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.	
  
	
  
YER:	
  
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.	
  	
  
	
  	
  	
  
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
	
  
Gaia Nedir?	
  
	
  
GAIA, Eski Yunanca’da dünya için kullanılan (Toprak Ana ) anlamına gelen
bir kelimedir. “GAIA - Ağaçlar Güzeldir” Çevre Projesi; 10 yıl önce hayata
geçirilmiştir. Projenin kurucusu Türkiye’de doğmuş, Almanya’da büyümüş
bir Türk olan İlyas Bublis’tir.	
  
GAIA, İleride dünyayı bekleyen iklim değişikliklerine dikkat çekmek ve
çevre korumaya duyarlılığı arttırmak düşüncesiyle Almanya’da, Berlin’de
ağaçlandırma çalışmalarında bulundu.	
  
GAİA hakkında daha fazla bilgi: GAIA 2004 yılının Şubat ayında Alman
Federal Çevre Vakfı DBU tarafından Çevre – Teşvik Ödülü ile

onurlandırılmıştır. 3 Aralık 2012 tarihinde GAIA’nın kurucusu İlyas Bublis’e
Berlin şehri Sayın Senatörden şeref madalyası takdim edilmiştir Şu an,
şimdiye kadar ki en önemli projemiz üzerinde çalışıyoruz: İstanbul'daki bütün
kamu okullarının yeşillendirilmesi projesi numune bir çatı ile başlanmıştır.	
  
	
  
GAIA projesi (www.gaia-styles.de) 2000 yılı Mayıs ayından bu yana
çevrenin korunmasına yönelik etkinlikler düzenlemektedir. GAIA tarafından
yapılan çalışmaların merkezini düzenli olarak yapılan ve çevremizin korunma
ihtiyacına işaret eden ağaç dikimi çalışmaları oluşturmaktadır. GAIA,
Berlin’in cadde ve parklarında ağaç dikim etkinlilikleri düzenlemekte, ayrıca
Kestane ağacı yaprak kemirgenlerine karşı mücadele edilmesine yönelik
çalışmaların (Medya çalışmaları, eğitim seminerleri, aktif mücadele
kampanyaları) sorumluluğunu üstlenmekte ve yürütmektedir. GAIA, afişlerle
yaptığı etkinliklerle, GAIA – perisi ile gerçekleştirdiği sinema reklamı ile,
ayrıca televizyon ve radyo yayınlarıyla (arte, Terra Nova, mtv, viva vs.)
özellikle gençlerden oluşan ciddi bir takipçi kitlesine ulaşmış durumdadır.
GAIA, 2008 yılının Ekim ayında Marmaris (Türkiye)’de Vali & Belediyeler
himayesi ve desteği ile yine MUSIC FOR NATURE müzik ve çevre
festivalini düzenlemiştir. Müzik şovlarının yanısıra ağaçlar da dikilmiştir,
ayrıca çok sayıda siyasetçi ve basın mensubu da bu etkinliğe katılmıştır. Bu
etkinlikten edinilen izlenimlere buradan ulaşabilirsiniz:
http://flickr.com/photos/31628205@N02/show	
  
Avrupa Kültür Başkenti İstanbul 2010 & Kardeş Şehir Berlin vesilesiyle
GAIA tarafından çatıların yeşillendirilmesi için bir konsept hazırlanmıştır.
Kentlerimizin hızlı gelişimi sonucunda çevremiz, büyük ölçüde beton ve
asfaltla kaplandı. Kent içinde bulunması gereken yeşil alanlar, iskan
fonksiyonlarının ve iş yerlerinin yoğun baskısına dayanamayarak, yerlerini
beton yapılara terk ettiler. Hava kirliliği birçok kentin temel sorunu haline
geldi.	
  
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.	
  
	
  
GAIA Ödüller	
  
	
  
GAIA, Yeşil Cati İstanbul Projesi, Birleşmiş Milletler World Decade 2012
Biyolojik Çeşitlilik Organizasyonu tarafından resmi olarak ödüllendirilmiş bir
projedir.

http://www.un-‐dekade-‐biologische-‐
vielfalt.de/2004ibook69552_33703_2003.html	
  
GAIA 2004 yılının	
  Şubat	
  ayında	
  Alman	
  Federal	
  Çevre	
  Vakfı	
  DBU	
  tarafından	
  
Çevre	
  –	
  Teşvik	
  Ödülü	
  ile	
  onurlandırılmıştır.	
  
	
  
3 Aralık 2012 tarihinde GAIA’nın kurucusu İlyas Bublis’e Berlin şehri Sayın
Senatörden şeref madalyası takdim edilmiştir Şu an, şimdiye kadar ki en
önemli projemiz üzerinde çalışıyoruz:	
  
	
  
GAIA, “Yaşam İçin Yeşil Okullar” Projesi, Birleşmiş Milletler World
Decade 2015 Biyolojik Çeşitlilik Organizasyonu tarafından resmi olarak
ödüllendirilmiş bir projedir.	
  
	
  
Hazırlamış olduğumuz 3D YEŞİL	
  Istanbul	
  cati	
  	
  Projesi	
  Animasyon	
  filmi	
  icin	
  
tikla:	
  
http://vimeo.com/57917438	
  
http://www.youtube.com/watch?v=CoFpV0xL9lo	
  
	
  

