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Özet	
Sanayi	devrimi	sonrası	gelişen	reklamcılık	sektörü	tüketim	toplumlarını	meydana	getirmiştir.	Hızla	
artan	talepler	sonucu	doğal	kaynaklar	geri	dönüşü	olmayan	biçimde	tahrip	edilmiş;	toprak,	hava	ve	
su	kaynakları	kimyasal	ve	petrol	bazlı	atıklarla	kirlenmiştir.	Bunun	sonucu	olarak	ekolojik	sistemin	
dengesi	 	 bozulmuş,	 	 doğal	 yaşamı	 tehdit	 eden	 ve	 birçok	 hayvanın	 neslinin	 tükenmesine	 ve	
hastalıkların	oluşmasına	neden	olan	küresel	çevre	sorunları	meydana	gelmiştir.	Tüketimi	pazarlayan	
reklamcılık	sürecine	yön	veren	grafik	ve	endüstriyel	tasarımın	çevre	üzerinde	çok	kapsamlı	bir	etkisi	
bulunmaktadır.	Örnek	olarak	bir	ürünün,	pazarlama	kampanyasından	ambalaj	malzemesi	seçimine,	
üretim	sürecinden	ürünün	işlevsiz	hale	gelene	kadar	ambalajın	çevreye	bıraktığı	bir	karbon	salınım	
etkisi	oluşmaktadır.	Çevresel	sorunların	sebeplerinden	birisi	çevreye	duyarsız	tasarım	uygulamaları	
ve	atık	çöplerin	geri	dönüşümünün	henüz	çok	yaygınlaşmamış	olmasıdır.	
	
Sürdürülebilir	 bir	 kent	 modeli	 bağlamında	 Odunpazarı	 Belediyesi	 ve	 Tepebaşı	 Belediyesi'nin	 çöp	
atıkların	geri	kazanım	ve	sürdürülebilirlik	kapsamında	Türkiye’de	örnek	çalışmaları	bulunmaktadır.	
Odunpazarı	Belediyesi	Temizlik	İşleri	2007	ile	2017	yılları	arasında	Odunpazarı	bölgesinden	6700	ton	
atık	 toplamış	 ve	 bunun	 sonucu	 1700	 adet	 futbol	 sahasını	 kapsayan	 bir	 ormanın	 yok	 edilmesini	
önlemiştir.	Bu	bağlamda	yapılan	araştırmada,	Eskişehir’de	yapılan	geri	dönüşüm	çalışmalarına	dikkat	
çekmek	ve	çevre	sorunlarına	ilişkin	farkındalık	ölçücü	bir	anket	çalışması	yapılmış	ve	analiz	edilmiştir.	
Araştırma,	 Eskişehir	 halkının	 çevresel	 sorunlar	 ve	 sürdürülebilir	 enerji	 kaynakları,	 çöp	 atıklar	
konusundaki	 eğilimlerinin	 ölçülmesini	 amaçlamıştır.	 Eskişehir	 halkını	 temsil	 ettiği	 düşünülen	
Odunpazarı	ve	Tepebaşı	ilçeleri	kent	merkezinde	ikamet	eden	460	kişilik	bir	örneklem	üzerinden	01	
Mart-	14	Nisan	2018	tarihleri	arasında	bir	anket	çalışması	yapılmıştır.	Eskişehir’in	ekolojik	ayak	izini	
ölçmeye	yönelik	bir	ön	araştırma	niteliğindeki	anket	çalışmasına	18	yaş	üzeri	231	kadın	ve	229	erkek	
katılmıştır.	 Ağırlıklı	 olarak	 enerji	 tüketimi	 ve	 tasarrufu,	 ulaşım	 araçları,	 ambalaj	 atıklarının	 geri	
dönüşümü	 ve	 toplumun	 tüketim	 alışkanlıklarını	 ölçerek	 çevresel	 bir	 farkındalık	 kazandırılması	
hedeflenmiştir.	 Sürdürülebilirliği	 nicel	 olarak	 hesaplanmasında	 bir	 yöntem	 olarak	 bilinen	 ekolojik	
ayak	 izi,	 insanoğlunu	 kaynak	 tüketimi	 anlayışı	 konusunda	 bilinçlendirerek,	 tüketimi	
önlenmesini	 sağlayıcı	bir	hesaplama	yöntemidir.	Nicel	araştırma	yöntemleri	 ile	yüz	yüze	görüşme	
yöntemi	ile	gerçekleştirilen	ankete	katılan	katılımcılara	6	demografik,	34	çevre	olmak	üzere	toplam	
40	soru	yöneltilmiştir.	Ankette	5'li	likert	sorularına	verilen	cevaplar	incelendiğinde,	Eskişehir	halkının	
geri	dönüşüm,	enerji	tasarrufu,	çevre	kirliliği,	hava	kirliliği	gibi	konulardaki	bilinç	düzeyi	ortalamasının	
yüksek	 olduğu	 görülmektedir.	 Sonuç	 olarak,	 anketten	 elde	 edilen	 bulgular	 incelendiğinde	 geri	
dönüşüm	konusunda	yapılan	çalışmaların	tanıtım	tasarımlarından	uygulanmasına	kadar	Odunpazarı	
ve	 Tepebaşı	 Belediyelerinin	 sürdürülebilir	 çalışmalarının	 başarısını	 ortaya	 koyduğu	 söylenebilir.	
Eskişehir’de	çevre	düzeyinde	yaratılmaya	çalışılan	farkındalık	anlayışı,	değişimi	–	değişim	de	gelecek	
nesillere	sağlıklı	sürdürülebilir	bir	yaşamı	getirecektir.	
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Abstract	
The	 advertising	 sector	 that	 developed	 after	 the	 industrial	 revolution	 created	 the	 consumption	
community.	Due	to	the	increasing	demand,	the	natural	resources	have	been	irreversibly	damaged;	
earth,	air	and	water	resources	have	been	polluted	with	chemicals	and	petroleum-based	wastes.	As	
a	result	of	this,	the	ecological	system	became	unbalanced	and	the	global	environment	issues	that	
threatens	 the	 natural	 life	 and	 causes	many	 animals	 to	 go	 extinct	 and	 diseases	 to	 arise	merged.	
Graphic	and	industrial	design	that	directs	the	advertising	process	which	markets	the	consumption	
has	a	comprehensive	influence	on	the	environment.	For	example;	from	the	marketing	campaign	to	
selecting	the	packaging	material,	there	is	an	oscillation	effect	that	the	product	leaves	behind	from	
the	 production	 process	 until	 the	 product	 becomes	 dysfunctional.	 One	 of	 the	 reasons	 for	 the	
environmental	issues	is	the	design	applications	that	are	not	environment	conscious	and	the	recycling	
of	the	waste	garbage	not	being	widespread	yet.		
	
