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Ön Söz

Değerli Okuyucular,

Son yıllarda dünya gündeminde sıklıkla yer alan 
iklim değişikliği, küresel ısınma başta olmak üzere 
getirdiği sosyal ekonomik ve siyasi sorunlar insan-
lığın dikkatini çekmiştir. İnsan müdahalesi kaynaklı 
sorunlar ekonomik sosyal ve siyasi boyutta sıkıntı-
lar yaratmış bu da insanlığı çözüm üretmeye yönelt-
miştir. 

Kaynakların bilinçsiz tüketiminin önlenmesi ve ger-
çek ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sürdürüle-
bilir yöntemlerle sorun temelinden çözülebilir. Bu 
bağlamda biyoçeşitliliğin bozulmaması, ekolojik 
dengenin korunmasını amaçlayan bir bakış açısının 
oluşması ve dengeyi destekleyen politikaların uygu-
lanması gerekmektedir.

İklim krizi, ekolojik dengenin bozulmasında en bü-
yük tehdit olarak görülmektedir. Bu tehdide karşı 
yaşam tarzımızı ve alışkanlıklarımızı azalan doğal 
kaynaklarımızı koruyacak biçimde değiştirmeliyiz. 
Bu noktada sürdürülebilirlik kavramının önemi kar-
şımıza çıkmaktadır. 

Birleşmiş Miletler Genel Kurulunda Türkiye dahil 
tüm üye ülkeler tarafından kabul edilen, insanların 
barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla 
sürdürülebilir 17 kalkınma hedefi ortaya konmuştur. 
Evrensel eylem çağrısı niteliğindeki bu hedeflerin 
hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalarda, birçok 
alanda bakış açıları değiştirilmiş ve değişen ihti-
yaçların karşılanmasına yönelik gelişmelerin ortaya 
konması sağlanmıştır. Bu çalışmalarda “yeşil bece-
ri, yeşil iş” gibi kavramlar oluşmuştur ve süreç içe-
risinde de bu terimler yaşamımızda yer bulmuştur. 

Örneğin, dünyanın internet ortamındaki en geniş 
sosyal iş ve sosyal paylaşım ağı olan LinkedIn’in 
yeşil beceriler ve yeşil işlerle ilgili yaptığı çalışma 
önümüzdeki süreçte bu konunun daha da önem ka-
zanacağını göstermektedir. İlgili çalışmaya ulaşabi-
leceğiniz bağlantı adresi: 
https://iklimgazetesi.com/yesil-beceriler-linkedin/ 

TED Bursa Koleji olarak öğrencilerimizin bu konu-
daki farkındalıklarını ve bilgilerini yeni deneyim-
lerle arttırmaları amacıyla 2021-2022 eğitim öğre-
tim yılında çeşitli etkinlikler düzenledik.

Öğrencilerimizin; makale yazma, resim ve afiş yap-
ma çalışmaları ile farklı becerilerini aynı tema içe-
risinde geliştirmelerini sağladık. Tüm sınıf düzey-
lerinden ortaya çıkan öğrenci ürünlerini, her dönem 
sonunda yayımlanan okul dergimiz TEDESKOP’ 
un özel sayısı olarak yayımladık. Birbirinden de-
ğerli öğrenci ürünlerimizin olduğu okul dergimizin 
özel ekini sizlere sunarız. 

Keyifli okumalar dilerim.  

Kaynakça:
https://www.amnesty.org.tr/
https://www.tr.undp.org/
https://sagligim.gov.tr/

EBRU BEKİL
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Preface

Dear Readers,

Social, economic and political problems, especial-
ly climate change and global warming, which have 
been on the world’s agenda in recent years, have 
drawn the attention of humanity. Problems stem-
ming from human intervention have created econo-
mic, social and political problems, and this has led 
humanity to find solutions.

The problem can be solved from the ground up with 
sustainable methods aimed at preventing unconsci-
ous consumption of resources and meeting real nee-
ds. In this context, it is necessary to preserve biodi-
versity, to form a perspective that aims to protect the 
ecological balance and to implement policies that 
support the balance.

The climate crisis is seen as the biggest threat to the 
deterioration of the ecological balance. Against this 
threat, we must change our lifestyle and habits to 
protect our dwindling natural resources. At this po-
int, the importance of the concept of sustainability 
emerges.

At the United Nations General Assembly, 17 sus-
tainable development goals were set forth, which 
were accepted by all member countries, including 
Turkey, in order to ensure that people live in peace 
and prosperity. In the studies related to the realiza-
tion of these goals, which are a universal call to ac-
tion, perspectives were changed in many areas and 
developments in meeting the changing needs were 
provided. In these studies, concepts such as “green 
skill, green job” have emerged and these terms have 
found a place in our lives in the process.

For example, the study of LinkedIn, which is the lar-
gest social business and social networking network 
in the world, on green skills and green jobs shows 
that this issue will gain more importance in the fol-
lowing years. The link to the related study is as fol-
lows:

As TED Bursa College, we organized various ac-
tivities in the 2021-2022 academic year in order to 
increase our students’ awareness and knowledge on 
this subject with new experiences.

We enabled our students to develop their different 
skills within the same theme with the activities of 
writing articles, making pictures and posters. We 
published student products from all grade levels as 
a special issue of our school magazine TEDESKOP, 
which is published at the end of each semester. We 
are happy to share this special issue of our school 
magazine, which contains valuable student work.

Enjoy reading!

Resources:
https://www.amnesty.org.tr/
https://www.tr.undp.org/
https://sagligim.gov.tr/

EBRU BEKİL
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İklim değişikliğinin açlıkla ilişkisi tarım üzerinden 
açıklanabilir. Tarım, bir ülkenin nüfusunun beslen-
mesi için oldukça önemli bir yere sahiptir ve tarımın 
gelişimini etkileyen pek çok etmen vardır. Bunlar 
toprak, tohum, insan ve iklim olarak sıralanabilir. 
İklim, tarımsal üretimin verimini ve çeşidini belirle-
mektedir ancak insan tarafından kontrol edilemeyen 
bir unsurdur. Hava şartları çok eski zamanlardan 
beri değişken bir faktör olmuş ve tarımı etkilemiştir. 
İklim değişikliğinin hızlanması ile birlikte de tarım 
da etkilenmeye başlamıştır. Bu değişikliklere bağ-
lı olarak yaşanan ani ve şiddetli hava olayları yine 
tarımdan elde edilen verimin düşmesine sebebiyet 
vermektedir. Bu değişikliklerin hızlanacak olması 
durumunda tarımsal faaliyetlerin kötü etkilenmesi 
yalnızca meyve sebze üretiminde bir etkiye sebep 
olmayacak, aynı zamanda yetişen bitkilerle besle-
nen ve ekolojik dengenin bir parçası olan hayvanlar 
da bu durumdan kötü etkileneceklerdir. Ayrıca sı-
caklıkların artması ve atmosferde giderek artan kar-
bondioksit miktarı çeşitli hastalıkların ve zehirli bö-
ceklerin artmasının da önünü açacaktır. Bu sebepler 
yüzünden tarımda yaşanan bozulmalar, küresel gıda 
krizlerine de sebep olacaktır. İklim değişikliğinin 
olumsuz sonuçları tarım, dolayısıyla da açlık üze-
rinde de gözlemlenmektedir.

Sürdürülebilirliğin sağlanması ve “Açlık Yok” un da 
aralarında bulunduğu 17 adet “Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilirlik Hedefleri”nin  gerçekleştirilmesi 
için çeşitli yollar çizilmiştir. Bunlar genellikle yeşi-
le dönmeyi hedefleyen ve atık miktarını azaltmaya 
çalışan çözümler olmakla birlikte her 17 hedeften 
biri için bazı farklı çözüm önerileri de yine Birleş-
miş Milletler tarafından oluşturulmuştur. Açlığa 
karşı yapılan ülke bazlı önerilerden biri de “Küçük 
ölçekli çiftçilerin gıda üretimini artırma yetenekle-
rinin desteklenmesidir”.

Bu sayede tarımla uğraşan sayısının arttırılması ve 
tarımın canlandırılması hedeflenmektedir. Ancak 
ülkesel çapta yapılabilecek değişiklerdense bireysel 
çapta yapılacak değişiklikler bu noktada daha etki-
li olabilmektedir. Su israfının önüne geçmek, atık 
miktarını azaltmak ve yenilenebilir malzemeden ya-
pılan ürünleri tercih etmek iklim değişikliğinin ve 
takiben tarımda yaşanan bozulmaların önüne geç-
mek için oldukça etkili yöntemlerden bazılarıdır.

Çiftçiye ve yoksula yönelik ülkesel çaptaki önlem-
lerin dışında, yenilenmeye ve geri dönüşüme yö-
nelmek, beklenmedik ve şiddetli hava koşullarının 
önüne geçeceğinden öncelikle tarıma olumlu bir 
etki olarak yansıyacaktır. Öyle ki tarımın gelişmesi 
verimi arttıracak ve açlıkla savaşmak adına önemli 
bir etken olacaktır. Unutulmamalıdır ki doğada çoğu 
zaman bozulmalara yol açan insandır ancak onu ye-
niden inşa edebilecek, onarabilecek olan da yine 
insandır. Eşsiz gezegenimizde hep birlikte yaşaya-
bilmemiz için iklim değişikliğinin önüne geçmek 
ve sürdürülebilirlik şarttır. Bu görev de geleceği bu 
temelleri göz önünde bulundurarak inşa edecek biz, 
gençlerin omuzlarındadır.

Kaynakça:
1] DEVECİ, Tülin TUNÇ. “İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerinden 
Olası Etkileri.”
2] United Nations. (n.d.). What is climate change? United Nations. Retrieved 
April 28, 2022, from https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-c-
hange
3] United Nations. (n.d.). Goal 2: Zero Hunger - United Nations Sustainable 
Development. United Nations. Retrieved April 28, 2022, from https://www.
un.org/sustainabledevelopment/hunger/  

4] https://sozluk.gov.tr/

ALANUR HEPERİklim Değişikliği ve Açlık
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Hunger is defined as “the state of being hungry” by the 
Turkish Language Association (TDK). However, today’s 
hunger has become a more serious situation that we can-
not express with words. According to the statistics of 
United Nations, the estimated number of hungry people 
around the world right now is 690 million.  This means 
the number of people who don’t have enough food is 8 
times the population of Turkey. The reason for this inc-
rease in the number of people who experience hunger is 
explained by climate change. 

The crisis which can be caused by climate change is exp-
lained as following in the article named İklim Değişikli-
ğinin Tarım Sektörü Üzerinden Olası Etkileri  (Climate 
Change’s Possible Effects on Agriculture): “FAO esti-
mates the world food demand will increase 60% in 2050, 
compared to 2006. In this aspect, the unfavourableness 
that will be experienced in agriculture with climate chan-
ge can cause a global food crisis.”

The use of fossil fuels and non-renewable energy sources 
cause global warming. Global warming has been descri-
bed by United Nations as “the long-term changes in tem-
peratures and weather conditions”.  In recent years, pe-
ople have started to become more aware of the concept 
of global warming and sustainability has been thought of 
as a possible solution. Sustainability has started to take 
place in our jobs, education, daily life activities and has 
become and idea that we encounter everywhere. Accor-
ding to a report that has been prepared by United Nati-
ons, sustainability has been described as “meeting the 
needs of the present without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs” . Althou-
gh sustainability was a tool to deal with climate change 
in the past, today it is more like an aim. Recycling, the 
usage of renewable materials, the increasing demand for 
renewable energy sources are all topics that have gained 
importance with sustainability.The relationship between 
climate change and hunger can be explained over agri-
culture. Agriculture is truly important to feed the popula-
tion of a country and there are a lot of factors that affect 
agriculture. These can be counted as, soil, seed, humans 
and climate. Climate determines the yield and variety of 
the production; however, it cannot be controlled by us. 
Weather conditions have been a variable factor and have 
affected agriculture since the ancient times. As the rate 
of climate change increases, agriculture has started to be 
affected as well. The sudden and severe weather con-
ditions occurring due to these changes, also decreases 
the yield of agricultural activities. These changes within 
the climate that will affect the agricultural activities in a 
bad way will not only affect the production of fruits and 
vegetables but will also affect the animals that are a part 
of the ecological balance.   

In addition, the rising temperatures and the increasing 
carbon dioxide amount in air will cause the spread of va-
rious diseases and the increase in the number of harmful 
insects. Mainly because of these reasons, the issues that 
are observed in agriculture may cause global food crisis 
as well. To sum up, the negative outcomes of climate 
change can be observed on first agriculture, then hunger.  
To provide sustainability and to accomplish the 17 Sus-
tainable Development Goals of United Nations  that 
include “No Poverty”, different pathways have been 
determined by associations or environmentalists. These 
pathways include “turning back to nature” and “decrea-
sing the amount of waste”, whereas United Nation has 
also determined other pathways to follow. One of the su-
ggestions within these pathways is “supporting the pro-
duction of small-scale farmers”. By this method increa-
sing the number of people that engage with agriculture, 
is aimed. However, changes we can make individually 
can be more effective than country-based changes most 
of the time. Preventing the waste of water, reducing the 
amount of total waste and preferring products that are 
made of renewable material are some of the effective 
ways to slow down the progress of climate change and 
the destructive outcomes of it.
One of the negative outcomes of climate change can be 
mentioned as “hunger”. As the spread of hunger speeds 
up, people have started to engage more with sustainabi-
lity to end this crisis. Except for the preventions that are 
taken for the well-being of the farmers and poor, focu-
sing on renewing and recycling will have positive out-
comes since it is going to prevent unexpected and strong 
weather conditions. The developments in agriculture 
will increase the yield and will be an important factor to 
deal with hunger. It shouldn’t be forgotten that humans 
are the reason for most of the destructions within natu-
re, however it is again humans who have the ability to 
rebuild and fix it. In order to live all together in our one 
and only planet, preventing climate change and practi-
cing sustainability is an obligation. This mission is ours, 
younger generations, as we are the ones that are going to 
design the future. 

