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ÖÇ 7: Çevre etiği sorunlari ve temel yaklaşimlar 

 

Öğrenim Çıktısı (ÖÇ) 7: Çevre etiği sorunları ve temel yaklaşımlar, üç bölümlü bir amacı bulunan 

çevre etiğini tanıtır ve sunar. Öğrenme malzemeleri, öğrencilere (a) kaynak etiği, (b) hayvan etiği ve 

(c) doğa etiği olmak üzere çevre etiğinin temel alanlarını tanıtır. Uygulamalı çevre yönetiminin (a) 

felsefi düzeyi, (b) yasal düzeyi ve (c) ahlaki düzeyi olmak üzere çevre muhakemesinin üç düzeyinde 

çevre etiğinin nasıl yapılandığı vurgulanır. Öğrencilerin çevre etiği alanındaki en önemli teorilerin 

ilkelerini ve ana argümanlarını anlamalarına yardımcı olmanın yanı sıra bilgi de verilir: (a) 

antroposentrik yaklaşım ve fizyosentrik (tüm ahlaki değerler, sadece insanların çıkarlarına bağlıdır), 

ve (b) antroposentrik olmayan ya da fizyosentrik yaklaşım (patosentrizm, biyosentrizm, ekosentrizm, 

ve holizm). Öğrenme malzemeleri, çevre etiğinin temel sorularını ele almaktadır; en önemlileri ise 

insan dışı bir varlığın kendi içinde bir değer olarak (içsel değerler) ahlaki bir değere sahip olup 

olamayacağı ve ahlaki canlılar spektrumunun ne kadar büyük olduğudur. Özellikle de çevre etiğinin 

temel kavramları açıkça ortaya konulur. 

 

ÖÇ 8: Çevresel etik ve sürdürülebilirlik 

 

Öğrenim Çıktısı (ÖÇ) 8: Çevresel etik ve sürdürülebilirlik, üç bölümlü bir amacı gözeten bilgiyi 

sunmaya odaklanmaktadır. Bu bölüm, çevre etiği bağlamında sürdürülebilirliğin ne olduğu, özellikle 

de sürdürülebilirliğin anlamı ve gelişimi konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

Almanya örneğinde (örnek olarak) öncelikli eylem alanlarıyla ilgili ulusal sürdürülebilirlik stratejileri 

sunulmaktadır. Öğrenme malzemesi ile öğrenciler, toplum ve çevrenin sürdürülebilir kalkınması için 

Avrupa stratejisi (Eurostar Raporu 2013) hakkında bilgi sahibi olur. Modern toplumlarda kamusal ve 

özel hayatın bütün alanlarını etkileyen sürdürülebilir ve ekolojik ekonomi modeline ("yeşil ekonomi") 

özel bir önem verilmektedir. "Zayıf" veya "güçlü" sürdürülebilirliğin farklı ekolojik, ekonomik ve 

sosyo-politik yönleri de ele alınmaktadır. Bu öğrenme malzemesi özellikle, Avrupa sürdürülebilir 

kalkınma stratejisi ile ilgili, tüketim ve üretim alanlarındaki eylem ihtiyacı hakkında bilgi sunmaktadır. 
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Kursun amacı: Çevresel değerlendirmenin üç aşamasındaki  çevre etiğinin yapılandırılmasına vurgu 

yaparak öğrenciyi çevre etiğinin merkez alanlarıyla tanıştırmak. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin 

çevre etiği bağlamında neler olduğu konusunda bilgi sunmayı amaçlar. 
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