Within	 the	 context	 of	 a	 sustainable	 city,	 he	Municipality	 of	 Odunpazarı	 and	 the	Municipality	 of	
Tepebaşı	have	exemplary	works	in	Turkey	within	the	scope	of	recycling	the	wastes	and	sustainability.	
The	 Cleaning	 Services	 of	 the	 Municipality	 of	 Odunpazarı	 collected	 6700	 tons	 of	 waste	 in	 the	
Odunpazarı	area	between	2007	and	2017	and	as	a	result	of	this	they	prevented	a	forest	that	is	as	big	
as	1700	 football	 fields	 from	being	destroyed.	 In	 the	studies	 that	are	conducted	 in	 this	context,	a	
survey	 to	draw	attention	 to	 the	 recycling	works	which	are	being	conducted	 in	Eskisehir	and	 that	
measures	the	awareness	was	conducted	and	analyzed.	The	study	aimed	to	measure	tendencies	of	
the	community	of	Eskisehir	regarding	the	environmental	issues	and	sustainable	energy	resources,	
and	waste	garbage.	A	survey	study	was	conducted	between	01	March	2014	and	14	April	2018over	a	
sample	of	460	people	who	reside	in	the	Odunpazarı	and	Tepebaşı	districts	that	are	considered	to	
represent	the	Eskisehir	community.	231	women	and	229	men	who	are	over	18	years	old	participated	
in	the	survey	study	which	was	a	preliminary	survey	to	measure	the	ecological	footprint	of	Eskisehir.	
It	was	aimed	to	raise	an	environmental	awareness	through	predominately	the	energy	consumption	
and	conservation,	transportation	vehicles,	recycling	of	the	packaging	waste	and	the	consumption	
habits	 of	 the	 community.	 Ecological	 footprint	 which	 is	 known	 as	 a	 method	 in	 quantitatively	
calculating	the	sustainability	 is	a	calculation	method	that	enables	preventing	the	consumption	by	
raising	awareness	 regarding	 the	 resource	consumption	conception	of	 the	mankind.	 In	 the	survey	
that	 was	 conducted	 with	 quantitative	 research	 methods	 and	 face	 to	 face	 meeting	 method,	 40	
questions	 which	 consists	 of	 6	 demographic	 and	 34	 environmental	 questions	 were	 directed	 to	
participants.	When	the	answers	that	were	given	to	the	five-point	Likert	questions	were	analyzed	in	
the	survey,	it	was	seen	that	average	of	the	awareness	level	of	the	Eskisehir	community	was	high	in	
the	 subjects	 like	 recycling,	 energy	 conservation,	 environmental	 pollution,	 and	 air	 pollution.	 In	
conclusion,	when	the	findings	that	are	gained	from	the	survey	are	analyzed,	it	can	be	said	that	the	
works	 that	 are	 conducted	 regarding	 recycling	 exhibit	 the	 success	 of	 sustainable	 works	 of	 the	
Municipalities	 of	 Odunpazarı	 from	 the	 promotion	 design	 to	 the	 application.	 The	 awareness	
conception	that	is	being	endeavored	to	be	created	in	the	environment	level	in	Eskisehir	will	bring	
transformation	and	the	transformation	will	bring	a	healthy	sustainable	life	to	the	next	generations.	
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1. GİRİŞ	

