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Gaia – Ağaçlar Güzeldir!
Bir Misyon: Berlin için daha fazla ağaç, dünya için daha fazla ağaç! Hedefimiz, her bireyin
küçük bir katkıyla yeşil alanlarımızın muhafaza için büyük şeyler yapabileceğini göstermektir.

Bir Fikir: Ağaçlandırma işlerinin ve çevre projelerinin ağaç sponsorlukları ve ağaç kuponları ile
kendi moda markamız: Gaia – Fashion that helps saving the planet aracılığıyla finanse
etmek.www.gaia-fashion.de
Yaratıcısı:

İlyas Bublis

Bir Ekip:

İlyas Bublis’in çevresinde farklı milletlerden insanlar vardır.Hepsinin arzusu aynı:
Berlin için daha fazla ağaç, dünya için daha fazla ağaç ve yağmur ormanlarının
korunması!

Hedefimiz:

Gaia Çevre Programını yaratmak. Çevre koruma için TV programı (23 dakika).
Çevre ve sorumluluk bilincini geliştirmek. Dünya çapında „Music for Nature“
çevre konserleri organize etmek.

Bir Rica:

Tüm vizyonlarımız ve projelerimiz için ekonomi alanından ve özel alanlardan
sponsorlar arıyoruz.

Çevre organizasyonu:
Hayatı sevenler için Gaia – Bäume sind cool çevre organizasyonu tam yeridir.
Zira onlar Gaia’nin (Yunanca „Toprak“) her gün yaşadıklarımızı ve zevk aldıklarımızı
sağladığını bilirler. Toprak Ana için bir şeyler yapmak, bizimi çini bir zevk olmalıdır:
Sevincimizi muhafaza edebilecek bir şeyleri sevgi ile geri verelim.
Çevrenin tahrip olduğu ve neredeyse tüm alanlarda ilgisizliğin yaşandığı zamanlarda, Gaia –
Bäume sind cool kesin bir hedefi takip etmektedir: Şehirler için daha fazla ağaç! Daha iyi hava,
daha iyi bir iklim ve asfalt, beton, çelik ve cam arasında doğayı yaşamak için – Günlük yaşamda
doğa ile sevinç.
Gaia – Bäume sind cool, Berlin’de bugüne kadar 111 üzerinde ağaç dikti ve daha fazla ağaç
dikmeyi planlamaktadır. Gaia’nın imkânları el verdiği takdirde, Almanya’nın her yerine
uzanacaktır. Hatta şehirlerde yeşil alanlar ve ağaçlandırma projeleri dünyaya bile yayılabilir.
Gaia destekçileri, Doğa Anamız için sorumluluk alıyorlar. Gaia – Bäume sind cool ekibi, her
inisiyatifi sevinçle karşılamaktadır. Tek bir ağaç sponsorluğuyla bile çok şey yapılabilir. Bunun
dışında faaliyet göstermek isteyenlere de kucağımız her zaman açıktır!
Çok geçmeden Gaia tarafından dikilen yeni ağaçlar Berlin’in gökyüzüne uzayacaktır.
Kurucu:
„Uzayı araştırmak için milyarlar harcanıyor. Aşağıda neler oluyor?“ Dünyamızın durumu, İlyas
Bulbis’in hayatının merkezidir. Kendi geleceğimizi ve torunlarımızın geleceğini güvence altına
almak değil, yaşanabilir hâle getirmek için daha yapılması gereken çok şey olduğunu biliyor.
Kararı: Hayatını tamamen ağaçlara ithaf etmiştir. Hem de büyük tatil köylerinde şef animatörlük
yaptıktan, bir su sporları merkezinin sahibi olduktan ve kuyumculuk yaptıktan sonra.

İlyas Bublis Berlin’de büyüdü. „Avrupa’nın en yeşil metropolünde! Bu kadar parkların ve
sokaklarda ağaçların olmadığı başka şehirlerde, bu yeşilin burada ne kadar büyük bir lüks
olduğunu hemen hissediyorum. Yine de Berlin’de egzoz gazlarından dolayı daha fazla ağaç
dikmek gerekiyor. Başka şehirlerde yapılması gereken daha çok şey var.“ İlyas Bublis,
organizasyonun merkezini başkente kurdu – ama hedeflediği dünya küresinin tamamıdır. Onda
bu açıklığı yaratan, çok kültürlü ailesi ve Türkiye’de birkaç yıl boyunca yaşamasıdır. „Dünyanın
en güzel koyu ona Marmaris’te yaşadım! Su sporları merkezi sayesinde her gün dışarıdaydım, her
şeyin zevkine varabildim: Hava, güneş, deniz, dağlar! Doğaya duyduğum sevgi o dönemlerde
iyice arttı. Sonra kendi kendime: Bunun için bir şeyler yapmalısın! Ki muhafaza edilsin ve
artsın!“
Günlük yaşamımız tam tersidir: Doğa gittikçe eksiliyor: Hem kalite, hem de miktar bakımından.
Yanlızca Türkiye’de değil, bizde de. Alman ve Avrupa orman hasar raporları bunu yeterince
kanıtlamakta. Berlin’de ve başka şehirlerdeki hava değerleri tehlikeli boyutlarda; uçucu maddeler
ve ozon miktarı insanlara, hayvanlara ve vejetasyona ağır sorunlar yaratmaktadır.
İlyas Bublis bu yüzden Gaia – Bäume sind cool organizasyonunu yaratmıştır. Vizyonu, eğaç
sponsorlukları, ağaçlandırma programları ve etkin kamuoyu çalışmalarıyla ağaçların ve tür
çeşitliliğinin korunması için daha büyük bir bilinç uyandırmaktır.
İlhamımız:
Duwanish boyunun Kızılderili reisi Seattle’nin konuşması:
"Bu toprağın her parçası halkım için kutsaldır. Kutsal olduğunu asla unutmamalıyız.
Çocuklarınıza kutsal olduğunu öğretmelisiniz. Beyaz adamın bizi anlayamayacağını biliyoruz.
Onun için her toprak parçası aynıdır. Gece ansızın gelip, topraktan ihtiyacı olan her şeyi alıp
götüren bir yabancıya benziyor. Toprak, kardeşi değil, düşmanıdır ve onu fethettiği anda yoluna
devam eder. Annesi olan toprağı ve kardeşi olan gökyüzünü, tıpkı koyunlar ve inciler gibi satın
alınabilecek şeyler gibi görüyor. İştahı toprağı yutup yok edecek ve ardında sadece bir çöl
bırakacaktır. Bizim yollarımız sizinkilerden ayrı. Ama belki sadece ben, sizi anlamayan bir
vahşiyim.
Hava bizim için değerlidir, çünkü hepimiz aynı nefesi paylaşıyoruz. Hayvan, ağaç, insan; hepsi
aynı nefesi paylaşıyor. Teneffüs ettiğimiz havaya hiç özen göstermiyoruz. Tıpkı günlerce ölüm
döşeğinde yatan bir insan gibi, artık kokuyu fark etmiyor. Havanın bizimi için değerli olduğunu
ve ruhunu hayat sunduğu tüm canlılarla paylaştığını hatırlamalıyız.
Hayvanlara tıpkı kardeşlerimiz gibi bakmalıyız, çünkü hayvanlar yok olursa, insan da ruhsal bir
yalnızlık içinde ölür. Hayvanlara olanlar, çok geçmeden insanların da başına gelir. Her şey
birbirine bağlıdır.
Toprak anamızdır. Toprağa olan her şey, toprağın çocuklarının da başına gelir. Yere
tükürdüklerinde, aslında kendilerine tükürmüş oluyorlar. Bildiğimiz tek bir şey var: Toprak
insana ait değildir; aksine insan toprağa aittir. Her şey birbirine bağlıdır. İnsan, yaşamın
dokumasını dokumaz; aksine o dokumanın içinde yalnızca basit bir ipliktir. Bu dokumaya
olanlar, insanın da başına gelir. Toprağa zarar veren, onu yaratana da küfretmiş olur.
Durumu: Kimi zaman yorgun; ama daha çok ulaştığı etaplardan dolayı mutlu!
Ekibi:
Ekip büyüyor. Çalışkan eller aylardır web sitesini programlıyor, reklam metinleri yazıyor ve
ağaçlandırmalar yapabilmek için faaliyetler üzerinde kafa yoruyor. Dosyamızı çok geçmeden
tutkulu Gaia çalışanlarının portreleri ile genişleteceğiz.

