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DÜNYAMIZA YARDIMCI OLMAK İÇİN YAPABİLECEKLERİNİZİ 
DÜZENLEYEN BEŞ ZORLUK SİZİ BEKLİYOR.

ANCAK BİR ÇOCUK 
OLARAK 
YAPABİLECEKLERİMİZ 
İLE FARK 
YARATABİLİRİZ.

Dünyanın bazı sorunları olduğunu duymuş olabilirsiniz. Televizyon haberleri, 
gazeteler ve hatta fen dersleri, iklim değişikliği, süper fırtınalar, kuraklıklar, 
nesli tükenmekte olan türler ve yangınlar gibi korkutucu sesler hakkında 
konuşmakla doludur. İnsanlar bu sorunların ne kadar kötü olduğu ve onlar 
hakkında ne yapmamız gerektiği konusunda farklı görüşlere sahiptir.

“Ben sadece bir çocuğum,” 
“Bu yüzden yapabileceğim hiçbir şey 

yok.” diye düşünebilirsiniz.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
PROBLEM 

#1
Dünya atmosferinin zaman içinde yavaşça ısınması veya soğuması normaldir. 
Ancak, son 100 yılda hava kirliliği atmosfere geçmişten çok daha büyük miktarlarda 
karbondioksit gibi gazlar ekledi.
Bu hava kirliliği atmosferin daha fazla ısıyı yakalamasına ve dünyanın birçok 
yerinde ortalama sıcaklıkların doğal olarak olduğundan daha hızlı artmasına neden 
oluyor. Bazı bilim adamları, daha büyük fırtına sistemleri ve geniş kuraklık alanları 
da dahil olmak üzere değişen hava koşullarının iklim değişikliği ile ilgili 
olabileceğine inanıyor.
Şiddetli hava ve yükselen sıcaklıklar dünyanın dört bir yanındaki insanlar için ciddi 
sorunlara neden oluyor. Bitkiler ve hayvanlar da uyum sağlamakta zorlanıyor.

NASIL YARDIM EDEBİLİRSİN?

Bu oldukça kolay! Bir odadan çıktığınızda, uzanın ve ışığı kapatın. Ayrıca, kullanmadığınız 
zamanlarda bilgisayarlar ve televizyonlar gibi elektronik cihazları kapatmayı da unutmayın.

NEDEN YARDIMCI OLUR
ABD'de salınan sera gazlarının yaklaşık üçte biri (Dünya atmosferinin daha fazla ısı yakalamasına 

neden olan gazlar) elektrik üretmekten gelir. Çünkü elektriğin çoğu kömür ve doğal gaz gibi 
yakıtların yakılmasıyla üretilir. Ne kadar az elektrik kullanırsak, o kadar az kirlilik oluşur.

NEDEN YARDIMCI OLUR
Kişisel ve ticari araçlar, ABD'nin her yıl ürettiği sera gazlarının yaklaşık dörtte birini 

oluşturmaktadır. Ne kadar az araba kullanırsak, atmosferimiz o kadar temiz olur.

IŞIKLARI SÖNDÜR

BİSİKLETİNİZİ SÜRÜN
Mümkün olduğunca, arabaya binmek yerine bisikletinizi sürün veya yürüyün. Ailenizin birbirine yakın birkaç 
yeri ziyaret etmesi gerekiyorsa, onlardan merkezi bir yere park etmelerini ve her durakta yürümelerini isteyin.
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DOĞAL KAYNAKLAR 
İÇİN ARTAN TALEP

PROBLEM 

#2

Doğal bir kaynak doğadan, odun, kömür veya petrol gibi, bir şeyler yapmak veya güç 
üretmek için kullandığımız bir şeydir. Dünya nüfusu arttıkça, doğal kaynakları kullanma 
oranımız da artıyor. 
Rüzgar gibi bu kaynaklardan bazıları yenilenebilir. Elektrik üretmek için türbinleri çevirmek 
için kullansak bile rüzgar esmeye devam ediyor. 
Çoğu doğal kaynak yenilenemez, yani bunları kullandığımızda giderler. Kaynakları şu anda 
kullandığımız oranda kullanmaya devam edersek, bu kadar uzun sürmez.

NASIL YARDIM EDEBİLİRSİN?

Odanızda artık kullanmadığınız kitapları, oyuncakları ve oyunları toplayın. (Kırılmış 
veya yıpranmış şeyleri dahil etmeyin.) Arkadaşlarınızın da aynısını yapmasını sağlayın.

Birinin evinde veya bir kütüphane, okul veya toplum merkezindeki bir odada 
buluşacak bir yer bulun. Tüm istenmeyen öğeleri toplayın ve sergi açın. Genç 
arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi gelip “mağazanızdan” bir şey seçmeye davet edin.

