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ÖNSÖZ

İnsan aktiviteleri, doğanın tahribatı ve çevre problemlerinin or-
taya çıkmasında kritik bir unsur olduğundan, son yıllarda insan-çev-
re ilişkileri ve davranış bileşenine ilgi giderek artmaktadır. Birleşmiş 
Milletler “İklim Değişikliği Raporu”nda da karara bağlanıp ilan edil-
diği gibi çevre sorunları daha çok insan (antropojenik) kaynaklıdır. 
Dolayısıyla, çevreyi ilgilendiren karmaşık ve hassas ilişkiler içerisinde, 
insan davranışlarını  şekillendiren “çevre etiği”  giderek önem ka-
zanmaktadır. Şimdiye kadar, çevre kirliliğinin kontrolü için kullanılan 
geleneksel yollara ek olarak – yeni araçlar da “çevre korumanın” 
ve “sürdürülebilirliğin” gelişmesinde etkin olmaya başlamıştır. Örnek 
olarak çevreye ilişkin doğru yargılara varılmasında, doğru kararlar 
alınmasında ve yapılan eylemlerin uygun olmasında insanlara kı-
lavuzluk etmesi için “çevre etiği” gereklidir. Ancak etik bireylerce 
kendi kendilerine geliştirilemeyebilir ve içselleştirilemeyebilir. Bilgi 
de tek başına kişinin motivasyonunu sağlayamayabilir. Herhangi bir 
eylemin çevre koruma yönünden olumlu ya da olumsuz olduğunu 
belirlemedeki kilit nokta, değer/inanç sistemidir. Bu durumda, çevre 
etiğinin gelişmesi ve yeni tutumların benimsenmesi farklı araçlara 
dayalı (örneğin; bilgi ile ilgili iletişim araçlarına, eğitim ve öğretime) 
birçok girişimle desteklenebilir. Yeni çevre politikaları ve stratejileri; 
analiz, değerlendirme ve ‘en iyi uygulamaların’ pratiğe aktarılması 
ile geliştirilmelidir. Bu sürece; karar vericiler, özel/resmi kurumlarda, 
küçük – orta ölçekli işletmelerde, belediyelerde, araştırma enstitü-
lerinde ve üniversitelerde görevli çevre uzmanları; çevresel izleme 
ve çevre sağlığı alanlarındaki eğiticiler/öğretmenler dahil olmalıdır. 
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Yeni politika ve stratejiler, e-eğitim, mesleki eğitim, interaktif web-
siteleri, CD-ROMlar gibi yenilikçi araçlar yoluyla geliştirilebilir.

Çevre bilgisinin etik değerlerle harmanlanması ve böylece dav-
ranış değişiklikleri elde edilmesi ve etik değerlerin içselleştirilmesi 
ihtiyacı son zamanlardaki çabalar ve tecrübelerle ifade edilmiştir. 
Örneğin, Avrupa Birliği 6. Çevre Eylem Planı, “Çevre 2010: Bizim 
Geleceğimiz, Bizim Seçimimiz” isimli stratejik eyleminde beş önce-
likli yol önerilmiştir. Bunlardan biri insanları özel vatandaşlar olarak 
güçlendirmek ve çevre dostu seçimler yapabilmeleri için ihtiyaçları 
olan bilgiyi vererek tutum değiştirmelerinde onlara yardımcı olmak-
tır. Çevre ve gelişme problemlerine karşı  halkın duyarlılığını arttır-
mak, çözümlerine onları dahil etmek ve kişisel çevre sorumluluğu 
ve çevreye duyarlı davranışların sergilenmesi için daha fazla moti-
vasyon ve taahhüt hissini teşvik etmek gerekmektedir.

Bu nedenle ÇEVRE ETİğİ Projesi, 24 Eylül 1996 tarihli Avrupa Çev-
re Politikası ve Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü: IPPC 96/61/EC 
Direktifinin ana prensiplerini uygulayarak temiz ve sağlıklı bir çev-
re elde etmek amacıyla hem çevre bilincini arttırmak üzere etik 
değerler, hem de kirlilik önleme çalışmalarının teknik noktaları ko-
nularında eğitim vermeye çalışacaktır. Eğitimin teknik çevre kirliliği 
kontrolü kısmı, yukarıda bahsedilen direktife bağlı olarak ortakları-
mızdan birisinin önceki projesi kullanılarak hazırlanmıştır. (proje no: 
RO/02/B/F/PP-141004). Bu doğrultuda projenin amacı ve hedefleri 
aşağıda özetlenmektedir:

• Çevre sorumluluğuna sahip olan bir Avrupa Birliğine ulaşma-
da en önemli araç olan Avrupa Çevre Politikası ve Altıncı 
Çevre Eylem Planı ve yenilenen Lisbon Stratejisinin ana pren-
siplerine dayanarak “Çevre Etiği” değerleri ile desteklenmiş 
“Çevre Kirliliği Kontrolü” alanında Özel mesleki eğitim araç-
ları, özellikle amaca uygun ve yenilikçi e-eğitim içeriğini ge-
liştirmek. 

• Avrupa’daki bireylerin çevre bilincini arttırmak amacıyla; özel 
durumlar, en iyi uygulamalar, yeni teknolojiler ve çevre kirlili-
ği ile etik alanındaki mevcut AB mevzuatı hakkında eğitime 
yönelik bilgileri derleyerek çevre kirliliği kontrolüne yardımcı 
olacak eğitim materyali tasarlamak (Yüz yüze ve e-eğitim 
yöntemleri ile çevre kirliliğini ölçme ve koruma konularında 
isteyen herkesin bilgi edinmesine katkıda bulunmak Proje 
web sitesi ile sağlanacaktır).

• Bu mesleki eğitimin sonunda “mesleki eğitim” onaylı sertifika 
verilecektir ve bu sertifikalar kullanıcılara çalışma – iş hayat-
larında yardımcı olacaktır.

• Projenin kullanıcılar arasında başarılı bir şekilde yaygınlaştırıl-
ması projenin odağıdır.
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Projemiz hedef grubun çevre algısını ve tutumunu değiştire-
cek, projemizin ürünleri ile becerileri ve kabiliyetleri gelişecektir. 
E-eğitim yöntemiyle kolay bir şekilde eğitilecekler ve proje kapsa-
mına her istedikleri yerden ulaşabilecekler. Bu da sürekli mesleki 
eğitimin kalitesini ve ulaşılabilirliğini arttıracaktır. Büyük şehirler ve 
küçük yerleşimlerde bu projeye herkes e-eğitim vasıtasıyla ulaşa-
bilecektir. E-eğitim ve diğer ürünler (CD-Rom, kitap, mesleki eğitim 
çalışmaları) en son politikaları, prensipleri ve teknikleri kapsayacak 
ve karar vericilere/yöneticilere/çalışanlara teknik kılavuz olacak ve 
onları eğitecektir.

Bunlardan ayrı olarak, çevre kirliliği ile ilgili teknik bilginin çevre 
etiğine entegrasyonunda mesleki eğitim araçlarına çok ihtiyaç var-
dır. Çevre kirliliği ile ilgili karar vericiler ve çalışanlarının entegre mo-
düllerin yeni uygulamalarını öğrenebilecekleri bir kaynak yoktur ve 
bu hedef grup çok yüksek bir çevre bilincine sahip değildir. Fakat 
mesleki etiğim sistemlerinin ve uygulamalarının kalitesi etik değer-
lere ve pratik yöntemlere göre geliştirilirse, insanları daha temiz ve 
sağlıklı çevreye doğru götüren eğitim daha kolay olur. Bu neden-
lerle, eğitim araçlarımız pratik olacak şekilde tasarlanacak ve her 
ortak ülkeden farklı çevre etiği örneklerini içerecektir.

Çevre konusunda başarıya ulaşmak için, karar vericilerin en 
azından ekoloji ve çevre kirliliği hakkındaki temel gerçekleri ve 
habitatımızın genel tehditlerini bilmeleri gerekmektedir. Bu hedef 
karar vericilerin mesleki eğitimi ile elde edilecektir. Benzer şekilde 
çevre çalışanları/uzmanları doğa korumanın neden önemli oldu-
ğu konusunda ikna edilmelidirler. Bu durumda, çevre konularındaki 
teknik bilgilerinin tazelenmesine ek olarak çevrenin etik yönüyle ilgili 
olarak eğitileceklerdir. Yani; neden kirliliği izlediklerini ve doğanın 
neden korumaya değer olduğunu öğrenmek zorundadırlar.