Durum: Yardım edebilecek herkese hoş geldin diyoruz! Projelerimizi finanse edebilmek için,
„Gaia - Fashion that helps saving the Planet“ adı altında, çoğunlukla işlenmemiş pamuklu
kumaştan, „Bäume sind cool!“ baskılı tişörtlerden ve pantolonlardan oluşan bir koleksiyon
yarattık (daha fazla bilgi için: www.gaia-fashion.de). Ayrıca sempati uyandıran “Gaia Perisi”
baskılı uzun ve kısa kollu tişörtlerden ve pantolonlardan oluşan bir çocuk koleksiyonumuz
mevcuttur. Kahramanımız; MTV, Viva ve Türk kanalları başta olmak üzere, bir çok televizyon
kanalı tarafından yayınlanan Gaia spotunun en önemli figürüdür. Spotumuz LTU’nun uçak
televizyonlarında da yayınlanmıştır ve çok geçmeden tekrar yayınlanacaktır.
Moda Markası:
Projelerimizi finanse edebilmek için, „Gaia - Fashion that helps saving the Planet“ adı altında,
çoğunlukla işlenmemiş pamuklu kumaştan, „Bäume sind cool!“ baskılı tişörtlerden ve
pantolonlardan oluşan bir koleksiyon yarattık (daha fazla bilgi için: www.gaia-fashion.de).
Ayrıca sempati uyandıran “Gaia Perisi” baskılı uzun ve kısa kollu tişörtlerden ve pantolonlardan
oluşan bir çocuk koleksiyonumuz mevcuttur. Kahramanımız; MTV, Viva ve Türk kanalları başta
olmak üzere, bir çok televizyon kanalı tarafından yayınlanan Gaia spotunun en önemli figürüdür.
Spotumuz LTU’nun uçak televizyonlarında da yayınlanmıştır ve çok geçmeden tekrar
yayınlanacaktır.
Durumu: Gezegenimiz için vizyona sahip olup, bu markayı uygun branş bilgisi ile başarıya
götürecek bir müteşebbis aranmaktadır.
Ağaç Kuponları:
Kendi ağacının dikilmesi için 5,-/10,-/20,-/50,-/100,- EUR değerinde bir ağaç kuponu alan
herkese bir ağaç kuponu ve kendisi için veya hediye olarak başkasının adına ağaç sertifikası
verilecektir. Ağaç kuponu doğumlar, evlilikler veya iş arkadaşları için çok güzel bir hediyedir.
Ağaç kuponu www.baumgutscheine.de sitesinden alınabilir.
Ağaç Sponsorlukları:
Darboğazlarda şehir, gerekli ağaçların yalnızca bir kısmını dikebilir. Gaia, Almanya’nın her
yerindeki Yeşil Alan Daireleri ile irtibattadır ve nerede hangi ağaçların eksik olduğunu bilir.
Ağaç bağışında bulunmak istiyorsanız, bizimle irtibata geçin. Yalnızca ağacın salt maliyetini
ödüyorsunuz ve kendi ağacınızın üzerinde bir isim etiketi ile ağaç sponsoru olarak adınız
geçiyor. İstendiği takdirde, ağacın dikilmesi kamuoyuna yönelik programlar ve müzikli
programlarla gerçekleştirilir. Unutmayın: Tek bir ağaç, 50 kişiye oksijen sağlıyor!
Gaia Bäume sind cool
Sparkasse Berlin, BLZ: 10050000
KtNr: 0720007828

İrtibat:
GAIA – Bäume sind cool
c/o Ilyas Bublis
Pestalozzistrasse 16
10625 Berlin
Telefon:
Mobil:
Fax:
eMail:
URL:

+49.30.3138386
+49.172.6860683
+49.30.3138386
info@gaia-styles.de
www.gaia-styles.de

Gaia için

ZDF (Alman Televizyonu) ve DBU (Alman Çevre Vakfı) işbirliğiyle
verilen muna (İnsan ve Doğa) 2004 Doğayı Koruma Ödülü
çerçevesinde

DBU Teşvik Ödülü
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muna 2004 – Farklı bir ödül töreni
Doğayı Koruma Ödülü muna (İnsan ve Doğa)’nın bu yıl yapılan ödül töreni her zamanki gibi
ZDF stüdyosunda gerçekleştirilmemiştir. Volker Angres ve ekibi bu sefer doğrudan olay yerine
geldiler. Buluşma yeri Magdeburg-Rothensee’deki tersaneydi. Buradan yola çıkarak “Elbkaiser”
gemisiyle soğuk, ama güneşli bir havada Elbe nehri üzerinden Domfelsen kayası yönüne gidildi.
Sivil toplum örgütü Pro Elbe, bu kayanın muhafazası ve nehrin daha gazla genişletilmemesi için
mücadelesini vermektedir ve bu inisiyatifiyle Komünikasyon kategorisinde ödüllendirilmiştir.