 
Grafik	Tasarım’ın	babası	olan	Reklam	sektörü,	Endüstriyel	devrim	sonrası	değişen	toplumsal,	kültürel	
yapı	 ve	 teknolojinin	 sunduğu	 olanaklar	 doğrultusunda	 evrimleşerek	 gelişmiştir.	 19	 yy	 sonrası	 baskı	
teknolojilerinin	 gelişmesi	 sonucu	 gazete	 ve	 dergi	 yayıncılığı	 ve	 daha	 sonra	 radyo	 ve	 televizyonun	
gelişimi	kitle	iletişiminin	doğmasına	neden	olmuştur.	İletişim	araçlarından	biri	olan	Reklam,	insanların	
tüketim	 biçimlerini	 ve	 davranışlarını	 etkiler. Baskı	 teknolojilerinin	 gelişimi,	 kitle	 iletişim	 araçlarının	
yaygınlaşması	ve	reklamcılar	tarafından	albenisi	yüksek	reklam	stratejileri	sonucu	tüketim	toplumlarını	
oluşturmuştur.	Teknolojinin	ilerleyişi	üretimi	arttmış,	insanlara	yeni	iş	sahaları	oluşturmuştur.	

Yel	 ve	 Nas’a	 (2015)	 göre	 20.yüzyılda	 reklam	 ve	 marka	 olguları	 postmodern	 dönüşüm	 ve	 tüketim	
kültürlerinin	ortaya	çıkışı	sonrası	ticari	bir	faaliyet	aracı	olmaktan	çok,	kültürel,	toplumsal	ve	ideolojik	
anlamların	taşıyıcıları	hale	gelmiştir.	Nitekim	tüketim	kültürünün	felsefesini	oluşturan	öğelerden	biri	
“kullan-at”	kavramı	yaşamı	kolaylaştıran,	zaman	kazandırıcı	göstergelerden	biri	olarak	tanımlanabilir.	
Parker	 (2018),	 “At	 Gitsin	 Yaşam	 Tarzı”nın	 doğuşunu	 ilk	 kez	 1955	 tarihli	 Life	 dergisinde	 yayınlanan	
Amerikali	ailenin	imgesi;	tek	kullanımlık	ev	kadınlarının	angaryadan	kurtuluşunu	kutlamaktadır.	Şekil	
1’de	yer	alan	soldaki	ilk	görsel	“At	Gitsin	Yaşam	Tarzı”	başlığı	altındaki	fotoğrafta	tabak,	bardak	ve	çatal	
bıçakları	havaya	atan	bir	aile	ve plastiklerin	hayatı	kolaylaştırmasını	o	zanab	için	imgelemekteydi.		
Üretimi	1950	civarı	başlayarak	sayısı	milyarlara	plastiğin	hızlı	artışı,	dünyayı	geri	dönüşü	olmayan	bir	
çevresel	 kirliliğe	 sürüklemiştir. Altmış	 yıl	 ardından,	 her	 yıl	 üretilen	 406	milyon	 ton	plastiğin	 kabaca	
yüzde	 40’ı	 tek	 kullanımlık	 ve	 bunların	 çoğu	 satın	 alındıktan	 birkaç	 dakika	 sonra	 atılmak	 üzere	
hazırlanmış	paketler. Plastik	bir	atığın	doğa’da	biyolojik	olarak	çözünüp	molekül	bileşenlerine	kadar	
ayrıştırma	 süreci	 konusunda	 yapılan	 tahminler	 450	 ile	 sonsuzluk	 arasında	 değiştiğini	 ortaya	
koyulmuştur.	 Georgia	 Üniversitesi	 Müdendislik	 Profesörü	 olan	 Jenna	 Jambeck,	 sahil	 bölgelerinden	
yılda	 4.8	 milyon	 ile	 12,7	 milyon	 tonluk	 plastiğin	 okyanus	 ve	 denizlere	 karıştığını	 ileri	 sürmüştür.	
Jambeck	ve	meslektaşları,	atıkların	çoğunun	gemilerden	bırakılmadığını,	büyük	bölümünün	Asya’dan	
olmak	 üzere	 umursamazlıkla	 yerlere	 ve	 nehirlere	 atılmış	 olduğunu	 söylemiştir.	 Okyanusa	 karışan	
plastikler	her	yıl	milyonlarca	deniz	canlısını	öldürdüğü	tahmin	edilmektedir	(Parker,	2018).	
	

