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Istanbul’da Özgün Bir Yeşillendirme Ve Çevre Projesi Gaia Cumhuriyetin
86. Yılında Start Alıyor…
On yıldır gerek yurtdışında gerek Türkiye’de gelenek haline getirdiğimiz ve ağaç
dikmede ay takviminde belirlenmiş olan 29.10.2009 gününde bizim ağaç dikme günümüz olarak
Maltepe´de Cumhuriyet Bayrami bağlaminda yapılacak etkinliklere hareket kazandırmak amacıyla
sembolik olarak Marmaris'ten değerli bir GÜNLÜK ağacı küçük bir törenle diktik. Böylece
İstanbul'u yeşillendirebilmek için ilk adımımızı gerçekleştirmiş olduk. Her insan, içinde yaşadığı şehre
duyduğu sevgi ile doğa için daha iyi bir anlayış geliştirmeli ve ağaç sponsorluğu sayesinde katkıda
bulunabilmelidir. Atatürk´ün de söyledigi gibi; “Yarının doğası bugünden yaratılır”. Dünyanın
tüm şehirlerinde “Yeşil Akciğerlerimiz” ve daha iyi bir yaşam kalitesi için birlikte bir simge
oluşturmak istiyoruz.
Ilyas Bublis
Bu çalışmalarının ardından GAIA‘nın kurucusu İlyas Bubliş “Ben bir Türküm ve Türkiye` deki
olumsuz çevre koşulları ve dünya’nın bu gidişinin beni Türkiye ile ilgili geniş kapsamlı projeler
hazırlamaya yönlendirmiş olup, bu projenin öncelikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve
Orman Bakanlığı ve üniversiteler ile paylaşarak çok olumlu görüşler ışığında , desteklerini yazılı
olarak almış bulunuyoruz.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi olmasından dolayı İstanbul’u Projemiz için pilot bölge
seçtik. Bu projenin hedefi, özellikle evlerin çatıları ve okullardır. Şehrin güzelleştirilmesiyle
birlikte çevre de korunacaktır. Bu sayede yaşam şartlarını iyileştirecek ve aynı zamanda şehrin
görüntüsünü de güzelleştireceğiz,“ diyor GAIA çevre organizasyonunun kurucusu İlyas Bublis, bu
proje sayesinde İstanbul’da yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve çevre eğitimine katkıda
bulunmaktadır.
Bakanlıklarımızın, Üniversitelerimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de destekleri ile adımlarımızı
atmaya başlıyoruz. Çeşitli çevre konserleri, billboard ve tv tanıtımları ile de halkımızın bu konuda
aydınlanmasını sağlayarak zaman içinde Türkiye genelinde çalışmalarımıza hız vereceğiz.”Diyerek
büyük bir çevre projesinin start aldığını ve bu konuda” Halkımızın ve sponsorların yanımızda olması
en büyük arzumuzdur. Dünyamızın dengesini tekrar kurmak için bizlere katılın. Bu proje hakkında
yüreğinizle karar vermenizi ve Türkiye’yi tekrar canlandırmanızı diliyorum. Gelin, olumlu bir
kararla dünya üzerindeki insanlara örnek olun.
Tek başına bir şeyler başarmak neredeyse imkânsızdır, ancak şimde güçlerimizi birleştirerek,
dünyamızı kurtarmayı ve refah getirmeyi başarabiliriz. Siz de katılın! ”Demiştir.

“GAIA” eski Yunanca’da dünya için kullanılan toprak ana anlamına gelen bir kelimedir. “GAIA
Ağaçlar güzeldir” çevre projesi 10 yıl önce geçirilmiş olup bu projenin sahibi Türkiye’de doğmuş
Almanya’da büyümüş bir Türk´tür.
GAIA ’nın kuruluş amacı ileride dünyamızı bekleyen iklim değişikliklerine dikkat çekmek ve çevre
koruma duyarlılığını arttırmaktır.
Uluslararası ağaçlandırma çalışmalarında bulunmuştur.
GAIA Organizasyonu 2002 yılından bu yana çevre koruma konusunda Organizasyonlar
düzenlemekte olup Türkiye , Almanya sokaklarında ve parklarında sayısız ağaçlandırmalar yapıp ve
ayrıca Almanya çapında kestane güvesi ile mücadele projeleri, GAIA tarafından düzenlenmiştir.
GAIA 2004 yılında DBU (Federal Çevre Vakfı)‘nun çevre teşvik ödülünü de almıştır.

GAIA’nın anlamı nedir?