Walter Gräf, sınırları aşan projesi için “Hayat Eseri” kategorisinde muna 2004 ödülünü almıştır.
Ursula Lindau yönetimindeki Voerdeli (Kuzey Ren Vestfalya) NAJU Grubu, Çocuk ve Gençlik
kategorisinde ödül almıştır. Fikir/Yenilik kategorisinde iki inisiyatif ödüllendirilmiştir:
Norderney’den Nicolas Schetelig ve Dr. Dorothea Elsner ile Norbert Hirneisen (Stuttgart/Bonn)
internet kullanıcılarına online fauna hakkında verilerin kaydedilmesini ve değerlendirilmesini
sağlayan internet portalları geliştirmişlerdir. Sürdürülebilirlik kategorisinde Doğayı Koruma
Ödülü Lacoma e.V. derneği adına Rene Schuster’e verilmiştir. Bu grup, kömür madencilğinden
dolayı tehlike altındaki göletler için mücadele vermektedir.
Odül alanların yanı sıra aşağıdaki kişiler/inisyatifler de 2000 Euro tutarında DBU Teşvik
Ödülüyle onurlandırılmışlardır:
-

Hamburg Elbe adası Wilhelmsburg’dak ıslak yeşil alanların korunması için verdiği

mücadele için Harald Köpke. Beyaz leyleğin 25 yıl sonra geri dönmesini ona borçluyuz.
-

Berlin’den İlyas Bublis’e GAIA- Fusion of Styles inisiyatifi için Komünikasyon
kategorisinde (www.gaia-styles.de) ödül almıştır. İlyas Bublis ve ekibi Berlinlileri
özel bir şekilde doğayla tanıştırmaktadırlar.

-

München’den Ursula Schleibner “Bullerbü an der Würm” çocuk ve gençlik projesiyle DBU Teşvik
Ödülü’nü almıştır.

Sayısız başvuru
Muna 2004 Doğayı Koruma Ödülü’nü vererek ZDF ve DBU bu yıl da yine doğayı koruma alanında gönüllü
inisiyatifleri ve bunların yaratıcı fikirlerini onurlandırmaktadır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Alman
devlet televizyonu ZDF’ye daha sonra DBU tarafından incelenen ve değerlendirilen sayısız başvuru
yapılmıştır. Beş kategoride verilen ödül için ödül alacak olanların seçilmesi konusunda BUND, Euronatur,
NABU, WWF ve alanlarında uzman başka kişilerin de aralarında bulunduğu jürinin işi kolay değildi.

Afiş Çalışmaları

Basın Bildirileri 2002-2005

Morgenpost, 22.08.2005

Gutachter rettet 100 Jahre alte Linde vor der Fällung
Grunewald
Der Anruf eines Nachbarn bei der Umweltinitiative Gaia hat einer 100 Jahre alten Linde
an der Koenigsallee das Leben gerettet. Der Baum steht auf Privatgelände und sollte
wegen Bauarbeiten gefällt werden. Ein von Gaia beauftragter Gutachter habe den
Baum untersucht und sei zu dem Schluß gekommen, daß die Linde noch zu retten sei,
teilt Ilyas Bublis mit. Der Eigentümer, der die Linde nun erhalten wolle, hatte beim
Umweltamt einen Fällantrag gestellt. Eine Genehmigung lag aber nach Auskunft von
Stadträtin Martina Schmiedhofer (Grüne) noch nicht vor, weil der Baumbesitzer zuvor
noch ein Gutachten einholen sollte.
bsm

Merhaba, No. 129, Ağustos 2005

Morgenpost, 16 Nisan 2005

Bergmannstrasse:
Öğrenciler 10 ağaç dikiyor
Kreuzberg

10 Japon ağacı Bergmannstrasse’ye gelecekte daha fazla yeşil kazandırıyor. Lenau ve Pettenkofer
İlköğretim Okullarının öğrencileri bir çok mağazanın ve kafenin bulunduğu hareketli sokağın Güney
tarafına 2,50 metre yüksekliğinde fidan diktiler. Çocuklar, milletvekili Christian Ströbele (Yeşiller Partisi) ve
aynı partinin üyesi olan Şehir Planlama Müdürü Franzt Schulz tarafından desteklendiler. Gaia çevre
inisiyatifi bu kampanyayı gerçekleştirerek, Kreuzberg’teki işletmecilerle finanse etti. Bir ağacın bedeli 170
Euro’dur.
plet

Morgenpost, 6 Nisan 2005

Gri Yerine Yeşil:
Bergmannstrasse için Ağaclar
Kreuzberg

Ağaç dostu İlyas Bublis
Bergmannstrasse’ye 10 Japon
ağacı dikti; Ağaçların bakımı
Yeşil Alanlar İdaresi tarafından
yürütülüyor.

Fotoğraf: Bartelsen

3 yıldır Berlin’de daha fazla ağaç için mücadele veren Gaia Çevre İnisyatifinin sloganı: Gri Yerine Yeşil’dir.
Gaia – Eski Yunanca’da Dünya – bir çok ilçe idaresiyle işbirliği içinde bugüne kadar 32 ağaçlandırma
yapmıştır. Son ağaçlandırma projesi Charlottenburg Schaubühne önünde Kudamm orta kısmında Aralık
ayında gerçekleştirilmiştir. 15 Nisan Cuma günü Kreuzberg’de 10 ağaç dikilecektir. “Yeşiller Partisi
milletvekili Christian Ströbele, Yeşiller Partisi Şehir Planlama Müdürü Franz Schulz ve ilceden 100 kadar
öğrenciyle Bergmannstrasse’ye 10 Japon ağacı dikeceğiz”, diyor İlyas Bublis. “Ağaçları seviyorum”, diye
açıklıyor yakında vakfını tescil ettirecek Gaia kurucusu 40 yaşındaki İlyas Bublis bu gönüllü inisiyatifini.
İlyas Bublis, ağaçların vatandaşların sponsorluğunda dikilmesinin “doğayla daha derin bir ilişki”
sağlayacağından emin. Bergmann bölgesindeki iş adamlarından iki gün içinde ağaçlandırma projesi için
790 Euro toplamıştır. Bir ağacın maliyeti 170 Euro’dur.
Destekleyenlerden biri de işletmelerin yanı sıra Charlotte-Salomon İlköğretim okuludur ve ağaç sponsoru
olarak ağaçların birinin maliyetini üstlenmiştir. Saat 13.30’da başlayacak agaçlandırma kampanyasına
Lenau ve Pettenkofer İlköğretim Okulları’nın öğrencileri de gelecektir. Ağaçların bakımını ilçenin Yeşil
Alanlar İdaresi üstlenmektedir.
İnternette ağaç dostları
www.gaia-styles.de
sg

