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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Araştırmanın Tanımı 
 

Bu rapora esas olan araştırma, 3-4 Mart 2012 tarihlerinde, 31 ilin 95 ilçesine bağlı 150 

mahalle ve köyünde 2536 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleş-

tirilmiştir.   

 

KONDA Araştırma 2010 yılından beri her ay düzenli olarak BAROMETRE adı altında 

siyasal ve toplumsal araştırmalar serisi gerçekleştirmektedir. Her BAROMETRE 

araştırmasında düzenli olarak sorduğumuz standart soruların yanı sıra toplumun 

algı ve beklentilerini ölçmek için o ayın anketine özgü bir tema çerçevesinde sorular 

da sorulmaktadır. Konda Mart’12 Barometresi kapsamında yer alan ‘Çevre Bilinci’ 

temasına ilişkin bu raporu abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak 

kamuoyuyla paylaşıyoruz.  

 

Mart’12 Barometresi teması: Çevre bilinci 
Hidroelektrik santraller kurulması, nükleer enerji santrali kurulması, genetiği değiştirilmiş 

organizmalar (GDO) hakkında yasal düzenleme yapılması, geri dönüşüm, denizlerde 

balıkların azalması, tüketim artışının doğaya etkisi, küresel ısınma… Çevre bilinci 

halk geneline ne kadar yayılmış durumda? Acaba kendini çevreci olarak 

tanımlamayan ya da kendi yakın çevresinde bir tehdit hissetmeyen sade vatandaş 

çevre konularında ne düşünüyor? Çevre deyince ne anlıyor? Çevre bilinci varsa dahi, 

bu bilinç gündelik hayatındaki davranışlarına ne şekilde yansıyor? Bu ayki tema bu 

sorulara cevap arıyor. 

 
Çevreye etki (ekolojik ayak izi) 
Görüşülen kişilerin yarısı (yüzde 52,7) odun veya kömür kullandıkları sobayla ısınıyor. Bu 

orana elektrikli soba kullanan yüzde 3 ve gazlı soba kullanan yüzde 2 oranlarını 

ekleyince, nüfusun yüzde 58,6’sının soba kullandığı anlaşılıyor.  

 

Isıtmada kullanılan yakıt türü açısından bakacak olursak, en yaygın kullanılan yakıt türünün 

yüzde 56,7 ile odun/kömür olduğu anlaşılıyor. Doğalgaz yüzde 31,7, elektrik yüzde 

6, mazot ise yüzde 2,7 oranında kullanılıyor. 

 

Görüşülen kişilerin yüzde 50,8’inin hanesinde yalıtım olarak plastik pencere çerçevesi, 

yüzde 45,8’inde çift cam, yüzde 16,5’inde duvar yalıtımı, yüzde 11,5’inde ise çatı 

yalıtımı bulunuyor. 

 

Gündelik hayatlarında en çok kullandıkları ulaşım yöntemi sorulduğunda görüşülen kişilerin 

yüzde 22,1’si şahsi arabasını kullandığını, yüzde 57,5’i toplu taşıma araçlarına 

bindiğini, yüzde 1,1’i taksi kullandığını, yüzde 3,3’ü bisiklet veya motor kullandığını, 

yüzde 16’sı ise yürümeyi tercih ettiğini belirtmiş. 

 

Türkiye’de hanelere gelen ortalama aylık elektrik faturası 67 lira, su faturası ise 36 lira. 
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Günlük enerji ve kaynak tüketimine dair bu beş soruyu bir araya getirerek 10 puan 

üzerinden basit bir “ayak izi ölçümü” geliştirdik. 1O puan en zararlı en üst seviyede 

çevreye zararlı yaşam biçimi anlamına geliyor. Bu hesaplamayla Türkiye’nin 

ortalamadaki ayak izi puanını 5,7 olarak hesapladık. 

 

Çevre bilgisi 
Görüşülen kişilerin beşte üçü çevre sorununu eksikliklerine karşın doğru tanımlayabilirken, 

yüzde 15’lik bir kesim ise çevre sorununu, dar çevresinde hayatını etkileyen, 

ekolojik dengeyle doğrudan ilişkisi olmayan çöp, belediye hizmetleri, düzensizlik, 

gürültü gibi sorunlarla tanımlıyor. Dörtte birlik bir kesim ise çevre sorunu hakkında 

çok da bilgili değil.  

 

 “Çevre kirliliğinin nedeni aşırı nüfus artışıdır” cümlesine görüşülen kişilerin 

yarısından birazdan fazlası katılıyor. 

 “Dünyanın kirlenip, kaynakların tükeneceğine inanmıyorum. Her şey insanlık için!” 

cümlesine görüşülen kişilerin yüzde 54,4’ü katılmıyor. 

 Görüşülen kişilerin yüzde 93’ü “Çocukların geleceği için bitki/hayvan türlerini 

korumalıyız” ifadesini “Tabiatın zaten mükemmel bir dengesi var, bir şey yapmaya 

gerek yok!” ifadesine tercih etti. 

 

“Yaşadığınız yerde sizin hayatınızı doğrudan etkileyen çevre sorunu nedir?” sorusuna 

görüşülen kişilerin 

 Yüzde 24,6’sı somut bir çevre sorununa işaret etmektedir. 

 Yüzde 7,9’u genel çevre sorunlarına işaret etmektedir. 

 Yüzde 17,6’sı “kirlilik” gibi genel bir ifade kullanmakta, yüzde 4’lük bir kesim ise 

doğrudan “gürültü”den şikayet etmektedir. 

 

Çevre konusunda görüşler 
“Çevreyi, ormanları koruyalım derken, ekonomik olarak geri kalmak doğru değil.” 

Görüşülen kişilerin yüzde 41,8’i ekonomik kalkınma taraftarı, yüzde 29,3 çevre 

taraftarı görüş belirtiyor. 

 

“Baraj yapmak için bazı bitki ve hayvan türleri feda edilebilir.” Görüşülen kişilerin yüzde 

67,1’i bu fikre itiraz ediyor. Diğer bir deyişle toplumun yalnızca beşte biri ekonomik 

kalkınmayı ekolojik dengenin korunmasına tercih ettikleri söylenebilir. 

 

“Ekonomik kalkınma için fabrika bacalarından çıkan dumana, hava kirliliğine katlanmak 

gerekir”. Bu ifadeye, görüşülen kişilerin yüzde 77,8’i itiraz ediyor. 

 

“Çevre kirliliğinin nedeni büyük şirketlerin kaynakları sınırsız kullanmalarıdır.” Yüzde 57,2 

oranında “doğru” ve yüzde 16,4 oranında “kesinlikle doğru” cevabı verenlerle 

toplamda görüşülenlerin yüzde 73,6’sı bu ifadeye katılıyor. 

 

“Cep telefonu kullanabilmek için çatıma baz istasyonu kurulmasına itiraz etmem.” 

Görüşülen kişilerinin yüzde 78,9’u bu duruma itiraz edeceğini ifade ediyor. 
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Çevre duyarlılığı davranışları 
Görüşülen kişilerin yüzde 63,1’i gereksiz yanan ampullerin her zaman, yüzde 27,4’ü ise sık 

sık kapatıldığını söylemektedir.  

 

Buna karşılık kullanılmayan elektrikli fişlerin çekilmesi, hanelerin yüzde 48,4’ünde her 

zaman, yüzde 28’inde ise sık sık yapılan bir davranıştır.  

 

Evin içi serinleyince ısıyı artırma yerine kazak giymek ise, diğer ikisi kadar sık 

yapılmamaktadır: Bu cümle okunduğunda görüşülen kişilerin yüzde 13,9 “her 

zaman,” yüzde 20,8’i ise “sık sık” demektedir.  

Çöplerini atarken geri dönüşümde kullanılabilmek üzere ayrıştırıp ayrıştırmadıkları 

sorulduğunda, görüşülen kişilerin beşte dördünün (yüzde 79) davranışlarında bu 

yönde herhangi bir değişiklik yapmadıkları ve çöplerin hepsini bir attıkları, buna 

karşılık dörtte bir kadarının (yüzde 18,2) ayrıştırarak çöpe koydukları 

anlaşılmaktadır. 

 

Su tasarrufuna dikkat edenler toplumun yüzde 61,8’ini oluşturmaktadır. 

 

Plastik ambalaj veya pet şişe kullanmamak, toplumun neredeyse üçte biri için dikkat 

edilmesi gereken önemli bir meseleyken, üçte ikisi için önemli görünmemektedir.  

 

“Çevreye duyarlı markayı pahalı da olsa tercih ederim.” Görüşülen kişilerin yüzde 12,6’sı bu 

durumun kendileri için her zaman geçerli olduğunu söylemektedir. 

 

“Satın alınan meyve ve sebzelerin hormonlu olup olmadığına dikkat etmek”, en sık 

gerçekleştirilen davranıştır: Görüşülen kişilerin yüzde 30’u her zaman, yüzde 29,8’si 

ise sık sık buna dikkat ettiğini belirtmektedir. 

 

Çevre koruma faaliyetleri 
Görüşülen kişilerin yüzde 41,1’i çevreyi korumak için herhangi bir özel faaliyette 

bulunmamaktadır. Yüzde 31,’i ağaç diktiğini, yüzde 22,7’si temizlik faaliyetlerine 

katıldığını, yüzde 10,2’si ise bağış yaptığını belirtmektedir. Protesto eylemlerine 

katıldığını söyleyenleri ise yüzde 1,6 oranındadır.  

 

Güncel çevre tartışmaları 

Nükleer enerji santralleri 

Türkiye’de yapılması planlanan nükleer santrallerin kurulmasına görüşülen kişilerin yüzde 

63,4’ü karşı çıkarak bu konuya dair okunan iki önerme arasından “Riskli olduğunu 

açıkça bile bile nükleer santral kesinlikle yapılmamalıdır” ifadesini tercih etmişlerdir. 

Kalan yüzde 36,6’lık bir kesim ise “Enerji ihtiyacımızı karşılamak için gerekiyorsa 

nükleer santral yapılmalıdır” ifadesini daha doğru bulmuştur.  

Hidroelektrik santraller 

Görüşülen kişilerin yüzde 62,8’i bu “Doğaya ve köylüye çok zararı olacak, asla 

kurulmamalı” ifadesinin, kalan yüzde 37,2’lik kesim ise “Bu konu çok abartıldı, 
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HES’lerin kurulması lazım” ifadesinin kendi görüşlerini daha iyi yansıttığını 

belirtmektedir.  

Denizlerde balıkların azalması 

“Denizlerimizde balıkların azalma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?” şeklinde sorulan bir 

soruya cevaben görüşülen kişilerin yüzde 56,6’sı sebebinin deniz kirliliği, yüzde 40’ı 

bilinçsiz avlanma, yüzde 3,4’ü ise tabiatın kanunu olduğunu söylemektedir.  

