiteler ve medya kurumlan ile smirhdir.

arastirma 2015-2016 egitim-ogretim yilmda K.K.T.C.' de yer alan 5 biiyiik
okuyan ogrenciler ile tiraji yuksek 10 biiyiik medya kurumunda cahsan
medya calisanlanrun gorusleri ile simrhdir.
Arastirma kapsami icinde elde edilen verilenhazirlanrms olan gorusme sorulan verileri
ve arastirma kapsammda kullamlan tekniklerle smirhdir.
Bu arastirma egitici, gelistirici ve bilgi verici cahsmalar olusturmada iiniversite
ogrencilerine ve medya cahsanlanna gore degerlendirilmesi ile simrhdir
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Terimler Sozliigii
inde sik sik kullamlan; anlammm bilinmesi, okuyucuya "uygun" bir bakis kazandiracak
ikte gorulen bazi terimler asagida verilmistir,
CevrerTum canhlann hayati baglarla ba~h olduklan, yasam boyu iliskilerini
dukleri, etkiledikleri ve etkilendikleri dis ortamdir.
Egitim: Bireylerin davramslannda kendi yasantisi yoluyla ve kasith olarak istendik
~ degisiklikleri meydana getirme surecidir,
Doga: Canh ve cansiz unsurlar bakimmdan, buyuk bir renklilik ve cesitlilik gosteren,
en ve etkileyen, degisebilen ve degistiren, yenilenebilme ve olusturabilme ozelliklerine
plan, insan etkisi dismda olusmus ve insansizda var olabilen, kendi mekanizmalan ve
El!1

olan, 90k farh unsur, olgu, varhk, etkilesimler ve surecleri kapsayan.smirlan

ita~rmayan acik bir sistemdir.
.Cevre Egitimi: Her ortamda ve her ya~ grubuna verilmesi gereken, insarun
iksel ve sosyal cevresiyle ilgili olumlu cevre degerleri, tutumlan ve davramslan
ran; kisilerin bilissel, duyussal ve devinissel basamaklan birlikte etkileyen ve
en, kahci ve omur boyu stiren egitim-ogretim surecidir.
.Cevre Duyarhhgi: Bireylerin dilnya, doga ve cevre sorunlanna bakis acilanndaki
iyet ve cevreye olan ilgi, etik durus, duygu, dusunce ve davramslann butunudnr.
/ Cevre Sorunlarn insanlann cevrelerinde yaratngi olumsuz etkilerin tumunu niteleyen
· dir.
Cevre Bilinci: Bireylerin veya toplumlarm cevreyle, dengeli bir sekilde iliskilerde
.~pilmesi icin sahip olmasi gereken davrams, tutum ve dii~iince seklidir, Bunun
iride, insanlarm cevreyi tahrip etmeden, ondan yararlanma ilkesi yatmaktadir.
Narkotizasyon: Uyusturma,
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Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

Devlet Planlama Teskilan
Cevre Egitimi

Sivil Toplum Orgutleri
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BOLUMII
KURAMSAL <;ER<;EVE iLE

tt.cn.t ARA~TIRMALAR

anoglu dogaya adimmi attigr ilk caglarda doga tarafmdan kontrol edilen, yonetilen ve
gaya uyum saglayan bir konumdayken, · giinfuniizde sanayi devrimi ile basalyip
infuniizdeki teknolojik gelismelerle beraber dogayi kontrol eden belli bash konularda
gaya yon veren.dogayi dizayn edebilme yetisine sahip bir konuma yukselmistir. Tum
arm neticesinde doga talrrip olmus ve kendisini yenilemesinin surekli onune
ilmistir.Tum bu gelismeler insanlan birlikte adim atma noktasmda birlestirici rol

Cevre Kavrann ve Gelisimi
saran ve Yildmm'a (2010) gore cevre, "belirli bir zamanda dolayh ya da dolaysiz olarak
i.yi etkileyen, ferdin maddi, manevi gelismesini ve yasam kosullanm belirleyen biyolojik,
raff ve toplumsal etkinliklerin tamamidir". Ozey (2001) ise cevreyi, "biryuvadan veya bir
en tutun da dunyanm tamamma kadar canhlann yasadigi ortamlarm tfunii" olarak
amaktadir,
Canhlar ve Cevre
l'

canlmm biri cansiz, digeri canh olmak iizere iki cevresi vardir. Canh cevre, canh ile ayni

ksel alaru paylasan ve canhyi direk yada dolayh olarak etkileyen tum diger canhlardir .
.egin ormandaki bir tavsanm canh cevresi sadece tavsanlar olmayip, ormanda bulunan
er bitkisel ve hayvansal organizmalar, ormanda yasayan ve avlanan insanlar da onun canli
esidir. Cansiz cevre canhlann icinde veya iizerinde yasannlanru surdurdukleri kaya, su
somut ortamlardir. Bunun dismda iklim elemanlan, su ve topragm fiziksel, kimyasal
cansiz cevreyi olustururlar. (Yucel, 1998)

. Cevre-lnsan Iliskisi
san-cevre iliskisi, insanhk var oldugundan beri suregelen bir iliskidir, Ister yaranhsa, isterse
ndiliginden var olusa inarulsm, her iki durumda da insamn ash, topraga ve tabiata
lnsanoglu,

var

olusunun

kaynaklanm

oldugu

kadar,

varhgmi

.tirdiirebilmesininimkanlanm da cevresinde bulmustur (Copuroglu, 2003).
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bilinen evrim surecinde, ilkel insan doga icinde ve doga olaylanna karsi butunuyle
asiz, caresiz ve yalmzdir. Yeryuzune do gal korungaclan ile de gelmediginden dogaya
suz ve aykmdir, Bu nedenle, varhgim surdurebilmesi icin baslangicta dogaya bas egmis
eevresine uyum saglamaya calisrmsur .. Gocebelik evresinde insan belli ol9ilde cevresini
ilemeye baslamasma ragmen yine de dogal olaylanri nedenini kavramaktan ve cevresini
etlemekten uzaktir. Ancak insan yerlesik tanm toplumuna gecisi ile beraber ozellikle de
otik cagm sonunda kentlerin ortaya 91k1~1, insamn cevresini denetlemesi ve ona bicim
esi mumknn olmustur, Bu donemden itibaren insamn bilgi ve teknik birikimi lnzla
~' her gecen gun dogayi daha fazla isleme ve cevreyi daha fazla etkilemeye ve
etlemeye baslamistrr. Giderek insan yuzyillarca cevresini gelecek endisesi duymadan
dogamn sundugu zenginlikleri ve sagladigi kaynaklan somurmustttr. Zamanla insaniliskileri, insamn cevreden yasamasi icin gereken yararlanma duzeyini asarak cevrenin
anm zorlamaya, insafsizca kullanmaya ve hatta cevreye zarar verici, bozucu
aya donil~mil~tilr (Ozerkmen, 2002).

cevre bilinci, bir insamn cevresiyle iliskisinin kendi varhgi bakimmdan
farkma varmasi seklinde ifade edilebilir (TUBA, 2002). Cevre bilinci, zaman icinde
ve siyasal boyutlarda olusan, cevreye zarar verilmemesi ve onun stirdtirulebilir bir
kullammmm onemini kavrama olarak da tammlanabilir (Yucel, ve arkadaslan,
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Insanlarm Cevre Bilincini Iesellestirme Dereceleri
Cevre-insan iliskilerinin, cevre sorunlanna
neden oldugu bilgisine sahip olmak; ama
bunun yanmda kendi davramslanm
degistirmemek ve baskalannm da
davramslanm degistirmesini talep
etmemektir.
·
Kendi davramslanm degistirmemek, ancak
baskalanmn davramslanm degistirmesini
talep etmektir. Kuskusuz ki bu, firsatci ve
ahlaki olmavan bir farkmda olmadir.
Kisinin cevresiyle iliskisini "sorumlu" olarak
kurmasidir.
Kisinin sorurnlu davranmasmm yamsira,
baskalanmn da sorumlu davranmasmi
saglamaya cahsmak, bunun icin sorurnlu
devlet organlanm uyarmak, sivil toplum
kuruluslan icinde orzutlenmektir.
Cevre sorunlanmn 9oziim.u icin maddi
fedakarhklarda bulunmaktir.

ann cevre bilincini icsellestirme duzeylerinin farkh oldugu gortilmektedir.

i. ve

saghkh yannlar adma, tum yeryuzuntm cevre bilinci yuksek insanlardan

opium yapismm varhgma ihtiyaci bulunmaktadir. Cunku insanlarm ilk caglardan
ile mucadele ederek gereksinimlerini karsilama arayismm, Sanayi Devrimi ile
lillllmaz bir hiz kazanmasi, tum canhlan gelecekte yasama elverisli olmayan bir
ercegine dogru goturmektedir. Boyle olumsuz ve karamsar bir tablo karsismda,
bilinclenerek

cevresiyle

uyumlu

bir

birlikteligi

yakalamalan

.~•·• zarar verenlerin etkili bir bicimde cezalandmlmasmm gerekliligini yadsimaksizm,
· · dogayi tammalanna, bitkilerin, hayvanlarm buyumelerini karsihkh iliskilerini kisaca
anlamalanna firsat verici bilgilerle yasamm her evresinde karsilastmlmalan, bitki,
yetistirme gibi deneyimler kazanmalanna ortam yaratilmasi ve bu yondeki
cesaretlendirilmesi kisilerin cevre ile ilgili fikirlerinin gelismesine ortam
i~a.u11c;1,;c;l\.

onlann cevre bilincini arttirabilecektir.I'Iurktlm, 1998)
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Cevre Sorunlannm Ortaya <;1kI~1
en (2004) 'e gore son yillarda dunyanm cesitli yerlerinde sel baskmlan, asm kurakhk,
detli ruzgarlar ve oldfuii.cu yaz sicaklan gibi dogal afetler gorulmekte ve sayilarla ifade
ilemeyecek kadar mal ve can kaybi olusmaktadir. Bunlar insanhgm karsilastig; si.irpriz
smeler degildir. Bunlar,
yillardan beri bilim adamlarmca
dile getirilen. fakat daha eek
.
.
ve kazanma hirsiyla kulak ardi edilen act gercekle insanligm ynzlesmesidir. Eger
enin korunmasi konusundaki duyarsizhk boyle devam edecek olursa buyuk bir olasihkla
ik daha bircok felaketle karsilasacaktir.

Kirliligin_in N edenleri

·e kirliligine, cesitli kaynaklardan cikan kati, srvi ve gaz halindeki kirletici maddelerin
,.su ve toprakta ytiksek oranda birikmesi neden olmaktadir, Gerek illkemizde ve gerekse
ada son ceyrek yuzyilda hizla artan insan nufusunun cesitli ihtiyaclannm karsilanmasi
eknolojinin gelismesine paralel olarak sanayilesme yogun olarak bircok yerde kontrolsnz
gelisme gostermistir, Sanayideki bu kontrolsuz artis beraberinde var olan dogal
aklann bircok yerde hizla tukenmesine neden _olmaktadir. Dogal kaynaklar hizla
irken, uretim ve tuketimden kaynakh atiklann onlemler ahnmadan dogaya atilmasi
-~ Kirliliginin olusmasma ortam saglamaktadrr.fl.Z'I'B, 2012)

1. olarak cevre kirliliginin nedenlerini dort bashk altmda siralayabiliriz.

msan sayisi, eldeki kaynaklan yetersiz duruma getirmektedir.
aklann cogunlugu ve verimliligin fazlahgi, bu artis karsismda yetersiz kalmaktadir.
e. kirlenmesi ve buna bagh olan bircok sorun, dunya nufusunun hizla artmasiyla
istir. (MEB, 2012)
gelismesine ve sanayilesmesine bagh olarak sehirlere kirsal kesimdeki koylerden
Iayi da baslamis ve bu durum yine hizh ve duzensiz kentlesmeye sebep olarakcevresel
sorunlanm artirmistir. Duzensiz ve plansiz kentlesme; alt yapi gibi kanalizasyon
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anmn

ve

kati

atiklannm

toplanmasi

ve

depolanmasi

sorunlanm

beraberinde

~yle ilgili yaymlann hemen hepsinde, kirlenmeye yol acan etmenlerin basmda kentlesyer verildigi gorulur, Rava, su ve kati artiklar, enerji, toprak, yesil ortii, giiriiltii vb.
da dar anlamda "dogamn kirlenmesi" olarak, anlasilsa bile, cevre sorunlanm doguran
letmenlerin basmda duzensiz kentlesmenin geldigi herkesce kabul ediliyor.Keles,

1987)

Iliifusunun artmasmdaki tek neden kuskusuz sadece krrsal kesimden olan go9 degildir.
ide, ticarette, turizmde ve hizmet sektoninde olan ve insanlann daha rahat yasamasma
ik, gelismeler kentlerde toplanmis, bu. hizmetlerin yiiriitiilmesi icin de ilave i~ gucu
inimi dogmustur, Sanayi ve ticaretin gelismesi ucuz i~ gucu ile gerceklesebilecegine
gocler smir otesi boyutta da gorulmektedir. Kentlerde artan nufusun olusturdugu
kentin normal alt yapisi ile temizlenemeyecek

kadar buyudugunde

ortaya kent

eleri cikmaktadir. Bir diger deyis ile, buyuk kentlerde kentin kirlenmesini onlemeye

gelismeler kentlerdeki nufus artisimn gerisinde kaldigi icin kentlesme her zaman icin
l<lrliligininolusmasmda etkili olmustur.flIalkman ve arkada~lan,2000)
Sanayilesme
ilesmenin cevre kirliligi iizerindeki asil olumsuzlugu dogrudan kirliliktir. Tiirkiye gibi
ilesme siirecini devam ettiren ulkelerde yine ucuz · · iiretim amaci ile ucuz yakit
lmakta, iiretim geregi olarak ortaya cikan artiklar · dogrudan ahci kaynaklara
ekte, sonucta hava, su ve toprak kirlenmektedir. (Halkman ve arkadaslan, 2000)
mi~ iilkelerin ekolojik sorunlar karsismdaki celiskili tutumlan, sanayilesme ve kalkinma
a dunyanm varhklanm tiiketirken (geri kalmis iilkelere cevreyi koruyarak kalkmmayi,
dogrusu kalkmmamayi ogiitlerken) ekolojik sorunlann 9oziimii icin herhangi bir kaynak
ve onlem almaya yanasmama seklinde ortaya. 91kmaktadrr(Torunoglu ve
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yarunda 9ogu kez gozden kacan ancak onemli boyutta