Morgenpost, 16 Aralık 2004

Kreş Çocukları Seviniyor – Senatör Küreğe
Sarılıyor

Wilmersdorf

Schillerstrasse 26’daki kreşin çocukları çok heyecanlıydılar. Sadece Şehir Planlama Senatörü
İngeborg Junge-Reyer ile dün Lehniner Platz’da bir ağaç dikmekle kalmayıp, aralarından
bazıları ilk defa bir ağacın köklerini de gördü. “Çocukların doğayı korumanın ne anlama
geldiğini erken yaşlarda öğrenmesi çok önemli – özellikle de şehirde”, dedi Senatör. Bu ağaç
sponsorluğu ağacı organize eden özel çevre inisiyatifi “Gaia” (www.gaia-styles.de) tarafından
mümkün kılındı. Kurucusu İlyas Bublis “bir ağaç dikerek hayat aşılamak isteyen” Berlinli
vatandaşları bekliyor.

bsm

Fürther Nachrichten, 22.09.2004

Bir Cennet Alevlere Kurban Gitti
Gönüllüler, Fürth’ün partner şehri olan Marmaris’i ağaçlandıracak
Gaia adında Berlinli bir çevre inisiyatifi gönüllüler arıyor: Fürth’ün Türkiye’deki
partner şehri olan Marmarais’i her biri 1 hafta olmak üzere, tahrip olan ormanların
ağaçlandırmasında yardım edecek. Uçuş ve konaklama sağlanacaktır. Gönüllüler
bir tek yemeklerini kendileri karşılayacaklardır.
MARMARİS — “20 Ağustos’ta gemimle Marmaris önlerindeydim ki, hartner şehrimizin arkasıda
sanki bir gemi yanıyormuş gibi simsiyah bir bulutun yükseldiğini gördüm!” Paul Böhm haftalar sonra
bile şoku atlatamamıştır. Ormanlar sonuna kadar yanarken, dağın tamamının “eteklerinden
zirvesine kadar metrelerce yükseklikte alevlere büründüğünü” gördü.
Hayal kırıcı bir görüntü
Marmaris’i çevreleyen ve bir çok Alman turistin de tadını çıkarttığı dokunulmamış doğa, alevlere
kurban gitti. Bir kaç yıl içinde gerçekleşen ikinci orman yangınından sonra sadece bir kaç kararmış
ağaç kökü kaldı, diyor Paul Böhm.
İlyas Bublis de Ağustos ayında Marmaris’teydi ve ormanın nasıl yok olduğunu kendi gözleriyle
gördü. Bir kaç yıldır Berlin’de Gaia çevre organizasyonuyla kendini doğayı korumaya adayan İlyas
Bublis, hemen yardım etmeye ve 917 hektar tahrip olan ormanlık alanda ağaçlandırma yapmaya
karar verdi.
Gaia bu plan için destekleyiciler arıyor. Bublis, fidanları temin edeceğini umut eden Türkiye Orman
Bakanlığı’nda kurduğu irtibatlara güveniyor. Bir otel, konaklamayı üstlenmeye ösz verdi; uçak
şirketleri de ellerinde kalan yerleri verecektir.
Çevre organizasyonu tabii ki her türlü bağış için de minnettardır. Bir hektar ağaçlandırma için
kullanılacak fidanların maliyeti 1.000 Euro’dur. Ama en önemlisi Fürth’ün partner şehrinin civarında
tahrip olmuş toprağa yeni fidanları dikecek gönüllüler bulmaktır.
“Çevre konularına meraklı gençler ve genç yetişkinler 7 hafta boyunca her biri bir hafta olmak üzere
ağaclandırma projemize katılabilirler”, diye çağrıda bulunuyor İlyas Bublis. Başvurmanın en kolay
yolu internet üzerinden formu doldurmaktır.
İrtibatlar kuruldu
Fürth Şehir İdaresi Bublis’e hemen yardım vaadinde bulundu: “Gaia’yı desteklemek için elimizden
geleni yapacağız”, diyor İlyas Bublis’le irtibata geçen Partner Şehir Sorumlusu Hilde Langfeld.
Fürth’te yaşayan Marmaris onur vatandaşı Paul Böhm, bir adım daha ileri gidiyor: Yaşı itibariyle
Gaia’nın hedef kitlesine dahil olmasa da, bu projeyi “çok iyi bir fikir” olarak nitelendirdiği için,
ağaçlandırma için 1.000 Euro vermeyi vaat etmiştir. İlyas Bublis’in dediği gibi: “Sağlıklı bir çevre
bedava değildir!”
Başvurular için: www.gaia-styles.de/teilnahme.htm. Ayrıntılı bilgi için: (030) 3 13 83 86
HEINZ WRANESCHITZ
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Türkiye’de (Marmaris) Ağaclandırma
Son haftalarda ve aylarda Akdeniz bölgesin ağır orman yangınlarına maruz kaldı. Turizm,
tatil ve son olarak iklim için çok büyük bir anlam taşıyan büyük orman bölgeleri tamamen
tahrip oldu. Orman yangınlarının gerçekleştiği İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye sadece
Avrupa’da komşu olmakla kalmayıp, Alman turistlerin en yoğun ziyaret ettiği yerler de
olduğundan, Alman kamuoyunda da burada kötü şeylerin olduğuna dair bir bilinç mevcuttur.

Söz konusu ülkelerde doğal dengeyi en kısa zamanda tekrar kurmak, toprakları erozyona ve
çölleşmeye karşı korumak ve arazinin güzelliğini muhafaza etmek için, en kıska zamanda
ağaclandırmanın yapılması gerekmektedir. Ne yazık ki ilgili yönetimler gerekli
ağaçlandırmaları yapmak için yeterli maddi imkanlara sahip değildirler. bu yüzden bir çok
ülke özel kuruluşlarla birlikte büyük bir proje başlatma imkanlarına sıcak bakmaktadır.

