
İKLİM? HEPİMİZİ  
İLGİLENDİRİYOR!

İKLİM BİLGİNİZİ TEST  
EDİN VE İLHAM ALIN!

NEREDEN BAŞLAMALI?

GİRİŞİMİMİZE AİT BİR BÖLÜMÜ  
ŞURADA BULABİLİRSİNİZ

Video için Youtube            Katkılar için Instagram 

HALİHAZIRDA DESTEKÇİLERİMİZ

BAŞKA BİR DİLDE KENDİNİZİ  
EVİNİZDE HİSSEDER MİSİNİZ?

MAHALLEDE BİR ŞEYLER  
YAPMAK İSTER MİSİNİZ?

İklim değişikliği hepimizi etkiliyor.  
Etkileri Münih’te de çoktan hissediliyor.  

Münih, 2035 yılına kadar iklim üzerindeki etkisini sıfırlamak 
istiyor. Birlikte neler yapabileceğimizi gösteriyoruz.

Destekçiler: Münih Belediyesi Çalışma ve Ekonomi Departmanı |  
Tasarruf Bankası | Selbach Çevre Vakfı | Heidehof Vakfı | Münih  
Gönüllüleri Derneği | Leocor gGmbH
Yardımda bulunanlar: Klimacafé München | oekomm e.V. | Parents 4 
Future München | München kocht!

Basın kanununa göre sorumlu: Leocor gGmbH, Sickenberger Straße 12, 
80997 München

BİZE KATILMAK İSTER MİSİNİZ?

Mücadelemize destek olmanızdan mutluluk duyarız. 
Gönüllü olarak, bağış yaparak veya sponsor olarak. Bize 
info@leocor.org adresinden yazabilirsiniz. Teşekkürler!

Daha fazla bilgi isterseniz  
Ana sayfamızda yer alan bilgilere göz atabilir  
ve iklim testinin çözümüne bakabilirsiniz. 

Veya siz de bir şeyler yapmak isterseniz  
Ana sayfamızda yer alan uygulamalı aktivitelerimizden  
birini seçin ve aktif olun. Birlikteyken 
iklimi korumak mutlu eder!

www.leocor.org/klimainitiative-muenchen

Biz kimiz:  
“Münih İklim Girişimi”, şehirlerini seven ve iklim ve çevre koru-
ma konularına kendilerini tutkuyla adamış Münih sakinlerin-
den oluşan bir ekiptir.

Ne istiyoruz:  
Bir şeyleri harekete geçirebilmek için iklim ve çevrenin korun-
ması konusunda Münih halkının kalbini kazanmak istiyoruz!

Evinde Almanca dışında bir dil konuşanlar da dahil olmak 
üzere Münih'te yaşayan herkese ulaşmak istiyoruz.  
Bu nedenle hazırladığımız materyalin çevirileri üzerinde  
çalışıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olmak ister misiniz? 
Bize info@leocor.org e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Hayalimiz: Her ilçede, o bölgede yaşayan insanların bir ara-
ya geleceği ve yerel olarak fark yaratmaya çalışacağı aylık 
bir iklim toplantısı düzenlemek. Halihazırda devam eden 
bazı iklim toplantıları var ve bu sayı gittikçe artıyor.

Her toplantıda farklı bir heyecan verici konu ortaya konuyor 
(örneğin, az parayla iyi, sağlıklı ve iklim dostu yemek pişir-
mek, balkonda bir yaşam adası oluşturmak veya elektrik 
üretimi; kendi dünyamızı kendimiz yaratmak). 

Konu önermek mi istiyorsunuz? Bir adım öne gelin!  
Siz ne getirirseniz toplantı onlarla yapılır. Ya da bölgenizdeki 
bir iklim buluşmasının nasıl bir şey olduğunu görmek ve 
diğer iyi insanları tanımak mı istiyorsunuz? O zaman bize 
yazın: info@leocor.org.



BİZ NELER YAPABİLİRİZ? İKLİM BİLGİNİZİ TEST EDİN!*SORUN NEDİR?

SONUÇLARI NELERDİR?

Siyaset, iklim dostu davranışları teşvik etmek için yapılar ve 
teşvikler oluşturmalıdır. Aynı zamanda iklime zarar veren 
davranışları önleyecek kadar da cesur olmalıdır. Bunun için 
hepimizin baskı yapması gerekiyor. Her bir oy çok önemli.