Son on-yirmi yıldır yapılan birçok çalışma, çevre programları 
ve projelerinde (örneğin; atık yönetimi ve kaynak döngüsü, verimli 
enerji kullanımı, su kaynakları koruması, kirlilik kontrolü, parklar ve 
doğal hayat yönetimi, doğal hayatın korunması ve biyo-çeşitlilik) 
kayda değer bir gelişme olduğunu ortaya koymuştur fakat hala 
birçok çözümlenmemiş konu vardır. Bununla birlikte, son çalışma-
lara baktığımızda; çevre konularındaki bazı eski kavramlar ve te-
orik bakış açılarının çağdışı kaldığı görülmektedir. Bu problemlere 
potansiyel çözüm arayışı içerisinde yeni ve bilimsel bilgiler teşvik 
edilmelidir. Bu doğrultuda, proje çevre etiğinde etik ikilemleri oluş-
turan çevresel anlaşmazlıkların altında yatan inançları ve değerleri 
analiz etmek ve değerlendirmek için bir çerçeve oluşturacak yeni 
eğitim modülünün geliştirilmesini amaçlamaktadır. Etik eğitimi, etik 
duyarlılığı ve etik iradeyi (yani; daha fazla etik/daha çevre dostu 
davranış sergileme becerisini) arttıracak ve böylece hedef grubun 
karşılaştığı karmaşık kararlarda rehber olacaktır.  Teknik beceri ve 
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çevre etiği ile ilgili entegre çalışma yoluyla eleştirel düşünce, yaz-
ma, konuşma ve eylem becerilerini öğreneceklerdir. Yani; modern 
hayatın ihtiyaçlarını ile bunların doğa üzerindeki etkileri gerçeğini 
nasıl tartacaklarını ve dengeleyeceklerini öğreneceklerdir. Bu pro-
jede örneklerin eğitim modüllerine katkısı olacaktır. Farklı ülkelerden 
farklı örnekler çevrenin farklı algılarını ve etik ikilemlerin çözümlen-
mesinde çeşitli kültürlerin farklı stratejilerini vurgulamamıza yardımcı 
olacaktır. Her örnek birbirinden farklı fakat kendi gerçeğine, belir-
sizliğine ve koşullarına sahip olacaktır. Diğer ülkelerde olduğu gibi 
Türkiye’de de çevre politikalarının şekillenmesinde çok etkili olan, 
yerel yönetimlerde ve kamu kurumlarında görev yapan karar veri-
cilerin ve çevre çalışanlarının/uzmanlarının ufuklarını genişletmede 
yardımcı olacaktır.

Bu proje Türkiye ve Avrupa’daki mesleki eğitimde çevresel ko-
nulardaki bilginin teknik yönlerini (bir önceki projenin ürünlerini kul-
lanarak) etik temellerle ( ÇEVRE ETİğİ Projesinin ürünlerini kullanarak) 
birleştiren ve harmanlayan modüler sistemin geliştirilmesi bakımın-
dan bir ilk olacaktır. ÇEVRE ETİğİ Projesi yenilik transferi projesi olarak 
seçilen bir önceki projeye etik temel geliştirecektir. Böylece, bu yeni 
modül tamamlanmış olan MEPC-Çevre Kirliliği Kontrolü için Eğitim 
Modülü (RO/02/B/F/PP-141004) Leonardo da Vinci Pilot Projesinin 
ürünleri ile birleştirilecek ve harmanlanacaktır. Bu proje ile ayrıca, 
yukarıda bahsedilen proje ürünlerinde yer alan hava ve su kirliliği, bi-
yo-çeşitlilikteki azalma gibi çevre kirliliği problemlerinin önüne geç-
mek amacıyla Avrupa Birliği tarafından benimsenmiş tedbirler hak-
kında hedef gruplardaki bireyleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Bu proje ayrıca, gözlem/deneylere dayalı düşünce ile etik dü-
şünce arasındaki farkı anlamamızı sağlayan yeni bir yaklaşıma 
yöneltecektir. Ama önce gözlem/deneylere dayalı – aslında nasıl 
yaşıyoruz ve davranıyoruz konusunu içermektedir. İkinci tür dü-
şünce – etik olan – nasıl yaşamalıyız ve davranmalıyız konusu-
nu içermektedir. Çevre kirliliği kontrolü alanında çalışan insanların 
çevre konusunda yeni ve en son teknolojiler/yöntemler/direktifler/ 
prensiplerin değişen etik değerlerle birleşmesi üzerine bir eğitim 
alma fırsatları yoktur. Bu açıdan bakıldığında bu proje, Avrupa’da-
ki mesleki eğitimde kalite güvencesine yönlendiren bir dizi proje-
ye öncü olacaktır. Bundan başka, mesleki eğitimde çevre eğitimi 
koordinasyonunda büyük bir eksiklik vardır ve nasıl işlediği ile ilgili 
sabit bir düzenleyici çerçeve yoktur. Buna ek olarak, mevzuat hü-
kümlerinin uygulaması zayıftır. Bu durum Avrupa ile dayanışma ve 
işbirliğinin yetersiz olmasının bir sonucudur. Bu durumda, bu proje 
mesleki eğitimin uluslar arası standardizasyonuna yeni bir yaklaşım 
getirecektir ve hedef gruptaki bireylerin kalitesini arttıracaktır.