 

Çevreye dair tüm sorular bir arada incelendiğinde, ilk olarak toplumda duyarlılık olduğu, 

ancak duyarlılık gösterilen bu konuların “çevre sorunu” olarak bilinmediği 

anlaşılmaktadır. Çevre duyarlılığının neye göre şekillendiğine bakıldığında, birkaç 

unsur ön plana çıkmaktadır. Dindarlık arttıkça da çevre konusundaki duyarlılık 

artmakta ve ekolojik ayak izi azalmaktadır. Buna karşılık, eğitim ve gelir arttıkça da 

duyarlılık artmakta ancak tüketimin artışı ile birlikte ekolojik ayak izi de artmaktadır. 

Ayrıca, çiftçiler diğer meslek gruplarına nazaran ayak izi ve davranış açısından 

çevreye daha az etki ederken, çevre konularında daha az bilinçli olmaları dikkat 

çekmektedir. 
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2. AYIN TEMASI: ÇEVRE BİLİNCİ 

2.1. Neden çevre bilinci? 

 

Hidroelektrik santraller kurulması, nükleer enerji santrali kurulması, genetiği değiştirilmiş 

organizmalar (GDO) hakkında yasal düzenleme yapılması, geri dönüşüm, denizlerde 

balıkların azalması, tüketim artışının doğaya etkisi, küresel ısınma… Çevre 

sorunlarına dair bilinç son yıllarda arttıkça, bu tür konulardaki tartışmalar da 

oldukça hararetleniyor.  

 

Greenpeace, TEMA gibi çevre kuruluşlarının bu konularda mücadele verdiğini, 

Karadeniz’de yaşadıkları vadiye hidroelektrik santrali kurulmasını istemeyen veya 

Ege’de sahillerine balık çiftliklerinin kurulmasını istemeyen köylülerin bu alanlarda 

mücadele verdiğini biliyoruz. Ancak, çevre bilinci halk geneline ne kadar yayılmış 

durumda? Acaba kendini çevreci olarak tanımlamayan ya da kendi yakın çevresinde 

bir tehdit hissetmeyen sade vatandaş çevre konularında ne düşünüyor? Çevre 

deyince ne anlıyor? Çevre bilinci varsa dahi, bu bilinç gündelik hayatındaki 

davranışlarına ne şekilde yansıyor?  

 

Çevre sorunu, aynı zamanda büyük şirketleri yakından ilgilendiren bir konu. Bir taraftan 

insanların bilinç seviyesi arttıkça, ürünlerin hammadde üretiminde doğaya kalıcı 

zarar verilip verilmediği, fabrika üretimleri sırasında oluşan karbon emisyonları, 

paketlemenin doğada çözünür olup olmadığı gibi konulara daha fazla önem verir 

hale geliyorlar ve şirketlerin tüketicinin tercihlerine uyum sağlaması gerekiyor. Diğer 

bir taraftan, şirketlerin kurum olarak kalıcı olmaları için sürdürülebilir bir kurum 

kültürüne sahip olmaları gerektiği, artık ancak çevreye saygıyı kurum kültürüne 

entegre edebilmiş şirketlerin ayakta kalmaya ve kâr etmeye devam edebilecekleri 

tartışılıyor. Sıklıkla Batılı ülkelerde yapılan bu tartışmalar, Türkiye için ne derece 

geçerli? Tüketici olarak halk, şirketleri çevre açısından nasıl değerlendiriyor, neler 

talep ediyor 

 

Bu ayki araştırmada tema olarak çevre konusunu ele aldık ve bu sorulara cevap aradık. 

 

Tema için beş alanda soru hazırlandı. İlk olarak, görüşülen kişilerin normal yaşamlarıyla 

çevre üzerinde yarattıkları etki ölçüldü. Ardından sorulan üç soru grubunda, çevre 

sorunu konusunda ne kadar bilgili ve bilinçli oldukları, çevre sorunları konusundaki 

görüşleri ve gündelik hayatta çevre sorunun çözülmesine yönelik davranışları ele 

alındı. Son olarak nükleer ve hidroelektrik santraller ve balık avlanma konuları 

üzerinden, Türkiye’ye özel, güncel çevre sorunlarına dair görüşler soruldu.  
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2.2. Çevreye etki 

 

İnsanların günlük hayatlarında evlerinde kullandıkları enerji türleri, ulaşım tercihleri, 

tükettikleri gıdalar ve diğer her türlü ürün, enerji tüketimine ve bu enerjinin 

üretilmesi için kaynakların tüketilmesine veya zararlı sera gazlarının olması şeklinde 

çevrenin doğrudan veya dolayı olarak zarar görmesine yol açıyor. Kişilerin çevreye 

bu şekildeki etkileri, karbon veya ekolojik ayak izi (footprint) adı verilen ve kişinin ne 

kadar karbon salınımına veya doğada kaç hektarın yok olmasına yol açtığını tespit 

eden bir metotla ölçülüyor.  

 

Bu araştırmada kişilerin çevreye etkilerini ölçmek için beş soruluk basit bir ayak izi testi 

tasarlandı. Görüşülen kişilere evlerini ne şekilde ısıttıkları, yalıtımları olup olmadığı 

ve ulaşım tercihi soruldu.  

 

“Evinizi nasıl ısıtıyorsunuz?” sorusunun cevaplarına göre, görüşülen kişilerin yarısı (yüzde 

52,7) odun veya kömür kullandıkları sobayla ısınıyor. Bu orana elektrikli soba 

kullanan yüzde 3 ve gazlı soba kullanan yüzde 2 oranlarını ekleyince, nüfusun yüzde 

58,6’sının soba kullandığı anlaşılıyor. Soba kullananları, yüzde 29,9’u doğalgazlı ve 

yüzde 2,4’ü mazotlu olmak üzere kombi kullananlar takip ediyor. Merkezi sistem ise 

bu ikisi kadar yaygın değil: yüzde 4 oranında kömürlü, yüzde 1,8 oranında doğalgazlı 

ve yüzde 0,3 oranında mazotlu olmak üzere toplamda yüzde 6,1 oranında merkezi 

sistemle ısınan bulunuyor. Sadece klima ile ısınanlar ise yüzde 3 oranında.  

 

Evinizi nasıl ısıtıyorsunuz? Yüzde 

Soba/odun/kömür 52,7 

Soba/gaz 2,9 

Soba/elektrik 3,0 

Kombi/mazot 2,4 

Kombi/doğalgaz 29,9 

Merkezi sistem/kömür 4,0 

Merkezi sistem/mazot ,3 

Merkezi sistem/doğalgaz 1,8 

Klima 3,0 

Toplam 100,0 

 

Tabloya daha sade bir biçimde, ısıtmada kullanılan yakıt türü açısından bakacak olursak, 

en yaygın kullanılan yakıt türünün yüzde 56,7 ile odun/kömür olduğu anlaşılıyor. 

Doğalgaz yüzde 31,7, elektrik yüzde 6, mazot ise yüzde 2,7 oranında kullanılıyor.  
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Evinizi nasıl ısıtıyorsunuz? (yakıt türü) Yüzde 

Odun/kömür 56,7 

Doğalgaz 31,7 

Elektrik 6 

Mazot 2,7 

Toplam 100 

 

“Evinizde aşağdaki yalıtımların hangileri var?” şeklinde sorulan diğer bir soruda, görüşülen 

kişilerden geçerli olan tüm seçenekleri saymaları istendi. Buna göre görüşülen 

kişilerin yüzde 50,8’inin hanesinde yalıtım olarak plastik pencere çerçevesi, yüzde 

45,8’inde çift cam, yüzde 16,5’inde duvar yalıtımı, yüzde 11,5’inde ise çatı yalıtımı 

bulunuyor. Bunların dışında seçenek söylemelerine olanak tanındığında, görüşülen 

kişilerin yüzde 1,8’i ahşap yalıtım olduğunu, yüzde 5,3’ü ise herhangi bir yalıtım 

bulunmadığını belirtmiş.  

 

Evindeki yalıtımlar Yüzde 

Plastik pencere 50,8 

Çift cam 45,8 

Duvar yalıtımı 16,5 

Çatı yalıtımı 11,5 

Ahşap 1,8 

Yalıtım yok 5,3 

Toplam - 

 

Üçüncü bir soruda, kişilerin ulaşım tercihleri soruldu. “Gündelik hayatınızda en çok 

kullandığınız ulaşım aracı nedir?” şeklinde sorulan soruya cevaben görüşülen 

kişilerin yüzde 22,1’si şahsi arabasını kullandığını, yüzde 57,5’i toplu taşıma 

araçlarına bindiğini, yüzde 1,1’i taksi kullandığını, yüzde 3,3’ü bisiklet veya motor 

kullandığını, yüzde 16’sı ise yürümeyi tercih ettiğini belirtmiş.  

 

Gündelik hayatında en çok kullandığı ulaşım aracı Yüzde 

Şahsi arabam 22,1 

Toplu taşıma 57,5 

Taksi 1,1 

Bisiklet/motor 3,3 

Yürüyerek 16,0 

Toplam 100,0 
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Bu sorunun yanısıra kişilerin hanelerine gelen aylık ortalama su ve elektrik faturası 

miktarlarını söylemeleri istendi. Buna göre Türkiye’de hanelere gelen ortalama aylık 

elektrik faturası 67 lira, su faturası ise 36 lira.  

 

 
 

 
 

 

Bu iki sorunun cevaplarında dikkat çekici noktalardan biri, görüşülen kişilerin neredeyse 

tamamının fatura miktarlarını bilmesi ve çekinmeden söylemesiydi. Elektrik faturası 

sorusunda cevap vermeyenlerin oranı yüzde 1,1’de, su faturası sorusuna cevap 

vermeyenlerin oranı yüzde 2,8’de kaldı. 

 

0 - 25 TL; 5,3

26 - 50 TL; 40,7

51 - 75 TL; 26,9

76 - 100 TL; 18,0

101+ TL; 9,2

Aylık elektrik faturası

0 - 10 TL; 6,3

11 - 20 TL; 22,6

21 - 30 TL; 27,6

31 - 40 TL; 16,3

41 - 50 TL; 

12,2

51+ TL; 15,0

Aylık su faturası
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 Günlük enerji ve kaynak tüketimine dair bu beş soruyu bir araya getirerek basit bir ayak izi 

ölçümü geliştirdik. Cevapların her biri, çevreye verdikleri zarara göre 0, 1 veya 2 

puanlık ayak izi olarak değerlendirildi. Isıtma için 1,5 katsayı kullanılarak hesaptaki 

ağırlığı arttırılırken, yalıtım için 0,5 katsayı kullanılarak ağırlığı diğerlerine nazaran 

azaltıldı. Buna göre, aşağıdaki tabloda da görüldüğü şekilde, her bir soruda en az 

zarar için 0 puan, en çok zarar için 2 puan verildi. Böylelikle bir kişinin alabileceği en 

düşük ayak izi puan 0 ve en yüksek ayak izi 10 puan. 

