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

- Çevre ve Sivil Toplum

- Çevre ve Türkiye'de Sivil

Toplum

- Çevre Sohbetleri: 

 Erdem Vardar

- İklim Krizi ve Toplumsal

Cinsiyet

- İklim Krizi ve Toplumsal

Cinsiyet - 2

 

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


Çevre ve Sivil Toplum

Evimiz yanarken sessizce oturmamak için ne yapmalıyız? Bu soruyu başından beri sorarken
hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Bu ay çevre ile ilgili sivil toplum faaliyetlerinden
bahsedecek; çevre mücadelesinde sivil toplumun rolünü, uluslararası ve yerel aktörlerin
konu ile ilgili adımlarının bazılarını anlatacağız. Bu haftaki bölümümüz uluslararası sivil
toplumdan bahsediyoruz.

Bölüme bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Bölüm içerisinde bahsettiğimiz referanslar için bu linke tıklayın. 

Çevre ve Türkiye'de Sivil Toplum

Bu ay çevre ile ilgili Türkiye'deki sivil toplum faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Türkiyeli sivil
toplum aktörlerinin yerel ve ulusal çevre kirliği ve küresel iklim değişikliği ile mücadele için
neler yaptıklarından bahsedeceğiz.

Bölümü bu linkten dinleyebilirsiniz.

Bölüm içerisinde bahsettiğimiz referanslara bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.                      

1

https://open.spotify.com/episode/3WthS5t7ktEF8W6f5NdwHF?si=7d58cf3f7d784fe4
https://iyacep.com/2021/08/05/12-bolum-cevre-ve-sivil-toplum/
https://open.spotify.com/episode/3W6gPFSrKm8QOXbofo0hCE?si=d33b58bae4564e67
https://iyacep.com/2021/08/17/13-bolum-cevre-ve-turkiyede-sivil-toplum/


Çevre Sohbetleri: Yuva Derneği Kurucu
Direktörü Erdem Vardar

Bu ay Çevre Sohbetleri'nin konuğu Yuva Derneği Kurucu Direktörü Erdem Vardar.
Kendisiyle dünyada ve Türkiye'de sivil toplumun, iklim krizi ile mücadeledeki önemini
konuştuk. Ayrıca Yuva Derneği'nin bu alanda neler yaptığını öğrendik. Son olarak
dinleyicilerimizin Yuva Derneği'nin etkinlerine nasıl dahil olabileceklerini, sizler için Erdem
Vardar'a sorduk.

Erdem Vardar yüksek işletme mühendisi. Türkiye’de ve yurtdışında Greenpeace ve
Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum kuruluşlarında proje koordinatörü ve program
yöneticisi olarak çalıştı. Bir yandan da yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarına kapasite
geliştirme eğitimleri verdi. Beş yıl boyunca Alman Yetişkin Eğitimi Merkezleri Birliği’nin
(DVV International) Türkiye ülke direktörlüğünü üstlendi. 2010 yılında bir grup arkadaşıyla
birlikte ekoloji, insan hakları, yoksulluğun azaltılması ve yetişkin eğitimini bir araya
getirmeyi amaçlayan Yuva Derneği’ni kurdu.

Yuva Derneği ise Dünya Vatandaşlığı Programı altında her yaştan gençlere ve yetişkinlere
ekoloji ve iklim okuryazarlığı eğitimleri veriyor. Bugüne kadar 3500'den fazla kişi bu
eğitimlerden yararlandı, katılımcıların üçte birinden fazlası bu konularda gönüllü veya
profesyonel çalışmalarda yer aldı, yarısından fazlası yaşamında daha sürdürülebilir adımlar
attı.

Bölüme bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2

https://open.spotify.com/episode/7LDVx0iW15LLrJMctbFo3N?si=39b019420a87400b


İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet
 
 Bu ayın temasını toplumsal cinsiyet ve iklim krizi olarak belirledik. Ay boyunca, iklim krizine

toplumsal cinsiyet perspektifinden nasıl bakılabileceğini tartışacağız. Bu bölümüyse temel
kavramları ve düşünceleri anlamaya ayırdık. Yani ilk başta toplumsal cinsiyet derken ne
demek istediğimize dair kısa bilgiler vereceğiz. Sonra da iklim krizi ve toplumsal cinsiyet
ilişkisini geniş bir çerçeveden anlatmaya çalışacağız. Kullanılan kaynakları görmek, ve queer
ekoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu linke tıklayabilirsiniz. 

Bölümü bu linke tıklayarak dinleyebilirsiniz. 

İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet - 2

Bu bölümde toplumsal cinsiyet açısından dezavantajlı gruplar neden iklim değişikliğinden
daha fazla etkileniyor, ekofeminist teori bunu nasıl açıklar, çevre korumayı dert edinmek
neden feminist bir hareket olarak görülür gibi soruları tartışacak ve Türkiye’deki çevre
mücadelesinde kadınların rolünden bahsedeceğiz.

Bölüme bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Bölümde kullandığımız referanslara bu linkten ulaşabilirsiniz. 
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https://iyacep.com/2021/10/10/iklim-krizi-ve-toplumsal-cinsiyet/
https://open.spotify.com/episode/1KXlw9zxGmmLDf2hzBxjga?si=85694f8ec3914043
https://open.spotify.com/episode/49PIqux6ebTTzvcM2oM5J1?si=83497727879d4b92
https://iyacep.com/2021/10/18/iklim-krizi-ve-toplumsal-cinsiyet-2/