Ayrıca, hepimiz iklimi koruyabilir ve daha az  
sera gazına neden olabiliriz: 

1. Küçük ölçekte enerji dönüşümü: 
Yeşil bir elektrik sağlayıcısına geçin, balkonda elektrik  
üretmeye başlayın veya bir fotovoltaik sistem satın alın 

2. İklim dostu beslenme: 
Daha az hayvansal ve daha çok bitki bazlı gıdalar yiyin 
üretimine ve menşeine dikkat edin 

3. Yeşil hareketlilik: 
Artık uçağa binmeyin, arabayı evde bırakın, daha fazla bisiklet 
kullanın, toplu taşımaya güvenin 

4. Tüketimi azaltma: 
Daha az satın alın (örn. giysi), daha çok tamir edin 
veya yeni almak yerine ikinci el satın alın 

5. Ama hepsinden önemlisi:  
Aktif olun. Araştırın, aileniz ve arkadaşlarınızla iklim hakkında 
konuşun, iş yerinde çevre ve iklim korumasına dahil olun, 
bölge komitesine iklimi koruyucu talepler gönderin, bir çevre 
derneğine katılın, gösterilere gidin

Daha fazla seçeneği, ipuçlarını ve bilgileri şurada bulabilirsiniz

www.leocor.org/klimainitiative-muenchen

Küresel ısınmayı ancak birlikte olursak durdurabiliriz.  
Bir derecenin onda biri bile çok önemli. Hem bizim için hem 
de çocuklarımız için. Yaşanabilir bir dünya için. Buna tüm 
kalbimizle inanıyoruz.

1 Almanya'da 1881 yılından 
bu yana yaşanan en 

sıcak 10 yılın kaç tanesi 
2000 yılından sonra gerçek-
leşmiştir? 

a) 2 
b)  7 
c)  9 

2 Bavyera'da sıcaklığın 
son 10 yıldaki değişimi 

nasıldır?
 
a)  0,2 derece  

soğudu. 
b)  1 derece  

ısındı. 
c)  Hiç değişiklik  

olmadı. 

3 Balkonda elektrik ürete-
rek ortalama 2.500 kwh 

tüketimle elektrik faturasında 
yüzde kaç tasarruf sağlana-
bilir?
 
a)  %5 
b)  %30’a kadar
c)  %50’ye kadar 

4 Tofu burgere kıyasla sı-
ğır etinden yapılmış bir 

burgerin CO2ayak izi nasıldır? 

a)  Tofu, sığır etinden  
%5 daha kötüdür.

b)  Sığır etinin  
ayak izi  
iki katıdır. 

c)  Sığır etinin  
ayak izi  
10 kat fazladır.

5 Uçak yerine trenle gider-
seniz Münih - Berlin ara-

sında ne kadar CO2 tasarrufu 
sağlarsınız?
 
a)  %18 
b)  %55
c)  %89 

6 Bir kot pantolon    üre-
tilmesi için kaç litre su 

gerekir? 

a)  2.000 litre 
b)  8.000 litre 
c)  15.000 litre

7 Bir insan haftada ortala-
ma ne kadar plastik yer? 

a) Hiç, insanlar plastik yuta-
maz. 

b)  Bir banka kartına eşdeğer 
miktarda

c)  Bir dilim biftek kadar  
(300 g) 

* Cevapları web sitemizde 
bulabilirsiniz:  
www.leocor.org/ 
klimainitiative-muenchen

Biz insanlar yaklaşık 200 yıldır arabalar, evler, şirketler,  
yaptığımız tüketim ve benzeri yollarla doğaya sera gazı 
salıyoruz. 

Sera gazları da içinde yaşadığımız dünyayı tıpkı sera gibi ısıtır: 
Güneş ışınlarının geçmesine izin verilir, termal radyasyon 
tutulur. Sıcaklık gitgide artar. Bunun sonucunda aşırı sıcak 
hava dalgaları, kuraklık ve hatta seller gibi aşırı hava koşulları 
ortaya çıkar. 

Sıcak yaz aylarında şehirlerimiz haftalarca sıcak kalır.  
Geceleri de sıcaklık düşmez ve uyumak zorlaşır. 
Gezegenimiz ne kadar ısınırsa, bizim için kısıtlamalar ve 
tehlikeler de o kadar artar. Ve bu artık giderek daha belirgin 
bir hal alıyor.

• Sıtma ve Zika virüsü gibi tropikal hastalıklar artar. 

• Noodle, muz, kahve, bira gibi bazı gıdalar az bulunur  
veya çok pahalı hale gelir. 

• Yazlar kuru geçtiğinde su kesintileri yaşanabilir. Açık 
havuzlara girmek artık mümkün olmayabilir. 

• Sıcaklık yüzünden ölümler artabilir. Yaşanacak her sıcak 
hava dalgası artık daha fazla can alacak. 

• Aşırı hava olayları nedeniyle tehlikeler artar ve ortaya 
çıkan hasarların telafi edilmesi için gerekli maliyet artar.

• Yoksul ülkelerde hasat düşüşü nedeniyle ortaya çıkan 
açlık ve kıtlık

PARİS  
İKLİM ANLAŞMASI

Tüm bunların ne anlama  
geldiğini ve neden  
yaşandığını bu videoda 
basit ve anlaşılır bir  
şekilde öğrenebilirsiniz:

DAHA FAZLA BİLGİ?
İklim ayrıca başka konularla da ilişkilidir:

             Video Beslenme                       Video Enerji