faktor daha vardir. Sogutma sistemleri ve kozmetikler de dahil
~~~
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.¢Ierin biyolojik atiklannm dnzenli olarak toplanmamasi; egzoz gazlan, istanbul' da
iktan cikan radyoaktif atik, Korfez savasmda petrol kuyularmm bombalanmasmm
g1 kirlilik, su fui.inlerindeki agir metal kontaminasyonu,
depremin

olusturdugu

enkaz

kirliligi · dikkate

17 Agustos 1999 tarihinde
almmasi

gereken

onemli

[erdir.Cevre ve saghk bilinci eksikligine bagh olarak yaz mevsiminde ozellikle sahil
de cocuklann dondurma yedigi saatlerde sivrisinek ilaclamasi yapilmasi, cocuklann
olsun diye ilacm icinde yiirilineleri, ancak ilacm (mazot) saruldigi gibi tehlikesiz
tersine basta bobrekler olmak tizere cesitli organlarda birikinti yapmasmm
..••••.• rn •• ., .•

ya da onemsenmemesi hayret ve endise vericidir(UZTB, 2012):

sorunlanm genel olarak

su bashklar

altmda siralayabiliriz,

Rava Kirliligi
Su kirliligi
Toprak Kirliligi
Sanayi
Turizm
Cevresel Tahribat
Kati Atiklar
Gurultu Kirliligi

dengeyi bozan, insan saglignu ve canh hayatim olumsuz bir sekilde etkileyen
arm cesitli tuketim aktiviteleri ve ekonomik faaliyetler sonucu, yapay yollarla havamn
imindeki maddelerin normalin uzerinde yogunluga ve miktara ulasmasi ile havamn dogal
~.iminin bozulmasma hava kirliligi denir(MEB, 2011 ).
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i1 yakitlann kullammmdan kaynaklanan kilkiirt ve azot sahmlan, diger kirletici unsurlarla
Iikte, havarun yapismi degistirerek hava kirliligine neden olurlar. Hava kirliligine neden
bu sahmlann

ilk etkisi kendi yorelerinde

hissedilir. Ancak, hakim ruzgarlann

ve

O'lardan sonra insa edilen uzun bacalann yardnmyla hava kirliliginin daha uzak bolgeleri
ileme potansiyeli mevcuttur. Aynca bu kirleticiler havadaki nemle birlesip yag1~ olarak
,._., e indiginde canh yasammi ve · fiziksel cevreyi olumsuz etkilerler.Asit yagmurlan
ak adlandirabilecegimiz

bu durum aslmda azot ve kuki.irt sahmlanrun

su buhanyla

iyona girmesi sonucu olusur ve yeryi.izfuie indiginde hem insan saghgnu, hem de dogal
cevreyi olumsuz etkiler(Orhan, 2012).

l

(2008)'

e

gore

"su

kirliligi.istenmeyen

zararh

maddelerin,suyun

niteliginin

~bilecek oranda bozulmasmi saglayacak miktar ve yogunlukta suya kansmasi olayidir.
'.rlenmesi, su ortammm dogal dengesinin mineral oraru, tat, berrakhk, asih partikullerin
asi seklinde tarumlanabilir.

Suya kansan

maddeler sulann fiziksel, kimyasal ve

ozelliklerini degistirerek su kirliligi diye adlandmlan olayi ortaya cikanr. (MEB, .

"·.un %'i.i.ni.i.n sularla kaph olmasi, di.i.nyada su bollugu oldugu gorunumu veriyorsa da,
ilir nitelikteki su oram ancak % 0.74 civanndadir, 18. yuzyilm son ceyreginde, Sanayi
.111.i baslangicmda 1 milyar olan di.i.nya nufusu, 1950 yilmda 2.5 milyar, 2005 sonunda ise
~1k 6.5 milyara ulasmistir. Dunya nufusunun cok hizh artist, sanayi ve teknolojinin asm
esi, aynca cevre bilincinin yeterince yerlesememesi veya yaygmlasamamasi gibi
er di.i.nyada icilebilir su miktanrun giderek azalmasma sebep olmaktadir. Bunlann
icilebilir su kaynaklanrun sorumsuzca kirletilmesi, geri donii~iimii olanaksiz
arm yasanmasma zemin hazirlamaktadir (Atahk, 2006).
tToprak Kirliligi
1 (2003) "topragm verim gucunu dusurecek.optimum toprak ozelliklerini bozacak her
teknik ve ekolojik baskilar ve olaylara toprak kirliligi adnu vermistir." Mutlu (2009)'ya
"yerlesim yerlerinden cikan atiklar.egzoz gazlan.endustri atiklan.tanmsal mucadele
ve kimyasal gtibreler toprak kirliligine neden olan bashca etkenlerdir."
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anmsal uretimin miktar ve kalitesini arttirmak amaciyla ticari gubreler, pestisidler, toprak
ve hormonlann
kirli sulann
yoaktif

serpintiler

kullanilmasi

tanmsal

gibi girisimler

kati ve srvi atiklann

sulamada

kullamlmasi,

sonucu topraklar

raklann verimli ve sorunsuz kullamlabilme

desarji, atik camur

atmosferik

kirleiunektedir.

yeteneklerinin

9okelmeler
Bunun

ve

sonucu

Iimitleri daralmakta ve her

~n gun sorun artarak devam etmektedir. Diger taraftan topraklann dogal yapilan icinde

µnan asbest vb serbest kirleticiler toprak kirliliginin baska bir sorunudur.t'Iurkoglu, 2006)
bulunan zararh gazlarm su zerreciklerine kansmasi sonucu olarak olusan ve
e dusen asit yagmurlan.bilincsizce dogaya anlan ve dogada kaybolmasi ytlzlerce yil
her turlu atik.tanmda haserelere karsi mucadele baglammda bilincsizce ve ol9iisiizce
cop alanlan olusturulmasi gibi bircok ihmal topragm
esine yol acmaktadir.

(Endiistriyel Kirlenme)
nmanm ana sektorlerinden birisi olan sanayi ile cevre arasmda eek yonlu ve birbirini
,yici nitelikte 90k siki bir iliski olup, bu etkilesmenin yarattigi olumlu sonuclar yanmda
koruma acismdan onlemler almmadigi ve uygun teknolojiler kullarulmadigi takdirde
uzerinde olumsuz sonuclar doguran bir dengesizlik sorunu ortaya eikmakta; giderek
ann tahribine, cevrenin hizla kirlenmesine ve sanayi sektorlerinden kalkmmada
faydalarm giderek kaybolmasma yol acmaktadir (Cevre Notlan, 2000).Endi.istriden
anan hava kirliligi esas olarak yanhs yer secimi ve ank gazlann yeterli teknik
er almmadan havaya birakilmasi sonucu meydana gelmektedir. Endi.istri emisyonlan,
de kullamlan maddelerin atmosfere atilmasmdan dolayi endi.istri turune bagh ozel bazi
er yaratmakla birlikte endustriyel kirliligin en onemli kaynagi tesislerde kullamlan
gelen kirleticilerdir. Bu sebeple endi.istrilerinkirletici potansiyeli bazi ozel haller

ga.. kullamlan yakit miktanna baghdir.

Aynca endi.istrilerincevreye olanetkileri tesisten

~~tikc;a hizla azalmaktadir. Buna karsihk son yillarda lokal kirlilik problemlerine 9ozi.im
yapilan yuksek bacalardan atilan kirleticiler ise daha genis bolgelerde kirliligi sebep
adirlar. Bu nedenle hava kirliliginin onlenmesi cahsmalannda sadece baca yuksekligini
ltme gibi pansuman onerilerle lokal bir iyilestirmeden oteye gidilemez.Hatta bu yamlgi
ftedbirlerin almmasim da engellemis olur(Demirekin, 2001).
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yillarda diinyada lokal problemlerin azahp asit yagmurlan gibi bolgesel problemlerin
artmasi yuksek baca uygulamasmm gelismis iilkelerde 1970' Ii yillann basmdan beri
ulanmasmdan kaynaklanrmstutlsrunland,

gore "turizm

onlemleri

1991).

tum etkilere ragmen

fiziksel cevreyi tahrip

ektedir.l'bunun bashca nedeni kitle turizmi nedeniyle cevresel degerlerin bozulmasidir.Bu
Ima insanlann konusmalan.fotograf

makinelerinin flaslan.asm yuk binmesi gibi pek 90k

suz nedenden

kaynaklanmaktir.Havaalam,marinalar

masitopraklan

asmdirmaktadrr.Asm

ve diger tatil komplekslerinin

ziyaretci akim dogal cevre yapisim tahrip ederken,

an tiirlerini dislayarak ekosistemi bozmakta.cop ve giiriiltii fazlahgi yapmaktadir.Su ve
kaynaklan, turizm gelisim trendine gore ycnlendirilmektedir.

en yalm anlatimiyla evsel, ticari ve endustriyel islevler sonucu olusan ve tiiketicisi
artik ise yaramadigi gerekcesiyle atilan ancak cevre ve insan saghg1 yamnda diger
sal faydalar nedeniyle

duzenli bicimde uzaklastmlmasi

gereken maddeler olarak

anabilir (Clayton ve Huie, 1973). Kavramm belirleyici ozelligi, kullamcismm ya da
i.cisinin maddeyi gozden cikartmasi veya bu amaca sahip olmasidir, Atik yonetimi
.tilriinde kati atik kavrami srvi, gaz veya radyoaktif · atiklar dismda kalan .anklar icin
amlsa da, soz konusu kati atiklann yeniden uretim ve isleme surecine sokulmasi nedeniyle
daha fazla atik anlami tasimayan kati ya da yan kati maddeler icin de kullamlmaktadir
,chary, 1995). Dunya Saghk Orgiitii (WHO, 1946) saghk kavrammi sadece hastahklardan
olma anlammda

degil

insamn

fiziksel,

zihinsel

ve sosyal

iyilik hali olarak

Iamaktadir, Saghkli olmamn temel kosullanndan birisi de saghkh cevredir. Kati atiklar,
dongusu icinde, uretildikleri andan son uzaklastirma asamasma kadar cevre ve insanla
grudan ya da dolayh etkilesim icindedir, Kati atiklar, gerek iceriklerindeki hastahk yapici
bulastmci maddelerle dogrudan; gerekse fare, sinek vb. diger canhlar icin beslenme ve
e kaynagi

olmasi

nedeniyle

dolayh

olarak

cevre

ve insan

saghgmi

olumsuz

kileyebilmektedir (WHO, 1997, Giller, 1996, Tokgoz, 1982)
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n atiklann

cevreye etkileri biyolojik,

kimyasal ve fiziksel nitelik.te olabilmek.tedir.

grudan veya ara hayvanlarla bulasabilen ctizam, veba, kolera, dizanteri, tiiberki.iloz, kuduz,
a gibi hastahklar biyolojik olumsuzluklara

omek olurken; c;op depolama alanlannda

sizmti sulan ve gazlar, kimyasal ve biyolojik olumsuzluklara neden olmak.ta; cevreye
suzca birakilan · atiklar insanlara fiziksel zararlar verebilmek.tedir. Y etersiz temizlik ve
yonetimi uygulanialan ile cevre ve insan saghgr arasmdaki iliski kalkmamanns ve/veya
...1.rnuaALa.

olan iilkelerde acikca gozlemlenmektedir (Palabiyik, 2001).

. Giiriiltii Kirliligi

el (2009) "onemli bir cevre sorunu olan gurnltayu.istenmeyenraharsiz edici ses" olarak
Cepel

(2008)'e

gore

"giiriiltii

kaynagi

olarak

tasitlar

basta

k.tedir."Bunun dismda imalathane ve fabrikalar.cesitli elek.trikli aletler.havalandirma
.hoparlorlerden yiikselen sesler gibi cok cesitli giiriiltii kaynaklan da vardir.
9glu (1988)'ya gore "giirilltii insaru fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz yonde
rn~k.tedir.Giiriiltiiniinsmirlan kesin olarak belli degildir.Ancak,55-65db. arasi psikolojik
izhk verici giiriiltiiler,55-90db. arasi huzur bozucu gurultuler, 90db. ve iizeri fizyolojik
uga neden olan giiriiltiiler olarak tammlanmaktadir. Giiriiltiiniininsan saghg1 iizerinde
etkileri

gecici

ve

.~si,hipertansiyon,dola~1m

kahci
bozuklugu

isitme

. bozukluklan

gibi

fizyolojik

gibi

fiziksel,kas

ya

da

sinir .

.µgu,korku,yorgunluk gibi psikolojik etkiler olabilir..

ivre Sorunlarmm <;oziimii
sorunlannm c;oziimiinde,bireyin duyarlihgmm ve aldigi cevre egitiminin yeterliliginin
goz ardi edilemez. Ailede ve tum orgiin egitim kurumlarmda verilecek olan cevre
inin baslangic noktasimn belirlenmesi icin, bireyin cevreye karsi gostermis oldugu
slara ve aldigr cevre egitiminin yeterli olup olmadigma bakilmahdir. Gelecek
~rin yetistirilmesinde onemli gorevler ustlenecegi kabul edilen egitimcilerin ve ogretmen
~.pmn cevreye karsi gostermis oldugu davramslanna ve aldiklan cevre egitiminin yeterli
c:1lrnad1gma iliskin goruslerinin belirlenmesi bu baglamda onem tasimaktadir (Cabuk ve
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karsi bilincsizce
annm en onemli nedenlerinden

yaprms

olduklan

davramslann,

gunumnzde

cevre

birisi oldugu soylenebilir. Insanlar kendi amaclan

tusunda yasadiklan cevreyi yok ederek ashnda kendi geleceklerini yok etmektedirler.
eyi koruma ve gelistirmenin yolu ise egitimli ve cevre · bilinci yuksek bireylerden
ektedir. Cevre bilincine sahip bireylerden olusan bir toplum yapisma ulasabilmede cevre
· anahtar kavramdir, Cevre egitimi ile cevre bilinci artmlan toplum bireyleri, c;evre. ·
anmn c;ozfunilne 1~1k tutabileceklerdir (Karatas, 2014 ).
nin korunmasi, gelistirilmesi ve iyilestirilmesi konulannda gosterilen cabalarm amaci
saghkh ve guvenli bir cevrede yasama imkanlannm saglanmasi olarak belirtilebilir.
saglayacak olan da yine insan oldugu icin cevre konusunda istenilen, basanh sonuclann
asmm dogrudan dogruya insan unsuru ile ilgili oldugu scylenebilir. Bu da insanm cevre
sunda

gerekli

bicimde

egitilmesi,

gelistirilmesiyle

mumkun

olabilecektir.

Insam

lendirip gelistirmek ise, insanlara gerekli bilgi ve becerilerin kazandmlabilmesi

ile

abilecektirf Aydin ve Cepni, 2012).
~yre egitiminin temeli dogayi ve dogal kaynaklan korumaya yonelik olup, cevre egitimi
.yermenin yarunda insan davramsim da etkilemektedir.

Olumlu ve kahci davranis

lclikleri · kazandirmak ve sorunlarm c;ozfuniinde bireylerin aktif katihmmi saglamak
¢gitiminintemel

hedefi olarak belirtilebilinjiimsekli,

2004).

egitimi, mevcut ve olabilecek cevre sorunlannm c;ozfunu icin bireysel veya ortak
:t noktasmda insanlara · bilgi, deger, beceri ve deneyim kazandirarak cevre bilincini
ren bir egitim snreci olarak tarumlanabilir (Indabawa ve Mpofu, 2006).
egitimi, cevre ve ilgili konularda bilincli, mevcut cevre problemlerinin cozumune katki
acak ve yenilerinin olusumunu engelleyebilecek bilgi, beceri, tutum, gudn, kisisel ve
sal gorev ve sorumluluklara sahip bir dunya nufusu gelistirme amaci olan, yasam boyu
disiplinlerarasr bir yaklasimdirt Denis ve Gene, 2010).
egitimi ile yeryuzunnn kaynaklan ve giizelliklerinin surdurulebllirligi icin insanlardaki
luluk duygusunun ac;1ga cikanlmasi hedeflenmektedir( Palmer, 2003).
un tum kesimlerini cevre konusunda bilinclendirmek, bilgilendirmek, olumlu ve kahci
1~ degisikliklerini

kazandirmak ve bireylerin aktif katihmlanm

saglamak gibi temel
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defleri olan cevre egitiminden, yalmz bilgi vermek ve sorumluluk hissi olusturmakla
[mayarak, insan davramsma da etki yapmasi beklenmektedir ( Aydm ve Cepni 2012).

:vre bilinci, bugun saghkli ve dengeli bir cevrede yasamayi desteklemekte ve cevre
an karsismda insan tutum ve davramslanndaki degisimin onemli bir gostergesini

bilincinin topluma islemesi ve bu konuda kamuoyunun olusmasi egitime bagh
aktad1r.(Orhon ve arkadaslan, 1998) 'Dogal ve yapay cevrenin bozulmasi halinde
ann buyuk zorluklarla karsilasacagim bilmesi ve anlamasi icin her tiirlii egitim
anndan faydalamlarak onlara cevre bilincinin verilmesi gerekmektedir. Cevre bilincine
asmda da insanlarm sosyal davramslanm temelden degistirebilecek, etkili ve kapsamh
egitiminin en onemli kosul oldugu soylenebilir (Yildiz ve arkadaslan, 2008).

TC'de ilkogretim ve Ortaogretim Seviyesinde Cevre Egitimi
yerel egitim mufredati savas cncesi donem ve savas sonrasi donem olmak nzere 2
arahgma aynlabilir. Savastan onceki donemde, ingiliz idaresi (1896-1959) ve
sizhk donemi (1960-1974) seklinde zaman araligma aynlabilir.Ingiliz idaresinin ilk
ince .cevresel farkmdahgin en dikkat cekici hamlesi, " okul bahcesinin" bir ders olarak
Imasidir.Boylesi bir hareket giiniimiiz cevre egitimi i;agda~ gorii~ii ile tamamen
amasma ragmen.cevre farkmdahgmm gelistirilmesi icin ilginc bir baslangic olmaktadir.
, bu okul toplulugu icerisinde ve okul fiziki alamnda basanlabilecek bir etkinlik
.

.

.

.

'

'

.

:

'

dir. Bagimsizhk donemi boyunca, bir konu olarak "Bilime Giris" cevre egitimine bir
estek olma niteligi tasimaktadir.Fakat, savas sonrasi donemde ne yazik ki KKTC'de
gitiminden soz etmek pek mumkun degildir. Bu donemde cevre egitimi "Cevre ve
:'' adi ile ogretilmi~ ve dersler, cevreden ziyade trafik iizerine odaklanrmstir. Bu ders
q;nemlerde egitim mufredatmdan cikanlmistir.Gtlntlmtlzde, artan cevre problemleri
ile <;E'ni giincellemeye ve daha iyi bir duruma getirmeye cahsan bir takim cahsmalar
aktadir,

Milli

Egitim

Bakanhgi

2004

yilmdan

itibaren

ders

kitaplanm

rOmektedir. Bu baglamda; ders kitaplanna <;E ile ilgili yeni bolumler eklenmistir,
bu bolumlerin yeterli olmamasi nedeniyle, 9. suuflar icin "Cevre ve Beseriyet"
hazirlanmasi gundeme gelmistir, Bu kitap 6 kisilik bir komite tarafmdan ve
Birligi'nin katkilanyla hazirlanmistir. 9. simflar icin "Cevre ve Saghk" ders kitabi
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ogretmen kitabi hem de ogrenci kitabi olacak sekilde hazirlanmisti ve subat 2007
de mufredat icerisine dahil edilmesi planlanmakataydi. "Cevre ve Saghk" kitabi saghkh
ve hastahklar, zararh ahskanhklar, ilk yardim yontemleri, cinsellik ve aile, biyolojik
.tlilik, ekosistemler kirlilik ve surdurnlebilir yeryuzu hakkmda bolumler icermektedir.
likle cevre ile ilgili bolum kapsammda, Kibns'ta ki onemli ekolojik alanlar, Kibns'ta
ana gelmis genel . cevre kirliligi ve soruitlan ile olasi 96zum yollan, sttrdurulebilir
''~" ide Kibns'm

cevresel sorumluluklan

ve altematif(yenilenebilir

enerji) enerjinin

el ve uluslar arasi boyutlan aynnnh bir sekilde aciklanmaktadrr.Son
arda ogretilen her konu ile butunlestirilmesi

gerektiginin tekrar etmek son derece

Iidir. Bu iyi bir . cerceveye, daha fazla zamana ve profesyonel
aktadir,

Ancak

cevrede

kotulesen

durum

olarak, <;E'nin

bunun

uzmanlara ihtiyac

gerekliligini

arttirmaktadrr,

mufredatmm esnek olmasi 90k yardimci olacaktir 9unku cevre sorunlanmn durumu

i olarak degismektedir ve mnfredatm degistirilmesi veyayeni duruma hizh bir sekilde
edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayi, cevre mufredatmm; herkesi icermesi, omur
evam etmesi, pratik ve esnek olmasi.ekonomik ve sosyal hedeflere uyum icerisinde
gerekmektedir.rGoa ve arkadaslan, 2006)

e • oldugu

gibi, Kuzey Kibns'ta da ogrenciler orta ogretimde cevre egitimini

)'ebilecek bir hazir bulunusluga sahiptirler ve orta ogretimde verilen cevre egitiminin
sunlardir:
Cevrenin fizik, biyolojik . ve sosyal ogelerinin bir _butun olarak ele almmasi
gerektiginin, organizmamn dismda bulunan her seyin cevrenin bir ogesi oldugunun,
cevresel ogelerin surekli bir etkilesim icerisinde bulundugunun verilmesi.

Cevre egitiminin kisinin tum hayati boyunca almasi ve uygulamasi gereken bir egitim
sfuecioldugu, temel amacm bireylerin cevre bilincinin gelistirilmesi, cevreye duyarh,
olumlu, kahci davrams degisiklikleri kazandmlmasi, dogal, tarihi ve estetik degerlerin
korunmasi, bu uygulamalara aktif katihmm saglanmasi.

Saghkh bir cevrede yasamanm anayasal bir hak olmasimn yam sira, boyle bir cevreyi
olusturma, koruma ve gelistirmenin aym zamanda bir sorumluluk oldugunun, cevre
sorunlannm cozumune katilma ve gorev alma istek ve bilincinin kazandmlmasi,
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•

Dogal ve yapay afetlere hazirhkli
katkida

bulunabilecek

organizasyonlan

olan, afet durumlannda,

temel bilgilere

kolaylastmp

sorunlann 9ozilmune

sahip olan, · boyle durumlarda

toplumsal

can ve mal kaybim en aza indirecek uygulama ve

davramslara katilma sorumlulugunun kazandmlmasi (DPT, 1994).

K.K.T.C'
J(:T.C'

de Yiikse,kogretim Seviyesinde Cevre Egitimi

de universite ogrencilerine

cevre ile ilgili arzu edilen tutum ve davranislan

andirmak amaciyla Cevre Egitimi, Cevre Kirliligi, Cevre Sorunlan, Doga ve Insan vb.
";i~ik dersler verilmektedir. Bu. derslerde ekosistemlerin isleyisi, var olan cevre sorunlan ile
dana gelebilecek kiiresel boyutta ki cevre sorunlan ve 9ozilm onerileri anlatilmaktadir.

f .boliimlerde belli

bash derslerin icerisinde cevre egitimi konusuna deginilsede, genel

Elk· QE ile ilgili dersler Iisansusttl egitimde verilmektedir. Kuzey Kibns'ta dogrudan cevre
gili acilan ilk yuksekogrenim boltlmleri arasmda Yakm Dogu Universitesi Cevre Egitimi
onetimi bolumu, Dogu Akdeniz Universitesi Cevre muhendisligi ve Teknoloji Enstitusu
abilir. Egitim, yasam boyu devam eden bir surec olarak ele almdigi zaman, cevre
orgun egitim-ogretim kurumlan ile simrlandmnanm yeterli olmadigi ortaya

(1993)' a gore "dogayi yeterince tammayan,onunla iliski kuramayan, orgun ogretimin
i:i,

bulunan bireylerin egitimi. 90k buyuk onem tasunaktadir ve cevrenin korunup

#rilmesinde yurttaslara dusen gorevin etkili olarak yerine getirilebilmesi, buna iliskin
s!n bireylere kazandmlmasiyla mumktindur." Boyle bir bilincin yerlesmesi ise, hem

1ve butuncul bir cevre egitim politikasmm saptanmasma ve bunu ku9uk yaslardan
uzere her kesim icin uygulamaya aktanlmasma hem de mevcut egitim
L.11m.i"A.1

olumsuzluklann giderilmesine baglidir.

evre ve Medya Iliskisi
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re kirliligine kamuoyunun dikkatinin cekilerek kamuoyu baskismm olusturulmasi, cevre
iligine yol acan sorumlulann

gun

y(izilne cikamlmasi,

insanlann

cevre konusunda

riylendirilmesinde medya etkili bir iletisim aracidir, Anayasamn 56. maddesinde " Herkes
Iikh ve dengeli bir cevrede yasama hakkma sahiptir. Cevreyi gelistirmek, cevre saghgnu
ak ve cevre kirlenmesini onlemek devletin ve vatandasm odevldir," denilmektedir. Bu
hakkin yerine getirilmesinde ve_ bu hakki ihlal edenlerin veya ihlal etmeye tesebbus
erin ceydmlmasmda medyamn inkar edilemez bir gncu vardir, Cevre sotunlan global bir
it haline gelmistir. Cevreye verilen tahribatm engellenmesi ve cevre bilincini gelistirmek
a, Dunyanm daha temiz bir hale gelmesi ve cevre duyarhhgmm

olusabilmesi icin

umsal bir tepki olusmasi gerekmektedir. Medya 90k onemli bir toplumsal guctur, halkm
gozii ve kulagidrr, Medyaya dnsen gorev ise; farkh unsurlarm etkisi altmda kalmadan
:fs1z bir sekilde) cevreyle ilgili sorunlar · hakkmda hem halki bilinclendirmek hem de
n bu sorunlarla ilgili tepkisini

ortaya crkarmaktir.

Son yillarda hizla artan cevre

etleri ve bu felaketlere sivil toplum kuruluslannm tepkisi basminda ilgisini cekmistir,
yadaki

"gerceklik"

ya da "gercekligin

insasi" bir medya calisammn

ektedir. · Medyarun, cevre sorunlanm konu alan mesajlannm

suzgecinden

okuyucu tarafindannasil

ildigmdan 90k, bu mesajlann neyi nasil anlattiklan ve bu anlanlann yaslandigi duruslar
tasimaktadir (Pehlivan ve arkadaslan, 2009).
Umiizde yatinm

sureclerinin

yogun olarak yasanmasi

beklenen toplumlarda,

cevre

an ile ilgili konular gtlndeme geldiginde, toplumun insanlan, kalkmma ve cevre ikilemi
arsi karsiya birakilmaktadrr. Bilim ve teknolojinin cevre sorunlanyla bas edebilecegini
aysak bile sunu bilmeliyiz ki, duzeltilen dimya; hicbir zaman eski dunya olmayacaktir.
anm ve onun bir parcasi olan insamn gelecegi icin, hedef degisikligi gerektirmektedir.
ak gunumuzde

oyle bir · noktaya gelinmistir ki, hedef degisikliginin

tum yerkurede

anda yurutmeye konulmasi gerekmektedir. Cunku cevre bozulmasi yerel degil; kiiresel bir
dur. Ne zamanki cevre, yalruzca bir cevre felaketi ile basmm gunderninde yer almaz ve
amanki cevre sorunlan sansasyonel yonuyle degil, derinligine ve cozum arayisi ile islenir,
o zaman basmm cevreye tam anlamiyla bir katkismdan soz etmek mnmkun olabilecektir.
llikle cevre konusunda sessiz kalan, gormezden gelenler, aym havayi soludugumuzu.aym
ictigimizi hicbir zaman unutmamalidir (Pehlivan ve arkadaslan, 2009).

Cevre ve Medya Konularma Yonelik Akademik Cahsmalar
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edya-cevre iliskisine odaklanan arastirmacilar 90k cesitli arasnrma ycntemlenne basvurarak
vresel sorunlar ve medya iliskisini degerlendirmeye cahsrmslardir.Bazr arastirmacilar icerik
zumlemesi

yonremini

~erlendirirken

kullanarak,

cevresel

sorunlann

medyadaki

yeri, ve onemini

(Furlow 1994 ve McGeachy 1989), bazilan ise cevre sorunlanyla ilgili

smda cikan siyasi mesajlan irdelemisler ve profesyonellerle (gazeteciler, yaymcrlar ve
yre gruplan) acik uclu sorulardan olusan gorusmeler yaparak, cevresel bask! gruplannm
dyanm gundemini nasil etkiledigini anlamaya calrsmislardir (Nohrstedt 1991 ve Anderson

baglammda 1987 adet bilimsel arasnrma yapilnnsnr (Kalof, 1998). Bu
smalann buyuk eogunlugunda, bireylerin cevresel sorunlarla ilgili haberleri gazetelerden
endiklerini ve cevresel enformasyon kaynaklan olarak basih ve elektronik medya arasmda
ihklann oldugu bulgulanmistir, Son yillarda, bu yonde gerceklestirilen calismalardan biri
iaoquan Zhao tarafmdan 2009 yilmda 'iklim degisikligi' konusunda gerceklestirilmistir,
1~ma sonucunda, televizyon izlemenin, izleyicilerin iklim · degisikligi hakkmda sahip
µklan bilgilerine herhangi bir katkisi olmadigma dikkat cekilmistir. Zhao'nun (2009)
tirmasi bireylerin medya kullarumlan ve kuresel ismmayi algilamalan ilzerinedir.
t~maya katilanlara ne kadar sikhkla gazete okuduklan, internet kullandiklan gibi sorular
eltilmesinin yam sira kuresel rsmmaya yonelik ilgi ve bilgileri de degerlendirilmistir.
tirmaci, bireylerin knresel ismmayla ilgili olarak bilgilerini medyada yer alan haberlerden
ettiklerini ifade etmistir, · Cahsma sonunda, gazete okuyan ve intemeti kullanan
lerin, televizyon seyredenlere · gore kuresel ismma sorunuyla daha yakindan ilgili
an ve konu hakkmda bilgilerinin daha fazla oldugu vurgulanmistir.

••. Medyanm Duyarsizlastmci Etkisine Ydnelik Cahsmalar
yanm cevre konulannda universite ogrencilerini uzerindekl duyarsizlastmci etkisini tum
1

ile daha saghkh ve anlasihr bir sekilde inceleyebilmek adma arastrrmamizr iki teori

nda surdurduk, Bu teorilerden ilki, Lazarsfeld ve Merton'un kitle iletisim araclannm
.~turma etkisi teorisi ikincisi ise Grunig'in ortaya attigi durumsal teoridir.
teori, Lazarsfeld ve Merton tarafmdan belirtilen medyarun islevsizlik (dysfunction)
siyonudur. Bu fonksiyonun diger bir adida narkotizasyon yani uyusturmadir. Medyamn
turma fonksiyonu, kamuyu bilgilendirmek icin btiyuk capta enformasyonun cesitli medya
iligryla topluma yayilmasiyla baslar. Merton ve Lazarsfeld'e gore, ortalama bir okuyucu
da

dinleyicinin enformasyon akisma maruz kalmasi,

onlan

uyarmak yerine

sturmaktadrr. Okumaya ya da dinlemeye olmasi gerekenden fazla vakit ayirmak ise
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gutlenmis eylemin paylasilma olasihgmi azaltmaktadir. Birey 90k sayida sorun ve problemi
duktan ya da izledikten sonra eylemin altematif hatlanni ele ahr. Ancak orgiitlenmi~
lumsal eylemle ilgili dusunsellik boyutundan oteye gecemez ve bireyin dusunce yoluyla
a uzaktan

baglanti

kurma cabalan

aktiflik olarak nitelendirilmemektedir.

Konu

nda bilgi sahibi · olan birey med ya tarafmdan uyanlmistir ve bJI sahiplik onun kendisiyle
esine neden olmaktadir. Bir konu hakkmda enformasyona ya da bilgiye sahip olmakla
eme gecmenin birbirine 'kanstmlabildigi

iddia edilebilir. Birey, toplumsal bir sorunla ilgili

ak kendini uyanlmis ve ilgili · hissedip o konuya davramssal olarak tepkisiz k~abilir.
tle, Lazarsfeld ve Merton,' bireyin vicdani acidan rahat oldugunu iddia etmektedir. Birey
uyanlrmstir

dolayisiyla sorunla ilgilidir ve aym zamanda da yapilmasi gerekenler

____ nda oldukca uzun bir fikir listesi olusmustur. (Allen, 1980).
teori, Lazarsfeld

ve Merton tarafindan belirtilen medyanm islevsizlik (dysfunction)

siyonudur, Bu fonksiyonun diger bir adida narkotizasyon yani uyusturmadir. Medyanm
a fonksiyonu, kamuyu bilgilendirmek icin biiyiik capta enformasyonun cesitli medya
hg1yla topluma yayilrriasiyla baslar. Merton ve Lazarsfeld'e gore, ortalama bir okuyucu
da

dinleyicinin

enformasyon

akisma

maruz

kalmasi,

onlan ·

uyarmak

euyusturmaktadir. Okumaya ya da dinlemeye olmasi gerekenden fazla vakit ayirmak ise
Ienmis eylemin paylasilma olasihgim azaltmaktadir, Birey 90k sayida sorun ve problemi
uktan ya da izledikten sonra eylemin altematif hatlanru · ele ahr. Ancak orgntlenmis
sal eylemle ilgili dustmsellik boyutundan oteye gecemez ve bireyin dusnnce yoluyla
a uzaktan

baglanti · kurma cabalan

aktiflik olarak nitelendirilmemektedir.

Konu

nda bilgi sahibi olan birey medya tarafmdan uyanlrmstir ve bu sahiplik onun kendisiyle
esine neden olmaktadir. Bir konu hakkinda enformasyona ya da bilgiye sahip olmakla
gecmenin birbirine kanstmlabildigi

iddia edilebilir. Birey, toplumsal bir sorunla ilgili

kendini uyanlmis ve ilgili hissedip o konuya davrarussal olarak tepkisiz kalabilir.
e, Lazarsfeld ve Merton, bireyin vicdani acidan rahat oldugunu iddia etmektedir. Birey
uyanlmistir

dolayisiyla sorunla ilgilidir ve aym zamanda da yapilmasi gerekenler

nda oldukca uzun bir fikir listesi olusmustur. (Allen, 1980).
yakm

bir

zamanda,
medyamn

Kinnick

ve

AIDS,

cocuk

arkadaslan
istisman,

(1996)

"merhamet

yoksulluk

yorgunlugu"

gibi konularda

uzun

sizlastmci etkisini vurgulamislardir,
amn duyarsizlastmci

etkisinin yam sira, toplumsal

sorunlara yonelik cahsmalarda

ir. Olasi sorunla ilgili kitle iletisim araclanyla yayilan enformasyon taruma, tiiketme ve
lerin

aktif katihmi

iliskisinde

temellendirilmistir.

Medya kullammmm

ve haber
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etiminin genellikle toplumsal katilimla iliskili oldugu vurgulanrmsnr (Ksiazek vd., 2008).
iliskiyle ilgili arastirma ve teoriler taban tabana zit iki gorusten beslenmislerdir, ilk gorii~
atif bir iliski one surerken, medya tiiketiminin toplumsal katilnnla ters orantili oldugunu
ur. Negatif

iliskiyi

aciklayan

lerine isaret etmektedirler.

gorusler

medyamn

duyarsizlasnrma

lkinci goril~ bir iliski one surerken, bireyleri uyaran ve

hma tesvik eden karsihkhlik illiskisine dayandmlmaktadir.Ar~tirmalann
m ve televizyon/gazete

ve uyusturma

haberleri

cogu, toplumsal

okur iliskisi ile suurlandmlrrustir;

Kanervo · ve

[ektaslan 1995-2005 yillan arasmda, medya kullammi ve toplumsal ve siyasi kanhm
.ularmda 24 arastirma gerceklestirmislerdir,
m arasmda olumlu bir iliski bulmuslar,

Genelde, gazete okuyuculuguyla, toplumsal
ek olarak, televizyon

haberi tiiketimi ve

sal katihm arasmda ise daha zayif bir iliski oldugunu tespit etmislerdir. Ancak,
lar farkh disiplinler (siyaset, iletisim) arasmda ele almdigmda oldukca karmasiktir.
(2000) ise iliskinin, tiiketilen icerigin tipine dayandigmi bulgulamisnr, Cesitli bircok
irmaci, televizyon haber tiiketimi ve toplumsal katihm arasmda

olumlu iliski tespit

lerdir (Keum vd. 2003,Kwak vd., 2004, Norris, 1996).

umsal katihm, bireyin toplumda yuksek bir sorumluluk duygusuyla hareket etmesi olarak
Ianmistir (Jacoby v.d., 2009).

Bu tamm, birden fazla aktiviteyi icinde banndmr,

sal duyarhhk, sivil toplumu olusturmaya katkida bulunmadir. Adler ve Gogin (2005),
sal kanhrm, bireylerin toplumdaki digerleri icin yasam kosullanm iyilestirmesi ya da
.un gelecegini olumlu yonde sekillendlrme cabalan olarak tammlamislardir. Toplumsal
la ilgili bir cok arastirma medyamn rolune deginmistir,
mamizi dayandirdigmuz

ikinci teori ise, cevre, saghk, tanm, ve . siyaset gibi farkh

il,llllarda Grunig ve Hunt'm birlikte gelistirilmis olduklan "durumsal teori" dir. Durumsal
i.'de belirli sorunlar etrafmda gelisen kiiyiilc Ve aktif kamular baglammda, kamu ve iletisim
daki iliskiye vurgu yapilmistir. Dewey'in, bir sorunu tamyan, kabul eden ve bu sorunu
ek icin orgutlenen

bireylerden

olusan

"aktif kamu"

kavramma

dayandmlarak

irilmis olan durumsal teori, Uy temel bagimsiz degiskenden olusmaktadir. Teori, bu Uy
kenin enformasyon-arama

davramsi ilzerindeki etkilerine dayandmlmisnr.

Bagimsiz

kenler sunlardir (Toth, 2006).

•

Prohlemi tanunlama: Bireyin sorunu veya problemi tannnasidir. Bireyler bir durum
hakkmda bir sey yapmak gerektigini kesfederler ve ne yapmalan gerektigi hakkmda
dusunmeyi keserler.
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•

Dt§ faktiirler

taraftndan

yarattlan s1mrllllg1 tantmlamasu Bireyler, bir durum

hakkmda yapabileceklerini simrlayan engeller oldugunu algilarlar. Bireyler tamdiklan
problemi cozmek icin birseyler yapabileceklerine inanmaktadirlar.
•

ilgi diizeyi: Digerlerinin bir durum. hakkmda kendileriyle iliskiye gecebilecekleri
alandir. Bireyin problemle olan bagi ve ona yonelik neler hissettigidir (Major, 1998).

Grunig, neden bazi kamular aktifken digerlerinin pasif oldugunu gelistirmis oldugu
sal teoriyle aciklamaya cahsmistir. · Kamuyu, bir sorunla ilgili olarak daha 90k
dahgi olan ve aktif olan kitleler olarak tammlanusdir (Grunig ve Repper 1992). Bir
la yiiz yiize gelmemis kamulan, kamusuz (non-publics); bir sorunla karsilasan ancak

u tammayan kamulan pasif kamu (latent publics); sorunun farkmda olan kamulan ise
nda olan kamular (aware publics); sorunla ilgili bir seyler ya.pan kamulan aktif kamular
·.ve publics) olarak kategorilendirmistir, Grunig ve diger, arasnrmacilar, durumsal teoriyi,
im davramsinm, bilisler, tutumlar ve davramslar nzerindeki etkisini aciklamak amaciyla
slardir,
f bireyler, yuksek ilgililik ve problemi tamma duzeyine sahip olmalanmn yam sira
'hliklari taruma duzeyleri dii~ilktiir. Cunku mevcut sorunun kendilerini nasil
yeceginin farkmdadirlar ve bu konuda birseyler yapabileceklerini dusunmektedirler.
ig'e gore bu kamu aktif olarak enformasyon arayismdadrr ve bu enformasyona gore
aktadir. Farkinda olan kamular enfori:nasyonuislerler ve eylem olabilir, ancak dusuk
ilgililik ve problemi tamma ya da yiiksek duzeyde snnrhliklan tamma ile
Pasif kamular, bir sorunun kendileriyle ne kadar ilgili oldugunun
degillerdir ya da problemi gormezler, Bu kamu, enformasyon eger sorun hakkmda
degistirmis ise sorunun farkma vanrlar ve aktifhale gelirler.
aktif ve pasif kamular yaratan sorunlan kullanarak, durumsal teoriyi smamasmm
kamuyu dort farkli bicimde simflandirrmsnr;

Tum konularda aktifkamular (all-issues publics)

Tum konulara ilgisiz ve aktif olmayan kamular (apathetic publics)

Sorunun kendilerini ilgilendiren kucuk bir bolumuyle ilgilenen kamular (singleissue
publics)
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Herkesi ilgilendiren ve medyanm yogun ilgisini cekmis olan bir tek sorunla ilgili
olarak aktif olan kamulardir (hot-issue publics). (Grunig ve Repper, 1992)

BOLUMIII

YONTEM
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Bu bolumde arastirmanm modeli, evren, cahsma grubu, veri toplama araci ve gelistirilmesi,
verilerin toplanmasi ve 9ozilmlenmesi konulanna yer verilmektedir.

3.1. Arasnrmanm Modeli
u arastirma medyarun ilniversite ogrencileri

iizerindeki duyarsizlastmci

etkisinin olup

lmadigm saptanmasi ile farkh boyutlanm ele almaktadir.Arastirmada nitel veriler toplanmis
e arastirma deseni "icerik analizi" olarak belirlenmistir. Nitel arastirma; gozlem, gorusme ve
okiiman incelenmesi gibi nitel veri toplama yontemlerinin kullamldigi, algilann ve olaylann
.ogal ortamda gercekci ve biitiincill bir bicimde ortaya konmasma yonelik nitel bir surecin

lendigi arastirma olarak tammlanmaktadrr (Yildmm ve Simsek, 2011).

µ yonuyle

bu cahsmadaki nitel arastmnanm ilniversite ogrencilerine ve medya mensuplanna

gulanan gorusme yontemi ve bu gorusmede kullamlan yan yapilandinlmis
itel .kismmr olusturmaktadir.
ri.i~me ve dokiimantasyon
ilandmlmis,

yan

Yapilan bu arastirmada
teknikleri

yapilandinlrms

kullamlrrustir,
veya

sorular tezin

nitel arastirma yontemlerinden,
Gortisme teknigini

yapilandmlmamis

olarak

kendi icinde
siruflandirmak

. imkundur (Tannoven, 2011).
arastmnalar;

kisilerin duygu, tecri.ibe ve dusunceleriyle

ilgilenirler. Arastirmaci bu

ilerden yola cikarak analizlerini yapar. Nitel durum cahsmasmm en onemli ozelliklerinden
bir ya da birkac durumun derinligine arastmlmasidir.
·

Bir diger ifadeyle bir duruma

etkenler (bireyler, olaylar, ortam, surecler vb.) butuncul bir yaklasimla arastmhr ve
durumu nasil etkiledikleri ve ilgili · durumdan nasil etkilendikleri uzerine odaklamhr.

tea, durum cahsmasmda bir veya birden fazla durum kendi simrlan icinde arastmldigr
smalardir (Yildmm ve Simsek, 2011).
cahsmalan;

gozlem, gorusme, dokuman

iklerinin kullamldigi,

analizi gibi 90k boyutlu veri toplama

elde edilen verilerin oruntuleri ortaya cikarma, betimleme ve

Iastirmah analiz gibi yontemlerle analiz edildigi ve sonuclann, durumlan karsilastirmah
ak veya tek basma tammlanmasi ve yorulmasi yoluyla raporlastmldigi cahsmalara denir
lldmm, Simsek, 2011). Bu arastirmada da gorusme, veri toplama teknigi kullarulrmstir .
.silasurmah

durum cahsmalanmn

amaci bir arastirma konusunda belirlenen arastirma

minin caprazlama seklinde karsilastmlmasidrr.

Karsilasnrmah

cahsmalar farkh bircok

in ve bakis acismm yer aldigi genis bir perspektif icerir. Bu yiizden karsilasnrmalr analiz
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apilmasi arastmlan konunun derinlemesine anlasilmasma, i9 yilziin:iln anlasilmasma imkan
rmektedir. Karsilastirmah

durum cahsmasma

gore desenlenen bu arastirmada analizler

ey:sel gorusmeler sonucunda olusturulmustur (Cekmez, Yildiz ve Butuner, 2012).
etle

arastirmada

veri toplama

araci · olarak,

y~

yapilandmlmis

goril~me teknigi

lamlmistrr, Gorusme tekniginin avantajlan, arastmlan konuyu ilgili bireylerin hem bakis
Ianndan gorebilme imkam sunmasi hem de bu bakis acismi olusturan sosyal sureclerin
dana cikmasnu saglamasidir (Yildmm ve Simsek, 2011).

<;ab~ma Grubu
stirma grubunu, Kuzey Kibns'ta ki Medya mensuplan
da

ogrenim

:ns'takifarkh

itn goren

goren tmiversite' ogrencileri
medya kuruluslanna

ile 2015-2016 egitim-ogretim

olusturmaktadir.

Arastmnaya,

Kuzey

mensup 50 basm cahsam ile farkh iiniversitelerde

50'§er iiniversite ogrencisi katilmak uzere toplam 100 kanhmci dahil edilmistir.

'

'

sma grubunu belirlemek icin olasihk temelli ornekleme yontemlerinden seckisiz omeklem
emine basvurulmustur. Bunun nedeni, evrenin tiimii calisilamayacak kadar buyuk oldugu
belirli yontemlerle daha kucuk ve cahsilabilir, evreni de temsil eden bir katihmci grubun
lmasi, cahsmanm bu grup uzerinde . gerceklestirilmesi,

bulunan sonuclan evrende

muhtemel cesitlilik, zenginlik, farkmdahk ve aykmhklan ele alarak butuncul bir resim
,.,w.m,,Mu

(Yildmm ve Simsek, 2011).

;,

.

Tablo 2:Kat1bmc1 Durumu
KATILIMCILAR

SAYISI

Medya mensuplan

50

Universite Ogrencileri

50

TOPLAM

100

Toplama Araci
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arastirma yaklasumnda veri toplamak amaciyla genellikle. derinlemesine gorusme,
"'--dan gozlem ve dokuman analizi teknikleri kullamlmaktadir (Legard, Keegan.ve Ward,
Bu arasnrmamn verileri, diger veri toplama araclanyla dogrudan gozlemlenemeyen,
uncilann konu ile ilgili bakis acilanm derinlemesine anlama olanagi saglayan ve nitel
nrma yaklasunmda sikhkla tercih edilen "yilz yilze gorusme teknigi" aracihgiyla elde
istir, Derinlemesine ya da )'.iiz yuze gorusmeler, yarut oramrun yuksek olmasi,· sorulann
konusunda esneklik saglamasi, ortam uzerinde kontrol olanagr sunmasi ve arastinlan
yla ilgili olarak derinlemesine bilgi vermesi gibi bazi avantajlara sahiptir (Yildmm ve
ek, 2011). Bu yontem katihmcilann cevaplannm temelini olusturan duygular, nedenler,
celer ve inanclar gibi bircok boyutun da ortaya eikanlmasina kaynakhk etmektedir

ahsma 'kapsammda olusturulan yan yapilandmlmis gorusme formlan (Ek-2, Ekdyarun .universite ogrencileri uzerindeki. duyarsizlastmci etkisinin incelenmesini
layan medya mensuplan ve universite ogrencileri icin hazirlanmis · altisar acik uclu
me sorusu icermektedir.
yapilandmlmis gontsme formunun olusturulmasi stirecinde, oncelikle ilgili alan yazm
nerek taslak bir gorusme formlan, medyamn tiniversite ogrencileri ve medya mensuplan
deki etkilerinin neler oldugunu tam olarak ortaya koyabilecek sekilde hazirlanrmsnr.
me formunun ic gecerliligini saglamak icin uzman gorusleri almmis ve bu gcrusler
ltusunda forum yeniden duzenlenmistir. Bunun ardmdan cahsma gi:ubuna e~ deger bir
a grubu secilerek pilot gorusme yapilnnstir. Boylece sorularm acik ve anlasihr olup
.d1g1run, - . verilen yarntlann · sorulan sorulann yanrtlanmn yansitip · yansrtmadigmm
'

'

enmesi saglannnsnr. Daha sonra yeniden gorusme sorulan hazirlamada uzman (Cevre
ini ve Egitim Yonetimi) goruslerine yer verilmistir. Yaznn kurallan icin de Turk Dili
imcilerinden dokumlerin incelenmesi saglanmisnr,
verilerin toplanmasi Lefkosa'daki medya kurumlannda cahsan medya mensuplan ile
Magosa, Gime, Lefke ve Lefkosa' da ki tiniversitelerde okuyan ogrencilerle
klestirilmistir.Her bir gorusme 15-20 dakika surmustur, Gorusmeler sirasmda ses kayrt
1 kullamlmistrr. Arastirma surecinde elde edilen verilerin analizinde, nitel veri analizi
.emlerinden olan icerik analizi kullanilmisnr. Icerik analizi, toplanan verilerin
nlemesine analiz edilmesini gerektirmekte ve onceden belirgin olmayan temalarm ve
.tlann ortaya cikanlmasma olanak tammaktadir, (Yildmm ve Simsek, 2005). lcerik
30

alizi yapildiktan sonra ham veri metinleri, yan yapilandmlmis gorusme forumlarmda yer
an sorular dogrultusunda gruplandmlrmstir.
alizleri

gerceklestirilmistir,

Arastmnanm

Gruplandmlmis
raporlastmlmasi

"lgesel olarak kodlar kullarularak kanhmci

bu metinler. i.izerinde icerik
asamasinda katihmcilar

icin ·

isimleri gizlenmis gortlsmelerden bire bir

mtilar yapilarak giivenirlik artmlmaya cahsilrrustir.
astrrmanm raporlastmlmasinda

Y akin Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitustl-Tez

azim kilavuzu (2014) dikkate alinnustir,

irlanan gorusme formu dort uzman goril§ii almarak tekrar dtizenlenmistir. Yapilan
rusmeler tekrar okunarak yazrya dokulmustur, Gorusme formu, arastirmacr tarafindan
ceden hazirlannns ve sormayi dii§iindiigii sorulardan olusmaktadir. Ancak, bu form
,ril§meninakisma bagh olarak degisebilir ya da alt sorularla gornsmenin akisim etkileyebilir
kisinin yamtlanm acmasmi saglayabilir.
eysel gorusmenin uygulanmasmda arastirmanm niteligi, amaclan, .sorulacak olan sorular,
ril§menin tiiril onemli bir adimdir. Gorusme yapilacak kisilerin nasil secildigi, yapilan
usmenln kaydedilerek yapilmasi bu uygulamada oldukca onem gorulmustnr. Bu
strrmada bireysel gorusmeler icin yan yapilandmlmis gortlsme formu uygulanmistir. Yan
ilandmlmis gorusme sorulan acik uclu sorulardan olusmustur.

Veri Toplama siireci
stirma verileri 1 Mayis-Sf) Mayis 2015 tarihleri arasmda medya mensuplannm cahstiklan
larda bulunduklan saatlerde ve ogrencilerin uygun olduklan saatlerde iiniversitelerde
ilan gornsmeler yoluyla elde edilmistir. Arastirmada medya mensuplan ve iiniversite
encilerinin gorusleri dogrultusunda farkh boyutlar belirlenmeye cahsilnnstir. Verilerin
lanmasmda uygulanan gorusme formunda cevre ve cevrede var olan sorunlan dikkate
narak gorusme sorulan hazirlanmistir.
·5ril§me formunun ic gecerliligini saglamak icin gorusme formu dort uzmana verilmis ve
elenmesi saglanarak bazi sorulann icerigi benzemesinden dolayi gorusme sorulan
tesinden cikanlmis veya birlestirilmis, bazi sorulann ise anlasthrligi gelistirilerek forma son
kli verilmistir, Boylece sorulann acik ve anlasihr olup olmadigmm, verilen yarutlarm
rulan sorularm yanrtlanm yansitip yansrtmadrgmm belirlenmesi saglanrmstir. Bu maksatla
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sirasmda kaydedilen seslerin bilgisayar ortammda olusturulan

gorusme dokum

ormu yazih bicime donii~ti.iriilmii~tiir. Daha sonra iki baska uzmandan dokumleri inceleyerek
qrulan sorulann acik ve anlasihr olup olmadigim, ele ahnan konuyu kapsayip kapsamadigmi
·.~ gerekli clan bilgileri saglama olasrhgmi da dusunerek kontrol etmeleri istenmistir, Bu dort
amn %90 oramnda gorii~ birligi icerisinde olduklan gorulmustur.

Verilerin Analizi
astmnada . gorusme formu medya kurumlannda

cahsan medya mensuplan

ile Kuzey

bns'ta ki universitelerde okuyan ogrencilere uygulanmistrr. Gorusme formundaki sorulann
aplarmdan elde edilen veriler icerik analizi ile cozumlenmistir. lcerik analizinde veriler
asamada analiz edilmektedir: (Yildmm ve Simsek, 2011)
yapilandmlmis gorusmelerde acik uclu sorular sorulmaktadir. Gorusme yapilan kisilerin
emesine cevap vermeleri istenmektedir.
mis olup tablolara yerlestirilmistir.
tirmaci tarafmdan

Her soruya verilen cevaplar tek kategorize

Yapilan bu ilk kategorilestirmeden

tekrar incelenerek

temel temalar ve' kategoriler

sonra veriler,
olusturulmustur.

irlenen bu tema ve kategoriler ilgili alan yazm goz ontmde bulundurularak tekrar gozden
irilmi~ ve benzer oruntuler gosteren kategoriler birlestirilmis, farkhhk gosterenler ise ayn
gori altmda toplanarak kodlanrmstir. Bu kategorilerin yanlarma hangi universite ogrencisi
medya mensubu cevap verdiyse numarah sekilde yazilnusnr. Ifade edilen kisma ise
gorilerden cikanlan cumleler omek olarak yazilrmsnr, Bireysel gorusmeler universiteler
edya kurumlan ziyaret edilerek medya mensuplannm ve universite ogrencilerinin miisait
gu zaman
smeler

dilimlerinde

birebir

yapilmistir.

konusulabilecek

ve medya

cahsanlannm

Ogrenciler

bir

ortamda

ve medya mensuplan
yapilmrstir.

rahat cevap verdikleri

smda ogrencilerin ve medya cahsanlannm

Yapilan

ile yapilan
gornsmelerde

gozlenmistir.

Gcrusmeler

bazi cevaplan kisa ve net sekilde olmustur,

tirmaci bu sorulan ogrencilere ve medya mensuplanna tekrar sorarak sorular iizerinde
daha

dtistlnmelerini

saglamaya

cahsnnsnr.

Arastirma

da

gorusme

sorularm

aplanndan elde edilen veriler icerik analizi ile yoziimlenmi~tir. lcerik analizinde veriler
asamada analiz edilmektedir (Yildmm ve Simsek, 2011).

erilerin Kodlanmasu Gorusmelerin dokumleri yapildiktan sonra katihmcilardan elde
veriler incelenerek anlamh bolumlere aynlmis ve kendi icinde anlamh biitiinler
32

u_. sturan bu bolumler isimlendirilip
kodlanmisnr. Tum
veriler bu sekilde kodlandiktan sonra
.
.

kod listesi olusturulmus ve bu verilerin incelenmesinde ve duzenlenmesinde anahtar liste
evini gormustur, Daha sonra kodlama anahtarlan . ve gorusme dokumleri arastirmacilar
fmdan ayn okunarak "gorii~ birligi" ve "gorii~ aynhgi" olan konular tartisilarak gerekli
enlemeler yapilrmstir. Arastirmamn guventrlik hesaplamasi icin Miles ve Huberman'm
94) onerdigi giivenirlik formulu kullarularak ortalama %94 olarak hesaplanrmsnr.
enirlik hesaplamalannm %70'in uzerinde cikmasi arastirma icin giivenilir kabul
ektedir (Miles ve Huberman). Burada elde edilen sonuc arastmna icin giivenilir kabul

2.Temalarm Bulunmasuisa asamada ise verilerin kodlanmasi asamasinda belirlenen
Iar belirli kategoriler altmda toplanarak temalar · olusturulmustur, Arastirmada Kuzey
s'ta, yer alan medya kuruinlarmm Kuzey Kibns'ta ki iiniversitelerde okuyan ogrenciler
indeki cevre konularmdaki duyarsizlastmci etkisinin incelenmesi amaclanni belirlemek
medya mensuplan ile iiniversite ogrencileri icin hazirlanmis altisar boyut olmak ttzere
12 boyut olusturulmustur. (Dagh ve arkadaslan, 2009)

3. Verilerin Kodlara ve Temalara Gore Organize Edilmesi ve Tantmlanmasu Bu
ise kanhmcilann gorusleri okuyucunun anlayabilecegi bir dilde aciklanmis ve
ilk elden okuyucuya sunulmustur, Gorusme notlanmn hangi kanhmciya ait oldugunu
emek amaciyla dipnot kullarulmis ve gorusme notlan tirnak isareti icinde verilmistir,
sonra. parantez icinde gorusmenin
hangi kanhmciya ait oldugu
belirtilmistir (Dagh ve
.
.
l:l~lan, 2009).

k-1: "

"[(G:L::LAU(26)]

L:LAU: Lefke-Lefke Avrupallniversitesi-

k-2: "

"[(G:G: GAU(ll)]

G: GAU: Gime-Gime Amerikan Universitesi

k-3: "

"[(G:L$A: UKU(31)]

LSA:UKU:Lefko~a-Uluslarars1KibnsUniversitesi

k-4: "

"[(G:GM· DAU(5)]

GM:DAU:GaziMagosaDoguAkdenizUniversitesi

-5: "

"[(G:L$A: YDU(46)]

LSA:YDU: Lefkosa-Yakm Dogu Universitesi

"[(G:L(l 3) ]

L: Lefkosa (Medya Mensubu)

"
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4.Bulgularm Yorumlanmast: Aynntih bir bicimde tammlanan ve sunulan bulgularm

tarafmdan yorumlanmasi ve bazi sonuclann acrklanmasi bu son asamada
ptlmistir. Toplanan veriler nitel arastirmamn gerektirdigi asamalardan gecirilerek
rumlanrms ve bir takim sonuclar 91karilm1~tir(Dagh
ve arkadaslan,2009).

BOLUMIV
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BULGULAR
bolumde · arasnrmada belirlenen amaclar isigmda elde edilen verilerin cozumlemeteri ile
aya cikan bulgular ile bu bulgulann yorumlanmasma yer verilmektedir.Her boyut, medya
nsuplan ve tmiversite ogrencileri olmak tlzere iki ayn bulguyu.bu bulgulara ait tablolan ve.
gularm yorumlanni icermektedir.Bulgular

bolumtmde gorusmeler sonucunda elde edilen

iler analizlere tabi tutulmustur,

Medya Mensuplan
YUT: Medyada eevre ile ilgili yapilan yaynnlann toplumun duyarhhgma etkisi
daki dii~iinceler:

tirmanm birinci boyutu K.K.T.C.' de yer alan medya kuruluslanndan yapilan yayimlann
un

duyarhhgina

etkisinin

belirlenmesi

ammda farkh medya kurumlannda

gu

. kapsammda

· olusturulmustur.Bu

cahsan toplam 50 katihmcmm amaclannm

sorularak dusunceleri tespit edilmeye cahsilmrstir.Birinci

boyut
neler

boyuttaki soru · ile ilgili

medya cahsanlannm dustmceleri asagida Tablo 3' de temalar ve oranlan belirtilmis ve
mcilann gorusleri sunulmustur.

o 3: Medyada

eevre ile ilgili yaptlan yaynnlarm toplumun duyarhhgma etkisi

daki dii~iinceler
Kanhmci durumu
Medya mensuplan
Temalar

Sayr

%

iyada
cevre ile ilgili yapilan yayimlann
}µ.inun duyarhligmi artmyor

25

50

ada cevre ile ilgili yapilan yayimlann
un duyarhhgma hie bir etkisi yoktur

13

26

ya.da cevre ile ilgili yapilan yayimlar toplum
indan tam olarak algilanmamaktadir

4

8

.yada, cevre konulanyla
ilgili yapilan
n:tlarmtoplum iizerindeki etkisi kisa surelidir

8

16

50

%100

Toplam
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~.... ~:::::::::-~~

.K.T.C.' de ki medya kurumlannda
apilan

yayimlann

toplumun

cahsan basin mensuplanna,
. duyarhhgma

etkisi

h , ndakt~,~.

'

rulmustur.Medyada

t:.As'"
,.~cfiiRcevre
rt,;~m
~.

-

cevre ile ilgili yapilan yayimlann

topl

~\ duyarifi~a

. nusunda medya cahsanlannm %50' si medyada cevre ile ilgili yapil \
yarhhgim

arttirdignu, % 26' si medyada

d'ii§iince'l~ ·

~

·ffl

