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ÖNSÖZ 

Ormanlar, canlı yaşamı için vazgeçilmez olan oksijenin tek kaynağı olmalarının yanında, ahşap 
endüstrisinin de temelini oluşturmaktadırlar. Bu durum, ormanları,  sadece ekolojik olarak değil,  
sosyo-ekonomik açıdan da büyük bir potansiyele sahip olan doğal varlıklarımız haline getirmektedir.  
Bu potansiyel, mevcut sanayi faaliyetlerinden ötürü karbon salımının artması sonucunda meydana 
gelen ve günümüzde büyük bir sorun olarak beliren iklim değişikliği ile mücadele konusunda da en 
etkili ve en ekonomik çözüm yolunu oluşturmaktadır. Bu nedenle, orman alanlarının arttırılması ve 
ormansızlaşmanın önlenmesi, günümüzde büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda, 20 ülkede uygulanan Okullarda Orman Programı 
(Learning About Forest-LEAF), ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından, okul öncesi 
eğitim kurumları ile ilköğretim okullarında uygulanmaktadır. Program kapsamında küçük yaşlardan 
itibaren verilecek çevre eğitimi ile “orman eko-sistemi”nin önemi öğretilmekte ve bu konuda bilinç 
oluşturulması hedeflenmektedir. 

“İklim Değişikliği ve Orman -İklim Makinesi-”adlı bu kitap ile öncelikle “Orman Timi”nde yer alan 
öğrencilerin, orman eko-sistemi ve ormanın iklim değişikliğinin önlenmesine olan katkısı hakkında 
bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir. Kitabın grafik dizayn ve baskısını sağlayan Dedeman Maden İşletme 
Şirketine, Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederken öğrencilerimize yararlı olmasını dilerim.

Rıza Epikmen
Yönetim Kurulu Başkanı
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İklim Nedir ?
Hava durumunun nasıl olduğunu bir 
hareketinizle anlayabilirsiniz. Bunun için kafanızı 
pencereden dışarı çıkarmanız yeterli olur. İklim 
ise hava durumundan farklıdır. İklim 20-30 yıllık 
bir süre boyunca havanın gösterdiği genel 
durumdur. 

Anıl kendi kendine, “Herkes iklimin 
değiştiğini söylüyor” dedi. “Havada 
çok fazla miktarda karbondioksit (CO2) var ve 
bunu önlemek için herkesin üzerine birtakım görevler 
düşüyor. Ben de görevimi yapacağım”

Küçük Müge ağacın üzerine oturmuş dinleniyordu. 
Anıl, oturduğu yerden kendine gülümseyen Müge’yi 
henüz görmemişti.
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Sera etkisi
İklimimiz değişiyor. Son 100 yıl boyunca çok fazla miktarda fosil 
yakıt (kömür, benzin, doğalgaz v.b.) kullandığımız için şu anda 
havada çok fazla sera gazı (karbondioksit, metan, su buharı v.b.) 
var. Bu gazlar, Dünya’nın çevresini saran bir tabaka halinde duruyor 
ve tıpkı seradaki bir cam vazifesini görüyor. Güneş ışınları yeryüzüne 
gelerek yeryüzünü ısıtıyor ancak, sıcaklık tekrar dışarı çıkamıyor. 
Sera etkisi olarak adlandırılan bu durum yeryüzünün neden gittikçe 
daha fazla ısındığının temel sebebidir.

Günümüzdeki tehlike, karbondioksit ve diğer sera gazlarının 
miktarındaki artışın bu doğal sera etkisini şiddetlendirmesinde 
yatmaktadır.

“CO2 görünmezdir.” dedi Anıl. “Fakat havada 
bulunur ve atmosferdeki miktarı da şu anda çok 
fazla. Belki onu bir makine ile çekebilirim. Süzgeçli 
bir makine? Evet. Denemeliyim. Bir iklim makinesi 
icat edeceğim.” 
Küçük Müge hayır dercesine kafasını sallar.
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Dünya gittikçe ısınıyor. Bu durumun bizler üzerinde 
çok büyük etkileri olacak. Kutuplardaki buzullar çoktan 
erimeye başladı. Yakında okyanus suları yükselmeye 
başlayacak ve şu an deniz seviyesinde yer alan 
tüm araziler sular altında kalacak. Hava sıcaklıkları 
tamamıyla değişecek. Bazı yerlerde daha fazla fırtına 
ve seller görülürken, Sahra Çölü ve diğer çöller 
genişleyecek. 

Ancak bunları önlemek için yapabileceğimiz   
pek çok şey var. Ve ne kadar erken   
başlarsak o kadar iyi.

