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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilal-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilal-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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Daha yeşil ve daha
iyi bir dünya için
Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Tüm dünya birbirine etki eden
afetlerle yüzleşiyor. Hepimizin evi olan
dünyanın yangın yerine dönmemesi,
geleceğe daha yeşil bir evren bırakmak
için hepimizin sorumlulukları var.
Biz Kızılay olarak üzerimize düşen
sorumluluğu yerine getirmeye gayret
ediyoruz.
Kızılay, ülke çapında yaygınlaştırdığı
afet müdahale ve afet lojistik
sistemleriyle dünyanın en iyi afet
örgütlenmelerinden birine sahip.
Mesela ülkemizde meydana gelen doğal
afetler sonrasında afetzedelere acil
beslenme hizmeti verirken bir yandan
da acil barınma konusunda devletin
ilgili kurumlarının yanında yardımcı rol
üstlenir.
Bu bakımdan Kızılay, afet müdahale ve
afet lojistik sistemlerini ülke çapında
yaygınlaştıran, bu ağ ile dünyanın
en iyi afet örgütlenmelerinden birini
gerçekleştirmiştir.
Afet sonrasında da Kızılay, afetzedeleri
yalnız bırakmaz: Afet sonrası
bölgedeki acil ihtiyaçları karşılayan
Türk Kızılay, beslenme alanında ise
Mobil Ekmek Fırını, Mobil Mutfak
ve Mobil İkram Araçları ile kaliteli ve
hızlı hizmetle afetzedelerin yanındadır.
Ankara ve Erzincan’da çadır işletmesi
ve üretim atölyesi bulunan Türk
Kızılay, yurt içi ve yurt dışı insani
yardım çalışmalarında uzun süreli
kullanılabilen afet çadırlarının yanı
sıra ihtiyaca yönelik özel çadırlar da
üretiyor.

Haziran sonunda Muğla'nın Marmaris
ilçesinde ormanlık alanda çıkan
yangının ilk anlarından itibaren Kızılay
olarak sahadaydık mesela. Personel ve
gönüllüleriyle bölgede çorba, kumanya,
ikram malzemesi, soğuk-sıcak içecek, su
ve ekmek desteğinde bulunan Kızılay
ekipleri, sabit noktalara gelemeyen
çalışanlara da mobil ekipleriyle gıda
malzemeleri ulaştırdı.
Peki afetler gerçekleşmeden önce
nasıl önlemler alabiliriz? Elinizdeki
sayıda öncelikle afetleri önleme
konusunda neler yapabileceğimiz
hususuna yoğunlaştık. Prof. Dr.
Mikdat Kadıoğlu’nun söyleşisini bu
açıdan dikkatle okumanızı tavsiye
ediyorum. Ayrıca afetler konusunda
doğru ve güvenilir bilgiye kolayca
ulaşabileceğiniz bir kaynaktan da
ayrıntılı şekilde haberdar olacaksınız:
Anadolu Ajansı’nın Yeşilhat birimi.
Ajansın yönetim kurulu başkanı
ve genel müdürü Serdar Karagöz
dergimize birimin kuruluş sürecini ve
vizyonunu anlattı.
Şimdi afetlere öncesiyle ve sonrasıyla
daha yakından bakma zamanı!
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AĞUSTOS’UN DÜNYASI
Yaz sıcaklarının kendisini hafifçe hissettirdiği bir Temmuz ayı sonrası bayrağı Ağustos aldı.
Serinlemek için deniz kenarlarına akın edenler veya memleketinin serin gecelerini tercih edenler
yanında şehirde kalıp çalışmaya devam edenlerimiz de hayli fazla. Başta 1071 Malazgirt Zaferi
olmak üzere, Ağustos ülkemiz için zaferler ayı. Bu amaçla düzenlenen pek çok etkinlik mevcut.
İstanbul’da kalıp sıcak havanın rehavetine kapılmak istemeyenlere de enerjimizi yükseltecek
birkaç önerimiz var.

GENÇ BULUŞMALAR
Taksim Sanat, genç sanatçıların özgün eserlerinin yer aldığı Genç Buluşmalar sergisine ev sahipliği yapıyor.
50 sanatçının toplam 100 eserinin olduğu sergi, 4 Temmuz – 14 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak
ziyaret edilebilecek. Sergide sanatçıların atık, iklim krizi, doğa, ölüm, yaşam, tamahkar, metamorfoz, iklim
krizi, su, toplumsal ilişkiler, kadın, şiddet gibi konuları temeline alan disiplinler arası eserleri bulunuyor.Genç
Buluşmalar, 14 Ağustos’a kadar Taksim Metrosu’nun -1. katında konumlanan Taksim Sanat’ta!

İ S TA N B U L
F E S T İ VA L İ
Festival Park Yenikapı, 23 Temmuz – 14 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan İstanbul
Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 23 gün boyunca 16.00’dan itibaren gün boyu sürecek festivalde, konserlerden
tiyatroya, çocuk atölyelerinden e-spor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi bir arada sunan
Türkiye’nin en geniş ve kapsamlı ve uzun soluklu etkinliği olan İstanbul Festivali ile İstanbullular özlediği
festivale kavuşuyor. Festivalde illüzyon gösterileri, interaktif şovlar, oyun parkurları, çocuk tiyatroları, kukla
gösterileri, dans şovlar, kaykay ve graffiti şovlar, canlı heykel ve pandomim gösterileri, söyleşiler ve tiyatro
oyunları gibi pek çok etkinlik sahnelenecek.

ZAMANIN
DÖNGÜSEL DOĞASI
“Zamanın Döngüsel Doğası” başlıklı karma sergi, 25 Ağustos’a kadar AnnaLaudel İstanbul’da gezilebilir.
Sergide farklı materyal ve tekniklerde üretim yapan 11 sanatçının disiplinlerarası eserlerinden oluşan bir
seçki yer alıyor.Zaman kavramının ortaya çıkışıyla ilgili farklı teorileri odağına alan sergi, zamanı ölçmeye
başladığımızdan beri göç, iktidar savaşları, yabancılaşma ve inanç sistemleri gibi tekrar eden olayların
yansımalarını izleyici ile buluşturuyor.

M E V L E V Î AY İ N İ
Mevlevilikteki sema mukabelesi, birçok tasavvufi sembolleri içeren, dinleyen ve seyredenler üzerinde yüce
duygular uyandıran, yüksek manası ve eşsiz estetiği ile asırlardır devam eden sistemleşmiş bir zikir törenidir.
AKM’de icra edilecek bu ayinde Türk musikisinin onur kaynağı olanHamamizade İsmail Dede’nin bir şaheser
niteliğindeki Hüzzam makamındaki Mevlevî Ayin-i şerifi, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından
icra edilecek. Ayin 23 Ağustos Salı günü akşam 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde ilgililerini bekliyor.
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M A R M A R I S I L Ç E S I N D E K I O R M A N YA N G I N D A
Y U VA L A R I N I T E R K E D I P A L E V L E R D E N
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E K I P L E R I , C A N L I V E YA R A L I
GÜVENLI
TA M A M E N

KAÇMAK IÇIN

H AY VA N L A R I A R AYA N
H AY VA N L A R I

H AY TA P

K U RTA R I P

B Ö L G E L E R E G Ö T Ü R Ü Y O R . YA N G I N I N
KO N T R O L A LT I N A A L I N D I Ğ I A LA N LA R I

TA R AYA N

H AY VA N

( H AY TA P )

EKIPLERI, ÖZELLIKLE TOPRAĞA

HAKLARI

FEDERASYONLARI

G I Z L E N M I Ş B A ŞTA KA P LU M B AĞ A O L M A K ÜZ E R E
H AY VA N L A R I

B U L U P YA R D I M I N A KO Ş U Y O R .

MENGÜARSLAN

1868

D E R G İ / AY I N

MÜZİKLERİ

YENİDEN BULUŞMA ZAMANI:

SEYŞELLER
Sizin için aldığımız geniş kapsamlı önlemlerle, birlikte çıkacağımız
her yolculukta rahatınız yerinde, sağlığınız güvende.
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YERYÜZÜYLE BARIŞMAK
İnsanlık başta kendi tabiatı olmak üzere yeryüzü ve gökyüzüyle savaş halinde. Şu an yüz yüze geldiğimiz ekolojik tehlikeler de bu savaşın neticeleri. Bu savaş;ekolojik ve etik sınırlara saygı duymayan,
eşitsizliği, açgözlülüğü, adaletsizliği ve adaletsiz kazancı ön planda tutan bir ekonomiden kaynaklanmaktadır. Yazar bu sebeple insan merkezli yeni bir ekonomi, politika ve kültüre doğru adım atılmasını
ve bir paradigma değişimine gidilmesini salık veriyor. Neoliberal ekonomik küreselleşme modelinin
alternatiflerini bulmak için yerli kültürlerin araştırılmasını öneriyor.Ona göre bu mecburi bir harekettir ve yeryüzüyle barışmak insanlık için köprüden önce son çıkıştır.
Va nda na S hiva / Yeni İnsan Yayınevi / 248 sayfa

H O C A A L İ R I Z A-T Ü R K S A N AT I N I N
B Ü Y Ü K U S TA L A R I
Nilüfer Öndin imzasıyla yayımlanan “Türk Sanatının Büyük Ustaları” başlıklı serinin beşinci kitabı,ismi
Üsküdar’la özdeşleşmiş sanatkârlarımızdan Hoca Ali Rıza Efendiye ayrılmış. İlk ressamlarımız arasına
adını yazdıran Hoca Ali Rıza özellikle İstanbul manzaraları, mehtaplı gece resimleri, Salacak ve Kız
Kulesi’nin farklı görünümleriyle şöhret bulmuştur. Ressamın manzara resmine yaklaşımını hem felsefi
hem de teknik yönlerden değerlendirmeye yönelik ipuçları veren kitap, bizi Kız Kulesi’nden Kandilli’ye,
Tarabya’dan İstanbul’un kahvehanelerine, ada manzaralarından mehtaplı gecelere uzanan keyifli bir
yolcuğa çıkarıyor.
Nilüfe r Öndin / Hayalperest Yayı nevi / 96 sayfa

Ş E H İ R L E R İ N TA R İ H İ
Sosyal hayatın her yönünü kapsayan çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğü, ekonomik ve kültürel birikimin yoğunlaştığı bir yerleşim yeri olan şehirler, MÖ 4000’li yıllarda tezahür eder. O tarihten sonra da bölgeden
bölgeye değişen fiziksel özellikleriyle toplumlar için siyasi, sosyal ve ekonomik hayatın merkezi haline
gelirler. Tarihçilere göre ilk şehir örneklerine Suriye, Filistin, Mısır ve Mezopotamya’da rastlanılmaktadır.
Antik çağlardan günümüze şehrin tarihini ele alan bu kitap, Ortadoğu’da kurulan ilk kentlerden başlayarak İndüs Vadisi’ndeki yerleşimlere uzanıyor.Kitapta Atina, İskenderiye ve Roma hem siyasi hem de
kültürel olarak öne çıkıyor. Günümüzde devasa kalabalıklarına kucak açan mega şehirlerin ilk örneklerini
merak edenlere tavsiye olunur.
A nd rew Les s / İ n k ılap Kitabevi / 15 6 sayfa

O S M A N L I S U LTA N L A R I N I N
H A S TA L I K L A R I V E Ö L Ü M N E D E N L E R İ
Altı yüzyıla yayılmış 38 erkek hükümdarın tahta geçtiği Osmanlı hanedanına farklı bir cepheden bakan
kitap, onların hastalık ve ölüm sebeplerinde genetik etkilerin izini sürüyor. Yazar hepsi farklı ırklardan olan
annelerden dünyaya gelen Osmanlı padişahlarının hastalıklarını tıbbi açıdan inceleyerek ölüm nedenlerini
araştırmış.14. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında tıp bilimi olağanüstü değişikliklere odaklanan kitap, değişen
teşhis ve tedavi yöntemlerine, tıbbi terminolojiye de dikkat kesiliyor.Padişahların sağlık durumları veya
ölümlerine dair bugüne ulaşan bilgiler asırlara göre değişse de yazar çok yönlü bir çalışmaya imza atmış.
Kitap ayrıca sarayda hizmet veren farklı kültürden tabipler aracılığıyla farklı tıbbî gelenekleri tanımaya da
imkan veriyor.
Re ce p Mesut / Ce ren Yayı nevi / 1 1 4 sayfa
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DOĞANIN ÖLÜMÜ: KADINLAR,
EKOLOJİ VE BİLİMSEL DEVRİM
Sanayi devrimi ve Aydınlanma sonrasındaki bilimsel buluşlarla teknolojinin hızla hayatımızı kapladı ve
insanoğlunu son iki asırda binlerce yıldır devam eden yaşam tarzından koptu. Kadim dönemin hilafına
nüfusun büyük bölümü artık devasa şehirlerde yaşamaya başladı. Saniyeşme ve şehirleşmenin getirisi ise
çevresel felaketler oldu. Soyu yok olan bitki ve hayvanlar, çölleşme, hava kirliliği ve ısınma gibi birçok
tehlike kapımıza dayandı. Modern dünyanın ekolojik sisteme verdiği zararı feminist teori çerçevesinden ele
alan yazar, Ortaçağ Avrupa’sında türlü nedenlerle kadınları canlı canlı yakan eril şiddetin modern dönemde
doğayı ve insanlığın geleceğini hedef aldığını iddia ediyor.
Ca ro ly n M e rc ha nt / Ot onom Yayınc ılık / 40 0 sayfa

H İ K ÂY E L E R D E N S İ N E M A T O G R A F İ K
Ö Y K Ü L E M E Y E A N L AT M A N I N Y O L L A R I
İster görsel ister yazılı olsun insan usta bir hikâye anlatıcıdır. Yaşadıkça kaydeder, hatırlar, birleştirir, süsler ve aktarır. Söyleyeceklerini amacına göre yeniden biçimlendirir ve yeniden kurgular. Her seferinde yeni bir gerçeklik
inşa eder. Bilimsel gelişimin itici gücü de budur, edebiyat, resim ve sinema gibi sanatların lokomotifi de budur.
Kadim dönemde mağara resimleri, destan ve masal türleriyle kendini ifade eden insanoğlu günümüzde artık
görsel ve işitsel simülasyonlarla hazırlanan filmlere imza atmaktadır. Hikâye anlatıcılığının bu uzun serüveninde
fotoğraf makinesi ve film kamerası devrimsel bir etki yaratmış görünüüyor.
Cü neyt Gök / Alt ınbaş Ünivers itesi Yayı nla rı / 362 s ayfa

H AVA N A S I L T A R İ H YA Z A R ?
İklim toplumların gelişim sürecini nasıl etkiliyor? Geçmişte büyük felaketlere yol açan iklim değişiklikleri
tabii durumlar mıydı? Küçük buzul çağının etkileri bilinmeden Avrupa’daki derebeylik sisteminin nasıl
çöktüğü anlaşılabilir mi? İklim şartlarını dikkate almadan 1812’de Napolyon’un, 1941’de de Hitler’in Rus
orduları karşısındaki mağlubiyetini açıklamak mümkün müdür? İklimin devrim gibi toplumsal hareketlerle arasında herhangi bir bağlantı var mıdır? Yeryüzünden silinip yok olan kadim kültürlerin kaderindeki payı nedir? Halkların yeme, içme, giyinme ve barınma kültürleri hava şartlarından bağımsız düşünülebilir mi? Buna benzer pek çok kritik soruyu cevaplayan kitap merak uyandırıcı.
Ro nald D. G e rst e / Ko le kt if Kitap / 224 sayfa