~~~i

~!~1~~, to~{m

cevre ile ilgili yapilan yayilritai:i'k.::t6f51umun ·

yarhhgma hie bir etkisinin olmadigmi, %8' i medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann
lum tarafindan tam olarak algilanamadigmi, % 16' sr ise medyada, cevre konulanyla ilgili
pilan yayimlann toplum nzerindeki etkisinin kisa snreli oldugunu belirtmistir,

dya rnensuplanndan

biri, "Bence medya iyi gorevler ustleniyor. Toplumumuz bu konuda 'iyi

duzeyde degildir.Medyadan a/man <;evre ile ilgili haberleri okuduktan sonra o anltk bir ·
gelisir fakat bunu eyleme donusturmuyorlar [(G:L(l)) "] seklinde dusuncelerini ifade
istir,
diger medya mensubu ise ." Insanlann cok fazla etkilendigint dusunmuyorum.Herkes

eyi korumast gerekiigin! biliyor. Ancak eylem olarak bunu yerine getirmiyor [(G:L(l 7)J"
soruya bir baska medya mensubu "Bizier <;evre bakimtndan ulke olarak son derece kirli

~lkeyiz.Medyanzn en cok uzerinde durdugu haberlerden biri <;evre haberleridir. Toplumda
~ bir yanlis vardzr.Belediyeyi,kaymakamlzgi,<;evredairesini ararlt:r olmaz. Bircokinsan
un <;ozilmil icin medyayt bir kurtulus olarak gormektedir. Ulkemizde medya cevre
farina karst duyarlidtr. Hemen her gun gazetelerde ,;evre ile ilgili haberleri bulabilmek
undur. Cevre sorunlartntn cozumum; saglayan unsur kesinlikle · medyadtr [(G:L(l 4)]"
aska medya emekcisi "Yeterli derecede yaytmtn yaptldtgtna inantyorum ama top/um

duyarlz oldugumuzu dusunmuyorum.Bu kisiden kisiye degismektedir. Top/um olarak
·q duyarlz olduguna inanmtyorum [ (G:L(33))]" seklinde yorum getirmistir,
ltilen

soruya karsihk

bir baska

medya

calisam

"Medya bir butun olarak tum

larinda geleneksel yaztlt medyada ve internet iizerinde sosyal medyada toplumun genis
ini etkiliyor ve bir duyarltlik yarattyor.Ama onemli olan duyarltligtn pratig«
tmalandir. Hayattn icine yanstmast etkisi cok gu,;lu olmuyor. Cunkt; cok uzun zamandtr
konular medyada yer almastna ragmen yeterli mesafe kat edilemedi [(G:L(37))]"
g5r'ii§ belirtmistir.
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Medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann

toplumun duyarhhgma

etkisi konusundaki

.u~ilnceler incelendigi .zaman medya mensuplan tarafmdan uzerinde en fazla durulan tema,
edyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann toplumun duyarhhgmi arttirdigidir.Bu konuda
~~t1rmaya katilan medya mensuplanmn
evre konulanna karsi

%50' si medyada yapilan yayimlann toplumun

olan duyarliligmi

arttirdigmi

savunmustur.llk

temamn

aksine

astmnaya.katilan medya mensuplannm % 26' si medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann

plumun duyarhhgma hie bir etkisi olmadigi temasma vurgu yapmistir. Ote yandan medya
ensuplanmn % 16' si medyada, cevre konulanyla ilgili yapilan yayimlann toplum
zerindeki etkisinin kisa sureli oldugunu belirterek aslmda ikinci temamn saglamasim yapan
r cevap vermistir. Ui;ilncii temamn ikinci temadan tek farki ise etkilenme suresinin kisa
sudur. Son olarak katilimcilanndan %8 gibi 'az bir oran medyada cevre ile ilgili yapilan
yimlann toplum tarafmdan tam olarak algilanamadigmi belirterek sorunun medya
larmdan degil toplum tarafmdan kaynaklandignu savunmustur.
konu ile ilgili Merton ve Lazarsfeld, ortalama bir okuyucu ya da dinleyicinin enformasyon
sma maruz kalmasi, onlan uyarmak yerine uyusturmaktadir. Okumaya ya da dinlemeye
asi gerekenden fazla vakit ayirmak ise orgutlenmis eylemin paylasilma olasihgim
altmaktadir. Birey cok sayida sorun ve problemi okuduktan ya da izledikten sonra eylemin
tematif hatlanm ele ahr, Ancak orgutlenmis toplumsal eylemle ilgili dusunsellik
yutundan oteye gecemez ve bireyin dustmce yoluyla sorunla uzaktan baglanti kurma
alan aktiflik olarak nitelendirilmemektedir (Allen, 1980). Bu iddiadan hareketle, medya
nsuplanmn medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann toplumun duyarhhgnn arttirdigi .
diasi akillara calisanlann yaptigi isin onemsenmemesinden cekindigini veya . 9ah~t1g1
un imajmm zedelenmesinden cekindigini getirmektedir.

BOYUT:Medya yayimlarmdan

sonra toplum eevre konularmda

duyarh hareket

erek bu uyarilarr eyleme donii~tiiriilmesi:
astirmanm ikinci boyutunun medya mensuplan bolumu, medyanm toplum uzerindeki etkisi
lirlenmesi kapsammda olusturulmustur.Bu boyut baglammda farkh medya kurumlannda
hsan toplam 50 katihmciya.medya yayimlanndan sonra toplum cevre konularmda duyarh
eket ederek bunlan eyleme donii~tiiriip donusturmedigi sorularak dustmceleri tespit
ilmeye cahsrlmistir.Ikinci boyuttaki soru ile ilgili olarak medya cahsanlanmn dustmceleri
agida Tablo 5' de temalar ile oranlan belirtilmis ve katihmcilann gorusleri sunulmustur,
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ablo 5:Medya yaynnlarmdan sonra toplum eevre konularmda duyarh hareket ederek
uyarilarm eyleme donii~tiiriilmesi
Kanhmcr durumu
Medya mensuplari
Temalar

Sayi

ireyler,medyada ki yayimlan dikkate ahp kendi
yatlannda eyleme donusturmektedir ,
reyler, bu yaynnlan kendi hayatlannda eyleme
ii~tiirmemektedir,sadece bilinclilik yaratiyor
edyada yapilan yayimlar herkes uzerinde aym
iyi gostermernektedir, uyanlan eyleme
nii~tiirmekkisiden kisiye degismektedir
Toplam

15

30

24

48

11

22

50

%100

katihmci gruba, toplumun cevre konulannda duyarh hale gelebilmesinde
rinin

neler oldugunun tespit

edilmesi amaciyla dusttncelerinin neler · oldugu

lmustur.Medya yayimlanndan sonra, toplumun cevre konulannda duyarh hareket ederek
eyleme donii~tfuiipdonnsturmedigi konusunda kanhmcilann %30' u bireylerin
yayimlan dikkate ahp kendi hayatlannda eyleme donii~tiirdiigiinu, %48' i
ylerin bu yaynnlan kendi hayatlannda eyleme donusttlrmeyip sadece o konuda
p.9lendigini belirtirken, katihmcilann %22' si ise medyada yapilan yayimlann herkes
rinde aym etkiyi yaratmadigmi, uyanlan eyleme donusturmenin kisiden kisiye degistigini

soruya karsihk medya mensuplanndan biri "Insanlar okuduklan

'ikleri haberlerden etkilenip duyarlz hareket etmemektedir(G:L(l))"
diger medya mensubu "Ulkemizde Sivil top/um kuruluslan

veya

cevabini vermistir.
bu konuda daha fazla

'arltdtr hatta medya ile iliskide bulunanlar yine bu kuruluslardir.Ama bunun halk uzerinde
bir etkisi olamiyor. Ytllardir ayru kuruluslar ayni isimler mucadele • ediyor. Oysa bu ulkede
genis kesimlerin cevre konulartnda duyarlz olmasi ve mucadele etmesi gerekiyor.Zaten
i olsaydt bu kadar kirli bir r;evreye sahip olmazdzk.insanlarzmzz ilgili gorunuyor.Fakat i$
tmeme eylemine gelince maalesef kimse adtm atmtyor. Cevre bilinci istedigimiz noktada

ii. Ulkede surekli degisen bir kultur yaptsi var.Kultiirlerin harmanlanmast kolay degil.Yani
inin aytp olarak karsiladigim digeri normal olarak goruyor.Maalesef

Kibrts 'ta siirekli
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degi~en nufus yaptst 9evre konusunda bir algtntn olusmastna yardimci olamamaktadtr. "

eklinde gorus belirtmi~tir.[(G:L(14))]
ir diger medya cahsam aym soruyu "Bunlari top/um eyleme donusturmemekiedir.Btr haber
kundugu zaman vatandas "bak yo! kenarlart ne kadar pismis.belediye temizlemiyor.devlet
ini yapmtyor" diye tepki gosterir.Ama belediyeler temizlik yapttguun ertesi gunil aynt yeri
ine cop icinde bulabiliyorsunuz [(G:L(21})" seklinde yarutlarmstrr.

rulan soruya bir diger medya cahsaru "Toplumumuzun gene! hastaligi sorun gorillilr, sorun
lenir ama sorunlara 9ozilmiln ne oldugu noktastnda onun dogru sekilde analiz edilmesi

ktastnda · ciddi sekilde sorun vardtr.Bu
her

zaman

sorunlar

sadece 9evre konulartnda

tespit

olunur.soylenir.seminer

degil gene! bir
ve

oturumlar

enlenir, canli yaytnlarda dile getirilir ama i~ pratige geldigi zaman bunu soylemek zor
:L(29)]"

diyerek goril~belirtmistir,

baska medya mensubu "Yaptlan yaytmt insanlar okuyup bilinclentyorlar fakat bunu
eme donusturme noktastnda stkmtt cekiyorlar. Yaptlan haber sadece insanlarda biltnclilig!
tzrzyor[(G:L(18J)"~eklinde

goril~iiniiifade etmistir,

dyada yapilan yayimlardan sonra toplumun bu uyanlan kendi hayatmda eyleme
.ii~tiirilp domtsturmedigi kapsammda medya mensuplan
tarafmdan en 90k vurgulanan
tema
.
.
ylerin bu yayimlan kendi hayatlannda eyleme donusturmeyip sadece o konu hakkmda
119lendigidir.
Bu ' durumu Lazarfeld
ve Melton "konu hakkmda bilgi sahibi olan birey ·
·.
.
;

ya tarafmdan uyanlnustir ve bu sahiplik onun kendisiyle ovnnmesine neden olmaktadir.
konu hakkmda enformasyona ya da bilgiye sahip olmakla eyleme gecmenin birbirine
~tmlabildigi iddia edilebilir. Birey, toplumsal bir sorunla ilgili olarak . kendini uyanlrms
ilgili hissedip o konuya davramssal olarak tepkisiz kalabilir (Allen, 1980)" seklinde
amisnr. Bunun yanmda katihmcilann %30' u bireylerin medyada ki yayimlan dikkate
kendi hayatlannda eyleme donii~tiirdiigiiniibelirtmistir, Fakat medya mensuplarmm %22'
t,

medyada yapilan yayimlann herkes iizerinde ayru etkiyi yaratmadigmi, uyanlan eyleme

.ii~tiirmeninkisiden kisiye degistigini belirterek medyamn herkes iizerinde aym etkiye

ip olmadiginm alum cizmistir.
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.BOYUT:Bireyin

cevre ile ilgili yaptigr yayunlari

dikkate ahp, kendi hayatmda

eyleme

astirmanm ucuncu boyutunun medya mensuplan bolumu, bireyin cevre ile ilgili yaptigi
kendi
lusturulmustur.Bu
nhmciya,

hayatma
boyut

ne

oranda

baglaminda

vansrtebildiginin

farkh

cevre ile ilgili yapilan yayimlan

belirlenmesi

medya . kurumlannda

kapsammda

cahsan

toplam · 50

kendi hayatlannda

eyleme donusturebilme

anlan sorularak dusunceleri tespit edilmeye 9al1§1lm1§t1r.D9iincii

boyuttaki s.oru ile ilgili

arak medya cahsanlanmn dustmceleri asagida Tablo 7' detemalar ile oranlan belirtilmis ve
nlunctlann gorusleri sunulmustur,

blo 7:Bireyin eevre ile ilgili yaptig1 yayunlan dikkate ahp, kendi hayatmda eyleme

Kanhmci durumu
Medya mensuplari
Temalar

Sayi:

I

%

27

I

54

I

6

I

12

dyamn bir etkisi yok, kisisel olarak cevreye I
§I duyarhyim
Top lam
I

· 17

I

34

50

I

%100

haberleri mutlaka kendi hayatima
srtmm
pilan yayimlan kendi hayatnnda eyleme
usturmem

nrmamn bu boyutu medya mensuplanmn cevre ile ilgili yaptigi haberleri kendi hayatma
randa yansitabildiginin belirlenmesi kapsammda olusturulmustur.Bu baglamda cevre ile
yapilan yayimlan kendi hayatlannda eyleme donusturebilme imkanlan sorulan
imcilann % 54' ii yapngi haberleri mutlaka kendi hayatma yansitngmi, % 12' si yaptrgi
Ian kendi hayatmda eyleme donustnrmedigini ifade ederken, % 34' ii ise bu konuda
amn bir etkisinin olmadigim, kisisel olarak cevreye karsi duyarh oldugunu belirtmistir,
ya mensuplanndan biri "Ben inanmadigim hicbir seyi kaleme almam.Inanmadigim hicbir
{sir/ insanlartn gozunde

cok

dogru

bir

insanmistm havasi yaratmak

icin

Yazdiklarima muhakkak uydugum icin kaleme almtstmdtr.Ben sigara kullanan
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'riyim. Ozellikle aracla seyahat halindeyken tarla veya arsalara yakin alanlarda olmasa
.,sigarami

sondurmeden

aractan

dtsartya

atmaktaydim.Btr

gun

dtsari

savurdugum

nmemis sigara ruzgartn etkisiyle arabamin icerisine dusti: ve arabam yandi.Bu koti; tecrube
na buyuk bir ders oldu ve bu davrarusimi terk etmemi saglad: [ G:L(l 3)}" seklinde yamt

r diger medya cahsaru bu

soru karsismda "Haytr donii§ttirmuyorum [G:L(l 9 ])" yanrtim

baska medya mensubu bu soruya "Ozellikle <;op atmama konusu onemlidir.Btr sekilde
e

bunu

kendimiz

benimsemeliyiz.Sonra

etraftmiza

katuksamaltyiz.Omegtn

kii<;iik

uklardan baslamaliyiz.Bu c;evre bilincini onlara kazandirmahyiz. Cevre bilinci her yonden
emlidir. Tas ocaklari artmakta dag ve tepelerimiz
ellemek

istiyorsak

her .gun oyulmaktadtr.Bazi

eger ilk once kendimizden · baslamaltyiz

[(G:L(28)}"

seyleri

yorumunu

cahsanlanndan bir digeri ise "Bu kisintn karakteri ve medya
·oriiniin yaptst ile ilintili bir durum. Ben kisisel olarak inanmadigtm konuda tesvik edici
uytn yapmam. Yaptyorsam da bunu alanda da desteklerim. Bu yalntzca cevre ile ilgili btr
degil yasam durusudur. Herkes gibi gazeteci de ya goriindiigii gibi olmali veya oldugu
gorunmeli"] (G:L(l 5)}" cevabmi vermistir.

diger medya cahsam bu soruya "Dogrusu olmast gerektigi kadar yapttgtmiz soylenemez
·L(29])" seklinde cevap vermistir.

stirmanm bu bolumunde medya mensuplarmm yaptiklan cevre haberlerini dikkate ahp,
di hayatlanna yansitabilme konusunda medya mensuplan tarafmdan nzerinde durulan uc
adan en yuksek oram, medya mensuplanmn yaptiklan haberleri hayatlanna yansrttigi
usu alrmstir. Calismamn bu boyutunda elde edilen sonuclara gore arastirmaya katilan
ya mensuplannm yansmdan fazlasi, yaptigi haberleri kendi hayatma yansitmaktadir. Bu
'h,,de elde edilen bulgular, medya cahsanlannm yandan fazlasmm, cevre konularmda
amslannda meydana gelen degisimlerde medyada yaptiklan yayimlann etkili oldugunu
ermektedir, Cikan bir diger sonuc ise az bir katihmcinm bu haberleri kendi hayatma
sitmadrgidir. Katihmcilann %34' ii cevreye karsi duyarh olmada niedya yayunlanrun bir
isinin olmadigmi, bunda birey olarak cevre bilinci ve cevre duyarlihgi tasimalannm etkili
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ugunu belirtmistir. lkinci ve ii9iincii temadan elde edilen sonuclar birlestirildiginde ashnda
astnmanm bu boyutunda medya mensuplanrun yansmm, medyanm cevre konusunda birey
rinde

davranis

degistirmede

etkili

oldugunu

diger

yansmm

ise . medyada

yapilan

.y1mlann cevre konulannda davrams degistirme iizerinde etkili olmadigmi belirttigi ortaya
aktadir. Karaman ve Karatas (2009) tarafmdan yapilan cahsmada, ogretmen adaylanmn
. yadan gelen mesajlarm . iceriklerini analiz etme . ve tepki verme becerilerinin dii~iik
ugunu belirtmislerdir.Bu

sonuctan hareketle, konu hakkmda medya mensuplanmn gorii~

1hgma sahip oldugu scylenebilir.

