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ÖNSÖZ

 

 
 
Ekoloji Çemberi olarak iklim değişikliğine bağlı etkilerin her geçen gün daha fazla
hissedildiği, küresel iklim grevleri ile gündemimize yerleşen süreçlerin çocuklarla nasıl
paylaşabileceğine dair kolaylaştırıcı bir rehber hazırlamak istedik. 
Metinde yer alan başlıklarda iklim değişikliğinin ne olduğunu, iklim değişikliğini çocuklara
nasıl anlatacağımızı, geçtiğimiz yıl başlayan küresel iklim grevi ile ilgili süreçleri, bunları
çocuk katılımı açısından nasıl değerlendirebileceğimizi ve iklim değişikliğinin etkilerini
azaltmak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Son olarak iklim değişikliği konusunda
yararlandığımız  ve sizin de yararlanacağınızı düşündüğümüz kaynakları öneri olarak
derledik.
 
Okuyacağınız bu rehberin size, iklim değişikliğine dair günlük hayatınızda ve çocuklarla
paylaşımlarınızda ilham olmasını umuyoruz. 
Keyifli okumalar ve çalışmalar...
 
Ekoloji Çemberi, Temmuz 2019 
 
 



İ ç i n d e k i l e r  
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Bölüm 1: İklim değişikliği nedir?
İkl im, bel ir l i  bir  alanda hava durumunun
sürekl i  ve dengel i  durumudur.  İkl imin
doğasında değişim vardır .  Elbette bu
değişim, çok uzun bir  döneme yayı l ır .
Böylece türler ve ekosistemler yeni
koşul lara uyum sağlayacak zaman bulur.  
 
Bi l im insanları  bu bi lgi ler i ,  dünyanın
ikl imini  yüzlerce,  hatta binlerce yı l
öncesine kadar inceleyerek edindi .
Grönland ve Antarktika gibi  yerlerde
buzda kalan gazlar,  okyanusların ve
göl ler in dibindeki  çökelt i ler incelendi.
Ağaç halkaları  ve kaya katmanları  da
ikl im hakkında ipuçları  verdi .  Elde edi len
veri ler,  dünyada ikl imin insanlar
yeryüzünde yaşamaya başlamadan çok
önce farkl ı laşt ığını  gösterdi .  
 
 

Gezegenimizin ikl imiyle i lgi l i  bi ldiğimiz
en temel bi lgi lerden bir i  sürekl i
değişt iği .    Bi l imsel  veri ler bize bunu
söylüyor.  Şu anda ikl im buzul  çağları
arası  bir  dönemde. Fakat bi l im insanları
günümüzdeki  ıs ınmanın geçmişe oranla
çok daha hızl ı  bir  şeki lde gerçekleşt iğini
de keşfett i .  
 
İnsan etkinl ik ler i  sonucu ortaya çıkan
ikl im değişikl iği  uzmanların bel irtt iğine
göre güvenl i  s ınır ı  aşmış durumda ve
tehl ikel i  alanda. Bu durum bize
gezegenimizin kaynaklarının sınır l ı
olduğunu hatır latarak hepimizi  harekete
geçmeye davet ediyor.   

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE 
İNSAN ETKİSİ

Bil im insanları  ik l im değişikl iğine
yol  açan en önemli  etkenin doğal
etkenlerden ziyade insan
etkinl ikler i  olduğu konusunda
hemfikir .  İkl im değişikl iğinin
insan kaynakl ı  başl ıca nedenleri
arasında atmosferdeki  sera
gazlarının artması  ve arazi
kul lanımındaki  değişikl ik ler yer
al ır .  Özel l ik le kömür,  petrol  gibi
fosi l  yakıt lar ın kul lanı lması ,
ormansızlaşma, artan sanayi leşme
atmosferdeki  sera gazlarının
artmasına neden olan diğer insan
etkinl ikler i  arasında.
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Mevsimler kayıyor.  Bazı
türler bu değişikl ik lere
uyum sağlarken bazı  türler
o kadar hız l ı  uyum
sağlayamayabi l iyor.
Türlerin kış uykusuna ne
zaman yatacakları ,  k ış
uykusundan ne zaman
uyanacakları ,  binlerce
ki lometrel ik göçlerine ne
zaman başlayacakları
onların biyoloj ik saatler ine
kodlanmış durumda. Tüm
bu bi lgi lere içgüdüsel
olarak sahipler.  Ancak
mevsimlerdeki  değişikl ik ler
birçok türün bu
etkinl ikler ini  sekteye
uğratıyor.
 
 
Doğa konuşur.  İyi  gözlem
yaparsak bize neler olup
bitt iği  hakkında önemli
ipuçları  verir .  Baharda
kirazlar meyve verirken
leylaklar çiçek açar.  Vişne
kirazdan sonra meyve verir .
Leylakları  hanımeller i  takip
eder.  Bitki ler çiçeklerini
bel ir l i  koşul larda açarlar,
meyvelerini  bel ir l i
koşul larda verir ler.  Üstel ik
kayıt  da tutarlar.  Tüm bu
koşul lar ve kayıt lar hava
durumu ve ikl imle
i l işki l idir .  
 
 
  Peki hava durumu
ve iklim arasındaki
fark nedir? 
 
Hava durumu, kısa bir
süre içeris inde
gerçekleşen bel ir l i  bir
olaydır ,  mesela yağmur ya
da sıcak bir  gün gibi .  Hava
durumu saatl ik ya da
günlük olarak takip
edi lebi l ir .  İkl im ise 30 yı l
ya da daha uzun zaman
di l imlerinde bel ir l i  bir
bölgedeki  ortalama hava
koşul lar ıdır .