Berlin merkezli GAIA cevre organizasyonu kamuoyu, Türk ve yabancı öğrenciler ve
gönüllülerle işbirliği içinde 2004 yılı sonbahar aylarında bir ağaçlandırma projesini başlatmayı
planlamaktadır. 7 hafta boyoncu çevreye ilgi duyan ve başka bir ülkeyi görmek isteyen
gençler ve genç yetişkinler ilk kez yapılan bu kamu ve özel ağaçlandırma projesine
katılabilirler. Başvuruların sayısı muhtemelen mevcut yerlerin sayısını geçeceğinden, katılım
için çekiliş yapılacaktır. Marmaris’te bir otel, konaklama yerlerini daha şimdiden hazırlamıştır.
Başka oteller de katılacaktır. Katılmak isteyenler info@gaia-styles.de, İlyas Bublis dikkatine
başvurabilirler. Daha fazla bilgi için: www.gaia-styles.de.

Projenin gerçekleştirileceği yer, Alman turistlerin Türkiye’de en fazla ziyaret ettikleri ve geçen
yaz yangınların büyük ormanlık alanları yok ettiği Marmaris’tir. GAIA, Türkiye Orman
Bakanlığı ve Ankara’da hükümetle iyi ilişkiler içinde olduğundan, hedefimiz 917 hektar
ormanlık alanı yeniden canlandırmaktır. Bu, Avrupa’da başkalarını da heyecanlandıracak ve
harekete geçmelerine sebep olacak en büyük ekolojik hareket olacaktır.

SAĞLIKLI BİR ÇEVRE BEDAVA DEĞİLDİR!

GAIA – Sen de katıl!

taz Berlin, 12.7.2004

İlyas Bublis ne yapıyor?

Kızıyor
Bir fikri hayatlarının merkezi haline getiren insanlar vardır. İlyas Bublis işte böyle biri.
Berlin’de oturan İlyas Bublis’te yıllar önce ruhsal bir uyanış meydana gelmiştir. O tarihten beri
daha fazla ağaç için mücadele vermektedir, çünkü kendi ifadesine göre Dünya Ana’mıza bir
şeyler geri vermek istemektedir. Prodjesinin adı bu yüzden “Gaia” – Dünya’dır. İlyas bublis
ağacları bunun dışında da “cool” bulmaktadır. Bir moda markası yaratmış ve gelirini kavak ve
gingko gibi ağaclara yatırmaktadır. Kendisiyle birlikte küreği eline alacak ünlü kişileri de
bulmuştur: örneğin Wolfgang Thierse veya Rolf Eden gibi.
İlyas Bublis’in en büyük isteği ağac sponsorları bulmaktır. Bunun için yeni bir maskot
yaratmıştır: Kanatları olan Gaia perisi. Cinemaxx sinemalar zincirini ağaç perisiyle çekilen bir
çizgi filmi ücretsiz göstermeye ikna etmiştir. Bu ağaç dostunun şehir planlama teşkilatlarıyla
şansı bu kadar büyük olmamıştır. En yeni fikri, yeni ağaç sponsoru plaketlerini sokak
lambalarına asma fikri için izin istemek zorunda kalmıştır. Karar: Olumsuz. Berlin Sokaklar
Yönetmeliği § 10 ve 11 uyarınca sadece sirkler ve siyasi partiler sokak lambalarına ücretsiz
reklam asabilirler. Durum her yerde aynı: Birileri dünya ve cevre için bir şeyler yapmak
istiyorsa, adireye takılıyor. Ama İlyas Bublis ısrar etmeye devam ediyor: Reklam alanları
kiralayan Wall AG ve VVR-Berek şirketleriyle özel bir fiyat üzerine anlaşmıştır ve şimdi afiş
projesini destekleyecek sponsorlar aramaktadır. Dünya için henüz her şey bitmemiştir.

Berliner Morgenpost, 23.04.2004

İlçe Haberleri

Kudamm için 2 Ağaç

Charlottenburg-Wilmersdorf – Gaia’dan İlyas Bublis, playboy Rolf Eden ile birlikte dün
Kurfürstendamm alışveriş sokağına 2 ağaç dikmiştir. Yedi yaşındaki ağaçlar yaklaşık 6,50
metre yüksekliğindedir. Biri Schlüter ve Wielandstrasse sokakları arasındaki orta refüjde,
diğeri Olivaer Platz dolaylarında duruyor.

taz Berlin lokal, 22.4.2004

... ya bugün?
...
Bir kürek
Biri daha ağaç dikiyor: Ağaç sponsoru İlyas bublis. “Dünya Toprak Günü” dolayısıyla “Gaia”
projesi City West bölgesine iki ağaç kazandırıyor. İlk kürek saat 11.00’de Kudamm 184-185
adresinde atılacaktır.

EcoWorld, Nisan 2004

Ağaçların Çağrısı...
Berlin Kurfürstendamm’da 22 Nisan 2004 tarihinde ağaçlandırma
BASIN BİLDİRİSİ

Çevre koruyucusu ve ağaç dostu İlyas Bublis iki yıldır “GAIA” projesiyle Berlin’de ağaçların
korunması ve ağaçlandırma için çalışmalar yapmaktadır ve bu projesiyle sivil toplum
örgütlenmelere örnek olmaktadır. Şimdi Kurfürstendamm’a yine iki ağac kazandırmaktadır.
Çevre koruma konusunda lider bir yayınevi ve www.eco-world.de çevre platformunun
işletmecisi olan ALTOP, 20. yıldönümü dolayısıyla ağaç sponsorluğunu üstlenmektedir.
GAIA gelecek hafta başka şirketler için yine ağaç sponsorlukları teklif etmektedir.
Her sponsorun adı diktiği ağacın üzerinde bir plaketle belirtilecek ve her sponsora bir
sertifika verilecektir. Böylece Berlin ağaçların da başkenti olacaktır.
Berlin. 22 Nisan 2004 Perşembe günü İlyas bublis, Gaia çever projesiyle Berlin
kurfürstendamm’a iki ağaç dikecektir. Bu hareketle başkentin çevresi ve iklimi için bir şey
yapmak istemekte ve diğer vatandaşlara da ağaçlandırma konusunda örnek olmak
istemektedir.
Ağaçlandırmanın yapılacağı tarih olarak 22 Nisan’ı seçmiştir, çünkü bu gün sosyal veya
ekolojik arka planı olan projelere bir platform sağlamak için 1970’ten beri Amerika Birleşik
Devletlerinde ve 1990’dan beri uluslararası “Dünya Toprak Günü” olarak kutlanmaktadır.
“GAIA”, Eski Yunanca’da “Dünya Ana” anlamına geldiğinden, aradaki bağlantı bariz bir
şekilde ortadadır. GAIA çevre projesi 2002 yılı Mayıs ayında İlyas Bublis’in çevresine
toplanan bir ekip tarafından kurulmuştur. GAIA, kendi imkanlarıyla gerekli gördüğü her yerde
ağaçlandırma yapmaktadır: Parklarda, sokaklarda ya da orman yangınlarından dolayı tahrip
olmuş yangın alanlarında.
Başka insanların da ağaç sponsoru olmasını teşvik etmek için, GAIA düzenli olarak ünlü
ağaç sponsorlarıyla ağaçlandırmalar yapmaktadır. Son olarak 18 Aralik 2003 tarihinde Berlin
Caputals buz hokeyi takımıyla ağaçlandırmalar yapılmıştır. GAIA bunun dışında örneğin
geçen sonbaharda Şehir Planlama İdaresiyle işbirliği içinde Berlin’in her yerinde güvelere
karşı mücadele amacıyla yaprakların toplanması için çağrıda bulunması gibi projeler
gerçekleştirmektedir. yakın zamanda Berlinlileri ağaç sponsoru olmaya çağıracak yeni bir
afiş projesi planlanmaktadır.