FİLM MÜZİKLERİNDE
MİNİMALİZM VE SONRASI
Sessiz sinemada duyduğumuz tek ses arka fonda verilen müziktir. Filmlerde kullanılan bu müzikler
çoğunlukla projeksiyon makinesinin gürültüsünü kamufle etmeyi amaçlıyordu. Daha sonra filmler sesli
hale geldi, teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanılan aletler de sessizleşti. Ancak müzik, sinemanın
yoldaşı olmayı sürdürdü. Hatta bu sahada farklı sanat akımları tezahür etti. 20. yüzyılın son çeyreği ve
21. yüzyılda film müzikleri besteciliğini doğrudan etkileyen akımlardan biri minimalizmdir. Bu çalışmada, minimalizmin ortaya çıkışı ve gelişme süreçleri inceleniyor. Hem de “Inception” (Başlangıç, 2010) ve
“Interstellar” (Yıldızlararası, 2014), “The Theory of Everything” (Herşeyin Teorisi, 2014) gibi ödüllü film
müzikleri üzerinden.
Gü nce l Gü rse l A rt ıktay / Gece Kita plığı / 56 sayfa
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U Z AY

T E K N O LO J I L E R I
AY S E L Ç O K YA Ş A R

Ortaçağ’da insanlar dünyanın bir tepsi gibi düz olduğuna inanıyorlardı. Yıldızlar ise gökyüzüne
yapıştırılmış ulaşılmayan noktalardan ibaretti. Bugün biliyoruz ki evren 13,8 milyar yaşında, bizim
gök adamız dışında trilyonlarca gök ada ve Dünya’mız dışında milyarlarca başka dünyalar var.
Büyük patlamadan sonra oluşan Güneş sistemi, gezegenler, galaksiler, yıldızlar hep merak konusu
oldu. Teleskoplar yardımıyla yapılan gözlemler sonucu, gözlemlenebilir evrendeki kütle-enerjisinin çoğunun karanlık enerji olduğu, çok az ayırt edilebilen bir tür vakum enerjisi olduğunu
göstermektedir. Evrenin %4,9 normal madde, %26,8 karanlık madde ve %68,3 karanlık enerji ile
oluştuğu bilim insanlarınca tahmin edilmiştir. Ancak insanlığın şu ana kadar yapmış olduğu en
karmaşık ve devasa yapı olan uzay teleskopları olmasaydı bunların hiçbirini gerçekleştiremezdik.
2021 yılının aralık ayında uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu ile uzayın altın çağı
başladı diyebiliriz. NASA’dan herkesi heyecanlandıran ve insana küçücük bir nokta olduğunu hissettiren yeni görüntüler gelmeye başladı. Şimdi hazırsanız uzay teleskoplarının bilim ve insanlık
adına yaptıklarına yakından bakalım. Keyifli okumalar…
Kepler Uzay Teleskopu
NASA tarafından, galaksimizdeki diğer yıldızların etrafında
dolaşan Dünya benzeri gezegenlerin keşfi için tasarlanmış
ve 2009 yılında uzaya fırlatılmıştır. Daha önce fırlatılanlar
hep Dünya’nın yörüngesine yerleşiyor iken bu uzay aracı
Dünya’nın değil, Güneş’in yörüngesindedir. Kepler böylece,
sürekli araya giren Dünya olmadığından kesintisiz görüntü
alabiliyor. Aynı zamanda Dünya atmosferinden yansıyan
ışığın, Kepler’in ışık ölçerinde olumsuz etkisi engelleniyor.
Kepler hayata geçene kadar keşfedilen gezegenlerin çoğunluğu, en az Jüpiter boyutunda ya da ondan daha büyük gezegenlerdi. İşte Kepler, aralarda saklanan Dünya boyutlarına
yakın, düşük kütleli gezegenleri yakalamak için tasarlandı.
Kepler, aynı anda binlerce gezegen için bu hesapları yapabilen bir mühendislik harikasıdır diyebiliriz.

Kepler
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Milli Uzay Programı çerçevesinde ‘Türk Uzay
Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevi başlatıldı.
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te
uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu
Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel
araştırmalar için gönderilecek ve 10 gün süreyle
istasyonda kalacak. Ayrıntılı bilgi için :
www.tua.gov.tr

Hubble Uzay Teleskobu

Hubble

Adını, Amerikalı uzay bilimci Edwin Hubble’dan almıştır.
Hubble, bugüne kadar fırlatılmış en büyük yörüngesel gözlemevidir. Buna karşılık bir ütü kadar bile enerji harcamıyor.
Nisan 1990’da NASA ve ESA’nın ortak iştirakleri ile fırlatıldı.
Mühendisler, ana aynanın, teleskopun çalışmasını engelleyecek şekilde yanlış yerleştirildiğini fark edince NASA, 1993
yılında hatayı düzeltmek için bir uzay mekiği gönderir, hata
düzeltilir ve hayranlıkla baktığımız o eşsiz fotoğraflar gelmeye başlar. Hubble Uzay teleskopu, uzayda bakımı astronotlar
tarafından yapılacak şekilde tasarlanmış tek teleskoptur.
O kocaman cüssesiyle Dünya atmosferinin hemen üstünde
kendi halinde dönüp duran, yaklaşık 2,4 metre çapındaki
aynasıyla uzayın tüm gizemini gözler önüne seren Hubble,
evrenin keşfinde insanoğlunun en büyük yardımcısı diyebiliriz.

James Webb Uzay Teleskobu

James Webb

Tüm gökbilimcilerin gerçek anlamda heyecanla beklediği James Webb Space Telescope (JWST) uzay teleskobu, 2021'in
aralık ayında fırlatıldı. Çok beğenilen filmlerin devamının
çekilmesi gibi, Hubble’ın devamı niteliğinde planlanan
James Webb, aynı zamanda bir kızılötesi teleskoptur. Asıl
hedefi evrende yer alan daha uzaktaki cisimleri; Hubble’ın
görmediği cisimleri gözlemlemek olacak. NASA, bu projede
15 farklı devletin yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada
Uzay Ajansını da yanına aldı. JWST üzerinde yer alacak olan
hassas aygıtlar, dev gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin
kırmızı ötesi görüntülerini çekme ve tayflarını ölçerek yaşlarını ve kütlelerini belirleme imkânına sahip olacak. Dünyanın
en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'in fırlatıcısı "Ariane
5" füzesinin birinci ve ikinci kademe motorları, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökalp'in
kurduğu ICARE-CNRS laboratuvarında iyileştirildi.
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ORMANLAR

Uzmanlar, orman
yangınları sonucunda
hem karbon yutaklarının
azaldığını hem de
atmosfere karbon salımı
gerçekleştiğini, bir ağaç
yandığında yanma
miktarına bağlı olarak
kütlesinin dörtte biri
kadar karbonu atmosfere
salabildiğini belirtiyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Yusuf Serengil, yaptığı değerlendirmede, yanan bir ağacın, atmosfere,
kendi kütlesinin yaklaşık dörtte biri
kadar karbon saldığını söyledi.
Serengil, "Bu, ağacın tamamı
yandığı zaman ortaya çıkan rakam.
Yangın tipi ve şiddetine bağlı olarak
bazen yüzde 50'si yanar, bazen dalları yanar, bazen gövdesinin bir kısmı yanar. Biz buna 'yanma yüzdesi'
diyoruz, buna göre emisyon değeri
değişim gösterir." dedi.

Bir izmarit bile yangın çıkarabilir
Odundaki karbonun, orman yangını esnasında sadece sera gazları
değil, hava kirletici gazlar şeklinde
de atmosfere salındığını anlatan Serengil, Türkiye'de yıllık 2-3 milyon
ton karbondioksit eşdeğeri orman
yangını kaynaklı emisyon gerçekleştiğini, bunun, 2021 yılındaki yangınlarda 15 milyon ton karbondioksit
eşdeğerinin üzerine kadar çıktığını
vurguladı.
Türkiye'de 2015 yılından bu yana
orman yangınlarının ciddi artış
gösterdiğinin, bunda, son yıllardaki
aşırı yaz sıcaklarının payının büyük
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olduğunu belirten Serengil, "Aşırı
sıcak havalarda, yanıcı madde
dediğimiz ölü örtü ve ölü odun
gibi orman tabanındaki maddeler
iyice kuruyor ve yanmaya daha
hassas oluyorlar. Türkiye'de yangın
periyodu kabaca mayıs-eylül dönemidir. Ama temmuz ayı çok daha
risklidir, bir izmarit bile yangın
çıkarabilir, mayısta veya eylülde
ise tutuşma ve yayılma daha zor
ve yavaştır. Bu, tamamen yanıcı
madde nem içeriği ve rüzgar hızı
ile ilişkilidir." diye konuştu.
Teyakkuzda bekleyecekler
Yanıcı maddenin kuru ve bol
olması, rüzgarın şiddetli esmesi
ve müdahalenin gecikmesi durumunda büyük orman yangınlarının
yaşandığını kaydeden Serengil, "Bu

sene, şu ana kadar müdahaleler
zamanında ve etkili gerçekleşti. Ayrıca bizim yangına hassas bölgelerimizde, yangınlarla boğuşan komşu
Akdeniz ülkelerine kıyasla daha
iyi hava koşulları oluştu. Orman
teşkilatımızın yangın ekipleri eylül
sonuna kadar teyakkuzda bekleyecekler." ifadelerini kullandı.
Orman yangını nedeniyle karbon
emisyonu gerçekleştiğini ve bunun
sonucunda da sıcaklığın daha
da arttığını vurgulayan Serengil,
sözlerini, Türkiye'nin toplam
emisyonu ve ormanlarının emisyon
azaltımına katkısıyla ilgili rakamlar
vererek sürdürdü:
"Türkiye olarak 2020 yılı karbon
emisyonumuz 524 milyon ton. Ormanlarımız sayesinde ise 57 milyon

ton azaltım yapmışız. Buna göre
kişi başı emisyonumuz ortalama
5.5 tona eşdeğer, ABD ve AB geneline göre halen düşük. Hedefimiz
ise Paris Anlaşmasına taraf diğer
ülkeler gibi yüzyıl ortasında net
sıfır emisyona ulaşmak. İnsanlar yaşam konforlarından taviz
vermedikleri ve nüfus artmaya
devam ettiği sürece küresel toplam
emisyon da düşüşe geçmeyecektir.
Düşüşe geçtiğinde bile atmosferik
karbondioksit konsantrasyonunun
düşmeye başlaması uzun yıllar alabilir. Isınmanın on yıllar boyunca
artış trendinde devam etme olasılığı yüksek. Bu da önümüzdeki on
yılların geçen on yıldan çok daha
sıcak olabileceği anlamına geliyor.
Orman yangınlarına karşı çok ciddi
önlemler almamız gerekiyor."
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İTÜ Uçak ve
Uzay Bilimleri
Fakültesi Meteoroloji
Mühendisliği Bölüm
Başkanı ve Kızılay
Genel Başkan
Danışmanı Prof. Dr.
Mikdat Kadıoğlu ile
iklim değişikliğinin
afetlere etkisini
konuştuk.

Ülkemizdeki hava durumları
veren bilgi sistemleri sizce
sıhhatli mi?
Türkiye, ECMWF kısa adı ile bilinen Avrupa Orta Vadeli Hava
Tahmin Merkezinin bir üyesidir. ECMWF, Dünya’da hava
tahmininde en önde gelen en
prestijli hava tahmin merkezidir.
Bu nedenle Meteoroloji Genel
Müdürlüğü (MGM) tahminleri
Türkiye’de kullanılabilecek en
sıhhatli tahminlerdir. Hava tahminleri kadar hava tahminlerini
doğru kullanmak da önemlidir.
Ülkemizde maalesef meteorolojik okur yazarlık çok düşük.
Günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik hava tahminlerini sürekli
yenileyerek kullanmaya dikkat
edilmiyor. Ayrıca genellikle
TV’lerden takip edilen hava
durumu bilgileri hep “konserve”
ve çok genel bilgiler oluyor. Aslında artık herkes MGM’nin cep

FOTOĞRAF AA / MUHAMMED ENES YILDIRIM
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telefonu uygulamasını telefonuna indirip gerektiğinde hava
durumu bilgilerini “taze” yani
“canlı” izlemesi gerekiyor. Böylece genel hava durumu bilgilerini
anlık ve noktasal olarak kullanmak çok daha faydalı olacaktır.
Verilen bilgiler, insanların bu
uyarıları dinleyip afet öncesi
gerekli önlemleri alması için
yeterli mi?
Hava durumu ya da erken uyarı
adlı bilgileri maalesef yeterli
değil. Öncelikle örneğin Ankara’da beklenen bir sel için tüm
ülkedeki cep telefonu kullanıcılarına uyarı göndermek çok
yanlış bir uygulama. Gerçekte
tahminler, bölgesel, ihbarlar bir
alan ve alarmlar yani ikazlar bir
nokta için yapılmalıdır. Tehlikede olmayan insanları yanlış
ve gereksiz bir şekilde uyarıp
duyurursanız “yalancı çoban”
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sendromu oluşur ve doğru bir zamanda yapılan doğru uyarıların da
dikkate alınmamasına neden olur.
Ayrıca “filanca yerde sel bekleniyor
vatandaşların dikkatli olması rica
olunur!” gibi uyarıların da vatandaş
nezdinde pek bir anlamı yok. Çünkü
ülkemizde anaokulunda üniversite
son sınıfına kadar hiçbir seviyede
halka sel nedir, sel anı ve sonrasında
ne yapılır ya da neler yapılmaz diye
bir bilgilendirme hiç yapılmıyor.
Yani insanlar afet uyarılarında ne
yapacağını bilmez bir durumda.
Ayrıca afet erken uyarıları daha çok
can kaybını önlemekte faydalıdır.
Mal ve ekonomik kayıpları büyük
ölçüde azaltmaz. Örneğin sel uyarısı
yapıldığında kimse dere yatağında-

ki evini oradan kaldırıp bir yerlere
götüremez.
Türkiye’de inşa edilen yapıların
sellerden zarar görmenin altında
yatan en önemli sebep sizce nedir?
Birçok neden var şüphesiz ama sizin
de sorduğunuz gibi en önemli neden
binaların dere yatağına yapılmış
olmasıdır. Maalesef ülkemiz dere ve
taşkın yatağı ile taşkın tehlike bölgeleri belli değil. Bunları belirlemek
için yapılan haritalar da havzadaki 100 yıllık taşkın su seviyesini
değiştirebilen dolgu vb. faaliyetler
yüzünden kısa bir zaman içinde
geçersiz hale geliyor. Çok az da olsa
bu haritalara göre yapılan yapılar

da kısa süre içinde sel tehlikesi
altında kalıyor. Ülkemizde nasıl ki
deprem yapı yönetmeliği var benzer
bir şekilde sel yapı yönetmeliği de
hazırlanıp yürürlüğe konulmalı.
Bunun için öncelikle subasman
seviyesini bordur taşından 1,20 cm
gibi akla ve bilime aykırı olan yanlış
tanımları düzeltmemiz gerekiyor.
Dere ve taşkın yataklarına asla bina
yapılmamalı, taşkın tehlike bölgesinde kalan yerlere inşa edilecek
binaların subasman seviyesi en az
100 yıllık taşkın su seviyesine göre
belirlenmelidir. Dereleri iki duvar
arasına sıkıştıran ve adına “ıslah”
denilen yanlış uygulamalardan da
vaz geçilmedir. Özetle dere kenarına
dağın tepesine ev yapar gibi sıfır gi-
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Türkiye’nin yaklaşık
250 yıllık köklü bir
mühendislik üniversite
olarak İTÜ, küresel
iklim değişikliğinin,
iklim, enerji, ulaştırma,
atık yönetimi, arazi
kullanımı, sıfır atık,
arazi kullanımı gibi
birçok yönünü bir
arada inceleyip çözüm
önerileri önerebilecek bir
potansiyele sahip.

rişli ve bodrum katlı bina yapmaktan hemen
vazgeçilmelidir.

mevcut sellerin daha şiddetli olmasına neden
olabilmektedir.