OYUT: Gazeteci kimligi dismda vatandas olarak eevre ile ilgili herhangi bir eyleme

tirmanm dorduncti boyutunun medya mensuplan bolumu, bireyin gundelik hayatta cevre
mlerine gonulltt olarak rm kanldigi, yoksa mesleginden 'otiirii zorunluluktan dolayi rm
'

'

digmm belirlenmesi kapsammda olusturulmustur.Bu boyut baglammda farkh medya
lannda calrsan toplam 50 kanhmciya, gazeteci kimligi dismda vatandas olarak cevre ile
herhangi bir eyleme katihm gosterme durumusorularak dustmceleri tespit edilmeye
Irmsnr, Dorduncu boyuttaki soru ile ilgili olarak medya calisanlannm dusunceleri
·1.da Tablo 9' datemalar ile oranlan belirtilmis ve katihmcilann gorii~lerisunulmustur-.

.lo 9: Gazeteci kimligi dismda vatandas olarak eevre ile ilgili herhangi bir eyleme
hm gdsterme ·
Kanhmci durumu
Medya mensuplari
Temalar
eteci kimligim dismda cevre eylemlerine
hm gosteririm
emlere gazeteci olarak katihyorum
isma saatlerimiz eylem saatleri ile aym
ana denk geldigi icin kanlamiyorum
ilan eylemleri kitlelere ulasnrarak, eylemlere
layh yonden katkida bulunuyoruz
Toplam

Say;

%

16

32

14

28

8

16

12

24

50

%100
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. astirmanm bu bolumunde medya mensuplannm giindelik hayatta, cevre ile ilgili eylemlere
e aktivitelere gonullu olarak mi katildiklan yoksa zorunlu olarak rm kanldiklan belirlenmeye
ahsilrmstir. Bu baglamda yoneltilen soruya katihmcilann

%32' si gazeteci kimligi dismda

evre eylemlerine katihm gosterdigini, %28' i eylemlere sadece gazeteci olarak katildignu,

1al6' si cahsma saatleri ile eylem saatleri ayru zamana denk: geldigi icin kanlamadigini ifade
erken, katiluncilann

%24' ii ise yapilan eylemleri kitlelere ulastirarak eylemlere dolayh

inden katkida bulundugunu belirtmistir, ·
edya cahsanlanndan biri sorulan bu soruya karsihk "Asltnda siirekli gorev bastnda oldugum
'n aktif olarak degil.dolayli yonden bircok destek verdim.Ozellikle
~rkiye 'de hem

de dunyada

ki eylemlerine

destek

vermeye

Green Peace'e hem

calistyorum.Haberlertni

tyorum.Ayrtca bir gazeteci olarak Mersin Ak kuyu elektrik santrali ile ilgili eylemlere ·
stek

verip

bunlart haberlerime

yansutim.Kibns

icin

buyuk tehlikesi

oldugunun

tstndaytm.Bu yuzden Green Peace gerek konuklar gerek telefon baglanttlan ile kontak
up bu sekilde 9evreye karst yararlz olmaya caltsttm [(G:L(3)]" yamtim vermistir.
diger medya cahsanmm cevabi "Sivil olarak kattltm gostermedim ama gazeteci olarak 90k

tldtm.Bu konuda 90k haber yapttm.Ben Girne Bellapais Manasttrtna
tyorum.O bolgede dag: oydular,dereyi
clar kesildi.Sikayette
ar agaci ise
ledim,

derenin

§U

yakin bir yerde

doldurdular ve otel yapttlar.Hatta

bu bolgede

bulunmak icin birkac yeri aradtgtmda aldtgtm cevap "Ne agaci?

daireyi,zeytin
dolduruldugunu

agac: ise bu daireyi araytn"
soyledim. belediyeden

gelen

oldu.Dagin oyuldugunu
yetkililer

olcum yaptp

ediklerimin dogru oldugunu fark ettiler.Bu konuda bir 90k yeri aradtm.en son beni

makama yonlendirdiler .. Kaymakama gittigimde ise tum bu yaptlanlartn sorumlusunu
makamla otururken gorunce biuun sevkim ktnldi ve bu konunun pesini b1rakt1m[G:L(9) ]"

Ian bu soruya karsihk bir diger medya mensubu "Akkuyu nukleer enerji karsttt eylemde
ndum. Web 'te bu konu ile ilgili paylastmlarda
eniz

Cevre Konferanslartnda

basin

bulundum. YDO'de ogrenctltk ytllartmda

daltnda bifiil gorev aldtm. Burada bircok

ukla.profesorle ve cevreci uzmanlarla bu isi yuruttuk: Cok da uzak degiltm diye bilirim
:L(34)]" cevabmi vermistir.
baska medya mensubu "Kaitlim gostermeye

caltsiyorum.Zaman

zaman protestolara

lzyorum. calisma saatlerimiz uymadigt icin hepsine katilamtyoruz.Ama yapilan eylem veya

itestolari TV aractltgi ile kitlelere ulastirtyoruz [G:L(30)]" seklinde gorii~ belirtmistir.
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diger

medya

cahsam

· aym

soruya

"Gazeteci

olarak

cok fazla

vaktimiz

amaktadtr.Katilumz cok nadir olmaktadtr.Gene/de eylemler gunduz oldugu icin bizim

tsma saatlerimiz ile cakismaktadir [G:L(23)]" seklinde yamt vermistir,
astrrmada gazeteci kimligi dismda vatandas olarak: cevre ile ilgili herhan.gi bir eyleme
ihm gosterme konusunda katthmcilar en fazla gazeteci kimligi dismda cevre eylemlerine
ihm gosterme temasma vurgu yaprmstir.. Fak:at bunun yamnda eylemlere sadece gazeteci
•

1

•

ak: katilanlar ile eylemlere sivil olarak: kanlanlar arasmda pek bir fark olmadigi sonucu
ya cikmaktadir. Arastmnaya katilan medya mensuplanmn %l6's1 ise cevre eylemlerine
amama sebebini cahsma saatleri ile cahsma vardiyalanmn aym saatlere denk gelmesi
inde belirtmistir, Genellikle cahsma vardiyalannm 08:00 ile 17:00 arasmda oldugunun ve
el olarak: cevre ile ilgili eylem ve aktivitelerin bu saat dilimi arasmda vuku buldugu icin
hm gosteremediklerini ifade etmislerdir, Arastirma sonucunda konu ile ilgili katihmcilann

4'u ise yapilan cevre eylemlerini kitlelere ulastirarak eylemlere dolayh yonden katkida

.OYUT: Cevre konusunda eahsma yapmak, sorumluluk almak gibi hususlar da
ler sorumluluk almab:
stirmanm besinci boyutunun medya mensuplan bolumu, cevre konusunda calisma
manm ve sorumluluk alman.mkime veya kimlere ait oldugunun belirlenmesi kapsammda
.~turulmu~tur. Bu boyut baglammda farkli medya kurumlannda cahsan toplam 50
hmciya, cevre konusunda cahsma yapmak:, sorumluluk almak: gibi hususlar da kimlerin
luluk almasi gerektigi sorularak: dusunceleri tespit edilmeye cahsilrmstrr. Besinci
ttaki soru ile ilgili olarak: medya cahsanlannm dnsttnceleri asagrda Tablo 11' detemalar
prww:1n

belirtilmis ve katihmcilann gorusleri sunulmustur.
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ablo 11: Cevre konusunda

eahsma yapmak, sorumluluk almak gibi hususlar da kimler

Kanhmci durumu

·
Medya mensublari

Temalar
ve devletin

lanna aittir
herkesin gorevidir

Sayi

n~H I

18

ve egitim kurumlanna gorev
Top lam

I
I

%
36

20

. 40

12

24

50

%100

stirmanm besinci boyutunun medya mensuplan boliimii, medya mensuplanmn cevre
ulannda cahsma yapmak ve sorumluluk almak gibi konularda kimlere gorev dii~tligii
ndaki dusuncelerinin belirlenmesi kapsammda olusturulmustur.Bu baglamda yoneltilen
ya kanhmcrlann. %36' si sorumluluk almamn
. devlete ve devletin ilgili kurumlanna ait
gunu, %40' 1 bunun herkesin gorevi oldugunu belirtirken, katilnncilann %24' ii ise gorev
orumluluk almanm egitim .sistemi ve egitim kurumlarma ait oldugunu ifade etmistir.

Ian bu soruya karsihk medya mensuplanndan biri "Kesinlikle herkese gorev dusuyor ama
konuda belirleyici olan devlettir.Bu adada Kibrts Rum toplumu ve Kibrts'Iurk toplumu
ij1maktad1r.. Gene! olarak bakttgtnizda Rum taraji temiz Turk tarafi pis.Bu biz Rumlardan
pisiz yada Rumlar
bizden
. daha temizdir anlamtna gelmemektedir.
Bunun sebebi
o
.
.
.
.
~
.
.
.
'·

'

ifia bu konuyla ilgili yapttrtmlartn olusudur. Yaptlan kirliligin bedeli ya bireye yada

ma cikmakiadir.Btzde bu yaptinmlartn olmaytsi ve birazda otorite eksikliginden kaynakli
unlar gudusel olarak daha rahat davranmakta ve cevreyi kirletmekte veya zarar
mektedir.Egitim sistemi,aile vs. bu konuda onemli rol oynar fakat neticede cezai sistem ve
ritenin saglanmasi sorunun r;ozilmudurdiyebiliriz [G:L(25)}" seklinde cevap vermistir,
diger medya cahsam "Cevre konularinda en buyuk gorev aileye dusmekiedir.bu konuda
uklanna ornek olmalidtrlar.Daha sonra okula giden ogrencilere ogretmenleri bir bilinc
'andtrmalidir.Tum bu kesimlerle birlikte ebeveynlerin egitilmesi icin de devlete gorev
uyor.Herkes icin egittm diyoruz.Aileler cocuklartna bu konuda ornek olmaltdtrlar ki
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ocuklarda yasayacagi cevreyi temiz tutup korumayi ogrenebilsin [G:L(35)}" seklinde goril~

ir baska medya cahsam "Ilkonce devletin bu butceyi aytrmali.Ikinctsi ilkokuldan itibaren bu
ilincin cocuklara astlanmasi 'gerekmektedir.Cunki; 5 yasindaki bir cocugun haftzasi

ostur.Bu .yastaki bir cocuga ne ogrettrseniz onu uygular.Ama 25-30 yastna gelmis birine
qna gore 9~vreye karsi duyarliligi ogretemezsiniz.30 ytldtr bunu ogrenememi§ birine yere
!ip atmamayt ogretemezsiniz.Bu. gibiler

icin denize attk aulmastnin . bir onemi

'/aur.Hayvanlarla
ilgili sorunlartn. · bir onemi yoktur.Bu yuzden ilk once egitim
.
'tumianndan baslamlmast gerekiyor.Devletin bu konuda butce ayirmast gerekir.Bu butce
ilkokullarda bu konulara daha fazla agirhk: verilmelidir.Daha sonra biz medyaya gorevler
ii§uyor.Bu tur konular insanlara · sunulmazsa bu sorun bu sekilde devam edip gider
:L(39)}" diyerek goruslerini belirtmistir.
ru soruya bir diger medya cahsani "Devletin secilmis insanlart ile maasli calisanlanna

ev dusmektedir. Ayrtca 9evre konusunun ana okuldan .itibaren mufredata dahil edilip
itiminin verilmesi gerekmektedir.En buyuk iddiam budur.Insanlarin 9evre konusunda 90k

'1 bir sekilde bilinclendirilmesi icin egitilmesi gerektigine inaniyorum.Buna ana
Ilardan hatta kreslerden baslanmast gerekmektedir [G:L(l 9)}" seklinde cevap vermistir,
Ian soruyu bir baska medya cahsam "Asltnda herkese gorev dusuyor.Ozellikle 9evre
usunda egitim sisteminin yeterince iyi egitim vermedigine inananlardanim.Eger egitim

'emi daha gu9lu olsa.cevreye karsi daha duyarli olsa.insanlartdaha duyarli bireyler haline
,_{irebilse 9eyre sorunlartntn buyuk. oranda azalacagtntn inanctndaytm.(:unku bunun
··.·.·.·•·

'

•

•

•

¥

•

e.sinde sivil toplum kuruluslartnda cevre ile ilgili olarak daha aktif daha etkili caltsmalar
mast, devlet

uzerinde gu9 grubu

olusturmasi gerektigine

inananlardantm.Cevre

nligmn» var.Ancak yasalaruniztn yeterli olmadigtntn bilincindeyim.Cevre koruma
lartnin 9evre koruma dairesinin yeterince aktif calisamadigtni yasal sorunlartntn oldugu
ncindeyim. Devletinde bu konuda 90k daha hassas ve 90k daha hizli hareket edipte 9evre
ilgili yasalartn ctkanlmasi ve guncellenmesi gerektigine inantyorum.Yani yalnizca
.Js.aktaki vatandasla olmuyor.Sivil top/um kuruluslartyla.egitim sistemiyle,devlet ayagiyla

ipsinin birliktefaaliyet gostermesi gerekiyor [G:L(41)}" seklinde yorumlamistir,
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evre konulannda

cahsma yapmak ve sorumluluk

"~tilgii hakkmda ki dusttncelerinin

belirlenmesi

almak gibi konularda kimlere · gorev
konusunda arastirmaya katilan medya

ensuplannm %36' si sorumluluk almanm devlete ve devletin ilgili kurumlanna ait oldugunu
lirtmistir, Katihmcilar ozellikle bu konuda d~vletin caydmci cezalar ile cevreyi kirletenlere
~1 tedbir almmasma vurgu yapmisnr. Ala~ (2010)' a gore genelde cevre sorunlanrun
zumu devletten beklenmekte,

ve devletin bu konuda etkiri olmadigi dusunttlmektedlr.

rcekten de devletin cevreye gereken ilgiyi gosterdigi soylenemez. Ornegin, 1994 yilmda bir
stanenin catismm asbestosla kaplanmasi planlandigmda, Saghk Bakanhgi asbestosun saghk
sindan zararsiz oldugunu savunarak- plaru desteklemistir, Plarun gerceklestirilmesi cevreci
kurulusun cabalanyla engellenebilmistir (Akis, 1994).
Ji~mi~ ulkelerde yere 9op atmanm maddi olarak cezalandmlmasi ~uphesiz o cevrenin temiz
asmda etkili olmustur, Arna bunun yarunda cevre bilinci ve cevre egitimi de onemli bir
or olmaktadir. Arastirmaya katilan medya mensuplannm

%24' u gorev ve sorumluluk

arun egitim sistemi ve egitim kurumlanna ait oldugunu ifade etmistir, Cevreyi korumada
hesiz ki cevre egitimi genis yer kaplamaktadir.
ogru, Gunay ve Kacar (2012) tarafindan ogretmen adaylan uzerinde yapilan bir arastirma,
e ile ilgili egitim alan ogretmen adaylanrun cevre bilincinin, cevre egitimi almayanlara
e daha yuksek oldugunu ortaya koymaktadir. Gokmen, Ekici ve Ozturk (2012) tarafmdan
etmen adaylarma uygulanan arastirma sonuclannda da cevre egitiminin cevre bilinci ve
enin korunmasma katki sagladigi belirtilmektedir.
!hmc1larm en fazla vurguladigi tema ise cevre konularmda sorumluluk almak herkesin
evidir temasidir. Katihmcilann cogu cevreyi korumanm o cevre uzerinde yasayan herkese
oldugunu ve her seyin devletten beklenilmemesi gerektiginin altmi cizmistir. Uslusoy ve
ayirci (2010) ortaya koydugu benzer bir cahsmada konuyla ilgili cesitli cevaplar ahrurken,
tmiversite ogrencisinden sorumluluk sahipleri ile ilgili soruya cevap verenlerin cogunlugu

93, 7), sorumlulugun herkese ait oldugunu belirtmesi cahsmamizla paralellik gostermistir,

OYUT: Medya olarak cevre konularmda oz elestiri yaprlmasi:
tirmanm altmci ve son boyutunun medya mensuplan bolumu, medya kurumlanmn cevre
.ularmda eksik yonlerinin neler oldugunun belirlenmesi kapsammda olusturulmustur. Bu
baglaminda farkh medya kurumlarmda cahsan toplam 50 katihmciya, cevre konulanyla
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gili oz elestiri yapmalan

istenilerek

dii~iinceleri tespit edilmeye cahsilmisnr.

Besinci

oyuttaki soru ile ilgili olarak medya calisanlanmn dusunceleri asagida Tablo 13' de temalar

e oranlan belirtilmis ve katihmcilann gorusleri sunulmustur..
ablo 13: Medya olarak eevre konularmda

oz elestiri yapilmasn
Medya mensublari

Temalar

Say;

%

27

54

3

6

20

40

50

%100

evre konularma karsi duyarh bir kurumuz
evletle · . olan iliskilerimiz ve bazi ozel
larla olan ticari iliskilerimizden otiirii . bir
m olumsuzluklan gdrmezden geliyoruz
edya kurumlan cevre konulanna . daha fazla
irhk vermelidir
Top lam

strrmanm altmci ve son boyutunun medya mensuplan bclumu, medya kurumlanmn cevre
ulannda eksik yonlerinin neler oldugunun belirlenmesi kapsammda olusturulmustur.Bu
u hakkmda oz elestiri yapan katihmcilann %54' ii cahsnklan kurumlarm cevre konularma
~1

duyarh oldugunu, %6' si devlet ve kurum arasmda olan iliskiler ile bazi ozel kurumlarla .
ticari iliskilerden otiirii bir taknn olumsuzluklann gormezden gelindigini ifade ederken, .

ihmcilann %40'

,1

ise medya kurumlanmn cevre konulanna daha f~l~ agrrhk vermesi

medya cahsam bu soruya "Medya olarak eksik oldugumuzu dusunmuyorum.Egitim
aminda eksik olabiliriz.Gerekeni

haber yaptyoruz.Belki

ticari kaygilarla bazi seyleri

rmezden gelebiliriz. r;unkii. kii.9uk bir toplumuz reklam verenlerle bagtmtz var. Genelinde
kes haberini yapar.Yani Kibrts o yonden biraz daha ozgii.rluk9u.r;evreyede o yonden
iyarli.Medya duyarli degi! [G:L(9)]" seklinde yamt vermistir,

· baska medya mensubu bu soruyu "Elbette eksik yonlerimiz vardtr. Genelde bu konuda
bar olmast uzerine haber yaptyoruz. Oysa ki gazetelerin bu konuda ihbar beklemeden haber

tpmast.cevre gozlemi yapmasi.daha aktif olmast.haberini yaptigi yeri surekli takip etmesi
Elimizden

geldigince bahsettigim bu kaliba uymaya calistyoruz. Vlkede surekii

ve gelisen bir gundem var. Zaman zaman bizimde ihmal ettigimiz oluyor.Ama
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izellikle, vatandastan r;evre ile ilgili bir . ihbar gelirse, bu konuda kesinlikle . cok hassas

'avraniyoruz [G:L(l 4)]" seklindeyorumlamistir.
yru soruya bir diger basin cahsanmm verdigi cevap "Tum medyanzn eksiklikleri bize de

nstyor.Belirli sonuc odakli yaytnlarda meseleleri gundeme getiriyoruz ama isin sebeplerini
tptstni analiz etme irzce/e~e uzman . goraslerine yer verme konusunda daha zaafimtz
•

<

•

r. Ornegin sadece r;evre odaklt yazilar yazan kose yazarlart diger medya kuruluslartnda
madtgi gibi bizde yok.Duzenli
k. Olabildigince

yer

rutin · r;evre sayfalart. medyamtzda yok

veriyoruz ama r;ogu zaman isin olumsuz yonleri

nsiyor.daha yap1c1 .gelisttrtct.btlgilendirtct

bizde de
medyaya

yaytnlar yapmamiz gerekiyor.bu konuda daha

!Zla arastinp duzenli yaztlar yazacak uzmanlar.gonulluler bulmamamiz gerekiyor.cunku
sre ile ilgili surdurulebiltr

r;evre ile ilgili hem gonulliiliige hem de vatandas duyarhltgtni

fumlulugunu one cikartct ve s~rgulay1~1olmam1z gerekiyor [G:L(37)]" seklinde olmustur,
baska medya mensubu "United medya grubu olarak Yeni Duzen.Sim TV,Radyo Sim,Adres

rts ve internet portallanmizda

da bans gazeteciligi bunun yanznda Kanai Sim olarak

'uropal" Avrupa Birligi televizyonu' ile ortak i§birligi icerisindeyiz.Bunun yanznda AB
ijeleri icerisindeki r;evre konularinda ki yayinlartni ve AB 'nin cevre duyarlthklartni da
ek kamu spotlart ile gerekse kendi programlartmtz

icerisinde bunlan yaytnlartmtza

istttyorus.Aynca .yeni donemde de yesil televizyon olarak yeni televizyon programlartni
acagtz. Gonul isterdi ki daha iyistnt yapaltm daha fazlastni yapalzm.Elimizde ki imkanlan
,gru kullanarak yesil ekranimizi daha yukarilara cekme gayretindeyiz. Tum persond olarak
bilincimiz bu yondedir [G:L(35)]" seklinde gorti~belirtmistir.
soruya bir baska medya mensubu "Cevre konusu ve diger her turlt; konuya onem
termekteyis.Eger

iceride kameramanimiz

varsa ve elimizdeki sartlar el veriyorlarsa

emlere ve orgutlere katki koymaya caltstyoruz.Bir

eylem olduktan sonra arkastni

akmtyoruz. Ornegin bugunlerde olan r;iftr;i eylemi konusunda her gun yeni bir gelisme
un olmasin bu sureci takip ediyoruz. Yeni siktnular bas gosterirse veya . eylemin modeli
·gi§mi§ ise bunlan ekranlara tastmaya devam ediyoruz. Oz elestiri yapmak gerekirse bazen
stkintilanmiz

olmakradirBazen

yetersizlikler

olmaktadir. Orne gin

o

an

meramanlartmiz baska bir yerde haber yaptyor olabiliyorlar. Cevre konusunda surekli ozel
ber yaptyoruz.Belli bir noktadan sonra bizde ttkantyoruz.Ne kadar etkili olabiliyoruz? Bu
er geri donut/ere baktyoruz.Haberin surekliligi olmadigi icin ve gundemde farklt haberler
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ldugu zaman cevre ile ilgili haberleri goz ardz edebiliyoruz [G:L(28)}" seklinde yarut

cevre konulannda oz elestiri yapilmasi · konusunda elde edilen bulgular
medya calisanlanmn %54'ii cevre konulanna karsi cahstiklan medya

unun cevre konulanna karsi duyarh oldugunu iddia etmistir, Gorusmeler esnasmda
edya mensuplann cevre konulannda en duyarh medya kurumunun kendilerinin oldugunu
dia etmesi akillara medya kurumlan arasi rekabetten otiirii en iyi olma savasi.cikan bu
nucu · sorgulama hissiyati dogurmaktadir. Arastrrmanm bu boyutunda katihmcilann
svurdugu ikinci tema ise medya kurumlanmn cevre konulanna daha fazla agirhk vermesi
asidir, Medya mensuplanmn % 40'

1

bu temayi vurgulamaktadir. Arastirmamn ii9iincii

yutunun universite ogrencileri bolumunde; medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlar
nda ki dusunceler konusunda ogrencilerin % 64' ii, cevre konulanna clan gerekli ilginin
dya tarafmdan gosterilmedigini belirtmistir, iki farkh kanhmci grubun vardigi bu yargilar
z oniinde bulundurularak,Kuzey Kibns'ta ki medya kurumlannm cevre ile ilgili konularda
reken ilgiyi gostermedigi cikanmma vanlabilir.
stirmamn bu boyutunda karsimiza onemli bir detay cikmaktadir. Katihmcilardan ii.9 kisi,
letle clan iliskilerimiz ve bazi ozel kurumlarla clan ticari iliskilerimizden otiirii bir takim
suzluklan gcrmezden geliyoruz seklinde gorus belirtmistir, Farkh medya kurumlannda
san ve ozellikle yonetici konumunda clan bu bireylerin yaptiklan itirafvari aciklamalar
Jere bazi medya kurumlanmn, medyarun cbjektif olma ilkesine aykm hareket ettigini
termcktedir.Komi ile ilgili Ucman (2015) "cevre sorunlanna kamuoyunun dikkatini
ek · ve dolayisiyla da kamuoyu baskisi olusturmak medya . kuruluslanmn oncelikll
defleri arasmda olmalidir. Medyanm bu gorevi yerine getirmesinin bir insanhk borcu
ugunu kabul etmesi, hicbir dis etmenin, ticari gayenin etkisinde kalmadan hareket etmesi
ekir. Bu sekilde hareket edilmez ise; yakm zamanda ulasabilecekleri okuyucu ve izleyici
esi gezegenimiz uzerinde kalmayacaktrr" seklinde gorii~ belirtmistir.

so

Unfversite Ogrencileri

~BOYUT: Cevre konusunda duyarhhk noktasmda ki dii~iinceler:
astmnanm birinci · boyutunun ilniversite ogrencile~ bolumunde K.K.T.C.'

de ki

iversitelerde okuyan ogrencilerin cevre konulannda duyarhhk noktasmdaki dusuncelerinin
.

.

lirlenmesi kapsaminda olusturulmustur.Bu boyut baglammda farkh ilniversitelerde okuyan
plam 50 katihmcmm amaclanmn neler oldugu sorularak dusnnceleri tespit edilmeye
rsrlrmsttr.Birinci boyuttaki soru ile ilgili olarak universttecgrencilerinin dusunceleri asagida
blo 4' de temalar ile oranlan_belirtilmi~ve kanhmcrlann gorusleri sunulmustur,

blo 4: Cevre konusunda duyarhhk noktasmda ki dii~iinceler

Kanhmci durumu
Ogrenciler
Temalar

Sayr

%

· 1

-

plum.cevreye karsi duyarhdir,

6

12

oplum.cevreye gereken onemi vermemektedir.

35

70

evreye karsi duyarhhk kisiden kisiye degisim
stermektedir
Toplam

9

18

50

%100

.

.

.

I<..T.C.' de ki iiniversitelerde okuyan ogrencilerin, cevre konulannda 'duyarhhk noktasmda
.

'

.

'

.

'

.