Buna ulaşmak için çevre uzmanlarının/karar vericilerinin doğru 
muhakeme yapmalarında ve karar vermelerinde çevre etiği kıla-
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vuzluğuna ihtiyaç vardır. Bu durumda, bu projenin en büyük etkisi, 
çevresel açıdan doğru politikalar üretmek ve uygulamak ve çevre 
koruma ve kirlilik önlemedeki kilit personel olarak uygun davranışlar 
sergilemek için güçlü bir araç olarak çevre etiğinin içselleştirilmesi 
olacaktır. Bu durumda, karar vericilerin ve uzmanların bilinç düzey-
lerini arttırmak üzere “çevre etiğinin” kirlilik kontrolü uygulamalarına 
katılması ve harmanlanması amaçlanmıştır. Bu çalışma, hedef gru-
bun bireylerinin “çevre bilgisi” ve “çevreye karşı tutumları” arasında 
bir köprü oluşturacaktır.

Çevre Etiği projesi çevre ile ilgili bilimsel, teknolojik, eğitsel ve 
etik çalışmaların desteklenmesiyle aşağıda yazılı olan hedef grup-
larının ihtiyaçlarını karşılayacaktır;

• Lisansüstü Öğrencileri ve Mesleki Eğitim Eğitmenleri,
• Lisans Öğrencileri,
• Mesleki Eğitim Öğrencileri,
• Yerel yönetimlerde ve kamu kurumlarında çalışan karar veri-

ciler ve uzmanlar.





BÖLÜM 1

ÇEVRE ETİĞİNE GİRİŞ
Gamze Yücel Işıldar

ANA AMAÇ
Öğrenci, çevre etiğinin bazı karmaşık çevresel durumlar için ne 

kadar önemli olabileceğini (Ders 1) ve su, hava, toprak gibi fark-
lı ortamlardaki temel çevre problemlerini (Ders 2) kavramalıdır. 
Daha sonra, insan ve doğanın karşılıklı ilişkisinin zamanla nasıl 
etkilendiğini ve değiştiğini kavrayabilmek için bilimsel gelişmeleri 
ve en azından çevresel ideolojilerin veya yaklaşımların arkasında-
ki temel felsefi geçmişi anlamalıdır (Ders 3 ve 4); son olarak da 
öğrenci çevre problemlerinin üstesinden gelmek için doğaya karşı 
olan sorumluluklarımızı ve çevre etiğini kirlilik önleme, izleme faa-
liyetlerine harmanlama gereğini öğrenmelidir.

Eğer insan Doğayı yenebileceğini kanıtlamak için daha az 
zaman; güzelliğini hissetmek ve büyüklüğüne saygı duymak 
için daha çok zaman harcasaydı insanlığın parlak geleceği 

için daha iyimser hislere sahip olabilirdim.

E.B. White
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DERS 1  ÇEVRE PROBLEMLERİNİN KARMAŞIKLIĞI

HEDEFLER
Öğrenci bu dersi tamamladığında;
1. Çeşitli çevresel durumlardaki farklı etkenleri ve yaklaşımları 

ve çevre problemlerinin karmaşıklığını,
2. Çevre problemlerinin alternatif çözümlerinin çeşitliliğini ve 

en uygun alternatifi seçebilmeyi 
öğrenecektir.