Sellerden korunma yöntemlerini sorsak
size?

2-Yeni Yapısal Önlemler: Sel riskinin yönetilmesine yardımcı olmak için yenilikçi teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Örneğin artık
kentlerimizde sel sularını biriktirmek ve/
veya yavaşlatmakla beraber özellikle alçak
arazideki binaları sel sularından korumak
için kuru ve ıslak şekilde iki sınıfa da ayrılan
uygulamalara da gitmemiz gerekmektedir (Şekil 5). Yenilikçi önlemler arasında
yağmur hasadı da bulunmaktadır. Ülkemizdeki binalar çatıdan gelen yağmur sularını
borularla genellikle yola vermektedir. Böyle
bir durumda aşırı yağışlarda çok sayıda
binanın çatısından gelen sular su geçirimsiz
yüzeylere akıtarak yüzeysel yağmur suyu akı-

Korunma yöntemlerini yani alınması gereken
önlemleri 3 başlık altında şöyle özetleyebiliriz:
1-Klasik Yapısal Önlemler: Bunun için
kentlerdeki bina, vb. taşınmaz gibi alıcıları
selden korumak için alınan klasik yapısal
önlemlerle sel sularını yönetimin belli başlıcaları barajlar, sel kapanları, menfezler, dere
ıslahı, vb. sanat yapıları inşa edilmektedir.
Maalesef Türkiye’de dere ıslahı, köprü ve yol
yapımında yapılan hatalar da sellere ya da

21

22

1868

D E R G İ / H AVA TA H M I N L E R I

FOTOĞRAF AA / HAKAN

K A D A R H AVA TA H M I N L E R I N I

DOĞRU

KULLANMAK DA ÖNEMLI

MEHMET ŞAHIN

şını tehlikeli bir şekilde artırmaktadır.
Halbuki yağmur suyu hasadıyla yağmur suyu, atıksu muamelesi görmeden
ve sele neden olmadan toplanıp, basit
bir arıtma ile evsel kullanıma sunulabilir.
3- Yapısal Olmayan Önlemler: Günümüzde büyük akarsularını baraj vb.
taşkın koruma yapıları ile dizginleyen
ülkeler dikkatlerini artık diğer sellere
ve yapısal olmayan önlemlere yöneltti.
Artık hem kentlerde hem de kırsal
alanda subasman seviyesi hesaplanmakta sel sigorta sistemi ile subasman
seviyesine uymayanlar pahalı sigorta
ücreti ile cezalandırılıp uyanlar ise
düşük sigorta bedeli ile ödüllendiril-

mektedir.
Gelelim yangınlara. Orman yangınlarındaki risk ve zararların azaltılması için ne gibi önlemler alınabilir?
Orman yangınları günümüzde ormanlarda artan yapılaşmadan dolayı artık
orman + bina yangınına dönüştü. Ülkemizde orman yangınlarının nedenlerine bakıldığında %95’in üzerinde
insan kaynaklı olduğu görülür. Kasıtlı
ya da dikkatsizlik şeklinden insan
kaynaklı orman yangınlarını önlemek
için önce insan üzerinde durmamız
gerekiyor. Maalesef orman yangınları
nedir, neden oluşur, yangın çıkmaması için neler yapmalı, yangın anında

ve sonrasında neler yapmalı neler
yapmamalı konusunda da anaokulundan üniversite son sınıfa kadar halka
hiçbir eğitim verilmemektedir. Ayrıca
Orman Yapı Yönetmeliği de ülkemizde bulunmamaktadır.
Siz “dünyanın var olduğundan beri
ikliminin hep değiştiğini ancak
günümüzdeki iklim değişliği ile
dünyanın ilk kez karşılaştığını”
söylüyorsunuz. Neden?
Evet Dünya var olduğundan beri
iklimimiz hep değişmiştir. İklim sabit
değil değişken bir şeydir. Aslında hava
da havai bir şeydir. Ülkemizde meteorolojik okur yazarlık çok düşük oldu-
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ğu için iklim ile hava durumu hep birbirine
karşılaştırılır. Neyse günümüzdeki iklim
değişikliğinin yüzbinlerce, milyonlarca yıl
öncekinden olan farkına gelelim. Güneş,
dünyanın astronomik hareketleri, volkan
patlaması ve kıtaların tektonik hareketleri yani doğal nedenlerle dünyanın iklimi
eskiden yaklaşık 150.000 yılda 1 C civarında
ısınıp soğuyarak değişiyordu. Şimdi ise
daha çok insan kaynaklı olarak sadece 150
yılda 1 C civarında ısındık. Yani bugünün
farkı insan iklimi doğal iklim değişikliğine
göre tam 1000 kat daha hızlı değiştirmiş
olmasından kaynaklanıyor.
Kısa süre önce İTÜ İklim Değişikliği
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
olarak atandınız. Ne gibi faaliyetler plan-

lıyorsunuz?
Türkiye’nin yaklaşık 250 yıllık köklü bir
mühendislik üniversite olarak İTÜ, küresel
iklim değişikliğinin, iklim, enerji, ulaştırma, atık yönetimi, arazi kullanımı, sıfır atık,
arazi kullanımı gibi birçok yönünü bir arada inceleyip çözüm önerileri önerebilecek
bir potansiyele sahip. İTÜ İklim Değişikliği
Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak
İTÜ’de birlikte çalışıp birlikte başarmak
için çok yönlü küresel iklim değişikliği
projelere yaparak ülkemize katkıda bulunacak faaliyetler planlıyoruz. Bu kapsamsam
kurumlar, yerel yönetimler ve bakanlıklar
ile yakın temas içindeyiz.

Ülkemizde nasıl ki
deprem yapı yönetmeliği
var benzer bir şekilde
sel yapı yönetmeliği de
hazırlanıp yürürlüğe
konulmalı.
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GERÇ E K
Bİ R İ K L İ M
ŞAMP İ YO N U
Emine Erdoğan'a, Sıfır Atık Projesi ile iklim
konusunda gösterdiği öncülük dolayısıyla
Dünya Bankasınca ilk kez verilen "İklim ve
Kalkınma Liderlik Ödülü" takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nin bahçesinde düzenlenen Dünya
Bankası İklim ve Kalkınma Liderlik
Ödül Programı'nda yaptığı konuşmada, kendisine verilen ödül için, "Bu
son derece anlamlı ödülü, çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için
tek yürek olmuş tüm doğaseverler
adına kabul ediyorum. Dünya Bankası Türkiye Temsilciliğine şükranlarımı
sunuyorum." dedi.
İklim değişikliğinin artık yalnızca bir
çevre sorunu değil, ülkelerin kalkınmasını ve refahını derinden etkileyen
küresel bir kriz, insanlık için büyük
bir gelecek kaygısı olduğunu belirten Emine Erdoğan, tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye'nin de içinde
bulunduğu bölgede iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ziyadesiyle
hissedildiğini dile getirdi.

Dünya ortak evimiz
Emine Erdoğan, "İklim değişikliğiyle
mücadelede, küresel olarak kritik bir
eşikteyiz. Türkiye olarak bu krize,
dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla yaklaşıyoruz." diye konuştu.
İklim değişikliğiyle mücadelenin
çok boyutlu ve çok yönlü bir alan
olduğunu aktaran Emine Erdoğan,
bu yolda koyulan hedeflere ulaşmak
için ulaştırma, ticaret, sanayi, tarım,
sağlık gibi birçok sektörde dönüşüm
gerektiğine dikkati çekti.
Ülkelerin kalkınma ve refah seviyelerinin iklim değişikliğiyle ilgili atacakları adımlarla doğrudan ilişkili bir hal
aldığını ifade eden Emine Erdoğan,
kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma
politikalarının, iklim değişikliğiyle
mücadele kapsamında hazırlanmasının hayati bir önemi bulunduğunu
vurguladı.
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Emine Erdoğan, "İklim değişikliğiyle
mücadelede, küresel olarak kritik bir
eşikteyiz. Türkiye olarak bu krize,
dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla
yaklaşıyoruz." diye konuştu.

FOTOĞRAF AA / ARIF

26

Yeni projeler hepimizi heyecanlandırıyor
Dünya Bankasının, hazırladığı 20212025 İklim Değişikliği Eylem Planı'yla ülkeler için yol açıcı bir iş ortaya
koyduğunu ifade eden Emine Erdoğan,
Dünya Bankasının iklim değişikliğiyle
mücadele için gerekli olan finansman
ve teknoloji transferi ihtiyacı çerçevesinde, Paris Anlaşması'nın uygulanmasını teminen ülkeleri desteklediğini,
böylelikle küresel iklim eylemine somut
katkılarda bulunduğunu kaydetti.
"Ormanlarımızın ve denizlerimizin

korunması, sel yönetimi, sürdürülebilir
tarım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda Dünya Bankası ile hazırlıklarına
başladığımız yeni projeler hepimizi çok
heyecanlandırıyor." diyen Emine Erdoğan, ayrıca Dünya Bankası grubunun
Türkiye için hazırladığı ve bu alanda
bankanın ilk raporu olan "Türkiye Ülke
İklim ve Kalkınma Raporu"nu da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Yeşil dönüşüm
Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon
hedefi doğrultusunda maliyet ve fay-
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dalarını ortaya koyan raporun, çalışmalara
ışık tutacağına inandığını dile getiren Emine
Erdoğan, "Dünya Bankası tarafından hazırlanan bu raporların çok önemli bir mesajı var.
O da ülkelerin kalkınma ve refah seviyelerini
artırırken, aynı zamanda iklim değişikliğiyle
başarılı bir şekilde mücadele edilebileceği
gerçeğidir. Yani yeşil dönüşüm için yapılan
yatırımlar, kalkınmayı da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğiyle mücadelede adil yük
paylaşımı, kimsenin geride bırakılmaması
ve tüm ülkelerin mücadeleye aktif katkı sağlaması son derece önemli. Bu farkındalıkla
önümüzdeki süreçte, küresel iklim eyleminin
önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz."

dedi.
Gençlik kampları ve çalıştaylar
"İklim değişikliğiyle mücadelede, tabiatın
kanayan yaralarını iyileştirmek için çalışmamız gereken en önemli alanlardan biri
vicdanlardır." ifadesini kullanan Emine
Erdoğan, böyle bir vicdanı ayağa kaldıracak,
çevre ahlakını yeniden tesis edecek eğitim ve
kültür çalışmalarının da diğer tüm yatırımlar
kadar önemli olduğunun altını çizdi.
Emine Erdoğan, "Bu vesileyle bilhassa
farklı ülkelerin gençlerini bir araya getirecek
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gençlik kampları ve çalıştaylar
düzenlenmesini teklif ediyorum.
Gençlere, medeniyetlerin tabiata
nasıl yaklaştıklarını ve bu yaklaşımın sanatta, edebiyatta ve yaşam
kültüründeki karşılıklarını hep
birlikte gösterelim. İnanıyorum ki
bu çaba 'sürdürülebilir bir dünya'
için en önemli itici güç olan 'sürdürülebilir sevginin' tohumlarını
atacaktır." diye konuştu.
Türkiye'nin gelecek günlerde
Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar

Konferansı'na ev sahipliği yapacağını bildiren Emine Erdoğan,
Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğin
korunmasında öncü rol oynamaya
devam edeceğini belirtti.

diğini belirterek, "İklim değişikliği
konusundaki liderliğiniz, Türk insanının gelecek nesillerine tohum
ekiyor ve dünya çapında da örnek
oluyor." dedi.

İklim değişikliği konusundaki
liderliğiniz

İklim değişikliğine değinen Kouame, "Çok iyi bildiğimiz gibi, iklim
değişikliği kapıda. Dünyanın her
yerinde insanları, altyapıları ve
ekonomileri korumak için acil
önlem alınması gerekiyor." diye
konuştu.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü
Auguste Tano Kouame ise Emine
Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye'nin
artık ekonomik büyüme ve sosyal
refah için ulusal stratejisinin
merkezine iklim eylemini yerleştir-

Kouame, Türkiye'nin geçen yıl
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ekim ayında Paris Anlaşması'nı
onayladığını, bunun dünya çapında övgüyle karşılandığını ve insanlığa ve özellikle Türk insanına
fayda sağlayacağını dile getirdi.
Döngüsel ekonomi geçişi
Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı
onaylamadan önce de iklim değişikliğiyle mücadele ettiğine vurgu
yapan ve Emine Erdoğan'ın bu
alanda öncülük ettiği projelere
değinen Kouame, "Çığır açan
Sıfır Atık Girişimi'ni kişisel olarak
desteklediniz ve daha geniş bir

döngüsel ekonomi geçişinin yolunu açtınız." dedi.

gerçek bir iklim şampiyonusunuz." dedi.

Kasım 2019'da İstanbul'da Emine
Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi'ne katıldığını dile getiren Kouame, "İklim
değişikliği gündemine olan kişisel
bağlılığınızı ilk elden görebildim.
Zirvede ev sahipliği yaptığınız
akşam yemeği sırasında, doğa
sevginizi ve kesinlikle boşa gitmesi gerekmeyen her şeyi yeniden
kullanma konusundaki uzun zamandır pratiğinizi gösteren kişisel
hikayelerinizi anımsıyorum. Siz

Kouame, Dünya Bankasının iklim
değişikliğiyle mücadele kapsamında dünyada yaptığı çalışmaların yanı sıra Türkiye'deki projelerine ilişkin de bilgi verdi.
Konuşmaların ardından Koume, Dünya Bankası tarafından
dünyada ilk kez verilen "İklim
ve Kalkınma Liderlik Ödülü"nü
Emine Erdoğan'a takdim etti.
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Türk Kızılay Genel
Müdür Yardımcısı
İbrahim Özer herhangi
bir afet haberi
alındığında Türk
Kızılay ekiplerinin
nasıl çalıştığını 1868’e
anlattı.