TextilWirtschaft, Nisan 2004

GAIA
Modada Çevre Koruma
Modanın cevreyi nasıl koruyabileceğini Berlin merkezli GAIA cevre projesi göstermektedir. Gaia,
gerekli gördüğü her yerde ağaçlandırma yapmaktadır: Parklarda, sokaklarda ya da orman
yangınlarından dolayı tahrip olmuş alanlarda. Buna kamuoyunun dikkatini çevre koruma konusuna
çekecek “Ground Zero için 111 Gingko Ağacı” gibi projeler de eklenmektedir. Projenin kurucusu İlyas
Bublis’in etrafındaki ekip bu projeleri finanse etmek için “Gaia – Fashion of Style” moda markasını
yaratmışlardır. “Bäume sind cool” baskılı ve baskısız kısa ve uzun kollu tişörtlerin fiyatı 33 ve 39 Euro,
pantolanların fiyatı 49 Euro’dur. Kullanılan kumaş, “Fashion that help saving the planet” (Dünyayı
kurtarmaya yardım eden moda) sloganına uygun olarak pamuktan üretilmiştir. Ağaç sponsorlarının
dışında bu koleksiyonunun satışı için de perakendeciler aranmaktadır.

Baumzeitung, 1/2004

Ağaç Hastalıkları
Berlin’de Yaprak Toplama Kampanyası
Berlin’de kestane ağacı güvelerinin azaltılması için yapılan yaprak toplama kampanyası büyük yankı
getirdi. Berlin Şehir Planlama İdaresi’nden alınan bilgiye göre, geçen sonbaharda 600 üzerinde
vatandaş, yaklaşık 2.000 kadar öğrenci ve 100 kadar kreş çocuğu kampanyaya katıldı. İlçelerde
düzenlenen kampanya günlerinde gönüllü vatandaşlar yeşil alan idarelerine yeşil alanlardan kestane
yapraklarını toplamaya yardım ettiler. Yeşil alan idarelerine bu süre içeriside bir çok küçük ve daha
büyük ölçekli özel işletmeler da başvurmuştur. Ayrıca 600 kadar sosyal yardım alanlar ve 500 kadar
işsiz de yaprakların yok edilmesine yardımcı olmuşlardır. Berlin Temizlik İdaresi de bu kampanyayı
desteklemiştir.
“Kestane Ağaçlarını Kurtarın” sloganını taşıyan büyük afişler, Berlinli öğrencileri Berlin’de güvelerden
dolayı zarar gören 60.000 kadar kestane ağacını kurtarmaya çağrıldılar. Afişler, Berlin Okul İdaresi ve
Gaiaişletmesi tarafından hazırlanmışlardı. Gaia, ücretsiz olarak otobüs ve tramvay duraklarında 200
kadar reklam alanı temin etmişti. Bu kampanyayı başlatan, ağaç uzmanı İlyas Bublis’tir. Herkese örnek
olarak Berlin’de tehlike altındaki kestane ağaçlarıyla ilgilenmiştir. 15 doğa dostuyla Tiergarten parkında
yaprak toplamış ve daha sonra bir kestane ağacı dikmiştir. 20 yaşında, 25 cm çapında ve 2,50 metre
yaksekliğindeki bu ağaç, Lorberg (Premmen) Ağaç Okulu ve Bublis’in işletmesi Gaia tarafından
bağışlanmıştır. Bublis’in ifadesine göre, kampanyanın amacı başka şehirleri benzer kampanyalar
düzenlemeye teşvik etmekti. İlgilendikleri takdirde, yardımcı olmaya hazırdı. Daha fazla bilgi için:
www.gaia-styles.de ve www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz

Berliner Morgenpost, 19 Aralık 2003

Capitals Buz Hokey Takımı Ağaç Sponsoru Oluyor
Charlottenburg – Berlin Capitals Buz Hokeyi takımı Kurfürstendamm’da bir ağaç
sponsorluğu üstlenmiştir. Oyuncular ve başkanları Lorenz Funk dün yaklaşık 6 metre
yüksekliğinde genç bir ağaç fidanını Joachimstaler Strasse dönemeci yakınlarına diktiler.
Buzda son zamanlarda şanssızlıklarla karşılaşan takım, küreği oldukça iyi kullandı ve bir çok
yaya ve turist tarafından anında resmedildi.
mab

taz Berlin lokal, 18.12.2003

... VE BUGÜN?
Noel Ağacı

Ağaç sponsorundan yenilikler: İlyas Bublis ve Gaia projesi saat 13.00’da Kudamm’da
Wertheim önüne son fırtınaya kurban giden bir ağacın yerine yeni bir ağaç dikiyorlar.
Capitals takımı (“Prusyalılar”) takı formaları içinde projeyi destekliyorlar.

Berliner Morgenpost, 06.10.2003

Siz burada ne yapıyorsunuz?
Ağaç uzmanı İlyas Bublis, Berlin’de güve tehlikesi altındaki kestane ağaçlarıyla ilgileniyor.
Dün Tiergarten parkına yaprak toplamak üzere 15 doğa dostunu topladı. Daha sonra bir
kestane ağacı diktiler.
Ne dikiyorsunuz?
Beyaz çiçekler açan bir kestane ağacı. Berlin’de kestanelerin tükenmemesi için çalışmak
zorundayız. Berlinliler dikkat etmezse yakında güvelerden dolayı kestane ağaçsız kalacaklar.