Ağaçları  ele alal ım. Birçok ağaç
yüzlerce,  hatta binlerce yı l
yaşayabi l ir .  Daha önce ağaç
gövdesinden bir  kesit  gördünüz
mü? Üzerinde birçok halka
vardır .  Tıpkı  dart  oyunundaki
hedef tahtasına benzerler.  Bu
halkalar bize ağacın yaşı  ve
yaşadığı  y ı l lardaki  hava durumu
hakkında bi lgi  verir .  
 
Açık renkl i  halkalar baharda ve
yaz mevsimi başlarında oluşur.
Koyu renkl i  halkalar ise yaz
sonunda ve sonbahar aylarında
meydana gel ir .  Anlayacağınız bir
koyu ve bir  açık renkl i  halka
çift i ,  ağacın hayatındaki  bir  y ı la
denk gel ir .  
Bi l im insanları  bu halkaları
inceleyerek geçmişteki  ik l im
hakkında bi lgi  edinir ler.  Çünkü
ağaçlar yağmur ve sıcakl ık gibi
etkenlere karşı  hassastır .
 
Örneğin,  ağaç halkaları  s ıcak ve
nemli  y ı l larda normalden daha
geniş,  soğuk ve kurak yı l larda
ise daha ince olur.  Hatta kurakl ık
gibi  çet in koşul larda ağaçlar hiç
büyümeyebi l ir .  Araşt ırmacı lar
bunları  inceleyip,  elde ett ik ler i
bi lgi ler i  meteoroloj i
istasyonlarından aldıklar ı  nem ve
sıcakl ık değerler iyle karşı laşt ır ır .
Üstel ik hava durumu kayıt lar ının
100 - 150 yı ldır  tutulmakta
olduğu düşünülecek olursa yaşl ı
ağaçların bize verecekleri
bi lginin önemi ortaya çıkar.
Mercan resi f ler i  ve buzul lar da
ikl im hakkında bize bi lgi  sağlar.

Peki  bitki ler nası l
kayıt  tutuyor?
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Bölüm 2: İklim değişikliği grevi
nasıl başladı?
20 Ağustos 2018 tarihinde 9.  s ını f
öğrencisi  İsveçl i  Greta Thunberg
ülkesinde düzenlenecek genel  seçimler
sonuçlanıncaya kadar okula gitmeme
kararı  aldı .  Greta,  ülkesinin Paris İkl im
Anlaşması ’nda verdiği  sözleri  tutmasını
ve ikl im değişikl iğine neden olan karbon
emisyonlarını  azaltmasını  ist iyordu.
İçeriye girmesine iz in veri lmeyen
Greta’nın mecl is in hemen önünde
başladığı  eylemde kul landığı  pankart ında
“Skolstrejk för kl imatet” yani  “İkl im için
okul grevi” yazıyordu.
 
 
 
 

Ülkesindeki  seçimlerin sonuçlanmasının
ardından grevine cuma günleri  devam
etme kararı  alan Greta’dan i lham alan
gençlerin haberleri  de yavaş yavaş
yayı lmaya başladı .  2018 yı l ı  Kasım
ayında Avustralya’nın Castlemaine
ortaokulu öğrenci ler inin ikl im
konusundaki  eylemsizl iği  protesto etmek
için okul  grevi  eylemleri  planlamaya
başladığı  haberleri  gelmeye başladı .
Ardından Castlemaine öğrenci ler inin
sesini  ülkenin dört bir  yanındaki  diğer
öğrenci ler de duyunca, gezegen
çocuklarının i lk kit lesel  ik l im grevi
gerçekleşt ir i ldi .

Greta'dan Tüm Dünyaya Çağrı

Greta’nın “Diğer öğrenci ler i  de
bana katı lmaya çağır ıyorum:
Nerede olursanız olun
parlamentonuzun ya da yerel
hükümet binanızın önünde oturun
ve temsi lci ler inizden dünyayı  1,5
derecenin alt ında tutmak iç in
uğraşmalarını  talep edin”
çağrısına cevap veren binlerce
öğrenci ,  hükümetlerin büyük
sessizl iği  ve atalet i  karşısında
kendi ler i  ses çıkarmak iç in
Avustralya’da sokaklara döküldü.
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Okulunu kırdığı  iç in
eleşt ir i len Greta,  “Herkes
bi l im insanlarına ve benim
durmadan atı fta
bulunduğum olgulara kulak
verseydi  eğer,  bana ya da
dünyanın dört bir  yanında
ikl im için grev yapan diğer
yüzbinlerce okul  çocuğuna
kulak vermek zorunda
kalmazdı o zaman. O zaman
hepimiz yeniden okul lu
olurduk” dedi  ve şunları
ekledi :
“Hakkımdaki  bir  başka
şikâyet de,  benim 'bir
erişkin gibi  konuşup
yazdığım' konusunda. Buna
cevap olarak sadece tek bir
şey söyleyebi l ir im: 16
yaşındaki  bir i  kendi adına
konuşamaz mı
sanıyorsunuz? Gene bazı
başkaları  da her şeyi  fazla
basite indirgediğimi
söylüyor.  
 