FOTOĞRAF AA / RAUF

Ülkemizin herhangi bir bölgesinden
bir afet haberi alındığında Türk Kızılay ekipleri nasıl bir süreçte hareket
ediyor?
Kızılay Afet ekipleri 7/24 esasına göre
ulusal ve uluslararası kaynaklarından
tüm afetleri takip ve izleme süreçlerini
yürütürler. Afet haberinin alınmasına
müteakip Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan ve özel
eğitimlerden geçen Afet Koordinasyon
Timleri ivedi bir şekilde belirlenen algoritma ile afet bölgesine hareket ederler. Aynı zamanda merkez tarafından
müdahale süreci başlatılır. Kızılay Afet
Müdahale Planı (KAMP) çerçevesinde
afetin seviyesine göre AFOM ve ilgili
Afet Müdahale Merkezi/Bölge Müdürlüğü personeli ve afetin meydana geldiği Kızılay Şubeleri bilgilendirilerek kriz
masası oluşturulur. KAMP, olası bir
afette Kızılay’ın tamamının bir kurum
olarak afete müdahaleye dönüştüğü
koordine halde çalıştığı bir sistemdir.
Sahada ve merkezde afet operasyonunu yönetmek amacıyla Olay Komuta
Sistemi (OKS) kurulur ve burada görev
alacak tüm ekiplere pozisyonlarına göre
görev çağrısı yapılır. Komuta/Koordi-

M A LTA Ş

nasyon birimi OKS çerçevesinde ilgili
ekipleri sahaya yönlendirir. Beslenme
Stratejik Planı (BSP) kapsamında
olağan dönemde belirlenmiş olan sıcak
yemek üretim tesisine konuşlanılır. Sahaya görevlendirilen ekipler müdahale
ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında;
operasyon bitinceye kadar çalışmalarını
yürütür. Operasyon sonunda gözlem ve
inceleme ile afet raporu hazırlanır.
Kızılay personeli ile gönüllüler arasında nasıl bir işbirliği gerçekleşiyor?
Afetin seviyesine ve sahadaki ihtiyaç
durumuna bağlı olarak Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü ve ilgili şubelerden
personel ve gönüllü görevlendirilmesi
talep edilmektedir. Talebe istinaden
ilgili yapı tarafından Gönüllü Yönetim
Sistemi (GYS)’den görev formu oluşturulur. Yapılan başvurular içerisinden
göreve uygun olan kişiler ilgili yapı
tarafından değerlendirilerek sahaya
yönlendirilir. Sahaya yönlendirilen
gönüllü ekipleri Gönüllü Yönetimi
Direktörlüğünün koordinesinde sahada
ihtiyaç duyulan tüm faaliyet alanlarında
(yemek hazırlığı/dağıtımı, tasnif, depo
vb) destek olmaktadırlar.
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Afet sırasında ne gibi çalışmalar
yürütülüyor?
Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye
Afet Müdahale Planı(TAMP)’nda
Beslenme Grubu ana çözüm ortağı
olarak görevlendirilmiş olup afet
anında ve sonrasında afetzede
ile alanda görevli tüm personelin
beslenme hizmetinin sağlanmasından sorumludur. Bu hizmeti Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) akreditasyonunu tamamlamış Beslenme Platformu üyeleri ile
beslenme hizmeti vermek isteyen

DEMIRCI

diğer kurum ve kuruluşları koordine
ederek gerçekleştirir. Bu kapsamda
sıcak yemek üretimi ve dağıtımı
hizmeti devam ederken; enkaz
kaldırma, arama kurtarma vb. kritik
faaliyetlerin devam ettiği noktalarda ikram araçları ile sıcak içecek,
ikramlık malzeme ve çorba dağıtımına sürekli olarak devam edilir.
Akut dönemde afetzedelere yönelik
ihtiyaç tespit çalışmaları yapılarak
gıda kolisi, hijyen kolisi, barınma
malzemeleri desteği ile psikososyal
destek çalışmaları yürütülür. Destek
çözüm ortağı olduğumuz gruplarda

barınma, haberleşme, depo yönetimi vb. alanlarda ise ilgili kurumların
talebi doğrultusunda destek verilir.
Operasyon süresince gözlem ve inceleme formları doldurularak belirli
periyotlarla raporlama yapılır.
Afet sonrasında ne gibi çalışmalar
yürütülüyor?
İyileştirme çalışmaları kapsamında
beslenme faaliyetleri sonlandırıldıktan sonra kişilerin normal hayata
geçişini hızlandırmak amacıyla belli
aralıklarla yapılan ihtiyaç tespit
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F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K K I Z I L AY / S I N A N

DEMIRCI

çalışmaları sonucunda ortaya
çıkan ihtiyaçlara göre afetzedelerin ve afet bölgesinin
ihtiyaçları kısa, orta ve uzun
vadede karşılanır. İyileştirme
Direktörlüğü koordinesinde afetzedelere Toplumsal
Hizmetler Genel Müdürlüğünden görevlendirilen
psikologlar ve sosyal hizmet
uzmanları tarafından gerekli
destek sağlanır.

Kızılay olarak ne gibi faaliyetlerde bulundunuz?

• 86.670 adet kumanya dağıtımı

2021 yılında Batı Karadeniz
Seli kapsamında Bartın,
Kastamonu ve Sinop illerinde 92 araç, 3583 adam/gün
personel ve 2759 adam/gün
gönüllü ile;

• 3.120.569 litre su dağıtımı

Yakınlarda ülkemizde
görülen sel ve yangınlarda

• 340.576 adet ikramlık malzeme dağıtımı

• 1.210.852kişi/öğün sıcak
yemek dağıtımı

• 25.530 adet gıda kolisi
dağıtımı
• 22.187 adet hijyen kolisi
dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
2021 yılında Mersin-Silifke,
Bozyazı, Aydıncık; Muğ-
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Kızılay Afet
ekipleri 7/24
esasına göre ulusal
ve uluslararası
kaynaklarından
tüm afetleri takip
ve izleme süreçlerini
yürütürler.
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la-Milas, Köyceğiz, Menteşe, Bodrum, Seydikemer ve
Marmaris; Adana-Kozan,
Aladağ; Antalya-Manavgat;
Osmaniye-Kadirli, Karacalar;
Isparta-Sütçüler; Denizli-Buldan; Uşak-Sorgun; Aydın-Karacasu, Çine; Burdur-Tefenni ve
İzmir-Urla’da meydana gelen
orman yangınları kapsamında307 araç/gün, 2.742 adam/
gün personel ve 12.272 adam/
gün gönüllü ile;
• 393.758 kişi/öğün sıcak yemek
dağıtımı

• 351.494 adet ikramlık malzeme dağıtımı
• 250.101 adet kumanya dağıtımı
• 1.291.615 litre su dağıtımı
• 4.412 adet gıda kolisi dağıtımı
• 4.709 adet hijyen kolisi dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
2022 yılında meydana gelen 19
kentsel- orman yangını kapsa-
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mında 54 araç, 95 personel ve 138 gönüllü ile;

• 85.285 kişi/öğün sıcak yemek dağıtımı

• 90.168 kişi/öğün sıcak yemek dağıtımı

• 150.597 adet ikramlık malzeme dağıtımı

• 19.126 adet ikramlık malzeme dağıtımı

• 123.311 litre su dağıtımı

• 34.291 litre su dağıtımı

• 239 adet gıda kolisi dağıtımı

• 77.118 adet sıcak-soğuk içecek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

• 10.386 adet çeşitli yardım malzemeleri dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında Batı Karadeniz Seli kapsamında
Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Karabük,
Düzce ve Bolu illerinde 40 dağıtım noktası, 62
araç, 850 adam/gün personel ve 166 adam/gün
gönüllü ile;
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yağışın az olduğu, kurak ve yarı
kurak alanlarda ağaç dikim başarısını artırmak, az maliyetle tarım yapılmasını
kolaylaştırmak için Ekobox Bitki Destek Ünitesi projesini hayata geçirdi.

FOTOĞRAF AA / ÇŞİDB

FOTOĞRAF AA / ÇŞİDB

Temiz su kaynaklarının korunması, sulanamayan
çölleşmiş arazilerin ekonomiye kazandırılması, minimum maliyetle çiftçilerin tarım yapabilmesi, iklim
değişikliği etkisinin sebep olduğu olumsuzlukların
asgari düzeye indirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan
projedeki Ekobox Bitki Destek Ünitesi ilk olarak
Konya'da uygulandı.

ruduğunda fitilden su akışı artıyor. Fitil vasıtası ile
toprağa iletilen su, Ekobox'ın altında bir su sütunu
oluşturuyor. Fidan ya da ağaç bu su sütununu takip
ederek yer altında oluşan bu kaynaktan su ihtiyacını
karşılıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum
şeklini taklit eden bir sistem olan Ekobox, bitkilerin
su ihtiyaçlarının toprak altındaki mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamayı öğreten bir bitki
destek ünitesi olarak tanımlanıyor.
Ünitelerin altında bulunan fitil sayesinde, toprak
yeterli neme ulaştığında su akışı azalıyor, toprak ku-

Toprağın su kaybını önleyecek
Ekobox'ın ilk kurulum anında 16 litre su konularak
bir döngü başlatılıyor ve bitki, gece-gündüz, hazne
içi-dışı sıcaklık farklarından oluşan yoğuşmadan
kendisine su sağlayabiliyor.
Bulunduğu iklim koşuluna ve coğrafyaya göre
günlük ortalama 18 ile 250 santimetre küp arasında
su üreten bu sistem, tasarlandığı şekliyle her hasatla
kendini sürekli takviye edebiliyor.
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Ekobox, bitkinin veya ağacın dikimi esnasında
bir defa suyla doldurulduktan sonra bir daha su
ihtiyacı olmuyor. Ekobox, güneş ışınlarının sebep
olduğu buharlaşmayı engelleyecek, toprağın su
kaybını önleyecek ve toprak sıcaklığını dengede
tutmada rol oynayacak.
Çölleşmiş araziler ıslah edilebilecek
Ekobox ile kurak ve yarı kurak alanlarda sulamasız ağaç tarımı yapılabilecek ve ormanlar oluşturulabilecek. Proje kapsamında, Türkiye'nin taşlık,
bozulmuş, erozyona uğramış ve çölleşmiş arazileri

ıslah edilerek, tarım ve ormancılığa kazandırılabilecek. Temiz su kaynaklarını koruyarak iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacak
Ekobox Bitki Destek Ünitesi'yle çiftçilere de katkı
sağlanması hedefleniyor.
Asırlık ağaçları yetiştirmek mümkün olacak
Ekobox'ın oluşturduğu su kaynağı ile asırlık ağaçlar yetiştirilebilecek. Sistem sayesinde aşırı sulamadan kaynaklanan bitki köklerinin yeterli havayı ve
besin maddelerini alamaması, kazık kök yapmayarak tembelleşmesi, bitki köklerinin çürümesi ve
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toprak tuzluluğunun artması gibi birçok problem
de ortadan kaldırılacak.
Proje ile atıl arazilerin ekonomiye kazanımı, iklim
değişikliğinin etkisinin azaltılması, temiz su kaynaklarının korunması, erozyon ve çölleşme ile mücadele
ve küresel açlık sorunlarının da çözümüne katkı
sağlanması amaçlanıyor.
Tarım yapılırken çapalama gerekmeyecek
Ekobox kullanılan arazilerde, su kuyusu açmak için
sondaj çalışması yapılmasına, damlama ya da salma

sulamaya ihtiyaç duyulmayacak.
Bitkilerin az ya da aşırı sulamadan kaynaklı kurumadan ya da mantar gibi hastalıklardan korunmasını da sağlayacak Ekobox, aşırı sıcak ya da soğuk
koşullarda klimatik etkiyle bitkiyi ve temiz su
kaynaklarını koruyacak. Taşlık, kurak ve yarı kurak
arazileri ıslah edecek ve her tür arazide kullanılabilecek ünite sayesinde, tarım yapılırken çapalama da
gerekmeyecek.
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İlçede geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan
selden sonra yürütülen çalışmalara katılan AFAD gönüllüleri, bu yıl yaşanan
taşkının izlerini silmek için yeniden
Bozkurt'a geldi.
Kolluk kuvvetleriyle çalışan 301 gönüllü, giriş katlarda biriken balçığın
kaldırılması için yoğun çaba harcadı.
Ekipler ayrıca, vatandaşlara çeşitli
ihtiyaçlarının ulaştırılmasında da görev
aldı.

İlçede çalışma yürüten Cemile Tokuroğlu, 2019'da AFAD gönüllüsü
olduğunu söyledi.
Bozkurt'ta geçen yıl da çalışmalara
katıldığını anlatan Tokuroğlu, çadırların kurulumu, ihtiyaçların belirlenmesi
gibi görevlerde yer aldığını belirtti.
Herkes afetzede olabilir
Bu sene Bozkurt'ta yine bir afet meydana geldiğini dile getiren Tokuroğlu,
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"Vatandaşların bu üzücü anlarında yanlarında olmak, onlara bir nebze olsun yardımcı
olmak beni mutlu ediyor. Bu çalışmalarda
yer almaktan çok mutluyum." dedi.

let el ele çalıştık. İnsanların kalplerine dokunmak güzel bir durum." ifadesini kullandı.

Hem geçen yıl hem de bu yıl Bozkurt'taki çalışmalara katılan Zeynep Ebrar Alaybeyoğlu
ise ihtiyacı olanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu vurguladı.

Konya'da sınıf öğretmenliği yapan AFAD
gönüllüsü Ali Sipahi de sel felaketinden
haberdar olunca yola çıktıklarını aktardı.
Sipahi şöyle konuştu:

Herkesin afetzede olabileceğinin altını çizen
Alaybeyoğlu, "Geçen yıl da Bozkurt'a geldim.
Bu yıl da afet olunca yine geldik. Devlet-mil-

"Çalışmalarda bilfiil görev aldık. Sel nedeniyle binaların giriş katına giren balçık ve
çamurun çıkarılması, insanların binalarına,

Yaralara derman oldular
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Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD
gönüllüleri, geçen yılki sel felaketinin ardından bu
yıl da taşkından etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt
ilçesinde temizlik çalışması yaptı.

evlerine daha rahat girebilmesi için yollarını açtık. Okulumuzda öğrencilere faydalı
oluyoruz. Onun yanında mağdur olmuş,
yaşam standartları düşmüş, afete uğramış
insanların bir nebze yaralarına derman
olabilmek için gönüllü olarak faaliyetlere
katılmaya çalışıyoruz."
İsmail Esilersarıkulak ise yaklaşık 15 binayı temizlediklerini anlattı.
İlçeye gönüllü olarak geldiğine işaret eden
Esilersarıkulak, "Buraya ihtiyaç olduğu

için geldik. İyi şekilde görev yaptığımızı
düşünüyorum." dedi.
AFAD'da teknisyenlik yapan Abdulmuttalip Tan da ilçede temizlik faaliyetine
katılan tüm gönüllülere teşekkür ederek
"Vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara
hizmet etmeye devam ediyoruz." diye
konuştu.
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SELİN GETİRDİĞİ

