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Hem küresel hem ulusal ölçekte enerji, 
su ve iklim güvenliğiyle ilgili endişeler giderek artıyor. 
Petrol ve gaz fiyatları rekor düzeye ulaşırken 
küresel ölçekte enerji gereksinimindeki artış sürüyor. 
Suya erişim, yer altı kaynaklarının aşırı tüketilmesi 
ve kirlilik nedeniyle azalıyor. Artan dünya nüfusunun 
gereksinimlerini karşılayabilmek için su kullanımının 
daha iyi yönetilmesi gerekiyor. İklim değişiklikleri 
ise gezegenimizin kaynaklarının aşırı tüketilmesini 
artırıyor. Bu kitap enerji, su, iklim ve nüfus konularını 
birleştiren güçlü bağları ele alıyor ve sorunları 
çözebilecek olası seçenekleri araştırıyor. 
Acil eylem gereksinimini açık açık ortaya koyuyor. 
Birbirine bağlı bu karmaşık sorunları en kısa sürede 
ele almazsak medeniyetimizin yakın geleceğini 
tehlikeye atmış oluruz. Enerjiye ve suya erişim 
sorunları ile iklim değişiminden kaynaklı sorunların 
çözülebilmesi için kaynakların yönetimi ile ilgili 
politikalarda zor kararlar alınması, büyük reformlar 
yapılması gerekiyor. Uygun politikalar uygulayıp 
istenmeyen sonuçların önüne geçmek için güçlü ve 
cesur bir küresel liderlik şart. Bu kitap bu sorunları 
anlayıp onlarla mücadeleye başlamak için temel 
bir giriş niteliğinde. Çevre bilimleri, coğrafya, jeoloji, 
iklimbilim, su kaynaklarının yönetimi, tarım 
ve çevre politikalarıyla ilgilenenler ve bu alanlarda 
eğitim alanlar için güzel bir başlangıç kitabı. 
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Kolayca Çizin serisindeki her bir kitap, çocukların 
çizim konusunda özgüvenlerini artırmaya 
ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır. 
En temel şekillerden başlayarak çizim adımlarını 
takip eden çocuklar, resimlerin nasıl yavaş yavaş 
şekillendiğini görecek, yaptıkları resmi diledikleri gibi 
çeşitlendirecek ve yaptıkları bu resimleri 
boyayabilecekler. 
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Temel Düzey İçin Şekilli Matematik Sözlüğü, 
matematiği anlamak isteyen ilköğretim çocuklarının 
ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri 
doğrudan ve basit bir şekilde açıklıyor. 

“Catherine Gautier bu kitabı öğrencileri için yazmış olabilir, ancak gezegenimizin içinde bulunduğu durum herkesi onun öğrencisi yapıyor. 
O da gerçekten mükemmel bir öğretmen.” 
James Hansen, NASA Goddard Enstitüsü Uzay Bilimleri Direktörü  

 “Profesör Gautier toplumun iklim değişikliğini nasıl kontrol edeceğine, iklim değişikliğine  uyum sağlamayı nasıl öğreneceğine ve 
gelecekteki tehlikelerle nasıl yüzleşeceğine dair çok önemli, inandırıcı ve iyimser bir kitap yazmış. Son derece yüksek bir bilgi birikimi 
sayesinde eyleme geçmek için vatandaşların ve politika üretenlerin bilmesi gereken temel bilgi ve analizleri sunuyor.” 
D. James Baker, UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Danışmanı
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