1.1. ÖRNEK DURUMLAR

1.1.1. Örnek Durum 1

Richard Jenkins Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Planlama 
ve Çevresel Etki Değerlendirme Dairesinde ‘çevre uzmanı’dır. Daire 
olarak, ekolojik değere sahip, çevre kirliliği ve bozulma ile tehdit 
edilen çevresel alanlarda gerekli mevzuatı oluşturmakla ve aynı 
zamanda doğal güzellikleri daha sonraki nesillere aktarmakla gö-
revlidirler. Bakanlıkta görevli çevre uzmanları kanunsuz deşarj, toksik 
atıkları dökme ve emisyondan sorumlu olan tesislere günlük 50.000 
Avroya kadar ceza kesme yetkisine, üretimi durdurma emri verme 
gücüne ve fabrikayı kapatma yetkisine sahiptirler. Mahkemelerce 
daha sonra azaltılan para cezalarından farklı olarak bu cezalar, 
bir boşaltma veya dökülme halinde Çevre ve Orman Bakanlığı uz-
manları tarafından bir iki gün içerisinde uygulanabilir.

Richard, yapmış olduğu denetimlerden birinde, Clean & Clean 
Kimyasal Firmasının tehlikeli atıkları fabrikanın arkasındaki bekletme 
havuzuna kontrolsüz bir biçimde döktüğünü fark etmiştir. Bu tesiste 
üretilen toksik atıkların yüksek miktarda cıva içerdiğini bilmektedir. 
Cıva doğru şekilde bertaraf edilmediği takdirde yakın çevredeki 
bitkileri, doğal hayatı ve civarda yaşayan insanların sağlığını tehdit 
edebilir. Bu durumda cezalar hakkında uyarıda bulunmak üzere şir-
ket sahibi ile derhal görüşmeye gider. Clean & Clean’in ekonomik 
olarak gelir düzeyinin iyi olduğu dönemlerde fabrikada üretilen tok-
sik atıkları doğru şekilde bertaraf etmek için harcanan bedeli dü-
şünmemesi son derece normalken, yavaşlayan ekonomi ve fabrika 
kârlarındaki düşüş nedeniyle firma hızla, mümkün olan tüm harca-
maları kısma baskısını hissetmiştir. Kâr elde edebilmenin ümitsizliği 
içerisinde, krizden kurtulmak amacıyla etik değerlerini feda edecek 
bir noktaya gelmiştir. Fabrika sahibi Richard’a fabrikada 70 kişinin 
çalıştığını, onların maaşlarını ödemeye öncelik vermesi gerektiğini 
ve ceza ödeyebilecek başka parası olmadığını söyler. Bunlara ek 
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olarak, fabrika sahibi mevzuat ve cezalar hakkında gerçekten de 
iyi bilgilendirilmemiştir. Üretilen atığın toksisitesinin ve olumsuz etki-
lerin farkında değildir. Clean & Clean’in çevre danışmanı Barbara 
durumun önemini bilmektedir ve şirket sahibini uyarmak onun göre-
vidir. Ancak, ekonomik kriz yüzünden Barbara’da birçok müşterisini 
kaybetmekteydi.. Clean & Clean Kimyasal Firmasındaki danışman-
lığını kaybetmek Barbara için bu noktada yıkıcı olabilecekti. Bir yan-
dan müşterilerinin tehlikeli atık bertarafıyla ilgili tasarruf ihtiyacını, 
diğer yandan da şirketle iş ilişkini sürdürmeyi ve çevre profesyoneli 
olarak görevini profesyonelce yerine getirmeyi nasıl yapabileceğini 
merak ediyordu. Bu durumda şirket sahibi bu yasa dışı davranışı 
bilerek ve isteyerek yapmamış olduğu için tehlikeli atığın yasa dışı 
boşaltılması şirket aleyhine suç gerekçesi olmayabilirdi.

Bu noktadaki etik ikilem; Richard ne yapmalı?

• Cezayı ödemeye mi zorlamalı?
• Atıkla ilgilenme konusundaki tavrını değiştirmesi için ilave 

süre mi vermeli?

VEYA

• Toksik atığın bekletme havuzuna dökülmesinin devam edil-
mesine karar verilmeden önce şirket sahibi ile çevre danış-
manını yüzleştirmeli mi? (Burada beklenen tepki doğru kararı 
vermede yardımcı olma, veya rüşvet teklifine, araba, para, 
vs. hazır olmayı içerebilir)

• Bakanlıktaki odasına dönüp tüm gördüklerini unutmalı mı?

