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Çevre için Podcast, British Council'ın destekleriyle hazırlanmaktadır.

Neden Çevre için Podcast?
BÖLÜMLER

Podcast serimize, iklim krizine dair doğru bilgiye ulaşımı
- Çevre Sohbetleri:

kolaylaştırmak için başladık. Dünyanın yaşadığı iklim

Dr. Şiir Kılkış

değişikliğini, bu değişimlerin etkilerini, ve alabileceğimiz

- Gıda Güvenliği

önemleri derinlemesine araştırmış akademik çalışmaları,

- Gıda Güvenliği - 2
- Çevre Sohbetleri:
Prof. Fikret Adaman

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.

Çevre Sohbetleri: Dr. Şiir Kılkış
Bu hafta Çevre Sohbetleri’nin konuğu Dr. Şiir Kılkış. Kendisi TÜBİTAK’ta Başuzman ve
Danışman olarak çalışmakta ve aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Yer Sistem
Bölümleri Bölümü’nde Sürdürülebilir Kalkınma Dersleri vermektedir. Bunlara ek olarak
Enerji, Su ve Çevre Sistemlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Bilimsel Komite Üyesi'dir.
Aynı zamanda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Altıncı Değerlendirme
Raporu’nda ülkemizden seçilen ilk başyazar olarak görev almaktadır.
Dr. Kılkış ile sürdürülebilirlik üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Sürdürülebilirliğin
canlı yaşamı ve dünya için önemi, sürdürülebilir şehirler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
üzerine konuştuk.“Çevre İçin Podcast” British Council desteğiyle yayınlanmaktadır.
Bölüme ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Gıda Güvenliği
Bu bölümde gıda güvenliği nedir, gıda güvenliğini sağlamak için uluslararası düzlemde
harcanan çabalar nelerdir gibi konuları konuşacağız.
Bölüme bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bölümde kullanılan referanslara bu linkten ulaşabilirsiniz.
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Gıda Güvenliği - 2
Gıda güvenliği nedir, şehirleşmenin gıda güvenliğine etkisi nedir, pandemi gıda
güvensizliğini nasıl etkiledi gibi soruları tartıştığımız bölümümüzde ayrıca Türkiye’de gıda
güvenliği alanında kurumsal sorumluluklardan bahsettik.
Bölüme ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.
Bölümde kullanılan referanslara bu linkten ulaşabilirsiniz

Çevre Sohbetleri: Prof. Fikret Adaman
Bu bölümün konuğu Profesör Fikret Adaman. Fikret Adaman lisans ve yüksek lisansını
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladıktan sonra doktorasını İngiltere’deki
Manchester Üniversitesi'nden aldı. Pek çok okulda ders verdikten sonra şu anda Boğaziçi
Üniversitesi'nde hocalık yapmaktadır. Alternatif ekonomiler ve politik ekoloji çalışma
alanları arasındadır. Aynı zamanda, Sürdürülebilir Kalkınma alanında çalışmaları devam
etmekte ve şu anda Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli
araştırmacı olup tarım sektörü ve iklim değişikliğinin gıda rejimleri ve politikalarına olan
etkisi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Fikret Hoca ile gıda güvenliğinin önemi ve karşısındaki tehlikeler, Türkiye’de ve dünyada
tarım politikaları ve tarımın dönüşümü ve konu ile ilgili atabileceğimiz adımlar hakkında
oldukça bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik.
Bölüme ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

2