Resources: 
1] DEVECİ, Tülin TUNÇ. “İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerinden 
Olası Etkileri.”
2] United Nations. (n.d.). What is climate change? United Nations. Retrieved 
April 28, 2022, from https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-c-
hange
3] United Nations. (n.d.). Goal 2: Zero Hunger - United Nations Sustainable 
Development. United Nations. Retrieved April 28, 2022, from https://www.
un.org/sustainabledevelopment/hunger/  
4] https://sozluk.gov.tr/

ALANUR HEPERClimate Change and Hunger
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Eğitim; yeni bilgilerin kazanılmasını sağlayarak in-
sanların bedensel, zihinsel ve duygusal olarak yete-
neklerini geliştirmesidir. Eğitim sayesinde insanlar 
kendilerini geliştirme fırsatı yakalarlar. Eğitim aynı 
zamanda bireylerin kazandırılmak istenen kültür-
ler doğrultusunda şekillendirilmesinde de yardım-
cı olur. Geçmişten bugüne yani en ilkel toplumdan 
şu anki en gelişmiş toplumlara eğitimin önemi ve 
varlığıyla ilgili birçok veriye rastlanmaktadır. İlkel 
toplumlarda eğitimin mağara duvarlarına çizilen 
resim olarak başlaması o zamandan beri eğitimin 
yaşantıda çok önemli bir yere sahip olduğunun gös-
tergesidir. 

Modern topluluklara göre eğitimsiz bir toplum gele-
ceğini göremez ve oluşturamaz. Eğitim bu geleceği 
inşa edecek kuruculardan en önemlisidir. Bireyle-
rin doğduğu andan itibaren yaşamının sonuna kadar 
eğitim devam etmektedir ve etmelidir. Bu sebeple 
eğitim, toplumun kolları ve bacakları gibidir. Top-
lumdaki çoğu şeyin düzene girmesinde ve bunun 
bir döngüye sokulmasında mekanizma gibi çalışan 
eğitimin payı büyüktür. Eğitim sadece okulda veri-
len bir kazanım değildir aslında, yani sadece belli 
bir yaş grubuna hitap etmez. Her yaştan insanı ilgi-
lendiren bir konudur. Eğitim her bir bireyin kız ya 
da erkek fark etmeden yararlanması gereken bir hak 
ve bireyleri yaşama hazırlamakta önemli bir role sa-
hiptir. 

Bir süreç olarak devam etmekte olan eğitim, küre-
selleşen ve durmadan yeni şeyler üretilen dünyada 
işleyiş yönünden yeniden düzenlenmektedir. Bu 
düzenlenme kapsamında okulların sayısı artırılarak 
okula gidemeyen çocukların sayısı indirilerek hede-
fe ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu sayede okuma yazma 
oranında artış sağlanmıştır. Bu düzenlenme ile ni-
telikli eğitim kavramı gelişmiştir. Nitelikli eğitim, 
okula giden bireylerin anlama ve analiz etme bece-
risinin yanı sıra bilgi ve yeteneklerinin de gelişme-
sini sağlayan olgudur.

Ancak yapılan bu yeni düzenlemelere rağmen, hâlâ 
bazı bölgelerdeki çocuklar savaşlar, ekonomik kriz 
ve ağır yoksulluk durumlarından dolayı eğitim hak-
larından mahrum kalmaktadırlar. Yeni düzenleme-
lerle yeni okullar açarak nitelikli eğitime ulaşmaya 
çalışmaları güzel bir projedir ve henüz istenilen 
düzeyde sonuçlar elde edilemese de eğitimde nis-
peten gelişme sağlanmıştır. Nitelikli eğitim için 
yeni okulların açılmasının yanı sıra öncelikli olarak 
eğitimin kalitesinin de geliştirilmesi eğitim alması 
gerekmektedir. Örneğin, özel okulda verilen eğitim 
düzeyi ile devlet okulunda verilen eğitim düzeyinin 
eşit olması, zengin veya yoksul fark etmeden tüm 
çocukların eşit bir eğitim almasını sağlar. Ayrıca, 
verilen eğitim kalitesinin arttırılması ülkenin gele-
ceğinin de yatırım yapmak demektir. Çünkü verilen 
eğitimin kalitesi arttırılarak özel okuldaki ve dev-
let okulundaki eğitim düzeyleri eşitlenirse, eksiden 
az sayıda çocuğun almış olduğu donanımlı eğitimi 
alan kişi sayısı arttırılmış olacak ve araştıran, sorgu-
layan, yeniliklere açık ve yeniliklere ayak uydurma-
sını bilen, bilim ve teknolojiyi takip eden bireyler 
olarak ülkesinin geleceğine birer ışık olması sağla-
nacaktır. Sadece iyi bir eğitim ile daha parlak bir 
gelecek inşa edilebilir.

Kaynakça:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDot-
yKRdYv1BZ7oAKdEgR8Dxvdj_PMqtn24-Cin4R9Oyx8QZcSVKMf 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Ir-
rn9YEAiBWwS8tjTiT-UylzkOp9egnq4VjgqL_JiqWK6Yseeyw 

https://www.uzmanonlineegitim.com/

GAMZE GÜLER
Daha Parlak Bir Geleceğin Yolu: 
Eğitim



SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYASÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA TED BURSA KOLEJİTED BURSA KOLEJİ8

Education; It is the development of people’s physi-
cal, mental and emotional abilities by providing new 
information. Thanks to education, people have the 
opportunity to develop themselves. Education also 
helps in shaping individuals in line with the cultu-
res they want to gain. From the past to the present, 
from the most primitive society to the most develo-
ped societies, there are many data on the importance 
and existence of education. The fact that education 
started as a picture drawn on cave walls in primitive 
societies is an indication that education has had a 
very important place in life since then.
According to modern societies, an uneducated so-
ciety cannot see and create its future. Education is 
the foundation that will build this future. The edu-
cation that individuals receive from the moment 
they are born until the end of their life continues 
and should continue. For this reason, education is 
like the arms and legs of society. Education, which 
works like a mechanism, has a great role in the re-
gularization of most things in society and putting it 
into a cycle. In fact, education is not just an achieve-
ment given at school, that is, it does not only appeal 
to a certain age group. It is an issue that concerns 
people of all ages. Education is a right that every in-
dividual should enjoy regardless of male or female, 
and has an important role in preparing individuals 
for life.

Education, which continues as a process, is being 
rearranged in terms of functioning in a globalized 
world where new things are constantly produced. 
Within the scope of this arrangement, the number 
of schools was increased and they managed to halve 
the number of children who could not go to scho-
ol. In this way, an increase in literacy rate has been 
achieved. With this arrangement, the concept of qu-
alified education has developed. Quality education 
is a phenomenon that enables the development of 
knowledge and abilities as well as understanding 
and critical analysis skills of individuals who go to 
school.

However, despite these new regulations, children 
in some regions are still deprived of their right to 
education due to wars, economic crisis and severe 
poverty. It is a good project that they try to reach qu-
alified education by opening new schools with new 
regulations, and although the desired results have 
not been achieved yet, progress has been made in 
education. In addition to the opening of new scho-
ols for quality education, the quality of education 
should be improved as a priority. For example, equal 
education level in private school and public school 
ensures that all children, regardless of rich or poor, 
receive an equal education. In addition, increasing 
the quality of education provided means investing 
in the future of the country. If the education levels 
in private and public schools are equalized by inc-
reasing the quality of the education provided, the 
number of people who receive the well-equipped 
education that less than a small number of children 
have received will be increased, and they will cont-
ribute to the future of their country as individuals 
who research, question, are open to innovations and 
know how to keep up with innovations. Only with 
education can a brighter future be built.   

Resources:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDot-
yKRdYv1BZ7oAKdEgR8Dxvdj_PMqtn24-Cin4R9Oyx8QZcSVKMf 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Ir-
rn9YEAiBWwS8tjTiT-UylzkOp9egnq4VjgqL_JiqWK6Yseeyw 

https://www.uzmanonlineegitim.com/

GAMZE GÜLER
The Path to a Brighter Future: 
Education
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İsviçre, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler ‘’Cinsiyet 
eşitsizliği endeksi’’ ne göre kadın ve erkek arasın-
daki farkın en az olduğu ülkelerin başında gelmek-
tedir. Türkiye ise cinsiyetler arası eşitsizliğin daha 
fazla olduğu ataerkil toplum yapısına sahiptir. Kal-
kınmanın temel amacı insanların özgürlüklerini, 
fırsatlarını çeşitlendirerek toplumdaki refah seviye-
sini üste taşımak, daha mutlu ve sağlıklı yaşamlar 
sürmektir. Bu durumu sadece ekonomik yükselme 
olarak değerlendirmek doğru değildir aynı zamanda 
toplumsal değişimi amaçlamak gerekir. Dolayısıyla 
cinsiyet eşitliği sürdürülebilir kalkınmaya zemin ha-
zırlar. Kalkınma, insan yaşamının sürekli iyileşmesi 
ve farklılıkların yaratılması ile ilgili olduğundan ka-
dınların toplumdaki konumları, kadınlara daha fazla 
fırsat verilmemesi doğrudan bir kalkınma sorunu-
dur. Bu cinsiyetçi yaklaşım, kadınların ekonomik ve 
toplumsal alanda geri kalması nedeniyle kalkınma-
yı olumsuz etkilemektedir.Gelişmelerden kadın ve 
erkeğin eşit oranda yararlanabilmesi için toplumsal 
cinsiyet probleminin ortadan kaldırılması gerekir. 

Kalkınma kavramı yıllar içinde gelişti, değişti an-
cak kadınlar kalkınma kavramı ve sürecinin dışında 
bırakıldı. Kadın emeği göz ardı edildi, kadının üre-
tici rolleri dikkate alınmadı. 

Gelişmiş ülkelerde kadın-erkek arasındaki ayrımın 
daha düşük düzeyde olması ile birlikte bu durum 
gelişmekte veya gelişmemiş ülkelerde oldukça ile-
ri düzeyde görülmektedir. Yukarıda da açıklandığı 
gibi kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta aktif 
bir şekilde yer almaması gelecek nesillerle birlik-
te sadece gelişmemiş ülkelerin değil dolaylı olarak 
tüm dünyanın gelişmişlik düzeyini olumsuz etkile-
yecektir. Bireyler arasındaki eşitsizliğin en önemli 
nedenlerinden biri ulusal ve uluslararası düzeyde 
uygulanan mevcut politikalardır.

Bu ayrım nedeniyle Sanayi Devrimi’nin başlama-
sından günümüze kadar  -kadınların tüm mücadele-
sine rağmen- hala kadınlar daha az eğitimli ve ücret-
li işlerde çalışmakta daha az istihdam edilmektedir. 
Kadınların sosyal statülerinin düşük olması, eğitim 
ve sağlık hizmetlerine erişimlerini aynı zamanda bu 
hizmetleri zamanında kullanmalarını olumsuz etki-
lemektedir. 

Uzun yıllardır eğitimde cinsiyet eşitsizliği konusu 
tüm ülkelerde siyasetin merkezinde yer almıştır. 
Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en açık 
örneklerinden biri olan kız çocuklarının eğitime 
erişim kıtlığı, üzerinde durulması gereken konular-
dan biridir. Eğitim hakkı, insanların toplumda uyum 
içinde yaşayabilmesi için haklarının farkında olması 
bireyler için son derece önemlidir. Eğitim, yetenekli 
ve üretken bir modern toplum için bir ön koşuldur. 
Eğitim, dünyadaki tüm ülkelerin gelişimi ve değişi-
mi için anahtar bir kavram olsa da bireylere verilen 
eğitimin kalitesi de önemlidir. 

Eğitim alanında kadına yönelik eşitsizlikler Birleş-
miş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ra-
porlarında açık bir şekilde belgelenmekte ve kadın-
ların bu alanda dünyadaki erkeklerle aynı statüye 
sahip olmadığını vurgulamaktadır. Kadınların eği-
time erişememe sorunu tarih boyunca çoğu ülkenin 
karşılaştığı bir sorundur. Sağlıklı bir aile yapısına 
uyumlu ve bilinçli bireyler yetiştirmek için eğitim-
deki bu ikiliklerin ortadan kaldırılması gerekmek-
tedir. Ülkemizde bu yönde pek çok çabaya rağmen 
eğitim sektöründe kadın eşitsizliği devam etmekte-
dir. Ne yazık ki bu eşitsizlikler eğitimin her alanında 
kendini göstermektedir.   

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği DAMLA BEKİL
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Büyüme ve gelişme, dünyadaki her ülkenin temel 
hedeflerinden biridir. Bunun için insan kaynağına 
yatırım yapmak gerekiyor. İnsan unsuru ekonomik 
kalkınmanın en vazgeçilmez unsuru olduğu için 
kadınsız kalkınma mümkün değildir. Kadınların 
mevcut durumunun güçlendirilmesi her toplumun 
öncelikli hedeflerinden biri olmalıdır. Kadınların 
iş gücüne katılımı ve eğitimi, ele alınması gereken 
konulardan bazılarıdır. Ayrıca ilgisi görülmüyor 
gibi görünse de yoksulluğu ve yoksunluğu azaltmak 
sürdürülebilir kalkınma için kadınların tüm yaşam-
da aktif olarak yer almasının sağlanması oldukça 
önemlidir. Kadına verilen değer o toplumdaki me-
deniyet düzeyi ile doğru orantılıdır. Ülkeler kadına 
verilen öneme göre evrilerek sürdürülebilir gelişme 
içinde bulunmaktadırlar. Yaşadığımız yüzyılda, ül-
keler kadına verilen değeri artırmalıdır. Ayrıca bazı 
bölgelerde çalışan kadınlara yönelik farklı bakış 
açıları değiştirilmeli ve kültürel ön yargılar tama-
men ortadan kaldırılmalıdır. 