AĞAÇ PARÇALARI

ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

FOTOĞRAF AA / KENAN TÜRKSEVEN

Bölgede geçen yıl 11 Ağustos'ta, bu yıl ise 27
Haziran'da yaşanan sel sonrası, dere, ırmak
yatakları ile sahillere çok sayıda ağaç parçası
taşındı.
Sinop'ta faaliyet gösteren ve yıllık 84 bin megavat elektrik üretimi gerçekleştiren özel bir
firma tarafından, sel sularının sürüklediği binlerce ton ağaç parçası işlenerek elektrik enerjisi
olarak tekrar ülke ekonomisine kazandırılıyor.
Satem Sinop Biyokütle Enerji Santrali Tesisi
Müdürü İsmail Yerli, geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü-

nün talebiyle dere, ırmak ve sahillerde biriken
ağaç parçalarının temizlenmesi çerçevesinde
protokol imzaladıklarını söyledi.
Protokolle, kontrollü şekilde toplanan malzemelerin tesise getirildiğini anlatan Yerli, "Bu
malzemeler tesiste işlenerek ülke ekonomisine
katma değer yaratılıyor." dedi.
Çevre temizliğine katkı veriyorlar
Sel sularının getirdiği ağaç parçalarının
endüstriyel değer taşımadığına dikkati çeken
Yerli, şöyle devam etti:
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Batı Karadeniz'de sel sularının dere,
ırmak yatakları ile sahillere taşıdığı ağaç
parçaları, Sinop'taki tesiste işlenerek
elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

FOTOĞRAF AA / KENAN TÜRKSEVEN

"Normal şartlarda bizim bölgemizdeki ormanlarda tahsislerimiz var. Orman Genel Müdürlüğünün tahsisiyle bu alanlardan yıllık olarak
firmalar tarafından bize yakıt tedarik ediliyor.
Fakat o üzücü olayın ardından dere yatakları
ve sahillerde oluşan malzemelerin temizlenmesi için Orman Bölge Müdürlüğünün talebiyle
bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma kapsamında
bizim tedarikçilerimiz yine oradan kontrollü
şekilde alıp buraya getiriyorlar. Operasyon
olarak bizim bazı zorluklarımız oluyor ama
sonuçta bunlar da ekonomiye kazandırılmış
oluyor, çöpe gitmiyor. Kontrolsüz çürüme
önleniyor. Aynı zamanda o bölgelerin de te-

mizliği sağlanmış olduğu için eş zamanlı kamu
yararı sağlanıyor ve kamunun oradaki maliyeti
de ortadan kaldırılıyor.”
Yerli, yapılan çalışmalarla şu ana kadar bölgenin büyük bir bölümünün ağaç parçalarından
temizlendiğini, tesise getirilen söz konusu
malzemelerin elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü kaydetti.
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Ekoloji konusu artık sistemin de kullandığı
bir malzeme haline gelmiş durumda. Yani
bir yanıyla gerçek bir çevresel sorun, diğer
yanıyla bunu kendi çıkarları için kullanan
yapılar söz konusu.
Felix Guattari ekolojik sorunları farklı bağlamlarıyla
anlamamızı sağlayan Üç Ekoloji isimli kitabında, bu
bunalıma gerçek cevabın dünya düzeyinde gerçekleşecek sosyal, siyasal ve kültürel bir devrimle
verileceğini söylüyordu. Üstelik bu devrimin sadece
görünen, maddi güçleri değil, duyguları da kapsayacak biçimde geniş olması gerektiğini de... Guattari
bu metni 1989 yılında kaleme almıştı. O günlerde
“Venedik’te alg patlaması, Amazon ormanları içindeki bazı alanların sığır çiftliklerine dönüştürülmesi
ve ucuz et ihracatının yapılması, New York’un şehir
ekolojisinin yok olmaya yüz tutması, büyük marketlerde satılan sebzelerin, insanlık dışı şartlarda
çalışan işçiler tarafından yetiştirilmesi” gibi konular
gündeminde yer alıyordu. Bugün ise ünlü psikanalistin yazdıklarından daha vahim ve büyük bir
sorunun içinde olduğumuz aşikâr. Ekoloji konusu
artık sistemin de kullandığı bir malzeme haline
gelmiş durumda. Yani bir yanıyla gerçek bir çevresel
sorun, diğer yanıyla bunu kendi çıkarları için kullanan yapılar söz konusu. Mevcut durumu anlamak ve
yeni yorumlar getirmek için kültürel çalışmalara göz
atmak ufuk açıcı bir deneyim şansı olarak önümüzde
duruyor. Dünyada ekolojik sorunları masaya yatıran
ve çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran çok sayıda
sanatçı var. Türkiye’de de mesele ayrı derecede
dikkat çekiyor. Yapılan çalışmaların sarsıcı etkileri
olduğunu da eklemek gerek. Şimdi birlikte hem
Türkiye’de hem de dünyada bu alanda eserler veren
sanatçılara bakalım…
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Onlar kabak değil, organik heykel
Alaattin Kirazcı, Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin heykel bölümünde öğretim üyesi ve sıra dışı bir
heykeltraş. Onun malzemesi mermer
veya benzerleri değil. Kirazcı uzun
bir zamandan bu yana heykel yapmak
yerine, domates yetiştiriyor, arıcılık
faaliyetlerinde bulunuyor. Kampüsün
içinde dolaşan horozlar ve tavuklar da
cabası. Kirazcı’ya göre sebze fideleri birer heykel, şehirde arıcılık ise
performans sanatının parçası. Kirazcı,
“farkındalık yaratmak için sanatıma
ekolojiyi dahil ediyorum. Hem kendimin hem de insanların farkındalığını
arttırıyorum” diyor. Disiplinlerarası
bir çalışma yaptığını ve çalışmalarının

ekolojik sanat olarak tanımlandığını belirtirken, bu disiplin içinde de
“mekâna yayılan heykel” ve “zamana
yayılan bir performans sanatı” bağlamında değerlendirilebileceğini söylüyor.
Ortaya koyduğu performansta bir bitiş,
yani tamamlanma olmadığına ancak
bazen sanat sanata karşı da yürütüleceğine dikkat çekiyor. Kirazcı verdiği
bir röportajda ekolojik sorunları ele
alış tarzını şöyle açıklıyor: “Benim
bu tutumum sanatın sınırlı tanımına,
kanıksanmış, kabul görmüş anlamına
karşı bir iştir. Sanat bilinçle yapılır.
Bu ziraat eylemi gibi görünse de sanat
düşüncesi ve felsefesiyle yapılınca sanat
eserine dönüşür. Çünkü arkasında bu
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Sanatçının başka bir işi de hem
ekolojiyi hem dünya tarihini hem de
siyaseti ilgilendiriyor.
TEN

anlayışı destekleyen bir kültür ve sanatsal birikim vardır. Bu da bir sanatsal ifade özgürlüğü
kazandırır sanatçıya. Ben biyolojiyi, botaniği,
ziraatı heykele ve performansa yani kendi
sanatıma yedirmiş durumdayım.”
Suyumuz bitmeden buraya bakın
Sanatçı Mehmet Ali Uysal büyük ölçekli, ekolojik temelli eserleriyle biliniyor. Bu senenin
başında ise “SU” adını verdiği enstalasyonu
Paris’te bulunan Le Bon Marché mağazasının
atriyumunda sergilendi. Aynı mekânda daha
önce Edoardo Tresoldi, Nendo, Ai Weiwei gibi
sanatçılar da ağırlanmıştı. Uysal’ın eserinin
“iklim krizine karşı acil bir çağrı” niteliği
taşıdığı söylenebilir. Sanatçı, “Koleksiyoner
olsam eserlerimi satın almazdım. Çünkü onlar
evinizin duvarlarına astığınız eserler değil,

zihninizde canlandırdığınız eserlerdir” ifadelerini kullanıyor.
Çalışmayı yürütürken, binaya sembolik
olarak su bastığını anlatan Uysal, bir beyanında iklim değişikliğinin herkes tarafından
zamanla fark edileceğini, kendisinin de bu
farkındalık sürecinden geçtiğini belirtiyor ve
devam ediyor: “Ben bir politikacı değilim, ancak sorunlarla başa çıkmak için kişisel olarak
harekete geçmeye çalışıyorum.”
Sanatçının daha önce yaptığı ve dünyanın
farklı yerlerine inşa edilen “Ten” adlı eseri de
aynı SU gibi dünya yüzeyinde bıraktığımız izleri temsil ediyor. Eserin dört edisyonu Fransa, Belçika, İsveç, Türkiye’de sergileniyor.
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Doğayla yeniden tanışmak

Dört elementten ilhamla

Ekolojik konuları kendisine eksen olarak belirleyen sanatçılardan biri de Varol Topaç. Topaç’ın “Fermuar Çimen”
isimli çalışması doğaya yabancılaşma ve doğadan kopma
durumuna göndermede bulunuyor. Yurtdışında da hayli
ilgi gören sanatçının Kore’nin Gongju kentinde “Yuvarlanan Ağaçlar” ve Finlandiya’da “Algı Kapısı” eserleri sergileniyor. Topaç, doğada bulunan her tür malzemeyi sanatı
için kullanabiliyor. Buna ağaç kütükleri, dallar, taşlar
da dahil. Eserlerinin temel meselesinin, doğayı yeniden
anlayabilmek, görebilmek ve fark edebilmek…

Japon sanatçı Tanabe Chikuunsai IV bambularla eserler
üretiyor. Adının sonundaki dört rakamı kendi ailesindeki
dördüncü kuşak olduğunu temsil ediyor. Chikuunsai ise
“küçük bambu” anlamında. Chikuunsai, tüm dünyaya
Japon hasır işçiliğinin özgün ve değerli eserlerini tanıtan
kişi olarak da biliniyor. Chikuunsai’nin Eskişehir’deki
Odunpazarı Modern Müzesi (OMM)’nde bir enstalasyonu da var. Dikkat çekici bu eser, “kaplan bambu”
türünden yapılmış. Chikuunsai’a göre de doğadaki dört
elementti, su, ateş, hava ve toprak arasındaki dengeyi
temsil ediyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki 21 müzenin
kalıcı koleksiyonunda eserleri bulunan sanatçı OMM’da-
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ki çalışmasını şöyle anlatıyor: “Su, ateş, hava
ve toprak. Beşinci element ise boşluk, ona
kimimiz evren, kimimiz uzay diyoruz. Eskişehir’e seyahatlerimde ve burada geçirdiğimiz
iki haftada karşılaştığım insanlar, onlarla etkileşimim, beşinci elementin bir parçası oldu.”
Sanat hepimizi birleştirebilir
Sınırlarımızın dışına çıktığımızda dikkatimizi
mutlaka üzerine toplamamız gereken bir eser
ve sanatçı var. Robert Smithson’dan ve onun
Utah’ın büyük tuz gölünün kenarında çakıl ve
toprakla oluşturduğu “Spiral Jetty” adlı çalışmasından bahsediyoruz. Yine tamamen doğal
malzemelerle 1970 yılında yapılan bu çalışma

aslında ekolojik sanatın öncü sayılacak işlerinden. Müzelere, galerilere, kapalı alanlara
konulamayacak bu eser, yapıldığı günden bu
yana tuz gölünün içinde bulunan mineraller
nedeniyle renk değiştiriyor. Bu nedenle zaman
içinde görüntüsü değişiyor. Sanat eleştirmeleri
Smithson’un bu eseriyle zarar gören ekolojik
sistemi, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi yansıttığını söylüyor. Sanatçının kendisi ise sanata
bakışını şöyle anlatıyor: “Sanat, ekologları
ve endüstricileri birleştirecek kaynak olabilir.
Ekoloji ve endüstri tek şeritli yollar değildir.
Daha çok bu alanlar ortak kesişme noktaları
olan iki alan olmalıdır. Aralarındaki gerekli
öğreti sanat tarafından karşılanabilir. Sanatçı
kendini müze ve galerilerden ayırabilmeli ve
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o gün için somut bir bilinçlilik sergilemeli, sadece soyutlamalar ve ütopyalar
yaratmamalıdır. Sanatçılar, ekologların ve endüstricilerin karşısına çıkan
gerçek problemlerle ilgilenmeli, onları
kabul etmelidir. Sanat sadece bir lüks
olarak görülmemeli, gerçek üretim
ve ıslah süreçlerinde aktif görevler alınmalıdır.”
Öyle bir şey olsun ki sabit kalmasın

Modern sanatın
önemli isimlerinden
Alman asıllı sanatçı
Hans Haacke ekolojik
kaygılarını kendi
üretimine eksen
alıyor.

Modern sanatın önemli isimlerinden
Alman asıllı sanatçı Hans Haacke
ekolojik kaygılarını kendi üretimine
eksen alıyor. Çevre ve insan arasındaki
ilişkiye odaklanan sanatçının çalışmalarından biri de Çimler Filizlenir
(Grass Grows). Bu eseri ilk olarak
1969’da Cornell Üniversitesi’nde, Amerika’nın ilk “Yeryüzü Sanatı” sergisinde sanatseverlerle buluşmuş. Haacke
aslında yaşayan, dönüşüme açık, biyo-

lojik olarak kendi içinde değişiklikler
yaşayan, meteorolojik olaylara tepki
gösteren işlerin ortak yönleri üzerinde
duruyor. Haacke yaptığı çalışmaların
özelliğini şöyle açıklıyor: “Öyle bir şey
yap ki doğayla karışsın, sabit kalmasın
yerinde, çevresindeki değişikliklere
tepki versin… Isıya, sıcaklık değişikliklerine duyarlı bir şeyler yarat, hava
akımlarına maruz kalsın yerçekimi
gücüne dayansın işleyişi doğal bir
şeyler anlatsın.”
Zamanın derin manzarası
Doğaya sanatsal ve bir o kadar doğal
izler bırakmayı tercih eden sanatçılardan biri de Alan Sonfist. Sonfist’in
malzemeleri de yine kütükler, dallar,
yosunlar, çiçekler, yapraklar, çamur,
kum, tohum, fide ve su. En çarpışı
işlerinden biri New York’ta kimyasal
atıklarla dolu bir alanı yeniden yeşert-
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MANZARASI

mesi, adeta zehirli toprağı hayata döndürmesi.
New York’un Artpark, Lewiston bölgesindeki
bu alanda sanatçı önce ekim yapabileceği bir havuz oluşturmuş. Ardından da alanı yeşertmeye
başlamış. Amacı alanı insanların o bölgeye zarar
vermeden önceki haline dönüştürmek olmuş.
“Pool of Virgin Earth” adlı bu eser günümüz
için de çok büyük anlamlar taşıyor.
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ALEV
AV C I L A R I

FOTOĞRAF AA / HÜSEYIN

Kars'taki sarıçam
ormanlarında görevli
ekipler, yangınlara hızlı
müdahale için 7 gün 24
saat nöbet tutuyor.

