
“Her iki saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde, Yağmur ormanlarımızı  kaybediyoruz”	  
GELECEK İÇİN YAPILAN YATIRIMLARIMIZDA,  DOĞAMIZIN ÖNEMİ BİLİNİYOR MU?	  

	  	  
	  	  
 	  
Saygıdeğer	  Bayan	  ve	  	  bay	  Basın	  Mensupları,	  
  
Gaia,	  “Yaşam	  İçin	  Yeşil	  Okullar”	  projesi	  	  Birleşmiş Milletler World Decade Projesi	  Biyolojik	  Çeşitlilik	  2015	  
ödülüyle	  onurlandırılmıştır.	  
Yaşam	  İçin	  Yeşil	  Okullar	  projesi	  25.03.2015	  tarihinde	  biolojik	  çeşitliliğe	  katkılarından	  dolayı	  Birleşmiş Milletler	  
resmi	  projesi	  ilan	  edilecektir.	  
	  
AMAÇ	  
Bu	  projenin	  amacı;	  etkinlikle	  birlikte	  Gustav	  Falke	  İlköğretim	  Okulu’ndaki	  örnek	  gelişmenin	  İstanbul’daki	  diğer	  
partner	  okullarda	  da	  hayata	  geçirilmesini	  sağlamaktır.	  Kadeş	  Şehirler	  oluşunun	  25.	  yılı	  olması	  onuruna	  
14.11.2014’te	  İstanbul	  Beyoğlu’ndaki	  Namık	  Kemal	  İlk	  Öğretim	  Okulu’nda	  2	  tane	  ıhlamur	  ağacı	  dikilmiştir.	  	  
Gaia	  olarak	  sizi	  bir	  elma	  ağacının	  dikileceği	  bu	  anlamlı	  etkinliğe	  davet	  ediyoruz.	  
	  
YER:	  
Gustav-‐	  Falke	  İlk	  Okulu,	  Mitte	  
Gustav-‐Falke-‐Schule	  Strelitzer	  Str.	  42	  13355	  Berlin	  tarih	  25.	  03.2015	  saat	  15:00‘te	  
Okul	  yönetecisi	  Sayın	  Müller’e	  teşekkürler	  
	  Çocuklarında	  katılacağı	  okul	  bahçesindeki	  bu	  etkinlikle	  sizi	  ağaç	  sponsoru	  olmaya	  davet	  ediyoruz	  
YAŞAM	  İÇİN	  YEŞİL	  OKULLAR	  
Çevre	  organizasyonu	  Gaia,	  2000 yılından beri her ikisi de mega şehir olan İstanbul ve Berlin'de insan ve doğanın 
şehir ortamında kalıcı ve uyumlu bir şekilde gelişebilmesi için çalışıyoruz.Ağaçlar	  Güzeldir	  2010	  yazında	  Yaşam	  
İçin	  Yeşil	  Okullar	  Proğramı’nı	  başlattı.	  Türk-‐Alman	  Okul	  Geliştirme	  Planı‘nın	  amacı	  ilk	  okulların	  ekolojik	  örnek	  
okullara	  çevrilmesini	  sağlamaktır.	  Öğrenci	  ve	  öğretmenlerinde	  katılımıyla	  okulların	  hem	  bahçeleri	  -‐şayet	  tercih	  
edilirse-‐	  hemde	  çatıları	  perma	  kültür	  bahçelere	  dönüştürülücektir.	  Böylece	  okullarda	  mikro	  klima	  alanları	  
yaratılarak	  sürdürülebilirlik	  arttırılacaktırç	  Öğrenclerin	  doğayla	  olan	  empati	  becerileri	  geliştirilecektir.	  Bu	  yenilik	  
öğrencilere	  tenefüslerde	  dinlebilecekleri	  ve	  sosyal	  becerilerini	  geliştirebilecekleri	  küçük	  alanlar	  getirmektedir.	  	  
	  	  	  
Ağaç	  sponsoru	  olmak	  için	  bizimle	  irtibata	  geçiniz	  
Bu	  değişim	  ve	  gelişim	  proğramının	  gelecekte	  Türkiye’deki	  okullarda	  da	  hayata	  geçirilmesini	  sağlamak	  
için	  	  Türkiye	  Cumhuriyeti	  Başkonsolosu	  Sayın	  Başar	  Şen,	  Berlin-‐Mitte	  Belediye	  başkanı	  Dr.	  Christian	  Hanke,	  
Sayın	  Birgitta	  Strunk	  Berlin	  Büyük	  Şehir	  Belediyesi,	  International	  Relations,	  Berlin	  Milli	  Eğitim	  Müdürlüğü’nden	  
Sayın	  Manfred	  Dietzen’e	  hem	  katılım	  davetleri	  hemde	  etkinliğe	  bir	  ağaçla	  sponsor	  olmaları	  yönündeki	  niyetimiz	  
aktarılmıştır.	  
	  
Berlin'deki	  Gustav	  Falke	  İlköğretim	  Okulu'nda	  25	  Mart'ta	  gerceklesecek	  olan	  ağaç	  dikiminin	  ardından	  ,	  GAIA	  ,	  
Istanbuldaki	  	  türk	  ortak	  okulu	  Namık	  Kemal	  İlköğretim	  Okulu'nda	  çocuklar,	  ebeveynler	  ,	  ve	  öğretmenleri	  ile	  
birlikte	  ,	  Berlindeki	  „Grün	  macht	  Schule“	  projesini	  örnek	  alarak,	  ekolojik	  egitim	  ve	  çocuk	  dostu	  dönüşüm	  
gerçekleştirilecektir	  .Elma	  ağaçları	  için	  sponsor	  olan	  Lorberg	  fidanlığına	  ve	  catering	  için	  Märkäsche	  Landbrot’a	  
teşekkür	  ederiz.	  
	  	  
 	  
Sizi	  bu	  anlamlı	  etkinlikte	  aramızda	  görmekten	  büyük	  mutluluk	  duyarız.	  
 	  
Saygilarimla Ilyas Bublis	  
 	  
Sorumlu Bizi Arayin: 
Ilyas Bublis, Gaia Bäume sind cool 
Handy: 01726860683  www.gaia-styles.de	  


