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“Acil önlemler almazsak sadece 
bugünkü gençleri değil, gelecek 
kuşakları da çok karanlık günler 
bekliyor olacak. Her gün küresel 
ısınma, biyoçeşitliliğin yok olma-
sı, denizlerin yükselmesi, buzulla-
rın erimesi, orman yangınlarının 
yayılması gibi irkiltici haberlerle 
sarsılıyoruz. Artık insanlık alemi-
ni topyekün bir seferberliğe davet 
etmenin zamanı geldi de geçiyor 
bile.”

Odamızın Sanayi Kongresi Yü-
rütme Kurulu üyesi Prof. Dr. 
Hayri Kozanoğlu'nun Altınbaş 
Üniversitesi tarafından ‘Herkes 
İçin’ başlığı altında yayımlanan 
’50 Soruda’ serisinin son kitabı 
Küresel İklim Değişikliği ve İn-
sanlar’ ile okurlarıyla buluşmaya 
devam ediyor. 
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50 Soruda Küresel İklim Deği-
şikliği ve İnsanlar kitabı oku-
yucusuna temel kavramları 
sunmakta, güncel bilgi ve ista-
tistiklerden haberdar etmekte, 
birbirine hemen hemen eşit 
uzunlukta metinler çerçevesin-
de iklim değişikliğine ait alt ko-
nular hakkında kapsamlı bilgiler 
sunmaktadır. 

Gündelik hayatımıza olan etkisi 
her geçen gün belirginleşen ik-
lim değişikliğine dair farkında-
lığı ve bilgi birikimini arttırmayı 
amaçlayan eser, okurları hem 
günlük yaşamdaki alışkanlıkları-
nı değiştirmeye hem de küresel 

‘50 SORUDA’ 
SERİSİNİN SON KİTABI: 

KÜRESEL İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ VE 

İNSANLAR

iklim krizinin aktif bir öznesi ol-
maya çağırıyor.

Küresel ısınmanın sorumlusu 
bizler miyiz? İklim değişikliği 
inkarcılığı neden sakıncalı? De-
nizlerin yükselmesi nereye vara-
cak? İçimizde bir mağara adamı 
mı yaşıyor? 50 Soruda Küresel 
İklim Değişikliği ve İnsanlar, tüm 
yönleriyle işte bu sorunu masa-
ya yatırıyor.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu Hak-
kında

19 Şubat 1956 yılında doğan 
Hayri Kozanoğlu, Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü´nü bitir-
dikten sonra, yüksek lisans ve 
doktorasını işletme finansmanı 
dalında yaptı. Akademik kari-
yerine Marmara Üniversitesi 
İşletme Bölümü’ne araştırma 
görevlisi olarak başlayan Prof. 
Dr. Kozanoğlu, şu an Altınbaş 
Üniversitesi'nde akademik kari-
yerini devam ettirmektedir.
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