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20-21 Şubat 2012 tarihlerinde Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği hazirladigi 
http://www.cedbik.org/Resimler/File/Zirve%20gndemi.pdf 
 
"Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi"ni bize de GAIA YEŞİL İSTANBUL projemizi tanıtmak 
adına  SWISS Otelde bu toplantida Avrupa Kültür Başkenti İstanbul 2010 & Kardeş Şehir 
Berlin vesilesiyle GAIA tarafından çatıların yeşillendirilmesi için bir konsept hazırlanmış ve 
sunumu yapilmistir. 
 
Bizler her geçen gün projemizi ülkemizin daha fazla fayda sağlayabilmek için geliştirmeyi 
ilke edindik. Yeşil çatı projemizi güneş enerjisi ve yağmur sularının muhafazası ile birleştirip 
enerji tasarrufunu maksimuma çıkarmayı hedefliyoruz.  
 
Küresel ısınmanın yol açtığı sorunların yoğun bir şekilde yaşandığı ve yaşanmaya devam 
edeceği bu dönemde,Istanbul ve beldelerinde Yeşil İstanbul ÇATI PROJESİ kampanyası 
dahilinde çatılarımızın yeşil olması sonucu görsellik,doğal,izolasyon faydaları sağlanacak. 
 
Türkiye genelinde „akıllı ve yaşanabilir“ kentler yaratmayı amaçlıyoruz. 
 
GAIA’nın kuruluşundan bu yana tek amacı insanları ağaçların önemi ile ilgili bilinçlendirmek 
ve Türkiye ve Almanya’da çeşitli ağaç dikme faaliyetleri düzenleyip kamuoyuna yaklaşan 
felaketler ve iklim değişiklikleri ile ilgili olarak mesaj vermek olmuştur. Bunun için Türkiye 
ve Almanya'da ağaç dikme çalışmalarıyla başlamıştır.Almanya’da Meclis Başkanı, Çevre 
Bakanı ve Büyük elçilerle ve çocuklarla birlikte birçok ağaç dikme çalışmamız olmuştur. 
Özellikle en son 12.05.2011 tarihinde Brandenburg Kapısı'nın bulunduğu 17 Haziran 
Caddesi'nde Federal Çevre Bakanı Norbert Röttgen'le birlikte 64 Ihlamur ağacı dikme 
etkinliğimiz Çevre Bakanı ve Milli Eğitim Senatörü ve Çeşitli Büyük Elçiler huzurunda 
gerçekleşmiştir 
Bu sadece yapılan çalışmalara bir örnektir. Ancak bu ağaç dikme etkinliği Almanya’da yankı 
uyandırmış ve kitlelere ağaçlandırmanın önemi ile ilgili olarak ulaşılmıştır. 
 
İSTANBUL YEŞİL PROJESİ İstanbul’un çatılarını yeşillendirip sağlıklı ve akıllı, enerjisel 
anlamda kendi kendine yetebilen bir kent oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışma daha önce de 
belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Cevre ve Sehircilik Bakani,Büyükşehir 
Belediyesine ve çeşitli üniversitelere sunulmuştur. 
 
Ancak bu çalışmaların daha etkin bir şekilde topluma duyurulması gerektiğinin farkındayız. 
İnsanlarımız gün be gün doğayı bilinçsizce tüketirken, ülkemiz ve dünya toprakları 
çölleşmeye ve yok olmaya doğru gitmektedir. Kaynaklarımızın tükeniyor olması ve şehir 
hayatının çevreye verdiği zararların neresinden dönersek kardır 
 
Sizden yardiminiza rica ediyorum. İlginizden dolayı teşekkür ederim 
Saygılarımla. Ilyas Bublis GAIA  Organizasyonu Kurucusu ve Proje Sorumlusu 


