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Gaia – Bäume sind cool

Sayin Basin
Sayın Bayanlar ve Baylar,
GAIA´nın bu yıl sahibi olduğu „UN Weltdekade 2012 Biologische Vielfalt“ ödülüyle
onurlandırılan başarı ve tecrübelerimizi „Yesil Istanbul“ projesiyle İstanbul´a taşımak
istiyoruz. Uzun yıllardır devam eden sosyal sorumluluk çalışmaları nedeniyle GAIA Kurucusu
İlyas Bublis’ Sayın Senatör Mraio Czaja tarafından Berlin şehrinin şeref madalyası takdim
edilmiştir. Pazartesi, 3 Aralık 2012 tarihinde GAIA Kurucusu İlyas Bublis’e Berlin şehri şeref
madalyası takdim edilmiştir. Şeref madalyasını Devlet Bakanı Michale Büge takmıştır.
Bu şekilde Berlin şehri İlyas Bublis ve GAIA’nın Berlin/Brandenburg büyükşehir bölgesindeki
biyo-çeşitliliğin korunması için uzun yıllardır gösterdiği çabayı takdir etmektedir. 29 Ekim
2012 tarihinde GAIA Birleşmiş Milletler tarafından on yıllık resmi biyolojik çeşitlilik projesi
olarak ödüllendirilmiştir. Bu çift ödüllendirme ile Sayın Bublis Almanya’da ve özellikle
Berlin/Brandenburg bölgesindeki biyolojik çeşitliliğin korunması ile için çalıştığı teyit
edilmiştir. Bu alandaki çalışmaları ile özel bir çaba göstermektedir ve daha fazla insanı
biyolojik çeşitliliğin korunması hakkında motive etmektedir.
Yeşil İstanbul, Beyoğlu´nda ki 128 çatıyı yeşillendirmeyi ön görüyor. Bunun yanı sıra „Altın
Boynuz“ lakabına uygun olarak cephe renklendirmesi amaçlamaktayız. Bu konuyla ilgili
hazırlıklarımız ilk sonuçlarını verdiler. Proje ile ilişkilendirilmiş bitirme ödevi ve 3D animasyon
fimi ile size bir sunum yapmak bizi sonsuz onurlandıracak ve motive edecektir.
Bu proje dünyadaki ilk örneği olmasıylada önemli bir politik mesajdır. „Yeşil İstanbul“ hayata
geçirildiğinde dünyadaki bütün branş ilgililerinin haberdar olacağı aşikârdır. Şehircilik
açısından bakıldığındada çok önemli avantajları beraberinde getiren yeşil çatılar İstanbul için
çok atraktiftir. Almanya ile Türkiye arasında bilgi ve teknoloji transferini sağlamak ve uzun
yıllarda kazandığımız deneyimlerimizi aktarmak istiyoruz. Meclis Deprem Araştırma
Komisyonu Başkanı Sayın İdris Güllüce’nin bir Toplantı esnasında söylediği gibi ÖNLEMLER
İNSANLAR ÖLMEDEN ALINMALI" sözünden yola çıkarak, bu fazla maliyet istemeyen sağlıklı
çözümleri GAIA Yeşil İstanbul Projesi olarak uygulamaya bütün gücümüzle talibiz. Tek bir
projeyle şehrimizin üç büyük problemine sağlam çözümler getiren bu projeyi
destekleyeceğinizi ve takdir edeceğinize inanıyorum

-

-

Hepimiz biliyoruz ki deprem korku saçan ayak sesleriyle adım adım yaklaşmaktadır.
Doğamızda birçok canlının nesli tükenmektedir
Biz betonlar içinde yaşamayı tercih ederken yok ettiğimiz yeşil alanlar bizden yavaş
yavaş öcünü almaya başlamıştır. Depremler, küresel ısınma, nesli tükenen hayvanlar…
Farkında olmamız gereken şey biz kendi hayatımızı sona erdiriyoruz. Bizi hayatta
tutan temel ihtiyacımız oksijeni üreten yeşilliklerimizi yok ettik. Bir yerden geri
dönmemiz gerekmektedir.
İzin verirseniz günümüz konusu ve korkusu olan depremle ilgili birkaç öneride
bulunmak istiyorum