Örneğin,  ‘İkl im kriz i  s iyah
beyaz bir  meseledir ’
dediğimde; ya da ‘Sera gazı
sal ımlarını  durdurmak
zorundayız’  dediğimde veya
‘Paniklemenizi  ist iyorum’
dediğimde. Ama ben bunları
doğru oldukları  iç in
söylüyorum. Evet,  ik l im
kriz i  biz im şimdiye kadar
yüzleşt iğimiz en karmaşık
mesele ve bunu
'durdurmak' iç in elden
gelen her şeyi  yapmamız
lazım. Ama çözüm siyah
beyaz:  Sera gazı  sal ımlarını
durdurmak zorundayız.”
 
 
  

Greta Thunberg,  Avrupa’yı  saran
'İkl im İçin Okul  Grevleri 'ne dair
i lke,  tavsiye ve talepler l istesi
yayınladı .  İşte Thunberg' in
Facebook hesabından
yayınlandığı  i lke ve tavsiyeler
l istesi :
 
*  Şiddet yok
* Tahribat yok
* Yerlere çöp atmak yok
* (Şahsi)  ç ıkar yok
* Nefret yok
* Karbon ayak iz ini  en aza indir
* Her zaman bi l ime at ı fta bulun.
 
 
 
15 Mart’ta 133 farkl ı  ülkede
toplam 1.6 milyon insanın,
Thunberg’ in tek başına yaptığı
eylemden etki lenerek ik l im
grevine katı ldığı  tahmin edi l iyor.
Bu insanların çoğunluğunu, bir
sürel iğine okuldan çıkan ya da o
gün okula gitmeyen öğrenci ler
oluşturuyor.  O zamandan beri ,
dünyanın her yerinden öğrenci ler
“FridaysForFuture” ve
“YouthStrike4Climate”
hashtag’ ler i  alt ında bir leşerek
grevlere devam ediyorlar.

Greta'nın i lke ve
tavsiyeler l istesi :

Greta'nın Facebook sayfası:
https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/

Greta'nın İnstagram hesabı:
https://www.instagram.com/gretathunberg/

 

https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/
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“ O K U L
B E K L E Y E B İ L İ R
A M A  İ K L İ M
D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ
B E K L E Y E M E Z ”

“Gelecek iç in Cuma Günleri” olarak devam eden ikl im grevine,
İstanbul’dan ise 11 yaşındaki  Atlas Sarrafoğlu destek oldu.
Sarrafoğlu,  bütün çocukları  ve yetişkinleri  greve katı lmaya davet ett i .
15 Mart günü ülkemizde İstanbul,  Ayval ık,  Iğdır ,  Antalya,  Bursa,
Sakarya ve İzmir gibi  şehir lerde küresel  ıs ınmaya dur demek ve
farkındal ık yaratmak iç in çocuklar okulu kırarak bir  araya geldi .
İstanbul Bebek Parkı ’nda gerçekleşen yürüyüşe çocuklar “Okul
bekleyebi l ir  ama ikl im değişikl iği  bekleyemez” sloganıyla katı l ırken,
yetişkinlerden de katı l ım oldukça fazlaydı .
 
24 Mayıs tarihinde ise Küresel  İkl im Grevi ’nin ik incisi  gerçekleşt ir i ldi .
“Gelecek İçin Cuma Günleri” eylemi diye de bi l inen ve öğrenci ler
taraf ından düzenlenen protestolar,  119’dan fazla ülkede, 1600 farkl ı
noktada yapı ldı .  İkl im değişikl iğini  önemseyen milyonlarca insan,
Avrupa Parlamentosu seçimleri  sürecinde siyasetçi ler üzerindeki
baskıyı  art ırmayı  hedefl iyordu.

Thunberg’ in temel amacı ,  hükümetlerin Paris Antlaşması ’na ist inaden
emisyonları  azaltmaları  ve küresel  s ıcakl ık art ış ının sanayi  öncesi
seviyenin 1.5°C üzerine sabit lenmesi .  Bir leşmiş Mi l let ler’e bağl ı
Hükümetlerarası  İkl im Değişikl iği  Panel i  (IPCC) Ekim 2018’de,  bu hedefe
ulaşı lması  iç in 2030 yı l ına kadar karbon emisyonlarının yüzde 45
oranında azalt ı lması  gerektiğini  söyleyen bir  rapor yayınladı .  
Raporun yazarlarından bir i  olan Myles Al len şöyle diyor:  “Rapor açıkça
gösteriyor ki ,  derhal  harekete geçmeliyiz .” Bu uyarı lara kulak asmamanın
cezasını  genç insanlar çekeceği  iç in Thunberg,  okul  grevlerinin mantığa
uygun olduğuna inanıyor.  “Bizler,  ‘Kimse gelecek iç in çabalamazken biz
niye çabalayal ım ki?’  diye soran çocuklarız.  Çocuklar böyle bir  şey
söylediğinde yetişkinler kendi ler ini  kötü hissediyor.”
 
Greta,  ik l im değişikl iğine karşı  hareketlenmenin bir  anda olmayacağını
bi l iyor ama kendisini  bu amaç uğruna senelerini  vermeye hazır  hissediyor.
“Büyüdüğümde, geriye dönüp bakmak ve yapabi leceğim her şeyi  yaptığımı
söyleyebi lmek ist iyorum,” diyor.  “Bence daha çok insan böyle düşünmeli .”
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Bölüm 3:
İklim değişikliğini çocuklara nasıl
anlatabiliriz?
Çocuklar,  küçük yaşlardan it ibaren
küresel  ik l im değişikl iği ,  ozon
tabakasının del inmesi ,  dünyanın akciğeri
olan Amazon Ormanları ’nın yok olması ,
nesl i  tükenen hayvanlar,  GDO’lu gıdalar,
hava,  su,  toprak kir l i l iği  gibi  konularda
pek çok bi lgiyle karşı laşıyor.  Yapı lan
çal ışmalar,  küresel  ölçekte çözüm
gerektiren çevre sorunlarıyla erken yaşta
karşı  karşıya kalmanın çocukları
duyarsız laşt ırdığını ,  kendi imkânlarını
aşan meseleler karşısında bunu
reddetme ve görmezden gelme eği l iminde
olduklarını  gösteriyor.  Bu eği l im de
ekofobi* olarak tanımlanıyor.
 