	

Şekil	1:	‘At	Gitsin	Yaşam	Tarzı’nın	doğuşunu	gösteren	mutlu	bir	Amerikalı	ailenin	imgesi,	petrol	bazlı	
plastik	ürünlerin	hayvanlar	üzerinde	etkisi	ve	Çernobil	felaketinin	sonuçları	

Kapitalist	 sistemin	 çarkını	 döndüren	 reklam	 stratejileri	 ve	 internet	 ağının	 sunduğu	 sosyal	 iletişim	
olanakları	 ile	 tüketiciyi	 ihtiyacı	 olmadan	 sürekli	 satın	 almaya	 teşvik	 etmiştir.	 Reklamcıların	 imgelem	
strajesiyle	marka	 ve	 nesnelere	 yüklenen	 ideolojik	 anlamlar	 toplumsal	 yeni	 ihtiyaçlar	 doğurmuştur.	
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Satın	 alma	 kültürel	 bir	 eyleme	 dönüşmüştür.	 Sanayinin	 ihtiyacı	 olan	 ham	 madde	 doğa’dan	
karşılanmaktadır.	Tüketim	toplumları	oluşması	sonucu	ham	madde	ihtiyacını	karşılayabilmek	için	doğal	
kaynaklar	 kendini	 yenileyebilmesinden	 hızlı	 bir	 şekilde	 tüketilmektedir.	 Aşırı	 tüketimle	 oluşan	
milyonlarca	 ton	 endüstriyel	 atık,	 kimyasal	 maddeler	 doğa’ya	 bırakılarak	 çevreyi	 kirletmekte	 ve	
dünya’nın	ekolojik	dengesini	bozarak	tüm	canlılara	zarar	vermektedir.	Sanayileşme	sonucu	artan	çevre	
kirliliği,	 katı,	 sıvı	 ve	 gaz	 halindeki	 kirletici	 maddelerin	 hava,	 su	 ve	 toprakla	 birleşmesi	 sonucu	
oluşmaktadır.	Çevre	kirliliğinin	oluşmasındaki	başlıca	faktörlerden	birisi	nufüs	artışı	sonucu	üretimin	ve	
tüketimden	kaynaklı	atıklar	için	önlem	alınmamasıdır.	Hızlı	nufüs	artışıyla	parallel	olarak	doğan	enerji	
ihtiyacını	 karşılamak	 için	 kurulan	petrol	 bazlı	 enerji	 santrallerinin	havayı,	 toprağı	 ve	 su	 kaynaklarını	
dönüşü	olmayacak	biçimde	kirletmiştir.	Bunun	yanında	plansız	kentleşme,	aşırı	endüstrileşme	ve	doğal	
kaynakların	oransız	kullanımı	sonucu	ekolojik	döngü	bozulmuştur.	Nüklüer	güç	santrallerinde	yapılan	
denemeler,	 milyonlarca	 canlının	 yaşamını	 yitirmesine	 neden	 olmuştur.	 Greenpeace’in	 raporunda	
İnsanlık	tarihinde	en	trajik	teknolojik	felaketi	olarak	gösterilen	Çernobil	 isimli	kentte	meydana	gelen	
nüklüer	santralinde	yaşanan	kazanın	olumsuz	etkileri	hala	sürmektedir.	Deniz	ve	Okyanuslarda	yapılan	
petrol	arayışları,	tüketim	alışkanlarının	çevre	doğrultusunda	düzenlenmemesi;	doğal	yaşama	ve	dolaylı	
olarak	insanın	kendisine	ölümcül	zararlar	vermektedir.	Tüketime	teşvik	ettiren	reklamcılığın,	ürünlerin	
satışını	 ve	 korunmasını	 sağlayan	 ambalaj	 tasarımlarının	 çevre	 üzerinde	 çok	 önemli	 bir	 etkisi	
bulunmaktadır.		