 Sıcaklığı      
 ölçün 
Orman içerisindeki sıcaklık ile ormanlık olmayan bir alan 
içerisindeki sıcaklık arasında fark olup olmadığını kontrol edin. 
Bunun için bir termometreye ihtiyacınız var. Sıcaklıkları günün 
farklı saatlerinde kontrol edin ve sonuçlarınızı bir tabloya yazın. 
Unutmayın, termometre gölgeye konmalı. 

 Işığı 
 ölçün         

Bir gözbebeği ölçer yapın ve arkadaşınızın gözbebeğini bir 
kez ormanlık bir alanda ve bir kez de ağaçsız bir alanda ölçün. 
Gözbebeğinin ormanlık alandaki ışığa verdiği tepki ile ağaçsız 
alandaki ışığa verdiği tepki aynı mı? 

Anıl: “Eğer hava daha da ısınırsa, birileri 
gölgede oturmak isteyebilir. İklim makineme 
şemsiyeler eklemeliyim” diye düşünür. 
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 Rüzgarı      
 ölçün

İnceleyin. Rüzgar, bayrağı ve dumanı hareket ettirir, denizde 
dalga oluşturur ve ağaçların dallarını sallar. Aşağıdaki formu 
rüzgarın ne şiddette  olduğunu anlamak için kullanabilirsiniz.

Daha Fazla Fırtına
Hava daha fazla ısındığında daha fazla 
fırtına ve kasırga meydana gelecek. Bu 
durum, daha sağlam binalar inşa etmemiz 
gerektiği ve barınaklara ihtiyacımız olacağı 
anlamına geliyor. 

Anıl havaya bakar ve “Havanın daha da rüzgarlı olacağını 
söylüyorlar. Makinemin uçmasına izin veremem. Onu 
kuvvetlice yere bağlamalıyım” der.
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 Nemi
 ölçün

Kendi nem ölçerinizi yapın. Bunun için bir çam 
kozalağına ihtiyacınız var. Hava çok nemli olduğunda 
kozalak kapanır, nem olmadığında ise açılır ve 
tohumlarını saçar. 

 Yağmuru
 ölçün

Kendi yağmur ölçerinizi yapabilir ve 
ormana yağan yağmur ile tarlaya yağan 
yağmur arasında fark olup 
olmadığını ölçebilirisiniz. Bu 
ölçümü her gün yapın ve 
sonuçlarınızı bir tabloya 
kaydedin. 
Şişenin ucunu resimdeki gibi 
gösterilen yerden kesin ve içeri 
doğru ters şekilde çevirin. 
Şişenin içine biraz su koyun ve 
suyun bittiği noktayı 0 (sıfır) 
noktası olarak işaretleyerek 
yukarı doğru eşit aralıklarla 
işaretleme yapın. 

Anıl bir dakika düşünür. Aklından bir şeylerin 
hala eksik olduğunu geçirir. “Eğer yağmur 
bugünkünden daha fazla yağacaksa bu 
sudan kurtulmamız lazım. Belki makineme 
bir su pompası bağlayabilirim”.
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Bu işlemi de bitirdikten sonra Anıl artık çok 
mutludur. “Şimdi yapmam gereken tek şey makinemi 
çalıştırmak. Makinem sayesinde iklim düzelecek.”

Ancak bir şeyler çok yanlış gitmektedir. İklim 
düzelmediği gibi Anıl’ın makinesi de patlar. 

Patlamanın etkisiyle oluşan duman 
kaybolduğunda, Anıl, küçük Müge’nın oturduğu 
ağacı fark eder ve bir sesin kendisine “İcat çoktan 
icat edildi” dediğini duyar.

Anıl küçük Müge’yı fark eder ve “Sen de kimsin?” 
der. 

Müge kendini gösterir ve “Ben mi? Ben akıllı bir 
kızım, neden beni dinlemiyorsun?” der. 

“Ama sen hiçbir şey söylemedin ki” der Anıl. 
“O halde daha yakına gelerek dinlemelisin” der 

Müge. “İklim makinesi çoktan icat edildi, dediğim 
bu!”. 

“Ama bu sadece bir ağaç” der Anıl. 
“Kesinlikle öyle. Evimi ziyaret etmek ister misin?” 

der Müge ve onu ağacın içerisindeki evine davet 
eder. 

Anıl bu davetten memnun olur ve kabul eder.
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İklim Makinesi Ağaç – Ağaçlar havadan CO2 alırlar. Bu ise aşağıdaki şekilde olur: 

Yapraklar gündüzleri havadan CO2 alırlar. Yaprakların içerisinde CO2 su 
ile birleşir ve glikoz olarak adlandırılan şekere 
dönüşür. Şeker ise daha sonra gövdeye, dallara, 
meyvelere ve köklere iletilir. 

