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Çevre için Podcast, British Council'ın destekleriyle hazırlanmaktadır.

BÖLÜMLER

Neden Çevre için Podcast?

- Çevre Sohbetleri:
Dr. Kristen Biehl ve Dr.
Özlem Aslan

Podcast serimize, iklim krizine dair doğru bilgiye ulaşımı
kolaylaştırmak için başladık. Dünyanın yaşadığı iklim

- İklim Değişikliği ve Göç

değişikliğini, bu değişimlerin etkilerini, ve alabileceğimiz

Üzerine

önemleri derinlemesine araştırmış akademik çalışmaları,

- Veganlığın İklim Krizine
Etkileri
- Ekoloji Hareketinde
Gençlerin Rolü

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.

- Gıda Güvenliği ve Gıda
Egemenliği Nedir?

Bölümlere Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast
sayfalarımızdan erişebilirsiniz.

Çevre Sohbetleri: Dr. Kristen Biehl ve Dr.
Özlem Aslan
Bu bölümde Çevre Sohbetleri'nin konuğu Dr. Kristen Biehl ve Dr. Özlem Aslan. Biehl ve
Aslan ile Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi'nden çıkan
"Göç ve Çevre Çalışmalarında Toplumsal Cinsiyet Nerede" isimli raporları ve çevre
mücadelesi ile toplumsal cinsiyet ilişkisi hakkında konuştuk.
Rapora bu linkten ulaşabilirsiniz.
Bölüme ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

İklim Değişikliği ve Göç Üzerine
Çevre Sohbetleri’nin bu bölümünde konuğumuz Barış Can Sever. Barış, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora adayı ve çalışmalarını iklim degişikliğinin sosyoekonomik etkileri ve iklim göçü üzerine sürdürmekte. Kendisiyle konu ile ilgili çalışmaları
hakkında konuştuk.
Bölüme bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Veganlığın İklim Krizine Etkileri
Bu haftaki konuğumuz Selver Sezen Kutup. Sezen Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Hakları
Topluluğu’nun kurucularından biri, aynı zamanda aynı okulda Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nde doktora çalışmalarını sürdürmekte. Uzun yıllardır vegan hayatı benimsemiş ve
üniversite yıllarından beri kampüslerde doğal hayatı korumak adına çalışmalar yürüterek
konu ile ilgili eğitimler veriyor. Sezen ile bölümlerimizde de sık sık değindiğimiz vegan
olmak ve iklim krizi ilişkisini konuştuk. Bölümde ayrıca toplumsal cinsiyet ve Türkiye’de
vegan hareket gibi konulara da değindik.
Bölüme ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Ekoloji Hareketinde Gençlerin Rolü / ODTÜ
Yol Projesi
Bu haftaki konuğumuz Tunahan Gözlügöl. Tunahan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci
İnisiyatifi'ne dahil ve okuldaki ekoloji hareketinde aktif rol almakta. Kendisiyle Türkiye ve
dünyada ekoloji hareketinde gençlerin yeri ve tartışmalı ODTÜ - İncek Yolu’nun ODTÜ
ekolojisine etkisi üzerine konuştuk.
Bölüme ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.
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Gıda Güvenliği ve Gıda Egemenliği Nedir?
Çevre için Podcast serisinin bu bölümdeki konuğu Dr. İrem Soysal Al. Kendisiyle gıda
güvenliği ve gıda egemenliği üzerine çok ilginç bir sohbet gerçekleştirdik. Gıda
egemenliğinin ne olduğunu, gıda güvenliğinden farkının ne olduğunu merak eden
dinleyicilerimiz, bu bölümü dinleyerek öğrenebilir. Dr. Soysal Al, ayrı alternatif ve dayanışma
ekonomilerinin ne olduğunu ve kadın emeğinin kolektif ekolojideki yeri gibi diğer çok
önemli konuları da derinlemesine ele aldı.
Dr. Soysal Al, Maltepe Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğretim üyesi olarak
çalışmakta. Akademik ilgi alanları kır ve kent sosyoloji ve gıda ve tarım sosyolojidir. Özellikle
gıda egemenliği hareketi içerisinde konumlandırdığı, kentli ekolojik gıda inisiyatifleri
üzerine yaptığı çalışmaları devam etmekte.
Bölüme ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

3

