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ÇEVRE İÇİN PODCAST
BÜLTEN
Çevre için Podcast, British Council'ın destekleriyle hazırlanmaktadır. 

BÖLÜMLER

Neden Çevre için Podcast?

Podcast serimize, iklim krizine dair doğru bilgiye ulaşımı
kolaylaştırmak için başladık. Dünyanın yaşadığı iklim
değişikliğini, bu değişimlerin etkilerini, ve alabileceğimiz
önemleri derinlemesine araştırmış akademik çalışmaları,
sizlere en basit haliyle aktarıyoruz. Aynı zamanda iklim
değişikliğini ve krizini konuşmaları için alanında yetkin
araştırmacılar ve aktivistlerle görüşmeler yaptığımız
bölümlerimiz de var. Podcast serisini Mert Koçak ve Nur Sultan
Çırakman hazırlamaktadır. 

Bölümlere Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast
sayfalarımızdan erişebilirsiniz. 

- İklim Değişikliğinden İklim

Krizine

- İklim Değişikliği ile

Mücadelenin Temel Taşları

- Paris Anlaşması ve İklim

Değişikliği

- Çevre Sohbetleri: 

Prof. Levent Kurnaz

- Nedir Bu Sürdürülebilirlik?

-Sürdürülebilir Tüketim

https://open.spotify.com/show/2pO5UZ2WjhgJ7jrolB8AEF?si=fe3ba06309b44a5c
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDg1Nzc3NS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjg0eaRzvn0AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=en-TR
https://podcasts.apple.com/us/podcast/%C3%A7evre-i%C3%A7in-podcast/id1563265297?uo=4


İklim Değişikliğinden İklim Krizine

Bu bölümde, iklim ve çevre konusundaki temel kavramlardan bahsettik. Temelleri
anlamanın içinde bulunduğumuz sorunu daha detaylı anlamamızı sağlayacağını
düşünüyoruz. Bölümde bahsedeceğimiz kavramlar ise şöyle: küresel iklim değişikliği, acil
iklim durumu, biyoçeşitlilik ve karbon ayak izi.

Bölümü bu linkten dinleyebilirsiniz.

Bölüm içersinde çevreye olan etkimizi hesaplamak için kullandığımız kaynaklara ve
referanslara bu linkten ulaşabilirsiniz. 

İklim Değişikliği ile Mücadelenin Temel
Taşları

Bu bölümde iklim ve çevre konusundaki temel kavramlardan bahsetmeye devam ettik.
Bölümde bahsettiğimiz kavramlar ise şunlardı: sorumluluk, çevre hakkı, aktivizm ve
sürdürülebilirlik. 

Bölümü bu linkten dinleyebilirsiniz.

Bölüm içerisinde bahsettiğimiz referanslara bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.                      
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https://open.spotify.com/episode/1U4kzVTbJQoilarjkNh4xi?si=928dc8e62b9e4518
https://iyacep.com/2021/04/02/1-bolum-iklim-degisikliginden-iklim-krizine/
https://open.spotify.com/episode/1mHaNZ3IUjX5Jbq1ujjT35?si=643ae929b4d04970
https://iyacep.com/2021/04/09/2-bolum-iklim-degisikligi-ile-mucadelenin-temel-taslari/


Paris Anlaşması ve İklim Değişikliği
 
 Bölümün konusu, son zamanların iklim değişikliği ile ilgili en güncel tartışma konularından

Paris Anlaşması. Bölümde anlaşmayı hazırlayan süreçten, anlaşmanın maddelerinden ve
Türkiye, ABD ve Çin’in anlaşmaya karşı tutumlarından bahsedeceğiz. 

Bölüme bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Bölüm içinde bahsettiğimiz referanslara bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Çevre Sohbetleri: Prof. Levent Kurnaz

Bu bölümde konuğumuz Profesör Levent Kurnaz. Kendisi 1994 yılında Pittsburg
Üniversitesi’nden Fizik alanında doktora aldı. 1998 yılından beri de Boğaziçi Üniversitesi Fizik
Bölümünde akademisyenlik yapmakta. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği
ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü.

Profesör Kurnaz, bu bölümde iklim değişikliğini geniş bir çerçeveden, her kesimden
dinleyicimizin ilgisini çekecek bir şekilde anlatıyor. “İklim değişikliği ile mücadelede
sorumluluk kimlerde?”, “Türkiye iklim değişikliğinden nasıl etkilenecek?”, “Kovid-19
Pandemisi çevre ile ilişkimizi nasıl etkiledi?” gibi sorunların cevaplarını, bu bölümde
bulabilirsiniz.

Bölümü bu linkten dinleyebilirsiniz.                    
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https://open.spotify.com/episode/4U47yuccOXvoGVb5yJrLqo?si=b739a6c515c1413f
https://iyacep.com/2021/04/15/3-bolum-iklim-degisikligi-ve-paris-anlasmasi/
https://open.spotify.com/episode/4gE38CGWX5GEvH0ctkOli0?si=f1c9507ea71344e5


Nedir Bu Sürdürülebilirlik?
 
 
 

Bu bölümde sürdürülebilirlik nedir, sürdürülebilirlik kavramı nasıl ortaya çıkmıştır,
günümüzde sürdürülebilirlik için atılan önemli adımlar nelerdir ve son olarak sürdürülebilir
bir yaşamın önündeki önemli engeller nelerdir gibi önemli konuları konuşacağız.

Bölümü bu linke tıklayarak dinleyebilirsiniz. 

Bölüm içinde kullandığımız referanslara şuradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir Tüketim

 Bu bölümde sürdürülebilir tüketimden bahsettik. Bunu yaparken çevreye etkisi en çok olan
sektörlerden olduğunu düşündüğümüz üç sektöre odaklandık: gıda, tekstil ve kozmetik. 

Bölüme bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Bölümde kullandığımız referanslara bu linkten ulaşabilirsiniz. 
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https://open.spotify.com/episode/4guL1cyT13YqJte2QC8lyH?si=95274d15c54345f0
https://iyacep.com/2021/05/08/5-bolum-nedir-bu-surdurulebilirlik/
https://open.spotify.com/episode/51XIReUC83VNcTBaNZLfSw?si=5e7a56ab55054d56
https://iyacep.com/2021/05/13/6-bolum-surdurulebilir-tuketim/