,,

dusuncelerinin neler oldugu sorulmustur.Cevre konulannda · ki duyarhhk konusunda
encilerin %12' si toplumun cevreye karsi duyarh oldugunu, %70' i toplumun cevreye
eken onemi vermedigini, %18' i ise cevreye karsi duyarhhgm kisiden kisiye degisim
terdigini belirtmistir,
rulan soruya ogrencilerden biri "Toplum olarak 9evre konulartnda duyarlt degiliz.Etrafimiz
le doldu. Ozellikle Taskent koyt; civannda daglanmiz tas ocak9zlzgz yuzunden surekli
ulmakta [G:Lf$A:YDU(46)} seklinde yorum yaprmstrr.Bir diger ogrenci "9evreye duyarltltk
geri

kalmtslik

var.Fakat

bu

duyarliligtn

gelismesi

icin

tesvikier

iptlmtyor.Ornegin Almanya 'da icine bos pet sise attldigtnda size karstligtnda ucret
iyebilen cop toplama kutulari gelistirildi.Bu tur tesviklerin yaptlmast gerekmektedir
seklinde gorii~ belirtmistir.
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Bir baska ogrenci ise aym soruya
"Cevre konulartnda pek duyarlt degiliz.
Yesile karsi
.
.
saygtmiz

yok: Ozellikle <;op atma konusunda

kurtaracagtm

cok kott; durumdaytz.Insanlar

"ben mi

dunyayt" manttgtyla hareket ettigi icin duyarltlik noktasznda eksikligimiz

ortaya ctktyor [G:G:GAoa l)J" cevabim vermistir.
diger ogrenci "Maalesef <;evre konusunda duyarstztz. Ozellikle insanlar yedigi i<;tigi her

copum; etrafa atmaktadir [G:L:LAU(26)]"yamtim vermistir.
,..yru soruya bir diger ogrenci "Kibrts 'ta <;evreye. karst duyarli kisiler yok denecek kadar
'dtr. Yurt disinda bircok ulkede bulundum. 0 ulkelerle kendi ulkemi karsuasttrdigimda <;evre
'onusunda cok buyuk. farklar var. Ozellikle yerlere cop atma konusunda buyuk problem/er
i§iyoruz.En yaktndaki <;op kutusuna gidip <;opumuzu atmak yerine yerlere atmayi tercih
'iyoruz.Bu konuda.toplum biiincsiz ama daha da onemltsi.biz. Kibrts toplumu biraz U§~nge<;
toplumuz.Cop kutusuna gidip <;opu~uzu atamayacak kadar tembeliz [G:L$A:UKU(31)]"
tnu vermistir .

. T.C.' de ki iiniversitelerde okuyan ogrencilerin, cevrekonulannda duyarhhk noktasmda
dtlstlncelerinin yer aldigi boyut 'ile ilgili olarak 90k dusuk bir katihmcr oram toplumun
:yreye karsi duyarh oldugunu belirtirke_n,,arastirmaya katilan ogrencilerden %18'. i ise
,yreye karsi duyarhhgm kisiden kisiye degisim gosterdigini ifade etmistir, Arastirmarim bu
yutu ile ilgili olarak ogrencilerden9ok buyuk bir cogunluk'toplumun cevreye karsi gereken
iyi gostermedigini belirtmistir.Bu boyut ile ilgili elde edilen bilgiler bizlere, Kibns'rn
eyinde yasayan . toplumun 9evreye karsi

sorumluluklanm yerine , getirmedigini

stermektedir.<;evreye karsi duyarh olmak ve sorumluluklanmn yerine getirilmesiyle
" olabilecektir.K.K.T. C.' ta ki cevre bilinci ile ilgili Akis (2010) goruslerini . "Kuzey
ns'ta gelismis bir cevre bilincinden soz edilemez. Doganm gelismekte olan pek 90k ·
eye oranla dab.a el degmemis olusu, ulkenin cografi ve politik olarak tecrit edilmis
asmdan kaynaklanmaktadir, Giderek bozulan cevrenin korunabilmesi, devlete bu yonde
yapabilecek duzeyde bir kamu bilincinin ve gii9lii bir talebin yaratilmasma baghdir"
inde belirtmistir.
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OYUT:<;evre konusunda

diinyadaki gelismeler hakkmdaki

astirmarun ikinci boyutunun tmiversite

dii~iinceler:

ogrencileri bolnmunde

ilniversitelerde

okuyan

encilerin cevre konulannda diinyadaki gelismeler hakkmda ki du~iip.celerinin belirlenmesi
sammda . olusturulmustur.Bu

boyut

baglammda

ihmcmm ,du~un:celeri tespit edilmeye
iversite

universitelerde.

cahsilrmstir.lkinci

okuyan

toplam
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boyuttaki soru ile ilgili olarak

ogrencilerinin du~unceleri asagida Tablo 6' datemalar ile oranlan belirtilmis ve

ihmcilann gorttsleri sunulmustur.

blo 6:<;evre konusunda

diinyadaki gelismeler hakkmda dii~iinceler
Kanhmci durumu
Ogrenciler

Temalar

Sayi

unyada cevre sorunlan giderek artmaktadir

I

%

-

19

38

evre sorunlanna karsi onlemler ahmyor

8

16

Iiresel ismma dunyayi tehdit etmektedir

11

22

12

24

50

%100

oranla cevre

astirmada universite
. ogrencilerin,,, dunyadaki cevre olaylan ve cevre sorunlanyla ilgili
.

'

li~uncelerininnele~ oldugu belirlenmeye 9ah~~lm1~t1r.<;ewe konusunda dunyadaki gelismeler
akkmda kanhmcilann %38' i dunyada cevre sorunlanmngiderek arttignn, %l6's1 dtmyada
evre sorunlanna karsi onlemlerin almdigmi, %22' si kuresel ismmanm dunyamizi tehdit
igini belirtirken kanhmcilann %24' u ise diger dtmya ulkelerinin, K.K.T.C.' ye oranla
evre konularma karsi daha duyarh oldugunu ifade etmistir,

ir ogrenci bu soruya karsihk "Bu konuda bir taktm hareketlenmeler var ama bugun hala

'aha nukleer enerji santrallerinin yapimtna devam edilmektedir.Her ne kadar cevreci
kuruluslar olsa da baztlartntn cikarlari icin r;evreye zarar verilmeye devam ediliyor.Koskoca
ozon tabakstru deldik.Dahafazla ne yapabiliriz ki [G:GM·DAU(JO)J" yamtmi vermistir,
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baska ogrenci "Insanlar dusunmeden hareket ediyorlar.National Geoghraphic 'in yaptigi
ir arasttrma programi izlemistim.Programda maymunlartn yasadtgt yerlerdeki agaclar daha
kesilmesinden
.

dolayt, burada

yasayan

maymunlartn

r;ogunlugunun
, ' oldugunu
.
.•

nlatzyordu.Bu · sekilde insanoglu

canlt yasamina

mudahale

etmemeli.Bunlartn

onlemi

ltnmali diye dusunuyorum.Para kazanma htrsi ile dunyamtzt yok ediyoruz [G:G:GAU(J7)}"

.ym soruya bir baska ogrenci "Bir takim onlemler altntyor.Fakat kuresel tstnmarun devam
(tigini

gorunce

tum

r ::L:LAU(25)J"yamt1m

bu

calismalarin

gostermelik

oldugunu

gorebiliriz

vermistir,

orulan soruya bir baska . iiniversite ogrencisi "Cografyaya gore degisir.Ingiltere
'§adim,Hollanda

da bulundum.Hem

bireysel

hem de hukumetler

acisindan

ranilir. Ornegin Hollanda da "Kings Day" (Kral gunu) yapiltr.Insanlara

de

cok titiz .

acik yerlerde

tivaller, eglenceler yapiltr.Ne yapsantz kalabaliktan oturt; etraf cople dolar.Ama ertesi gun
lktigmiz da o alanda bir tane r;op bile bulamazstniz.Kuresel isi~ma noktastnda gun gectikce
(iiye dogru ilerliyor. Top/um tuketim toplumu oldugu icin ve biz/er sadece tuketmeye
ogramli · oldugumuz

icin ileride

i§iinmilyorum [G:Lf}A:0K0(33)]"

iytlestirme

anlaminda

pek bir seyin

degisecegini

cevabmi vermistir,

encilerden bir digeri bu soruya "Nukleer sa'!'ltraller yaptldtgi surece. dunyantn durumu
('£!,ye gidecekiir.Insanhk gelistikce dunya yok olacakur [G:Lf}A: YPU(48)]" seklinde yorum

iversite ogrenciledn, dunyadaki cevre olaylan ve cevre sorunlanyla ilgili dusttncelerinin
ler oldugunun belirlenmesi boyutu ile ilgili olarak kanhmcilann cogunlugu (%3 8) dunyada
re sorunlanmn giderek arttigim belirtmistir. Bu oran bizlere K.K.T.C. 'Ii universite
encilerinin dunyadaki cevre sorunlanm yakmdan takip ettigini gostermektedir. Benzer bir
isma ortaya koyan Ulusoy ve Panayirci (2010) Okan Universitesi uygulamah Bilimler
iksekokuluna bagh bolumlerde okuyan 163 ogrenciye uyguladiklan ankette "cevre
nusunda dunyadaki gelismelerin farkmda oldugunuzu dusunuyor musunuz?" sorusunu
rmus ve ogrencilerin yaklasik %56's1, cevre konusunda dunyadaki gelismelerin farkmda
ugunu belirtmistir.
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Katihmcilann

az bir cogunlugu dtmyadaki . cevre sorunlarma karsi onlemlerin ahndrgim

lJelirtirken ogrencilerin %22' si kilresel ismmanm dunyamizi tehdit ettigini belirtmistir, Konu
ile ilgili Zoray ve Pir(2007) dttnyamizi tehdit eden kilresel ismmanm etkilerini "kutup
.

.

olgelerinde .sicakhk artisma bagh olarak buzullarm erimesi, deniz suyu seviyesinin
ukselmesi; taskmlar, kryi .kesimlerde toprak kaybi, temiz su kaynaklanrun denize kansmasi,
sin buharlasma ve kurakhga~ bagh
olarak
yangmlar, gol ve irmak sulannm azalmasi, bitki ve
.
. .
'

ayvan 'turlerinin yok olmasi ya da azalmasi gibi bircok olumsuz gelisme meydana
elmektedir" seklinde belirtmistir. Bunun yarunda arastirmaya . katilan ogrencilerin %24'u
iger dunya illkelerinin K.K.T.C.'ye oranla cevre konulannda daha fazla gelistigi temasma
gu yapmistir. Bu temadan hareketle diger dunya illkelerinin cevre konulanna olan
asimi ogrencilerin dikkatini cekmis ve ogrenciler yasadig, illke ile mukayese ederek arada
buyuk farklarm · oldugu cikanmma varmistir. Diger dunya illkeleri bu konuda gelisme
.ydederken, illkemizde · henuz cevre konulannda somut adimlann anlmamasi cevre
anligmm islevligini sorgulatmaktadir,
HOYUT: Medyada eevre ile ilgili yapilan yaynnlar hakkmda ki dii~iinceler:
astmnanm · il9ilncil boyutunun tmiversite ogrencileri bolumu, ilniversitelerde okuyan
medyarun cevre konulanna olan yaklasinn hakkinda ki dusuncelerinin
kapsammda olusturulmustur, Bu boyut baglammda ilniversitelerde okuyan
plam · 5 0 kanhmciya medyada cevre ile. ilgili yapilan yayimlar hakkmda ki gorusleri
rularak dustmceleri tespit edilmeye cahsilmrstrr, U9iincu boyuttaki soru ile ilgili olarak
iversite ogrencilerinin dusnnceleri asagida Tabla 8' de temalar ile oranlan belirtilmis ve
nhmcilann gorusleri sunulmustur..
ablo 8: Medyada eevre ile ilgili yaptlan yaynnlar hakkmda ki dii~iinceler
Katihmcr durumu
Ogrenciler
Temalar
edya bu konuda yeterli yayim yapmaktadir
cevre konulanna gerekli ilgiyi
ostermemektedir
edyada.cevre konulanna oranla siyaset,kaza,
por ve adli olaylar gibi haber degeri daha
uksek haberler vamlmaktadrr.
Toplam

Sayi

%

5

10

32

64

13

26

50

%100
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ii9iincii · boyutunun

iiniversite

ogrencileri

cevre konulanna · olan yaklasmn
baglamda,
idaki dusunceleri sorulan katihmcilann

hakkmda

medyada

bolumu,

ogrencilerin , medya

ki goruslerinin

cevre

belirlenmesi

ile · ilgili yapilan yaynnlar

%10' u medyanm bu konuda yeterli yayim

apt1g1m, %64' ii medyanm cevre konulanna

gerekli ilgiyi gostermedigini , %26' si ise

edyamn, cevre konulanna oranla .siyaset.kaza ve adli olaylar gibi haber degeri daha yuksek
yimlara daha fazla onem verdigini belirtmistir.
rulan bu .soruya ogrencilcrden

biri "Bana gore medya bu konuda gerekli onemi

'stermemekiedir.Gene/de kaza haberleri ve siyasetle ilgili haberlere yer verirler.Cevreyle
ili haberlere cok az yer verirler.Onu da ayda ytlda bir deja gidip bir etkinlikle ilgili haber
ttklartnda yaytmlarlar {G:GMDAU(9)]" cevabini vermistir.
diger ogrenci bu soru karsisinda "Gazetelerde bu gibi yaytnlar yaptltyor fakat top/um
umsuz oldugu icin bu pek bir etki yapamtyor [G:G:GA oa 9)] "seklinde gorii~ belirtmistir.
soruya bir · diger ogrend "Cevre konusunda pek yaytm yapmamaktadirlar. Genellikle
aset ile ilgili haberler yaytmlamaktadirlar [G:L:LAU(26)]" yamtim vermistir,
"er bir ogrenci bu soruyu "Medyada yaytnlanan haberlere pek aldins etmem r;unkil
.gruluk orani nedir pek bilmiyorum.Medya bu konuda objektif davranmaz.Bazen insanlart

1

voke etmek icin bazen ise duyarli olduklari icin haber yaparlar.Bu yuzden pek samimi
muyorum.Yaptlan yaytnlari yeterli bulmuyorum.Cunka r;evreye hala daha gerekli ilgi
terilmiyor [G:LSA: UKU(39)]" seklinde yanrtlamistir.

r baska ogrenci ise "Bazen sorunun oldugu bolge ile ilgili haberler yaptltr a~a bu yeterli
'gildir. Genellikle siyaset,spor ve adli olaylarla alakali haberler yaptlmaktadir
·YD0(41)]" yamtim vermistir.

edyada cevre konulannda yapilan yayimlar hakkmdaki dusunceler bakildigmda yiiksek
nhmci

orammn medyamn cevre konulanna gereken ilgiyi gostermedigi goru~iinii

vunmustur, Ogrencilerin % 64' ii gorii~iiniibu yonde belirtirken, ogrencilerin sadece %10'
medyanm bu konuda yeterli yayim yaptiguu belirtmistir. Arastirmaya katilan ogrencilerin
26' si ise medyamn, cevre konulanna oranla siyaset, kaza, spor ve adli olaylar gibi haber
geri daha yuksek yayimlara daha fazla onem verdigini belirtmistir. Aslmda ikinci ve ii9iincii
malar genel olarak medyamn cevreye gereken ilgiyi vermedigi sonucunu dogurmaktadir. 0
56

de ogrencilerin %90'

1

medya kurumlanmn cevre konulanna gereken onemi vermedigi

asmda hem fikirdir demek yanhs olmaz.Konu ile ilgili. Ucman, (2015)"anayasanm 56;
ddesinde "Herkes saghkh ve dengeli bir cevrede yasama hakkma _sahiptir. Cevreyi ·
istirmek, cevre saghgnu korumak ve cevre kirlenmesini onlemek devletin ve · vatandasm
vidir." denilmektedir. Bu insan olmanm en temel hakkmm yerine getirilip getirilmedigi
ip etmek medyanm bashca gcrevlerinden biridir. Arna maalesef bu· kadar insanhgm
eceginin

kaderini

etkileyen bu

konulara · medyamiz · · gerektigi ilgi

ve

ozeni

stermemektedir. · Cogu zaman isin carpici · tarafi ile ilgilenmektedir. Gazete ve
evizyonlarda adliye ' muhabiri, belediye muhabiri, futbol muhabiri, magazin muhabirleri
en, dunyamizm gelecegini ilgilendiren cevre konusuna ozel bir birim maalesef
unmamaktadir. Bunun sebeplerinin ne oldugunu hep birlikte dustmmemizde fayda vardir.
re sorunlannm katlanarak arttrgi ulkernizde yaym organlannda magazin ve profesyonel
bol ile ilgili sayfalar saatler aynhrken, cevre He ilgili gostermelik yaymlar yapilmaktadrr"
inde goruslerini ifade etmistir,

ivan ve arkadaslan (2007) benzer bir cahsmayi, Konya ilinde yer alan yazih ve gor~el
ya kurumlannda cevre haberlerine verilen onemin saptanmasi icin yapmis ve arastirma
nucunda "Cevre sorunlan her gecen
()f

gun

bu kadar artmaktayken, gazetelerde magazin ve

hakkmda sayfalar dolusu habe!ler. yer almaktadir. Boyle olunca halkm hayati acidan
cevre konusunda haber alma ozgiirlugu elinden almmaktadir" yargisma

slanova (2015) benzer 'bir cahsmayi Lefkosa'da o·grenim goren lise ogrencileri. uzerinde
pmis ve ogrencilerin %49' u yasamlabilir bir cevre icin TV ve radyolarda, medyada basm
-~- yaym araclanyla cikan cevre ile ilgili programlarm halkm bilinclendirilmesi icin yetersiz
ldugunu belirtmistir.Farkh bir cahsmada Ath ve Uzun, (2010) Ankara'da orta ogretim
grencileriuzerinde yaptiklan cahsma sonucunda ogrencilerin cevre ile ilgili gelismeleri
" · 'ilk gazetelerde takip etme oranlarmm %45 civarmda oldugunu bunun nedenlerinin ise
azetelerdeki programlarm yetersiz olusu seklinde bildirilmistir.

.BOYUT: Medyada eevre Ile ilgili yapilan yayunlardan sonra davramslarda meydana
gelen degi~imler:
Arastirmanm dorduncu boyutunun tmiversite ogrencileri bolumu, medyada yer alan cevre
haberlerinin, ogrenciler uzerinde davrams degisikli meydana getirip getirmediginin
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belirlenmesi

kapsammda

olusturulmustur,

Bu boyut baglammda,

universitelerde

okuyan

toplam 50 katthmciya, rnedyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann birey iizerinde davranis
degisikligine yol acip acmadigi hakkmda dii~unceleri sorularak konu hakkinda ki dusunceleri
tespit

edilmeye

.ogrencilerinin

cahsilnustir.

dnsuncelerl

Dorduncu · boyuttaki

asagida

Tablo

10'

soru

ile

datemalar

ilgili

olarak

ile oranlan

universite

belirtilmis

ve

katiltmcilann gorusleri sunulmustur,

'

'

ablo 10: Medyadaeevre ile ilgili yapilan yayimlardan sonra davramslarda meydana
gelen degisimler
Katihmcr durumu
Ogrenciler
Temalar

Sayr

%

Medyada yapilan yayimlar birey iizerinde
duyarhhgi arttmyor
Medyada yapilan yayimlar.bireyi sadece
bilinclendirir fakat · birey uzerinde . davranis
degisikligi yaratmaz
Bu kisiden kisiye degisiklik gosterir ve
etkilenme suresi 90k kisa olmaktadir .
Top lam

6

12

23

46

21

42

50

%100

.:

.

astirmanm dorduncu boyutunun iiniversite ogrencileri bolumu, medyada yer alan haberlerin
irey iizerinde davrams degisikligine yol acip acmadigmm belirlenmesi kapsammda
Iusturulmustur, Bu baglamda sorulan soruya kanhmcilann % 12' si medyada yapilan
ayimlann birey iizerinde duyarhhgi arttirdigrm, %46'. si medyada yapilan yayimlann bireyi ·
adece bilinclendirdigini fakat birey iizerinde davrams degisikligine yol acmadigmi
.vunurken,ogrencilerin %42' si ise bu durumun kisiden kisiye degisiklik gosterdigini ancak
ilenme siiresinin 90k kisa surdugunu belirtmistir,
grencilerden biri bu soruya "Eger bunun top/um uzerinde bir etkisi olsaydi simdiye kadar
ok temiz bir cevremiz olabilirdi.lnsanlar hicbir sekilde bilinclenip onlem almadi.Dedem ve
abam kaptan oldugu icin denizle cok icli dtsltytm.Bu yuzden ozellikle denizin temiz tutulmasi
oktastnda cok hassas davrantyorum.Medyada

boyle bir haber okursam bu benim uzerimde
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'tkili olabilir. Ozcesi · medyada yap1lan yaytmlar toplum uzerinde etki yaratmtyor. Cunki;
edyada bu konuya onem vermemektedir [G:GM·DAU(3)]"~eklinde
.'

yamt vermistir.
.

'

diger ogrenci ise "Kibrts insantntn soyle bir ozelligi var. Gorulen bir haber veya olay
syal medyada paylasilir.Fakat bunu eyleme donusturme noktasznda alanlarda hie kimseyi
lamazstniz.Sadece gosteris amaclt hareket ediyorlar [G:G:GAU(20)]" yamtim vermistir,
ym soruya ogrencilerden bir digeri "Etrafta 9evre sorunlart var oldugu icin hence yapilan

etkisi olmuyor.Sadece

btlinclilik yarattyor [G:L:LAU(29)J"diyerek

gorii~

oneltilen soruya bir diger ogrenci "Kisi gercekten bilincli., ve duyarli ise zaten 9evreye zarar
rici hareketlerde bulunmaz.Ya da bulundugu ortami kirletmez.Fakat hen medyada yaptlan
tytmlartn bu konuda · pek etkili oldugunu dusunmuyorum.Insanlar bu konuda sadece
Wn9lenmektedir.Eyleme

donu§turme noktasznda sorun yasanmaktadir

[G:G:UKU(39)]"

tmi vermistir.
iger bir ogrenci is bu soruyu "Toplum yaptlan yayimdan 1-2 gun veya)-2 ay etkilenir daha
nra tekrar eski haline doner. <;evreye karsi duyarltlik cocukluktan itibaren kazanilmasi
reken bir bilinctir.Sonradan kazanilamaz [G:G:YDU(42)]" seklinde yorumlamistir,

edyada cevre ile ilgili yapilan yayimlardan sorira davramslarda meydana gelen degisimler ·
nusunda arastirmaya katilan universite ogrencilerinin yanya yakim · medyada yapilan
yimlann bireyi sadece bilinclendirdigini .fakat , birey uzerinde davrams . degisikligine yol
madigmi belirtmislerdir. Bu sonuc bizlere medyamn birey uzerinde sadece bilinclilik
atngnu ve konudan haberdar ettigini fakat ogrencileri bu konuda eyleme gecmeye tesvik
.

.

emedigini gorebiliyoruz.Kisaca medya bireyleri uyusturmaktadir diyebiliriz. Arastirmanm
· ci boyutunun medya mensuplan bolumunde ayru soru medya mensuplarma sorulmus ve
edya mensuplarmm

%48'i

bireylerin bu

yayimlan

kendi

hayatlannda

eyleme

onu~tfumeyip sadece o konuda bilinclendigini belirtmislerdir. Bu bulgulardan yola cikarak,
edyanm birey uzerinde sadece bilinclilik yarattigmi ve konudan haberdar ettigini fakat
oplumu bu konuda harekete geciremedigi cikanmma varabiliriz. Patrick Bratlinger, konu ile
ilgili olarak genel olarak kultur sanayinin ve ozelde de medyamn, "Sirk" oyunlarmdaki gibi
halki uyusturmak icin kullamldigmi soylemektedir.t'Aydogan,2004)
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nan ve Temur {2012) ise yaptiklan calismada llkogretim Snnf Sosyal Bilgiler ve Turk Dili
gitimi

ogretmen

ldugunu
grencilerin

adaylanmn. medyadan

belirtmislerdir.

Ote yandan

gelen mesajlara tepkilerinin

arastirmanm

bu boyutunda

du~uk seviyede

arastmnaya

katilan

az bir kismi yapilan yayimlann toplumun duyarhhgmi artnrdigim savunmustur.

u tema hakkinda ogrencilerin verdigi puan ise %12'dir. Ogrencilerin %42'si ise bu durumun

degisiklik gosterdigini ancak etkilenme sfuesinin 90k kisa sfudiigunu

.BOYUT:<;evre konusunda eahsma yapmak, sorumluluk almak gibi hususlarda kimler
9rumluluk almab
boyutunun universite ogrencileri bolumu, medyada yer alan cevre
aberlerinin, ogrenciler tizerinde davrams degisikli meydana getirip getirmediginin
lirlenmesi
kapsammda
olusturulmustur, Bu boyut baglammda, universitelerde okuyan
'
..
plam 50 katihmciya, medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann birey uzerinde davrams
egisikligine yol acip acmadrgi hakkmda dusunceleri sorularak koriu hakkmda ki dustmceleri
spit edilmeye cahsilrmstir. besinci boyuttaki soru ile ilgili olarak universite ogrencilerinin
.u~unceleriasagida Tablo 12' de belirtilen oranlar ve temalar altmda belirlenmis ve verilen

ablo 12: Cevre konusunda eahsma yapmak, sorumluluk almak gibi hususlarda kimler
orumluluk almah
Kanhmci durumu
. Ogrenciler
Temalar

Sayr

%

almak devlete ve devletin ilgili
kurumlanna aittir
Bu herkesin gorevidir

25

50

17

34

Egitim sistemi ve egitim kurumlanna gorev
dusmektedir
Toplam

8

16

50

%100
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astirmanm besinci boyutunun tlniversite ogrencileri bolumu, universite ogrencilerinin cevre
onulannda

calisma yapmak ve sorumluluk almak gibi konularda kimlere gorev dii~tiigil

akkmda ki dustmcelerinin belirlenmesi kapsammda olusturulmustur, Bu baglamda sorulan
i:uya kanhmcilann %50'si cevre konularmda sorumluluk almamn devlete ve devletin ilgili
larma ait oldugunu, %34' ii sorumluluk almanm herkesin gorevi oldugunu ifade
erken, arastmnaya katilan ogrencilerin %16' si sorumluluk alma konusunda egitim sistemi
egitim kurumlanna gorev dii~tilgiinii belirtmistir, ·
.orulan soruya ogrencilerden biri "Devletin bu konuda tesvik etmesi gerekir.Her bolgede bu

nuda caltsma

yapmast

icin sivil. top/um kuruluslarini

orgutlemelt.desteklemetidir

:GM·DAU(3)]" seklinde cevap vermistir,
ir. diger ogrenci "Bu konuda sorumluluk herkese. dil§ilyor.Sorumlulugu,sadece bir kurulusa
.

'a olguya yikmak olmaz.Ozellikle devletin bu noktada kesin kurallar ve caydinct cezalar
usturmasi gerekiyor.Eger ceza uygulanmazsa insanlanmiz belli bir sure gectikten sonra
'·

ar eski hallerine donecekiir [G:G:GAU(l6)}" diyerek goruslerini belirtmistir,
"'rencilerden bir digeri "Tabi ki sorumluluk almak herkesin gorevidtr.Her seyi' bastan

klememek gerekir. Insanlartn sorumluluk almast gerekiyor [G:L:LAU(23)}" seklinde yamt

ogrenci bu soruya karsilik

"Ozellikle yasanilan yerde devlet olgusu varsa,bu

rumluluk en basta devletindir.Devletin bunu bir devlet politikast

haline getirmesi

rekiyor.Devlet bu sekilde bu farkindaltgi kendi, icinde ki kurumlara yaymalt ' diye
~§ilnuyorum[G:L$A:LAU(44)}" cevabmi vermistir,

evre konularmda

cahsma yapmak ve sorumluluk almak gibi konularda kimlere gorev

"~tiigii hakkmda ki dusttncelerlnin belirlenmesi konusunda arastirmaya katilan universite
grencilerinln yansi cevre konulannda cahsma yapip sorumluluk almanm devlet ve devletin
gili kurumlarma gorev dusmektedir temasma vurgu yaprmstir.Devletin

bu noktada cevre

olitikasi olusturup sorunlan bu politika cercevesinde cozmelidir. Fakat K.K.T.C.'de devletin
maalesef bir cevre politikasi yoktur. Konu ile ilgili Yakm Dogu Universitesi (YDU) Cevre
gitimi ve Yonetimi Anabilim Dah Baskam Doc. Dr. Serife Gunduz, cevre konusunda devlet
olmasmm onemini vurgulayarak, "Cevre konusunda devlet politikalanrmz

yok.
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Mevcut durumlann surekliligi yok, surekli degisim icerisinde, yonetici olanlann duyarhligma
veya ilgi alanlarma kalmis" diyerek · devletin cevre politikasi yontmden zafiyetlerini dile
getirmistir,
Katiluncilann

%34'

yapmaktadir,

Bunun

kurumlanna

ii sorumluluk

almanm

yanmda · ogrencilerin

herkesin · gorevi
az bir kismi

oldugu temasina

sorumluluk

almanm

vurgu
egitim

ait oldugunu belirtmistir, Tum bu sonuclar · medya mensuplann aym · soruya

verdikleri cevaplar ve. elde edilen sonuclarla karsrlastmldigmda,

Ogrencilerin %50'si bunun

devlete ve devletin ilgili kurumlanna ait oldugunu soylerken, medya mensuplannm %40' 1
sorumluluk almamn herkesin gorevi oldugunu belirtmistir.
Bu boyutta elde edilen verilere bakildigmda "sorumluluk almak devlete ve devletin ilgili
kurumlanna

aittir ile sorumluluk almak konusunda egitim sistemi ve egitim kurumlarma

dusmektedir" temalanm belirten medya rnensuplannm oram sirasiyla %36 ve %24' tilr.
Universite ogrencilerinin aym temalara verdigi oy oranlan ise sirasiyla %50 ve %l6'd1r. Bu
sonuclardan hareketle, medya mensuplannm
sorumlulugu

genele

yayarak

%70' i ile i.iniversite ogrencilerinin %66's1mn

sahiplenmedigini

ve sorumlulugu

kurumlara

devrettigini

soyleyebiliriz, Akis (2010) Kuzey Kibns'ta cevre bilinci adli calrsrriasmda "cevre sorunlarmm
cozumunde en biiyi.ik sorumlulugun devlete dii~ti.igi.i goril~ii, aslmda her tilrlii sorunu devletin
cozmesini bekleyen, ve en iyi ifadesini "devlet baba" nitelemesinde bulan yaygm bir anlayism
uzantisidir. Bu goril~e kosut olarak, · cevre sorunlarma duyarh bir genclik yetistirmek icin
okullarda bu konuda ders verilmesini isteyenlerin oram % 92 (337 kisi)' dir. Yani, ·bu
konudaki egitim yine devletten beklenmektedir" crkanmma varmistir.