Siz ve arkadaşlarınız da iyi bir şeyler bulabilirsiniz! Geriye kalan eşyalarınız varsa, 
bunları yerel bir hayır kurumuna bağışlayın.

NEDEN YARDIMCI OLUR
Kişisel bir eşyanızı başka biriyle paylaştığınızda, sınırlı doğal kaynaklarımızın daha uzun süre 
kullanılmasına yardımcı olursunuz.

NEDEN YARDIMCI OLUR
Kağıt ağaçlardan yapılır. Bir kitabı kütüphaneden satın almak yerine ödünç almak, daha az 
ağaç kesildiği anlamına gelir.

ESKİ OYUNCAKLAR

YEREL KÜTÜPHANENİZİ KULLANIN
En sevdiğiniz serinin bir sonraki kitabı raflara çıktığında kitapçıya koşmak yerine, yerel 

kütüphanenizden kontrol edin.
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BİTKİLER VE HAYVANLAR 
HABİTATLARINI KAYBEDİYOR!

PROBLEM 

#3
Habitat, hayvanların (ve insanların) yaşadığı yerlerin adıdır. Dünya'nın artan nüfusuna yer 

açmak için şehirlerimizi, çiftliklerimizi ve endüstrilerimizi sürekli genişletiyoruz.

Bazı hayvanlar nüfuslu bölgelerde hayata adapte olsa da, çoğu hayatta kalmak için yabani 
yerlere ihtiyaç duyar. Biz insanlar yaşam alanlarımızı genişlettikçe, bitki ve hayvanların evlerini 
yok ediyoruz.

Nasıl Yardım Edebilirsin?

Kuşlar, tüm hayvanlar gibi hayatta kalabilmek için dört şeye ihtiyaç duyarlar: yiyecek, su, barınak 
ve yavrularını yetiştirecek yerler. Bu şeyleri arka bahçenizde, hatta dairenizin balkonunda 
sağlayabilirsiniz. İşte bazı kolay projeler (ancak bir yetişkinin iznini aldığınızdan emin olun):
•Çiçek dikmek.  Make sure they provide nectar; some flowers don’t.

•Çiçeklerinizin bir kısmını tohum ekmek için kullanın. Bu, tohum kafalarını çıkarmak yerine bir
sonraki bahara kadar bırakmak anlamına gelir.

•Bir kuş besleyici kurun.

•Bir kuş evi inşa et ve as.

•Bir kuş banyosu kurun. Süslü olmak zorunda değil. Çöp kutusu kapağı bile kullanabilirsiniz. Suyu
her gün değiştirmeyi unutma.

•Bir fırça yığını oluşturmak için bahçenizdeki ağaçlardan ve çalılardan budanmış çubukları kullanın.

NEDEN YARDIMCI OLUR?
Nektar ve tohum kafaları olan çiçekler hayvanlar için yiyecek sağlar. Kuşevleri boşluk yuvalayan 
kuşlara yavrularını yetiştirmek için bir yer verir. Kuş banyoları su sağlar. Fırça yığınları böcekler, 
örümcekler, yılanlar ve kurbağalar gibi yaratıklar için evler sağlar. Bu projelerin her biri, yıl boyunca 
bahçenizde yaşayan yaratıkların yanı sıra göç sırasında geçen böcek ve kuşlara yardımcı olur.

Ülke genelindeki gönüllüler, topluluklarındaki yaşam alanlarını düzeltmek için çalışıyorlar. 
Birçoğuçocukları katılmaya davet ediyor, ancak yanınızda bir yetişkine ihtiyacınız olabilir.
Nasıl yardımcı olabileceğinizi görmek için yerel doğa merkezleri veya çevre eğitim kurumları ile 
iletişime geçin.

NEDEN YARDIMCI OLUR
Gönüllü projeler arasında çöp toplamak, istilacı türleri kontrol etmek, nehir kıyılarını restore etmek 

ve çok daha fazlası yer alıyor. Tüm bu faaliyetler yaban hayatı ve insanlar için yaşam alanlarını 
iyileştirir.

KUŞLARI ARKA BAHÇENİZE DAVET EDİN

ALANINDA UZMAN HABİTAT BAKIM GÖNÜLLÜSÜ
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BİR SÜRÜ ÇÖP!!
PROBLEM 

#4
Ayakkabıları, bilgisayarları, video oyunlarını ve daha pek çok şeyi seviyoruz! İşletmeler, daha 

çekici görünmesi için tüm yeni şeyleri süslü ambalajlara sarıyor. Tüm bu ambalajlar, eski, kırık 
eşyalarla birlikte çöp kutusuna çıkıyor.

Çöplerimiz sadece çöplükleri doldurmakla kalmıyor, çoğu da okyanuslarda bitiyor. Bu çöp deniz 
hayvanları ve kuşları öldürüyor.