GAIA, Eski Yunanca’da dünya için kullanılan bir kelimedir. Efsanelere göre Yaratılış sırasında
kaostan yaratılıp, tüm tanrıların annesi olarak Yaratmanın, Gebeliğin, Vermenin ve Almanın simgesi
haline gelmiştir. GAIA, yaşam döngüsünün teminatı olarak, insanlara doğa üzerinde tasarrufta bulma
hakkını veren yaşam hakkının temelini oluşturur. İnsanlar bugün dünyayı sadece bir kaynak, maddi
ihtiyalarımızı karşılayabileceğimiz bir nevi yedek parça deposu olarak görmeye meyillidirler. Toprağı
ve bitkilerin sömürülmesi ile çevre kirliliği ve şehirleşme, Dünyanın bir ekoloji sistemi olarak ciddi bir
tehlike altına girmesine neden olmuştur. „Tüm canlılar aynı suda yüzdükleri ve aynı atmosferde var
oldukları için aslında gezegenimizin tüm canlıları ortak yaşam birliğinin birer parçasıdır.“
„Unutmayın ki:
Her iki saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde orman kaybediyoruz!"
Gaia´nın global vizyonu: Toprak anamızı bundan sonra ancak dünya çapında kitlesel bir ağaçlandırma
kurtarabilir. Ayrıca bundan böyle yağmur ormanları kesilmemelidir. Hatalı davranışlarımızı düzeltmek
zorundayız. Ancak bu şekilde doğanın ruhu ile bir arada barış ve uyum içinde yaşayabiliriz.
Saygılarımızla Ilyas Bublis
GAIA Organizasyonu Kurucusu
ve Proje Sorumlusu Türkiye Temsilciliği
Bilgi İçin: İlyas Bublis GSM: 0537 745 87 77
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Dünya çapında bir değişim başlamış durumda. Kendimizi başka şekilde görüyoruz, başka
şekilde yaşıyoruz, öz benliğimizde başka ifade şekilleri arıyoruz. (Yönetenler ve otoritelerin
söylediğine göre bizim uğraştığımız) Eski düşünceyi arkamızda bırakarak yeni düşünceyi
keşfediyoruz ve böylelikle bütün otoritelerden sıyrılarak basit davranışlar sergiliyoruz.
Bugüne kadar bu düşünce tarzı gülümsenerek karşılandı ve bir yan oluşum şeklinde gösterildi.
Fakat artık bunun insanlığın evriminde çok büyük bir adım olduğu görülmekte. Düşünce
gücümüzü artık başka şekilde; yaradılış gerçeğimizin bir enstrümanı olarak görüyoruz.
Düşünce gücümüzün bu yeni şeklini, birkaç kişi dışında kimse hiç böyle görmedi. Düşünce
gücünün kullanılması, yaratanın ve cemiyeti etkileyenlerin iyi saklanmış bir sırrı olarak
kalmak zorunda bırakıldı. Hatta bu bilginin genişlememesi, yayılmaması için çalışıldı ve
buradan bir yönetim gücüne erişildiğine dair korkular vardı.
Son yüzyıl içerisinde insanlığın bilinci oldukça kökten bir değişikliğe uğradı ve şu anda
aşağıya doğru yuvarlanmakta olan bir kartopuna benzemekte. Bu genişleme projesi 1-2-3-4-5
dizisi şeklinde gitmiyor. Tam aksine 2-4-8-16-32 dizisi şeklinde genişliyor ve enformasyonlar
genişlemenin bu hızla olması durumunda evrimden bir devrim oluşacağı yönünde.
Fakat tam bu işlem şu anda gözlerimizin önünde cereyan etmekte. Bizler bu hayret verici
zamanı yaşayanlar olarak insan bilincinin bir devrimine şahit olmaktayız (insanların kendi
deneyimleri). Bu devrimde bütün insanlık birbirine bağlanmaktadır.
Bizler sadece şahit olarak kalmıyoruz, bu devrimi üretmekteyiz.
Ve bundan sonra insanlığın gerçekte neyi içermediği anlaşılacak: Sadece dış hakikatleri
algılamakla kalmayıp, bunları yaratabilecek gücün kendilerinde olduğunu fark edecekler. Ve
bu sadece bir tek kişinin rahatlığı için değil, tüm insanlığın rahatlığı için olacağından, bu
durum her bireyin rahatlığını zaten içerisine alacaktır.