Ağacı kim finanse etti?
Tremmen’den Lorberg Ağaç Okulu ve kendi işletmeme olan Gaia.

Ağaç hakkında bir şey söyleyebilir misiniz?
Kaç yaşında olduğunu düşünüyorsunuz? Tahmin bile edemezsiniz. Yirmi yaşında! Çapı 25
cm, boyu da 5 m.
Böyle bir ağacın maliyeti nedir?
Kataloğa göre 990 Euro. Berlin şimdiden kenara para koymaya başlasa iyi eder. Yapraklar
toplanmazsa ağaclar yok olur, durum bu.
jar

Berliner Morgenpost, 19.08.2003

Afiş Kampanyası çağrıda bulunuyor: Kestane
Ağaçlarını Kurtarın!
Şehrin her yerine yayılmış bir afiş kampanyası: Güvelere karşı mücadele için
gönüllüler aranıyor

Berlinli öğrenciler, Berlin’de güvelerden dolayı zarar gören 60.000 kestane ağacını
kurtaracaklar. Bugünden itibaren Berlin Okul İdaresi ve Gaia işletmesi bir afiş kampanyasıyla
tüm öğrencileri yaprak toplamaya çağırıyor. Wall şirketi ücretsiz olarak otobüs ve tramvay
duraklarında 200 reklam yeri temin etmiştir. Öğrenciler, gönüllü olarak gezi günlerinde veya
okuldan sonra parklarda, meydanlarda ve sokaklarda dökülen yaprakları toplamaya ve yok
etmeye yardım edeceklerdir. “Afişlerin yanında tüm okul müdürlüklerine de bilgi verilmiştir ve
bu kampanyaya katılmaları rica edilmiştir” diyor okul senatörü Klaus Böger.

jar

taz Berlin lokal, 3.1.2003

Ağaçlandırma için Yollara Düşen Adam
“Ağaçlar serindir”, diyor İlyas Bublis. Eskiden animatör olan İlyas Bublis,
bugün tişörtler tasarlıyor. Buradan kazandığı parayla da fırtınalardan ve
güvelerden dolayı azalan yeşil alanları tekrar artırmaya kararlıdır. Yine de kimi
zaman kendini çok yalnız bırakılmış hissediyor.
JAN ROSENKRANZ

Uçakla Bali’den gelmişti ve o ruha sahipti. Ağaçlar yeni çiçek açmışlardı, ama İlyas Bublis
yakında yardıma muhtaç olacaklarını daha o zaman hissediyordu. Bali’de köylülerle yaşamış,
meditasyon yapmış ve doğayla daha uyum içinde yaşaması gerektiğini anlamıştı. “Bu ruhu
başkalarına da aktarmak istedim – bu uyumu, bu aydınlanmayı, bu renkleri” diyor.
İlyas Bublis ağaclara aşık. Berlin’de artırılmalarını sağlamak için her şeyi yapacak kadar.
Öylesine aşık ki ağaçlara, “Gaia” adındaki projesini başlatmak için borçlanmıştır. Gaia’nın
anlamı “Dünya Ana”dır ve dünyayı tüm kalbiyle düşünmektedir. Hepimiz Gaia’dan sadece
aldığımız için, İlyas Bublis’te Gaia’ya nihayet bir şeyleri geri verme isteği uyanmıştır:
Ağaçları. Çünkü “ağaçlar güzeldir” –şehirleri ağaçlandırmak için gerekli parayı kazanmak
amacıyla sattığı, satmak istediği tişörtlerin üzerinde böyle yazmaktadır.
Fikir şu: “Paranın yarısının idari masraflara harcandığı” bir çevre organizasyonu değil, kendi
markası ve ekolojik olarak en iyi kalitede sade bir tasarımla üretilen uzun ve kısa kollu
tişörtlerden oluşan bir koleksiyonu sahip küçük bir işletme – hepsi de ağaçların iyiliği için.
İlyas Bublis 37 yaşında, Berlin’de yaşıyor – Türk bir anne, Alman bir baba – eskiden şef
animatör, küçük işletmeci, kestane satıcısı, moda tasarımcısı, cevre korumacı, yani biraz da
deli. “Ben böyleyim. Bir fikir geldi mi, onu denemeliyim”, diyor İlyas. Charlottenburg’daki
küçük evinde sandalyenin üzerine huzursuz oturuyor ve konuşurken elleriyle tütsü
kokularıyla dolan havayı yarıyor. Arka planda dinlendirici bir müzik çalıyor.
Gaia’ya henüz istediği kadarını geri verememiştir. Mesele tişörtler değil, onlar çok güzel,
ama bugüne kadar satıştan fazla para kazanamamıştır. Bu yüzden ağaçların tamamını kendi
cebinden ödemiştir. Kendisi ya da dostları. Çevre organizasyonları bağışlara, şirketler de
cirolara bağımlıdır. Mesele burada. “Şimdiye kadar bir yerde 10, bir yerde 20 tişört sattık.
Çok az para kazanıyoruz” diye şikayette bulunuyor İlyas.
Bu yüzden Berlin’de 200 üzerinde çalışanı olan bütün işletmelere yazmıştır. Plan B:
Merchandising. Şirketler bundan böyle tişörtlerini 2 Euro karşılığında Bangladeş’ten değil,
İlyas’ın ekolojik üretiminden alacaklardır ve böylece çevrenin korunmasını desteklemek için
reklam yapacaklardır. Tişörtlerin fiyatını, yani tişört başına 39 Euro’yu mektubuna