İnsanların	tüketim	arzusu	ile	sınırları	zorladığı	günümüzde,	geri	dönüşüm	ile	doğal	kaynakların	
kazanımı	 giderek	 önemi	 artmaktadır.	 Bayar	 (2012)	 pek	 çok	 ülkenin	 ekolojik	 ayak	 izi	 biyolojik	
kapasitesini	aştığını	ve	dünyanın	başka	bölgelerinin	tatlı	su	kaynaklarına,	ormanlarına,	tarım	alanlarına	
bağımlı	durumda	olduklarını	ileri	sürmüştür.	Ekolojik	ayak	izi,	mevcut	teknoloji	ve	kaynak	yönetimiyle	
bir	bireyin,	topluluğun	ya	da	faaliyetin	tükettiği	kaynakları	üretmek	ve	yarattığı	atığı	bertaraf	etmek	
için	gereken	biyolojik	olarak	verimli	toprak	ve	su	alanıdır.	Buna	altyapı	ile	atık	karbondioksitin	(CO2)	
emilimini	sağlayacak	bitki	örtüsü	için	gerekli	alanlar	da	dâhildir.	Kısaca	ekolojik	ayak	izi,	enerji,	tüketim	
sonucu	ekosistemden	ne	kadar	doğal	kaynak	talep	edildiğini	ve	ne	kadar	geri	kazandırması	gerektiğini	
ölçmek	 için	 kullanılmaktadır.	 Böylece	 dünya’nın	 kendini	 yenileyebilme	 sınırları	 içinde	 yaşayıp	
yaşamadığımızı	 göstermektedir.	 Sürdürülebilir	 bir	 yaşam	 için	 bireylerin,	 ülkelerin	 çevre	 üzerindeki	
etkilerini,	tüketim	biçimlerinin	ölçülmesi	ve	buna	göre	önlemler	alınması	gerekmektedir.	Bu	bağlamda	
Odunpazarı	 Belediyesi	 ve	 Tepebaşı	 Belediyesi'nin	 çöp	 atıkların	 geri	 kazanım	 ve	 sürdürülebilirlik	
kapsamında	Türkiye’de	örnek	çalışmaları	bulunmaktadır.	Odunpazarı	Belediyesi	atık	yönetimi	ve	geri	
dönüşüm	çalışmalarına	2005	yılından	 itibaren	başlanmıştır.	2005	yılından	 itibaren	32	ton	atık	pil	ve	
batarya	toplanarak,	çevreyi	kirletmesi	engellenmiştir.	2006	yılından	2017	yılına	kadar	2017	yılına	kadar	
konutlarda	78.982	ton	(kağıt-cam-metal-plastik	atıklar)	ambalaj	atığı	toplanmıştır.	Bitkisel	atık	yağlar	
uzun	yıllardır	evlerde,	doğrudan	lavabolara	dökülerek	su	kaynaklarımızın	kirlenmesine	yol	açmaktaydı.	
Örneğin;	 1	 litre	 bitkisel	 atık	 yağ	 1	milyon	 litre	 suyu	 kirletmektedir.	 2010	 yılından	2018	 yılına	 kadar	
işletmelerden	 ve	 evlerden	1.109	 ton	 atık	 yağ	 toplanmıştır.	Dijital	 yaşamın	bir	 sonucu	olarak	olarak	
ortaya	 çıkan	 elektronik	 eşyalar	 ise	 miktarı	 gittikçe	 artan	 bir	 atıklar,	 içeriğindeki	 hem	 geri	
dönüştürülebilir	 atıklar	 hem	 de	 bazı	 tehlikeli	 maddeler	 nedeniyle	 ayrı	 toplanması	 gereken	 bir	 atık	
türüdür.	2016	yılında	başlayan	toplama	çalışmalarından	2018	yılına	kadar	3.430	kg	atık	elektrikli	ve	
elektronik	eşya	 toplanmıştır.	 Sokak	hayvanlarına	 zarar	 veren	 jilet	 atıkları,	 2016	 yılı	Haziran	ayından	
itibaren	60	kg	jilet	atığı	toplanmıştır.	Diğer	bir	atık	çeşitlerinden	birisi	olan	tekstil	atıkları	ise	Odunpazarı	
Belediyesinin	Halk	Merkezlerine,	muhtarlık	binalarına	ve	mahallerde	halkın	 	ulaşabilecekleri	 yerlere	
yerleştirilen	elbise	 ve	 ayakkabı	 kumbaraları	 2017	 yılı	Mayıs	 ayından	 itibaren	138	 ton	 tekstil	 atıkları	
toplanmıştır.	Geri	dönüşüm	çalışmaları	ile	örnek	Belediyeler	arasında	bulunan	Odunpazarı	Belediyesi	
halkı	çevre	konusunda	bilinçlendirici	eğitim	çalışmaları	da	yapmaktadır.	2018	yılı	itibariyle	Odunpazarı	
Belediyesi’nin	 çevre	mühendisleri	 277	okulda	 40.560	öğrenciye	de	 çevre	 konusunda	bilinçlendirme	
eğitimleri	 verilmiştir.	 Sürdürülebilir	 çevre	 konusunda	 Eskişehir	 Odunpazarı	 Belediyesinin	 duyarlı	
çalışmaları	çevre	ve	tüm	canlılar	için	büyük	bir	önem	taşımaktadır. 
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	“Çevresel	 Sorunlar	 ve	 Sürdürülebilir	 Yaklaşımlar	 Bağlamında	 Eskişehir	 Kent	Modeli	 Analizi”	 başlıklı	
araştırma,	Eskişehir	ilini	örnek	alarak	toplumun	enerji	tüketimi	ve	tasarrufu,	ulaşım	araçları,	ambalaj	
atıklarının	 geri	 dönüşümü	 ve	 toplumun	 tüketim	 alışkanlıklarını	 ölçmeyi	 ve	 çevresel	 bir	 farkındalık	
kazandırılmayı	amaçlamıştır.	Eskişehir	ili	Odunpazarı	ve	Tepebaşı	ilçeleri	kent	merkezinde	ikamet	eden	
vatandaşların	 çevre	 ile	 ilgili	 konularda	 bilinç	 düzeylerini	 ölçmek	 amacı	 ile	 01	Mart	 -	 14	Nisan	 2018	
tarihleri	 arasında	 Ar-Ma-Da	 Araştırma	 ve	 Danışmanlık	 tarafından	 yürütülen	 kapsamlı	 bir	 anket	
çalışması	 yapılmıştır.	 Anket,	 18	 yaş	 üzeri	 230	 kadın	 ve	 229	 erkek	 olmak	 üzere	 toplam	 459	 kişiye	
uygulanmıştır.	Anket,	kantitatif	araştırma	yöntemlerinden	yüz	yüze	anket	yöntemi	ile	gerçekleştirilmiş	
ve	katılımcılara	6	demografik,	34	çevre	olmak	üzere	toplam	40	soru	yöneltilmiştir.	Alınan	cevaplar,	SPSS	
programında	 analizleri	 yapılarak	 grafik	 tabloları	 hazırlanmıştır.	 Bu	 bildiri	 kapsamında	 sunulan	
araştırmadan	elde	edilen	verilerden	bazıları	aşağıda	tablolarla	paylaşılmıştır.		
	