 

Soru 0 puan 1 puan 2 puan 

Isıtma (enerji türü) Elektrik Doğalgaz Kömür, mazot 

Yalıtım 
Birden fazla 

yalıtım 
Tek çeşit yalıtım Yalıtımı yok 

Ulaşım Yürümek 
Toplu taşıma, 

bisiklet, motor 
Şahsi araba, taksi 

Elektrik faturası (kişi 

başı) 

Ortalamanın 

altında 
Ortalamaya yakın Ortalamanın üstünde 

Su faturası (kişi başı) 
Ortalamanın 

altında 
Ortalamaya yakın Ortalamanın üstünde 

 

Görüşülen her bir kişinin cevapları bu şekilde puanlara dönüştürüldüğünde, Türkiye’nin 

ortalamadaki ayak izi puanının 5,75 olduğu görülüyor. Görüşülen tüm kişilerin puan 

dağılımı ise aşağıdaki grafikte yer alıyor. Grafikte de görüldüğü gibi çan eğrisi 

şeklinde bir normal dağılım olduğu ve çan eğrisinin daha yüksek puan tarafında 

biraz daha yoğun olduğu görülüyor.  
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Görüşülen kişilerin ekolojik ayak izinin, çevre konusundaki bilgi seviyeleri, davranışları ve 

görüşleriyle ilişkili olduğu görülüyor. Bu ilişki, diğer alanlardaki soru grupları ele 

alındıktan sonraki değerlendirme bölümünde kısaca analiz edilmektedir.  

 

0,2 0,5

3,7

11,7

22,8 22,3

19,3

12,4

5,3

1,8

0

10

20

30

1 puan 2 puan 3 puan 4 puan 5 puan 6 puan 7 puan 8 puan 9 puan 10 puan

Ayak izi puanının dağılımı
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TÜRKİYE NE DURUMDA? 

 

Ekolojik ayak izi ölçümü olarak dünyada kullanılan birimlerden biri kişi başı küresel hektar 

kullanımıdır. Global Footprint Network adlı bir çevre düşünce kuruluşunun verilerine göre, dünyanın 

toplam biyokapasitesinin (insan tüketimi için kullanılan arazi) bugünkü dünya nüfusuna yeterli 

olabilmesi için kişi başı 1,8 küresel hektar kullanılması gerekiyor. Halbuki 2007 verilerine göre 

dünyanın ortalama ekoloji ayak izi, kişi başı 2,7 küresel hektardır. 

 

 
 

Yukarıdaki haritada yer verilen ülkeler arası karşılaştırmaya göre, en yüksek kişi başı küresel hektar 

kullanımı olan ülkeler, yaklaşık 10 puan ayak izi olan Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn gibi 

bazı Arap ülkeleri ve ardından 8 ila 6 puanda olan bazı Batı ülkeleridir. En düşük puana sahip olanlar 

ise 0,5 puan civarında olan Porto Riko, Timor-Leste, Bangladeş, Afganistan, Haiti gibi çeşitli 

ülkelerdir. Türkiye’nin kişi başı küresel hektar kullanımı ise 2,7 puanla, dünya ortalaması ile aynıdır.  
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2.3. Çevre bilgisi 

2.3.1. Çevre sorunu tanımlaması 

Çevre sorunuyla ilgili olarak görüşülen kişilere sorulan bir dizi soru ile, çevre sorunu 

hakkında ne kadar bilgileri olduğu soruldu.  

 

İlk olarak çevreye dair sorular sorulmadan önce ve herhangi bir ipucu vermeksizin, “Çevre 

sorunu deyince aklınıza ne geliyor?” sorusu açık uçlu yöneltildi.  

 

Çevre sorunu deyince aklınıza ne geliyor? Yüzde 

Doğru fikri var 24,7 

Genel bir fikri var 35,6 

Dar bir görüşü var 15,0 

Yanlış bir fikri var 12,8 

Cevap yok 11,9 

Toplam 100,0 

 

Görüşülen kişilerin verdikleri yüzlerce cevap kategorilendirildiğinde, yüzde 24,7’sinin 

sorunu doğru tanımladıkları anlaşılıyor. Doğru tanımlayanlara çevre sorunu 

dendiğinde, akıllarına ağırlıklı olarak hava kirliliği ve bunun yanısıra atıklar, baca 

gazları, ormanların yokolması, su kirliliği, çarpık kentleşme, baz istasyonları, doğa 

kirliliği, fabrika atıkları, hayvanların neslinin tükenmesi, HES, iklimsel değişiklikler, 

küresel ısınma gibi tanımlar geliyor. 

 

Daha büyük bir kitle ise, çevre sorununu daha genel olarak tanımlayabiliyor. Yüzde 35,6 

oranında kişi, “kirlilik”, “altyapı”, “çevre kirliliği”, “pislik”, “temizlik”, “yeşil alan 

azlığı” gibi çevre sorunun doğa ile ilişkisini kavradıkları tam anlaşılmayan ama genel 

anlamda doğru yönde ifadeler kullanmış.  

 

Yüzde 15’lik bir kesim için ise çevre sorunu dendiğinde, dar çevresinde hayatını etkileyen, 

ekolojik dengeyle doğrudan ilişkisi olmayan ifadeleri tercih etmiş: Çöp, belediye 

hizmetleri, düzensizlik, gürültü, kanalizasyon, trafik, ulaşım gibi.  

 

Yüzde 12,8’lik bir kesimin ise, çevre sorunu tabirini pek bilmediklerini anlaşılıyor. Yol, 

işsizlik, sokak kirliliği, sağlık ocaklarının olmaması, komşular, insanlar, elektrik gibi 

cevaplar veren bu kesimin çevre kelimesini daha günlük anlamında değerlendirdiği 

düşünülebilir.  

 

Son olarak görüşülen kişilerin yüzde 11,9’u bu soruya hiçbir yanıt vermemiş.  

 

Eğitim ve gelir seviyeleri arttıkça ve yaş düştükçe, çevre sorununu daha doğru bir şekilde 

tanımlama oranı artıyor. Buna karşılık, dar bir şekilde tanımlama oranı da az da olsa 

artıyor. Kendini modern olarak tanımlayanlar, geleneksel muhafazakâr veya dindar 

muhafazakâr olarak tanımlayanlara nazaran biraz daha yüksek oranda doğru olarak 
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tanımlasalar da, dar olarak tanımlayanları da biraz daha fazla. Dindar 

muhafazakârların yarısı genel çevre sorunu tanımlamak için genel ifadeler 

kullanıyor. Yerleşim yeri açısından en doğru tanımlamaya eğilimli olanların kentlerde 

yaşayanlar olduğu görülüyor.  

2.3.2. Çevre konuları hakkında bilgi 

 

“Çevre kirliliğinin nedeni aşırı nüfus artışıdır” cümlesine görüşülen kişilerin birazdan fazlası 

katılıyor (yüzde 44,9 “doğru”, yüzde 8,7 “kesinlikle doğru). Yüzde 20,7 cümle 

konusunda kararsızken, yüzde 25,7’si cümleyi yanlış buluyor. 

 
 

İlk ifadenin tersi sayılabilecek ikinci bir cümle “Dünyanın kirlenip, kaynakların tükeneceğine 

inanmıyorum. Her şey insanlık için!” şeklindeydi. Bu cümleye görüşülen kişilerin 

yüzde 54,4’ü katılmıyor (yüzde 35,5 “yanlış” ve yüzde 19,1 “kesinlikle yanlış”). 

Katılanlar ise yüzde 25,3 oranında. 

 

 
 

Çevre bilgisine dair son soruda, görüşülen kişilere iki ifade okundu ve hangisini doğru 

bulduklarını söylemeleri istendi. Yüzde 93 “Çocukların geleceği için bitki/hayvan 

türlerini korumalıyız” ifadesini, yüzde 7 ise “Tabiatın zaten mükemmel bir dengesi 

var, bir şey yapmaya gerek yok!” ifadesine tercih etti.  

 

  

Kesinlikle

yanlış 

5,8
Yanlış 19,9

Ne doğru ne 

yanlış 20,7
Doğru 44,9

Kesinlikle

doğru 

8,7

% 0 % 50 % 100

Çevre kirliliğinin nedeni aşırı nüfus artışıdır.

Kesinlikle yanlış

19,1 Yanlış 35,3
Ne doğru ne 

yanlış 20,2
Doğru 21,2

4,1

% 0 % 50 % 100

Dünyanın kirlenip, kaynakların tükeneceğine inanmıyorum. Her şey 

insanlık için!
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Aşağıdaki 2 yaklaşımdan hangisi doğru?  Yüzde 

Çocukların geleceği için bitki/hayvan türlerini korumalıyız. 93,0 

Tabiatın zaten mükemmel bir dengesi var, bir şey yapmaya gerek yok! 7,0 

Toplam 100,0 

2.3.3. Doğrudan etkileyen çevre sorunu 

 

Anket formunda çevreye dair sorulan soru grubunun en sonunda yer alan, dolayısıyla 

çevreye dair birçok konuyu ele alan soru sorulduktan sonra sorulan bir soru “Çevre 

sorunu deyince aklınıza ne geliyor?” şeklindeki genel soruya benzer ve paralel bir 

soruydu: “Yaşadığınız yerde sizin hayatınızı doğrudan etkileyen çevre sorunu nedir?” 

İlki gibi açık uçlu olarak sorulan bu soruya yine yüzlerce farklı cevap verildi ve bu 

cevaplar daha sonra kategorilere ayrıldı. Cevaplar, çeşitliliklerinden dolayı, 

görüşülen kişiler soruyu ne derece anladıklarına ve belirttikleri sorunun ne derece 

somut bir çevre sorunu olduğuna göre kategorilenmiştir.  

 

Yaşadığınız yerde sizin hayatınızı doğrudan etkileyen çevre sorunu 

nedir?  
Yüzde 

Somut çevre sorunu 24,6 

Genel çevre sorunu 7,9 

Kirlilik 17,6 

Gürültü 3,7 

Dar çevresinde sorun 10,5 

Sorun yok 4,0 

Yanlış anlayanlar 5,3 

Cevap yok 26,4 

Toplam 100,0 

 

Görüşülen kişilerin yüzde 26,4’ü bu soruya cevap vermemiştir. Cevap vermiş olanlar 

arasında yüzde 5,3’ün çevre sorunundan sosyal çevre, işsizlik, belediyecilik 

hizmetleri gibi yanlış şeyleri anladıkları, yüzde 4’ün ise herhangi bir çevre sorunu 

yaşamadıkları anlaşılmaktadır.  