NASIL YARDIM EDEBİLİRSİN?

Kendi paranızla veya bir yetişkinin yardımıyla, tekrar tekrar kullanabileceğiniz bir su şişesi 
satın alın. Arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi de aynısını yapmaya teşvik edin.

NEDEN YARDIMCI OLUR
Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün yaklaşık 50 milyon şişe atılıyor. Plastik geri 

dönüştürülebilir olsa da, su şişelerinin büyük çoğunluğu düzenli depolama alanlarına girmektedir. 
Hepimiz yeniden kullanılabilir şişelere geçersek, çöp dağlarını ortadan kaldırabiliriz!

Ailenizin günlük yiyecek atıklarını (muz kabukları, elma çekirdeği ve pizza kabukları gibi) 
toplayın ve solucanlara besleyin! Solucan kutuları plastik küvetlerden veya ahşaptan kolayca 
yapılabilir.

Bir solucan kabında, solucanlar ve diğer canlılar yiyecek ve avlu atıklarını verimli toprak 
benzeri kompost haline getirir. 

NEDEN YARDIMCI OLUR
Solucanların ve diğer yaratıkların yiyecek atıklarınızı atmak yerine yutmasına izin verirseniz, 

çöp kutunuzda ve yerel çöp alanınızda yerden tasarruf edersiniz. Ayrıca, solucanların yaptığı 
kompostu alabilir ve bitki yetiştirmek için kullanabilirsiniz.

YENİDEN KULLANILABİLİR SU ŞİŞESİ

BİR KUTU YAPIN
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KULLANILABİLİR SU 
YETERLİ DEĞİL!

PROBLEM 

#5

Dünyadaki suyun yüzde birinden daha azı temiz ve kullanılabilir. Dünyadaki birçok bölge, 
Kuzey Amerika bile, ciddi su kıtlığı ile mücadele ediyor. Nehirlerde ve yeraltı su kaynakları 
üzerinde büyüyen şehirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildir. Yağışın bol olduğu yerlerde 
bile, birçok topluluk sularını yeraltı su kaynaklarından alır. Bu doğal yeraltı depolama tankları, 
yeniden doldurabileceklerinden daha hızlı boşaltılmaktadır.

NASIL YARDIM EDEBİLİRSİN?

Bardağınızı suyla doldurmak istediğinizde, sadece içeceğinizi düşündüğünüz miktar kadar alın.

NEDEN YARDIMCI OLUR?

Bardakta biten su vücudunuz için iyidir, fazlası boşa harcanır.

Bir dahaki kot pantolon ihtiyacınız olduğunda, ebeveynlerinizden sizi bir satış mağazasına götürmelerini isteyin.

NEDEN YARDIMCI OLUR?
Bir kot pantolon yapmak için tahmini 6750 litre su gerekiyor! Kullanılmış bir çift satın alın 

ve sekiz kişiye bir yıl boyunca içme suyu sağlamak için yeterli su tasarrufu sağlayın.

KUPANIZDAKİ SUYU BİTİRİN!

KOT PANTOLONUNU PERAKENDE MAĞAZASINDAN SATIN AL
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Düzenli olarak dışarı çıkmaya çalışın. 
Bir arka bahçeniz varsa, oturup rüzgar ve kuşları dinleyebileceğiniz özel bir yer 

bulun. Kiri kazın. Kayaları ters çevirin. Havalı yaratıklar arayın. Bir dairede 
yaşıyorsanız, balkonda oturun veya yerel bir parkı ziyaret edin. Mahallenizde 

yürüyüşe veya bisiklete binebilirsiniz. Mümkünse, yerel bir yürüyüş yapın.

NEDEN YARDIMCI OLUR?
Şehir genelinde kesilecek güzel, eski bir ağaç hakkında bir haber gördüğünü düşünün. Biraz üzgün 

hissedebilirsiniz, ama muhtemelen çok fazla dikkat etmezsiniz. Şimdi ağacın bahçenizde olduğunu ve 
dallarında tırmanırken büyüdüğünüzü hayal edin. O ağaç hakkındaki hislerin muhtemelen çok daha 
güçlü olurdu. Doğada zaman geçirirsek, daha iyi bilir ve anlarız. Doğal dünya bizim için önemli 
olacak ve onu korumaya daha yatkın olacağız.

DÜNYAYI 
TANIMAK!

SON BİR ŞEY DAHA 
YAPABİLİRSİN.

Dünyaya yardım etmek için yapabileceğiniz bir şey 
daha var.

Su tasarrufu yapmaz veya iklim değişikliğine veya diğer şeylere 
yardımcı olmaz, ancak yine de gerçekten önemlidir.