FAKAT 

• Unutmayı seçerse, yasa dışı döküm yüzünden fabrika çalı-
şanları veya halktan biri hasta olduğunda kendini ne kadar 
suçlu hissedebileceğini düşündü

• Şirketteki üretim durdurulduğunda, işçiler işten çıkarıldığında 
kendini ne kadar suçlu hissedebileceğini düşündü

• Bunun yanındaki bitkiler, hayvanlar ve civarda yaşayan in-
sanlar üzerindeki zararlı etkileri de önemliydi

• Şirketin ödemek zorunda bırakılabileceği, karı kötü yönde et-
kileyebilecek, potansiyel telafi edici ve cezalandırıcı koşullar 
da dikkate alınmalıydı

• Oluşabilecek olası halk tepkileri ve benzer etkileri (yani; Kim 
şehri kirleten bir şirketle çalışmak ister ki?) de düşünmeliydi

Sizler de benzer örnekler verebilir misiniz?
Bu durumdaki etik ikilem; fabrika sahibi ne yapmalı?
• Cezayı ödeyip aynı şekilde devam edebilir
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• Fabrika sahibine yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri uygula-
maları gerektiğini söyleyebilir

• Suçu görmemeleri için Richard’a (veya patronuna) rüşvet 
teklif edebilir 

• Çevre danışmanının işine son verebilir.

1.1.2. Örnek Durum 2
Denis tekstil fabrikasında çalışan bir çevre mühendisidir. Fab-

rikanın suya ve havaya verdiği atıklarının izlenmesinden ve Çevre 
Koruma Ajansına sunulacak raporların organize edilmesinden so-
rumludur. Denis’in çalıştığı fabrika, civardaki diğer fabrikaların da 
yaptığı gibi atıksularını turistik alanın yakınındaki göle vermektedir. 

Denis son izleme çalışmasında, Toplam Askıda Katı Madde 
miktarının (Toplam AKM) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacının (KOİ) sınır 
değerleri bir miktar aştığını ölçümler. Ancak, bu fazla miktar o alan-
da yaşayan insanlar için çok büyük bir tehlike yaratmayacak dü-
zeydedir. Fakat göldeki balık popülasyonu üzerinde kötü bir etkisi 
olabilir. Diğer yandan, bu problemi çözmenin maliyeti en azından 
100,000 Avrodur. Bu durumda, Denis fabrika sahibini uyardığında, 
fabrika sahibi bunun “sadece teknik bir ayrıntı” olduğunu düşünür 
ve Denis’ten fabrikanın verilerini uygun görülecek seviyelere çeke-
rek, raporunu yazmasını ister.

Denis’in fabrika sahibinin isteğine nasıl cevap vermesi gerekti-
ğini düşünürsünüz?

Bu noktadaki etik ikilem; Denis ne yapmalı?

• Denis, patronun dediğini yapmazsa işini kaybedebilir
• Fabrika sahibi rüşvet teklif edebilir (fazladan para, yeni bir 

araba, daha iyi bir pozisyon...)
• Gölde yüzen çocuklara ne olacak?
• Bu alandaki turistik faaliyetler ve ekonomik faydaya ne ola-

cak?
• Fabrika üretimi durdurmak zorunda kalırsa ne olacak?

Yukarıda verilen örnekler kurgusaldır ancak herhangi bir çevre 
uzmanının karşılaşabileceği durumları temsil etmektedirler. Kurum-
lardaki ve kişiler arasındaki değerlerdeki ve eğitimdeki farklılıklar 
nedeniyle bu ikilemlerin nasıl çözümlenmesi gerektiği konusunda 
karşıt görüşler ortaya çıkar (Stocks ve Albrecht 1993). Bu örnekler 
çevre problemlerinin özelliğini ve karmaşıklığını göstermektedir; 
sosyal ve kuralcı fikirleri içeren birçok yönü vardır. Eninde sonun-
da belki de herkes işyerinde bu tür etik ikilemlerle karşılaşacaktır. 
Şu çok açıktır ki; çevreyi göz ardı etmeye gücümüz yetmez çünkü 
hayatımız, gelecek nesillerinki de dahil çevreye bağımlıdır (Raven 
ve Berg 2006:2).
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Bu kitabın amacı; çevre problemlerinin üstesinden gelmek için 
“çevre etiği”ni kirlilik önleme ve izleme faaliyetlerine harmanlamak, 
uyumlaştırmak gerektiğini ortaya koymaktır. 