6.BOYUT: Birey olar~k eevre konularmda oz elestiri yapilmasr ·.
astirmanm altmci ve son boyutunun i.iniversite ogrencileri bolumtt, i.iniversite ogrencilerinin
evre konulannda

eksik yonlerinin neler oldugu hakkmda ki dusnncelerinin belirlenmesi

kapsammda

olusturulmustur,

Bu boyut baglammda,

i.iniversitelerde okuyan toplam

50

katihmctya,

cevre konulanyla

ilgili oz elestiri yapmalan istenilerek bireylerin bu konuda

samimi olup olmadiklan tespit edilmeye cahsilrmstir. Altmci boyuttaki soru ile ilgili olarak
i.iniversite ogrencilerinin dusunceleri asagida Tablo 14' de temalar ile oranlan belirtilmis ve
katilimcilann gorusleri sunulmustur, ·
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Tablo 14: Birbirey olarak eevre konularmda

oz elestiri yapilmasi

Kanhmci durumu
Ogrenciler
Temalar.

· Sayr

%

Birey olarak cevreyi koruyanlardamm

25.

50

Cevreye zarar verenlerdenim

9

18

Cevreye karsi zararhyim ne de yararhyim

16

32

50

.%100

..

Top lam

.

Arastirmanm altmci ve son boyutunun universite ogrencileri bolumu, universite ogrencilerinin
cevre konulannda

eksik yonlerinin neler oldugu hakkmda ki dusuncelerinin belirlenmesi

kapsammda olusturulmustur. Bu baglamda cevre konulannda oz elestiri yapan ogrencilerin
%50' si birey olarak cevreyi korudugunu ifade ederken, ogrencilerin %18' i cevreye _zarar
verdigini itiraf etmistir, Bunun yanmda ogrencileriri %32'si ise cevreye zarar vermedigini
aym zaman da cevreye yarar saglayan faaliyetlerde de bulunmadigmi belirtmistir.
Aym soruyu bir baska ogrenci "Baktigtmizda goreve gelen her hukumetin programznda
'sosyal devlet anlaytst yatmaktadtr.Eger
11JUf!aka gundemlerine

sosyal devlet anlaytstni benimsiyorlarsa bu konuyu
sosyal devlet olacaksan, <;evreye karsi duyarlilik

almahdirlar.Eger

konusunda politika uretmelistn.Bu gorev devlete.devlet mekanizmastna

tonra bu sivil top/um kuruluslarina

indirgensin

ait olmali ki daha

ve buradan . da halka yansuilabilsin

G:L$A: YDU(49)}" seklinde yorumlanustir,

Sorulan bu . soruya bir ogrencinin cevabi "Bu konuda kendimizi ovmemeliyiz.Dunyayi
'rletmemeliyiz.Bir birey olarak bazen cevreyi kirletmekteyim.Ama bir zara verdtgimtzde veya
ere bir

cop

attigimizda

bu bizim vicdammizt

debiliyorsak ne mutlu bize [G:GM·DAU(5)]"

rahatstz edip bu kotu altskanligi terk

seklinde olmustur,

ir diger ogrenci ise bu soruya "Dogruyu soylemek gerekirse ne 9evreye zarar veren biriyi ne
9evreye 90k sahip cikan biriyim [G:G:GAU(19)]"

cevabmi vermistir,

ir baska ogrenci "Ben 9evreye karsi duyarli bir bireyim. Ozellikle arabam da coplertmi
iriktirip toplu bir sekilde

cope

atarzm.Kesinlikle coplerimi yere atmam [G:L:LAU(32)}"

klinde cevap vermistir,
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Aym soruya ogrencilerinden biri "('evreye · karsi muhakkak benim de duyarsiz davrandigim

zamanlar olmustur,

Zaten teknolojiyi

vermektedir.Ama gunumus: dunyasinda

kullanan bireyler . dolaylz olarak <;e_vreye zarar
teknolojiden

uzak kalmakta · olmuyor.Ornegin

kullandigtmiz kalemler icin agaclar kestltyor.Eger birdenfazla kaleminiz varsa bu da dogaya
zaravertr.lhiiyaeimiz kadar altp kullanmaltyiz [G:L$A:UKU(45)]"

seklinde cevaplamisnr.

Bir baska ogrenci ise sorulan bu soruya karsihk "Sigara icerek · r;evreye zarar
verenlerdenim.Ama coplert yere atmama konusunda cok ozen gosteririm [G:L$A: YDU(50)]"
cevabim vermistir.

birey olarak cevre konulannda oz elestirinizi yapilmasi konusunda ogrencilerin yansi
Birey olarak cevreyi koruyanlardamm temasma vurgu yapnuslardir. Tipki · medya
mensuplannm belirttigi gibi ogrencilerin yansi da cevreye karsi duyarh olduklanru ifade
etmi~lerdir.Konuyla ilgili Akis (1994)'m yaptigi arastirmaya kanlanlann kendilerini cevreye
duyarh olarak tarumladrgmi, fakat gundelik hayatta cevreyi korumak icin hemen hemen hie
gcstermediklerini belirtmistir.
katilann ogrencilerin %18'i bu boyutta cevreye zarar veren bireyler oldugunu
etmislerdir, Ogrencilerin %32'si ise cevreye zarar vermedigini aym zamanda cevreye
saglayan aktivitelerde bulunmadigim belirtmistir,
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BOLUMV

4.1 TARTI~MA

Bu bolumde arastmna sorusuna iliskin bulgulann tartisilmasi ve yorumlanmasi yapilacaktir,
Eide edilen bulgulardan cikanlan sonuclara gore yorumlar literaturle desteklenerek
okuyucunun konuyu daha iyi kavramasma yardimci olunmaya calisilmistir.
Gi.infuniizde cevreyle alakah bircok sorun yasanmaktadir. Bireyler veya kurumlar kisisel
menfaatleri dogrultusunda dogayi tiiketmekte ve yok etmekten kacmmamaktadir. Bu konuyla
ilgili duyarh STO'ler ve STK'lar her ne kadar kampanya baslanp surdurse de bunlan genis
kitlelere ulastirmak icin medyaya ihtiyac duymaktadrr, Fakat medya bu konuda 9oziimiinesas
adresi degildir, Bu konuda yapilan diger calrsmalar medyamn cevre konularmda duyarlihk
yaratmada dogru adres olmadignn, cevre bilinci ve duyarhhgi arttmnanm 9eyre bilincinin
egitim mufredatma almmasi ile mumkun olacagmi ortaya koymaktadir,
Medyamn

cevre

konulannda

duyarsizlastmci

etki~inin incelendigi bu

calismada,

K.K.T.C.' deki medya kurumlan tarafmdan yapilan cevre temah yayimlannm, toplumu
okuyup bilinclendigi konularda, eyleme gecirebilme durumu arastmlrmstir.

EDYA MENSUPLARI

Medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann toplumun duyarhhgma etkisi konusundaki
dii§iincelerincelendigi boyutun medya mensuplan bolumunde iizerinde en fazla durulan tema,
medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann toplumun duyarhligmi artnrdigidir. Bu konuda
arastirmaya katilan medya mensuplanrun yansi medyada yapilan yayimlann toplumun cevre
konulanna karsi olan duyarhligim arttirdigim belirtmistir, ilk temamn aksine arastirmaya
katilan medya mensuplannm % 26' si medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann toplumun
duyarhhgma hie bir etkisi olmadigi temasma vurgu yapnnsnr, Yuz yuze yapilan gorusmeler
esnasmda bazi medya cahsanlan sadece yapilan cevre haberleri degil diger konularda da
yapilan haberlerin toplumun duyarhhgmi arttmnadigim belirtmistir,
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Ote yandan medya mensuplannm · % 16' · si medyada,

cevre konulanyla

ilgili yapilan

yayimlann toplum uzerindeki etkisinin kisa sureli oldugunu belirterek aslmda ikinci temanm
saglamasim yapan bir cevap vermistir,
.

Di;ilncii temarun

ikinci temadan tek farki ise etkilenme

.

.

suresinin kisa olusudur, Son olarak katihmcilanndan

.

.

%8 gibi az bir oran medyada cevre ile

ilgili yapilan yayimlarm toplum tarafmdan tam olarak algrlanamadigim belirterek sorunun
medya kurumlanndan degil toplum tarafmdan kaynaklandigmi savunmustur.
Bu konu ile ilgili Merton ve Lazarsfeld, ortalama bir okuyucu ya da dinleyicinin enformasyon
akisma maruz kalmasi, onlan uyarmak yerine uyusturmaktadir.
olmasi gerekenden

fazla vakit ayirmak ise orgtitlenmis

Okumaya ya da dinlemeye

eylemin paylasilma olasihgim

azaltmaktadir. Birey cok sayida sorun ve problemi okuduktan ya da izledikten sonra eylemin
hatlanru · ele ahr. Ancak

orgutlenmis

toplumsal

eylemle

ilgili dusunsellik

utuncan . oteye gecemez ve .· bireyin dusunce yoluyla sorunla uzaktan baglanti kurma
cabalari aktiflik olarak nitelendirilmemektedir
mensuplanrun

(Allen, 1980). Bu iddiadan hareketle, medya

medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann toplumun duyarhhgnu arttirdigi

iddiasi akillara cahsanlann

yaptigi isin onemsenmemesinden

cekindigini veya cahstig;

kurumun imajmm zedelenmesinden cekindigini getirmektedir.

Medyada

yapilan

yayimlardan

sonra toplumun

bu · uyanlan kendi hayatmda

eyleme

donii~tilriip donusturmedigi kapsammda medya mensuplan tarafmdan en cok vurgulanan tema
bireylerin bu yayimlan kendi hayatlannda eyleme donusturmeyip sadece o konu hakkmda
bilinclendigidir.
.

.

Bu durumu L~arfeld ve Melton "konu hakkinda bilgi sahibi olan birey
~

.

medya tarafmdan uyanlmistir ve bu sahiplik onun kendisiyle ovtmmesine neden olmaktadir.
Bir konu hakkmda enformasyona ya da bilgiye sahip olmakla eyleme gecmenin birbirine
kanstmlabildigi

iddia edilebilir. Birey, toplumsal bir sorunla ilgili olarak kendini uyanlrms

ve ilgili hissedip o konuya davramssal olarak tepkisiz kalabilir (Allen, 1980)" seklinde
aciklarmstir. Ancak medya mensuplan bunun nedeninin medyarun duyarsizlastmci etkisiyle
alakah

olmadigmi.sorunun

kaynaklandigmi

Kuzey

Kibns

toplumunun

konuya

kayitsiz

kalmasi

savunmustur. Arastirmanm birinci boyutunda medya mensuplan medyada

yapilan yayimlann

toplumun duyarhhgmi

artnrdigmi

ifade ederken arastirmanm

ikinci

boyutunda ise yapilan yayimlan toplumun eyleme donustttrmeyip konu hakkmda sadece
bilinclenmekle

kalmdigim belirtmistir,

Bu sonuclar, medyarun bireyleri uyanp harekete

gecirmek yerine onlan uyusturdugunu kamtlamaktadtr. Bunun yanmda kanhmcilann %30' u
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bireylerin medyada ki yayimlarr dikkate alrp kendi hayatlarmda eyleme donii~tilrdiigiinii
· belirtmistir. Fakat
medya mensuplarmm
.
. ..

%22' si ise · medyada yapilan yayimlann herkes
'

'

iizerinde ayru etkiyi yaratmadrgim, uyanlan eyleme donusturmenin kisiden kisiye degistigini
belirterek medyamn herkes iizerinde aym etkiye sahip olmadigmm altim cizmistir,
Arastirmanm bu boltimtinde medya mensuplanmn yaptiklan cevre haberlerini dikkate alip,
kendi hayatlarma yansitabilme konusunda medya mensuplan tarafindan uzerinde . durulan ii9
. temadan en yiiksek orani, medya
mensuplannm yaptiklan
haberleri ' · hayatlanna yansitngr
.
.
konusu alnustir.
Cahsmanm bu boyutunda
elde edilen sonuclara
gore arastirmaya katilan
.
'
.
.

medya mensuplarimn yansmdan fazlasi, yaptigr haberleri kendi hayatma yansitmaktadir. Bu
bolumde elde edilen bulgular, medya cahsanlannm yandan fazlasmm, cevre konulannda
davramslannda meydana gelen degisimlerde medyada yaptiklan yayimlann etkili oldugunu
gostermektedir. Cikan bir diger sonuc ise az bir katrhmcmin bu haberleri kendi hayatma
yansrtmadigidir, Katihmcrlarm %34' ucevreye karsi duyarh olmada medya yayimlanmn bir
etkisinin olmadigmi, bunda birey olarak eevre bilinci ve cevre duyarhhgi tasimalarmm etkili
oldugunu belirtmistir; ikinci ve 'u9iincil temadan elde edilen sonuclar birlestirildiginde aslmda
arastirmanm bu boyutunda medya mensuplanmn yansimn, medyamn cevre konusunda birey
'

.

.

.

.

'

:

iizerinde davranis degistirmede etkili oldugunu diger yansmm ise medyada yapilan
yayimlann cevre konularmda davranis degistirme iizerinde etkili olmadigim belirttigi ortaya
crkmaktadir. Bu sonuctan hareketle, konu hakkmda medya mensuplannm gorii~ aynhgma
sahip oldugu soylenebilir. .
Arastmnada gazeteci kimligi dismda vatandas olarak cevre ile ilgili herhangi bir eyleme
kanhm gosterme konusunda katihmcilar en fazla gazeteci kimligi dismda cevre eylemlerine
kanhm gcsterme temasma vurgu yapmistir. Fakat bunun yamnda eylemlere sadece gazeteci
olarak katilanlar ile eylemlere sivil olarak katilanlar arasmda pek bir fark olmadigi sonucu
ortaya cikmaktadir. Arastirmaya katilan medya mensuplarmm %l6's1 ise cevre eylemlerine
katilamama sebebini cahsma saatleri ile calisma vardiyalanmn aym saatlere denk gelmesi
seklinde belirtmistir. Genellikle cahsma vardiyalannm 08:00 ile 17:00 arasmda oldugunun ve
genel olarak cevre ile ilgili eylem ve aktivitelerin bu saat dilimi arasmda vuku buldugu icin
katihm gosteremediklerini ifade etmislerdir, Arastirma sonucunda konu ile ilgili katihmcilann
%24'ii ise yapilan sevre eylemlerini kitlelere ulastirarak eylemlere dolayli yonden katkida
bulundugunu belirtmistir.
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Cevre konulannda

cahsma yapmak ve· sorumluluk almak · gibi konularda kimlere gorev

dii~tiigli hakkmda ki dusuncelerinin

.

belirlenmesi
.

konusunda
.

arastirmaya kanlan medya
'

'

mensuplannm %36' si sorumluluk almanm devlete ve devletin ilgili kurumlanna ait oldugunu
belirtmistir. Katihmcilar ozellikle bu konuda devletin caydmci cezalar ile cevreyi kirletenlere
karsi tedbir almmasma. vurgu yaprmstir. Akis
(1994)' a gore genelde cevre sorunlanmn
.
,

'

.

'

.

9oziimii devletten beklenmekte, ve devletin bu konuda etkin olmadigr dii~iinillmektedir.
Gercekten de devletin cevreye gereken ilgiyi gosterdigi scylenemez, Ornegin, 1994 yilmda bir
hastanenin cansmm asbestosla kaplanmasi planlandigmda, Saghk Bakanhgi -asbestosun
saghk acrsmdan zararsiz oldugunu savunarak- plaru desteklemistir. Planm gerceklestirilmesi
cevreci bir kurulusun cabalanyla engellenebilmistir,
Gelismis ulkelerde yere 9op atmamn maddi olarak cezalandmlmasi suphesiz o cevrenin temiz
tutulmasmda etkili olmustur, Arna bunun yarunda cevre bilinci ve cevre egitimi de onemli bir
faktor olmaktadir, Arastirmaya katilan rnedya mensuplarmm %24' ii gorev ve sorumluluk
almanm egitim sistemi ve egitim kurumlarma ait oldugunu ifade etmistir, Cevreyi korumada
~iiphesizki cevre egitimi genis yer kaplamaktadir.
Ozdogru, Gunay ve Kacar (2012) tarafindan Bgretmen adaylan i.izerindeyapilan bir arastirma,
cevre ile ilgili egitim alan ogretmen adaylannm cevre bilincinin, cevre egitimi almayanlara
gore daha yuksek oldugunu ortayakoymaktadir. Gokmen, Ekici ve Ozttirk (2012) tarafmdan
ogretmen adaylanna uygulanan arastirma sonuclannda da cevre egitiminin cevre bilinci ve
cevrenin korunmasma katki sagladigi belirtilmektedir.
Katihmcilann en fazla vurguladigi · tema ise cevre konularmda sorumluluk almak herkesi
gorevidir temasidrr. Katihmcilann cogu cevreyi korumanm o cevre i.izerindeyasayan herkese
ait oldugunu ve her seyin devletten beklenilmemesi gerektiginin altmi cizmistir, Uslusoy ve
Panayirci (2010) ortaya koydugu benzer bir cahsmada konuyla ilgili cesitli cevaplar ahmrken,
163 i.iniversiteogrencisinden sorumluluk sahipleri ile ilgili soruya cevap verenlerin cogunlugu
(%33,7), sorumlulugun herkese ait oldugunu belirtmistir,
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UNiVERSiTE OGRENCiLERi
K.K.T.C.' de ki ilniversit~lerde okuyan ogrencilerin, cevre konulannda duyarhlik ~oktasinda
.

'

.

ki dusuncelerinin yer aldig; boyut ile ilgili olarak 90k dii~iik bir katihmci oram toplumun
cevreye karsi duyarh oldugunu belirtirken, arastirmaya katilan ogre~cilerden %18' i ise
cevreye karsi duyarhhgm kisiden kisiye degisim gosterdigini ifade etmistir. Arastirmanm bu
boyutu ile ilgili olarak ogrencilerden 90k buynk · bir cogunluk toplumun cevreye karsi gereken
ilgiyi gostermedigini belirtmistir, Bu boyut ile ilgili elde edilen bilgiler bizlere, Kibns'm
kuzeyinde yasayan toplumun cevreye karsi

sorumluluklanni yerine . getirmedigini

gostermektedir. Arasnrmaya katilan ogrencilerin Ganey Kibns'm K.K.T.C.'ye oranla cevreye
karsi daha duyarh oldugunu ve cevreyi daha temiz tuttuklanm belirtmistir, Bunun sebepleri
arasmda Gtiney Kibns'm Avrupa Birliginin bir iiyesi. olmasi bu nedenle Avrupa
standartlannda cevre ile ilgili yasalarm uygulanmasi gosterilebilir. Ancak cevreye karsi
duyarh olmak ve cevreyi korumak: sorumluluklann · yerine getirilmesiyle · mumkun
olabilecektir.K.K.T.C.' ta ki cevre bilinci ile ilgili Aki~ (1994) goruslerini "Kuzey Kibns'ta
gelismis bir cevre bilincinden soz edilemez. Doganm gelismekte olan pek 90k iilkeye oranla
daha el degmemis olusu, iilkenin cografi ve politik olarak tecrit · edilmis olmasmdan
kaynaklanmaktadir, Giderek. bozulan cevrenin korunabilmesi, devlete bu yonde bask!
yapabilecek diizeyde bir kamu bilincinin ve gii9lii bir talebin yaratilmasma baghdir" seklinde
belirtmistir.I kuzey Kibns'ta cevrebilinci sevgin akl~ I~1k tmiversitesi I isletme fakiiltesi)
Universite ogrencilerin, diinyadaki cevre olaylan ve cevre sorunlanyla ilgili dusuncelerinin
neler oldugunun belirlenmesi boyutu ile ilgili olarak katihmcilann cogunlugu (%38) dunyada ·
cevre sorunlanmn giderek artngrm belirtmistir. Bu oran bizlere. K.K.T.C.' Ii· universite ·
ogrencilerinin diinyadaki cevre sorunlanm yakindan takip ederek bu sorunlann farkmda
.oldugunu gostermektedir, Benzer bir cahsmaortaya koyan Ulusoy ve Panayirci (2010) Okan
Universitesi uygulamah Bilimler Yiiksekokuluna bagh bolumlerde okuyan 163 ogrenciye
uyguladiklan ankette "cevre konusunda dunyadaki gelismelerin farkmda oldugunuzu
dusunuyor musunuz?" sorusunu sormus ve ogrencilerin yaklasik %56's1, cevre konusunda
diinyadaki gelismelerin farkmda oldugunu belirtmistir,
Kanhmcilann az bir cogunlugu dunyadaki cevre sorunlanna karsi onlemlerin almdigim
belirtirken ogrencilerin %22' si kuresel ismmanm dunyamizi tehdit ettigini belirtmistir. Konu
ile ilgili Zoray ve P1r (2007) dunyannzi tehdit eden kiiresel ismmanm etkilerini "kutup
bolgelerinde sicakhk arnsma bagh olarak buzullann erimesi, deniz suyu seviyesinin
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yiikselmesi; taskmlar, kiyi kesimlerde toprak kaybi, temiz su kaynaklanmn denize kansmasi,
asm buharlasma ve kurakliga bagh olarak yangmlar, gol ve irmak sulannm azalmasi, bitki ve
.

.

hayvan tiirlerinin yok olmasi ya da azalmasi gibi bircok olumsuz gelisme meydana
gelmektedir" seklinde belirtmistir, Bunun yamnda arasnrmaya katilan ogrencilerin %24'u
diger dunya illkelerinin K.K.T.C.'ye oranla cevre konulannda daha fazla gelistigi temasma
vurgu · yapmistir. Bu temadan hareketle diger dtlnya illkelerinin cevre konularma olan
yaklasnm ogrencilerin dikkatini cekmis ve ogrenciler yasadig; ulke ile mukayese ederek arada
90k buyuk farklann oldugu eikanrmna varmistir. Diger dunya ulkeleri bu konuda gelisme
kaydederken, ulkemizde henuz cevre konularmda somut adimlann atilmamasi cevre
bakanhgmm islevligini sorgulatmaktadir.

Medyada cevre konulannda yapilan yayimlar hakkmdaki dusunceler bakildigmda yi.iksek
katilimci orammn medyamn cevre konularma gereken ilgiyi gostcrmedigi goru~unu
savunmustur, Ogrencilerin % 64' u.goru~unu bu yonde belirtirken, ogreocilerin sadece %10'
u medyanm bu konuda yeterli yayim yapugmi belirtmistir. Arastirmaya katilan ogrencilerin
%26' si ise medyanm, cevre konularma oranla siyaset, kaza, spor ve adli olaylar gibi haber
degeri daha yuksek yayimlara daha fazla onem verdigini belirtmistir, Ashnda ikinci ve u9uncu
temalar genel olarak medyanm cevreye gereken ilgiyi vermedigi sonucunu dogurmaktadrr, 0
halde ogrencilerin %90'. 1 medya kurumlannin cevre konulanna gereken onemi vermedigi
'

'

noktasmda hem fikirdir demek yanhs olmaz. Pehlivan, Yashoglu, Karaca ve Yilmazturk
(2007) benzer bir cahsmayi, Konya ilinde yer alan yazih ve gorsel medya kurumlannda cevre
haberlerine verilen onemin saptanmasi -i<;in .yapnus ve arastirma sonucunda "Cevre sorunlan
her gecen gun bu kadar artmaktayken, gazetelerde magazin ve spor hakkmda sayfalar dolusu
haberler yer almaktadir, Boyle olunca halkm hayati acidan onem tasiyan cevre konusunda
haber alma ozgfuliigu elinden almmaktadir" yargisma varmislardir.Aslanova (2015) benzer
bir calismayi Lefkosa'da ogrenim goren lise ogrencileri uzerinde yapmis ve ogrencilerin %49'
u yasamlabillr bir cevre icin TV ve radyolarda, medyada basm ve yayin araclanyla cikan
cevre ile ilgili programlann halkm bilinclendirilmesi icin yetersiz oldugunu belirtmistir. Farkh
bir cahsmada Ath ve Uzun, Ankara'da orta ogretim ogrencileri uzerinde yaptiklan cahsma
sonucunda ogrencilerin cevre ile ilgili gelismeleri gunluk gazetelerde takip etme oranlanmn
%45 civarmda oldugunu bunun nedenlerinin ise gazetelerdeki programlarm yetersiz olusu
seklinde bildirilmistir,
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Medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlardan sonra davramslarda meydana gelen degisimler ·
konusunda

arastirmaya

kanlan iiniversite ogrencllermin

yayimlann bireyi sadece bilinclendirdigini
acmadigmi belirtmislerdir,

yanya yakmi medyada yapilan

fakat birey_ . uzerinde . davranis degisikligine yol

Bu sonuc bizlere medyamn birey uzerinde sadece bilinclilik

yarattigim ve konudan haberdar ettigini fakat ogrencileri bu konuda eyleme gecmeye tesvik
edemedigini gorebiliyoruz. Kisaca medya bireyleri uyusturmaktadir diyebiliriz. Arastirmanm
· ikinci boyutunun medya mensuplan bolumunde aym soru medya mensuplanna sorulmus ve
medya

mensuplannm

%48'i · bireylerin

bu · yayimlan

kendi

hayatlannda

eyleme

donii~ti.irmeyip · sadece _o konuda .bilinclendigini belirtmislerdir, Bu bulgulardan yola cikarak, ·
medyarun birey uzerinde sadece bilinclilik yaratngmi ve konudan haberdar ettigini fakat
toplumu bu konuda harekete geciremedigi cikanmma varabiliriz. Patrick Bratlinger, konu ile
ilgili olarak genel olarak kiiltiir sanayinin ve ozelde de medyarun, "Sirk" oyunlarmdaki gibi
halki uyusturmak icin kullamldigim soylemektedir.
Karaman ve Karatas (2009) tarafmdan yapilan cahsmada, ogretmen adaylanmn medyadan
'

•

'

I

'

gelen mesajlarm iceriklerini analiz etme ve tepki verme becerilerinin dusuk oldugunu
belirtmislerdir.Inan ve Temur (2012) ise yaptiklan cahsmada Ilkogretim Smif, Sosyal Bilgiler
ve Turk Dili Egitimi ogretmen adaylanmn medyadan · gelen mesajlara tepkilerinin dii~iik
seviyede oldugunu belirtmislerdir,
Ote yandan arastumanm bu boyutunda arasnrmaya katilan ogrencilerin az bir kismi yapilan
yayimlann toplumun duyarhhgmi arttirdigim savunmustur. Bu tema hakkuida ogrencilerin
verdigi puan ise %12'dir. Ogrencilerin %42'si ise bu durumun kisiden kisiye degisiklik
gosterdigini ancak etkilenme siiresinin 90k kisa sfudiigi.inii'belirtmi~tir.
Cevre konulannda cahsma yapmak ve sorumluluk almak gibi konularda kimlere gorev
dii~tiigii hakkmda ki dusuncelerinin belirlerimesi konusunda arastirmaya katilan iiniversite
ogrencilerinin yansi cevre konulannda cahsma yapip sorumluluk almamn devlet ve devletin
ilgili kurumlanna gorev dtismektedir temasma vurgu yapmistir.Devletin bu noktada cevre
politikasi olusturup sorunlan bu politika cercevesinde cozmclidir. Fakat K.K.T.C.'de devletin
maalesef bir cevre politikasi yoktur. Konu ile ilgili Yakm Dogu Universitesi (YDU) Cevre
Egitimi ve Yonetimi Anabilim Dali Baskam Do9. Dr. Serife Giindiiz, cevre konusunda devlet
politikasi olmasmm onemini vurgulayarak, "Cevre konusunda devlet politikalanmiz yok.
Mevcut durumlann surekliligi yok, siirekli degisim icerisinde, yonetici olanlannduyarliligma
veya ilgi alanlanna kalmis" diyerek devletin cevre politikasi yonunden zafiyetlerini dile
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getirmistir, Kutlay(2013)KKTC

Karpaz bolgesi sakinlerine yonelik cevre sorunlan ve cevre

bilincini arasnrdigi cahsmasmda.bolge

sakinlerinin cevre bilincine sahip oldugunu ancak

sahip oldugu bu bilincin planh ve organize bir bicimde yararh davramslara yonlendirecck bir
otoritenin var olmadigrm bolge sakinlerinin goruslerinden yola cikarak ifade etmistir, Yine
konu ile ilgili benzer .bir arastrrma Aslanova (2015) tarafmdan yapilrms K.K.T.C. Cevre
Bakanhgmm

faaliyetleri hakkinda sorulan soruya ogrencilerin %87'si Cevre Bakanhgmm

yeterli faaliyetler yapmedignu belirtmistir.
Katihmcilann

%34'

ii .sorumluluk almamn herkesin gorevi oldugu temasma vurgu

yapmaktadir. Bumm yanmda ogrencilerin az bir. kismi sorumluluk almamn egitim
k:urumlanna ait oldugunu belirtmistir. Tum bu sonuclar medya mensuplarm aym soruya
verdikleri cevaplar ve elde edilen sonuclarla karsrlastmldrgmda, Ogrencilerin %50'si bunun
devlete ve devletin ilgili kurumlanna ait oldugunu soylerken, medya mensuplanmn %40'

1

sorumluluk almanm herkesin gorevi oldugunu belirtmistir.
Bu boyutta elde edilen verilere bakildigmda "sorumluluk almak devlete .ve devletin ilgili
k:urumlanna aittir ile sorumluluk almak konusunda egitim sistemi ve egitim kurumlanna
gorev dusmektedir" temalanm belirten medya mensuplanmn oram sirasiyla %36 ve %24' tur.
Universite ogrencilerinfn aym temalara verdigi oy oranlan ise sirasiyla %50 ve %16'drr; Bu
sonuclardan hareketle, medya mensuplannm ·%70' i ile universite ogrencilerinin %66'smm
sorumlulugu genele yayarak sahiplenmedigini 'ye sorumlulugu kurumlara devrettigini
soyleyebiliriz. Akrs (1994) Kuzey Kibns'ta cevre bilinci adh calismasmda "cevre sorunlanmn
9oziimunde en buyuk sorumlulugun devlete du~tligu gorii~u,ashnda her turlu sorunu devletin
· cozmesmi bekleyen, ve en iyi .ifadesini "devlet baba'' nitelemesinde bulan yaygm bir anlayism ·
uzantisidir. Bu gorii~e kosut olarak, cevre sorunlanna duyarh bir genclik yetistirmek icin
okullarda bu konuda ders verihnesini isteyenlerin oram % 92 (337 kisi)' dir. Yani, bu
konudaki egitim yine devletten beklemnektedir" cikartmina varrmstir..
Medya olarak cevre konulannda oz elestiri yapilmasi konusunda elde edilen bulgular .
incelendiginde medya cahsanlannm %54'ii cevre konulanna karsi cahstiklan medya
kurumunun cevre konulanna karsi duyarh oldugunu iddia etmistir, Gorusmeler esnasmda
medya mensuplann cevre konulannda en duyarh medya kurumunun kendilerinin oldugunu
iddia etmesi akillara medya kurumlan arasi rekabetten otilrii en iyi olma savasi, cikan bu
sonucu sorgulama hissiyati dogurmaktadir, Arastirmanm bu boyutunda katihmcilann
basvurdugu ikinci tema ise medya kurumlannm cevre konulanna daha fazla agirhk vermesi
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temasidir. Medya mensuplannm
boyutunun

% 40' 1 bu temayi vurgulamaktadir .. Arastirmanm ii9ililcu

iiniversite ogrencileri ,boliimiinde, medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlar

hakkmda ki dusunceler konusunda ogrencilerin % 64' ii, cevre konulanna olan gerekli ilginin

medya tarafmdan gosterilmedigini belirtmistir. iki farkh katilimci grubun vardigi bu yargilar
goz onunde bulundurularak, Kuzey ~bns'ta ki medya kurumlannm cevre ile ilgili konularda
gereken ilgiyi gostermedigi cikanmma vanlabilir,
.