Kaynakça:

https://www.oka.org.tr/assets/upload/dosyalar/turkiye-ve-tr83-bolgesin-
de-toplumsal-cinsiyet-esitligi-ve-kalkinma-37-71.pdf 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/558363
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-develop-
ment-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.unicef.org/turkey/basın-bültenleri/kadın-erkek-eşitliği-top-
yekûn-kalkınmanın-temeli 

https://twitter.com/globalcompacttr/status/771041245191888898?lang=gl
https://www.istockphoto.com/tr/search/2/image?mediatype=illustration&ph-
rase=gender+inequality
https://www.istockphoto.com/tr/vekt%C3%B6r/cinsiyet-e%C5%9Fit-
sizli%C4%9Fi-kavram%C4%B1-denge-terazilerinde-duran-i%C5%-
9Fadam%C4%B1-ve-i%C5%9F-kad%C4%B1nlar%C4%B1n%C4%-
B1n-gm1306949441-397379539
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Countries such as Switzerland, Norway and Fin-
land are among the countries where the difference 
between men and women is the lowest according 
to the “Gender Inequality Index”. Turkey, on the 
other hand, has a patriarchal society structure whe-
re inequality between the sexes is higher. The main 
purpose of development is to increase the welfare le-
vel of the society by diversifying people’s freedoms 
and opportunities, and to lead happier and healthier 
lives. It is not correct to evaluate this situation only 
as an economic rise, but it is also necessary to aim 
for social change. Therefore, gender equality paves 
the way for sustainable development. Since deve-
lopment is about the continuous improvement of 
human life and the creation of differences, the posi-
tion of women in society and giving more opportu-
nities to women are a direct development issue. This 
sexist approach affects development negatively be-
cause women are left behind in the economic and 
social arena. In order for women and men to benefit 
equally from these developments, the gender prob-
lem must be eliminated.

The concept of development has developed and 
changed over the years, but women have been exc-
luded from the concept and process of development. 
Women’s labor was ignored, and the productive ro-
les of women were not considered. Although the 
disparities between men and women are lower in 
developed countries, this situation is quite advan-
ced in developing or underdeveloped countries. As 
explained above, the fact that women do not take 
an active part in social and economic life will ne-
gatively affect the development level of not only 
underdeveloped countries but also indirectly the 
whole world, including future generations. One of 
the most important reasons for inequality betwe-
en individuals is the current policies implemented 
at the national and international level. Because of 
this distinction, from the beginning of the Industrial 
Revolution to the present-day women are still less 
educated, working in underpaid jobs and are still la-
gging in employment rates.The low social status of 
women negatively affects their access to education 
and health services, as well as their timely use of 
these services.For many years, the issue of gender 
inequality in education has been at the center of po-
litics in all countries. One of the clearest examples 
of gender inequality in education is the scarcity of 
girls’ access to education. 
The right to education is extremely important for 
individuals so that they can become aware of their 
rights and can live in harmony in society.

Education is a prerequisite for a capable and pro-
ductive modern society. Although education is a 
key concept for the development and change of 
all countries in the world, the quality of education 
given to individuals is also important. Inequalities 
against women in the field of education are clear-
ly documented in the reports of the United Nations 
Children’s Fund (UNICEF), emphasizing that wo-
men do not have the same status as men in the world 
in this field. The problem of women’s inability to 
access education is a problem faced by many count-
ries throughout history. These dualities in education 
need to be eliminated in order to raise conscious in-
dividuals who are compatible with a healthy family 
structure. Despite many efforts in this direction in 
our country, women’s inequality in the education 
sector continues. Unfortunately, these inequalities 
manifest themselves in all areas of education.
Growth and development are the main goals of 
every country in the world. For this, it is necessary 
to invest in human resources. Since the human ele-
ment is the most indispensable element of economic 
development, development is not possible without 
women. Strengthening the current situation of wo-
men should be one of the primary goals of every 
society. Women’s labor force participation and edu-
cation are some of the issues that need to be addres-
sed. In addition, although it does not seem to be of 
interest, it is very important to reduce poverty and 
deprivation, and to ensure the active participation of 
women in all life for sustainable development. The 
value given to women is directly proportional to the 
level of civilization in that society. Countries are in 
a sustainable development by evolving according to 
the importance given to women. In the century we 
live in, countries should increase the value given to 
women. In addition, different perspectives towards 
working women in some regions should be changed 
and cultural prejudices should be completely elimi-
nated.

Resources:
https://www.oka.org.tr/assets/upload/dosyalar/turkiye-ve-tr83-bolgesin-
de-toplumsal-cinsiyet-esitligi-ve-kalkinma-37-71.pdf 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/558363
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-go-
als/goal-5-gender-equality.html
https://www.unicef.org/turkey/basın-bültenleri/kadın-erkek-eşitliği-top-
yekûn-kalkınmanın-temeli 
https://twitter.com/globalcompacttr/status/771041245191888898?lang=gl
https://www.istockphoto.com/tr/search/2/image?mediatype=illustration&ph-
rase=gender+inequality
https://www.istockphoto.com/tr/vekt%C3%B6r/cinsiyet-e%C5%9Fit-
sizli%C4%9Fi-kavram%C4%B1-denge-terazilerinde-duran-i%C5%-
9Fadam%C4%B1-ve-i%C5%9F-kad%C4%B1nlar%C4%B1n%C4%-
B1n-gm1306949441-397379539

Gender Inequality DAMLA BEKİL
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Nüfus artışı, sanayileşmenin çılgın hızı, en zararlı 
olan kaynakların tüketiminde insan savurganlığı ve 
iklim değişikliği geleceğimiz için tehdit oluştur-
maktadır. Pek çok uluslararası birlik ve bu birlikle-
rin destekçisi olan ülkeler, diplomatik anlamda var-
lığını imzaları ile gösterse de ne yazık ki bireysel 
anlamda henüz iklim değişikliğine karşı bir hareke-
te geçmemiş hatta haberi bile olmayan nüfus şaşır-
tıcı derecede fazla.  Günümüzde kararları insanlar 
tarafından en çok bilinen ya da en azından isimleri 
bir kere bile olsa duyulmuş olan kuruluşlar arasında 
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği  gelmektedir. 
Birleşmiş Milletlerin İklim Değişikliği Çevre Söz-
leşmesi ardından Kyoto Protokolü ile yön alan süreç 
sera gazı salınımını azaltmaya yönelik bir politikayı 
baz almaktadır. Geçtiğimiz 2016 yılında yürürlüğe 
giren Paris Antlaşması ise ısınma artışının 1,5 dere-
ce azalmasını hedefleyerek küresel ısınma ile mü-
cadelede son gelişmeler arasındadır. Birleşmiş Mil-
letler’i ve Paris Antlaşması’nı destekler konumda 
duruşunu bildiren Avrupa Birliği, 2050 hedeflerini 
küresel ısınma artışını 2 derecenin altında tutmak ve 
1,5 derece altına indirmek olarak belirlemiştir. Tabi 
ki bu tür geniş çaplı, antlaşmalar sonucunda varıl-
mış kararların yanında bireysel olarak farkındalık ve 
bunun doğrultusunda harekete geçmek de iklim de-
ğişikliği ile mücadelede kaçınılamaz çözüm yolları-
nın başında gelir. İklim değişikliğini sonlandırmada 
bireysel harekette birden fazla çözüm yolu vardır. 
Bireyler arabalardan toplu taşımalara, elektrikli 
araçlara geçerek ve bisiklet Oibi yeşili destekleyen 
ulaşım araçlarını tercih ederek seyahat yöntemlerini 
planlayabilir, iş seyahatleri yerine görüntülü toplan-
tılara geçerek iletişim sağlayabilir, evlerine yalıtım 
sistemi kurabilir ve her tüketim ürününde düşük 
karbon talebinde bulunabilir.

Bu çeşitli küresel iklim değişikliğine karşı bireysel 
harekete geçme yollarının yanında çoğu insanın hiç 
bilmediği hatta ön yargı ile yaklaşıp hakkında öğ-
renmeye  açık  bile olmadığı “vegan hayat biçimi” 
de vardır.

Ne yazık ki vegan yaşam biçimi, günümüz toplu-
munun büyük bir kısmında “ İneğe sütünü alırken 
soruyor musun?”  kalıbı ile bilinmektedir. Hatta 
çoğu kişi için hayatta kalınması imkânsız bir yaşam 
stili halindedir. Veganlığın temel amaçlarını ve ik-
lim değişikliği ile mücadeledeki önemine geçmeden 
önce ön yargıları bir kenara bırakmak ve veganlığın 
temel bakış açısını öğrenmek gerekiyor. 

Veganlığın temeli hayvanların kullanıldığı her çeşit 
eylemden uzak durulmasıdır. Tüm veganların ortak 
noktası et, süt, yumurta ve bal gibi herhangi bir hay-
vansal ürün tüketmemek ve hayvanlarda test edilen 
ürünlerden uzak durmaktır. Peki küresel iklim de-
ğişikliğine dur demek için vegan olan kesim neye 
dayanarak vegan yaşam stiline geçiş yapıyor? 

Günümüzde iklim değişikliğinin ve küresel ısın-
manın en önemli sebebi olan sera gazları hayvan-
cılık ile sandığımızdan çok daha ilişkili bir konum 
içerisinde. Hayvancılık yapılması sera gazlarının 
salınımındaki artışın en büyük sebeplerinden biri 
konumunda. Vegan yaşam stilinin de işte tam bu 
yüzden çevreye oldukça olumlu etkisi mevcut. Ve-
gan yaşam stilini hayatımıza entegre etmek çevresel 
sorunları ve iklim krizini çözmede önemli bir ko-
numda bulunuyor.

https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-3748 

ADA AYDIN
Nedir Bu Küresel Isınma ve Vegan
Yaşam Stili Arasındaki Bağ?
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Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Deği-
şikliği Paneli IPCC’nin yayımladığı bir raporda 
dünyanın içinde bulunduğu iklim krizinin korkunç 
hali öne çıkarken aynı zamanda vegan yaşam sti-
li sık sık övülüyor. Hazırlanışı iki yıl süren ve 52 
farklı ülkenin payının bulunduğu bu raporda “Dün-
yayı kurtarmak için gıda üretiminin de değiştirilme-
si şart.” mesajı veriliyor.  8 Ağustos 2021 tarihinde 
yayımlanan raporda gıda üretimi ve toprağın kulla-
nımındaki değişiklik ihtiyacı hatta bunların yerine 
getirilememesi sonucu oluşacak felaketler üzerinde 
itinayla durulurken sera gazı salınımının azaltılma-
sı için et tüketiminin de azaltılmasının şart olduğu 
söyleniyor. IPCC raporunda verilen verilere göre 
dünyadaki karaların yüzde 72’si artan nüfusu des-
tekler nitelikte beslenme ve giyim için ayrılıyor.  Ek 
olarak ormancılık, tarım ve diğer toprak kullanımı 
da sera gazlarının dünyaya salınımında dörtte birini 
kaplar durumda. Bu yüzden rapor toprağın daha sür-
dürülebilir yöntemlerle kullanılması ve metan gazı 
üretimini de azaltmak için et tüketiminin azaltılması 
çağrısında bulunuyor. Ayrıca baklagil ve sebze gibi 
sürdürülebilir gıdaların tüketiminin sera gazının 
salınımının düşmesinde önemli rol oynayacağı da 
vegan yaşam stilinin katkılarını destekler nitelikte 
olarak raporda geçmektedir. 

Çoğu insanın duyunca yüzünü ekşittiği ve yaklaştı-
ğı hatta hakkında bilgi edinmeye bile açık olmadığı 
vegan yaşam stili, gün geçtikçe dünyamızın gelece-
ği için çok önemli bir tedbir olmaya devam ediyor. 
Günümüz  vegan sayısındaki artış ile popülerleşen 
yaşam stili insanlara vegan yaşam stilini çok daha 
yaşanabilir ve kolay hale getirmiş durumda. Her ne 
kadar her insanı vegan yapmak ve o yaşam stilinde 
geçinmesini sağlamak zor olsa da toplumda giderek 
sayısı artan vegan kesim dünyamızın geleceği için 
gerçekten bir çözüm aramış ve hayatlarına enteg-
re etmiş pozisyonda. Tabi ki  vegan yaşamı her in-
sandan beklemek realist bir çözüm olmaz ancak en 
azından her insan 2022 dünyasının küresel ısınmada 
geldiği mevcut nokta sebebi ile en azından bireysel 
olarak nasıl harekete geçebileceğini sorgulamış hat-
ta harekete geçmek için bir adım atmış olmalı. 

Peki sizin adımınız ne?

Kaynakça:
• https://www.amerikaninsesi.com/a/iklim-kriziyle-mucadelede-vejeter-
yan-ve-vegan  beslenme/5034727.html
• https://veganlik.org/nedir/
•ISLAKOĞLU, Ünal Gönen. "Hepçil Beslenmeye Kıyasla Vejetaryen ve Ve-
gan Beslenmenin Çevreye Etkisi (The." Journal of Tourism and Gastronomy 
Studies 10.1 (2022): 420-434.
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Population growth, the frenetic pace of industria-
lization, human wastefulness in the consumption 
of the most harmful resources, and climate change 
pose a threat to our future. Although many interna-
tional organizations and the countries that support 
them show their presence diplomatically with their 
intentions, the population that has not yet acted aga-
inst climate change or is even aware of it is surp-
risingly high. Today, the United Nations and the 
European Union are among the organizations whose 
decisions are the most known or communicated to 
people. The process, which is guided by the United 
Nations’ Climate Change Environmental Conventi-
on and followed by the Kyoto Protocol, is based on 
a policy to reduce greenhouse gas emissions. The 
Paris Agreement, which entered into force in 2016, 
is among the latest developments in the fight aga-
inst global warming, aiming to reduce the increase 
in warming by 1.5 degrees. Declaring its stance in 
support of the United Nations and the Paris Agree-
ment, the European Union has set its 2050 targets 
as keeping the increase in global warming below 2 
degrees and reducing it to below 1.5 degrees.

Of course, in addition to such large-scale, treaty de-
cisions, individual awareness and acting in line with 
this are among the inevitable solutions in the fight 
against climate change. There is more than one so-
lution an individual can take to end climate change. 
Individuals can plan their travel methods by swit-
ching from cars to public transportation, electric 
vehicles and choosing bicycles, communicate using 
video meetings instead of business trips, install an 
insulation system in their homes and demand low 
carbon in every consumer product. In addition, the-
re is also a “vegan lifestyle” that most people do 
not know at all and are not even open to learning 
about it without prejudice. Unfortunately, the vegan 
lifestyle is a big part of today’s society. In fact, it is a 
lifestyle that is impossible for most people to endu-
re. Before moving on to the main goals of veganism 
and its importance in the fight against climate chan-
ge, it is necessary to put aside the prejudices and 
learn the basic point of view of veganism.