Bu	araştırma,	Eskişehir	kent	merkezinde	yaşayan	vatandaşların	çevre	ve	ekoloji	konularındaki	bilinç	
düzeyleri	 tespit	 edilmeye	 çalışılmış	 ve	 ekolojik	 ayak	 izinin	 hesaplanması	 için	 bir	 ön	 çalışma	
niteliğindedir.	Uygulanan	ankette	enerji	kullanımı,	enerji	tasarrufu,	kullanılan	ulaşım	araçlarına	ilişkin	
sorulara	 alınan	 yanıtlar	 ile	 Eskişehir’in	 ekolojik	 ayak	 izine	 dair	 bir	 parça	 fikir	 edinilebileceği	
öngörülmüştür.	 Ayrıca	 çalışmada;	 Eskişehir	 kent	 merkezinde	 yaşayan	 vatandaşların	 geri	 dönüşüm,	
hava	kirliliği,	 çevre	 temizliği,	vb.	konulardaki	bilinç	düzeyleri	ve	kullanım	alışkanlıkları	araştırılmıştır.	
Araştırmaya	katılanların	meslek,	medeni	durum	ve	gelir	düzeyine	ilişkin	demografik	verileri	alınmış	ve	
incelenmiştir.	 Eğitim	 durumu	 istatistiklerine	 bakıldığında	 ankete	 katılan	 kişilerin	 yaklaşık	 %25'inin	
ilkokul	 ve	ortaokul	mezunu,	%34	civarı	 lise	mezunu	ve	yaklaşık	%41'inin	de	yükseköğretim	mezunu	
olduğu	 görülmektedir.	 99	 olarak	 ankette	 işaretlenen	 veriler	 cevap	 vermeyenlere	 ilişkin	 istatistiktir	
bunlar	 tablolarda	 geçerli	 yüzde	 oranına	 dahil	 değildir.	 Yaş	 dağılımının	 Eskişehir	 nüfusunun	 yaş	
dağılımına	uygun	olduğu	görülmektedir.	
	