DEMIRCI

Sarıkamış ilçesinden başlayarak bölgedeki geniş bir coğrafyaya uzanan ormanlık
alanda görevli personel, yaz döneminde
orman yangınlarına karşı teyakkuzda.
Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi yabani
hayvanların yaşadığı sarıçam ormanları,
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü
personeli tarafından sıkı korunuyor.
Yüksek noktalardan dürbünle sık sık
çevreyi gözetleyen ekipler, zaman zaman
da ormanın arasında dolaşarak yangına
sebebiyet verecek cisimleri temizliyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay
Ayatay, Orman Genel Müdürlüğü olarak
ormanları her türlü tehlikeye karşı koruduklarını ve ağaçları geliştirmek için
çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
"Yangınla mücadele edecek personel
alımı yapıldı"
Ormanlarda usulsüz faydalanmalara karşı
tedbirler aldıklarını ifade eden Ayatay,
"Orman yangınlarına karşı hassas olan
bölgelerde tedbirlerimizi aldık. Son iki
yıldır yangınla mücadele edecek personel
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alımı yapıldı. Arazözlerimiz,
tüm müdahale araçlarımız hazır,
teknik personellerimiz mevcut
ve eksik personelimiz yoktur.
Olası orman yangınlarına karşı
da planladığımız Handere köyü
civarında orman yangını havuzu
yapıyoruz. Burada ihtiyaç halinde olası yangınlara karşı tedbir
amaçlı çalışmamız var." dedi.
Ayatay, vatandaşların ormanlık
alanlarda daha hassas ve dikkatli
olmasını isteyerek, orman yan-

gınlarının yüzde 90'nının insan
kaynaklı olduğuna işaret etti.
Valiliğin aldığı kararla kentte
ormanlara giriş ve çıkışların
yasakladığını hatırlatan Ayatay,
şunları kaydetti:
"Tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Özellikle orman
yangını olması durumunda
kısa sürede müdahale etmeyi
amaçlıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede Orman Genel

Müdürlüğümüz gerekli hava ve
kara desteğini sağlıyor. Onlar
için belirlenmiş noktalarda
su alınabilir havuz yapacağız.
Karakurt Barajı, Bayburt Barajı
var, ihtiyaç halinde buralardan
su alınarak yangına müdahale
edeceğiz. Tedbirleri aldık, personelimiz yangın nöbeti tutuyor,
ormanlar kontrol altında ve şu
ana kadar bir problem yok."
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Kütahya'nın Gediz
ilçesindeki bir mesleki ve
teknik lisesinde öğrenim
gören öğrenciler tarafından
hurda malzemelerden
yapılan ve güneş
enerjisinden elde edilen
elektrikle çalışan arazi aracı
üretildi.

TOBB destekli proje okulları
arasında yer alan Gediz Yunus
Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve
öğrenciler tarafından geri dönüştürülen demir, direksiyon,
tekerlek gibi malzemelerle 3
ayda üretilen "UTV" adlı arazi
aracı, üstündeki güneş panelinden elde edilen elektriğin
depolandığı akülerin sağladığı
güç sayesinde çalışıyor.

deki motor aksamıyla saatte
yaklaşık 30 kilometre hıza
ulaşabiliyor.

İleri ve geri manevra kabiliyetine sahip otomobil, üstün-

Yoğun çalışmalar sonucu aracın üretildiğini belirten Aslan,

Yoğun çalışmaların sonucu
Okul müdürü Mustafa Aslan,
Milli Eğitim Bakanlığının geri
dönüşümle ilgili çağrısı üzerine öğretmen ve öğrencilerle
birlikte çalışma başlattıklarını
söyledi.
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"İlk etapta ben de bu şekilde güzel
bir eser çıkacağına inanmıyordum
ama sağ olsunlar öğretmen ve öğrencilerimiz, yoğun çalışmaları neticesinde 'UTV' denilen bu aracı yaptı.
Deneme sürüşlerini yaptık ve bunun
haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

anlatan Tanağrı, şöyle devam etti:

Proje yöneticisi öğretmen Osman
Tanağrı da öğrencilerinin isteğinin
otomobilin yapımının başarıyla sonuçlanmasını sağladığını dile getirdi.

"Ana hedefimizde hurda malzemeleri
geri dönüşüm olarak kullanmak vardı. O malzemeleri kullanarak ortaya
bir araç çıkardık. Bu araç güneş
enerjisiyle destekleniyor. Elektrik
enerjisiyle çalışıyor. Aracımızı yaparken çevreye duyarlı, kibar, hafif
bir araç olmasını istedik. Öğrencilerimizin talepleri bu yöndeydi. Biz
de onların taleplerine uygun olacak
şekilde elde ettiğimiz malzemelerden
kullandık."

Otomobilin yapımında yüzde 90 geri
dönüşüm malzemesi kullandıklarını

Tanağrı, sadece elektronik kısmında
sıkıntı yaşanmaması için yeni malze-

Yüzde 90 geri dönüşüm malzemesi
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meler kullandıklarını söyledi.
Çok mutluyuz
Makine teknolojisi bölümü 12. sınıf
öğrencisi İsmail Memiş ise geri dönüşüm
malzemeleriyle yaptıkları elektrikli aracın imalat sürecinde en çok elektronik
aksamının kendilerini zorladığını dile
getirdi.
İmkan sağlandığında daha iyisini yapabileceklerini belirten Memiş, "Öğretmenlerimizle aracı tamamlayıp bitirdiğimiz
için çok mutluyuz. Çok da iyi oldu, beklediğimizden fazlasıyla iyi oldu. Bundan

sonra daha gelişmiş olanını yapmaya
çalışacağız." ifadelerini kullandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur da okulun yönetici ve öğrencilerinin başarılı bir çalışma ortaya koyduklarını vurguladı.
Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Vedat Öztürk ise öğrencilerin elektrik
ve güneş enerjisiyle çalışan bir otomobil üretmesinin ülkenin kalkınmasında
meslek okullarının ne kadar önem arz
ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

MİNİ ARAÇ
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Anadolu Ajansı (AA)
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Serdar
Karagöz ile Yeşilhat
birimini konuştuk.

FOTOĞRAF AA / İSA TERLI

Anadolu Ajansı çevre haberlerine içeriklerinde uzun süredir
yer veriyordu zaten. Yeşilhat
birimi ne zaman ve ne amaçla
kuruldu?
Anadolu Ajansı olarak çözüm
odaklı habercilik anlayışımız
çerçevesinde, iklim değişikliği ve
çevre konusunda dünyada yaşanan değişimlere uzun bir süredir
içeriklerimizde yer veriyorduk.1
Nisan 2022’de hayata geçirdiğimiz “Yeşilhat” ile bu işi tematik
habercilik anlayışıyla yeni bir
metodoloji ve yaklaşımla ele
almaya başladık. Buradaki temel
misyonumuz sadece felaketleri,
afetleri duyurmakla kalmayıp bu
konularda çözüm ortağı olmak.

Bu doğrultuda iklim değişikliği
ve çevre denildiğinde dünyada
akla gelen ilk haber ajansı olmak
için çalışıyoruz. Çevre haberciliğinde ihtisas sahibi editör, fotoğrafçı ve muhabirlerimizle yeni
medya araçlarını da kullanarak
bu alandaki hem sorunları hem
de çözüm önerilerini gündeme
getirerek küresel düzeyde farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.
Hangi tür haberler Yeşilhat’ın
kapsamına giriyor?
Yeşilhat’ta iklim değişikliği, küresel ısınma, kirlilik, sıfır atık, geri
dönüşüm, sürdürülebilirlik, yeşil
enerji gibi farklı alanlarda birçok
gelişmeyi detaylarıyla birlikte
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Temel misyonumuz
sadece felaketleri, afetleri
duyurmakla kalmayıp bu
konularda çözüm ortağı
olmak.

ele alıyoruz. Yeşilhat içeriklerini iklim
değişikliği, yeşil ekonomi, sıfır atık, çevre
hikayeleri kategorilerinde tasnif ederek
kamuoyuna servis ediyoruz. Çevre ve iklim değişikliği konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak için oluşturduğumuz
“Yeşil Sözlük” kategorimizde ise iklim
değişikliği terminolojisine yer veriyoruz.
Güncel çevre haberleri, özel haberler ve
araştırma dosyalarının yanı sıra konunun
uzmanı isimlerle röportajlar da yapıyoruz.
Ayrıca AA abonelerine Yeşilhat haberlerine ücretsiz erişim hizmeti vererek medya
alanında iklim değişikliğiyle mücadelede

önemli bir vazifeyi yerine getiriyoruz.
Çevre sorunlarıyla ilgili halktan gelen
ihbarlar değerlendiriliyor mu?
Elbette. Yeşilhat internet sitesinin “İletişim” kısmına da eklediğimiz cevre@
aa.com.tr e-posta adresimizden ve yine
Yeşilhat’ın Twitter hesabı @AA_Yesilhat
üzerinden bize ulaşılabiliyor. Hem Anadolu Ajansı’nın ana sosyal medya hesaplarından hem de e-posta ve telefon yoluyla
vatandaşlardan gelen ihbarları dikkate
alıyor, içeriği kendi muhabir ağımızla teyit
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ederek haberleştiriyoruz. Özellikle
tarım ve enerji sektörlerinden ve
eğitimcilerden pek çok öneri ve
talep iletiliyor. Bu konuları işlemeye,
bilhassa eğitimle ilgili hikâyeleri
haberleştirmeye özen gösteriyoruz.
Çalışmalarını Yeşilhat ekibiyle
paylaşan bilim insanlarıyla sürekli
olarak iletişim içerisindeyiz. Öte
yandan, kirlilik başta olmak üzere
çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden
konularla ilgili bize ulaşıldığında,
yine teyit mekanizmasını işleterek
özel ya da dosya haber hazırlıyoruz.

Yeşilhat’la ilgili şu ana kadar
abonelerinizden ne gibi tepkiler
aldınız?
Yeşilhat’ın faaliyete geçmesinden
itibaren medya sektöründeki kurum
ve kişilerden pek çok olumlu dönüş
aldık. İklim haberciliği alanındaki
eksiklerin giderilmesi, ilham veren
öykülerin medyada yer bulması
adına önemli bir adım olduğunu
düşünen çok sayıda kişi ve kuruluş
var. Haberlerimizin medya platformlarında yer bulmasının yanında kurum ve kuruluşlardan iş birliği için
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Çevre haberciliğinde ihtisas
sahibi editör, fotoğrafçı
ve muhabirlerimizle
yeni medya araçlarını da
kullanarak bu alandaki
hem sorunları hem de
çözüm önerilerini gündeme
getirerek küresel düzeyde
farkındalığı artırmayı
hedefliyoruz.

talepler gelmesi de bunu destekliyor.
Bilhassa tarım ve enerji konusunda
daha fazla haber okumak isteyenler olduğunu görüyor, bu husustaki talepleri
de dikkatle değerlendiriyoruz.
Anadolu Ajansı’nın çevre konularına
dair yeni projeleri var mı?
Anadolu Ajansı olarak Türkiye’de ilk
kez olacak, dünyada da emsal teşkil
edecek bir “Çevre Forumu” düzenlemeyi planlıyoruz. Ulusal ve uluslararası haber ajansları, medya kuruluşlarının temsilcileri ve iklim habercilerini

bir araya getirerek 2022 içerisindedüzenlemeyi tasarladığımız bu forumda
dünya kamuoyunun ilgisini çevre ve
iklim konularına çekmek öncelikli
amacımız olacak. Özellikle medya
ekseninde iklim değişikliği ve çevre
konularını tartışacağımız bu forumun
uzun vadede önemli bir platforma
dönüşmesini hedefliyoruz. Ayrıca Anadolu Ajansı Haber Akademimiz hem
kurum içi hem de kurum dışı gazetecilerin faydalanabileceği iklim ve çevre
haberciliği odaklı bir eğitim programının üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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Dünyadaki haber ajanslarının çevre
haberlerine dair ilgisi nasıl bir yönde
ilerliyor?
Dünya genelinde çok sayıda haber ajansı
son yıllarda iklim ve çevre alanına özel ilgi
gösteriyor. Örneğin Associated Press (AP),
Agence France-Press (AFP), İtalyan ANSA
ve İspanyol EFE haber ajansları çevre haberlerini kurdukları platform ve editörlük
düzeyinde ele alıyor ve bu konudaki önemli
gelişmeleri uluslararası kamuoyuna servis
ediyor. Reuters, Rus Haber Ajansı TASS,
Alman haber ajansı DPA gibi ajanslar ise

editörlük seviyesinde olmasa da içeriklerinde çevre haberlerine özel yer ayırıyor. Azerbaycan, Moğolistan, Bangladeş, Filipinler
ve Birleşik Arap Emirlikleri haber ajanslarının da son yıllarda çevre haberlerine
ilgisinin arttığını gözlemliyoruz.
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FIRAT KAPLUMBAĞASI

NASIL HAYATA DÖNDÜ?
Diyarbakır'da mahsur kaldığı arazide bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası, köylülerin duyarlılığı ve yetkililerin erken müdahalesiyle hayata döndürüldü.
Türkiye'de Fırat ile Dicle nehirlerinin kenarında yaşayan, insanların yaşam alanlarından uzak kalmayı tercih
ettikleri için nadir gözlemlenen nesli tükenme tehlikesi
altındaki yumuşak kabuklu Fırat kaplumbağası (rafetus euphraticus), merkez Bağlar ilçesinin kırsal Çiftlik
Mahallesi'nde Dicle Nehri'ne akan derenin kurumasıyla
tarlalar arasında mahsur kaldı.
Çiftlik Mahallesi Muhtarı Hüsnü Cemal Kuru, tarlada

güneş altında bitkin bulduğu Fırat kaplumbağasını hortumla sulayarak hayatta kalmasını sağladı. Kuru'nun
haber vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete
geçti.
Ekipler, kaplumbağayı alarak Dicle Yaban Hayvanı
Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Fırat kaplumbağası, ekiplerce yaşam alanı olan Dicle Nehri kıyısında
yeniden suyla buluşturuldu.
Çiftlik Mahalle Muhtarı Hüsnü Cemal Kuru, Fırat kap-

F OTO Ğ R A F AA / B E STA M I

BODRUK
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Diyarbakır' da mahsur kaldığı arazide bitkin halde bulunan
nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası,
muhtarın duyarlılığı ve yetkililerin erken müdahalesiyle
yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

lumbağasını, pamuk tarlasından
dönerken kurumuş olan dere yatağının ilerisinde kurak bir alanda
gördüğünü söyledi.
"Baktım garip bir hayvan, internete baktığımda nesli tükenme
tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası olduğunu anladım. Hemen
müdahale ettim ve yetkililere haber
verdim." diyen Kuru, bu türün
sulak alanlarda olması gerektiğini
öğrenince yetkililer teslim alıncaya
kadar hortumla su tutarak kaplumbağayı serinlettiğini belirtti.

"Kuraklık canlıların faunasını
bozuyor"
Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve
Rehabilitasyon Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Semih Altan da merkeze
ilk defa bir Fırat kaplumbağasının
getirildiğini, yapılan kontrollerde
12 kilo 500 gram ağırlığında olan
kaplumbağanın sağlıklı olduğunu
belirlediklerini kaydetti.

"Herhangi bir yara ya da kırık izi
bulamadık. Bundan sonraki süreçte zaman kaybı yaşamadan kendi
habitatına bırakılacak. Mevsim
itibarıyla Diyarbakır'ın en sıcak
dönemi. Sıcaklık artışı ve buharlaşmaya bağlı olarak sular çekiliyor.
Maalesef bu tarz nesli tükenme
tehlikesi altında olan hayvanların
faunası bozuluyor. Kuraklık canlıların faunasını bozuyor."

