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Dünyayı kurtarmaya yardım 
etmek istiyorum!

Gezegenimizin karşı karşıya olduğu sorunları ve ailenizle birlikte yardımcı olmak için neler 
yapabileceğinizi öğrenin.
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İklim değişikliği
Bu sorun hakkında ne biliyoruz?
Dünyamız ısınıyor. Evler, fabrikalar ve taşıtlar 
için enerji ihtiyacımızı kömür, petrol ya da 
doğal gaz gibi fosil yakıtlarla giderdiğimizde, 
ısıyı Dünya atmosferinde hapseden sera 
gazları salınır. Yükselen sıcaklıklar buzulların 
erimesine, orman yangınlarının artmasına 
ve daha zorlu hava koşullarına neden olur. 
Bu aynı zamanda hayvanların habitatlarını ve 
popülasyonlarını da etkiler.

Ailemle bu konuda ne 
yapabiliriz?

Kullanmadığınızda ışıkları ve elektronik 
aletleri kapatarak enerjiden tasarruf 
edin.

Yayan, bisikletle veya toplu taşımayla 
ulaşımı tercih edin.

Yeşil enerji tedarik eden bir elektrik 
dağıtım şirketine geçerek en büyük 
değişikliği yapmış olursunuz.

Ailemle bu konuda ne 
yapabiliriz?

Et ve süt ürünleri tüketiminizi azaltın. 
Bazı günler et yemeseniz olur mu?

Yerel ürünler satın alarak yerel çiftçilere 
destek olun.

Böceklere yardımcı olun. Bahçenizin 
bir kısmında çimleri biçmeyin veya 
bir pencere önü çiçekliğine yabani 
çiçekler dikin.

Palm yağı içeren ürünler kullanmayın.

Habitatların yok 
edilmesi
Bu sorun hakkında ne biliyoruz?
Dünyamız, düşündüğümüz kadar vahşi bir 
yer değil. Yaşlı ormanlar ve diğer hayvan 
habitatları; evlerimiz, yollarımız, fabrikalarımız 
ve madenlerimize alan sağlamak için yok 
edildi. Fakat habitat kaybının en büyük 
nedeni çiftçilik. Dünya topraklarının üçte biri 
sığır otlatma ve ekin yetiştirmede kullanılıyor.

Güneş, rüzgar ve gelgit enerjisi, kirliliğe 
yol açmayan güç kaynaklarının yalnızca 
birkaçıdır.

Dünyanın dört bir yanındaki yağmur ormanları, 
çiftçilik ve hayvancılığa arazi sağlamak için 
yok ediliyor.

Beni buzdolabına ya da aile panosuna yapıştır!
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Yasa dışı hayvan ti-
careti
Bu sorun hakkında ne biliyoruz?
Her yıl, binlerce nadir türden milyonlarca 
hayvan, yasa dışı yollarla satılmak üzere 
doğal ortamından koparılıyor. Milyarlarca 
dolarlık bu sektör, hayvanların nesillerinin 
tükenmesine yol açıyor. Fil dişi, kaplan 
kemiği, ayı safrası ve gergedan boynuzu 
gibi organlar, hiçbir tıbbi değeri olmamasına 
rağmen “ilaç” olarak satılıyor.

Ailemle bu konuda ne 
yapabiliriz?

Yabani hayvanlardan yapılmış ürünleri 
veya yiyecekleri satın almayın.

Yasa dışı hayvan ticaretini sona erdirm-
eye çalışan yardım kuruluşlarını destek-
leyin.

Ailemle bu konuda ne 
yapabiliriz?

Yalnızca sürdürülebilir şekilde yakalan-
mış balık satın alın. Etiketleri kontrol 
edin.

Her hafta biraz daha az balık yiyin. Bazı 
günler balık yemeseniz olur mu?

Aşırı avlanma
Bu sorun hakkında ne biliyoruz?
Okyanuslarda çok fazla balık avlıyoruz ve 
balık popülasyonlarına yenilenmeleri için 
yeterince zaman tanımıyoruz. Evlerimizden 
daha büyük ağlara sahip dev fabrika gemileri, 
aynı anda çok sayıda balık yakalıyor. Tek 
seferde aşırı miktarda yetişkin balık avlamak 
daha az yumurta ve yavru kalmasına neden 
oluyor. Ayrıca deniz yırtıcılarının yemeklerini 
çalıyor ve okyanusumuzun doğal dengesini 
bozuyoruz.

Dünyada ticareti en çok yapılan hayvan olan 
pangolinler pulları için öldürülüyor. Bu pullar, 
geleneksel Asya ilaçlarında kullanılıyor.

Okyanusun sadece %13’ü doğrudan insanlar 
tarafından etkilenmemiş “vahşi sular” olarak 
kabul edilmektedir. 

İnsanlar ve Gezegen

Dünyayı kurtarmaya yardım 
etmek istiyorum!
Aileler İçin Kılavuz



©2022 Mattel

5 6
Aşırı tüketim
Bu sorun hakkında ne biliyoruz?
Dünya nüfusu gittikçe artıyor. Bilim insanları, 
2050 yılında gezegenimizde 10 milyar insan 
olmasını öngörüyor. Tüm bu insanların 
kalacak bir eve ve yemeğe ihtiyacı olacak. 
Bu sizi şaşırtabilir ancak dünyanın en zengin 
ülkeleri, daha fazla ürettikleri ve tükettikleri 
için gezegene daha fazla zarar veriyor.

Ailemle bu konuda ne 
yapabiliriz?

Çok basit. Daha az alışveriş yapın. Bu 
kadar çok ürüne ihtiyacımız yok, o 
yüzden yeni bir şeyler almadan önce iki 
kere düşünün.

Eski ürünlerinizi çöpe atmak yerine 
yardım kuruluşlarına bağışlayın.

Ailemle bu konuda ne 
yapabiliriz?

Semtinizdeki marketlere, tek kullanımlık 
plastikleri azaltmalarını isteyen bir mekt-
up yazın.

Evde tek kullanımlık plastik ürünler 
kullanmayın. Bunlar yerine, alternatif ve 
yeniden kullanılabilir ürünleri tercih edin.

Tekrar tekrar kullanılmak için tasarlanmış 
uzun ömürlü ürünler satın alın.

Plastik kirliliği
Bu sorun hakkında ne biliyoruz?
Tek kullanımlık plastikler, hem üretim şekilleri 
(fosil yakıt kullanımı) hem de yarattıkları 
kirlilik (doğada çözünmelerinin yüzlerce 
yıl alması) nedeniyle çevre üzerinde büyük 
hasara neden olur.

ABD’deki sıradan bir evde 300 bine yakın 
ürün bulunuyor.

Plajlar ve okyanuslara atılan plastik ambalajlar 
vahşi yaşama zarar veriyor.
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