Açık	uçlu	sorular	arasında; “Çevre	sorunu	deyince	aklınıza	ne	geliyor?”	ibaresine;		
	
“Yaşadığınız	yerde	sizin	hayatınızı	doğrudan	etkileyen	çevre	sorunu	nedir?”	sorusuna;	
	
“Çevre	kirliliğinin	nedeni	aşırı	nüfus	artışıdır”	ibaresine		
	
	
Enerji	 tüketimine	 ilişkin	 olarak	 katılımcılara,	 'Evinizi	 nasıl	 ısıtıyorsunuz?'	 sorusu	 sorulmuş	 ve	 alınan	
cevaplara	göre	en	yüksek	oranda	Doğalgaz	cevabı	alınmıştır.	Bunun	da	oranı	%93	dolayındadır.	Buna	
karşılık	 kömür	 ile	 ısındığını	 belirten	 kişilerin	 oranı	 %6,10	 iken,	 elektrik	 ile	 ısınan	 sadece	 %0,65	
dolayındadır.	
	

Tablo	1.	Enerji	Tüketimi	ve	Tasarrufu	
	

Evinizi	nasıl	ısıtıyorsunuz?	
		 		 Frekans	 Yüzde	Oranı	 Geçerli	Yüzde	Oranı	
		 DOĞALGAZ	 427	 92,83	 93,03	
		 MAZOT	 1	 0,22	 0,22	
		 ELEKTRİK	 3	 0,65	 0,65	
		 KÖMÜR	 28	 6,09	 6,1	
		 Toplam	 459	 99,78	 100	

Cevap	
Vermeyen	

99	 1	 0,22	 		

Toplam	 		 460	 100	 		
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Tablo	2’de	yer	alan	Enerji	tasarrufu	ile	ilgili	olarak	katılımcılara	sorulan	soruda,	enerji	tasarruflu	ampul	
kullandığını	 beyan	 edenlerin	 yaklaşık	 %84	 dolayında	 oldukları	 görülmektedir.	 Enerji	 tasarruflu	
kullanmayanlar	%16	oranındadır.	

Tablo	2.	Enerji	Tüketimi	ve	Tasarrufu	
	

Enerji	tasarruflu	ampuller	
		 		 Frekans	 Yüzde	Oranı	 Geçerli	Yüzde	Oranı	

		 Yok	 74	 16,09	 16,12	

		 Var	 385	 83,7	 83,88	

		 Toplam	 459	 99,78	 100	

Cevap	Vermeyen	 99	 1	 0,22	 		

Toplam	 		 460	 100	 		
	
Tablo	3’de	Enerji	tasarrufuna	ilişkin	soruda	kişilerin	%71,46'sı	evlerinde	çatı	yalıtımı	olduğunu,	28,54	
çayı	yalıtımı	olmadığını	beyan	etmiştir.		
	

Tablo	3.	Enerji	Tüketimi	ve	Tasarrufu	

Çatı	yalıtımı	
		 		 Frekans	 Yüzde	Oranı	 Geçerli	Yüzde	Oranı	

		 Yok	 131	 28,48	 28,54	

		 Var	 328	 71,3	 71,46	

		 Toplam	 459	 99,78	 100	

Cevap	Vermeyen	 99	 1	 0,22	 		

Toplam	 		 460	 100	 		

	
Eskişehir	kent	merkezinde	yaşayan	kişilerin	ulaşım	araçları	kullanım	alışkanlıklarının	tespitine	yönelik	
olarak	 kişilere,	 gündelik	 hayatlarında	 en	 çok	 kullandıkları	 ulaşım	 aracı	 sorulmuştur.	 'Toplu	 taşıma'	
%59,4	 ile	 ilk	 sırada	 yer	 almıştır.	 'şahsi	 arabam'	 yanıtını	 verenlerin	 oranı	 %27,4'tür.	 Buna	 göre;	
Eskişehir'de	 şahsi	 araba	 kullanımına	 göre	 toplu	 taşıma	 kullanımına	 ilişkin	 bir	 bilinç	 düzeyinin	
yakalanmış	olduğu	söylenebilir.	Bisiklet,	motor	kullanımının	ise	sadece	%2,6	dolayında	oldukça	düşük	
bir	kullanım	oranına	sahip	olduğu	görülmektedir.	(Tablo	4)	
	

Tablo	4.	Ulaşım	Araçları	

Gündelik	hayatınızda	en	çok	kullandığınız	ulaşım	aracı	hangisidir?	
		 		 Frekans	 Yüzde	Oranı	 Geçerli	Yüzde	Oranı	

		 Şahsi	arabam	 125	 27,2	 27,4	

		 Toplu	taşıma	 271	 58,9	 59,4	

		 Taksi	 5	 1,1	 1,1	

		 Bisiklet/Motor	 12	 2,6	 2,6	

		 Yürüyerek	 43	 9,3	 9,4	

		 Toplam	 456	 99,1	 100	

Cevap	Vermeyen	 99	 4	 0,9	 		

Toplam	 		 460	 100	 		
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Tablo	5.	Geri	Dönüşüm	

“Evde	çöpleri	ve	geri	dönüştürülebilen	kağıt,	ambalaj,	plastik,	cam	gibi	ürünleri	ayırıyorum.”		
	