 
 

Doğadaki  Son Çocuk  adl ı  k itabının bir
bölümünde Richard Louv:  "Sınıf lar ımızı
ya da ev ortamlarımızı  çevrenin
suist imal iyle i lgi l i  örneklerle
doldurmakla kolay kolay fark edi lmeyen
bir kopuşa yol  açıyor olabi l ir iz .
Çocuklarımızın dünyanın sorunlarının
bi l incine varıp bunlar iç in sorumluluk
almalarını  isterken onları  köklerinden
ayır ıyoruz.  Doğayla doğrudan temasın
yokluğunda çocuklar doğayı  sevinçle ve
merak duygusuyla deği l ,  korkuyla ve
kıyametle özdeş görmeye başl ıyor.” diyor
(2010).

Doğa ile Empatik Bağ Kurmak

Yaygın çevre eğit imi yaklaşımında
çocuklar yağmur ormanlarının
tahribatı  hakkında bi lgi
edinebi l iyor ancak dersl iğinin
hemen ötesindeki  yeşi l l ik
hakkında pek bir  şey öğrenemiyor.
Oysa   4-7 yaş arası  çocuklar iç in
temel amaç çocukların yakın
çevresi  i le buluşması ,  ekoloj ik
döngülerin farkına vararak doğa
i le empatik bir  bağ kurması
olmal ı .

*Ekofobi kavramının iklim değişikliği, çocuklar ve çözüm odaklı okuması için David Sobel'in Ekofobiyi
Aşmak (2014) kitabına başvurabilirsiniz. 
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İkl im değişikl iğini  durdurmak
hükümetlerin inis iyati f ine
bırakı lamayacak kadar aci l  bir  konu.
Küresel  bazda yayı lan değişim dalgası  bu
konunun aci l iyet inin bir  göstergesi .  
Geleceğin yetişkinleri  olan çocukların
farkındal ık kazanması da bu aci l  eylem
planının önemli  bir  halkası .  
 
 
“İkl im değişikl iği” sorunları  i le çocukları
baş edemeyecekleri  sorunlarla karşı
karşıya bırakmak yerine,  onları  doğayı
daha çok sevmelerini  sağlayacak
uygulamalarla buluşturmalıyız.  
 
Yani ,  çocuklardan dünyayı  kurtarmalarını
istemeden önce doğayla sevgi  ve merak
içinde bağ kurmalarına iz in vermeliyiz.  
İkl im değişikl iğinin sonuçları  her geçen
gün karamsar bir  tablo ortaya seriyorken
çocukları  buna maruz bırakmak her geçen
gün umutsuzlukla doğadan kopmalarına
sebep olmakta.  
 
 
Oysa çocuklar f iz iksel  olarak da duygusal
olarak da doğayla aralarında bir  bağ
hissett ikler inde karşı laşt ıkları  olayları ,
sorunları  inceleme ve araştırma iht iyacı
hissedecektir .  
Böylel ik le geçmiş nesi l lerden gelen
tahribatı  onarmak, gelecek iç in
sürdürülebi l ir  pratikler ve uygulanabi l ir
pol it ikalar gel işt irerek bu yaklaşımları
hayat biçimleri  hal ine getirmeleri  daha
kolay ve doğal olacaktır .
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Bölüm 4: Çocuk katılımı ilkeleriyle
iklim krizini paylaşmak
 
Çocuk Hakları  sözleşmesinin 12.
maddesi  çocukların katı l ımı i le i l işki l i
olan maddedir.  Günümüzde yaygın
bir  şeki lde kul lanı lan hal iyle katı l ım
kavramı,  çocukların kendi
görüşlerinin ve yetişkinlerin
görüşlerinin nası l  dikkate al ındığını
ve süreçlerin sonucunu nası l
şeki l lendirdiğini  öğrenebi ldikler i ,
çocuklar ve yetişkinler arasında bi lgi
paylaşımı ve diyalog dahi l  olmak
üzere devam eden süreçleri  tanımlar.  
Bu süreçleri  hayata geçirebi lmek ise
çocuk katı l ımı i lkeleri  i le
kolaylaşır .  Çocuk katı l ım i lkeleri  ise,
saydam ve bi lgi lendir ic i ,  gönül lü,
saygı l ı ,  i lg i l i ,  çocuk dostu,  içermeci,
eğit im i le desteklenmiş,  güvenl i  ve
risklere duyarl ı  ve hesap verebi l irdir .
 

 

“İklim değişikliğinin
katılım haritası”

Saydam ve Bi lgi lendir ici
 
-  İkl im kriz i  i le i lgi l i  paylaşımda
bulunurken çocukların görüşlerini
i fade etme zemini  var mı?
- Çocukların ikl im kriz i  i le i lgi l i
görüşleri  dikkate al ınıyor mu?
- Çocukların farkl ı l ık lar ına duyarl ı
bi lgi  paylaşımı yapı l ıyor mu?
- Çocuklar,  yet işkin paylaşımının
yanı  s ıra,  konu i le i lgi l i
faydalanabi leceği  kaynaklar
hakkında bi lgi  sahibi  mi?