The basis of veganism is abstaining from any ac-
tivity that uses animals. The common point of all 
vegans is not to consume any animal products such 
as meat, milk, eggs, and honey and to stay away 
from products that are tested on animals. So, what is 
the connection between a vegan lifestyle and clima-
te change? Today, greenhouse gases, which are the 
most important cause of climate change and global 
warming, are in a much more related position with 
livestock than we think. Livestock farming is one of 
the biggest reasons for the increase in greenhouse 
gas emissions. This is exactly why the vegan lifesty-
le has a very positive effect on the environment. Ve-
gans do not use animal products, thus the need for 
animal products decreases. Integrating the vegan 
lifestyle into our lives has an important role in sol-
ving environmental problems and the climate crisis.
In a report published by the United Nations Inter-
governmental Panel on Climate Change, the IPCC, 
the terrible state of the climate crisis in the world 
has continued to ravage this planet, while the ve-
gan lifestyle is often praised. In this report, which 
took two years to prepare and has the collaboration 
of 52 different countries, the “To save the world, 
food production must also be changed.” message is 
given.

In the report published on August 8, 2021, it is said 
that it is necessary to reduce meat consumption in 
order to reduce greenhouse gas emissions, while 
carefully focusing on the need for changes in food 
production and land use, and even the disasters that 
will occur as a result of not fulfilling them.

https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-3748 

ADA AYDIN
What Is The Relation Between Global 
Warming And The Vegan Lifestyle?
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According to the data given in the IPCC report, 72 
percent of the land in the world is reserved for food 
and clothing that support the growing population. 
In addition, forestry, agriculture and other land use 
account for a quarter of the world’s greenhouse gas 
emissions. That’s why the report calls for more sus-
tainable use of land and reduced meat consumption 
to reduce methane production. In addition, it is sta-
ted in the report that the consumption of sustainable 
foods such as legumes and vegetables will play an 
important role in reducing the emission of green-
house gases, supporting the contributions of the ve-
gan lifestyle.

The vegan lifestyle, which most people grimace 
when they hear and are not even open to learning 
about, continues to be a very important precaution 
for the future of our world. The lifestyle, which has 
become popular with the increase in the number of 
vegans today, has made the vegan lifestyle much 
more livable and easier for people. Although it is 
difficult to make every person vegan, the increasing 
number of vegans in the society are able to look for 
a solution for the future of our world and integrate it 
into their lives. Of course, it would not be a realistic 
solution to expect a vegan life from every person, 
but at least every person should have questioned 
how they can act individually. This is especially true 
in the current situation in the world of 2022. What is 
your step to take action?

Resources:
• https://www.amerikaninsesi.com/a/iklim-kriziyle-mucadelede-vejeter-
yan-ve-vegan  beslenme/5034727.html
• https://veganlik.org/nedir/
•ISLAKOĞLU, Ünal Gönen. "Hepçil Beslenmeye Kıyasla Vejetaryen ve Vegan 
Beslenmenin Çevreye Etkisi (The." Journal of Tourism and Gastronomy 

Studies 10.1 (2022): 420-434.
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İklim değişikliği ve dünyadaki kaynakların azal-
masıyla daha çok duymaya başladığımız “sürdü-
rülebilirlik” kavramı, günden güne yaygınlaşıyor. 
Sürdürülebilirlik, daimi olma yeteneği olarak ad-
landırılabilir. Sürdürülebilirlik tanım itibariyle be-
lirli bir zaman veya yer için ulaşılabilir değildir 
ancak kararlı ve dinamik şekilde yaklaşılırsa süreç, 
sürdürülebilir bir sistemi sağlar. Sürdürülebilirliğin 
gelecek kuşakların ihtiyacını karşılayabilmesi için 
“Sürdürülebilir Kalkınma” modeli ortaya atılmış-
tır. Sürdürülebilir Kalkınma 20.yüzyılın sonlarına 
doğru dünya gündemine girmiş ve 1990’lı yıllarda 
imzalanan antlaşmalarla küresel bir uygulama planı 
haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, 
ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde 
ortak paydayı “sürdürülebilirlik” olarak belirlemek-
tedir.

İklim sistemimiz hassas bir şekilde dengelenmiştir 
ve küçük değişikliklerin çok önemli sonuçları ola-
bilir. Bu değişikliklerin iklim sistemimize, su kay-
nakları için risk, iklim göçleri, kıyı bölgelerinde su 
baskınları, biyolojik çeşitliliğin kaybı gibi etkileri 
olabilir.
İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma ara-
sındaki bağlar güçlüdür. Yoksul ve gelişmekte olan 
ülkeler, özellikle en az gelişmiş ülkeler, sosyal, 
ekonomik ve doğal sistemlerine yönelik beklenen 
şoklarla en olumsuz şekilde etkilenen ve en az baş 
edebilecek olanlar arasında olacaktır. Sürdürülebilir 
kalkınmanın ortak ve etkili bir şekilde işleyebilme-
si için Birleşmiş Milletler tarafından 17 adet amaç 
belirlenmiştir. Bu 17 amaçtan bir tanesi de dünya 
üzerindeki her canlının ağır etkilerini yaşadığı, ik-
lim değişikliğine yönelik, “İklim Eylemi”dir. 

İklim Eylemi Amaçları Doğrultusunda Neler Ya-
pabiliriz?

Hem ülkemizde hem de dünyada önlenmesi en zor 
olan tehlikelerden birisi de doğal afetlerdir. Doğal 
afetlere karşı dayanıklılığın güçlenmesi için çevre-
ye zarar vermeyen, kaliteli malzemelerle dayanık-
lı yapılar yapılması gerekmektedir. Ülkemizde de 
çokça karşılaştığımız erozyon gibi doğal afetleri 
önlemek için ormanları korumalı ve ağaçlandırma 
çalışmaları yapabiliriz. 

Kendi evimizden başlayıp geri dönüştürülemeyen 
veya doğada ayrışması yüzyıllar süren, kirliliğe yol 
açan maddeler kullanmak yerine, birden çok kez 
kullanılıp daha az atık oluşturacak, geri dönüştürü-
lebilir maddeler kullanabiliriz.

İklim değişikliğini önlemek için önce konu hakkında 
bilgi sahibi olmamız gerekir. Bu nedenle bu konu-
da bilgilenmeli ve çevremizi de bilgilendirmeliyiz. 
Kendi çevremizden başlayarak sonra toplumda bilgi 
sahibi olmayan, yerel ve dışlanmış toplulukları da 
odağımıza almalı, iklim değişikliğinin bütün dün-
yayı olumsuz etkilediğini bilerek hareket etmeliyiz. 
 

İklim değişikliği dünyaya karşı çok büyük bir teh-
dittir. Bu tehlikeyi oluşturan insanoğlu olduğundan 
önlemek de insanlara düşer. Hepimiz gelecekte 
daha iyi bir dünyada yaşamak için iklim değişikli-
ğine karşı duyarlı olmalı ve üzerimize düşeni yap-
malıyız.

Kaynakça:
https://www.kureselamaclar.org/amaclar/iklim-eylemi/
https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/effects-of-climate-c-

hange 
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With climate change and the decrease of natural re-
sources, the term “sustainability” is becoming more 
popular every day. Sustainability can be explai-
ned as the ability to stay permanent. By definition, 
sustainability is not available for a certain time or 
place, but if approached dynamically, the process 
provides a sustainable system. For sustainability to 
satisfy the needs of future generations, the “Sustai-
nable Development” model was laid out. Sustainab-
le development was brought to the world’s agenda 
at the end of the 20th century and with the agree-
ments that were signed in the 1990’s, it became a 
global implementation plan. Sustainable develop-
ment mentality determines the common ground of 
nations ‘economic and social development aims as 
“sustainability”. 
Our climate system is balanced delicately and litt-
le changes can have very important consequences. 
These changes can have impacts such as risks for 
water resources, climate migration, flooding in co-
astal areas, and biodiversity loss in our climate sys-
tem. 
The bonds between climate change and sustainab-
le development are strong. Under-developed and 
developing countries, especially least developed 
countries will be the ones that will be among those 
most adversely affected and least able to cope with 
anticipated shocks aimed at their social, economic 
and natural systems. In order for sustainable deve-
lopment to process in a common and effective way, 
17 goals have been determined by the United Nati-
ons. One of these 17 goals is “Climate Action” for 
climate change, whose severe effects many living 
things on earth experience.

What Can We Do in Line with Climate Action?
One of the dangers to prevent both in our country 
and the world is natural disasters. In order to stren-
gthen the durability against natural disasters, it is 
necessary to build durable structures with quality 
materials that are not harmful to the environment. 
To prevent common natural disasters such as erosi-
on, which we frequently face in our country, we can 
protect forests and make afforestation works. 
We can start from our homes and use recyclable 
materials that can be used multiple times and cre-
ate less waste instead of using materials that create 
waste and cannot be recycled or decomposed in na-
ture in the near future.

In order to prevent climate change, we have to be 
knowledgeable about the situation. Therefore, we 
have to gain knowledge about this topic and inform 
those around us. Starting from our network, we 
should also focus on local and excluded communi-
ties that don’t have knowledge about this topic. We 
should make our moves knowing that climate chan-
ge affect the whole world negatively. 

Climate change is a huge threat to the world. Beca-
use the ones that caused this danger is humankind, 
the duty to prevent it is also on humans. All of us 
should be aware of climate change and should do 
what falls upon us in order to live in a better world 
in the future. 

Resources:
https://www.kureselamaclar.org/amaclar/iklim-eylemi/
https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/effects-of-climate-c-

hange 
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İklim değişikliği son zamanlarda dünyayı etkisi altı-
na alan büyük bir değişim sürecidir. İnsanlık tarihi-
nin en etkili olaylarından biri olan iklim değişikliği, 
yakın geçmişimizde başlayıp  tüm geleceğimizi et-
kileyecek bir durum haline gelecektir. İklim deği-
şikliğinin bizim yaşadığımız zamanda oluşmasının 
birçok nedeni vardır. Sanayi devrimi, nüfus artışı, 
doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi birçok ne-
den sunulabilir. Bu etkenler, dünyanın çevresindeki 
atmosfer ve ozon tabakasına zarar vermektedir ve 
dünyadaki karbondioksit salınımını arttırmaktadır. 
Artan azot, karbondioksit, kimyasal gazlar ve sana-
yilerin ya da fosil yakıtların yakılmasından oluşan  
gazlar neticesinde, dünyadaki atmosfer dengesi bo-
zulmakta ve canlı yaşamını günden güne tehdit et-
mektedir. Dolayısıyla bir an önce bütün bir insalığın 
birlik halinde çalışıp bu zararın ve tahribatın üste-
sinden gelmesi gerekmektedir.

Dünya Meteoroloji Örgütünün yayımladığı bir ra-
pora göre ortalama sıcaklık değişimi bir önceki 
yüzyıla göre 1 derece artmıştır.  2021 yılı verilerine 
göre 2021 yılı sıcaklık ortalaması 19. ve 20. yüz-
yıllar arasındaki sıcaklık ortalamasının yaklaşık 1 
derece üstündedir. Bu değerin bu yüzyılın sonuna 
kadar 2 derece artması bekleniyor. Hatta bazı veriler 
önlem alınmaz ise sıcaklık değerlerinin 4-4,5 derece 
artacağını öne sürmektedir.

İklim değişikliği sadece yaşamı veya sıcaklığı et-
kilemeyecektir. Birçok sektörde olumsuzluklara 
yol açacak ve istihdam oranını azaltıp işsizlik oranı 
yüksek seviyelere gelecektir.  Tarım sektöründe, bir 
bölgede ekilen ekinler o güne göre elverişli olsa da 
birkaç yıl sonra iklim değişikliği dolayısıyla o böl-
ge o ekinler için elverişli koşullar sağlamayabilir.
Ayrıca iklim değişikliği dolayısıyla birçok ülkenin 
tarımsal faaliyetleri değişeceği için o ülkelerin ticari 
haritaları değişebilir. Turizmde bazı turistik mekan-
lar (özellikle deniz kıyısı olan mekanlar) hatta ülke-
ler sular altında kalacaktır. Hollanda, Belçika gibi 
ülkeler içinde bulunduğumuz yüzyılda sular altında 
kalacaktır.

Türkiye, geçen yüzyıldan beri iklim değişikliği ça-
lışmalarını sürdürmektedir. 2004 yılında  yapılan bir 
çalışmaya göre Türkiye’de sera gazı salınımı 2004 
yılında 1990 yılına kıyasla %74  arttı. Bu süreç içe-
risinde birçok çalışma yapılmış, 2009 yılında mec-
lis onayı ile tartışmalı olan Kyoto Protokolü kabul 
edilmiştir. Sadece uluslararası çalışmalarla yetinil-
memiş, iç işlerinde de birçok çalışma yapılmıştır. 
Ulusal iklim değişikliği planı ile istihdamın bölge-
sel gelişmenin, kamu hizmetlerinde etkinliğin artı-
rılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu planda BM 1000 
yıl kalkınma hedefleri ve AB hedefleri de benim-
senmiştir. Türkiye coğrafi yapısı sebebi ile iklim de-
ğişikliğinden fazlaca etkilenecektir. Sıcaklığa bağlı 
hastalıklar artacak ve enerji tüketimindeki masraf 
ve sarfiyat artacaktır. Ülkemizin batı tarafında orta-
lama sıcaklık 5 derece, doğu tarafında ise 3 derece 
artacaktır. Yağışlar özellikle güney tarafında büyük 
ölçüde azalacak ve tarımı büyük ölçüde etkileye-
cektir.

İklim değişikliği bugün bütün insanlığı ve dünya-
yı etkisi altına alan bir sorun olarak karşımıza çık-
maktadır. Gerek ulusal  gerek uluslararası önlemler 
acilen alınmalıdır. Gerekli önlemler alınmadığı tak-
tirde sonuçlarının çok ağır olacağı şimdiden bilin-
mektedir. Dolayısıyla bir an önce harekete geçmeli 
ve bütün insanlık olarak bu eylemi durdurmak için 
çalışmalıyız.