yazmamıştır. “Önce ilginin olup olmadığını görmeliyiz” diyor. Göründüğü kadarıyla ilgi yok.
Hiç kimse cevap vermemiş.
“Para, para, para. Çevre elden gidiyor, artık uyanmamız gerekiyor” diyor İlyas ve elleriyle
görünmez bir kişi sarsıyor. Kendi tecrübesinden biliyor. Onun da uyandırılması gerekmişti, o
da önceleri Gaia yerine parayı fazlasıyla düşünmüştü. Türk Riviyera’sında 12 su sporları
motorları vardı; biri yamaç paraşütü için 200 PS gücünde; bir kaç jetski, hepsi kiralık.
Aksiyon, eğlence ve güzel hava.
Ta ki bir gün kendine: “Ben burada ne yapıyorum?” sorusunu sorup, “Çevreyi kirletiyorum.
Sonunda doğa, Dünya Ana kaybediyor” diye kendine cevap verene kadar. İşte o zaman her
şeyi bir kenara bıraktı. Bu 11 yıl önceydi. Motorlar hâlâ annelerinin bahçesinde duruyor ve
küflenmeye yüz tutuyor. Onları satmak istemiyor. Başkaları aynı saçmalıkları devam
ettirebilir diye. Bilinç, bilinci değişti. Artık doğaya zarar verecek eğlenceler yok, motorlar yok,
et de yok, sadece ruh. Değişti. Ama çoğu insan bunu anlamak istemiyor. Bu da yardım
etmeyi zorlaştırıyor.
“Almanya’da bir yeri ağaçlandırmanın kolay olduğunu düşünmeyin. Bunun için önce 4 idare
gezmeniz gerekiyor.” diye anlatıyor İlyas Bublis heyecanla ve elini sallıyor. Nerede ağaçların
eksik olduğu sorusuna sadece Mitte-Tiergarten ve Charlottenburg-Wilmersdorf idareleri
cevap vermiş. Sanki Berlin’de 7.000 ağacı kıran ve 12.700 ağaca kesilmelerini gerektirecek
kadar zarar veren bir fırtına hiç olmamış gibi. Sanki binlerce kestane ağacını yok eden
güveler yokmuş gibi. Sanki fırtına ve güveler olmadan planlı ağaçlandırmaları bile
yapamayacak kadar maddi zorluklar çeken idareler yokmuş gibi. “Çok zor, ama şikâyet
etmek istemiyorum. Bizi çok az tanıyorlar” diyor İlyas.
Ünlüler, Gaia’yı tanıtmaya yardımcı olabilirler diye düşünmüş. Böylece İlyas ve arkadaşları
Temmuz ayı başlarında bir çok ünlü simaya yazmışlar ve ağaç sponsoru olmaları için ricada
bulunmuşlar: Thomas Gottschalk, İris Berben, Udo Walz, vs. 17 Temmuz’da nihayet ilk
ağaçlarını dikmişler: Tiergarten’e Spandau 04 su topu takımının kaptanı Patrick Beisinger
eşliğinde 2,50 metre boyunda bir manolya ağacı dikmişlerdir. Ne Thomas Gottschalk, ne de
basın gelmiş.
İlyas Bublis, Ekim ayında bir kez daha Berlin’deki işletmelere yazmış, hem de bu sefer 350
işletmeye ve en azından ağaç sponsoru olmak isteyip istemediklerini sormuş. Onlar ağaçları
satın alacaklar, Gaia yeri ve yapılması gereken diğer işleri organize edecekti. Üç şirket bir
agacın maliyetini öğrenmek istemiş. Bir kavağın 150 Euro’dan başladığını bildirmiş. Bir daha
cevap gelmemiş. Bu sefer de ağaçsız kalmış.
“Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Enerjimi, sevgimi nasıl aktarabilirim? Güzelim
koleksiyonu, ağaçları, ...” diyor İlyas ve sesi sanki her an ağlayacakmış gibi çıkıyor. Ya da
delirecekmiş gibi. Kendini çoğu zaman terk edilmiş ve yalnız bırakılmış hissediyor. Yine de
dostları hâlâ yanındalar, başarısızlıklara rağmen. Ama ruhu kendisinin sayakta tutması
gerekiyor. Bu ruh da İlyas’ı ayakta tutuyor. Ağaçlarla dolu rüyalar görmesini sağlıyor.
İlyas bir sabah uyanmış ve kafasında 4.362 sayısı varmış. 4.362 – bu sayı kafasından
çıkmıyormuş. 4.362 Berlinli bir ağacı sarmak ve “Ağaçları seviyorum!” diye bağırmak için
Tiergarten parkına geliyor. Var mısın...? Bu fikri “Wetten, dass...?” (Var mısın...?)
programının moderatörü Thomas Gottschalk’a iddia olarak göndermiş. Yine Gottschalk, yine
tepki gelmemiş.
Bir başka sefer ağaç geçit töreni fikriyle uyanmış. Ağaclar onuruna bir geçit töreni. Tekno
müzik değil, sadece çevre. Bunu organize edebilirdi. Tabii ya, ne de olsa eskiden Türkiye’de
5 yıldızlı bir otelin şef animatörüydü. İnsanları motive edebiliyordu. Vazgeçmek yasaktı. “Ben
bir sörfçüyüm” diyor İlyas. “Dalgaya ihtiyacım var, ama bekleyebilirim.”

Tip-Magazin Berlin, Ausgabe 22/2002

Dalıyla ve sapıyla birlikte
Çoğunun haftalar önce yaprakları döküldü. Bir çok kestane için sonbahar daha Temmuz ayında
başladı. Bir çoğu da yapraksız dallarda beyaz çiçekler açtı. Yine de yaprakların büyük bir kısmı,
güvelerin çıkış zamanında olmamaları gereken yerlerde duruyorlar – yerde. Bu tahrip edici böceklerin
beslenme ortamlarını biraz olsun azaltmak için, dökülen yaprakların toplanması gerekiyor.
Vatandaşların yardımı gerekiyor, çünkü BSR tek başına yetişemiyor. Bu yüzden Şehir Planlama İdaresi
28 Ekim’de kestanelerin çevreside yaprak toplama kampanyaları düzenliyor. 60.000 hasta ağaca
bakarak, şehre yeni bir agaç bağışlamak isteyenler, bunu Gaia işletmesi yardımıyla yapabilir – bu
işletme, ağaç sponsorlukları organize ediyor.

Berliner Zeitung, 22.10.2002

Fırtınada Yok Olan Ağacın Yerine Yeni bir Kavak
TIERGARTEN. Moda işletmesi Gaia dün Mitte Yeşil Alanlar İdaresiyle 4 metre uzunluğunda bir kavağı
Grosser Tiergarten parkındaki Luiseninsel’e bir kavak ağacı dikmiştir. 10 Temmuz’daki fırtınada çok
büyük zarar gören ağacın yerini alacaktır. “Yaşam kalitesi ve yeşil bir şehir ücretsiz değildir” diyor Gaia
müdürü İlyas Bublis. Yarın Charlottenburg Halenseepark’ta bir ağaç daha dikecektir. Hâlâ gönüllüler ve
ağaç sponsorları aramaktadır. Bilgi için: 0172/686 06 83.
Uwe Aulich