TABLOSU	

	

	

	

	

	

Geri	 dönüşüm	 konusunda	 diğer	 bir	 soru	 'ürünlerin	 ambalajlarının	 geri	 dönüşümlü	 olmasına	 dikkat	
ederim'	 görüşüne	 katılıyorum	 ve	 kesinlikle	 katılıyorum	 diyenlerin	 yaklaşık	 %53	 dolayında	 olduğu	
görülmektedir.	İnsanların	bu	konuda	bir	bilince	sahip	oldukları	söylenebilir.	
	
Kitle	iletişim	araçlarında	çevre	ile	ilgili	programlara	daha	çok	yer	verilmelidir	
	

TABLOSU	
	

Tablo	6.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
‘Ozon	 tabakasına	 zararlı	maddeleri	 içeren	 tüketim	mallarını	 kullanmamaya	dikkat	ederim’	 ifadesine	
katılımcıların	%58,5’i	katılıyorum	ve	kesinlikle	katılıyorum	yanıtını	vermişlerdir.	Kesinlikle	katılmıyorum	
ve	katılmıyorum	ifadelerine	%24,6	oranında	cevap	verilmiş,	katılımcıların	%16,5’i	çekimser	kalmıştır.										
(Tablo	6)	

Tablo	7.	Tüketim	Alışkanlıkları	

Ozon	tabakasına	zararlı	maddeleri	içeren	tüketim	mallarını	kullanmamaya	dikkat	ederim	
		 		 Frekans	 Yüzde	Oranı	 Geçerli	Yüzde	Oranı	

		 Kesinlikle	Katılmıyorum	 18	 3,9	 3,9	

		 Katılmıyorum	 95	 20,7	 20,8	

		 Ne	Katılıyorum	Ne	Katılmıyorum	 76	 16,5	 16,7	

		 Katılıyorum	 192	 41,7	 42,1	

		 Kesinlikle	Katılıyorum	 75	 16,3	 16,4	

		 Toplam	 456	 99,1	 100	

Cevap	Vermeyen	 99	 4	 0,9	 		
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Toplam	 		 460	 100	 		
	
	

Tüketim	alışkanlıkları	içinde	bir	başka	soru	‘Temizlik	maddelerini	zararlı	kimyasal	madde	içermediğine	
dikkat	ederek	satın	alırım’	ifadesine	katılımcıların	%43,1’i	katılıyorum	ve	kesinlikle	katılıyorum	yanıtını	
vermişlerdir.	 Katılımcıların	 %29.1	 oranı	 kesinlikle	 katılmıyorum	 ve	 katılmıyorum	 yanıtını	 vermiştir.	
Çekimser	kalanlar	27,6	oranındadır.	Tüketim	alışkanlıklarında	diğer	soru	'Çevre	için	doğa	dostu	ürün	
satın	 almak	 için	 daha	 fazla	 para	 ödemeye	 razıyım'	 ifadesine	 vatandaşlar	 sadece	 %27	 oranında	
katıldıklarını	 ifade	 etmişlerdir.	 Buna	 göre	 vatandaşların	 doğa	 dostu	 ürünler	 için	 daha	 fazla	 para	
ödemeye	büyük	oranda	razı	olmadıkları	görülmektedir.	
	
Su,	elektrik	gibi	kaynakları	mümkün	olan	en	üst	düzeyde	tasarruflu	kullanırım	sorusuna;	
	
	
“Dünyanın	kirlenip	kaynakların	tükeneceğine	inanmıyorum”	
	
	
Eskişehir	ilinde	459	kişiye	uygulanan	çevre	konusunda	farkındalık	ölçücü	ankette	yer	alan	6	demografik,	
34	çevre	olmak	üzere	toplam	40	sorudan	alınan	cevaplar	incelendiğinde;	Eskişehir'de	yaşayan	kişilerin	
geri	 dönüşüm	 konusunda	 yüksek	 oranda???	 İstatistik	 bir	 rakam?	 bilinç	 düzeyine	 sahip	 oldukları	
görülmektedir.	 Eskişehir	 halkının	 doğa	 için	 daha	 temiz	 enerji	 kaynaklarını	 tercih	 etme	 ve	 tüketim	
alışkanlıklarına	eğilimleri	olduğu	söylenebilir.		
	
Eskişehir	Odunpazarı	ve	Tepebaşı	Belediyesinin	geri	dönüşüm	atık	toplama	çalışmalarının	halkı	çevre	
konusunda	bilinçlendirerek	farkındalığını	arttırdığı	söylenebilir.	
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