Bizler toprağın anası Gaia’lar olarak insanlar tarafından unutulan bitki bilincini, özellikle
ağaçlarla ilgili olan kısmı yeniden ortaya çıkarıyoruz. Dünya üzerinde dostça, müşterek olarak
yaşayabilmek ancak insanların bu tabii ruhlarla birlikte yaşamasına bağlıdır. Sırf bu nedenle
ağaç dikimini dünya çapında sağlayabilmek için çalışmaktayız ve kitlesel bir şekilde ağaçların
kesilmesine karşıyız. Bizler ağaç dikilmesini organize etmekteyiz, uygulaması esnasında
yardımcı olmaktayız ve daima danışman olarak sizin yanınızdayız.
Bizim tasavvurumuz Avrupa’nın kültür başkenti olan İstanbul’da önümüzdeki yıl şehirde
ikamet edenlerin hepsiyle birlikte çok sayıda bitkinin güzelleştirilmesi için çalışmak ve bu
şekilde bu metropolün temizlik ve yaşam kalitesine katkıda bulunmaktır. Bu şekilde
İstanbul’da yeni bir bilincin temeli atılacak ve İstanbul diğer tüm şehirlere yeşil bir örnek
olarak hizmet edecektir.
Saygilarimla Ilyas Bublis

Eko-Gelecek-Kenti – ekolojik kentin geleceği
2010 Kültür Başkenti olacak olan İstanbul şehrinin programına yönelik katkımızın merkezi
konusunu, ekolojik kent dönüşümüne ilişkin bakış açılarının ele alınması teşkil ediyor.
Kentlerimizin “yeşil geleceği” nasıl bir görünüme sahip olacak? Yaşam kalitesinin sosyal,
ekolojik ve ekonomik bakımdan yükseltilmesi konusunda yeni ve eskiden beri bilinen
teknolojilerin ne gibi olumlu katkıları olabilir?
Yenilenebilir enerjiler, yağmur suyu kullanımı, kentlerin yeşillendirilmesi ve renk tasarımı
sayesinde mikro iklimin iyileştirilmesi şeklindeki özgül konular, somut örnek projelerle
ortaya konulacaktır.
Bu arada kentin yenileşmesinden kaynaklanan, bölgesel iş piyasasına yönelik olumlu etki de
gözler önüne serilecektir.
Yenilenebilir enerjilerden yararlanma olanağını, güneş ışığının kullanıldığı ve elektrik
üretimine yarayan termal hücrelerle göstermek mümkün olacaktır. Bunlar kentin elektrik
gereksiniminin karşılanması konusunda müthiş bir katkıda bulunabilecektir. Böylece
tüketiciye, fosil yakıtları daha az kullanmasında yardımcı olabileceklerdir. Sonuçta çevre
üzerindeki yükün hafiflemesine de katkı sağlayacaklardır.
Su kaynaklarının kullanımı, geleceğimizde en önemli konular arasında yer alacaktır.
Çok basit yöntemlerle su tüketiminin nasıl azaltılabileceği ve yağmur suyunun evsel
ekonomilerde (yıkamada, WC’ de ve bitkilerin sulanmasında) nasıl kullanılabileceği
gösterilecektir.
Binaların teras katlarının ve kent meydanlarının yeşillendirilmesiyle, ortam kalitesinin
artırılması mümkün olacaktır. Bu mekânlar, kendi mikro iklimleri bulunan minik birer vaha
oluşturmaktadır, zira bitkilerin devamlı olarak buğulaşma meydana getirmesinin soğutucu bir
etkisi vardır. Yine bitkiler büyük kentlerdeki zararlı maddeleri azaltmakta ve aynı zamanda
oksijen üretmektedir. Bu da kentteki tüm canlılara olumlu bir etki olarak geri dönmektedir.
Bina çatılarının yeniden tasarımıyla ilgili önemli bir meseleyi, depreme uygun yapılanma
oluşturmalıdır.
İstanbul gibi çok büyük bir riskin mevcut olduğu bir kentte, güvenli bir çatı konstrüksiyonu
kent sakinlerinin hayatta kalması açısından büyük önem taşımaktadır.
Bilinçli renk tasarımı, kent niteliklerine muhteşem katkılarda bulunabilmektedir. Hem salt
fiziksel hususlar bakımından, örneğin açık renklerin kullanılmasıyla güneş ışığının müthiş
sıcaklığına karşı korunma sağlanması şeklinde, hem de psikolojik hususlar bağlamında,
örneğin renk terapisinde de ortaya konulduğu üzere.
Açık pembe renk insanları barışçıl kılıyor örneğin. İstanbul gibi bu kadar çok kültürün bir
arada olduğu bir kentte bu çok önemlidir. Açık sarı renkse insanların yaratıcılığını ve
öğrenme isteğini artırıyor ki bu durum da öğrenci mahalleleri için ilginç olabilir.

Saygilarimla Ilyas Bublis