 

Belli bir sorun belirtmiş olanlara baktığımızda, yüzde 24,6 somut bir çevre sorununa işaret 

etmektedir. Somut çevre sorunu kategorisine “baz istasyonları”, “Akkuyu santrali”, 

“kimyasal gübreler”, “orman yangınları”, “fabrika atıkları” gibi kişinin kendi 

çevresine özel sorunların yanısıra, çevre sorunu tanımına uyan “baca/egzoz/kömür 

dumanı”, “hava kirliliği”, “su sıkıntısı”, “çarpık kentleşme”, “yeşil alan yokluğu” gibi 

cevaplar dahil edilmiştir.  
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Yüzde 7,9 oranında söylenen genel çevre sorunlarına “altyapı”, “arabalar”, “derenin açık 

olması”, “bilinçsizlik” “trafik” gibi çevre sorununu dar anlamda tasvir etmekle 

birlikte doğru yönde olan cevaplar dahil edilmiştir. 

Görüşülen kişilerin yüzde 17,6’sı, kendi hayatını etkileyen çevre sorunu olarak “kirlilik” 

anlamına gelen ve çevre sorunu ifadesini doğru olarak kavrayıp kavramadığı tam 

olarak anlaşılmayan genel ifadeler kullanmıştır. Yüzde 4’lük bir kesim ise doğrudan 

“gürültü”den şikayet etmektedir.  

 

Son olarak görüşülen kişilerin yüzde 10,5’i kendi yakın çevresinde hayatını etkileyen ancak 

çevre sorunu olarak tanımlanması zor olan sorunlardan bahsetmişlerdir. Bu 

sorunlara “yollar”, “soğuk”, “park eksikliği”, “kanalizasyon”, “elektrik kesintisi”, 

“bakımsızlık”, “kazı çalışmaları” gibi dar çevresindeki sorunlar dahil edilmiştir.  
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2.4. Çevre konusunda görüşler 

 
Çevre sorununa dair bilginin dışında, görüşülen kişilere çevre sorunuyla ilgili bazı görüşleri 

soruldu.  

 

“Çevreyi, ormanları koruyalım derken ekonomik olarak geri kalmak doğru değil.” Görüşülen 

kişilerin yüzde 41,8’i cümleye katılmak suretiyle ekonomik kalkınmayı tercih ettiğini 

ifade ediyor (yüzde 36,3 “doğru” ve yüzde 5,5 “kesinlikle doğru”). Yüzde 22,9 

“yanlış” ve yüzde 6,4 “kesinlikle yanlış” demek suretiyle toplamda yüzde 29,3 çevre 

taraftarı görüş belirtiyor. 

 

 

 
 

“Baraj yapmak için bazı bitki ve hayvan türleri feda edilebilir.” Aynı konu bu şekilde 

sorulduğunda, bu ifadeye görüşülen kişilerin yüzde 67,1’i itiraz ediyor. Yüzde 19 

oranında ise ifadeye katılan ve dolayısıyla feda edilmelerinden bir mahzur görmeyen 

bulunuyor. Diğer bir deyişle yüzde 19’un ekonomik kalkınmayı, ekolojik dengenin 

korunmasına tercih ettikleri söylenebilir. 

 

 

 
 

Ekonomik kalkınma – çevre ilişkisini inceleyen diğer bir cümle “Ekonomik kalkınma için 

fabrika bacalarından çıkan dumana, hava kirliliğine katlanmak gerekir” şeklindeydi. 

Bu ifadeye, bir öncekinde olduğu gibi büyük oranda itiraz edildiği görülüyor. 

Görüşülen kişilerin yüzde 77,8’i itiraz ederken, (yüzde 46,5 “yanlış” ve yüzde 31,3 

“kesinlikle yanlış”), ekonomik kalkınmanın hava kirliliğinden daha öncelikli 

olduğunu düşünerek ifade katılanlar yüzde 11 oranında.  

 

Kesinlikle 

yanlış 

6,4
Yanlış 22,9

Ne doğru ne 

yanlış 28,9
Doğru 36,3 5,5

% 0 % 50 % 100

Çevreyi, ormanları koruyalım derken ekonomik olarak geri 

kalmak doğru değil.

Kesinlikle yanlış

23,9 Yanlış 43,2
Ne doğru ne 

yanlış 14,7
Doğru 16,6

2

% 0 % 50 % 100

Baraj yapmak için bazı bitki ve hayvan türleri feda edilebilir.
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Üç sorunun cevaplarına bir arada bakıldığında ekonomik-kalkınma ilişkisi “Çevreyi, 

ormanları koruyalım derken, ekonomik olarak geri kalmak doğru değil” şeklinde 

daha genel bir ifadeyle ele alındığında ekonomik kalkınma taraftarı olanları yüzde 

41,8 olarak görünürken, bitki ve hayvan türlerinin feda edilmesi şekilde daha 

spesifik bir örnek üzerinden sorulduğunda bu oran yüzde 19’a, fabrika bacalarından 

çıkan duman şeklinde hem spesifik hem de insanların hayatlarını doğrudan 

etkileyen bir konu üzerinden sorulduğunda ise yüzde 11’e iniyor.  

 

“Çevre kirliliğinin nedeni büyük şirketlerin kaynakları sınırsız kullanmalarıdır.” Bu, 

görüşülen kişilerin büyük bir çoğunluğunun katıldıkları bir ifade oldu. Yüzde 57,2 

oranında “doğru” ve yüzde 16,4 oranında “kesinlikle doğru” cevabı verenlerle 

görüşülenlerin toplamda yüzde 73,6’sı bu ifadeye katılıyor. Yüzde 16,1 “ne doğru ne 

yanlış” derken, yüzde 10,3 çevre kirliliğinin nedeninin bu olduğuna inanıyor.  

 

 
 

Çevre kirliliğinde büyük şirketlerin rolüne bakışın ne eğitim, gelir, hayat tarzı kümesi, 

örtünme gibi herhangi bir demografik özelliğe göre ne de çevreye dair davranış veya 

görüşlere göre değiştiği görülmektedir. Diğer bir deyişle, toplumda büyük şirketlerin 

çevre kirliliğindeki rolünü toplumun kalanından daha fazla veya daha az savunan bir 

kümeden, gruplaşmadan söz etmek mümkün değildir. 

 

Kesinlikle yanlış

31,3 Yanlış 46,5 11,2
Doğru

9,7
1,3

% 0 % 50 % 100

Ekonomik kalkınma için fabrika bacalarından çıkan dumana, hava 

kirliliğine katlanmak gerekir.

3 Yanlış 

7,7

Ne doğru ne 

yanlış 16,1
Doğru 57,2

Kesinlikle 

doğru 16,4

% 0 % 50 % 100

Çevre kirliliğinin nedeni büyük şirketlerin kaynakları sınırsız 

kullanmalarıdır.
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“Cep telefonu kullanabilmek için çatıma baz istasyonu kurulmasına itiraz etmem.” 

İnsanların hayatlarını doğrudan etkileyen bir konu sorulduğunda, görüşülen 

kişilerinin çok büyük çoğunluğunun bu konuda oldukça hassas oldukları anlaşılıyor, 

yüzde 78,9’u bu duruma itiraz edeceğini ifade ediyor. İtiraz etmeyeceğini 

söyleyenlerin oranı ise yüzde 12,9.  

 

 
  

Kesinlikle yanlış

44,8 Yanlış 34,1 8,3
Doğru

10,1
2,8

% 0 % 50 % 100

Cep telefonu kullanabilmek için çatıma baz istasyonu kurulmasına 

itiraz etmem.
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2.5. Çevre duyarlılığı davranışları 

 

Çevre sorunu hakkında bilginin ve görüşlerin ötesinde, insanların çevre konusunda 

herhangi bir duyarlılıkları olup olmadığını esas gösterebilecek olan, davranışlarıdır. 

Bilgileri ve görüşleri doğrultusunda, gündelik hayatta davranışlarında değişiklik 

yapmaları, çaba göstermeleri çevre sorununun çözümüne katkıları olup olmadığını 

anlamamızı sağlayacak olan asıl göstergedir. Bu amaçla görüşülen kişilere, evde 

enerji tasarrufu, geri dönüşüme katkı, çevre duyarlı marka tercihi, çevre koruma 

faaliyetlerine katılım gibi alanlardaki davranışları soruldu.  

 

 

 

 
 

Evde enerji tasarrufu ile ilgili sorulan soru grubunda, görüşülen kişilerin yüzde 63,1’i 

gereksiz yanan ampullerin her zaman, yüzde 27,4’ü ise sık sık kapatıldığını 

söylemektedir. Buna karşılık kullanılmayan elektrikli fişlerin çekilmesi, hanelerin 

yüzde 48,4’ünde her zaman, yüzde 28’inde ise sık sık yapılan bir davranıştır. Evin içi 

serinleyince ısıyı artırma yerine kazak giymek ise, diğer ikisi kadar sık 

yapılmamaktadır: Bu cümle okunduğunda görüşülen kişilerin yüzde 13,9’u “her 

zaman,” yüzde 20,8’i ise “sık sık” demektedir. Hanelerin yüzde 17,9’unda hiçbir 

zaman ısıyı arttırmak yerine kazak giyilmektedir ve yüzde 20,1’inde ise bu nadiren 

yapılmaktadır.  

 

Bu üç davranış, çevre bilinci amacıyla gerçekleştirilebileceği gibi, ekonomik anlamda 

tasarruf amacıyla da yapılıyor olabilir. Ancak, bir sonraki soru grubu, daha fazla 

çevre odaklı ve çevre sorunu farkındalığına dayanan sorulardan oluşmaktadır.  

  

1
2
Bazen

6,6
Sık sık; 27,4 Her zaman; 63,1

Gereksiz yanan ampuller kapatılır.

5,6 5,3
Bazen

12,4
Sık sık; 28,2 Her zaman; 48,4

Kullanılmayan elektrikli aletlerin fişleri çekilir.

Hiçbir zaman

17,9
Nadiren 20,1

Bazen

27,3
Sık sık; 20,8

Her zaman

13,9

,0 50,0 100,0

Evin içi serinleyince ısıyı artırmak yerine kazak giyilir.
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Çöplerinizi aynı yere mi atıyorsunuz, ayırıyor musunuz? Yüzde 

Hepsini bir atıyorum 79,0 

Ayrıştırıp çöpe koyuyorum 18,2 

Cam/kağıt konteynırına atıyorum 2,7 

Toplam 100,0 

  

Çöplerini atarken geri dönüşümde kullanılabilmek üzere ayrıştırıp ayrıştırmadıkları 

sorulduğunda, görüşülen kişilerin beşte dördünün (yüzde 79) davranışlarında bu 

yönde herhangi bir değişiklik yapmadıkları ve çöplerin hepsini bir attıkları, buna 

karşılık dörtte bir kadarının (yüzde 18,2) ayrıştırarak çöpe koydukları 

anlaşılmaktadır. Yüzde 2,7’lik küçük bir oran ise ayırdıklarını cam veya kağıt 

konteynırına atmaktadır.  