Kaynakça:
Baltacı, G. “Küresel iklim değişikliği ve iklim değişikliği politikalarını et-
kileyen argümanlar.” Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Konya (2019).

EFE ESİGÜL
İklim Değişikliği ve Ülkemizde 
Görülen Etkileri
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Climate change is a process of great change that has 
taken the World under its influence recently. It is one 
of the most influential events in human history that 
started in near past, and it will become an incident 
that affects our futures. There are many reasons that 
climate change occurs nowadays. Industrial revolu-
tion, increasing population, consumption of natural 
resources etc. These reasons affect the world in a bad 
way such as damaging the ozone layer and atmosphe-
re. Also, it increases the amount of carbon dioxide. 
With the rising amount of carbon dioxide, chemi-
cal and industrial gases, the balance of atmosphere 
is getting damaged and threating the life of living 
things day by day. Therefore, all humanity must 
collaborate and overcome this destructive situation.
 
According to a report by the World Meteoro-
logical Organization (WMO), the average tem-
perature change has increased by 1 degree over 
the previous century. The average temperatu-
re of year 2021 is 1 degree higher than the 19th 
and 20th centuries. It is expected that this value 
will increase by 2 degrees by the end of the 21st 
century. Data shows that if no precautions are ta-
ken soon, this value will increase by 4-5 degrees.
 
Climate change will not only affect temperature and 
life. It will lead many industries to negative effects. 
It will reduce the employment rate and increase the 
unemployment rate to high levels. In the agriculture 
industry, fertile crops in a region will not be fertile a 
few years later due to climate change. Furthermore, 
climate change may change agricultural activity of 
many countries, so it may affect these countries’ eco-
nomy and commerce. In tourism, touristic places, 
or historical buildings (especially near the seaside) 
may submerge. Even countries like the Netherlands 
and Belgium may submerge in the century we are in.

Turkey has been working on climate change since 
the last century. According to a study, greenhouse 
gas emissions in Turkey increased by 74% in 2004 
compared to 1990. Through this process, many stu-
dies have been done. In 2009, Kyoto Protocol was 
accepted with assembly approval. Besides internati-
onal studies, a lot of work has been done nationally 
as well. With the National Climate change plan, it 
is aimed to increase employment, regional impro-
vement, and public service. Additionally, the UN 
1000-year development aims, and the EU aims have 
been implemented. Turkey will be hugely affected 
by climate change due to its geographical structure. 
Some diseases will increase, and cost and consump-
tion of energy will increase. Temperatures will inc-
rease by 5 degrees in western regions and 3 in eas-
tern regions in our country. In Southern regions, rain 
will decrease, and it will affect agriculture greatly.
Climate change is a problem that affects all huma-
nity and the world nowadays. It is crucial to take 
national and international precautions immediately. 
If we do not take any precautions, its known that 
its consequences will be harsh. Therefore, we must 
move and stop this situation with all of humanity.

Resources:
Baltacı, G. “Küresel iklim değişikliği ve iklim değişikliği politikalarını etki-
leyen argümanlar.” Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Konya (2019).

EFE ESİGÜL
Climate Change And Effects 
On Our Country
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Ekolojik dengeyi oluşturan temel unsur, doğada bu-
lunan canlıların kendi aralarında ve çevresiyle ge-
liştirdikleri sağlıklı etkileşimdir. Tüm canlılar, ya-
şamlarını sürdürebilmek için çevresindeki canlı ve 
cansız varlıklarla etkileşim halinde bulunmaktadır. 
Dünyanın oluşumundan bu zamana kadar devam 
etmiş olan ekolojik denge bir zincir gibidir. Bu eko-
lojik zincirde meydana gelecek olan herhangi bir 
kopma, çevrenin dengesini olumsuz yönde etkiler. 
İnsanoğlunun doğa ile içinde bulunduğu denge, ev-
renin var oluşundan bu yana zincirin bir parçasını 
oluşturmaktadır.  Bu sebepten dolayı, insanın yap-
mış olduğu faaliyetlerin sonucu doğadaki dengeyi 
bozacak ciddi çevre sorunlarına yol açmaktadır.  

Geçmişten günümüze insanoğlunun doğayı en çok 
kullanmış olduğu dönem Sanayi Devrimi dönemi 
olmuştur. Nüfusun hızlı bir şekilde artması, sanayi-
de ihtiyaç duyulan teknoloji ve enerjiyi karşılamak 
amacıyla ekolojik dengeyi bozabilecek bir tutum 
sergilemiştir. Bu dönemle beraber insanın doğaya 
olan hâkimiyeti daha çok artmış ve insanoğlu doğa-
yı sömürgeci bir politika yürürlüğünde kullanmıştır. 
Teknolojinin gelişmesine rağmen, günümüzde de 
alternatif enerji kaynakları yerine “doğa” bir enerji 
kaynağı olarak kullanılmaktadır.  Doğaya zarar ve-
recek kaynakların hem aşırı hem de yanlış bir biçim-
de kullanılması, günümüzde birkaç yıldır gündemi 
oluşturan iklim sorununu oluşturmaktadır. Günü-
müzde ortaya çıkan sorunlar küresel ısınma ve iklim 
değişikliğine sebep olmaktadır ve bu durum ciddi bir 
boyut kazanmaya her geçen gün devam etmektedir.

Günlük yaşamımızda da hissettiğimiz iklim değişik-
liği, uluslararası kuruluşların da gündeminde olan bir 
problemdir. “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Paneli” nde iklim değişikliği, doğrudan ya da dolay-
lı olarak gözlemlenen ve atmosfer dengesini bozan 
her türlü insan etkinliği olarak tanımlanmıştır. İklim 
değişikliğine sebep olan bu etkinlikler, genellikle 
enerji kullanımıyla bağlantılıdır.Enerji ihtiyacını 
karşılamak için yenilenebilir kaynakların kullanımı-
na başvurulsa da fosil yakıt kullanımı neredeyse her 
ülke için yüzde seksenin üzerinde bulunmaktadır.   

Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların kulla-
nımı sonucu ortaya çıkan sera gazlarının atmosfere 
salınmasıyla birlikte ozon tabakasında önemli tahri-
batlar oluşmaktadır. Ayrıca, partiküllerin atmosfer-
de kalması aşırı ısınmaya sebep olur ve beraberin-
de getirdiği iklim değişiminin temel sebebi budur. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerine çalışma 
yapan kişiler tarafından bu değişikliğin olumsuz 
etkilerinin görüleceği öngörülmektedir. Öngörülen 
etkiler, canlı yaşamı için hiç de iç açıcı değildir. 
Günümüzde bu durumun beraberinde getirdiği so-
runlar, artan doğal afetler, su kaynaklarının ve biyo-
lojik çeşitliliğin azalması olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu durum özellikle insanı sağlık ve ekonomik 
faaliyetler bakımından fazlasıyla etkileyecektir. 

Küresel ısınmadan dolayı insanın sosyo-ekonomik 
durumu değişime uğrayacaktır. Özellikle turizm, 
balıkçılık ve tarımsal faaliyetler üzerindeki deği-
şiklikler sıklıkla görülecektir çünkü bitki örtüsünün 
daha yüksek yerlere kayacağı bazı habitat türlerinin 
ortadan kalkacağı, su ekosisteminin su seviyesinin 
ve sıcaklığındaki değişimlerden etkileneceği tah-
min edilmektedir. Yükselen sıcaklıklar nedeniyle 
özellikle tropikal bölgelerde tarımın verimliliğin 
büyük oranda düşeceği öngörülmektedir. Örneğin; 
Filipinler’deki 1 derecelik bir artışın pirinç üreti-
minde %10’luk bir  azalmaya sebep olacağı düşü-
nülmektedir. 

Günümüz dünyasında iklim değişikliği sebebiyle 
yaklaşık olarak 19 ülke su kıtlığı ile yüzleşmekte-
dir. İklim değişikliği bu koşullarda devam ederse bu 
sayının 2025 yılında iki katına çıkacağı tahmin edil-
mektedir. Suyun insan yaşamının büyük bir parçası 
olduğunu düşünürsek bu durumun sağlığımız için 
tehdit edici bir etken yarattığı anlaşılmaktadır. Hâl-
buki iklim değişikliği sonucunda sağlığımızı etki-
leyecek tek faktör su kıtlığı değildir. Sıcak havanın 
etkisiyle kalp damar ve solunum hastalıklarının gö-
rülme durumunun artış görüleceği düşünülmektedir.

GÖKÇE ACAR
Dünyada İklim  Değişikliği ve 
Sürdürülebilirlik
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Ayrıca yaşanabilecek doğal afetler ve salgın hastalık-
lar sonucu insan psikolojisi de negatif etkilenebilir. 

İklim değişikliği ve küresel ısınma sonucunda or-
taya çıkabilecek olan zararları önlemek, azaltmak 
ve bizden sonraki nesillere “yaşanılabilir bir dünya” 
bırakmak için hem bireysel hem de toplumsal olarak 
bu durumla yüzleşmeyi ve başa çıkmayı öğrenmeli-
yiz. Başa çıkma durumunda sürdürülebilir projeler 
işlev görmektedir. Sürdürülebilir çevre bilincinin 
oluşması için küçük yaştan başlayarak herkese çev-
re bilinci oluşturmak amacıyla bu durum anlatılmalı 
ve yasallaştırılmış kurallar uygulanmalıdır. Bilinci 
oluşturma kısmında çevre ve iklim etiği eğitimi et-
kili olmaktadır. Çevre ve iklim etiğini bilen bir bi-
rey, insan ve doğa arasındaki ilişkilerin nasıl olması 
gerektiğini bilen ve bu doğrultuda davranışlar uygu-
layan bir birey haline dönüşür. Özellikle yeni neslin 
çevre ve iklim etiğini bilmesi, yaşanılabilir dünya-
nın kurulmasını sağlamada en büyük adımı oluştur-
maktadır. Ayrıca uluslararası kurumlar tarafından 
yasallaştırılmış olan antlaşmalar da bu durumla başa 
çıkmada önemli bir role sahiptir. Türkiye’nin de dâ-
hil olduğu Kyoto Protokolü, 40 ülke tarafından im-
zalanmıştır ve atmosferdeki gaz yoğunluğunun den-
gede kalmasını amaçlamıştır. Birleşmiş Milletler 
tarafından ortaya çıkarılmış olan Paris Anlaşması 
da iklim değişikliğinin azaltılmasını hedeflemiştir.

Dünyamızın içinde bulunduğu durum her ne ka-
dar iç açıcı olmasa da hala onu daha yaşanabilir 
bir hale getirmek için elimizde birçok fırsat var. 
Tek bir bireyin bile önlem alması, çevre ve iklim 
etiği dâhilinde hareket etmesi küresel ısınma ve 
iklim değişikliğini önlemek için atılmış büyük bir 
adımdır. Herkes kendini tek bir birey olarak düşü-
nüp dünyaya küresel ısınma ve iklim değişikliği 
konusunda yardım ederse bu problem gelecek yıl-
lar içinde ortadan kalkmaya başlayacaktır. Ekolojik 
dengenin bir parçası olan biz insanlar, attığımız her 
adımda ve aldığımız kararlarda doğayı düşünerek 
hareket etmeliyiz. Doğanın sadece bu dönemde 
yaşayan insanlara ait olmadığını gelecekte de kul-
lanılacağını ve diğer organizma türleri için de bir 
ev oluşturduğunu göz önünde bulundurmalıyız. 

Kaynakça:
https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2021/06/SURDURULEBI-
LIR-KALKINMA-ve-IKLIM-DEGISIKLIGI.pdf
https://9lib.net/document/zkw22nez-s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BCle-
bi%CC%87li%CC%87r-kalkinma-ve-i%CC%87kli%CC%87m-de%C4%-
9Fi%CC%87%C5%9Fi%CC%87kli%CC%87%C4%9Fi%CC%87.html
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The basic element that creates the ecological balan-
ce is the healthy interaction and relationship that the 
living things in nature developed with each other 
and with their environment. Individuals from all 
living classes interact with living and non-living 
beings around them to survive. The ecological ba-
lance that has continued since the formation of the 
world is like a chain. Any break in this ecological 
chain will adversely affect the balance of the en-
vironment. The balance between humankind and 
nature has been a part of the chain since the exis-
tence of the universe. For this reason, as a result of 
human activities, it causes serious environmental 
problems that will disrupt the balance in nature.

From the past to the present, the period in which 
human beings have used nature the most was during 
the Industrial Revolution period. The rapid increase 
in the population has shown an attitude that can dis-
rupt the ecological balance to meet the technology 
and energy needed in the industry. During this pe-
riod, man’s dominance over nature increased more 
and man has used nature in a colonial policy. Despi-
te the development of technology, “nature” is used 
as an energy source instead of alternative energy 
sources. The use of resources that will harm nature, 
both excessively and incorrectly, constitutes the cli-
mate problem that has been on the agenda for seve-
ral years. The problems that arise today cause glo-
bal warming and climate change, and this situation 
continues to gain a serious dimension day by day.

Climate change, which we feel in our daily lives, 
is a problem that is on the agenda of international 
organizations. In the United Nations Climate Chan-
ge Panel, climate change is defined as any human 
activity that is directly or indirectly observed and 
disrupts the atmospheric balance. These activities 
that cause climate change are often linked to ener-
gy use. Although the use of renewable resources is 
used to meet energy needs, the use of fossil fuels 
is over eighty percent for almost every country.

With the release of greenhouse gases resulting from 
the use of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas 
into the atmosphere, significant destructions occur in 
the ozone layer. In addition, its particles remaining in 
the atmosphere cause overheating. This situation ca-
uses overheating, and this is the main reason for glo-
bal warming and the climate change it brings with it.

It is predicted that the negative effects of this 
change will be seen by those who work on global 
warming and climate change. The foreseen effe-
cts are not at all heartwarming effects for living 
things. Today, the problems brought about by this 
situation are the increasing natural disasters, the 
decrease in water resources, and biological di-
versity. This situation will affect people, especi-
ally in terms of health and economic activities.