Susuzluğa bağlı olarak halsiz
düşen kaplumbağanın, su ile temas
ettirildikten sonra kendine geldiğini anlatan Altan, şöyle konuştu:

Altan, vatandaşlardan benzer
durumlarla karşılaşmaları halinde
yetkililerle iletişime geçmelerini
istedi.
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KESKINKILIÇ

MKE Ankaragücü Kulübü, bu sezon geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen forma giyerek, iklim
değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına yönelik
farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
İklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla tamamen
geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen formasını tanıtan Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE
Ankaragücü, birçok kurum ve kuruluştan olumlu
mesaj aldı.
"Çevre dostu" lacivert formanın üzerinde, "EKO İklim
Zirvesi"nin logosu ve yenilenebilir enerjiyi teşvik
etmek adına rüzgar ve güneş enerjisi temaları bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) anketine göre, yakın gelecekte dünyada iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla
mücadelenin artacağını ifade eden MKE Ankaragücü
Kulübü Başkan Vekili Zeynep Karamancı, daha fazla
yeşil çözüme yatırım yapma ve farkındalık oluşturmanın öngörüldüğünü dile getirdi.
Kulüp olarak sahip oldukları çevre duyarlılığının,
böyle bir projenin hayata geçirilmesine katsı sağladığını anlatan Karamancı, "Ankaragücü olarak bu sezon
tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen
formamızla, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik
kaybına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.
Bu proje Türkiye'de bir ilk." diye konuştu.
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MKE Ankaragücü Kulübü, bu sezon geri
dönüştürülmüş malzemelerden üretilen forma
giyerek, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına
yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
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"Futbolun sadece sportif bir
faaliyet olarak kalmasını
istemiyoruz"
Bu yıl Ankara Ticaret Odası
himayesinde birçok kıtadan
devlet başkanı seviyesinde
katılımcının yer aldığı EKO
İklim Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini anımsatan Karamancı, üniversiteler, bakanlıklar
ve sivil toplum kuruluşlarının
zirvede aktif rol aldığını
anlattı.
Karamancı, dünyaya Ankara'dan ilkim ve çevre sorunuyla ilgili önemli mesajların
verildiğini vurgulayarak, şu
ifadeleri kullandı:
"Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması
gereğince Türkiye, 2050 yılına
kadar 60 milyar avro 'karbon
vergisi' yüküyle karşı karşıya

kalabilir. Zirvede iklim değişikliği konusunun ekonomik
boyutu da katılımcılarla
detaylı olarak paylaşıldı.
Biz de Ankara'nın en büyük
sivil toplum kuruluşu olarak
ülkemizde bu konuda farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz.
Futbolun sadece sportif bir
faaliyet olarak kalmasını
istemiyoruz. Ankaragücü gibi
büyük bir markayla geniş
kitlelere çok hızlı ulaşabileceğimizin farkındayız.
Bu nedenle böyle bir proje
geliştirdik. Taraftarlarımızın
formalarımıza taleplerinin
fazla olacağını düşünüyorum.
Dünyanın dikkatini çeksinler.
Hem doğayı hem Ankaragücü'nü savunsunlar."
Yeşil dönüşüm adına farkındalık

İklim ve çevreye yönelik çalışmalarının sadece formayla
kalmayacağına dikkati çeken
Karamancı, "Çok yakında
Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biriyle iklim
değişikliği sorunuyla birlikte
mücadele etmek adına protokol imzalayacağız. Protokol metni hazır. İlerleyen
günlerde bir basın toplantısı
ile iş birliğini duyuracağız.
Bu sezon sportif anlamda
başarılı bir Ankaragücü'nün
yanı sıra, özellikle ilkim
değişikliği ile yeşil dönüşüm
adına da farkındalık yaratıp,
çözüm üreten bir Ankaragücü
izletmek istiyoruz. Biz doğayı
korudukça, doğa da bizi
koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

69

70

1868

DERGİ /TÜRKIYE’DEN

F OTO Ğ R A F AA / M U R AT G Ö K

MALI'YE ŞIFA VEREN YOLCULUK

ÇEVREYE DUYARLI
RESTORAN MENÜSÜ

Karbon ayak izi düşük restoranlar konusunda
farkındalığı artırmak için başkentte hizmete
giren restoranda ham ahşap masa ve sandalyeler, geri dönüştürülebilen servisler, QR kodlu
menüler, cam pipetler, ahşap peçetelikler
kullanılıyor.

Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Kastamonu,
Kilis, Beypazarı, Kaş, Beyoğlu, Bodrum ve
Daday gibi il ve ilçelerin aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok bölgesindeki yerel
üreticilerden sağlıyor. Lojistik ağda da karbon
ayak izi hesaplanıyor.

Her masada karbon salımını azaltmak için
bir saksı fesleğen yer alıyor. Musluklar ve
elektrik sistemleri enerji tasarrufu sağlayan
ürünlerden seçilirken, plastik hiçbir malzeme
kullanılmıyor.

"Hedef nötr seviyeye getirmek"

Küçük işletmeleri özellikle kadın üreticileri
destekleyen işletme, gıda tedarik zincirini

İşletmenin pazarlama uzmanı Begüm Uzunok, başkentte karbon ayak izini önemseyen
restoran sayısının sınırlı olduğunu, bu konuda farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.
Uzunok, sundukları yiyeceklerin organik ve
mevsimine uygun olmasını önemsediklerini,

1868

DERGİ / TÜRKIYE’DEN

MALI'YE ŞIFA VEREN YOLCULUK

F OTO Ğ R A F AA / M U R AT G Ö K

Ankara'da sera gazı
salımını en düşük
seviyede tutmak
hedefiyle yola çıkan
bir restoran, karbon
ayak izinin düşük
olmasına katkı
sağlayan dekorasyonu,
servis malzemeleri
ve menüsüyle dikkati
çekiyor.

bundan dolayı menülerini mevsimlik yenilediklerini dile getirdi.
Her detayı göz önünde bulundurarak, karbon ayak izini en düşük
seviyede tutmaya çalıştıklarını,
2029'da da nötr seviyeye getirmeyi hedeflediklerini anlatan
Uzunok, "Menümüzde vegan,
vejetaryan hatta et yiyenler için
de seçeneklerimiz var. Çünkü
tüm bu gruptan insanlar bir arada arkadaşlarıyla keyifli zaman
geçirebilsin istiyoruz." dedi.
Uzunok, yemekleri açık mutfak
usulüyle müşterilerin görebilecekleri şekilde hazırladıklarını
belirterek, misafirlerinin artan
yemeklerini paketleyip evlerine götürmesini sağladıklarını
vurguladı.
Masaların hepsine hikayelerini

anlattıkları geri dönüştürülebilir
kağıtlara yazılmış bilgi notları
bıraktıklarını aktaran Uzunok,
QR kodlu kasa kullandıklarına,
kağıt fiş çıkarmadıklarına dikkati
çekti.
Ekmeklerini balmumu saklama
kaplarında tuttuklarını ifade
eden Uzunok, kutulu asitli içeceklere menülerinde yer vermediklerini, kendi organik içeceklerini hazırladıklarını ya da yerel
üreticilerden satın aldıklarını dile
getirdi.
Uzunok, hayvan dostu bir işletme olduklarını, misafirlerinin
evcil hayvanlarını kabul ettiklerini, artan yemekleri de sokak
hayvanlarıyla paylaştıklarını
sözlerine ekledi.
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MANAVGAT YANGININDAN

BIR Y IL S O N RA

F O T O Ğ R A F A A / O K TAY Ö Z D E N

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün
sonra Akseki'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı,
Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden bir yıl geçti.
6 kişinin hayatını kaybettiği, ormanda yaşayan çok sayıda
canlının öldüğü ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar
gördüğü yangın sonrası bölgede rehabilitasyon çalışması
başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini,
ahırlarını, depolarını yangında kaybedenlere yenilerinin
yapılması için harekete geçti. TOKİ aracılığıyla 1192 yapının yenisi yapılmaya başlandı, bitirilen konutlar sahiplerine
teslim edildi.
Öte yandan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince de
bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için hummalı bir çalışma
yürütüldü. Gerek kozalaklardan çıkan tohumlar, gerek elle
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Antalya' da yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü
orman yangınının üzerinden geçen bir yılda, bir yandan
ağaçlandırma diğer yandan da evi yanan vatandaşlar için
konut inşa çalışmaları yapıldı.

FOTOĞRAF AA / SÜLEYMAN

ELÇIN

ekilen tohumlar ve dikilen fidanlarla
yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yüzde
90'lık kısmında çalışma yapıldı.
Alanda yeşillenmeyen yer kalmayacak
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat
Dikici, 4 ilçede yanan 59 bin 865 hektar
alanda yeniden yeşillendirme çalışmasında sona gelindiğini söyledi.
Bölgedeki 30 bin hektarlık alanda
tohumlama tekniğini uyguladıklarını
anlatan Dikici, çimlenme özelliğini
kaybetmeyen kızılçam kozalakları ve
elle ekilen tohumlamada kışın etkili olan
yağışlar sayesinde verimli sonuçlar elde
ettiklerini belirtti.
Dikici, yaklaşık 14 bin hektarlık alanı
da makine ile sürüp 1 milyon 645 fidan

dikimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Ulaşılması zor, kayalık ve yolu bulunmayan yaklaşık 16 bin hektarlık alanı da
tabiatın kendisini yenilemesi için bıraktıklarını aktaran Dikici, şöyle konuştu:
"Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor, yüzde 90'lara geldik, umduğumuzun
çok üstünde çünkü çok büyük bir alan
yandı, çok büyük bir iş gücü gerekliydi,
hemen hemen tamamlamak üzereyiz.
Antalya'da yaz döneminde fidan dikemezsiniz, ekim, kasım, aralık gibi kalan
bölgelere de fidan dikimi yapacağız. Şu
anda araziyi gezenler 10 santim civarındaki fidanları görebilir. 4-5 sene sonra da
karşıdan baktığımızda Allah nasip ederse yanan yerleri yeşil olarak göreceğiz."
Ormanlık bölgedeki yerleşim alanları-
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nın kenarlarına hem yangınlara
karşı daha dayanıklı hem de köy
halkına gelir getirmesi açısından
keçiboynuzu, defne, iğde gibi
fidanlar diktiklerini ifade eden
Dikici, buralarda da 2 yıl sonra
üretimlerin başlayabileceğini
vurguladı.
Zaman zaman "Yanan alanların
imara açıldığı ya da otel yapıldığı"
yönünde iddialar ortaya atıldığını
hatırlatan Vedat Dikici, "İsteyen
herkese gösterebiliriz, yanan alanlarda bir metrekare alan bile imara açılmadı, bırakın oteli, hiçbir
yapılaşma yok. Yanan konutların
yerine 1200 civarında ev yapılıyor,
bazılarının inşaatı devam ediyor,
teslim edilenler de oldu. Bunun

bile bir tanesi ormanda değil, ya
kendi arazisine ya da Hazine'nin
arazisine yapıldı." diye konuştu.
Yangını unutmaya çalışıyorlar
Yangından büyük ölçüde etkilenen Kalemler Mahallesi'nin
muhtarı Mustafa Cansız, köyde
100'e yakın hane bulunduğunu ve
250 kişinin yaşadığını söyledi.
Yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta
olan yangının 45 dakika içinde
bütün köyü etkisi altına aldığını
anlatan Cansız, "57 ev tamamen
yandı, şimdi hepsi devlet tarafından yapılıyor, bitenler teslim
edilmeye başlandı. 2 aya kadar
hepsi teslim edilir. Devlet elinden

6 kişinin hayatını
kaybettiği, ormanda
yaşayan çok sayıda
canlının öldüğü
ve yaklaşık 60 bin
hektarlık alanın zarar
gördüğü yangın sonrası
bölgede rehabilitasyon
çalışması başlatıldı.
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gelen her şeyi mükemmel şekilde
ve hızlı yaptı. Neredeyse bir yılda
mağduriyetler giderilmeye çalışıldı." diye konuştu.
Yangının izlerinin giderilmesi
için yardımseverlerin ve devletin
hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirten Cansız, bir daha
böyle bir afetin yaşanmamasını
temenni etti.
"Yarım saatte kocaman köy ve
çevresi yandı"
Yangında evini kaybeden 63
yaşındaki Urkuya Özen de yangında ve sonrasında gerek devlet
yetkililerinin gerekse yardımse-

verlerin her türlü ihtiyaçlarını
karşıladığını anlattı.
Özen, "Çok şükür yanan evimizin yerine yenisi yapıldı, anahtarımızı teslim aldık ve içinde
oturuyoruz. İncir, elma portakal
ağaçlarımız vardı onlar da yandı,
şimdi onların yerine yenilerini
dikiyoruz." dedi.
Hayatında böyle bir afet görmediğini belirten Özen, "Yarım saatte kocaman köy ve çevresi yandı.
Köyde çok sayıda yaşlı var, bizi
gelip evimizden götürdüler,
yoksa hepimiz ölebilirdik. Allah
bir daha göstermesin." ifadelerini
kullandı.

Mahalle sakinlerinden Şükrü
Okudan ise yarım saatte bütün
birikimlerini kaybettiklerini
söyledi.
Bir yılda ise yaraların sarılması için herkesin elinden geleni
yaptığına dikkati çeken Okudan,
"Yanan evlerin yerine yenileri
yapıldı, beklentilerimizden daha
iyi evler oldu. Normalinden daha
hızlı tamamlandı. Zor günlerin
aşılması için devlet yardım etti,
mağdur insanlara ödeme yapıldı
ama bir zeytin ağacını yetiştirmek yıllar alıyor. Yangınlara karşı daha dikkatli olmak gerekiyor."
diye konuştu.
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M O B I L A RAÇ L A R

Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde hasar,
tespit, yıkım ve enkaz kaldırma gibi görevleri
Türkiye genelinde 52 bin mühendis ve mimar personel ile 60'ın üzerinde araç, 100'ün
üzerinde cihazın desteği ile sağlanıyor. Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının
Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, hasar

tespit çalışmalarında bu konuda eğitim almış
mühendislerin yoğun mesai yürüttüğünü, çok
geniş alanlar ile şüphe duyulan durumlarda
ise mobil araçlardan ve içindeki cihazlardan
yararlandıklarını belirtiyor.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı'nın yüksek teknolojiye
sahip Mobil Laboratuvar Aracı, Yapı
İzleme Aracı, Mobil Koordinasyon
Aracı ve Mobil İletişim Ofisi, afet
sonrası hasarları yerinde hızla tespit
ediyor.

Aslan, bakanlığın mobil filosuna yeni
eklenen dört araçtan Yapı İzleme
Aracının çoğunlukla depremlerde
kullanılabileceğini, hasarlı binaya çok
yaklaşılmadığında zemindeki tespitleri
raporlaştırdıklarını ve ilgili kurumlar ve vatandaşlarla paylaştıklarını
bildirdi.

Uçuşu izleyebiliyoruz
Binaların beton, çelik, demir gibi yapı
durumunu tek tek ya da hepsini bir
arada inceleyebilecek az sayıdaki araçtan biri olan Mobil Laboratuvar Aracını ise depremlerde kullandıklarını aktaran Aslan, "Bu araca, geçici barınma
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ihtiyacının karşılanması düşünülen alanlarda daha
çok talep oluyor. Arama kurtarmalarda, kaymalarda AFAD ekiplerine destek amacıyla kullanıyoruz.
Hem izleme yapılıyor hem de binalardan numune
alarak değerlendirme yapıyoruz." diye konuştu.

Aslan, "Mobil Koordinasyon Aracı, aynı anda 8
farklı noktaya canlı bağlantı yapabiliyor. İHA'larımızın, dronlarımızın uçuşunu izleyebiliyor." dedi.

