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Ekolojik Gönüllülük Ölçeği 

 

Kendinizi aşağıdaki amaçlara hizmet etmeye / destek vermeye ne derece hazır 
hissediyorsunuz? 

 

‘Hizmet etmenin / destek vermenin’ ne anlama geldiğine ilişkin küçük bir hatırlatma: 
Amaçlara hizmet etmenin / kendini adamanın farklı yolları vardır, örneğin bir konu hakkında bir 
tartışmayı teşvik etmek, kampanyaları teşvik etmek ya da desteklemek gibi. Bu eylemlerin ortak 
yönü şu veya bu şekilde zamanınıza mal olmaları ve sizin, harcadığınız bu zaman için gönüllü 
olmanızdır. 

 

Lütfen işaretleyiniz. 

1 = “hiç uygun değil” … 6 = “tamamen uygun” 

 

…ilkesel olarak, hizmet etmeye / destek vermeye hazırım.  

 



1) Ekonomi şirketlerinin/kuruluşlarının çevre dostu yenilenebilir enerjinin sağlanmasını teşvik 

eden girişimlerine... 

2) Endüstride düşük enerji kullanımına...  

3) Temiz hava için, endüstriye öncekinden daha katı yaptırımlar uygulanmasına...  

4) Vatandaşların kloroflorokarbon (FCKW) içeren ürünlerin satışını boykot etmesine...  

5) Çevrenin korunmasına ilişkin politik sembolleri (üzerimde) taşıyarak...  

6) Şahsi araç trafiğinin gelişiminin desteklenmesine yönelik yapılan girişimlere (park 

olanaklarının genişletilmesi, yol yapımının teşvik edilmesi vs.)...  

7) Otomobil ve motor sporlarının gelişmesine (yüksek performanslı araba çeşitlerinin 

geliştirilmesi, otomobil yarışçılarının desteklenmesi, vs.)...  

8) Daha fazla enerji tüketimini içeren yüksek bir yaşam standardına (hava ulaşımı, şahsi araç, 

vs.)...  

9) Vatandaşların evlerinde endişe duymaksızın su tüketmenin keyfini yeniden yaşamalarına 

(uzun uzun banyo yapma, bahçe sulama, vs.)...  

 

…ilkesel olarak, hizmet etmeye / destek vermeye hazırım. 

 

1) Çevre sorunlarına ilişkin bilgi edinerek (örn., hava, toprak, su kirliliği, iklim tehlikesi)...  

2) Çevre sorunlarının boyutları ve muhtemel çözümleri hakkında yeni bilimsel bilgileri etkin bir 

biçimde araştırarak...  

3) Çevre dostu donanımların kurulumu için para ödeyerek (örn., ısıtma sistemine termostat 

yerleştirme, solar enerji kullanımı, vs.)...  



4) Benzer markalara göre pahalı olmasına rağmen çevre dostu bir markanın ürünlerini satın 

alarak...  

 