 
Çocuklarla iç inde olduğumuz ikl im
kriz ini  paylaşmak, bu konuda
öğrenmelerine,  görüş
bi ldirmelerine ve güçlenmelerine
alan açmak yetişkin olarak biz im
sorumluluğumuz.
 
Okul larda,  s ını f larda,  çocuklarla bir
araya geldiğimiz yerlerde ikl im
kriz ini  çocukların kat ı l ımını
gözeterek paylaşmak iç in,  kat ı l ım
i lkeler ini  içeren soru set ini
kul lanabi l ir iz .
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Gönüllü
 
-Çocuklar,  görüş i fade etmek
zorunda olmadıklarını  bi l iyorlar
mı?
-Çocuklar,  bu süreçte katı l ımlarını
her aşamada sona
erdirebi leceklerinin farkında mı?
 
 
Saygıl ı
 
-Çocukların ikl im kriz i  i le i lgi l i
görüşleri  saygıyla karşı lanıyor
mu?
-Çocukların konu i le i lgi l i
eylemleri  saygıyla karşı lanıyor
mu?
-Sosyoekonomik ve kültürel
farkl ı l ık lara duyarl ı  bir  zemin var
mı?
 
 
İ lgi l i
 
-Çocuklara ikl im kriz i  i le i lgi l i
paylaşımda bulunurken, yaşamları
i le i lgis i  kurularak başlanıyor mu?
-Çocuklarla yapı lan paylaşımlar,
ik l im kriz inin kendi yaşamları  i le
bağlantıs ını  kurabi lecekleri
içeriğe sahip mi?
-Çocuklara konu i le i lgi l i  kendi
bi lgi  ve beceri ler ini  de kul lanma
olanağı veri l iyor mu?
 
 
Çocuk Dostu
 
-Çocuklarla ik l im kriz i  i le i lgi l i
çal ış ırken, içerik onların yaşlarına
ve gel işen kapasitelerine uygun
mu?
-Çocuklarla ik l im kriz i  i le i lgi l i
çal ış ırken kul lanı lan yöntemler,
onların yaşlarına uygun mu?  
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Derleme iç in Demokrat ik  Yönet im Çemberi 'ne teşekkür ederiz .

İçermeci
 
-Tüm çocukların eşit  kat ı l ımı sağlanacak şeki lde çal ış ı l ıyor mu?
-Dezavantaj l ı  çocukların katı l ımını  mümkün kı lacak olanaklar gel işt ir i l iyor mu?
 
 
Eğit im i le Desteklenmiş
 
-Çocuklar ve yetişkinlerin bir l ikte ortaklaşa ve etkin çal ışabi lmesi  iç in
yöntemler/mekanizmalar gel işt ir i l iyor mu?
-İkl im kriz i  i le i lgi l i  içeriklerle çocuklar bu konuda güçlendir i l iyor mu?
-Bir l ikte çal ışabi lmek iç in gerekl i  olan beceri ler bel ir lenip,  üzerine çal ış ı l ıyor mu?
 
 
Güvenli  ve Risklere Duyarl ı
 
-Çocuklardan ikl im kriz i  i le i lgi l i  görüş al ırken, çocuklarla bir l ikte çal ışma yaparken
ya da çocukların konu i le i lgi l i  kendi planlarına alan açarken zemin her bir inin
güvenl iğini  sağlayacak yapıda mı?
-Çocukların ikl im kriz i  i le i lgi l i  görüşlerini  i fade etmeleriyle oluşabi lecek r isklerin
azalt ı lması  iç in gerekl i  önlemler al ındı  mı?
-Çocuklar olası  bir  r isk durumunda, yardım için nereye gidebi lecekleri  i le i lgi l i
bi lgi lendir i ldi  mi?
 
 
Hesap Verebi l ir
 
-Çocuklar,  kendi ler inden ikl im kriz i  i le i lgi l i  a l ınan görüşlerin nası l  yorumlandığı  ve
kul lanı ldığına i l işkin bi lgi lendir i lmel i  mi?
-Çocuklar kendi katı l ımlarının,  süreci  nası l  etki lediği  konusunda açık geribi ldir im
alabi l iyor mu?
 
 
Siz de,  çocuklarla ik l im kriz i  i le i lgi l i  çal ışmalar yaparken, bu l isteye yeni  sorular
ekleyebi l ir ,  çocuklarla ve çal ışma arkadaşlarınız la süreci  planlarken ve
değerlendir irken kul lanabi l irs iniz.
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Bölüm 5: İklim değişikliğinin
etkilerini azaltmak için neler
yapabiliriz?
  

İşte bu önlemlerden bazıları:

-Tüketimi azaltal ım 
 
Hemen her gün bir  şey al ıyoruz.  Uzmanlar
nüfus artt ıkça ciddi  bir  tüketim art ış ı
olduğunu söylüyor.  
 
Bu art ış doğal kaynakları  tüketiyor ve ikl im
değişikl iğine neden oluyor.
İht iyaçlarımız var ancak bunları  doğa dostu
bir  şeki lde karşı layal ım.

İkl im değişikl iği  küresel  bir  sorun olsa da günlük hayatlar ımızdaki
al ışkanl ıklar ımızı  değişt irerek bu sorunun çözümüne bireysel  katkıda
bulunabi l ir iz .  
 