Ders 2’de, insan ve doğa arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlamak için 
farklı ortamlarda (su, kara, hava, vs.) insan faaliyetleriyle oluşan 
çevre problemlerinin kaynakları, etkileri ve önemi kısaca tartışıla-
caktır. Çevre problemlerinin kaynağı hakkındaki bu tartışma sırasın-
da doğa konusunda bazı temel bilgileri hatırlamak veya insan ve 
doğanın nasıl birbirine bağlı olduğunu ve hangi yönlerden bunun 
her iki tarafa da faydalı olduğunu incelemek yararlı olacaktır. Bu-
günkü çevre algısı değişmezse neler olabilir? Benzer şekilde, Ders 
3’te, karmaşık çevre örnekleri tartışılacaktır. Bu, çevre uzmanlarını 
ve karar vericileri gelecekteki tehditler hakkında uyarmada ve ge-
lecekteki problemleri şimdiden görememenin sıkıntılarını göster-
mede yardımcı olacaktır. Birçok nedenden dolayı doğa korumayla 
ilgili önemli politika kararlarını destekleyen bilgi ve kanıt her zaman, 
zamanında bulunamayabilir. Bazı sorunlar birdenbire ve beklenme-
dik bir anda ortaya çıkar, bu durumda bilim bunu ortaya koyana 
kadar olacak gecikme kaçınılmaz olabilir (Sutherland ve diğerleri 
2008: 822). Ayrıca, çevreye karşı sorumluluklarımızı anlayabilmemiz 
için çevre konusundaki gelişmenin ve çevreciliğin tarihine kısaca 
bakmamız faydalı olacaktır. Toplum-doğa/çevre ilişkisi hakkında tek 
ve tarafsız, kesin bir doğru olmadığı açıktır. Farklı sosyal konumlar-
daki insan gruplarının, farklı fikirleri ve farklı doğruları vardır (Pepper 
1996:11). Bu durumda, insan - doğa karşılıklı ilişkisinin nasıl etkilen-
diğini ve zamanla nasıl değiştiğini kavramak için bu fikirler ve yakla-
şımların arkasındaki bilimsel gelişmeleri ve en azından temel felsefi 
geçmişi anlamak gereklidir. Bu konular Ders 4’te tartışılacaktır. Son 
olarak Ders 5’te böyle bir kitabın gerekliliği örneklerle anlatılacaktır. 

Bu kitap çevre uzmanlarına ve karar vericilere; eskiden olduğu 
şekliyle doğayı yönetilebilecek bir şey olarak gören teknolojik – bi-
limsel dünya görüşüne ek olarak insan ve doğa arasındaki bağ-
lantıyı vurgulayan doğal dünya görüşü kazanmalarında yardımcı 
olacaktır.

(Sorunları, onları yaratırkenki düşünme 
şeklimizle çözemeyiz.)
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Kontrol Soruları I
3. 1. Örnek için: Lütfen kendi fikirlerinizi yazınız. Bu noktada-

ki etik ikilemde; fabrikanın çevre danışmanı, Barbara ne 
yapmalıdır?

4. Eğer varsa kendi deneyimlerinizden bir örnek veriniz (eğer 
yoksa, kendi senaryonuzu yazınız). Lütfen, bu durumdaki 
etmenleri sıralayınız ve ikilemi nasıl çözeceğinizi tartışınız.

DERS 2  ÇEVRE KİRLİLİĞİ

HEDEFLER
Öğrenci bu dersi tamamladığında,
1. Temel çevre problemlerinin neler olduğunu (hava, su, top-

rak)
2. Antropojenik çevre kirliliği kaynaklarını ve teknik açıdan 

alınan önlemleri
3. Çevresel izleme faaliyetlerini çevre etiği ile entegre etmenin 

neden gerekli olduğunu ve nasıl yapıldığını anlayacaktır.

Hangisini tercih edersiniz?

Çevre problemlerinin her geçen gün hızla arttığı ve insanlığın 
bu problemlerden doğrudan etkilendiği kanıtlanmıştır. Dünya eski-
sinden daha kalabalık, daha kirli, daha şehirleşmiş, biyolojik olarak 
daha çok baskı altında ve daha sıcaktır (Marsh ve Grossa 2005:1). 
Son yıllarda, çevre koruma örgütlerinin ve gönüllü kuruluşların daha 
çok üye kaydetmesi, çok sayıda bilinçlenme kampanyalarının dü-
zenlenmesi, hemen hemen tüm politik partilerin programlarında 
“çevre politikaları”nın yer alması, ‘küresel ısınma’ konulu filmi için Al 