'

Arastmnanm bu boyutunda karsnmza onemli bir detay cikmaktadrr. Kanhmcilardan ii9 kisi,
devletle olan iliskilerimiz ve .baz1 ozel kurumlarlaolan ticari iliskilerimizden otiirii bir takim
olumsuzluklan gormezden geliyoruz seklinde gorii~ belirtmistir. Farkli .medya kurumlarmda
'

cahsan ve ozellikle yonetici konumunda olan bu bireylerin yaptiklan itirafvari aciklamalar
bizlere bazi medya kurumlannm, medyanm objektif olma ilkesine aykm hareket ettigini
gostermektedir.U9man (2015) bu durumu "cevre sorunlanna kamuoyunun dikkatini cekmek
ve dolayisiyla da kamuoyu baskisi olusturmak medya kuruluslannm oncelikli hedefleri
arasmda olmahdir. Medyamn bu gorevi yerine getirmesinin bir insanhk borcu oldugunu kabul
etmesi, hicbir dis etmenin, ticari gayenin etkisinde kalmadari hareket etmesi gerekir. Bu
sekilde hareket edilmez ise; yakm zamanda ulasabilecekleri okuyucu ve · izleyici kitlesi
gezegenimiz uzerinde kalmayacaktir" seklinde yorumlamistir.

Bir birey olarak cevre konulannda oz elestirinizi yapilmasi konusunda ogrencilerin yansi
Birey
olarak cevreyi koruyanlardarum
temasma vurgu yaprmslardir. · Tipki medya
'
.
.
mensuplannm belirttigi gibi ogrencilerin yansi da cevreye karsi duyarh olduklanm ifade
.

.

.

'

.

'

etmislerdir. Konuyla ilgili Akis (1.994):'myaptig; arastirmaya ~at1!anlannke~~ilerini cevreye
duyarh olarak tammladigim, fakat gundelik hayatta cevreyi korumak icin hemen hemen hie
caba gostermediklerini belirtmistir.Arastirmaya kanlann ogrencilerin %18'i bu boyutta
cevreye zarar veren bireyler oldugunu itiraf etmislerdir. Ogrencilerin %32'si ise cevreye zarar
vermedigini aym zamanda cevreye yarar saglayan aktivitelerde bulunmadigim belirtmistir.

73

,.

4.2 SONU<;

Arastirmamn bu bolumunde elde edilen bulgulara dayah sonuclara ve be sonuclar goz onune
almarak bazi oneriler Ilzerinde durulmustur,

Medya Mensuplari

1.BOYUT: Medyada eevre ile ilgili yapilan yayunlarm toplumun duyarhhgma etkisi
hakkmdaki dii~iinceler:

· Medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann toplumun duyarhhgma etkisi konusundaki
dustmceler incelendigi zaman medya_ mensuplan tarafindan uzerinde en fazla durulan tema,
medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann toplumlJ?- duyarhhgim arttirdrgidir. Bu konuda
arastirmaya katilan ~edya rnensuplannm %50.' si medyada yapilan yayunlann toplumun
cevre konulanna karsi olan duyarhhgnu larttirdigim savunmustur. · ilk temanm aksine
arastirmaya katilan medya mensuplannm % 26' · si medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlann
'

'

'

toplumun duyarhhgma hie; bir etkisi olmadigi temasma vurgu yapmistir. 6te yandan medya
mensuplannm
% 16' si medyada, cevre konulanyla ilgili
yapilan yayimlann
toplum
.
'
.
.

iizerindeki etkisinin kisa sureli oldugunu belirterek aslmda ikinci temamn saglamasnu yapan
'

'

bir cevap vermistir. Uc;ilnci.i temarun .ikinci temadan tek farki ise etkilenme si.iresinin kisa
"

'

olusudur, Son olarak kanhmcilanndan %8· gibi az bir oran medyada cevre ile ilgili yapilan
yayimlann toplum t~afmdan tam · .olarak ·: alg1lari~ad1gllll . belirterek sorunun medya
kurumlanndan degil toplum tarafmdan kaynaklandigmi savunmustur.

Cevre sorunlanru genis kitlelere yayip halka duyurmak ve cevre bilinci yaratmak suphesiz
buyuk onem tasimaktadir. Medya kuruluslan bu konuda kendilerini yeterli gormektedir fakat
medya samldigi gibi toplumu harekete gecirecek etkiye sahip degildir. Medya tarafmdan
yogun enformasyona maruz kalan birey konu hakkinda harekete gecmek yerine o konuda
sadece bilinclenmektedir. Nitekim bu iddia arastirmanm i.iniversite ogrencileri bolumunde
kanrtlanmistir, Aynca medya mensuplanrun %26's1 medyada cevre ile ilgili yapilan
yayimlann toplumun duyarhhgma hie; bir etkisi olmadigiru belirtirken %l6's1 ise medyada,
cevre konulanyla ilgili yapilan yayimlann toplum uzerindeki etkisinin kisa sureli oldugunu
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belirtmistir. Bu bulgulann toplammda ortaya cikan oran, medyanm toplum iizerinde etkisinin
oldugu yargisim tartisihr 'hale getirmektedir, Bu konuda _9evre bilincini onemi ve cevre
.

.

egitiminin gerekliligi bir kez daha ortaya cikmaktadrr. .Medyada olumsuz cevre olaylanm
gi.indeme getirmekten ziyade cevre .hakkinda etkili ve bilgi verici yayimlar yaparak cevrenin
onemine vurgu yapmahdir. Aynca devlet ve medya kurumlan birlikte hareket edipurkutucu
kamu spotlan hazirlayarak cevre duyarhhgim ve bu duyarhhgi reel hayata yansitmayi
topluma karuksatabilirler.

2.BOYUT: Medya yayunlarmdan

sonra toplum eevre konularmda duyarh hareket

ederek bu uyarilarm eyleme donii~tiiriilmesi:

Medyada yapilan yayimlardan . sonra toplumun bu uyanlan kendi . hayatmda

eyleme

donil~tiirilpdonusturmedigi kapsanund_amedya mensuplan tarafindan en 90k vµrgulanaritema
bireylerin bu yayimlan kendi hayatlarmda eyleme donusturmeyip sadece o konu hakkmda
bilinclendigidir,

Katihmcilann %48'i bu· goril~il savunmustur, Bu durumu Lazarfeld ve

Melton "konu hakkmda bilgi sahibi olan birey medya tarafindan uyanlmistir ve bu sahiplik
onun kendisiyle ovunmesine neden olmaktadir. Bir konu hakkmda enformasyona ya da
bilgiye sahip olmakla eyleme gecmenin birbirine kanstmlabildigi iddia edilebilir. Birey,
toplumsal bir sorunla ilgili olarak kendini uyanlmis ve ilgili hissedip o konuya davramssal
olarak tepkisiz kalabilir (Allen, 1989)" seklinde aciklarmstrr. Bunun yarunda katilnncilann
%30' u bireylerin · medyada ki yayimlan · dikkate alip kendi . hayatlannda eyleme
donil~tiirdilgi.inil belirtmistir. Fakat .medya mensuplannm %22' si ise medyada yapilan
yayimlarm herkes uzerinde aym etkiyi yaratmadigim, uyanlan eyleme donusturmenin kisiden
kisiye degistigini belirterek medyamn herkes iizerinde aym etkiye sahip olmadigmm altim
cizmistir.
Bu boyuttaki sonuclar goz onune almdigmda, birinci boyutta medyarun toplum iizerinde
duyarhhgi arttirdigim soyleyen medya mensuplanmn arastmnanm ikinci boyutunda daha
once verdigi cevapla celistigi sonucuna vanlmaktadir. Aynca ortaya cikan bu sonuclar
medyamn

toplumu

harekete

gecirmek

yerine

onlan

uyusturmaktadir

iddiasmi

dogrulamaktadir, Medya kurumlan tarafmdan, medya yer alan haberlerin toplum tarafmdan
nasil karsilandigmr olcen bir anketin diizenli olarak topluma uygulanmasi gerekmektedir. Bu
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sekilde toplumdan geri donut alan medya kurumlan kendi eksiklerinin farkma varrnah ve
eksik olan yonlerinin uzerine gidip daha etkili yayimlar yapmalidir.

3.BOYUT:Bireyin

eevre ile ilgili yapt1g1 yaynnlarr

dikkate ahp, kendi hayatmda

eyleme

donii~tiirmesi

Arastirmanm bu bolumunde medya mensuplanmn

yaptiklan cevre haberlerini dikkate ahp,

kendi hayatlanna yansitabilme konusunda medya mensuplan tarafindan tizerinde durulan ii<;
temadan en yuksek oram, medya mensuplanmn

yaptiklan haberleri hayatlarma yansittigi

konusu alrmstir, Cahsmanm
bu boyutunda elde edilen sonuclara gore
arasnrmaya katilan
.
.

medya mensuplanmn % 54'ii, yapngr haberleri kendi hayatma yansitmaktadir, Bu bolnmde
elde edilen bulgular, medya cahsanlannm

yandan

fazlasmm, cevre konulannda

davramslannda meydana gelen degisimlerde medyada yaptiklan yayimlann etkili oldugunu
gostertnektedir. Cikan bir diger sonuc ise az bir kanhmcmm bu .haberleri kendi hayatma
yansitmadrgidrr.Bu gorii~ii savunanlann oraru ise %12'dir. Kanhmcilann %34' ii cevreye
karsi duyarh olmada medya yayimlanmn bi~ etkisinin olmadigmr, bunda birey olarak cevre
bilinci ve cevre duyarhhgi tasimalannm etkili oldugunu belirtmistir. ·

Bu bolumde edilen sonuc gosteriyor ki · · medya · mensuplan yaptiklan haberleri kendi
hayatlanna yansrtmaktadir. Meydamn bir vitrin oldugunu dii~iiniirsek bu vitrini dolduran ·
medya mensuplanmn cevre konularmda yaptiklan haber ve uyanlara once kendilerinin .
.
.
uymasi gerekmektedir. Medyaya karsi · duyarh olmayan bireyin yapngi haberin
inandmcthgmdan bahsetmek zordur. Medya kurumlan bu konuda aktivite dttzenlemeli, cogu
aktiviteye basm veya medya kurulusu olarak degil bu· tiir aktiviteleri organize eden
kurumlardan biri olarak katilmahdir, lkinci ve ii<;iincu temadan elde edilen sonuclar
birlestirildiginde aslmda arastmnanm bu boyutunda medya mensuplannm yansmm, medyanm
cevre konusunda birey tlzerinde davrams degistirmede etkili oldugunu diger yansmm ise
medyada yapilan yayimlann cevre konulannda davranis degistirme nzerinde etkili olmadigim
belirttigi ortaya crkmaktadir. Bu sonuctan hareketle, konu hakkmda medya mensuplannm
goru~ aynligma sahip oldugu soylenebilir. Aynca buradan cikanlabilecek bir diger sonuc ise
medyamn aym zamanda bunyesinde bulunan cahsanlan bile etkileyemedigidir, Medya
kurumlan ozellikle bu konu hakkmda kendi cahsanlanna egitim vererek cevre bilinci
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kazandirmahdir. Cevre konusu medya kururnlannm yayin politikasmm olmazsa olmazi haline
getirilmesi gerekmektedir.
4.BOYUT: Gazeteci kimligi drsmda vatandas olarak eevre ile ilgili herhangl bir eyleme
katilnn gdsterme
Arastirmada gazeteci kimligi dismda vatandas olarak cevre ile ilgili herhangi bir eyleme
kanhm gosterme konusunda kanhmcilann

%32'si gazeteci kimligi disinda cevre eylemlerine
.

.

kanhm gosterme temasma vurgu yapmisnr. Fakat bunun yamnda eylemlere sadece gazeteci
olarak katilanlar ile eylemlere sivil olarak.katilanlar arasmda pek bir fark olmadigi sonucu
ortaya cikmaktadrr. Kanhmcilann %28'i cevre ile ilgili eylemlere gazeteci kimligi ilke
kanldigmi ifade etmistir. Arastirmaya katilan medya mensuplanmn %l6's1 ise ·9evre
eylemlerine katilamama sebebini cahsma saatleri ile cahsma vardiyalannm aym saatlere denk ·
gelmesi seklinde belirtmistir. Genellikle cahsma vardiyalarmm 08:00 ile 17:00 arasmda
oldugunun ve genel olarak cevre ile ilgili eylem ve aktivitelerin bu saat dilimi arasmda vuku
buldugu icin katihm gosteremediklerini ifade etmislerdir. Arastirma sonucunda konu ile ilgili
katihmcilann %24'ii ise yapilan cevre eylemlerini kitlelere ulastirarak eylemlere dolayh
yonden katkida bulundugunu belirtmistir,
Bu boyutta elde edilen sonuclar ilginc bir detayi ortaya cikarmaktadir. Arastirmaya katilan 50
medya mensubunun sadece lti'smm gnndelik hayatta cevre ile ilgili eylemve aktivitelere
katildigi sonucu ortaya cikmaktadir. Katilamama sebebi olarak cahsma saatlerinin cok olusu
ve eylem saatleri ile vardiyalannm cakismasi gosterilmistir, Medyamn vitrin oldugu goz
onunde bulundurulursa,
medya calisanlannm cevre
ile ilgili . eylemlere katilmayip
toplumun'
'
'
.
.

.

· bu yonde duyarh hareket etmesinin beklenmesi bir celiski yaratmaktadir, Aynca ara~t1rmamn.
ilk boyutunda cevreye karsi duyarh oldugunu belirten medya kururnlan cahsanlanmn
eylemlere katilmamasi
veya katilamamasr
celiskinin bir diger boyutunu olusturmaktadir..
.
.
Medya kururnlannm bu konuda cahsanlan daha duyarh hale getirip onlan, sadece haber
pesinde kosan degil, ozel haber yapip cevre konulannda topluma bilgi verebilen hale .
donusttmnelidir. Bu ise ancak etkili bir cevre egitimi ile mii.mkii.n olabilir.
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5.BOYUT: Cevre konusunda eahsma yapmak, sorumluluk almak · gibi hususlar da
kimler sorumluluk almah:
Cevre konulannda cahsma yapmak ve ·sorumluluk almak gibi konularda kimlere · gorev
dii~fiigil hakkmda ki dii~ilncelerinin belirlenmesi · konusunda kanhrncilann en fazla
'

vurguladigi tema cevre konulannda sorumluluk almarun herkesi gorevi oldugu temasidir,
Katihmcilann %40'19evreyi korumanm o cevre uzerinde yasayan herkese ait oldugunu ve her
seyin devletten beklenilmemesi gerektiginin altmi cizmistir, Uslusoy ve Panayirci (2010)
ortaya koydugu benzer bir cahsmada konuyla ilgili cesitli cevaplar ahmrken, 163 tiniversite
ogrencisinden sorumluluk sahipleri ile ilgili soruya cevap verenlerin cogunlugu (%33,7),
sorumlulugun herkese ait oldugunu belirtmistir,
Arastirmaya katilan medya mensuplanmn %36' st ise sorumluluk almanm devlete ve devletin
ilgili kurumlanna ait oldugunu belirtmistir, Kanhmcilar ozellikle bu konuda devletin caydmci
cezalar ile cevreyi kirletenlere karsi tedbir almmasma vurgu yapmisnr. Akis (201O)' a gore ·
genelde cevre sorunlanmn · 9oziimu devletten beklenmekte, ve devletin bu konuda etkin
olmadigr dusunulmektedir. Gercekten de devletin cevreye gereken ilgiyi gosterdigi
· soylenemez; Ornegin, 1994 yilmda bir hastanenin catismm asbestosla kaplanmasi
planlandigmda, Saghk · Bakanhgi -asbestosun saghk acisindan zararsiz oldugunu · savunarakplaru

desteklemistir.

Plamn

gerceklestirilmesi

cevreci . bir

kurulusun

cabalanyla

engellenebilmistir.
Gelismis ulkelerde yere 9op atmarun maddi olarak cezalandmlmasi suphesiz o cevrenin temiz
tutulmasmda etkili olmustur..Ama bunun yanmda
cevre bilinci ve cevre
egitimi
de onemli bir
.
.
.
.
.

faktor olmaktadir. Arastirmaya katilan medya mensuplanmn %24' ii gorev ve sorumluluk
almarun egitim sistemi ve egitim kurumlanna ait oldugunu ifade etmistir. Cevreyi korumada
snphesiz ki cevre egitimi genis yer kaplarnaktadir.
Ozdogru, Gunay ve Kacar (2012) tarafmdan ogretmen adaylan nzerinde yapilan bir arastirma,
cevre ile ilgili egitim alan ogretmen adaylannm cevre bilincinin, cevre egitimi almayanlara
gore daha yuksek oldugunu ortaya koymaktadir. Gokmen, Ekici ve Ozturk (2012) tarafmdan
ogretmen adaylanna uygulanan arastirma sonuclannda da cevre egitiminin cevre bilinci ve
cevrenin korunmasma katki sagladigi belirtilmektedir.

Arastirmanm bu bolumunde ortaya cikan sonuc devletin ve devlete bagh kurumlann cevre
konulannda sorumluluk almasi gerekliligidir. Ozellikle Cevre Bakanligina buyuk gorevler
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dusmektedir. Cozumun 911.a.~ noktasi iilkeyi yoneten hukumetler olmahdir. Hukumetlerin bu
konuda bir cevre politikasi olusturmasi elz~mdir. Bu politika baglammda cevre sorunlan ile
bas edilebilir. Cevre politikasi baglammda cevreyi kirleten ve zarar veren bireylere, kurumlara
ve kuruluslara fark ve aynm gozetmeksizin ayru cezai yaptmmlar uygulanmahdir. Meclisin
bu konuda kararlasnracagi yasalarla·bu politikalann devamhhgi ve takibi saglanmahdir. Bu
. boyutta elde edilen bulgulara bakildigmda kanhmcilann

%24'ii cevre sorunlannda

sorumlulugun egitim kurumlarmda ve egitim sisteminde olduguna vurgu yapmistrr. Cevre
sorunlanmn <;ozfunu · gercektende ancak cevre egitiminin okul oncesi egitimden baslayarak
ilkokuldan egitiminden lise egitimine kadar zorunlu egitim mtlfredatma dahil edilmelidir. Bu
sekilde henuz cocuk yasta cevre egitimi ile tamsmis bir birey, cevreyi korumasi ve ona zarar
vermemesi gerektigini kamksayabilir. Ashnda bu noktada Milli Egitim bakanhgma yani yine
devlete dusmektedir. Cevre konularmda reform niteligi tasiyacak kararlann almmasi ve
uygulanmaya konulmasiyla birlikte cevre bilincinin arttmlmasi ve daha temiz bir cevreye
kavusulmasi saglanacaknr, Fakat arasnrmanm bu boyutunda elde edilen en onemli sonuc
kanhmcilann %401llllll

cevre konulannda sorumluluk almayi bir baskasma devretmemesi

gerektigini, cevre konulannda sorumluluk almamn herkesin gorevi oldugunu belirtmistir.
Cevre konulannda sorumluluk almak sadece kurumlann veya toplumun bir bolumtmun degil,
o cevre tizerinde yasayan herkesin gorevidir.

6.BOYUT: Medya olarak eevre konularmda oz elestiriyaprlmasr
Medya olarak cevre konulannda oz elestiri yapilmasi konusunda elde edilen bulgular
incelendiginde medya. cahsanlanmn %54'-ii cevre konulanna karsi calisnklan medya
kurumunun cevre konulanna karsi duyarh oldugunu iddia etmistir, Gorusmeler esnasmda
medya mensuplann cevre konulannda en duyarh medy~ kurumunun kendilerinin oldugunu
iddia etmesi akillara medya kurumlan arasi rekabetten otiirii en iyi olma savasi, cikan bu
sonucu sorgulama hissiyati dogurmaktadrr, Arastirmanm bu boyutunda katihmcilann
basvurdugu ikinci tema ise medya kurumlannm cevre konulanna daha fazla agirhk vermesi
temasidir. Medya mensuplanmn % 40'

1

bu temayi vurgulamaktadir. Arastirmanm bu

boyutunda karsimiza onemli bir detay cikmaktadir. Kanhmcilardan ii<; kisi, devletle olan
iliskilerimiz ve bazi ozel kurumlarla olan ticari iliskilerimizden otiirii bir takim olumsuzluklan
gormezden geliyoruz seklinde gorii~ belirtmistir. Farkh medya kurumlannda cahsan ve
ozellikle yonetici konumunda olan bu bireylerin yaptiklan itirafvari aciklamalar bizlere bazi
medya kurumlanmn, medyanm objektif olma ilkesine aykin hareket ettigini gostermektedir.
79

Medya

calrsanlannm

%54'ii. cahstiklan

.kurumlann

cevreye

karsi

duyarh

oldugunu

belirtmistir. Fakat arastirmanm ii.9ii.ncii. boyutunun universite ogrencileri bolumunde, medyada
cevre ile ilgili yapilan yayimlar hakkmda ki dtlstlnceler konusunda ogrencilerin %. 64' ti,

cevre konularma olan gerekli ilginin medya tarafmdan gosterilmedigini belirtmistir, iki farkh
.

.

katihmci grubun vardigi bu yargilar · goz onunde bulundurularak, Kuzey Kibns'ta ki medya
kurumlannm cevre ile ilgili konularda gereken ilgiyi gostermedigi sonucuna vanlabilir.
Cahsanlann %40'mm verdigi cevap medya kurumlannm cevre konularma daha fazla onem
vermesi ile ilgiliydi.. Bu cevap suphesiz
medya cahsanlannm daha onceki boyutlarda ifade
.
ettigi "medya cevre konulanna yeterli ilgi gostermektedir" ibaresiyle celismektedir. Bu sonuc
bir bakima medya mensuplanrun cahstiklan kurumlan ovdii.gii. iddiasuu guclendirmektedir.
Medya mensuplarmm, soz konusu calistiklan kurumlar olsa dahi objektif olmasi
gerekmektedir. Kurumlann eksik olan yonleri dile getirilerek bu eksiklikleri gidermeye
yonelik bir takim faaliyetler basta kurum yoneticileri tarafmdan hayata gecirmelidir.

Universitesi Ogrencileri;

1.BOYUT: Cevre konusunda duyarhhk noktasmda ki dii~Unceler:

K.K.T.C.' de ki ii.niversitelerdeokuyan ogrencilerin, cevre konulannda duyarhhknoktasmda
ki dusuncelerlnln yer aldigi boyut ile ilgili olar~ % 12 gibi dii.~ii.k bir katihmci oram topI~~
cevreye karsi duyarh oldugunu belirtirken, arastirmaya katilan ogrencilerden' %18' i ise
cevreye karsi duyarhhgm kisiden kisiye degisim gosterdigini ifade etmistir. Arastirmamn bu
boyutu ile ilgili olarak ogrencilerden 90k bii.yii.k bir cogunluk toplumun cevreye karsi gereken
ilgiyi gostermedigini belirtmistir, Universite ogrencilerinin %70'i toplumun cevreye karsi
duyarsiz oldugunu savunmustur. Bu boyut ile ilgili elde edilen bilgiler bizlere, Kibns'm
kuzeyinde

yasayan toplumun cevreye karsi

sorumluluklanm yerine getirmedigini

gostermektedir. Cevreye karsi duyarh olmak ve sorumluluklannm yerine getirilmesiyle
mii.mkii.n olabilecektir.K.K.T.C.' ta ki cevre bilinci ile ilgili Akis (1994) goruslerini "Kuzey
Kibns'ta gelismis bir cevre bilincinden soz edilemez. Doganm gelismekte olan pek 90k
ii.lkeye oranla daha el degmemis olusu, ii.lkenin cografi ve politik olarak tecrit edilmis
olmasmdan kaynaklanmaktadir, Giderek bozulan cevrenin korunabilmesi, devlete bu yonde

80

baski yapabilecek duzeyde bir kamu bilincinin ve gilylu bir talebin yaratilmasma baghdir"
. seklinde belirtmistir.I kuzey Kibns'ta cevre bilinci _sevgin akis I§Ik tmiversitesi I .isletme .

fakultesi) ,
Yapilan cahsmalar ve ortaya konan .arasnrma sonuclan K.K.T.C'de toplumun cevreye karsi
, duyarh olmadigmi ortaya koymaktadir. insanlar yasadigr cevrenin degerini bilmemekte, ona
gereken ilgiyi gostermeyip kirletmeye devam etmektedir. Katihmcilann cogu Kuzey Kibns'ta
ki en buyuk cevre sorunlannm coplerin
surekli yere atilmasi ve tas ocakcihgi oldugunu
.
.
belirtmistir. Ozellikle Lefkosa bolgesindeki ilniversitelerde okuyan ogrenciler Gime
daglanmn guney yamaclannm surekli oyuldugunu ve Lefkosa sehrinin yciplerle dolu
oldugunu belirtmistir, Toplumun cevreye karsi _ duyarh olmadigmi belirten Lefke bolgesinde
okuyan ilniversite ogrencilednin, bolgenin ve Kuzey Krbns'm en buyuk cevre sorunlanndan
biri olarak kabul edilebilecek eski CMC (Cyprus Mines Corporation)balar madeninden hie
bahsetmemeleri konu hakkmda basta kendilerinin duyarsiz oldugunu ortaya koymaktadir.
Toplumun duyarsiz olusundan yakinan ilniversite ogrencilerinin dahi_ konu hakkmdaki
yetersiz tavn, cevre konularmda insanlannnzm bilinclendirilmesi icin egitim programlanmn
· hazirlanmasi gerekliliginin onernini ortaya koymaktadir, Bu -programlar okul oncesinden
baslayip hayatm her evresini kapsayacak sekilde genisletilmelidir,

2.BOYUT:<;evre konusunda dunyadaki gelismeler hakkmdaki
dii~iinceler:
.
.
Universite ogrencilerin, dtmyadaki cevre olaylan ve cevre sorunlanyla ilgili dusttncelerinin
neler oldugunun belirlenmesi boyutu.ile ilgili olarak katihmcilann yogunlugu (%38) dunyada
cevre sorunlanmn giderek artngmi belirtmistir, Bu oran bizlere K.K.T.C.' Ii ilniversite
ogrercilerinm dunyadaki cevre sorunlanm yalandan takip ettigini gostermektedir. Benzer bir
cahsma ortaya koyan Ulusoy ve Panayirci (2010) Okan Universitesi uygulamah Bilimler
Yuksekokuluna bagh bolumlerde okuyan 163 ogrenciye uyguladiklan ankette "cevre
konusunda diinyadaki gelismelerin farkmda oldugunuzu dusunuyor musunuz?" sorusunu
sormus ve ogrencilerin yaklasik %56's1, cevre konusunda dunyadaki gelismelerin farkmda
oldugunu belirtmistir.
Katihmcilann az bir cogunlugu dtmyadaki cevre sorunlanna karsi onlemlerin ahndrgim
belirtirken ogrencilerin %22' si kuresel ismmanm dunyamizi tehdit ettigini belirtmistir.Konu
ile ilgili Zoray ve Pir (2007) dunyamizi tehdit eden ktiresel ismmanm etkilerini "kutup
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belgelerinde

sicakhk

artisma bagh

olarak . buzullarm

erimesi,

deniz suyu seviyesinin. ·

yiikselmesi; taskmlar, kiyi kesimlerde toprak kaybi, temiz su kaynaklarmm denize kansmasi,
. asm buharlasma ve kurakhga bagh olarak yangmlar, gol ve irmak sulanmn azalmasi, bitki ve
hayvan tiirlerinin yok olmasi ya da azalmasi

gibi bircok olumsuz gelisme meydana

gelmektedir" seklinde belirtmistir. Bunun yamnda arastirmaya katilan ogrencilerin %24 'ii
.