Due to global warming, the socioeconomic status 
of people will change. In particular, changes in tou-
rism, fishing, and agricultural activities will be seen 
frequently because it is predicted that vegetation 
will shift to higher places, some habitats will disap-
pear, and the aquatic ecosystem will be affected by 
changes in water levels and temperature. Due to the 
rising temperatures, it is predicted that the produc-
tivity of agriculture will decrease to a great extent, 
especially in tropical regions. For example, it is 
thought that a one degree increase in the Philippi-
nes will cause a 10% decrease in rice production.

In today’s world, approximately 19 countries are 
faced with water scarcity due to climate change. 
If climate change continues under these conditi-
ons, it is estimated that this number will double in 
2025. Even if we think that water is a big part of 
human life, it is understood that this situation cre-
ates a threatening factor for our health. However, 
water scarcity is not the only factor that will af-
fect our health as a result of climate change. It is 
thought that the incidence of cardiovascular and 
respiratory diseases will increase with the effect of 
hot weather. In addition, as a result of natural di-
sasters and epidemics, the psychological health of 
people can be negatively affected by this situation.

GÖKÇE ACAR
Climate Change and Sustainability 
on Earth
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We must learn to confront and cope with this si-
tuation, both individually and socially, to prevent 
and reduce the damages that may arise as a result 
of climate change and global warming and to leave 
a “livable world” to the next generations. To create 
sustainable environmental awareness, this situati-
on should be explained to everyone, starting from 
a young age, and legalized rules should be applied. 
Environmental and climate ethics education is ef-
fective in creating awareness. An individual who 
knows environmental and climate ethics becomes 
an individual who knows how the relations between 
humans and nature should be and practices beha-
viors in this direction. In particular, the new gene-
ration’s knowledge of environmental and climate 
ethics constitutes the biggest step towards establis-
hing a livable world. In addition, the treaties that 
have been legalized by international institutions 
have an important role in dealing with this situati-
on. The Kyoto Protocol agreement, including Tur-
key, was signed by 40 countries, and aimed to keep 
the gas density in the atmosphere in balance. The 
Paris Agreement, which was revealed by the Uni-
ted Nations, also aimed to reduce climate change.

Although the situation our world is in is not encou-
raging, we still have many opportunities to make it 
more livable. Even a single individual taking preca-
utions and acting within environmental and clima-
te ethics is a great step towards preventing global 
warming and climate change. If everyone thinks of 
himself/herself as a single individual and helps the 
world with global warming and climate change, this 
problem will begin to disappear in the coming years. 
We humans, who are part of the ecological balance, 
must act by thinking of nature in every step we take 
and in the decisions we make. We must take into 
account that nature does not only belong to people 
living in this period, it will be used in the future, and 
it also creates a home for other types of organisms.

Resources:
https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2021/06/SURDURULEBI-
LIR-KALKINMA-ve-IKLIM-DEGISIKLIGI.pdf
https://9lib.net/document/zkw22nez-s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BCle-
bi%CC%87li%CC%87r-kalkinma-ve-i%CC%87kli%CC%87m-de%C4%-
9Fi%CC%87%C5%9Fi%CC%87kli%CC%87%C4%9Fi%CC%87.html
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1980’li yıllarda neoliberal politikaların etkisiyle 
ortaya çıkan küreselleşme, dünyada birçok alanda 
etkilerini göstermiştir. Sosyal, ekonomik, kültürel, 
siyasal ve birçok alanda etki yaratan küreselleş-
meye herkes ayak uyduramamıştır. Her ne kadar 
birçok kişinin refah seviyesi yükselse bile zengin 
ve fakir arasındaki fark gittikçe açılmış ve küre-
sel bir problem olan yoksulluğu doğurmuştur. Bu 
sorun küresel bir hal almış, dünyadaki birçok tari-
hi olayın sebebi olmuştur. Sanayi Devrimi sonucu 
ortaya çıkan birçok ihtilal bile yoksulluk temel-
lidir. Bu kadar büyük etkilere yayılan bu sorunu 
bazı ülkeler kontrol altına almaya yönelik bulduğu 
çözümler ile başarılı olmuş olsa da yoksulluk so-
runu her geçen yıl etkisini daha da arttırmaktadır. 
Bu sorunla uğraşmakla yükümlü olan sosyal dev-
letler ise yeni çözüm yolları arayışı içindedirler.

Ne yazık ki Türkiye de birçok ülke gibi bu du-
rumla mücadele etmektedir. Ekonominin gittikçe 
kötüye gidiyor oluşu, zengin kısmı daha da zen-
ginleştirirken, fakir kısmı daha da fakirleştirmek-
tedir. Bu durum da ülkedeki yoksulluk oranının 
gittikçe artmasına neden olmuştur. Bunun yanı 
sıra yoksulluk sınırının gittikçe artması sonucu 
2021 Türkiye’sinde yoksulluk sınırı 13 bin 72 li-
rayı bulmuş ve durumu gittikçe kötüleştirmiştir.
Aşağıdaki tabloda ise 2018 yılına kadar ilerleyen 
yoksulluk oranının bir çizgi grafiği örneklenmiştir:

Hükümet bu duruma sessiz kalmamış ve farklı 
bakanlıkların da yardımıyla duruma müdahale et-
miştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı illerde ve ilçelerde “Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları” oluşturmuştur. Milli Eğitim 
Bakanlığı, 2684 sayılı kanun ile ilköğretim ve or-
taöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere 
yatılı ve burslu eğitim görme imkânı sağlamıştır. 
Bunların yanı sıra, 100.000 üstü nüfusa sahip be-
lediyeler, 5393 sayılı kanunun 14.  maddesini esas 
alarak, kadınlar ve çocuklar için konukevleri aç-
mıştır. Tüm bunların yanı sıra, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü ise sosyal, kültürel ve ekonomik yardım 
hizmetlerini üstlenmektedir. Aşevi ve kuru gıda hiz-
metleri, burs hizmetleri ve vakıf evlerinin açılma-
sı bu duruma verilebilecek örneklerden bazılarıdır. 

Ne yazık ki yapılan ve yapılmaya devam edilen 
tüm bu yardım hizmetlerine rağmen yoksulluk 
oranlarında, ufak dalgalanmalar haricinde düşüş 
yaşanmamış, aksine artış gözlenmiştir. Yapılan 
yardımlar geçici çözümler üretse bile kalıcı hiçbir 
gelişme yaşanmamıştır. Ekonomiden adalete kadar 
giden bu sistemin temelinde değişiklik yapılmadığı 
sürece, bu durum böyle devam edecektir. Küresel 
bir boyut kazanmış olan bu yoksulluk sorunu, bir-
kaç belediyenin ve vakfın yardım hizmeti ile çö-
züme ulaştırılabilecek bir sorundan daha büyüktür.

Kaynakça:
1) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/919527
2) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
3) https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-yoksulla%C5%9Fma-as-
gari-%C3%BCcret-eriyor-hak-kay%C4%B1plar%C4%B1-art%C4%-
B1yor/a-60626648#:~:text=Buna%20g%C3%B6re%20a%C3%A7l%C-
4%B1k%20s%C4%B1n%C4%B1r%C4%B1%20ile,ise%2013%20bin%20
72%20lirayd%C4%B1.
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Especially in the 1980s, globalization, which came 
about by the effects of neoliberal policies, has shown 
its effects in many areas around the world. Not ever-
yone has been able to keep up with globalization, 
which has had an impact on social, economic, cul-
tural, political and many fields. Although the level 
of wealth for many people has increased, the gap 
between the rich and the poor has widened, giving 
rise to the global problem of poverty. This problem 
has been the cause of many historical events in the 
world. Many revolutions that have emerged as a re-
sult of the Industrial Revolution are based on po-
verty. Even though some countries have been suc-
cessful with the solutions they have found to control 
this problem, which has spread to such great effects, 
the problem of poverty is increasing its speed every 
year. Social states, which are responsible for dealing 
with this problem, are in search of new solutions.

Unfortunately, Turkey, like many other countries, is 
struggling with this situation. The worsening of the 
economy, while enriching the rich, it makes the poor 
poorer. This has led to an increase in the poverty rate 
in the country. In addition, as a result of the increa-
sing poverty line, the poverty line reached 13, 072 
liras in 2021 in Turkey and the situation worsened.
In the table below, a line graph of the po-
verty rate advancing until 2018 is exemplified:

The government did not remain silent and intervened 
with the help of different ministries. The Ministry of 
Family, Labor and Social Services has established 
Social Assistance and Solidarity Foundations in pro-
vinces and districts. With the law numbered 2684, 
the Ministry of National Education has provided the 
students studying in primary and secondary educati-
on institutions with the opportunity to receive boar-
ding and education scholarships. In addition to the-
se, municipalities with a population of over 100,000 
opened guesthouses for women and children based 
on Article 14 of Law No. 5393. Furthermore, the Ge-
neral Directorate of Foundations undertakes social, 
cultural and economic aid services. Food services, 
scholarship services and foundation houses are some 
of the examples that can be given for this situation. 
Unfortunately, despite all these aid services that 
have been and continue to be provided, poverty 
rates have not decreased except for minor fluctu-
ations, but on the contrary, an increase has been 
experienced. Even if the aids produced temporary 
solutions, no permanent development was expe-
rienced. This situation will continue as long as 
there is no change in the basis of this system, whi-
ch goes from economy to justice. The issue of po-
verty, which has gained a global dimension, is big-
ger than a problem that can be solved with the aid 
services of a few municipalities and foundations. 

Resources:
1) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/919527
2) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
3) https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-yoksulla%C5%9Fma-as-
gari-%C3%BCcret-eriyor-hak-kay%C4%B1plar%C4%B1-art%C4%-
B1yor/a-60626648#:~:text=Buna%20g%C3%B6re%20a%C3%A7l%C-
4%B1k%20s%C4%B1n%C4%B1r%C4%B1%20ile,ise%2013%20bin%20
72%20lirayd%C4%B1.
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Hedef:
Sürdürülebilir Şehirler Projesi, sosyal sınıf fark et-
meksizin tüm insanların ve diğer canlıların yaşam 
kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Neden Önemli?
2018 senesinde dünya nüfusunun % 55’i kentlerde 
yaşamaktadır ve 2050 yılında bu oranın nüfusun 
% 68 olması beklenmektedir. Türkiye’de 1927 se-
nesinde kentlerde yaşayan nüfus oranı %24,2 iken 
2018 yılında bu oran %75’e çıkmıştır. 2050 sene-
sine gelindiği zaman bu nüfus oranının %86’ya 
çıkması beklenmektedir.1 Bu verilerden yola çıkıl-
dığında ve dünyanın nüfus artış hızının da etkisiyle 
2050 senesine kadar 2,5 milyon civarında insanın 
daha kentlere göç edeceği öngörülmektedir. Dünya 
nüfusu kentlerde arttıkça birçok ülke kentsel ihti-
yaçlarda ve ulaşım ihtiyaçlarında büyük sıkıntılar 
yaşayacaktır.

Ne Olacak?

• Yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlar
Gecekondulaşma ve çarpık kentleşmeyi önlemek
• Güvenilir kamusal alanlar
Yaşlı, engelli ve çocuklarında faydalanabileceği 
alanlar oluşturabilmek
• Doğal afetler için önlemler
Gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerin en te-
mel sorunlarından biri de doğal afetlere karşı yaşa-
mış oldukları doğal olmayan sonuçlardır. Örneğin 
Elazığ’da yaşanmış bir deprem Türkiye için çok 
büyük bir sorunken çok şiddetli depremler Japonya 
gibi bir ülke için çok da büyük bir sorun olarak gö-
rülmemektedir.
• Temiz hava, temiz yaşam
Herkesin nefes almaya ve aldığı nefesi alırken de 
çevreyi, iklimi bütün ekosisteme zarar vermeden 
sürdürülebilir bir yaşama ihtiyacı var.

• Herkes için erişilebilir kentler
Gelişmemiş ülkelerde toplum baskısıyla yetişmiş 
olan ve dışarı belli bir saatten sonra çıktığında gü-
venlik kaygısı yaşayan bir kadın için engelli bir 
insanın toplu taşıma araçlarını kullandığında güve-
nilir ve erişilebilir bir hayat yaşaması için de sürdü-
rülebilir kalkındırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
• Kırsal alanla etkileşimli kentler
Kırsal kesimlerle ve kentlerle entegrasyon sağlana-
madığında çarpık kentleşme ve dönüşememiş bir 
kentsel dönüşümle karşılaşmaktayız.

• Korunmuş, kültürel ve doğal miras
Tarihi eserlerin ve diğer kültürel, doğal mirasların 
değiştirilmeden muhafaza edilmesi ve nesiller boyu 
hayatta tutabilmek 

Yapılan Çalışmalar:

1-Coradia Linit
Alsom, yolcu hidrojen treni tasarlayan dünyadaki 
ilk demiryolu şirketidir. Bu şirketin treni olan Co-
radia ilinit Almanya ve Avusturya’da düzenli yolcu 
alan bir trendir. Hollanda’da başarıyla test edilmiş-
tir ayrıca Fransa ve İtalya da coradia ilinit trenlerini 
tedarik etmiştir. Coradia ilinit, hidrojenden elektrik 
enerjisi üreten yakıt hücreleriyle donatılmış dünya-
daki ilk yolcu trenidir. Sessiz dinamiktir ve tama-
men emisyonsuzdur. Sadece su buharı ve yoğunlaş-
mış su yaymaktadır.2

Sürdürülebilir Şehirler ve 
Topluluklar PELİN ULAŞ

 1 2018 yılı Dünya Kentleşme Beklentileri Revizyonu (UNDESA) 2 Stringfixer Alsom _Coradia
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2-Japonya Eko Kasaba
Fujisawa (Sürdürülebilir akıllı Şehir): Nü-
fusu 2 bin kişidir. Paylaşım ekonomisi ve 
internet fikirleri teknolojilerinden yarar-
lanmaktadır. Her bir evin kendine ait güneş panel-
leri var ve akıllı gözlemleme sistemleri sayesin-
de her an enerji tüketimi takip edilebilmektedir.

