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Özet- Çevre sorunlarının arttığı günümüz dünyasında bu sorunların engellenmesinde ve var olan sorunlarla başetmede çevre
eğitiminin önemi büyüktür.Günümüzde karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri olan çevre kirliliğine karşı mücadelede ekolojik dengenin bozulmasının önüne geçmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için bir kısım önlemlerin alınması ve harekete geçilmesi önemlidir. Nudge teorisi davranış bilimleri ile alakalı bir kuram ve insanların davranışlarını değiştirmek için tanımladığı ilkeler ile etkin yöntemler sunan bir teoridir. Bir çeşit yumuşak güç teorisi olan ‘Nudge Teorisi’ insanları zorlamadan onların tutumlarının değiştirilebileceğini savunmaktadır. Nudge Teorisi insanların seçimlerinde baskı ve yasaklama yerine teşvik, tercih ve tetikleme yöntemlerini kullanmaktadır. Yaşamın birçok alanında uygulanabilir ilkelerden oluşan Nudge Teorisi çevre kirliliğiyle mücadele, ekolojik dengenin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması için insanların yaşam tarzı oluşturmasında kullanılabilir.
Bu çalışmada çevreye verilen zararın en alt düzeye indirilerek yaşanabilir bir çevrenin sürekliliğinin sağlanmasında ''Nudge''
yaklaşımından nasıl faydalanılabileceği detaylarıyla ele alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler- Nudge, Çevre eğitimi.

Applicability of “Nudge theory” for Sustainability of Habitable Environment
Abstract- In today’s world with ever-aggravating environmental problems, environmental training has a great significance in
mitigating and coping with such problems. Environmental pollution is the greatest problem today and certain measures and
steps should urgently be taken to prevent ecological imbalance and to leave a heritable nature to future generations. Nudge
theory is related to behavioral sciences and provides an efficient method with the principles specified by humans to change
their behaviors.A kind of soft power theory, ‘Nudge Theory’ supports the idea of changing human behaviors without forcing
them. Instead of pressure and prohibition, Nudge Theory uses the methods of encouragement, preference and induction. The
theory is composed of various applicable principles of the life and can reliably be used to fight against environmental pollution, to preserve ecological balance and to create a life style to leave a heritable environment to future generations.
In this study, possible use of “Nudge” approach in minimizing environmental damage and providing a sustainable heritable
environment was assessed in detail.
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