Okuldaki ,  iş  yerindeki ,  evdeki  al ışkanl ıklar ımızı  gözden geçirerek bu
değişimin topluluğumuza yayı lmasını  sağlayarak etkis ini
artt ırabi l ir iz .
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-Enerj i  tasarrufu yapal ım
 
Evimizde kul landığımız aydınlatma
ürünlerinde enerj i  tasarrufu
sağlayanları  tercih edel im.
Isınmak için harcadığımız enerj iy i
azaltmak iç in mantolama ve
pencere kenarlarına yal ıt ım
yapal ım. 
 
Güneş panel ler i  kural ım: bu
şeki lde elektr iğimizi ,  s ıcak
suyumuzu güneş enerj is i  i le elde
edebi l ir iz .  Kul lanmadığınız
elektr ikl i  alet ler in f iş ini  çekel im.
 
 
-Ulaşım yol larımızı  gözden
geçirel im
 
Kısa mesafelere ulaşım için
bisiklet  sürel im. Bu sayede hem
enerj i  tasarrufu yapabi l ir  hem de
f iz iksel  etkinl iğiniz i  artt ırabi l ir iz .
Yaşadığımız yerde okula ya da işe
yürüyerek gitmek mümkün deği lse
araba yerine toplu taşıma
araçlarını  tercih edel im.
 
Uçaklar çok fazla sera gazı
sal ınımına sebep olur.  Bu yüzden
mümkün olduğu sürece uçak
yerine tren,  otobüs gibi  ulaşım
araçlarını  tercih edel im.  
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-Tekrar kul lanal ım ve geri  dönüştürel im
                      
Organik at ıklarımızı  kompost olarak kul lanmak iyi  bir  f ik ir .  Bu sayede depolamak
gereken at ık madde miktarını  azalt ır ız .  Bölgemizdeki  geri  dönüştürülebi len ürünleri
takip edebi l ir iz .  İkinci  el  pazarlarından al ışveriş yapabi l ir iz .  Eşyalarımızı  takas
edebi l ir iz .  Küçülenleri  iht iyacı  olanlara verebi l ir iz .  
 
O kadar çok yolu var ki  bir  ürünü tekrar tekrar kul lanmanın.  Biraz gayretle bu
konuda hem kendimizi  hem de çevremizdeki ler i  gel işt irebi l ir iz .  Bu sürdürülebi l ir
kalkınmanın da bir  parçasıdır .  Sürdürülebi l ir  kalkınma, temiz su,  enerj i  ve sağl ık
hizmetleri  gibi  temel insan iht iyaçlarının karşı lanmasıdır .  Aynı  zamanda doğal
kaynakların,  ik l im değişikl iğine neden olamayacak,  biyoloj ik çeşit l i l iğe zarar
vermeyecek ve ekoloj ik dengeyi  bozmayacak şeki lde kul lanımıdır .  
 
 
 
-Ekoloj i  Takvimi'ni  takip edel im
 
İkl im değişikl iğinin etki ler ini  yaşamın olduğu her yerde fark edebi l ir iz .  Bu
değişikl iği  ve etki ler i  tespit  edebi lmek iç inse doğada düzenl i  gözlem yapmamız
gerekl i .  Hava olayları ,  hayvanların göçü, mevsiminde eki len sebze ve meyvelerle
i lgi l i  bi lgi ler biz im doğayı  ve döngüleri  okumamızı  sağlar.
 
Örneğin hava durumundaki  s ıcakl ık art ış ının su miktarına,  yapı lacak hasada,
hayvanların uykusundan erken uyanışına nası l  etki  ett iğini  görebi l ir  ve bunu her yı l
yaparsanız da yı ldan yı lda değişimi sürekl i  olarak gözlemleyebi l irs iniz.  
Bunun için hazır ladığımız Ekoloj i  Takvimi El  Kitabı ’ndan yararlanarak hava
olaylarını ,  göçleri ,  ayl ık sebze ve meyve hasatlarını  takip edebi l irs iniz.  Ayrıca o
ayın bel ir l i  gün ve haftalarına dair  kitap öneri ler i ,  atölye f ik ir ler i ,  ekoloj iye dair
temel bi lgi lerden de yararlanabi l irs iniz.
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Bölüm 6: Çocuklara ve yetişkinlere
okumalık & seyirlik öneriler
  

Okumalık Öneriler:

Anna Hatzimanol i ,  Mevsimler ve İkl im
Ayrınt ı  Çocuk, 2009
 

David de Rothschi ld,  Dünya Önemlidir  
Tudem Yayınları ,  2009
 

David Sobel,  Ekofobiyi  Aşmak: Doğa
Eğit iminde Kalbin Yeri
Yeni İnsan Yayınevi ,  2014

 
İkl im değişikl iğini  daha iy i  anlamak ve çocuklara anlatabi lmek iç in 
bu yazı  diz is ini  hazır larken yararlandığımız pek çok kaynak oldu.
Bu kaynakların bazı lar ına metin iç inde yer verdik,  bazı lar ını  ise daha sonra
inceleyebi lmeniz iç in derledik.  
 