Kasabada yaşayan her bir insan karbondioksit sa-
lınımlarını en aza indirgediğinde ve çevreci etkin-
liklere katıldıklarında ödüllendiriliyor. Bir toplum 
olarak hareket etmek için paylaşım konusuna dikkat 
çekiliyor, elektrikli araçlar bu sayede paylaşılıyor.3

Kasabanın kendi kendine yettiğini Panasonic İş Çö-
zümü Bölümü Başkanı Arakawa Takeşi’nin şu sözle-
rinden anlayabiliriz: “Sürdürülebilirlikle ilgili olarak, 
bu şehirde bazı çevre ve enerji hedefleri belirledik. 
Bu hedefler, karbondioksit azaltımı, su tasarrufu, 
yenilenebilir enerji kullanımı ve en önemlisi de bir 
doğal afet durumunda kurtarma planı ile bağlantılı. 
Bu nedenle, kasabanın elektrik ve gıda konusunda3 
gün boyunca kendi kendine yetebilmesini sağladık.” 

Kaynakça:
https://tr.euronews.com/next/2021/01/11/japonya-dan-surdurulebilir-ener-
ji-hamlesi-otonom-ve-cevreci-sehirler
https://stringfixer.com/tr/Alstom_Coradia
https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-wor-
ld-urbanization-prospects.html#:~:text=The%202018%20Revision%20
of%20World,in%20just%20a%20few%20countries.

3 Japonya’dan sürdürülebilir enerji hamlesi: 
   Otonom ve çevreci şehirler
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Goal:
The sustainable cities project aims to increase the 
quality of life of all people and other living things, 
regardless of social class.

Why is it Important?
In 2018, 55% of the world’s population lives in ci-
ties, and this rate is expected to be 68% in 2050. 
While the rate of population living in cities in Tur-
key was 24.2% in 1927, this rate increased to 75% 
in 2018. By 2050, this population ratio is expected 
to increase to 86% . 1 Based on these data, and with 
the effect of the world’s population growth rate, it is 
predicted that around 2.5 million people will migra-
te to cities by 2050. As the world population increa-
ses in cities, many

What will happen?
Sufficient, safe and affordable housing for the com-
munity
To prevent slums and unplanned urbanization
Safe public spaces
To create areas that the elderly, disabled and child-
ren can benefit from
Precautions for natural disasters
One of the most fundamental problems of deve-
loping and undeveloped countries is the unnatural 
consequences they have experienced against natural 
disasters. For example, an earthquake in Elazığ is a 
very big problem for Turkey, while very severe eart-
hquakes are not seen as a big problem for a country 
like Japan.
Clean air, clean life
Everyone needs to breathe and to live a sustainable 
life without harming the environment, climate and 
ecosystem while breathing.
Accessible cities for all
Sustainable development is also needed for a wo-
man who has grown up with social pressure in un-
derdeveloped countries and has security concerns 
when she goes out after a certain time, for a disab-
led person to live a reliable and accessible life when 
using public transportation.

Cities that interact with the countryside
When integration with rural areas and cities cannot 
be achieved, we encounter unplanned urbanization 
and an untransformed urban transformation.
Preserved cultural and natural heritage
Preserving historical artifacts and other cultural and 
natural heritage and keeping them alive for genera-
tions.

Works Performed:

1-Coradia Ilint
Alsom is the first railway company in the world to 
design a hydrogen passenger train. The train of this 
company, the Coradia Ilint, is a train that services 
regular passengers in Germany and Austria. It has 
been successfully tested in the Netherlands and the 
company also supplied Coradia Ilint trains in France 
and Italy. The Coradia Ilint is the world’s first pas-
senger train equipped with fuel cells that generate 
electricity from hydrogen. It is quiet dynamic and 
completely emission-free. It emits only water vapor 
and condensed water.2

Sustainable Cities and 
Communities PELİN ULAŞ

 1 2018 World Urbanization Prospects Revision (UNDESA) 2 Stringfixer Alsom _Coradia
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2-Japan eco town

Fujisawa (Sustainable smart city): Populati-
on of 2 thousand people. It benefits from the 
technologies of sharing economy and inter-
net ideas. Each house has its own solar panels 
and thanks to smart monitoring systems, ener-
gy consumption can be monitored at any time.
Every person living in the town is rewarded when 
they minimize their carbon dioxide emissions and 
participate in environmental activities. In order to 
act as a society, attention is drawn to the issue of 
sharing, and electric vehicles are shared in this way.

We can understand that the town is self-sufficient 
in the words of Arakawa Takeshi, Head of Panaso-
nic Business Solutions Division: “Regarding sus-
tainability, we have set some environmental and 
energy targets in this city. These targets are carbon 
dioxide reduction, water conservation, renewable 
energy use and most importantly, a natural disas-
ter. “It’s linked to the rescue plan in case of emer-
gency. That’s why we made sure the town was sel-
f-sufficient with electricity and food for 3 days.” 3

Resources:
https://tr.euronews.com/next/2021/01/11/japonya-dan-surdurulebilir-ener-
ji-hamlesi-otonom-ve-cevreci-sehirler
https://stringfixer.com/tr/Alstom_Coradia
https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-wor-
ld-urbanization-prospects.html#:~:text=The%202018%20Revision%20
of%20World,in%20just%20a%20few%20countries.

3 Sustainable energy move from Japan: Autonomous and green 
cities
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“Yeşil Düşünce ve Yeşil Siyaset”, Batı Avrupa ülke-
lerinde öne çıkan ve değer gören fikirler arasındadır.  
İnsanoğlunun içinde bulunduğu dünyayı sömürme 
düzeninde, ekolojik savunmayı sadece sivil toplum ör-
gütleri tarafınca yapılamayacağını anlamış ve doğayı 
koruma görevini siyasi boyuta taşımış bir düşüncedir. 
Türkiye’de de yeşil partiler var olmaktadır ancak Av-
rupa ülkelerine nazaran çok daha küçük bir bilinirliğe 
sahiptirler. Yeşil bir partinin amacı, görev boyunca ül-
kenin karbon ayak izini azaltmak ile birlikte sürdürü-
lebilir ve yenilenebilir bir gelişim modeli hazırlamak 
ve uygulamaktır. Bu tür partiler doğaya verilen hasarı 
geri almayı ön planda tutmaktadır, çoğu yeşil parti aynı 
zamanda toplumu bilinçlendirme çalışmalarında bu-
lunur ve planlanmış bir gelişim programı ile ülkesini 
gelecekte var olacağı düşünülen, doğa ile birlikte işle-
yen bir ülke modeline ulaştırmayı hedefler. Türkiye’de 
yeşil siyasetin gördüğü değer oldukça azdır bu nedenle, 
yeşil partilerin kurucuları Greenpeace gibi örgütlere de 
üye konumundadır. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin 
tüm kurucu üyeleri “Greenpeace Akdeniz Kampanya-
sı’nda aktif rol oynamıştır. Türkiye’deki durumdan ötü-
rü hedeflerini gerçekleştiremeyen bu partilerin örgütler 
vasıtası ile ekolojik denge hedefine ulaşma çalışmaları 
etkileyicidir. Yeşil partilerin oluşma nedeni, İkinci Dün-
ya Savaşı ve sonrasındaki Soğuk Savaş Dönemi’nde 
hızlı bir şekilde sanayileşen dünyanın karşısında eko-
lojik dengeyi savunan bir güç ortaya çıkarmaktı. Tür-
kiye’deki yeşil partiler de aynı fikri benimsemektedir, 
kaynakçada yapılan röportajlarda belirtilen fikirlerden 
anlaşılacağı üzere, sürdürülebilir bir topluma sahip ola-
mamızın nedeni, kapital odaklı bir dünyada yaşama-
mızdır.Yeşil partilerin savunduğu düşünce, toplumun 
ana hedefi daha fazla kapital üretmek olduğu sürece 
sürdürülebilir bir toplum oluşturalamayacağı üzerine-
dir. Uygulamadaki sistem, amacı her geçen yıl elde et-
tiği toplam hasılatı önceki yıla göre arttırmayı hedefle-
yen şirketlerden oluşmaktadır. Lakin sınırlı kaynakların 
olduğu bir dünyada yaşadığımız gerçeği, bu sonsuza 
kadar devam etmesi planlanan artan kar sistemini hiç 
gerçekçi kılmaz. 

Tam olarak bu yüzden dolayı yeşil partiler var olan sis-
temin değişmesi için ellerinden gelen önlemleri almak-
tadırlar.

Nükleer enerji, fosil yakıtlardan uzaklaşılması ve yük-
sek maliyetteki yenilenebilir enerji santrallerinin kuru-
lumu henüz tartışılan bir konu. Avrupa ülkeleri hızlı bir 
şekilde nükleerden uzaklaşsa da bazı ülkeler ve birey-
ler nükleer enerjinin dikkatli kullanılması sonucunda, 
atmosferi kirletmeden yüksek enerjilerin üretilebile-
ceğini savunurken, bazı kesimler ise nükleer enerjinin 
getireceği yararların olası bir arızada meydana gelecek 
hasardan daha fazla olmadığını savunmaktadır. Yeşil 
partilerin bu konudaki görüşleri ise nükleeri tamamen 
ortadan kaldırmak, ikinci kesimdekiler gibi nükleer 
enerjinin tehlikeli olduğunu düşünmekle birlikte sür-
dürülebilir ve yenilenebilir bir toplum için gereklilik 
olmadığı savunmaktadırlar.

Bu durumlardan çıkarılacak olan, yeşil partilerin ve 
yeşil düşüncelerin Türkiye’de çok fazla takdir görme-
diğidir, ancak yüksek nüfuslu ve gelişmekte olan bir 
ülkenin adapte olması gereken bütün politikaları bu 
partiler içermektedir. Ne yazık ki çoğu gelişmiş ülke 
yeşil yönetime çok daha sonra geçmiş ya da hala ge-
çiş yapamamışken Türkiye’nin bulunduğu durumda 
bu aşamaya gelmek çok düşük bir olasılıktır. Çevre ile 
uyum içinde yaşayan bir toplumun oluşturulmasındaki 
kilit nokta ise insan hayatının her noktasını sürdürüle-
bilir yapmaktır. Kapitalist sistemin getirdiği üretim ve 
tüketim çılgınlığı bir kenara konularak, ekolojiye hasar 
vermeyen ve en az maddeyi kullanırken doğaya katkı 
sağlayan ürünler oluşturmayı öğrenmeliyiz ve bunların 
yenilenebilir kaynaklarla üretimini öğrenmeliyiz. 

Kaynakça:
Çetin, Selçuk. “TÜRKİYE’DE YEŞİL DÜŞÜNCE, YEŞİL SİYASET VE ÇEV-

RE İLETİŞİMİ: GREENPEACE VE YEŞİL PARTİ ÖRNEKLERİ.” : 239-346

UZAY IŞIK
Türkiye’de Yeşil Düşünce ve 
Sürdürülebilir Enerji
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Green thought and Green politics are among the most 
prominent and valued ideas in western European count-
ries. It is a thought that has realized ecological protecti-
on cannot be done only by non-governmental organiza-
tions in the era of exploiting the world which humanity 
is located in and has taken the task of protecting natu-
re to a political dimension. Green parties also exist in 
Turkey, but they have a much smaller awareness than 
in European countries. The goal of a green party is to 
prepare and implement a sustainable and renewable 
development model along with reducing the country’s 
carbon footprint during the mandate. Such parties are at 
the forefront of undoing the damage caused to nature. 
Most green parties also work to raise public awareness 
and aim to transform their country into a model of a 
country that works together with nature, which is thou-
ght to exist in the future with a planned development 
program.

The value of green politics in Turkey is quite small, the-
refore, the founders of green parties are also members 
of organizations such as Greenpeace. All the founding 
members of the Greens and the Left Future Party (Ye-
şiller ve Sol Gelecek Partisi) played an active role in the 
“Greenpeace Mediterranean Campaign”. It is impressi-
ve that these parties, which cannot achieve their goals 
due to the situation in Turkey, are trying to achieve the 
goal of ecological balance through organizations.

The reason for the formation of green parties was to 
create a force that advocated ecological balance in the 
face of a rapidly industrializing world during the Se-
cond World War and the subsequent Cold War. The 
green parties in Turkey also adopt the same idea, as can 
be seen from the ideas mentioned in the interviews in 
the bibliography, the reason we cannot have a sustai-
nable society is that we live in a capital-oriented world. 
As the green parties argue, as long as the main goal of 
society is to produce more capital, it cannot create a 
sustainable society.

The current system consists of companies whose goal 
is to increase the total revenue they receive every year 
compared to the previous year, but the fact that we live 
in a world with limited resources does not make this 
system of increasing profits that is planned to continue 
forever, realistic at all. Precisely because of this, the 
Green parties are taking all possible measures to chan-
ge the existing system.
Nuclear energy is a very controversial topic due to the 
shift away from fossil fuels and the fact that high-cost 
renewable energy plants have not sat in the world ful-
ly. While European countries quickly step away from 
nuclear energy, some countries and individuals believe 
that careful use of nuclear energy can produce high de-
mands of energy without causing much pollution, but a 
section of people have argued that the produced energy 
is not equal to the damage it will deal in a misfunction 
event. The views of the green parties on this issue are 
to completely eliminate nuclear power, like those in the 
second section, they think that nuclear energy is dan-
gerous, as well as not necessary for a sustainable and 
renewable society.
What should be understood from these situations is that 
Green parties and green ideas are not appreciated very 
much in Turkey, but these parties include all the policies 
that a highly populated and developing country needs 
to adapt to. Unfortunately, it is very unlikely that Tur-
key will come to this point in the situation when most 
developed countries have passed to green management 
much later or still have not been able to transition. The 
key point in creating a society that lives in harmony 
with the environment is to make every point of human 
life sustainable. Putting aside the production and con-
sumption frenzy brought by the capitalist system, we 
should learn to create products that do not damage the 
ecology and contribute to nature while using the least 
amount of substances, and we should learn how to pro-
duce them with renewable resources.