 

 

 

 
 
 

Su tasarrufunun Türkiye genelinde önemli bir mesele olduğu söylenebilir: “Her zaman” 

veya “sık sık” demek suretiyle kullandığı suyun miktarına dikkat etmediğini, yani 

tasarrufa dikkat etmediğini belirtenler yüzde 18,6, yani kabaca beşte bir 

oranındadır. “Hiçbir zaman” veya “nadiren” diyen, yani su tasarrufuna dikkat 

edenler toplumun yüzde 61,8’ini oluşturmaktadır.  

 

Plastik ambalaj veya pet şişe kullanmamak, toplumun neredeyse üçte biri için dikkat 

edilmesi gereken önemli bir meseledir. Görüşülen kişilerin yüzde 29,4’ü “Plastik 

ambalaj, pet şişe kullanmamaya dikkat ederim” cümlesi okunduğunda bunu “her 

zaman” veya “sık sık” yaptıklarını söylemektedir. Hiçbir zaman dikkat etmeyen 

yüzde 18,6, nadiren dikkat eden ise yüzde 22,2 oranındadır.  

 

Hiçbir zaman

35,6
Nadiren 26,2

Bazen

19,6

Sık sık

9,4

Her 

zaman

9,2

Kullandığım suyun miktarına dikkat etmem.

Hiçbir zaman

18,6
Nadiren 22,2

Bazen

29,8

Sık sık

16,7

Her zaman

12,7

,0 50,0 100,0

Plastik ambalaj, pet şişe kullanmamaya dikkat ederim.
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“Çevreye duyarlı markayı pahalı da olsa tercih ederim.” Görüşülen kişilerin yüzde 12,6’sı bu 

durumun kendileri için her zaman geçerli olduğunu söylemektedir. Yüzde 14,9 

oranında “sık sık” ve yüzde 22,6 oranında “bazen” cevabı veren varken, görüşülen 

kişilerin diğer yarısı böyle bir tercihi nadiren yaptığını veya hiçbir zaman yapmadığını 

belirtmektedir.  

 

Satın alınan meyve ve sebzelerin hormonlu olup olmadığına dikkat etmek, en sık 

gerçekleştirilen davranıştır: Görüşülen kişilerin yüzde 30’u her zaman, yüzde 29,8’i 

ise sık sık buna dikkat ettiğini belirtmektedir. Hiçbir zaman dikkat etmeyenler yüzde 

9,5, nadiren dikkat edenler ise yüzde 11,6 oranındadır.  

Hiçbir zaman

28,4
Nadiren 21,6

Bazen

22,6
Sık sık; 14,9

Her zaman

12,6

Çevreye duyarlı markayı pahalı da olsa tercih ederim.

Hiçbir

zaman

9,5

Nadiren

11,6

Bazen

19,1
Sık sık; 29,8

Her zaman

30,0

Aldığım meyve ve sebzelerin hormonlu olup olmamasına dikkat 

ederim.
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2.5.1. Çevre koruma faaliyetleri 

 

İnsanların çevre sorunu konusundaki duyarlılıklarına dair incelemeyi bir adım öteye, günlük 

hayatlarında evlerindeki veya alışverişteki davranışlarının ötesine götürerek, çevreyi 

korumak için neler yaptıklarını açıkça sorduk. “Çevreyi korumak adına 

aşağıdakilerden hangilerini yapıyorsunuz?” şeklinde sorulan ve birden fazla faaliyet 

söylemelerine izin verilen soruya verilen cevaplar ve oranları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  

 

Çevreyi korumak adına hangilerini yapıyorsunuz? Yüzde 

Ağaç dikerim 31,2 

Temizlik faaliyetlerine katılırım 22,7 

Bağış yaparım 10,2 

Protesto eylemlerine katılırım 1,6 

Hiçbir şey yapmam 41,1 

Toplam - 

 

 Görüşülen kişilerin yüzde 41,1’i çevreyi korumak için sayılan faaliyetlerin hiçbirini 

yapmadıklarını belirtmektedir. Yüzde 31,’si ağaç diktiğini, yüzde 22,7’si temizlik 

faaliyetlerine katıldığını, yüzde 10,2’si ise bağış yaptığını belirtmektedir. Protesto 

eylemlerine katıldığını söyleyenleri ise yüzde 1,6 oranındadır.  
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2.6. Türkiye’de tartışılan güncel çevre konuları 

 

Görüşülen kişilere çevre sorunu konusunda bilgilerinin, görüşlerinin ve bu alana dair 

davranışlarının ardından, Türkiye’ye özel ve kamuoyunda tartışılan bazı spesifik 

çevre konuları ile ilgili görüşleri de sorulmuştur. 

 

2.6.1. Nükleer enerji santralleri 

 

 
 

Türkiye’de yapılması planlanan nükleer santrallerin kurulmasına görüşülen kişilerin yüzde 

63,4’ü karşı çıkarak bu konuya dair okunan iki ifade arasından “Riskli olduğunu 

açıkça bile bile nükleer santral kesinlikle yapılmamalıdır” ifadesini tercih etmişlerdir. 

Kalan yüzde 36,6’lık bir kesim ise “Enerji ihtiyacımızı karşılamak için gerekiyorsa 

nükleer santral yapılmalıdır” ifadesini daha doğru bulmuştur.  

 

Türkiye’de yapılması planlanan nükleer enerji santralleri 

etrafında dönen tartışmalarla ilgili fikri  
Nisan 2011  Mart 2012 

Enerji ihtiyacımızı karşılamak için gerekiyorsa nükleer 

santral yapılmalıdır.  
43,2 36,6 

Riskli olduğunu açıkça bile bile nükleer santral kesinlikle 

yapılmamalıdır. 
56,8 63,4 

Toplam 100 100 

 

Nükleer enerji santrallerine dair bu soru Nisan’11 Barometresi’nde aynı şekilde 

sorulmuştu. O zamanki bulgularla bu araştırmadaki bulgular yukarıdaki tabloda 

olduğu şekilde karşılaştırıldığında, nükleer santrallere karşı olanların oranının 6 

puan kadar arttığı görülmektedir. Bu artışta, Nisan’11 Barometresi’nin saha 

çalışmasından çok kısa süre önce, 11 Mart 2011’da Japonya’nın Fukuşima 

kentindeki gerçekleşen nükleer santral kazasının, sonrasındaki sürecin ve 

geçtiğimiz bir yıl içinde bu konudaki çevre bilincinin yaygınlaşmasının rol oynadığı 

tahmin edilebilir.  

Enerji ihtiyacımızı 

karşılamak için 

gerekiyorsa 

nükleer santral 

yapılmalıdır. 36,6

Riskli olduğunu 

açıkça bile bile 

nükleer santral 

kesinlikle 

yapılmamalıdır. 63,4

0% 50% 100%

Nükleer enerji santralleriyle ilgili fikri
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63

67

58

63

65

60

69

77

83

61

71

62

53

60

76

58

62

72

78

66

80

55

71

67

67

59

61

64

66

0 25 50 75 100

Türkiye

Metropol

Kent

Kır

Sofu

Dindar

İnançlı

İnançsız

Alevi Müslüman

Sünni Müslüman

Kürt-Zaza

Türk

Türban

Başörtüsü

Örtmüyor

Dindar muhafazakâr

Geleneksel muhafazakâr

Modern

BDP'li

MHP'li

CHP'li

Ak Partili

Öğrenci

Ev kadını

Çiftçi

Üst düzey çalışan

44+ yaş

29 - 43 yaş

18 - 28 yaş

Riskli olduğunu açıkça bile bile nükleer santral kesinlikle 

yapılmamalıdır.
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Kimlerin nükleer santral taraftarı ve kimlerin karşıtı olduğunu incelediğimizde, ilk olarak 

hiçbir demografik kümede, taraftarların oranının karşıt olanlardan daha fazla 

olmaması dikkat çekiyor. Ancak, Türkiye ortalaması ile karşılaştırıldığında, nükleer 

santral yapımını onaylamaya daha meyilli olan kümelerin Ak Partililer, üst düzey 

çalışanlar, hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayanlar, türbanla 

örtünenler ve kentlerde oturanlar olduğu görülüyor. Nükleer santral yapılmasına 

Türkiye ortalamasının üzerinde oranlarda itiraz edenlerse, çiftçiler, ev kadınları ve 

öğrenciler, CHP ve BDP’liler, kendilerini modern olarak tanımlayanlar, Kürtler, 

Aleviler, metropollerde yaşayanlar, kendisi veya eşi örtünmeyenler ve inançsızlar. 

Yaş düştükçe ve dindarlık azaldıkça itirazın arttığı görülüyor.  

 

Çevre konusuna bakış üzerinden değerlendirildiğinde ise, ulaşım için en sıklıkla şahsi 

arabasını kullananların nükleer santrale ortalamadan daha az itiraz etmeleri ve 

çocuklara geleceği için doğanın korunması gerekmeyip tabiatın kendi dengesi 

olduğuna inananlar arasında nükleer santral taraftarlarının yüzde 50 oranına 

çıkması da bu konudaki kayda değer bulgular arasında yer alıyor.  

2.6.2. Hidroelektrik santraller 

 

Son bir yıl içine kamuoyunu meşgul eden bir diğer çevre konusu, Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinde dere, nehir yataklarında hidroelektrik santraller kurulması ve o 

vadilerde yaşayan köylülerin ve sivil toplum kuruluşlarının, bu santrallere karşı 

çıkmak amacıyla yaptığı protesto eylemleriydi.  

 

 
 

Görüşülen kişilerin yüzde 62,8’i bu konuda okunan iki ifade arasından “Doğaya ve köylüye 

çok zararı olacak, asla kurulmamalı” ifadesini daha doğru bulmaktadır. Kalan yüzde 

37,2’lik kesim ise “Bu konu çok abartıldı, HES’lerin kurulması lazım” ifadesinin 

kendi görüşlerini daha iyi yansıttığını belirtmektedir.  

 

Hem nükleer santrallere hem de hidroelektrik santrallerle ilgili görüşlere aşağıdaki tabloda 

olduğu şekilde bir arada bakıldığında, toplumun yarısının ikisine birden karşı çıktığı, 

dörtte birinin ise nükleer santrallerin de HES’lerinde kurulması gerektiğine inandığı 

görülmektedir.  

 

  

Bu konu çok 

abartıldı, 

HES’lerin 

kurulması …

Doğaya ve köylüye 

çok zararı olacak, 

asla kurulmamalı.

62,8

0% 50% 100%

Hidroelektrik santrallerle ilgili fikri
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Nükleer enerji santralleriyle 

ilgili fikri 

HES’lerle ilgili fikri 

Bu konu çok 

abartıldı, HES’lerin 

kurulması lazım. 

