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GROUPON İLE BERLİN MİTTE İLÇESİNDE “BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN
KORUNMASI İÇİN HAYAT AĞACI” PROJESİ BAŞLIĞI ALTINDA AĞAÇ DİKİMİ
Sayın Bayanlar ve Baylar
Sevgili ağaç dostları
Bu vesileyle tüm samimiyetimizle aşağıdaki tarihte ve adreste olmak üzere akabinde
yapılacak ağaç dikimi ile beraber “Hayat Ağacı” parolası altında açık basın toplantısına sizleri
davet ediyoruz;
Perşembe, 01 Kasım 2012, saat 11.00
Adres; U-Bahnhof Schillingstraße (U 5), Karl-Marx-Allee 20, 10178 Berlin,
Üç adet ıhlamur ağacı için olan sponsorluğu Berlin’de biyolojik çeşitliliği desteklediğinin
görünen bir işareti olması bakımından GROUPON firması üstlenmiştir.
Ağaç dikimi GROUPON şirketinin Avrupa Merkez Yöneticisi Dr. Jens Hutzschenreuter ve
GAIA’nın kurucusu İlyas Bublis tarafından gerçekleştirilecektir.
Berlin 400.000’den fazla ağaç mevcudu ile Avrupa’nın en yeşil metropolüdür. Ancak
başkentteki ağaç sayısı düşündürücü biçimde azalış göstermektedir. Her yıl dikilenden daha
fazla ağaç kesilmektedir. Bizler GAIA olarak Berlin sokak ağaçlarının korunması için çaba
sarf ediyor ve bu nedenle uzun yıllardır göstermiş olduğumuz angajman için 29 Ekim 2012
tarihinde BM World Decade 2012 Biyolojik Çeşitlilik için resmi proje olarak taltif edileceğiz.
Üç adet ıhlamur ağacı Berlinli Firmalar ve Ağaç sponsorları ile ortaklaşa olarak bu yıl
dikilecek olan ilk altı adet GAIA – Sokak Ağaçlarından üçüdür. Schillingstraße metro
durağında gerçekleşecek olan dikim işlemi Berlin – Mitte İlçesi Trafik ve Yeşil Alan
Müdürlüğünün onayı ile (Bay Leder) gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda göstermiş oldukları
destek için Lorberg Fidanlığına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz

BM – Decade Biyolojik Çeşitlilik
Birlemiş Milletler 2011 yılından 2020 yılına kadar olan on yılık süreyi BM – Decade
Biyolojik Çeşitlilik olarak ilan etmiştir. Decade, 1992 yılı BM – Anlaşmasının uygulanmasını
destekleyecektir. Amaç biyolojik çeşitliliğin dünya çapındaki azalışını durdurmaktır. Bunun
içinde toplumsal bilinç teşvik edilecektir. İşte tam bu noktada Alman BM – Decade biyolojik
çeşitliliğin ve doğal yaşam kaynaklarımızın korunması için daha fazla insan kazanmayı
hedeflemiştir. Bu hususta örnek projelerin ödüllendirilmesine de ağırlık verilmektedir.
Katkıda bulunmak isteyenler biyolojik çeşitliliği koruyarak, kalıcı biçimde kullanarak veya
değerini anlatarak destekçi olabilirler.
Rekabet
Haziran 2012 yılından buyana her hafta BM - Decade Biyolojik Çeşitlilik için örnek projeler
takdim edilmektedir.
“Biyolojik Çeşitliliğin Korunması için Hayat Ağacı” projesi
“1. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması için Hayat Ağacı ve 2. Yeşil İstanbul;
Çatıların yeşillendirilmesi, 29 Ekim 2012 tarihinde ödüllendirilecek olan proje örnek teşkil
edecek biçimde biyolojik çeşitliliğin anlatılmasında katkıda bulunmaktadır. Proje detayları
için bakınız http://www.un-dekade-biologische-vielfalt.de/.