Son bölümde bunları  paylaşmak istedik,  hem siz ler hem de çocuklar iç in.  
İ lham olması ,  farkındal ık oluşturması  di lekler imizle. . .
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Doğa Koruma Merkezi (DKM), İklim Değişikliği Rehber
El Kitabı

DKM, 2019 
http://odtudedoga.org/tr/kitapciklar/ 
 
 

Green Pack (Yeşil Kutu), Öğretmen El Kitabı 
Green Pack Türkiye, 2007
http://documents.rec.org/publications/Green_Pack_Turk
ey_TR_MAR_08.pdf 
 
 

Geleceğimiz Buğday Bilgi Çantası 
Buğday, 2018 
http://www.gelecegimizbugday.org/ 
 
 

Jen Green, Hızlı Öğrenelim: İklim ve Hava Durumu 
İş Bankası Kültür Yayınları, 2016
 
 

John Woodward, Yakından Tanıyalım: İklim Değişimi 
Tübitak Yayınları, 2016
 
 

Richard Louv, Doğadaki Son Çocuk
Ankara: Tübitak, 2010
 
 

Roger A. Hart, Çocukların Katılımı: Kuram ve
Uygulamada Toplum Gelişimi ve Çevre Korumasında
Genç Yurttaşları İçermek 

Nobel Yayıncılık, 2016
 
 

Russel Tate, Keşfedin: Hava Durumu ve İklim 
 İş Bankası Kültür Yayınları, 2018
 
 

Sophie Lamoureux, Soru ve Cevaplarla Ekoloji 
1001 Çiçek Yayınevi, 2013 
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WWF, İkl im Değişikl iğine Uyum
WWF-Türkiye,  2018
http://www.gelecegimizbugday.org/bi lgi/ikl im-degisikl igine-uyum
 
 

WWF, İkl im Değişikl iğinin Türler Üzerindeki  Etkis i  Raporu
WWF-Türkiye,  2015
https://d2hawiim0tjbd8.cloudfront.net/downloads/ikl im_degisikl iginin_turler_uzeri
ndeki_etkisi_raporu_1.pdf
 
 

WWF, Türkiye’nin Ekoloj ik Ayak İz i  Raporu 
WWF-Türkiye,  2012
https://d2hawiim0tjbd8.cloudfront.net/downloads/turkiyenin_ekoloj ik_ayak_izi_rap
oru.pdf
 
 
 
Web siteleri :
 

Ekim 2018’de IPCC (Hükümetler Arası  İkl im Değişikl iği  Panel i)  taraf ından
yayınlanan Bir  Buçuk Derece Küresel  Isınma özel  raporunun Türkçe web sitesi :
https://www.birbucukderece.com/ 
 
 

İkl im Değişikl iği  Pol it ikaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi :  
https://cl imatechange.boun.edu.tr/
 
 

İkl im Değişikl iği  Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi  Projesi :
http://www.ikl imin.org/
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Haberlerden:
 

Çocuklar gezegen iç in ayakta! ,
Buğday, http://www.bugday.org/blog/
http://www.bugday.org/blog/cocuklar-gezegen-icin-ayakta/
 

Çocuklara doğa eğit imi:  Ekofobiyi  Aşmak ,
Yeşi l  Çocuk, https://www.yesi lcocuk.com/ 
http://www.yesi lcocuk.com/cocuklara-doga-egit imi-ekofobiyi-asmak/
 

Çocuklarımız Doğadan Korkuyor Mu? Bakış Açınız ı  Değişt irecek Bir  Kavram
"Ekofobi" ,
Türkiye Zeka Vakf ı ,  https://www.tzv.org.tr/#/    
https://www.tzv.org.tr/#/haber/1815 
 

Derslere girmeyen binlerce öğrenci ,  ik l im değişikl iğine karşı  dünya çapında
sokaktaydı ,

Sputnik Türkiye,  https://tr.sputniknews.com/ 
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201903151038227156-ikl im-degisikl igi-
ogrenci ler-dunya-capinda-sokakta/ 
 

Ekofobi  deği l ,  yeşi l  çocuklar ,
Gaia Dergi ,  https://gaiadergi .com/ 
https://gaiadergi .com/ekofobi-degi l-yesi l-cocuklar/
 

Ekofobiyi  Aşmak: Doğa Eğit iminde Kalbin Yeri ,
Yeşi l  Gazete,  https://yesi lgazete.org/ 
https://yesi lgazete.org/blog/2017/08/05/ekofobiyi-asmak-doga-egit iminde-
kalbin-yeri-tugba-gurbuz/
 

Gelecek İçin İkl im Grevler i :  Bölüm 1 ,
Açık Gazete,  http://acikradyo.com.tr/ 
http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/gelecek-icin-ikl im-grevleri-bolum-1 
 

Greta'dan mektup var:  Yalanlara ve nefrete cevap olarak ik l im grevim hakkında
bazı  şeyler i  açıkl ığa kavuşturmak ist iyorum ,

Açık Gazete,  http://acikradyo.com.tr/ 
http://acikradyo.com.tr/acik-gazete/gretadan-mektup-var-yalanlara-ve-nefrete-
cevap-olarak-ikl im-grevim-hakkinda-bazi-seyleri?
fbcl id=IwAR3iu5pPrItnL6SzCpoKkxHXqbhSR1Pa3LTefnlVEMIbAdo8NWeE5sxHx5g
 
 

‘ İk l im kriz i  s iz in,  grev biz im eserimiz’ ,
Yeşi l  Gazete,  https://yesi lgazete.org/ 
https://yesi lgazete.org/blog/2019/05/24/ikl im-kriz i-siz in-grev-bizim-eserimiz/
 

İkl im Konusunda Tüm Dünyayı  Harekete Geçiren Genç Aktiv ist :  Greta Thunberg ,
Eğit impedia,  https://www.egit impedia.com/
https://www.egit impedia.com/ikl im-konusunda-tum-dunyayi-harekete-geciren-
genc-aktivist-greta-thunberg/
 