Doğaya ve köylüye 

çok zararı olacak, 

asla kurulmamalı. 
Toplam 

Enerji ihtiyacımızı karşılamak için 

gerekiyorsa nükleer santral 

yapılmalıdır. 
25,6 10,8 36,4 

Riskli olduğunu açıkça bile bile 

nükleer santral kesinlikle 

yapılmamalıdır. 
11,4 52,2 63,6 

Toplam 37,0 63,0 100 

 
HES yapılmasını kimlerin destekleyip kimlerin desteklemediğine baktığımızda, nükleer 

santral konusundaki pozisyon almadan biraz farklı bir durumun söz konusu olduğu 

anlaşılmaktadır. Kimliğe dair parti tercihi, örtünme biçimi, hayat tarzı kümesi, etnik 

köken, mezhep gibi farklar nükleer santralde olduğu gibi fark yaratıyor. Ancak, 

nükleer santralde olmadığı şekilde eğitim ve gelir seviyesi HES’lere bakışta fark 

yaratıyor. Gelir seviyesi düştükçe, HES’lerin kurulmaması gerektiğini düşünenler 

artmaktadır. En yüksek gelir seviyesindekiler arasında HES karşıtları yüzde 59 

oranındayken, bu oran yer gelir diliminde biraz artarak en düşük gelir seviyesinde 

yüzde 72’ye kadar çıkmaktadır. Eğitim arttıkça da HES karşıtlığı biraz azalmakta, 

lisenin altı seviyesindekilerde karşıtlık Türkiye ortalamasına çok yakın bir şekilde 

yüzde 64’teyken, üniversite veya daha fazla eğitimi olanlar arasında yüzde 59’a 

düşmektedir.  

 

 

63

59

60

61

62

67

72

59

61

64

0 25 50 75 100

Türkiye

3000 TL ve üstü

2001 - 3000 TL

1201 - 2000 TL

701 - 1200 TL

301 - 700 TL

300 TL ve altı

Üniversite

Lise

Lise altı

HES'ler doğaya ve köylüye çok zararı olacak, asla kurulmamalı.
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2.6.3. Denizlerde balıkların azalması 

 

“Denizlerimizde balıkların azalma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?” şeklinde sorulan bir 

soruya cevaben görüşülen kişilerin yüzde 56,6’sı sebebinin deniz kirliliği, yüzde 40’ı 

bilinçsiz avlanma, yüzde 3,4’ü ise tabiatın kanunu olduğunu söylemektedir.  

 

 
 

Balıkların azalmasına bakışın, balık avına yakın bölgelerde olmakla bir ilişkisi olup 

olmadığını anlamak için Türkiye’nin 12 bölgesini sahil bölgeleri ve iç bölgeler olarak 

kabaca ikiye ayırdığımızda, bir miktar fark olduğu görülüyor. Denize sahili olan 

İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Batı 

Karadeniz bölgelerinin toplamında, balıkların azalmasını bilinçsiz avlamaya 

bağlayanlar yüzde 42 oranındayken, denize sahili olmayan Batı Anadolu, Orta 

Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 

toplamında bu oran yüzde 35’e düşüyor.  

 

 

 

Bilinçsiz 

avlanma 40,0

Deniz kirliliği

56,6

Tabiatın

kanunu

3,4

0% 50% 100%

Denizlerimizde balıkların azalma sebebi hangisidir? 

Bilinçsiz 

avlanma 40

Bilinçsiz 

avlanma 35

Bilinçsiz 

avlanma 42

Deniz kirliliği

57

Deniz kirliliği

60

Deniz kirliliği

55

3

Tabiatın

kanunu

5

3

0% 50% 100%

Türkiye

İç bölgeler

Sahil bölgeleri

Denizlerimizde balıkların azalma sebebi aşağıdakilerden 

hangisidir? 
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2.7. Değerlendirme: Duyarlılığı ne belirliyor? 

Çevre temasını oluşturan beş alanı bundan önceki beş bölümde inceledik. İlk bölümde, 

görüşülen kişilerin normal yaşamlarıyla çevre üzerinde yarattıkları etki ölçüldü ve 

basit bir ayak izi ölçümü geliştirildi. Ardından sorulan üç soru grubunda, çevre 

sorunu konusunda ne kadar bilgili ve bilinçli oldukları, çevre sorunları konusundaki 

görüşleri ve çevre sorununun çözülmesine yönelik gündelik hayatta davranışları ele 

alındı. Son olarak Türkiye’ye özel, güncel çevre sorunlarına dair görüşler incelendi.  

 

Bütün sorular bir arada değerlendirildiğinde ilk dikkat çeken nokta, toplumda çevre 

konusunda bir duyarlılık olması, çevreye zarar verebilecek unsurlar karşısında tepki 

göstermesi, ancak buna rağmen duyarlılık gösterilen bu konuların “çevre sorunu” 

veya “çevre kirliliği” olduğunun bilinmemesidir. Diğer bir deyişle, toplum çevre 

konularında duyarlı olsa ve çevreye olumlu etkisi olan davranışlarında bulunsa dahi 

bu konuların çevrecilerin savunduğu konular olduğunu, “çevre sorunu” 

tartışmasının neleri içerdiğini iyi bilmemektedir. 

 

Çevre konusundaki sorulara verilen cevapların ortaya konulmasının ardından bu bölümde, 

çevre teması etrafındaki bulgular değerlendirilmekte ve çevre duyarlılığını hangi 

faktörlerin etkilediği sorusuna cevap aranmaktadır. Değerlendirmede önce kişilerin 

çevreye etkisinin (ekolojik ayak izi) çevre konusundaki görüş ve davranışları ne 

derece etkilediği ele alınmakta, ardından demografik özellikler arasından ön plana 

çıkan ve çevreye bakışta fark oluşturduğu görülenler, dindarlık, gelir ve eğitim 

seviyesi ve çalışma durumu başlıkları altında incelenmektedir.  

2.7.1. Çevreye etki ve çevre duyarlılığı ilişkisi 

 

Çevreye etki bölümünde oluşturduğumuz basit ayak izi ölçümüne göre Türkiye 

ortalamasının 5,7 puanda olduğunu söylemiştik. Görüşülen kişilerin demografik 

özelliklerine göre bu ortalamanın değişebildiği görülmektedir. Aşağıdaki grafikte 

görüldüğü gibi, eğitim ve gelir arttıkça, kırsal kesimden metropollere doğru 

gelindikçe ve hanedeki kişi sayısı düştükçe kişinin ayak izi puanı, yani çevreye olan 

etkisi artmaktadır. Geleneksel anlamdaki modernleşme ile çevreye etki arasında 

doğrudan bir ilişki olduğu söylenebilir. Ayrıca erkeklerin puanının kadınlardan biraz 

daha fazla olduğu görülmektedir.  
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Buna karşılık, çevre konusundaki sorularda kişinin ayak izinin çok önemli bir etkisi 

olmadığı, davranışlarıyla veya görüşleriyle çevre konusunda duyarlılık gösterenlerin 

özellikle daha az veya daha fazla ayak izi puanı pek de olmadığı görülmektedir. Bazı 

küçük farkların bulunduğu soruları inceleyelim. 
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Çöplerini ayrıştırarak cam veya kağıt konteynerlerine koymak suretiyle geri dönüşüme, 

çevreye katkıda bulunanlar, bu davranışlarına rağmen, çöplerini ayrıştırmakla 

uğraşmayanlardan daha yüksek ayak izi puanına sahiptirler. Benzer şekilde, çevreye 

duyarlı markayı daha pahalı da olsa tercih etmeyi ve meyve/sebzelerin hormonlu 

olup olmamasına dikkat etmeyi daha sık yapanlar da benzer şekilde, bu bilinçli 

davranışlarına rağmen daha yüksek ayak izi puanındadırlar.  
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Çevre kirliliğinin aşırı nüfustan kaynakladığını daha fazla onaylayanlar arasında ayak izi 

puanı biraz daha yüksektir. Buna karşılık baraj yapmak için hayvan/bitki türlerinin 

feda edilebileceğine onay arttıkça, yani çevre aleyhine tavır arttıkça da ayak izi 

puanı artmaktadır. Fark diğer iki sorudaki kadar bariz olmasa da çevre kirliliğinde 

büyük şirketlerin rolü olduğuna daha fazla inananların ayak izi puanı biraz daha 

fazladır.  
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Türkiye’deki çevre konularına bakışla çevreye etki / ayak izi puanı arasında da çok bariz bir 

ilişki bulunmamaktadır. Nükleer santraller için de, hidroelektrik santraller için de 

taraftar olanlarla karşıt olanların ayak izinde bir fark görülmüyor. Denizlerde 

balıkların azalmasını insan faktörüne bağlayanlar ise, diğer cevapları verenlere 

kıyasla en fazla ayak izi bulunanlardır.  

 

 

2.7.2. Dindarlık ve çevre duyarlılığı ilişkisi 

 

Çevre konusuna bakışın dini inançlardan ne derece beslendiğini anlamak amacıyla 

araştırmanın bazı sorularında İslam’a dayalı bazı söylemlere, ifadelere yer verildi. 

Örneğin, balıkların azalma sebebine dair soruda “tabiatın kanunu” cevabı 

verenlerin, “çocukların geleceği için bitki/hayvan türlerini korumalıyız” cevabından 

ziyade “tabiatın zaten mükemmel bir dengesi var, birşeye yapmaya gerek yok” 

cevabını tercih edenler ve “Dünyanın kirlenip, kaynakların tükeneceğne 

inanmıyorum. Herşey insanlık için” cümlesini onaylayanların dini inançlarına 

dayanarak bu cevaplar verebilecekleri düşünüldü. Üç soruda da bu cevapların çok 

yüksek olmadığı, dolayısıyla çevre konusunda toplumda yaygın bir dini referans 

bulunmadığı anlaşılmaktadır.  
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Buna karşılık gerek çevre bilgisinde, gerek görüşlerde, gerekse de davranışlarda en 

açıklayıcı demografik unsurun din ve dindarlık olduğu görülüyor. Öncelikle dindarlık 

arttıkça, ekolojik ayak izinin yani çevreye etkinin azaldığı görülüyor. Aşağıdaki 

grafikte de görüldüğü gibi, kendini inançsız olarak tanımlayanlar arasında ayak izi 

puanı 10 üzerinden 6,2 puanken, inançlılarda bu puan 5,8’e, dindar olanlarda 

Türkiye ortalamasına (5,7) çok yaklaşarak 5,7’ye ve kendini sofu olarak 

tanımlayanlar arasında 5,6’ya düşmektedir.  

 

Geleneksel anlamıyla modernleşme olarak tanımladığımız bazı unsurlara göre değiştiği 

görülen çöp ayırma alışkanlığının, dindarlığın artmasıyla da bir miktar arttığı 

görülmektedir.  

 

 
 

Çöplerinizi aynı yere mi atıyorsunuz, 

ayırıyor musunuz? 
İnançsız İnançlı Dindar Sofu Türkiye 

Hepsini bir atıyorum 86,4 78,9 79,2 77,1 79,1 

Ayrıştırıp çöpe koyuyorum 11,9 17,8 18,4 20,2 18,2 

Cam/kağıt konteynırına atıyorum 1,7 3,2 2,5 2,7 2,7 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Daha dindar olanlar arasında daha sık görülen davranışlardan bir diğeri, ağaç dikmektir. 