Biyolojik Çeşitlilik hakkında Bay Bublis’in ve partnerlerinin angajmanı jüri üyelerini çok
derinden etkilemiştir. Verilen ödül ile Bay Bublis’in timsal olacak şekilde Almanya’da
Biyolojik Çeşitlilik için hareket etmesine onay verilmiş olmaktadır. Kendisi bu alanda katkıda
bulunmak adına anlamlı bir işaret ortaya koymakta ve biyolojik çeşitliliğin korunması için
daha fazla insanın motive edilmesine yönelik olarak yardımda bulunmaktadır. Böylece
gelecekte kamuoyunda halihazırda gönderilmiş olan logo ve ekli malzemeler ile “taltif
edilmiş BM – Decade – Projesi” olarak hareket edebilir. Projenin korunması için göstermiş
olduğu çok kıymetli katkılarından dolayı Bay Bublis’e bir belgenin ve ödül plaketinin yanı
sıra doğanın renkli çeşitliliğini ve mükemmel güzelliğini sembolize etmesi bakımından
“Çeşitlilik Ağacı” tevdi edilecektir. 29.10.2012 tarihinden itibaren proje Alman BM –
Decade’nin internet sayfasında tanıtılacaktır www.un-dekade-biologische-vielfalt.de.

GAIA hakkında başka bilgiler
Gaia çevre organizasyonu 2002 yılında kurulmuştur. Gaia, sokak ağaçlarının dikilmesi ile
suretiyle Berlin’in yeşillendirilmesi için çaba sarf etmektedir. Gaia çevre korumaya ve hayvan
ve bitki dünyasının muhafaza edilmesine yönelik dikkati çekebilmek için düzenli olarak
Berlin ve Türkiye’de organizasyonlar düzenlemektedir. Hareket, yurttaşlar, firmalar ve diğer
partnerler tarafından ağaçlar için olan sponsorluğu üstlenmeleri suretiyle finanse edilmektedir.
Organizasyon aktif biçimde çevre konularının kamuoyuna sunulması alanında faaliyet
göstermekte bunun içinde ünlü destekçilerle işbirliği yapmaktadır. Bu ünlü destekçiler
arasında Federal Çevre Bakanı Norbert Röttgen’de bulunmaktadır; Sayın Bakanın hamiliği
altında Gaia Mayıs 2011’de 64 adet ıhlamur ağacını Berlin’in merkezinde 17. Haziran
caddesinde dikmiştir. 2004 yılında Gaia Alman Çevre Vakfı (DBU) tarafından Çevre –
Teşvik Ödülü ile onurlandırılmış ve 2012 yılında da BM World Decade Biyolojik Çeşitlilik
için resmi proje olarak kabul edilmiştir. Çevre Organizasyonu Gaia “Ağaçlar güzeldir”, Berlin
metropolünün yeşillendirilmesi için faaliyet yürütmektedir. Çok sayıda aksiyon ile ve
özellikle sabık Federal Cumhurbaşkanı ve milletvekili Wolfgang Thierse, Belediye Başkanı
ve Eyalet Meclisi Üyesi Klaus Wowereit, İlçe Kaymakamı Dortohe Dubrau hamiliğinde ve
aynı zamanda 23’den fazla ülkenin elçileri ve delegasyonu eşliğinde ve öğrenciler ve çocuklar
hazır bulunduğu halde örneğin 2005 yılında Wedding (Berlin) de bulunan Schiller Parkı ve
2008 yılında Berlin’de bulunan çok sayıda cadde yeşillendirilebilmiştir. Daha 2007 yılında
“Göçmen çocukları Berlin’de kök salıyor” başlıklı proje ile çevre ve entegrasyon arasında
mükemmel bir uyum olduğu görülmüştür; Eğitim Senatörü Prof. Dr. Jürgen E. Zöllner
hamiliğinde Erika – Mann İlkokulunun 200’den fazla öğrencisi, Sağlık ve Sosyal İşler
Senatörü Dr. Knake – Werner, Türkiye’nin Başkonsolosu Ahmet Alpman, milletvekili
Claudia Roth ve Federal Çevre Bakanlığından Ingrid Müller entegrasyon ve çevre koruma
için olumlu işaretler ortaya koymuşlar ve genç sokak ağaçları dikmişlerdir.
Gaia.
Ağaçlar güzeldir
İlyas Bublis
Pestalozzi Strasse 16
|10625 Berlin
Telefon: +49 (030) 313 83 86
Cep: +49 (0172) 686 06 83
E-Mail: info@gaia-‐styles.de
İnternet: www.gaia-‐styles.de
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