.

diger dunya ulkelerinin K.K.T.C. 'ye oranla cevre konularmda d~a fazla gelistigi temasma
vurgu yaprmstrr. Bu temadan hareketle diger dunya ulkelerinin cevre konulanna olan
yaklasimi ogrencilerin dikkatini cekmis ve ogrenciler yasadigr ulke ile mukayese ederek arada
cok biiyiik farklarm oldugu cikanmma varmistir. Diger dunya ulkeleri bu konuda gelisme
kaydederken, ulkemizde henuz cevre konulannda somut adimlarm atilmamasi cevre
bakanhgmm islevligini sorgulatmaktadir.

· Arastirmamn bu boyutunda elde edilen sonuclar K.K.T.C'li nniversite ogrencilerin dtmyada ki
cevre sorunlanm farkmda olduklanm ortaya koymaktadir. Teknolojinin gelismesi ile birlikte
insanoglu dogayi daha fazla tuketmis ve tukettikce cevreyi yok olma durumu ile karsi karsiya ·
birakmistir. Tum dunya tllkeleri her ne kadar cevre sorunlanna karsi savasmada kampanyalar
baslatip antlasma ve protokoller imzalasa da ulkesel cikarlar ve teknolojik gelismeler ugruna
ya bu kampanyalar sonlandmlmakta ya da imzalanan antlasma ve protqkoller_mgeregi yerine
getirilmemektedir. Arastirma sonucu ortaya cikan ogrencilerin kuresel ismmamn dunyarmzi
tehdit ettiginin farkmda oldugudur. Yukanda da bahsedildigi gibi cevre konularmda yapilan
antlasmalara ve protokollere bagh kahnmamaktadir. 1997 yihnda 'kuresel ismma ile iklim
· degisikligi konusunda mucadeleyi saglamaya yonelik imzalanan Kyoto Protokolu ancak 2005
yilmda yiiriirliige girebilmistir. Atmosfere sahmn sera gazmi %5 'e indirilmesini kapsayan bu
protokol aradan 10 yil gecmesine ragmen henuz istenilen duzeye gelememistir, Bu antlasma
ve protokollerin yerine getirilmesi uzun zaman diliminde ktiresel · ismmanm etkilerini
zayiflatabilecektir. Aynca topluma.su an dtmyada yasanan ekstrem hava olaylarmm en onemli
nedeninin dtmyamizi tehdit eden kiiresel ismmanm oldugunu ve bunu yaratamn insanoglu
oldugunun, cozumun ise yine insan oglunun alacagi tedbirler ve gundelik hayatta yapilan
israflardan tasarruf etmekten gectiginin kamksanmasi gerekmektedir. Bu ise ancak kapsamh
bir cevre egitimi programi ile mumkundur.
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3. BOYUT: Medyada eevre ile ilgili yapilan yayunlar hakkmda ki dii~iinceler:
Medyada cevre konulannda

yapilan yayimlar hakkmdaki dusunceler bakildigmda yuksek

.

.

'

katihmci orammn medyanm cevre konulanna gereken ilgiyi gostermedigi . gorusunu
savunmustur, Ogrencilerin % 64' ii gorii~iiniibu yonde belirtirken, ogrencilenn sadece %10'
u medyarun bu konuda yeterli yayim yaptiguu belirtmistir. Arastirmaya katilan ogrencilerin
%26' st Ise medyarun, cevre konulanna oranla siyaset, kaza, spor ve adli olaylar gibi haber
degeri daha yuksek yaynnlara daha fazla onem verdigini belirtmistir, Ashnda ikinci ve ucunctt
temalar genel olarak medyamn cevreye gereken ilgiyi vermedigi sonucunu dogurmaktadir. 0
halde ogrericilerin %90'

1

medya kurumlannm 9evre konularma gereken onemi vermedigi

noktasmda hem fikirdir demek yanhs olmaz.
Pehlivan, Yashoglu, Karaca ve Yrlmazturk (2007) benzer bir calismayi, Konya ilinde yer alan
yazih ve gorsel medya kurumlannda cevre haberlerine verilen onemin saptanmasi icin yapmis
ve arastirma sonucunda "Cevre sorunlan her gecen gun bu kadar artmaktayken,· gazetelerde
magazin ve spor hakkmda sayfalar dolusu haberler yer almaktadir, Boyle olunca halkm hayati
acidan onem tasiyan cevre konusunda haber alma ozgiirliigii elinden almmaktadir" yargisma
varmislardir, ,
Aslanova (2015) benzer bir cahsmayi Lefkosa'da ogrenim goren lise ogrencileri iizerinde
yapnus ve ogrencilertn %49' u 'yasarulabilir bir cevre icin TV ve radyolarda, medyada basin
ve yaym araclanyla cikan cevre ile ilgili programlann halkm bilinclendirilmesi icin yetersiz ·
oldugunu belirtmistir, Farkh bir cahsmada Ath ve Uzun, Ankara'da orta ogretim ogreacileri ·
iizerinde yaptiklan cahsma sonucunda ogrencilerin cevre ile ilgiH gelismeleri gttnluk
gazetelerde takip etme oranlannm %45 civannda oldugunu bunun nedenlerinin ise
gazetelerdeki programlann yetersiz olusu seklinde bildirilmistir.

Arastirmanm bu bolnmunde ortaya cikan sonuc bizlere medyarun cevre konulanna gereken
ilgiyi gostermedigini ortaya koymaktadir. Arastirmaya katilan ogrencilerin biiyiik cogunlugu
(%64), medyarun cevre konulanna gereken ilgiyi gostermedigini belirtmistir. Gercekten de
K.K.T.C. medyasi bu tiir hayati oneme sahip konular yerine haber degeri daha yuksek olaylan
yayimlamayi tercih etmektedir. Ozellikle siyaset ve adli olaylar gazetelerde cokca yer
kaplarken cevre haberlerine gosterilen ilgi azalmaktadir. Kuzey Kibns'ta konu iizerine
yapilan onceki cahsmalar yine ayru sonucu vermistir. Medya kurumlan ve medya calisanlan
her ne kadar medyarun cevre konularma karsi duyarh yaklastigim belirtse de ogrencilerin
verdigi yarutlar sonucu elde edilen bulgular bu ibarenin gercegi yansitmadigmi
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gostermektedir. Medya kurumlan yuksek tiraj ve reyting pesinde kosmak yerine toplum icin
hayati oneme sahip cevre konulanna daha fazla onem vermelidir.
. 4.BOYUT: Medyada eevre ile ilgili yapilan yayimlardan sonra davramslarda meydana
gelen degi~imler:
Medyada cevre ile ilgili yapilan yayimlardan sonra davramslarda meydana gelen degisimler
konusunda arastirmaya katilan universite ogrencilerinin %46's1 medyada yapilan yayimlann
bireyi sadece bilinclendirdigini fakat birey uzerinde davranis degisikligine yol acmadignn
belirtmislerdir. Bu sonuc bizlere medyamn birey uzerinde sadece bilinclilik yaratngmi ve
konudan haberdar ettigini fakat ogrencileri bu konuda eyleme gecmeye tesvik edemedigini
gcstermektedir. Kisaca medya bireyleri uyusturmaktadir diyebiliriz. Arastirmanm ikinci
boyutunun medya mensuplan bolumunde ayru soru medya mensuplanna sorulmus ve medya
mensuplanrun %48'i bireylerin bu yayimlan kendi hayatlannda eyleme donusturmeyip
sadece o konuda bilinclendigini belirtmislerdir. Bu bulgulardan yola cikarak, medyamn birey
uzerinde_ sadece bilinclilik yarattigmr ve konudan haberdar ettigini fakat toplumu bu konuda
harekete geciremedigi cikanmma varabiliriz. Patrick Bratlinger, konu ile ilgili, genel olarak
kultur sanayinin ve ozelde . de medyanm, "Sirk" oyunlanndaki gibi halki uyusturmak icin
kullamldtgim scylemektedir. Karaman ve Karatas (2009) tarafmdan yapilan cahsmada,
ogretmen adaylanrun medyadan gelen mesajlann iceriklerini · analiz etme ve tepki verme
becerilerinin du~uk oldugunu belirtmislerdir.Inan
ve Temur (2012) ise yaptiklan cahsmada
.
.
.
llkogretim Smif · Sosyal Bilgiler ve Turk Dili Egitimi ~gretmen adaylanrun medyadan gelen
mesajlara
tepkilerinin dusuk seviyede oldugunu
belirtmislerdir.Ote
.
.
'.
.
. yandan arastirmarun bu
.

boyutunda arastirmaya · kanlan ogrencile}'.in az bir. kismi yapilan yayimlann toplumun
duyarhhgmi arttirdigim savunmustur. Bu tema hakkinda ogrencilerin verdigi puan ise
%12'dir. Ogrencilerin %42'si ise bu durumun kisiden kisiye degisiklik gosterdigini ancak
etkilenme suresinin 90k kisa surdugiinu belirtmistir.
Arastirmanm bu boyutu medyarun bireyleri cevre konularmda harekete gecirmek yerine
uyusturdugu iddiasmi karutlar niteliktedir. Lazarfeld ve Merton'un ortaya attig; medyarun
duyarsizlastinci etkisi tezi arastirmannzm bu boyutunda bir kez daha kamtlanmrsnr.
Arastmnaya katilan bireylerin % 48'i

medyada yapilan yayimlann bireyi sadece

bilinclendirdigini fakat bireyleri konu hakkmda harekete geciremedigini belirtmistir. Nitekim
aym konu ile alakah arasnrmanm ikinci boyutunda medya mensuplannm %48'i yapilan
yayimlann toplumu harekete gecirmedigini kisilerin konu hakkinda sadece bilinclendiklerini
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ifade etmistir.Bu

sonuclar goz ontine ahndigmda medyanm bireyleri duyarsizlastirdrgmi

scyleyebiliriz, · Fakat arastirmaya katilan ogrencilerin
degisiklik

%42'si bu. durumun kisiden kisiye

gosterdigini '·ancak etkilenme 'silresinin cok kisa siirdilgilnil ifade etmislerdir,
.

.

'

'

.

.

.

Aslmda etkilenme silresinin kisa stirmesi ile harekete gecmemek anlam bakimmdan farkh iki
reaksiyon olmaktadir. Buradan hareketle arastirmamn bu boyutunda ogrencilerin buyuk bir
.
boltlmti medyanm bireyleri duyarsizlasnrarak onlan uyusturdugunu ve uyusan bireyin
'

harekete gecmedigini bir kez daha ortaya koymustur. Burada medyaya dusen gorev yapilan
yayimlann topluni tarafmdan nasil karsilandiguun takibi ve artalizinin anketler aracihgryla
yapmaktir, Medyada yer alan kamu spotlannm format! tekrar gozden gecirilerek sorunun
'ozilnilve c;ozfun yollanm karuksatan spesifik temalar secilip yaymlanmahdrr. ·

5.BOYUT: , Cevre konusunda eahsma yapmak, sorumluluk almak gibi hususlarda
kimler sorumluluk almah
Cevre konulannda cahsma yapmak ve sorumluluk almak gibi konularda kimlere gorev

dil~tilgil hakkmda ki dtistlncelerinin_ belirlenmesi konusunda arastrrmaya katilan universite
ogrencilerinin %50'si cevre konulannda cahsma yapip sorumlulclc almamn devlet ve devletin
ilgili kurumlarma gorev dtlsmektedir temasma vurgu yaprmstir.Devletin bu noktada cevre
politikasi olusturup sorunlan bu politika cercevesinde c;ozmelidir.Fakat K.K.T.C.'de devletin

maalesef bir cevre politikasi yoktur. Konu ile ilgiliYakm Dogu Universitesi (YDU) Cevre
Egitimi ve Yonetimi Anabilim Dali Baskam Doc. Dr. Serife Gundtiz, cevre konusunda devlet

politikasi olmas1mn' onemini vurgulayarak, "Cevrckonusunda devlet politikal~m1z yok.
Mevcut d~lann

surekliligi yok, surekli degisim icerisinde, yonetici ol~arm du~arhi1gma

vey_a ilgi alanlanna kalmis" diyerek devletin cevre politikasi yonunden zafiyetlerini dile
getirmistir,
Katihmcilann

%34' ii sorumluluk almanm herkesin gorevi oldugu temasma vurgu

yapmaktadir. Bunun · yanmda ogrencilerin az bir kisrm sorumluluk almamn egitim
kurumlarma ait oldugunu belirtmistir. Tum bu sonuclar medya mensuplann aym soruya
verdikleri cevaplar ve elde edilen sonuclarla karsilastmldigmda, Ogrencilerin %50'si bunun
devlete ve devletin ilgili kurumlanna ait oldugunu soylerken, medya mensuplanmn %40' 1
sorumluluk almarun herkesin gorevi oldugunu belirtmistir.
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Bu boyutta elde edilen verilere bakildigmda "sorumluluk almak devlete ve devletin ilgili
. kurumlanna

aittir ile sorumluluk almak konusunda egitim sistemi · ve egitim kurumlanna

gorev dusmektedir" temalanm belirten medya mensuplanmn oram sirasiyla %36 ve %24' tur,
Universite ogrencilerinin aym temalara verdigi oy oranlan ise sirasiyla %50 ve %l6'd1r. Bu
sonuclardan hareketle, medya mensuplarmm %70' i ile universite ogrencilerinin %66's1mn

sorumlulugu genele yayarak sahiplenmedigini ve sorumlulugu kurumlara devrettigini.
· scyleyebiliriz, Akis (1994) Kuzey Kibns'ta cevre bilinci adh cahsmasmda "cevre sorunlannm
cozumunde en buyuk sorumlulugun devlete dii~tiigii gorii~ii,ashnda her tttrlu sorunu devletin
cozmesini bekleyen, ve en iyi ifadesini "devlet baba" nitelemesinde bulan yaygm bir anlayism
uzantisidir. Bu gorii~e kosut olarak, cevre sorunlarma duyarh · bir genclik yetistirmek icin
okullarda bu konuda ders verilmesini isteyenlerin cram % 92 (337 kisi)' dir. Yani, bu
konudaki egitim yine devletten beklenmektedir" cikarmuna varmistir.
Arastirmaya katilan iiniversite ogrencilerinin %50'si sorumluk almamn devlet ve devletin
ilgili kurumlanna ait oldugunu belirtmislerdir.Bu konuda genis katihmci sayismm bunun
'
.
devletin gorevi oldugu inancmi tasnnaktadir. Konu hakkmda K.K.T.C 'de yapilan onceki
cahsmalar gercektende · devletin cevre konulannda sorumluk almadigmi gostermektedir.
Arastirmaya kanla ogrencilerin cogu ise Cevre Bakanhginm sorumluluklanm yerine
getirmedigini ve konu hakkmda aktiviteler · yapmadigi serzenisin de bulunmustur, Fakat
. buradan crkanlabilecek bir diger sonuc ise ogrencilerin yansmm medya mensuplanmn aksine
sorumluluk almaktan kacmdigmi gosteriyor. Fakat ogrencilerin 90k az bir kismi sorumlulugun
egitim kurumlanna dii~tilgiinii belirtmistir, Bunun sebebi olarak · universltelerde cevre
egitiminin her bolumde yer almamasi gosterilebilir. Universiteler de tmiversite idarelerinin
cevre egitimi ~ey~ Ekoloji derslerici ders pr~gr~lanna eklemesi. en azmd~ se9rileli olarak
ogrencilere okutmasi gerekmektedir. Yine konu ile · ilgili Milli Egitim Bakanhgi koklu bir
cevre egitimi reformu yapmahdir.. Yukanda da belirtildigi gibi bu ancak hnknmetlerin
olusturacagi cevre politikasi ile mumkun.olabilir. Aynca cevre konulannda gelismis ulkelerin
rol model almmasi ve uyguladiklan yontemlerin ulkemize yansitilmasi sorunun cozumune
hizmet edecektir. Daha oncede belirtildigi gibi toplumu meydana getiren her birey yasadigi
dogaya zarar vermemek ve onu korumakla mukell
6.BOYUT: Birey olarak cevre konularmda oz elestiri yapilmasi
Bir birey olarak cevre konulannda oz elestirinizi yapilmasi konusunda ogrencilerin yansi
Birey olarak cevreyi koruyanlardamm temasma vurgu yaprmslardir. Tipki medya
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mensuplannm

belirttigi gibi ogrencilerin de %50'si cevreye karsi duyarh olduklanm ifade

etmislerdir.
Konuyla
.ilgili Akis (1994)'m
yaptigr arastirmaya ' katilanlann
kendilerini cevreye ·
. .
'
.
.

duyarh olarak tammladigmi, fakat gundelik hayatta cevreyi korumak icin hemen hemen hie
caba gostermediklerini belirtmistir.
Arastirmaya kanlann ogrencilerin %18'i bu boyutta cevreye zarar veren bireyler oldugunu
itiraf etmislerdir. Ogrencilerin %32'si ise cevreye zarar vermedigini aym zamanda cevreye
yarar saglayan aktivitelerde bulunmadigim belirtmistir,
· Arastirmamn son boyutunda ortaya cikan sonuc bireylerin kendilerini cevreye karsi duyarh
olarak tarumlamahdir. Ogrencilerin %50'si bu cevabi vermistir. Fakat arastirmanm besinci
boyutunda ogrencilerin %50'sinin cevre konularmda tiim sorumlulugun devlete ait oldugunu
soyleyerek. sorumluluktan kacmasi ogrencilerin cevreye karsi duyarh olmadigi sonucunu
ortaya cikarmaktadrr. Tiim bunlar goz onune almdigmda medya mensuplan ve ilniversite
ogrencilerinin cevreye karsi duyarh olmadiklan ortaya cikmaktadrr.

4.3 ONERiLER

Tophm:a cevre bilinci k'.12and1rmak ve yapilan yayimlann topluni uzerindeki etkisini arttmp
onlan harekete gecirebilmek
konulan ile alakali daha
etkili bir yaym
. icin medyamn. · cevre
:
.
politikasi olusturmasi gerekmektedir.
Toplumun cevreye karsi olan ilgisinin artmasi gerekmektedir. Burada devlete ve sivil toplum .
•

'

I

•

~

•

.

.

•'

~

kuruluslanna gorevler dusmektedir. Guncel cevre olaylan ile ilgili eylem ve aktiviteler daha
genis kitlelere ulastmlarak toplumun dikkati bu yonlere cevrilmeli ve cevre bilinci topluma
karuksanmalidir. Aynca universite kampus iclerinde aktif faaliyetler yuruten cevre kollan
ogrenciler tarafmdan olusturulup faaliyetlere etkin katihm saglanmahdrr.
Medya, cevre konulannda toplumu uyanp harekete gecirmek icin yaynnlanm haber
formatmdan cikanp egitici-ogretici formata getirmelidir. Aynca cevre hakkmda yapilan
haberlerde, olaylann sonuclannm yamnda 9oziim onerileri de uzman gorusune basvurularak
halka ulastmlmahdir.
Kiiresel bazda dunyarmzi etkileyen cevre kirliligi bugun bircok cevresel sorunun ana
kaynagidir, Ozellikle tum dunya ulkelerinin havaya salman zehirli gazlann azaltilmasi icin
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fabrika bacalanna filtre taktmp denetimini ve kontrolunu saglamalidir. Aynca toplum
ahsveris .yaparken cevre dostu ve ozon tabakasma zarar vermeyen kimyasal i.iriinleri tercih
etmelidir.
Medya kurumlan, cevre konulanna daha fazla onem vermelidir. Ozellikle cevre ile ilgili
aktivitelere katilmak yerine bu tii.r aktiviteleri bizzat diizenlemelidir. Aynca bunyesinde
cahsan medya mensuplarma duzenli olarak cevre egitimi verilmelidir. Medyada yapilan cevre
ile alakah yayimlar siklastmlmah
· donusturnlmelidir.

ve medya kurumlan

cevre

dostu kurumlara

Her rnedya kurumu kendi yaym politikasma cevre konulanm da eklemelidir. Ozellikle yesil
medya veya yesil biilten admda cevre dostu temah programlar yapilarak cevre sorunlan,
nedenleri ve bu sorunlann cozum yollan uzman gorustme dayanarak halka servis
edilmelidir.Aynca medyada yer alan yaynnlar diger medya yayimlanyla esit oranda
sunulmahdir edilmelidir. Gazeteler cevre haberlerini ilk sayfadan yayimlarken, TV kanallan
ise cevre haberlerini ilk sira haberi olarak yaymlamahdir.
Medya mensuplan cevre ile ilgili eylemlere ve ~ivitelere gazeteci olarak degil gonnllu
olarak kanlmahdir. Cevre ile ilgili olaylara haber gozii ile bakihp bu temelde . eylemlere
katihm olmamalidir. Medya kurumlan ozellikle bu tii.r eylem ve aktivitelereonem gostermeli
ve bu tii.r etkinliklerin olusmasmda ve olusturulmasma on ayak olmahdir.
Medya kurumlan surekli aym formatta yaym yapmak yerine ayru haberi daha baskm ve etki
uyandiracak sekilde topluma sunmahdir. Secilecek temalar korku uyandmci, dikkat cekici ve
konuhakkmda fikir ~ahibi yapan hareket etmeye tesvikedecek c;oziim yollan icermelidir.
Ozellikle devletlerin cevre konulan ile ilgili bir cevre politikasi belirlemelidir. Belirlenen bu
politika goreve gelen her yeni hiikiimet tarafmdan kendi . hiikiimet programlanna dahil
edilerek siirdiiriilebilir hale getirilmelidir. Cevre bakanhgi bu konuda sorumlulugun en
biiyiigiinii yiiklenmelidir. Basta devlete bagh kurum ve kuruluslarda gorevli olan personele
cevre egitimi verilerek cevre bilinci kazandmlmahdrr, Bu konu hakkmda iilkenin her yerinde
cevre bilinci kazandiran aktiviteler diizenlenerek halkm aktif kanlimi saglanmahdir. Milli
egitim bakanhgi tarafmdan cevre egitimi dersleri K.K.T.C egitim mufredatma dahil edilerek
zorunlu ders haline getirilmelidir. Ozellikle marketlerde sanlan ve ozon tabakasma zarar
verici zararh kimyasal iceren kimyevi iiriinler raflardan toplanmali ya da sansi denetim altma
almmahdir, Tanm bakanhgi iiriin yetistiricilerin yetistirdikleri iiriinlerde kullandigi zirai
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ilaclan denetlemeli, fazla ilac kullandigi tespit edilen ureticilere cezai mueyyideler
uygulanarak o fuiinlerin pazara sunulmasi engellenmelidir.Gelismis ulkelerin cevre ..
konularmda .izledikleri politikalar rol. model almarak aym uygulamalar Kuzey Kibns'ta da
ylirfullige koyulmahdir.
Medya kurumlan cevre ile ilgili haberleri onem sirasma gore ilk siraya yerlestirmelidir, Bu
konuda yapilan haberlerin surekliligi saglanmah ve surekli gundemde tutulmahdir, Ozellikle
cevre ile ilgili haberler yapihrken medyanm tamamen tarafsiz olmasi gerekmektedir. Ticari
cikar veya devlet ile iyi gecinmek icin bir takim cevre sorunlan gormezden gelinmemelidir.
Medya her kuruma ve kurulusa esit seviyede yaklasmali, yayimlanm yaparken tarafsiz ve
cesur olmahdir.
Her birey cevreye karsi olan sorumluluklanm yerine getirmelidir. Bireyler sorumluluktan
kacip cevre ile ilgili konularda bir baskasmm cahsma yapmasmi beklememelidir. Ozellikle
· universite ogrencileri kampus iclerinde cevre kollan veya cevre kuli.ibi.i olusturarak cevre ile
ilgili aktivitelerin yapilmasmda aktif gorevler almahdir. Bu aktiviteler tum kampuse yayilarak
yeni katihmcilar cahsmalara dahil edilmelidir. Universite yonetimi ise maddi olarak bu
cahsmalan destekleyerek bu olusumlan kampus icerisinde daha populer hale getirip cevreye
olan ilginin artmasim saglamahdir,
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EK-1

Merhaba, bu cahsma ile universite ogrencileri verecegi cevaplar dogrultusunda Kuzey Kibns
Turk Cumhuriyetin de medyanm cevre konulannda universite ogrencileri iizerindeki
duyarsizlastmci etkisi konusunda farkh boyutlan ele almmaktadir.Daha once tez formatmda
cahsilmamis olan bu konuda,medyada cevre konularmda yapilan yayimlann universite
ogrencileri iizerinde nasil bir etkiye sahip oldugunun bulunmasi amaclanmistir,
Bu

kapsamda,universite

ogrencilerinin

bu

konudaki

dustmcelerini

ogrenmeyi

amaclayrp.dtlsuncelerinizin arastirmama katki saylayacagi kamsmdayim,

•

Sorular universite ogrencilerinin bu konu hakkmdaki dusuncelerinin ogrenilmesi
amaciyla hazirlanmtstir. Asagida belirlenen gorusme sorulanm cevaplamaruz
arastirmaya buyuk katki saglayacaktir.

•

Vermis oldugunuz her turlu yi;unt, • • sakh kalacaktir. Hicbir yerde isminiz
acrklanmayacaknr.Bu . nedenle sizden golii~lerinizi icten ve dogrulukla yazmaruz
beklenmektedir.

•

Gorusme siirecinde soyleyeceklerinlzin tiinl.ij.,y~rileri olusturmak icin kullamlacaktir.

Saygilarnnla,
Abdusselam TANl~MAN
Yakm Dogu Universitesi Cevre Egitimi ve Ydnetimi A.B.D Yiiksek Lisans Ogrencisi
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EK-2

Ki YAZILI

VE GORSEL MEDY ANIN ~EVRE
KONULARINDA UNiVERSiTE OGRENCiLERi UZERiNDE YARATTIGI
. DU~UNCE ALGILARI
KUZEY KIBRIS'TA

•

Medyada, cevre konulannda yapilan yayimlann iiniversite ogrencileri uzerindeki.nasil
bir etki biraktrgmm saptanmasi amaciyla asagida belirlenen gorusme sorulanm
cevaplamamz
arastirmaya~ biiyiik katki saglayacaktir.
.
.

'

•

Belirteceginiz her tiirlii goril~ sakh kalacaktir. Bu nedenle gorii~leriniziicten ve dogru
bir sekilde yazmamz beklenmektedir.

SORUJ:C:,evre konusunda duyarhhk noktasmda ki dtlstmceleriniz u..,,...,,. •.• u.
misiniz? ·

S0RU2:C:,evre

konusunda dtmyadaki gelismeler hakkmda

dusuncelerinlz

Aciklayabilir misiniz? .·

S0RU3:

Medyada . cevre .ile ilgili yapilan yayimlar hakkmda ki

nelerdir? Aciklayabilir misiniz? <

S0RU4:Medyada cevre ile ilgili yap1l~ yayimlardan sonra davramslanruzda
degisiklik olusmustur'Dusuncelerinizi a9ilclayabilirmisiniz?

S0RU5:C:,evre konusunda cahsma yapmak, sorumluluk almak gibi hususlarda kimlerin
sorumluluk almasi gerektigi konusunda dusttnceleriniz nelerdir? Aciklayabilir misiniz?
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SORU6:Bir

birey olarak cevre konulannda oz elestirinizi yaparak dusttncelerinizi

aciklayabilir misiniz?
EK-3

Merhaba, bu calisma ile medya mensuplannm verecegi cevaplar dogrultusunda Kuzey Kibns
. Turk Cumhuriyetin de medyamn cevre konulannda ilniversite ogrencileri ilzerindeki
duyarsizlastmci etkisi konusunda farkh boyutlar ele almmaktadir, · Daha once cahsilmarms
olan bu konuda,medyada cevre konulannda yapilan yayimlann ilniversite ogrencileri ilzerinde
nasil bir etkiye sahip oldugunun bulunmasi amaclanmistrr.
Bu kapsanida, universite ogrencilerinin bu konudaki dii~uncderini ogrenmeyi amaclayrp,
dusuncelerinlzin arastirmama katki saylayacagi kanrsmdayim,

•

Sorular medya mensuplannm bu konu
amaciyla hazirlannustir. A~ag1da belirlenen
arastirmaya buynk katki saglayacaktir.

•

Vermis oldugunuz her turlu yamt sakh kalacaktir. . Hicbir
aciklanmayacaknr, Bu nedenle sizden gorii~lerinizi icten ve dogrulukla
beklenmektedir. ·

Saygilarnnla,
Abdusselam TANI~MAN
Yalon Dogu Universitesi Cevre Egitimi ve Ydnetimi A.B.D Yiiksek Lisans Ogrencisi
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EK-4
KUZEY KIBRIS'TA Ki YAZILI VE GORSEL MEDYANIN ~EVRE
KONULARINDA UNiVERSiTE OGRENCiLERi UZERiNDE YARATTIGI
DU~UNCE ALGIL~

, •

Medyada, cevre konulannda yapilan yayimlann tmiversite ogrencileri uzerindeki nasil
bir etki biraktigmm

saptanmasi

amaciyla asagida

cevaplamamz arastirmaya biiyiik katki saglayacaktir,

•

Belirteceginiz her tiirlii gorii~ sakh kalacaktir. Bu nedenle
bir sekilde yazmamz beklenmektedir.

SORUJ:Medyada

cevre ile ilgili yapilan yayimlann toplumun duyarhhgma

dusunceleriniz nelerdir? Aciklayabilirmisiniz?

SORU2:Medya yayimlanndan sonra toplum cevre konulannda duyarh hareket
· uyanlan eyleme donii~tiirebiliyormu? Aciklayabilir misiniz?

SORU3:C:,evre ile ilgili yaptlgllll;z; yayimlan dikkate ahp.kendi hayatimzda
donii~tiiriiyorsamz,orneklendirebilirmis~niz?

SORU4:Gazeteci kimliginiz dismda vatan,da~ olarak cevre ile ilgili herhangi bir
katihm gosterdiniz mi?Eger gosterdiysenizneler oldugunu aciklayabilir misiniz?

SORUS:C:,evre konusunda cahsma yapmak, sorumluluk almak gibi hususlar
sorµmluluk almasi gerektigi konusundaki dustmceleriniz nelerdir? Aciklayabilir uu.:,11.LU.

SORU6:Medya

olarak cevre konularmda oz elestirinizi yaparak du~iincelerinizi ayu.ua.1

misiniz?
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