Resources:
Çetin, Selçuk. “TÜRKİYE’DE YEŞİL DÜŞÜNCE, YEŞİL SİYASET VE ÇEV-

RE İLETİŞİMİ: GREENPEACE VE YEŞİL PARTİ ÖRNEKLERİ.” : 239-346

UZAY IŞIK
Green Thought and Sustainable 
Energy in Turkey
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İklim; bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen 
nem, rüzgâr, sıcaklık, basınç ve yağış gibi ortalama 
hava olaylarına verilen isimdir. Ozon tabakasının 
incelmesiyle dünyaya daha kolay girebilen güneş 
ışınları dünyanın bazı bölgelerinde aşırı ısınma ve 
soğumaya sebep olduğu için iklimde değişikliklere 
neden olmaktadır. Küresel ısınmanın kutupları yok 
oluşa bırakmasıyla eriyen buzulların deniz seviye-
sini yükseltmesi, dünyanın dengesini bozmakta do-
layısıyla iklim değişikliğine zemin hazırlamaktadır. 
Bu iklim değişiklikleri tüm canlıları kötü etkile-
mektedir. Bazı hayvan türleri kaybolurken, bitkiler 
ölümle yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Bunların 
yanı sıra hayvan ve bitkiler daha birçok olumsuz-
lukla karşı karşıyadır fakat iklim değişikliği en çok 
insanları etkilemektedir. Küresel bir sorun olan yok-
sulluk bu değişim sonucunda artmaktadır.  

Peki, iklim değişikliğinin yoksulluğa yol açma se-
bebi nedir? İklim krizinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan kuraklık ve seller, tarımsal üretimi zorlaştır-
makta ve gıda fiyatlarını artırarak açlığın, sosyal 
sorunların ve aşırı yoksulluğun artmasına neden 
olmaktadır. 2019’da yetersiz beslenen insan sayı-
sı 821 milyona ulaşmıştır ve bu dünya nüfusunun 
%11’ini oluşturmaktadır. Kışın kar yağması, yazın 
güneş açması gerekirken bu denge bozulmuş, ilk-
baharda kar yağmaya başlamıştır. Havadaki bu ani 
değişim belirli bölgelerde yetişen bitki türlerini 
olumsuz yönde etkilediğinden besin ihtiyaçları kar-
şılanamamaktadır. Bu nedenle iklimin değişmesiyle 
türleri yok olan bitkilerin eksikliği açlık oranları-
nı büyük oranda etkilemektedir. Yeterli besin ihti-
yacını karşılamak için insanlar ithalat gibi yollara 
başvurmak zorunda kalmakta, bu da ekonomilerini 
kötü etkilediği için yoksulluk gibi küresel sorunlara 
sebep olmaktadır. 

Yoksulluğu önlemek için birçok çalışma yapılmakta 
ve yapılmaya devam edilmelidir. Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı’na (UNEP) göre iklim değişikliği 
fonunun yarısı, yoksul ülkelerin kuraklık, yükselen 
deniz seviyeleri ve sel gibi küresel ısınmanın etki-
lerine uyum sağlamasına yardımcı olmak için kulla-
nılmalıdır. 2015 Paris Anlaşması, günümüz yüzyılı-
nın ısınmasını 2 santigrat derecenin altına, tercihen 
1,5 santigrat derecenin altına düşürmeyi hedefliyor. 
Anlaşmaya göre hükümet; selden korunma, daha 
çevre dostu evler ve kuraklığa dayanıklı mahsul-
ler ve daha fakir ülkeler için mali destek gibi uyum 
tedbirlerini uygulamayı kabul etti. Bunun yanı sıra 
yoksulluğu azaltmak için kampanyalar düzeltilmeli, 
iklim değişikliğini en aza indirmek için yeşillen-
dirme çalışmaları yapılmalıdır. Sadece devlet de-
ğil, eğer her ülkenin kendi halkı bu yardımlaşmaya 
girişirse hem iklim değişikliğini azaltabilir hem de 
buna bağlı olan yoksulluk dengesini değiştirebiliriz.

Kaynakça:
https://b2b.partcommunity.com/community/knowledge/tr/detail/10149/%-
C4%B0klim#knowledge_article
https://educalingo.com/en/dic-tr/iklim

İklim Değişikliği ve Yoksulluk YAREN YILMAZ
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Climate is the name given to the average weather 
events such as humidity, wind, temperature, pres-
sure and precipitation observed in a place over a 
long period of time. The sun’s rays, which can en-
ter the world more easily with the thinning of the 
ozone layer, cause extreme warming and cooling 
in some parts of the world, causing changes in the 
climate. As global warming leaves the poles to di-
sappear, the melting of glaciers raises the sea level, 
which disrupts the balance of the world, thus laying 
the groundwork for climate change. These climate 
changes affect all living things badly. While some 
animal species are disappearing, plants are forced to 
face death. In addition to these, animals and plants 
are faced with many more negativities, but climate 
change affects people the most. Poverty, which is 
a global problem, is increasing as a result of this 
change.
So, what causes climate change to cause poverty? 
Drought and floods as a result of the climate crisis 
make agricultural production difficult and increases 
food prices, leading to an increase in hunger, social 
problems and extreme poverty. In 2019, the num-
ber of undernourished people reached 821 million, 
accounting for 11% of the world’s population. Whi-
le it should have snowed in the winter and the sun 
should shine in the summer, this balance was distur-
bed and it started to snow in the spring. Since this 
sudden change in the air negatively affects the plant 
species grown in certain regions, their nutritional 
needs cannot be met. For this reason, the lack of 
plants, whose species are destroyed by the change 
of climate, greatly affects hunger rates. In order to 
meet their adequate nutritional needs, people have 
to resort to ways such as imports, and this causes 
global problems such as poverty as it affects their 
economy badly.

A lot of work is being done and should continue to 
be done to prevent poverty. According to the Uni-
ted Nations Environment Program (UNEP), half 
of climate change funding should be used to help 
poor countries adapt to the effects of global war-
ming such as drought, rising sea levels and flooding. 
The 2015 Paris Agreement aims to reduce today’s 
century’s warming to below 2 degrees Celsius, pre-
ferably below 1.5 degrees Celsius. According to the 
agreement, the governments have agreed to imple-
ment adaptation measures such as flood protection, 
more environmentally friendly homes and drou-
ght-resistant crops, and financial support for poorer 
countries. In addition, campaigns should be correc-
ted to reduce poverty, and greening studies should 
be carried out to minimize climate change. Not only 
the state, but if the people of each country engage in 
this cooperation, we can both reduce climate change 
and change the poverty balance that depends on it.

Resources:
https://b2b.partcommunity.com/community/knowledge/tr/detail/10149/%-
C4%B0klim#knowledge_article
https://educalingo.com/en/dic-tr/iklim
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Dünyamız, yüzde 71’i sularla kaplı bir küre olup 8 
milyon 700 bin canlı türüne ev sahipliği yapmak-
tadır. Su kaynakları da diğer doğal kaynakları gibi 
ihtiyaç kadar kullanılması halinde gezegenimizdeki 
tüm canlılara yetecek miktardadır. Bu canlı türleri-
nin tamamı su kaynaklarını ihtiyacı olan miktarda 
tüketmekte, doğanın dengesini bozmamaktadırlar, 
tek bir tür hariç: İnsan.
İnsanların doğal döngüyü bozması sonucu küre-
sel ısınma, açlık, yoksulluk, eşitsizlik, kaynaklara 
ve eğitime ulaşımda sıkıntılar gibi kritik problem-
ler meydana gelmekte, bu sorunların çözümü an-
cak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarıyla 
gerçekleştirilmesiyle mümkün gözükmektedir. Bu 
hedefler, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafın-
dan belirlenip benimsenmiş olup gezegeni koruma, 
dünyadaki yoksulluğu, açlığı ve eşitsizliği sona er-
dirme, insanlar olarak çevremize verdiğimiz zara-
rı tersine döndürme olup 2030 yılına gelindiğinde 
dünyanın, bireylerin refah içinde yaşadığı daha ba-
rışçıl bir dünya olması adına yapılan evrensel çağrı 
niteliğindedir.

Bu hedeflerin her biri birkaç küresel probleme çö-
züm olarak tasarlanmıştır ve bu problemler yıllarca 
var olmuş, etkisini her daim göstermiş sorunlardır. 
Bu sorunlardan biri son zamanlarda her zaman-
kinden çok gündeme gelmekte, yaz ayları da hızla 
yaklaştığından bizi her zamankinden fazla ilgilen-
dirmektedir. Bu sorun son birkaç yıldır denizlerimi-
zin karşı karşıya olduğu müsilajdır. Bahar aylarıyla 
birlikte bu sene de yavaşça baş göstermeye başla-
yan müsilaj, geçen sene denizlerimizi çok yoğun 
bir biçimde kaplamış, deniz içi canlı çeşitliliğini 
azaltmış, bunun yanı sıra balıkçıların avlanmasını 
da engellemiştir. Deniz sıcaklığının yükselmesi, 
denizin durgunluğunun artması ve bakteriyel or-
ganizmaları besleyen azot fosfor gibi maddelerin 
denize atılan atıklar sebebiyle çoğalması müsila-
jın başlıca sebepleri arasındadır. Bu bize sorunun 
insanların denizleri kirletmesinden ileri geldiğini, 
yani yine insan kaynaklı olduğunu göstermektedir. 

ZEREN 
HAKTANIRLAR

Sudaki Yaşam
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Suyun yaşamımızdaki öneminin bir diğer güncel 
göstergesi de Orta Doğu ve Afrika ülkeleri başta 
olmak üzere dünyamızın pek çok yerinde yaşanan 
su kıtlığıdır. Su kaynaklarına yetersiz erişimi tek 
bir problem olarak düşünmek çok yanlış olacaktır 
çünkü bu sorun beraberinde birçok soruna da öna-
yak olmaktadır. Birçok ülke ve bölgede içecek suya 
doğrudan/evlerinden erişimi olmayan halk, evin ka-
dınlarını saatler boyu süren uzun su kaynağı arama 
yolculuklarına göndermektedir. Kadınlarımızın en 
önemli görevi su taşımak olarak algılanmaktadır. 
Bu hem cehaleti hem de cinsiyet eşitsizliğini bera-
berinde getirmektedir. Uzun saatler boyu süren su 
kaynağı arama yürüyüşlerinden sonra kavuşulan 
su da ne yazık ki bakteri kaynağı olmaktadır. Son 
verilere göre günümüzde dünya nüfusunun yüzde 
20’si güvenilir olmayan içme suları tüketmekte, her 
yıl 200 milyon civarı insan kirli su tüketimi sonucu 
hastalanmakta, 2 milyonu hayatını kaybetmektedir. 
Su sıkıntısı yüzünden hayatları mahvolan insanla-
rın bizim çevremizde olmamaları var olmadıkları-
nı göstermez.  Şunu unutmamalıyız ki, dünyamızın 
kaynakları herkese yetecek miktardadır, eğer biri 
ihtiyacı olan suya erişemiyorsa, bu bir başkaları ih-
tiyacı olandan çok daha fazla su harcayarak onun 
payını da israf ettiğindendir. Basit bir kot pantolo-
nun yapımında bile 10 bin litre su kullanıldığı dü-
şünülürse su tüketimi yalnız su içmek veya yıkan-
maktan ibaret değildir. Her ne kadar tek bir kişi bir 
değişim yapmak için yetersiz gözükse de eğer bu 
makaleyi okuyan her bir insan bir daha ihtiyacı ol-
madığı halde su israf ederken ikinci kez düşünürse 
bu tasarruf edilen binlerce litre su, kurtarılan mil-
yonlarca hayat demektir.

Kaynakça:

http://www.skdturkiye.org/
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Our world is a sphere, 71% of which is covered with 
water and it is home to 8 million 700 thousand spe-
cies. Water resources, like all the other natural re-
sources, are sufficient for all living things in our pla-
net if they are used as needed. All of these species 
consume water resources in the required amount 
and do not ruin the balance of nature, except for one 
species: Human.

As a result of people disrupting the natural cycle, 
critical problems such as global warming, hunger, 
poverty, inequality, problems in accessing resources 
and education occur, and the solution for these issu-
es seems possible only with the ultimate realization 
of sustainable development goals. These goals were 
determined and adopted by the United Nations in 
2015 and are the universal call to protect the planet, 
end poverty, hunger and inequality in the world, re-
verse the damage we do to our environment as hu-
mans, and make our world a more peaceful world 
where individuals live in prosperity, by year 2030.

Each of these goals is designed as a solution to se-
veral global problems, and these are problems that 
have existed for years now, and have always revea-
led their effects. One of these problems has recently 
been on the agenda more than ever, and since the 
summer months are fast approaching, it concerns us 
more than ever. This is the mucilage that our seas 
have been facing for the past few years. The mucila-
ge, which started to appear slowly this year with the 
spring months coming, covered our seas densely last 
year, reduced the diversity of marine life, and also 
prevented the fishermen from hunting. The rise in 
sea temperature, the increase in stagnation of the sea 
and the proliferation of substances such as nitrogen 
and phosphorus that feed bacterial organisms due 
to wastes thrown into the sea are among the main 
causes of mucilage. This shows us that the problem 
is caused by humans polluting the seas, that is, it is 
also human-induced.

ZEREN 
HAKTANIRLAR

Life In Water
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Another current indicator of the importance of wa-
ter in our lives is the water scarcity experienced in 
many parts of the world, especially in the Middle 
East and African countries. It would be wrong to 
consider insufficient access to water resources as a 
single problem, because this problem also causes 
many problems all by itself. In many countries and 
regions, the people who do not have direct/ from 
home access to drinking water send the women 
of the house on long journeys in search of a wa-
ter source that lasts for hours. The most important 
duty of women is perceived as carrying water. This 
leads to both ignorance and gender inequality. Un-
fortunately, the water obtained after long hours of 
searching for a water source is a source of bacteria. 
According to the latest data, 20 percent of the wor-
ld’s population consumes unreliable drinking water, 
around 200 million people get sick every year as a 
result of dirty water consumption, and 2 million die.

Just because people whose lives have been destro-
yed by water shortages aren’t around us, this doesn’t 
mean they aren’t somewhere around. We should not 
forget that the resources earth provides is enough 
for every single person, so if someone does not have 
access to the water they need, that’s because others 
waste their share by spending much more water 
than they need. Considering that 10 thousand liters 
of water is used even in the manufacture of simple 
jeans, water consumption is not just about drinking 
or washing. Although a single person may seem ina-
dequate to make a change, if every person reading 
this article thinks twice about wasting not needed 
water again, it means thousands of liters of water 
saved and millions of lives saved.

Resources:
http://www.skdturkiye.org/
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