Türkiye genelindekilerin yüzde 31’i, çevre koruma faaliyet olarak ağaç diktiğini 

söylemektedir ve hem inançlılar hem de dindarlar arasındaki oran buna çok 

yakındır. Kendini sofu olarak tanımlayanlar arasında ise bu oran yüzde 35’e 

çıkmaktadır.  

6,2

5,8

5,7

5,6

5,7

0 5 10

İnançsız

İnançlı

Dindar

Sofu

Türkiye

Dindarlığa göre ayakizi puanı



 

 
KONDA MART’12                 ÇEVRE BİLİNCİ ARAŞTIRMASI 36 

 

 

 
Buna karşılık çevre korumaya yönelik olarak protesto eylemine katılmakla dindarlık 

arasında bir ilişki olduğu ancak bunun dindarlıkla artmadığı, aksine azaldığı 

görülmektedir.  

 

 
 

Çevreyle ilgili görüşler değerlendirildiğinde, genel olarak dindarlık açısından pek fark 

bulunmadığı ancak bazı sorularda dindarlık seviyesine göre görüşlerin değiştiği 

görülmektedir. Dindarlık arttıkça, çevreye duyarlı marka tercihi azalmaktadır. Buna 

karşılık baraj yapmak için bitki ve hayvan türlerinin feda edilebileceğini düşünme ve 

dünyanın kirlenip kaynakların tükeneceğine inanmama hali dindarlıkla artmaktadır.  
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Son olarak nükleer ve hidroelektrik santrallere dair olan ve en fazla farklılık gösteren iki 

soru incelendiğinde, diğer bazı sorular kadar doğrusal bir ilişki bulunmadığı, ancak 

genel bakışta kendini inançsız olarak nitelendirenlerin iki tür santrale daha fazla 

karşı çıktıkları, en taraftar dindarlık kümesinin ise kendini dindar olarak 

tanımlayanlar olduğu görülmektedir. 
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2.7.3. Eğitim ve gelirin çevre duyarlılığına etkisi 

 

KONDA’nın yaptığı neredeyse her araştırmada, görüşülen kişilerin eğitim seviyesinin, 

yaşam tarzları, siyasi tercihler ve gerek siyasi gerek toplumsal konulardaki görüşleri 

etkilediği görülmektedir. Diğer birçok demografik kategorinin görüşler üzerinden bir 

etkisinin bulunmadığı birçok durumda, eğitim seviyesinin etkisi bulunmaktadır.  

 

Bu etkinin bu ayki çevre bilinci temasında en bariz olarak görülebileceği tipik bir örnek, 

çevre sorunu kavramının ne ifade ettiği. Görüşülen kişilerin eğitim seviyesi 

yükseldikçe, çevre sorununu doğru ve somut ifadelerle tanımlayabilenler hızla 

artarken, genel ifadelerle tanımlayanlar ve yanlış tanımlayanlar azalıyor. Diğer bir 

ifadeyle daha fazla eğitimi olanlar, çevre sorununun ne olduğunu daha iyi biliyor.  

 

 
 

Diğer birçok bulgu da eğitim ve çevre bilinci arasında benzer yönde bir ilişkiye işaret ediyor. 

Eğitim arttıkça çöpleri ayrıştırmak ve farklı konteynerlere koymak alışkanlığı artıyor, 

çevreye duyarlı marka pahalı da olsa daha çok tercih ediliyor, mevye-sebzenin 

hormonlu olup olmamasına dikkat ediliyor, çevre için bağış yapan ve protesto 

eylemlerine katılan artıyor ve kendi çatısında baz istasyonu kurulmasına daha çok 

itiraz ediliyor. Benzer şekilde baraj yapmak için bitki ve hayvan türlerini feda 

edilebilmesi ve fabrika bacalarından çıkan dumana katlanılması gerektiği fikirleri 

daha az onay görüyor. Özetle çevre sorunu konusundaki bilincin ve duyarlılığın 

eğitimle birlikte arttığını söylemek mümkün.  
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Bazı davranışlar ve görüşler ise eğitime göre fark yaratmıyor: gereksiz ampulleri kapatmak, 

kullanılan su miktarına veya pet şişe kullanımına dikkat etmek gibi alışkanlıklar ve 

çevre kirliliğini aşırı nüfusa veya büyük şirketlerin kaynak kullanımına bağlamak tüm 

eğitim seviyelerinde benzer düzeyde.  

 

Buna rağmen, eğitimle çevre bilincini ve duyarlılığını özdeşleştirmek çok da doğru 

olmayabilir. Eğitimle çevre bilinci ve duyarlılığı arasında ters yönde bir ilişkiye işaret 

eden bulgular da bulunuyor. Örneğin kullanılmayan aletlerin fişini çekmek ve ev 

serinleyince kazak giymek daha eğitimli olanlar arasında daha az. Gelir düzeyinin 

önemli bir etkisi olduğu düşünülebilecek bu iki davranışın, çevreye olan etkisinin, 

yani ekolojik ayak izinin, çevreye duyarlı marka tercih etmekten veya meyve-

sebzenin hormonlu olup olmamasına bakmak gibi davranışlardan daha fazla olması 

mümkündür.  

 

 
 

Daha açıklayıcı bir bulgu ise, ayak izi puanının kendisi. Eğitim arttıkça çevre bilinci artsa 

dahi, yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi ekolojik ayak izi de artıyor. Okur yazar 

olmayanlar arasında ayak izi puanı 4,4’ken, ortaokul ve lise mezunları arasında 4,8 

ile Türkiye ortalamasına geliyor ve üniversite mezunları arasında 5,1’e, yüksek 

lisans mezunları arasında 5,3’e kadar yükseliyor. Nitekim, aylık elektrik ve su 

faturaları da benzer şekilde tüketimde artışa işaret ediyor. Aylık elektrik ve su 

faturaları okur yazar olmayanların hanelerinde, sırasıyla ortalama olarak 56 ve 30 

lirayken, bu miktarlar üniversite eğitimlilerde 71 ve 38, yüksek lisanslılarda ise 79 

ve 39 liraya kadar çıkıyor.  

 

Çevre duyarlılığı ve eğitim seviyesi arasındaki ilişki, aynı parallellikte çevre duyarlılığı ve 

gelir arasında da görülüyor. Davranış ve görüşler, eğitime paralel şekilde artıyor ve 
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azalıyor. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi geliri daha yüksek olanların ayak izi 

puanı daha fazla.   

 

 

2.7.4. Çalışma durumu ve çevre duyarlılığı 

 

Çalışma durumuna göre bakıldığında genel olarak büyük ve anlamlı farklar olmamakla 

birlikte bir iki kümede farklar göze çarpıyor: 

 

 Çiftçilerin çevre duyarlılığı bazı açılardan oldukça düşük: yüzde 95’i çöpünü hiç 

ayrıştırmadan atıyor ve çevre için en az bağışı yapanlar onlar. Bitki ve hayvan 

türlerinin feda edilebileceğine, fabrika bacalarından çıkan dumana ekonomik 

kalkınma için katlanılması gerektiğine en çok bu küme inanıyor. Buna karşılık, 

davranışlar açısından çevreye etkileri oldukça düşük denebilir: ayak izi puanları 

Türkiye ortalamasından biraz daha düşük ve elektrik ve su faturaları en düşük 

gelenler onlar. Diğer bir ifadeyle daha az enerji ve kaynak tüketiyorlar. Ayrıca, çevre 

koruma faaliyeti olarak ağaç dikenler Türkiye genelinde yüzde 31 oranındayken, 

çiftçiler arasında bu oran iki katına, yüzde 62’ye çıkıyor.  

 Protesto eylemlerine katılanlar öğrenciler arasında yüzde 5,8’e çıkıyor.  

 HES’lere en karşı olanlar, yüzde 70 oranıyla ev kadınları (Türkiye ortalaması yüzde 

63). 
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3. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 

3.1. Araştırmanın Genel Tanımı 

 
Bu raporun dayanağı olan araştırma, KONDA Barometresi aboneleri için, KONDA Araştırma 

ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmanın saha çalışması 3 - 4 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, 

Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki 

siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini yansıtmaktadır. 

 
Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin 

tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlanmış ve 

uygulanmıştır.  

 

Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 2, yüzde 99 güven 

aralığında yüzde +/- 2,6’dır. 

3.2. Örneklem 

 
Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin 

nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 12 Haziran 2011 genel 

seçimlerinin mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır.  

 

Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak 

örneklem tespit edilmiştir.  

Araştırma kapsamında 33 ilin merkez dâhil 95 ilçesine bağlı 150 mahalle ve köyünde 

2536 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.   

 

Gidilen il 31 

Gidilen ilçe 95 

Gidilen mahalle/köy 150 

Görüşülen denek 2536 

 
Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır. 

 

Yaş grubu Kadın Erkek 

18-28 yaş 3 denek 3 denek 

29-44 yaş 3 denek 3 denek 

44 yaş ve üstü 3 denek 3 denek 
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 Düzey 1 (12 bölge) Gidilen iller 

1 İstanbul İstanbul 

2 Batı Marmara  Balıkesir 

3 Ege  İzmir, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar 

4 Doğu Marmara  Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Düzce 

5 Batı Anadolu  Ankara, Konya 

6 Akdeniz  Antalya, Adana, Mersin, Hatay 

7 Orta Anadolu  Kayseri, Sivas, Niğde 

8 Batı Karadeniz  Samsun,  Bartın 

9 Doğu Karadeniz Trabzon, Ordu 

10 Kuzeydoğu Anadolu Kars, Erzurum 

11 Ortadoğu Anadolu  Malatya 

12 Güneydoğu Anadolu  Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis 

 

 

Görüşülen deneklerin bölgelere ve yerleşim yerleri türüne göre dağılımı aşağıdaki 

tablodadır.  