Öncelikle insanın enerjisine uyum sağlamayan betondan yaptığımız ama bizim en kutsal
yerimiz olan evlerimizden başlayalım. Kiremitle kapatıp tonlarca yük bindirdiğimiz evlerimizin
çatısından bu ağırlığı kaldırıp izolasyon ile birlikte çatılarımızı yeşillendirebiliriz.
İstanbul’un en önemli sorunlarından birisi de sudur. Yağan yağmurun sularını bu şekilde
değerlendirebilir ve gelecek neslimizin yaşamına bir katkıda bulunabiliriz. Ayrıca güneş
enerjisini kolektörlerle toplayıp elektrik üretimine katkıda bulunabiliriz. Hepimizin görevi
oturup sorunlar için vahlamak yerine kesin çözüm bulmak ve yaşam kalitemizi arttırmaktır.
ALACAĞIMIZ ÖNLEMLERLE KORKULARIMIZDAN KURTULABİLİRİZ. DEPREM DOĞANIN BİR BAŞ
KALDIRIŞI İSE BİZİM İŞİMİZ BİZE CAN VEREN DOĞAMIZA SAHİP ÇIKMAKTIR.
Bir Kızılderili özdeyişiyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum Son nehir kuruduğunda, son
ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda, beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu
anlayacak…Sizin desteğiniz sadece kadeş şehirler Berlin ve İstanbul için değil, geleceğin
şehirleşme anlayışını yansıtan „Urban Gardening“ anlayışı içinde hayati önem teşkil edecektir.
GAIA bu projenin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahiptir. Desteklerinizin devamını
umut ediyoruz.
En derin saygılarımla
GAIA Organizasyonu Kurucusu
ve Proje Sorumlusu
Ilyas Bublis

Gaia Ana Torak
Onu görmezden geliyoruz, onun üzerinden geçip gidiyoruz. Her gün ayaklarımızla üzerine
basıyoruz. Ancak bizlerin havayı soluduğumuz gibi ona ihtiyacı var. Yani artık onun hakkında
konuşmanın zamanı çoktan geldi. Artık toprak hakkında konuşmanın zamanı geldi de geçti
bile. Toprak olmadan yaşam olmaz. Toprak bizleri besler ve bizlerde ondan sorumluyuz.
Toprak güneşin, rüzgârın, yağmurun, hayvanların ve bitkilerin yavaşça ayrıştırdığı taşlardan
meydana gelir. Böylece 10 cm verimli toprak 2000 yıl gibi uzun bir zaman diliminde meydana
gelmektedir. Çok hızlı biçimde tüketmiş olduğumuz toprağı bir daha yerine koyamayız.
Ormanlar ve bitkiler toprağı korurlar. Ancak her yıl 13 milyon hektar alan kesip atılmakta ve
üstelik tarla ve otlaklar uygunsuz biçimde işlenmektedir. Buna bir de tek türlü tarım ve
yamaç tarımı anlayışı eklenmelidir. Hasat sonrasında bu alanlar çıplak ve korunmasız
kalmakta ve böylece erozyon etkileri kat be kat artış göstermektedir.
Sadece 2011 yılında 24 milyar ton verimli toprak rüzgâr ve su tarafından taşınmış ve
aşındırılmıştır.
Erozyonun her yıl insan başına maliyeti 60 Euro’dur. Bu toplamda 420 milyar Euro eder. Akıl
almaz bir rakam. Buna bir de şehirlerimizin çok hızlı biçimde gösterdikleri büyümeyi ilave
etmemiz gerekir. Her yıl Avrupa’da Berlin kadar büyük bir alan kentsel kesime
dönüşmektedir.
Alanın yarısı öyle kapatılmaktadır ki üzerinde artık hiçbir şey yetişememektedir.
Verimli toprak nihayetinde ve böylece sonsuz derecede değerlidir.

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 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 2004
yılının Şubat ayında Alman Federal Çevre Vakfı DBU tarafından Çevre – Teşvik Ödülü ile
onurlandırılmıştır. 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 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.
“Yeşil İstanbul” projesi hem ilçe ve hem de şehir, ekoloji, sürdürülebilirlik ve aynı zamanda kültür
mirasının korunması konularında öncü olacaktır. Projeye eşlik eden halkla ilişkiler etkisi sayesinde
İstanbul uluslararası çapta öncü “Yeşil Mega Kent” olarak tanınacak ve diğer şehirler için en iyi
uygulama örneği olarak hizmet edecektir. 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
Bu örnek projemizle insanların doğaya empati duymasını sağlamak, dikkatini çekmek ve sorumluluk
bilincini arttırmak ve bu pozitif ruhun geç kalmadan doğaya bir borcumuz olduğunu hatırlatmak en
büyük hedefimizdir.
12.05.2011 tarihinde Federal Çevre Bakanı Sayın Dr. Röttgen’in himayesinde Brandenburger
Kapısında 64 Ihlamur ağaç dikme törenine katildi. Bu etkinlikten edinilen izlenimlere buradan
ulaşabilirsiniz: http://www.flickr.com/photos/31236682@N03/show/
GAIA, Birleşmiş Milletler World Decade 2012 Biyolojik Çeşitlilik Organizasyonu tarafından resmi
olarak ödüllendirilmiş bir projedir.