Küçük Müge ağacın altında yer alan küçük bir barınakta 
yaşamaktadır. “Ağaçlar hakkında her şeyi biliyorum” der 
Müge. “Ağaçlar büyürken havadan CO2 alırlar ve onu 
besin haline getirirler” 
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Beton yerine ahşap kullanın
Eğer evlerinizi ahşaptan yaparsanız iki kez CO2 tasarrufu yapmış 
olursunuz. İlk olarak, CO2‘in havaya karışmasını önler, ahşabın 
içerisinde tutmuş olursunuz. İkinci olarak da binalarınızda beton 
kullandığınızda hem çok miktarda enerji tüketimi yapar hem de 
havaya CO2 salarsınız. İnşa faaliyetlerinde ahşap kullandığınızda 
ise CO2 salımını engellemiş olursunuz. 

Ahşap kullanımı iklime nasıl katkıda bulunur?
Bir ağaç büyürken geçen zaman içerisinde havadan gittikçe 
daha fazla CO2 alır ve bu gazı içerisinde tutar. Yaşlı bir ağaç 
ölüp ormanın içerisinde çürüme evresine girdiğinde ise 
bünyesinde tuttuğu CO2 tekrar havaya salınır. Ancak, ağaç 
tam olarak büyüdüğünde kesilip tomruklar haline getirilirse 
CO2 ahşabın içerisinde tutulmaya devam edilir ve iklime zarar 
vermez. Bu durum tabiki kesilen ağaçların yerine yenilerinin 
dikildiği sürdürülebilir ormancılık koşullarında kabul edilebilirdir. 

Müge “Evleri ahşap ürünlerden yapmak betondan 
yapmaktan çok daha iyidir” der. 

Anıl bunun sebebini sorar. 
“Çünkü, ahşap CO2 tutar, CO2 ahşabın içerisinde 

kalır.”
“Tamam, anladım.” der Anıl. “CO2‘in ahşabın 

içerisinde tutulması havaya salınmasından çok daha 
iyidir değil mi?”

“Çok doğru” der Müge.

“O halde hadi gidelim ve her yere 
ağaç dikelim” der Anıl. 

“Bu, iklim değişikliği ile mücadele 
için kesinlikle yapmamız gereken şey, 
gidelim” der Müge.
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 Ağaç dikimini
 yaygınlaştırın

Ağaç, tohumun içerisinden dışarı çıkmak 
için birilerinin yardım etmesini bekliyor. Meşe 
palamudu, kestane tohumu, kayın ağacı 
tohumu, ladin ağacı tohumu saksıya bile 
kolayca dikilebilen tohumlardır. Ancak sulamayı 
unutmayın. Tohumlar çimlenmeye başladığında 
önce köklerini ardından da üst kısımlarını çıkartır. 

Müge cebinden bir meşe palamudu 
çıkarır ve “Bir iklim makinesi yapmak için 
ağaç dikmekten daha kolay bir yol yoktur. 
İzle!” der. Eğilir ve elindeki tohumu toprağa 
gömer. “İşte böyle. Tamam oldu. Peki şimdi 
ne yapacağız?”

“Daha fazla ağaç dikeceğiz” diye 
cevaplar Anıl. 

Müge gülümser. “Ne kadar akıllısın Anıl.”
“Evet” der Anıl. “İklim makinem ile ilgili 

hatadan dönecek ve iklim değişikliğini 
önlemek için ağaç dikmemiz gerektiğini 
anlayacak kadar akıllıyım.”

Eğer fidan dikmek ve diktiğiniz fidanın sağlıklı 
bir şekilde büyümesini istiyorsanız toprağı 
kazmalısınız. Fidanınıza bakın ve kök ile üst 
kısmının nereler olduğunu görün. Böylece dikime 
doğru yerden başlamış olursunuz.       Fidanın 
gövdesine bakarak daha önce ne kadarlık bir 
kısmının toprağa dikili olduğunu anlayabilirsiz. 
Yine aynı yer toprağın altına gelecek şekilde 
fidanınızı dikin. Köklerin tümünün toprağın 
altında kaldığından emin olun ve üstünü toprakla 
iyice örtün. Ağacın etrafındaki toprağı elinizle 
bastırın. Son olarak ağacın etrafında büyümesini 
engelleyebilecek yabani otları temizleyin ve 
büyüme evresinde fidanınızın bakımını yapmayı 
unutmayın.
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  Tohumu 
  inceleyin

Bir tohumu iki parçaya ayırırsanız 
nelerden meydana geldiğini 
anlayabilirsiniz. Şunları görebiliyor 
musunuz:
• Filiz, ilerde ağacın köklerine   
 ve üst kısımlarına dönüşecek.
• Nişastalı tohum yaprakları, tohumların  
 yemek kutusunu oluşturuyor.