 

 Anketin yapıldığı bölge Kır Kent Metropol Toplam 

1 İstanbul     19,6 19,6 

2 Batı Marmara 2,0 3,4   5,4 

3 Ege 4,2 8,2 3,4 15,8 

4 Doğu Marmara 1,3 2,0 5,4 8,8 

5 Batı Anadolu 0,7   10,1 10,8 

6 Akdeniz 3,4 2,7 5,9 12,1 

7 Orta Anadolu 1,3 2,0 1,4 4,7 

8 Batı Karadeniz 2,8 2,7   5,5 

9 Doğu Karadeniz 1,3 2,0   3,4 

10 Kuzeydoğu Anadolu 1,4     1,4 

11 Ortadoğu Anadolu 1,4 2,0   3,4 

12 Güneydoğu Anadolu 2,0 3,1 4,1 9,2 

 Türkiye 21,7 28,4 49,9 100,0 
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4. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI 

4.1. Deneklerin Profili 

 

Cinsiyet Yüzde 

Kadın 49,7 

Erkek 50,3 

Toplam 100,0 

 

 

 

Yaş Yüzde 

18 - 28 yaş 29,6 

29 - 43 yaş 37,5 

44+ yaş 32,8 

Toplam 100,0 

 

 

Eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 6,3 

Diplomasız okur 2,2 

İlkokul mezunu 38,6 

Ortaokul mezunu 13,5 

Lise mezunu 26,7 

Üniversite mezunu 11,6 

Yüksek lisans / Doktora 1,1 

Toplam 100,0 

 

 

Aylık hane geliri Yüzde 

300 TL ve altı 6,1 

301 - 700 TL 16,7 

701 - 1200 TL 36,8 

1201 - 2000 TL 27,3 

2001 - 3000 TL 8,9 

3000 TL ve üstü 4,1 

Toplam 100,0 
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Doğum yeri Yüzde 

İstanbul 5,9 

Batı Marmara 5,4 

Ege 14,3 

Doğu Marmara 7,4 

Batı Anadolu 6,6 

Akdeniz 10,8 

Orta Anadolu 8,3 

Batı Karadeniz 10,4 

Doğu Karadeniz 7,0 

Kuzeydoğu Anadolu 5,0 

Ortadoğu Anadolu 6,2 

Güneydoğu Anadolu 11,6 

Yurtdışı 1,3 

Toplam 100,0 

 

 

Çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru 5,7 

Özel sektör 4,6 

İşçi 10,4 

Küçük esnaf 7,3 

Tüccar / sanayici / işadamı ,6 

Serbest meslek 1,2 

Marjinal sektör ,6 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 3,7 

Çalışıyor, diğer 6,9 

Emekli 10,7 

Ev kadını 33,2 

Öğrenci 8,5 

İşsiz, iş arıyor 5,1 

Çalışamaz halde 1,4 

Toplam 100,0 
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Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı örtüyor musunuz? Nasıl 

örtüyorsunuz?  
Yüzde 

Örtmüyor 26,8 

Başörtüsü 52,1 

Türban 7,6 

Çarşaf, peçe 0,4 

Bekâr erkek 13,2 

Toplam 100,0 

 

 

Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik 

kökenlerden olabiliriz; Siz kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz 

veya hissediyorsunuz?  

Yüzde 

Türk 81,3 

Kürt-Zaza 12,4 

Arap 3,4 

Diğer 2,9 

Toplam 100,0 

 

 

Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz aşağıdakilerden 

hangisidir? 
Yüzde 

Sünni Müslüman 88,9 

Alevi Müslüman 6,6 

Diğer Müslüman 2,3 

Diğer 2,2 

Toplam 100,0 

 

 

Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif 

edersiniz?  
Yüzde 

İnançsız 2,3 

İnançlı 27,9 

Dindar 61,2 

Sofu 8,6 

Toplam 100,0 
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Anketin yapıldığı bölge Yüzde 

İstanbul 19,6 

Batı Marmara 5,4 

Ege 15,8 

Doğu Marmara 8,8 

Batı Anadolu 10,8 

Akdeniz 12,1 

Orta Anadolu 4,7 

Batı Karadeniz 5,5 

Doğu Karadeniz 3,4 

Kuzeydoğu Anadolu 1,4 

Ortadoğu Anadolu 3,4 

Güneydoğu Anadolu 9,2 

Toplam 100,0 

 

Oturulan evin tipi Yüzde 

Geleneksel ev 40,2 

Varoş 5,2 

Standart kentsel alan 51,4 

Lüks konut 3,2 

Toplam 100,0 

 

Yerleşim kodu Yüzde 

Kır 21,7 

Kent 28,4 

Metropol 49,9 

Toplam 100,0 
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4.2. Çevre bilinci ve duyarlılığı  

 

Evindeki yalıtımlar   

Plastik pencere 50,8 

Çift cam 45,8 

Duvar yalıtımı 16,5 

Çatı yalıtımı 11,5 

Ahşap 1,8 

Yalıtım yok 5,3 

 

Evinizi nasıl ısıtıyorsunuz? Yüzde 

Soba 58,6 

Kombi 32,3 

Merkezi sistem 6,1 

Klima 3 

Toplam 100,0 

 

Evinizi nasıl ısıtıyorsunuz? Yüzde 

Odun/kömür 56,7 

Doğalgaz 31,7 

Mazot 2,7 

Elektrik 6 

Toplam 100,0 

 

Gündelik hayatında en çok kullandığı ulaşım aracı Yüzde 

Şahsi arabam 22,1 

Toplu taşıma 57,5 

Taksi 1,1 

Bisiklet/motor 3,3 

Yürüyerek 16,0 

Toplam 100,0 
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Çevre sorunu deyince aklınıza ne geliyor? Yüzde 

Doğru fikri var 24,7 

Genel bir fikri var 35,6 

Dar bir görüşü var 15,0 

Yanlış bir fikri var 12,8 

Cevap yok 11,9 

Toplam 100,0 

 

Gereksiz yanan ampuller kapatılır. Yüzde 

Hiçbir zaman ,7 

Nadiren 2,1 

Bazen 6,6 

Sık sık 27,4 

Her zaman 63,1 

Toplam 100,0 

 

Kullanılmayan elektrikli aletlerin fişleri çekilir. Yüzde 

Hiçbir zaman 5,6 

Nadiren 5,3 

Bazen 12,4 

Sık sık 28,2 

Her zaman 48,4 

Toplam 100,0 

 

Evin içi serinleyince ısıyı artırmak yerine kazak giyilir. Yüzde 

Hiçbir zaman 17,9 

Nadiren 20,1 

Bazen 27,3 

Sık sık 20,8 

Her zaman 13,9 

Toplam 100,0 
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Çöplerinizi aynı yere mi atıyorsunuz, ayırıyor musunuz? Yüzde 

Hepsini bir atıyorum 79,0 

Ayrıştırıp çöpe koyuyorum 18,2 

Cam/kağıt konteynırına atıyorum 2,7 

Toplam 100,0 

 

 

Çevreyi korumak adına hangilerini yapıyorsunuz? Yüzde 

Bağış yaparım 10,2 

Protesto eylemlerine katılırım 1,6 

Ağaç dikerim 31,2 

Temizlik faaliyetlerine katılırım 22,7 

Hiçbir şey yapmam 41,1 

 

Çevreye duyarlı markayı pahalı da olsa tercih ederim. Yüzde 

Hiçbir zaman 28,4 

Nadiren 21,6 

Bazen 22,6 

Sık sık 14,9 

Her zaman 12,6 

Toplam 100,0 

 
Aldığım meyve ve sebzelerin hormonlu olup olmamasına dikkat 

ederim. 
Yüzde 

Hiçbir zaman 9,5 

Nadiren 11,6 

Bazen 19,1 

Sık sık 29,8 

Her zaman 30,0 

Toplam 100,0 
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Kullandığım suyun miktarına dikkat etmem. Yüzde 

Hiçbir zaman 35,6 

Nadiren 26,2 

Bazen 19,6 

Sık sık 9,4 

Her zaman 9,2 

Toplam 100,0 

 

Plastik ambalaj, pet şişe kullanmamaya dikkat ederim. Yüzde 

Hiçbir zaman 18,6 

Nadiren 22,2 

Bazen 29,8 

Sık sık 16,7 

Her zaman 12,7 

Toplam 100,0 

 

Nükleer enerji santralleriyle ilgili fikri Yüzde 

Enerji ihtiyacımızı karşılamak için gerekiyorsa nükleer santral 

yapılmalıdır. 
36,6 

Riskli olduğunu açıkça bile bile nükleer santral kesinlikle 

yapılmamalıdır. 
63,4 

Toplam 100,0 

 

HES’lerle ilgili fikri Yüzde 

Bu konu çok abartıldı, HES’lerin kurulması lazım. 37,2 

Doğaya ve köylüye çok zararı olacak, asla kurulmamalı. 62,8 

Toplam 100,0 

 

Denizlerimizde balıkların azalma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Yüzde 

Bilinçsiz avlanma 40,0 

Deniz kirliliği 56,6 

Tabiatın kanunu 3,4 

Toplam 100.0 
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Aşağıdaki 2 yaklaşımdan hangisi doğru?  Yüzde 

Çocukların geleceği için bitki/hayvan türlerini korumalıyız. 93,0 

Tabiatın zaten mükemmel bir dengesi var, bir şey yapmaya gerek 

yok! 
7,0 

Toplam 100,0 

 

Çevre kirliliğinin nedeni aşırı nüfus artışıdır. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 5,8 

Yanlış 19,9 

Ne doğru ne yanlış 20,7 

Doğru 44,9 

Kesinlikle doğru 8,7 

Toplam 100,0 

 

Baraj yapmak için bazı bitki ve hayvan türleri feda edilebilir. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 23,9 

Yanlış 43,2 

Ne doğru ne yanlış 14,7 

Doğru 16,6 

Kesinlikle doğru 1,6 

Toplam 100,0 

 
Çevre kirliliğinin nedeni büyük şirketlerin kaynakları sınırsız 

kullanmalarıdır. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 2,6 

Yanlış 7,7 

Ne doğru ne yanlış 16,1 

Doğru 57,2 

Kesinlikle doğru 16,4 

Toplam 100,0 
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Ekonomik kalkınma için fabrika bacalarından çıkan dumana, hava 

kirliliğine katlanmak gerekir. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 31,3 

Yanlış 46,5 

Ne doğru ne yanlış 11,2 

Doğru 9,7 

Kesinlikle doğru 1,3 

Toplam 100,0 

 
Çevreyi, ormanları koruyalım derken ekonomik olarak geri kalmak 

doğru değil. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 6,4 

Yanlış 22,9 

Ne doğru ne yanlış 28,9 

Doğru 36,3 

Kesinlikle doğru 5,5 

Toplam 100,0 

 
Cep telefonu kullanabilmek için çatıma baz istasyonu kurulmasına 

itiraz etmem. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 44,8 

Yanlış 34,1 

Ne doğru ne yanlış 8,3 

Doğru 10,1 

Kesinlikle doğru 2,8 

Toplam 100,0 

 
Dünyanın kirlenip, kaynakların tükeneceğine inanmıyorum. Her şey 

insanlık için! 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 19,1 

Yanlış 35,3 

Ne doğru ne yanlış 20,2 

Doğru 21,2 

Kesinlikle doğru 4,1 

Toplam 100,0 
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Yaşadığınız yerde sizin hayatınızı doğrudan etkileyen çevre sorunu 

nedir?  
Yüzde 

Somut çevre sorunu 24,6 

Genel çevre sorunu 7,9 

Kirlilik 17,6 

Gürültü 3,7 

Dar çevresinde sorun 10,5 

Sorun yok 4,0 

Yanlış anlayanlar 5,3 

Cevap yok 26,4 

Toplam 100,0 
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