İkl im iç in Okulu Asan Çocuklar:  “Okul  Bekleyebi l ir  Ama İkl im Bekleyemez” ,
İkl im Haber,  https://www.ikl imhaber.org/ 
https://www.ikl imhaber.org/ikl im-icin-okulu-asan-cocuklar-okul-bekleyebi l ir-ama-
ikl im-bekleyemez/
 

Yaşayan Bir  Gezegene Geçiş ,  
Buğday, http://www.bugday.org/blog/
http://www.bugday.org/blog/yasayan-bir-gezegene-gecis-charles-eisenstein/
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Seyirl ik Öneri ler:
 

TEMA, İkl im Değişikl iği  
TEMA Vakf ı  YouTube, 2015
https://www.youtube.com/watch?
v=1SiMpWkrVyYTEMA
 
 

İkl im Değişikl iği  2
TEMA Vakf ı  YouTube, 2015
https://www.youtube.com/watch?
v=F4i4ca84xisTEMA, 
 

İkl im Sistemi Nedir ,  Türkiye 
İkl iminde Beklenen Değişikl ik ler Nelerdir?  
TEMA Vakf ı  YouTube, 2019
https://www.youtube.com/watch?
v=ABi8wddIt70Rappler 
 
 

Climate change (according to a kid)
Rappler YouTube, 2015
https://www.youtube.com/watch?
v=Sv7OHfpIRfU
 
 

Istanbul Pol icy Center (IPC),  İkl im
Değişikl iği  Nedir

IPC Vimeo, 2015
https://vimeo.com/121453558IPC 
 
 

Hava Durumu Nedir?
IPC Vimeo, 2015
https://vimeo.com/121461448IPC 
 
 

İkl im Değişikl iği  Ne Demek?
IPC Vimeo, 2015
https://vimeo.com/121473585IPC 
 
 

Sera Etkis i  Ne demek?
IPC Vimeo, 2015
https://vimeo.com/122154666IPC 
 

 
İkl im Değişikl iğ inin Etki ler i  Nelerdir?

IPC Vimeo, 2015
https://vimeo.com/122159185IPC 
 
 

İkl imin nası l  değişeceği  önceden
tahmin edi lebi l i r  mi?

IPC Vimeo, 2015
https://vimeo.com/122160999IPC
 
 

Türkiye’de ik l im değişiyor mu?
IPC Vimeo, 2015
https://vimeo.com/122162578IPC
 
 

Neden ik l im değişik l iğ i  küresel  bir
problem?

IPC Vimeo, 2015
https://vimeo.com/122163228IPC
 
 

İkl im değişikl iğ i  hepimizin yaşam
tarzından kaynaklanıyor

IPC Vimeo, 2015
https://vimeo.com/122158774
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Belgesel:
 

Home (Yuva)
Anlamak Değişimdir 
YouTube, 2016
https://www.youtube.com/watch?
v=rurtJhnEkTE
 

Krit ik Görev:  Okavango
National  Geographic
https://www.natgeotv.com/tr/belgesel ler/nat
ionalgeographicwild/krit ik-gorev-okavango
 

İsraf !  Gıda İsraf ının Öyküsü
National  Geographic
https://www.natgeotv.com/tr/belgesel ler/nat
geopeople/israf-gida-israf inin-oykusu
 
 
TED konuşmaları :
 

Levent Kurnaz,  
İkl im Değişikl iği  Dünyayı  Ve İnsanları
Değişt irecek
TEDx Talks,  2017
https://www.youtube.com/watch?
v=BXoAOidHdXQ
 

Bünyamin Sürmeli ,  Küresel  Is ınma
Girdabından Nası l  Çıkarız?

TEDx Talks,  2019
https://www.youtube.com/watch?
v=uFFV17kzNMo
 

Tshering Tobgay, This country isn’t  just
carbon neutral  -  i t ’s  carbon negative

TED, 2016 
https://www.youtube.com/watch?
v=7Lc_dlVrg5M
 

Al Gore,  İkl im kriz ini  önlemek
TED Konuşmaları ,  2015
https://www.youtube.com/watch?
v=apbbdzFRclY
 
 
 
 

National  Geographic İkl im Meselesi
Serisi :
 

İkl im Meselesi-  Enerj i  Veriml i l iğ i
https://www.youtube.com/watch?v=-
hI_dNXXMcA
 

İkl im Meselesi  Günümüzün Sorunu
https://www.youtube.com/watch?
v=sd10u_3ksLY
 

İkl im Meselesi  Uzmanların Görüşü
https://www.youtube.com/watch?
v=1gvfYxsw5f8
 

İkl im değişikl iğ i  ve insan arasındaki  i l işki  
https://www.youtube.com/watch?
v=hQw4aEFxVJ0&list=PL0oM2CWI_yZ-
XCVJck8_vq7hH-tkWwatw&index=20 
 

İkl im Değişikl iğ i  nedir?
https://www.youtube.com/watch?
v=sgIi3E7MzqA&list=PL0oM2CWI_yZ-
XCVJck8_vq7hH-tkWwatw&index=22
 

İkl im Değişikl iğ i  hayatımızı  nası l  etki l iyor? 
https://www.youtube.com/watch?
v=-6xjw1PRWDg&list=PL0oM2CWI_yZ-
XCVJck8_vq7hH-tkWwatw&index=19&t=0s
 

İkl im değişikl iğ i  durdurulabi l i r  mi?
https://www.youtube.com/watch?
v=89iGfnwOFlI&l ist=PL0oM2CWI_yZ-
XCVJck8_vq7hH-tkWwatw&index=25&t=0s