Görebildiklerinizi çizin.

Orman içerisindeki yaz ve kış ayı sıcaklık farklılıkları, ağaçsız kırsal alanlarda yaşanandan daha 
küçüktür. Benzer şekilde gece ve gündüz sıcaklık farklılıkları da daha azdır. Bu durum ağaçların 
battaniye işlevi görmesinden kaynaklanır. Bu şekilde ağaçlar, sıcaklık ve nemi tutarlar ve rüzgarın 
ormana zarar vermesini engeller. Bu yüzden de pek çok bitki ve hayvan ormanda yaşamayı sever. 

Ağaçlar ve ormanlar dengeli bir iklim oluştururlar

“Ahşap kullanmak iyi bir şeydir” der Müge. “Ancak ağaç 
dikmek de en az bunun kadar önemlidir. Çok daha fazla 
ağaç.”  
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Daha çok orman
Dünyanın farklı bölgelerinde pek çok farklı türde orman vardır. Yağmur 
ormanları, muson ormanları, sis ormanları bunlardan sadece birkaçıdır. 
Bu ormanların her biri hem biyolojik çeşitlilik hem de iklimimiz açısından 
vazgeçilmez önemdedirler. 

“Ancak sadece bizim ağaç dikmemiz yeterli olmaz, 
daha da çoğalmalıyız” diye düşünür Müge.

“Daha fazla yardım almak için e-maili kullanabiliriz” 
diye bir öneri getirir Anıl.

“E-mail?E-mail de nedir?” diye sorar Müge. 
“Hadi gel de gösteriyim” der Anıl.
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Tropik yağmur 
ormanlarının yok 
edilmesi
Tropik yağmur 

ormanları ekvatora 
yakın yerlerde büyüyen 

ve içerisinde pek çok bitki 
ve hayvan türü barındıran 

daimi yeşil ormanlar olarak da 
adlandırılan ormanlardır. Ancak bu 

ormanlar insanlar tarafından özellikle 
tarımsal faaliyetlere alan açmak için 
yakılarak yok edilmekte, bu yangınlar 
sonucu da havaya yoğun miktarda 
CO2 karışmaktadır. Günümüz için insan 
kaynaklı karbondioksit salımının %20’si 
tropikal yağmur ormanlarındaki ağaçların 
kesilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Yağmur ormanlarının içerisinde 
bulunduğu ülkelerin pek çoğu oldukça 
fakir ülkeler ve insanların bu ormanlar 
dışında bir geçim kaynakları da maalesef 
mevcut değil. 
Tropik yağmur ormanlarının hızla tahrip 
edilmelerinin en önemli sebeplerinden 
biri gelişmiş ülkeler tarafından yapılan 
müdahalelerdir. Dolayısıyla bu ormanların 
korunması için gelişmiş ve gelişmemiş 
ülkeler arasında yapılacak uluslararası iş 
birliğine ihtiyaç vardır.

“Tamam, oldu” der Anıl ve yeni arkadaşına döner:”İşte şimdi 
bitirdik.”

“Evet, şimdi iklim değişikliği ile mücadele için insanların 
üstlenmeleri gereken diğer görevleri yollayabiliriz.” der Müge. 

“Diğer görevler de ne demek? Ne demek istiyorsun”
“Diğer görevler derken şunları kastediyorum;” der Müge
“…yel değirmenleri ve güneş panelleri inşa edin, rüzgar 

enerjisinden ve biyogazdan yararlanın,
 … bisiklet kullanın, daha az araba kullanın ve havaya çok fazla 

CO2 salımı yapmayan elektrikli arabalar üretin, trenleri ve toplu 
taşımayı tercih edin, mecbur olmadıkça uçak yolculuğu yapmayın.

 … çamaşırları asarak kurutun, elektrik tasarruflu ampüller 
kullanın, binalarınızı yalıtın, daha az et tüketin.

 … yeni şeyler icat edin: parabolik fırın, güneş duşu, bisiklet 
okuyucu lamba v.b. gibi, 

 … ormanda bir ağaca sarılıp hiçbir şey yapmadan durun ve 
onu hissedin.”

“Tamam, görevlerimi yapmaya ilk bulduğum ağaca sarılarak 
başlayacağım” der Anıl. “Hey! Biz arkadaş olabilir miyiz?”

“Arkadaş? Biz çoktan arkadaş olduk bile” diye cevap verir 
Müge.

Anıl mutlu bir şekilde güler ve “Evet, evet olduk” der.
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