Bakanlığın deprem tespit aracı envanterine kaydettiği Mobil Koordinasyon Aracını, afet bölgelerinde koordinasyon merkezi kurmaya müsait olmayan konumlarda değerlendirdiklerini söyleyen

Mobil araçların dışında İHA ve özel yazılımlı
dronları da afet bölgesinde mobil araçlarla koordineli şekilde kullandıklarını, 81 il müdürlüğü
personeline cihazların kullanımına yönelik eğitim

81 ilde eğitim
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verdiklerini dile getiren Banu Aslan, bu cihazları
yoğunlukla deprem olan yerlerde ve riskli olan
katlı yapılarda kullandıklarını ifade etti. Aslan,
şunları kaydetti:
"Bir binanın üst kısmında çatlak meydana
geldiğinde dronları uçuruyoruz. Alana en yakın
konuma getirdiğimiz anda o drondaki donanım
devreye giriyor. Dronlarımız çatlağın konumunu,
eğilimini tespit ederek, bu bilgi Mobil Koordi-

nasyon Merkezindeki bilgisayarla paylaşılıyor
ve mühendislerimizin karar vermesine olanak
sağlıyor. İHA'larımız da çok daha geniş bir alanı
tarıyor. Tek şarj ünitesiyle 2 saati aşkın süre uçabiliyor ve gidebildiği her alanda bütün alan taramasını bize gönderebiliyor. İHA'nın yazılımı bize
personel noktasında çok katkı sağlıyor. Elazığ'da
uçurduk ve personel sayımızı buna göre belirledik ve 1200 mühendisle çalışmaya başladık. 14
gün içinde 100 binin üzerinde bağımsız bölümün
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incelemesini gerçekleştirmiş
olduk."
Afet bölgesindeki sorular cevaplanıyor
Genel Müdür Banu Aslan,
İzmir depreminden sonra Bakan
Murat Kurum'un talimatıyla
tasarlanan ve devreye alınan
bakanlığa ait otobüs şeklindeki
Mobil İletişim Ofisinin de yeni-

liklerden biri olduğu anlattı.

52 bin mühendisimiz var

Aslan, "Afet olan bölgede hasar
tespit yapılırken, bazen vatandaşların soruları oluyor, bazı
noktada beklentileri, itirazları
birçok şey olabiliyor. Şok geçirmiş vatandaş daha fazla soru
sorabiliyor. Bu yenilikle afet
yaşayan vatandaşlarımıza hizmet
veriyoruz." diye konuştu.

Hasar tespitinin, olay yeri gibi
değerlendirilmesi gerektiğini,
bunun vatandaşın hayatı için
çok önemli olduğunu vurgulayan Aslan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Bizim esas gücümüz personelimiz. 52 bin mühendisimiz var.
Bu araçlarla, cihazlarla da daha
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hızlı, doğru, seri çalışmanın yolunu açmış oluyoruz. Afetlerden
sonra hasar tespit raporlarımız
oluşuyor. Yani bu çalışmaları
nasıl yaptık, bu alandaki yapıların
hasar görme nedenleri nelerdi ve
biz bunu daha hızlı, daha doğru
nasıl yaparız gibi. Bunun için son
5 yıldır çok ciddi donanımlar ve
yazılımlar da geliştirdik. İstatistiklere bakıldığında, 1954 Şili
depreminden itibaren dünyada
gerçekleşen afetler ve bu afetlerin

hasar tespit sürelerine bakıldığında, Türkiye hasar tespitin hızı
ve doğruluğu, itiraz yüzdesinin
düşüklüğü noktasında dünyada
ilk 3'te."
Bartın ve Rize’deki selde kullanıldı
"Georadar", "multistation", "lazer
tarayıcı"ları da hasar tespit filosuna kattıklarını, yakın zamanda
Bartın ve Rize'de meydana gelen

selde, heyelan riski olan alanlarda kullandıklarına dikkati çeken
Aslan, "Yapıların her an saniye
saniye, eğilme olup olmadığı tespit ediliyor. Boşaltılması gereken
binaların boşaltılması, acil yıkım
gerektiren durumların planlanmasına olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Atıklar sanata dönüşürse…
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20 yıllık sanat yaşamının
son 10 yılını sıfır atık
ve sürdürülebilirlik
konusunda farkındalık
artırıcı çalışmalara adayan
sanatçı Deniz Sağdıç’ın
elinde atık karton, plastik
ve kablo ve benzeri atıklar,
birer sanat eserine dönüştü.
Deniz Sağdıç’ın özenle
yaptığı atık malzemelerden
oluşan eserler, ‘Sıfır
Noktası’ isimli sergiyle
İstanbul Havalimanı ve
Cumhurbaşkanlığı Millet
Kütüphanesi’nde sergilendi.
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Deniz Sağdıç’a göre “Burada
gördüğünüz bütün eserler, her
bir yolcunun bıraktığı küçük
parçacıklardan oluşuyor. Pet şişe
kapaklarından, kartonlardan,
alüminyum içecek kutularından,
kablolardan oluşuyor. Burada
gördüğünüz her bir nesne aslında
bizim bütünlüğümüzle ilgili bir
hikaye”

FOTOĞRAF AA / ONUR ÇOBAN
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"Sıfır Noktası sergisi aslında insan zihninin ön yargılarının
kırılmasıyla ilgili. Sanat aslında güzel ve estetik olanı
anlatır. Fakat ben atıkları, insanların terk ettiği, vazgeçtiği
nesneleri estetik bir dille buluşturup onları birer sanat eserine
dönüştürmeye çalıştım.” diyor sanatçı.
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“Amacım, 'Herkes sanat eseri yapsın' değil. Bir sanatçı olarak
çok zor olan bir şeyi; sanatın estetik dilini atıkla, çöple
birleştirebiliyorsam, herkes de doğaya ve çevreye karşı bir
sorumluluğu yerine getirebilir.” diyen Sağdıç, “Bu şekilde bir
ilham vermeye çalışıyorum." diyor.
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Doğanay Tolunay,
ormanların iklim değişikliğini
önlemedeki kritik rolünü ve
orman alanlarını korumanın
önemine dikkat çekiyor.

Ormanlar, iklim değişikliğinin önlenmesinde "doğal yutak alanları" olarak
kritik bir önemde bulunuyor fakat
"ormansızlaşma" olarak ifade edilen
orman alanlarının kaybı da iklim değişikliğini tetikliyor.
Ormancılık konusundaki en büyük ve
önemli organizasyon olan Birleşmiş
Milletler (BM) Tarım ve Gıda Organizasyonu'nun ormansızlaşmayı, "en
az 10 yıl süreyle bir orman alanının
niteliğini kaybetmesi" olarak tanımladığını söyleyen İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay,
ağaçların atmosferdeki karbondioksiti
alarak küresel ısınmanın azaltılmasına
katkıda bulunduğunu anlattı.
Tolunay, buna karşın ormansızlaşmanın iklim değişikliğini tetiklediğinin
altını çizerek, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
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MENGÜARSLAN

"Ormansızlaşma, orman alanlarının
çeşitli nedenlerle kesilmesiyle oluşuyor.
Bu nedenlerin başında yeni tarım ve
hayvancılık alanları kazanmak geliyor.
Bu ormanlar kesilerek palmiye ağaçları
dikiliyor, kakao ağaçları dikiliyor ya da
hayvan çiftliklerine dönüştürülüyor.
Bir diğer sebebi bu alanlarda madenler
var. Madencilik faaliyetleri özellikle
Afrika'da çok ciddi ormanlara zarar
veriliyor. Diğer yandan da özellikle tropikal ormanların ağaçları çok değerli.
Piyasada çok para ediyor. Bu amaçla da
özellikle az gelişmiş ülkeler bu odun
geliri için de ormanları azaltıyor."

Yağmur ormanlarında ciddi azalma
var
Dünyada 1990-2020 döneminde ormansızlaşan alan miktarının 420 milyon
hektar olduğu bilgisini paylaşan
Tolunay, "Türkiye'nin 78 milyon hektar
yüz ölçümü var. Bakacak olursak Türkiye'nin 5 katına yakın bir orman alanı
30 yılda yok olmuş. Yıllık olarak ise bu
kabaca 10 milyon hektardan fazla bir
alana karşılık geliyor." dedi.
Tolunay, bu rakamın büyük bir
çoğunluğunun dünyanın en önemli
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ekosistemleri olan tropikal yağmur ormanlarında görüldüğünü, özellikle de
Afrika ve Güney Amerika'daki yağmur
ormanlarında ciddi azalma olduğunu
kaydetti.
Resmi rakamlara göre Türkiye'de 22,9
milyon hektar orman alanı olduğunu
söyleyen Tolunay, "Türkiye'de 2020
sonuna kadar 748 bin hektar kadar orman alanı ormancılık dışı faaliyetlerle
niteliğini kaybetti. Yüz ölçümü olarak
ifade etmek gerekirse, 1970'li yıllardan
2020 sonuna kadar kaybedilen bu alanlar Artvin ilinin yüz ölçümüne denk
geliyor." bilgisini verdi.

MENGÜARSLAN

Ormanların afetleri önlemedeki etkisi
Tolunay, iklim değişikliğine bağlı olarak gündemde aşırı hava olaylarındaki
artışın olduğunu anımsattı. Doğal ekosistemlerin sel, kuraklık ve dolu gibi
afetleri önlediğini vurgulayan Tolunay,
şöyle konuştu:
"Örneğin ormanlar şiddetli sağanak
yağışlarda tepeleriyle yağışın hızını
kesiyorlar. Yağmur toprağa damlayarak düşüyor. Ayrıca yapraklar humus
gibi suyu toprağa sızdırıyor. Kuraklık
açısından suyun toprağa sızması da
çok önemli çünkü yer altı sularını
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besliyorsunuz. Aynı zamanda
su toprağın içine girdiği için
sellere neden olmuyor. Şu anda
insanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için
elimizdeki en önemli araçlar
aslında ormanlar."

türlerin göç etmek zorunda
kaldığını aktaran Tolunay, göç
yolları üzerinde çeşitli engelleri
olması durumunda ise göçlerinin yarım kaldığını ve su
kaynaklarıyla bağlantılarının
kopabildiğini anlattı.

Ormansızlaşmayla gelen biyolojik çeşitlilik kaybı

Tolunay, canlıların kendi türlerinden olan diğer bireylerle
iletişime geçemedikleri için çok
küçük popülasyonlar halinde
yaşamak zorunda kaldığını ifade ederek, "bunlar da türlerin
neslinin tehlikeye düşmesine
neden oluyor. Bu tür ormansızlaşma ve habitat parçalanması

Tolunay, ormansızlaşmanın
biyolojik çeşitlilik açısından da
sakıncaları olduğuna dikkati
çekti.
Ormansızlaşma nedeniyle

nedeniyle 2100 yılına kadar
canlı türlerinin 3'te 2'sinin yok
olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği de yine bilim camiası
tarafından ifade ediliyor." dedi.
Fosil yakıt tüketimini azaltmak
Ülkelerin orman kaybını durdurma konusunda taahhütleri
bulunmasına rağmen uluslararası sözleşmelerde buna
yönelik bir yaptırım olmadığını
söyleyen Tolunay, "Ülkeler,
'elimizden geleni yapacağız'
diyorlar ama çok fazla bir şey

1868

FOTOĞRAF AA / MEHMET EMIN

DERGİ / İKLIM

D E Ğ I Ş I K L I Ğ I N I T E T I K L EY E N “ O R M A N S I Z LAŞ M A”

MENGÜARSLAN

yapılmadığını da görüyoruz.
Ormansızlaşmada bir azalma
var son yıllarda ama tamamen
durdurulmadığını da görüyoruz. Önceden orman olmayan
alanlar ağaçlandırılıyor ama
yeni oluşturulan ormanlar ormansızlaşmayı karşılamıyor."
değerlendirmesinde bulundu.
Tolunay, sözlerini şöyle tamamladı:
FOTOĞRAF AA / MEHMET EMIN

MENGÜARSLAN

"Karbon ayak izimiz var,
yıllık olarak doğrudan fosil
yakıt kullanarak ya da fazla

tüketim yaparak atmosferdeki
emisyonları artırıyoruz. Hem
kişi olarak hem şirketler hem
de ülkeler olarak şöyle bir şey
düşünülüyor; yaptığımız sera
gazı emisyonlarına karşılık
ağaç dikerek iklim değişikliğini önleyebiliriz gibi. Ağaçların o kadar karbon depolama
şansı yok. Biz fidan dikerek
iklim değişikliğiyle mücadele edemeyiz. Bu nedenle
öncelikli olarak yapmamız
gereken başta fosil yakıt tüketimini azaltmak."
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D OSTU O L M AK

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma
ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER),
Dalyan İztuzu'ndan Sarıgerme ve Dalaman
sahillerine kadar deniz kaplumbağalarının
yaşamını sürdürdüğü kumsallarda koruma
çalışmalarını, plajlardaki işletmelerle iş birliği
içinde sürdürüyor.
Sarıgerme Çevre Eğitim Derneğine (SARÇED), plajdaki kaplumbağaların zarar
görmemesi için yaptığı düzenlemeler ve koruma çalışmasına verdiği destekler nedeniyle
"Caretta Dostu Plaj" unvanı verildi.
SARÇED Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz
İlhan, plajda düzenlenen törende, derneğin

çevre ve ekosistemin dostu olduğunu söyledi.
DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğünün destekleriyle koruma
çalışmalarının yürütüldüğünü, sahillerdeki
işletmelerin de buna katılmasının sevindirici
olduğunu ifade etti.
Sadece deniz kaplumbağalarının değil
kumsalın da korunduğunu belirten Kaska,
"Kumsalın üzerindeki kum zambağını da
denizdeki balığı da beraber koruyorsunuz.
Çünkü kaplumbağanın ağzından denize
dökülen küçük parçalar, küçük balıkların
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Doğayı, çevreyi ve ekosistemi bir bütün olarak
muhafaza etmek için deniz kaplumbağalarının
korunması çok önemli. Muğla'nın Ortaca
ilçesinde koruma altındaki kum zambaklarıyla
ünlü mavi bayraklı SARÇED halk plajına,
"Caretta Dostu Plaj" unvanı verildi.

FOTOĞRAF AA / ÖMER KUNDAKÇI

beslenerek büyümesini sağlıyor. Dolayısıyla balıkçımız
ilerde balık tutmak istiyorsa kaplumbağalara gözü
gibi bakmalı." diye konuştu.
Kaska, doğayı, çevreyi ve ekosistemi bir bütün olarak
muhafaza etmek için deniz kaplumbağalarının korunmasına çok önem verdiklerini anlatarak, desteklerinden dolayı SARÇED yetkililerine teşekkür etti.
Plajda düzenlenen törene, DEKAMER Koordinatörü
Dr. Doğan Sözbilen, SARÇED Plaj İşletme Müdürü
İsmail Batıbey, Eğitim Sorumlusu Erol Çalık, Sarıgerme Mahallesi Muhtarı Musa Varol ile derneğin
yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
FOTOĞRAF AA / ÖMER KUNDAKÇI
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H Ü D AV E R D I YA M A N

Sanatçı Haluk Levent
önderliğindeki Ahbap Derneği
üyeleri, çevre duyarlılığına
dikkati çekmek amacıyla 38
şehirde "Kirletme, Temizle"
sloganıyla başlatılan etkinlik
kapsamında atık topladı.

Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki etkinlikte dernek kurucusu
sanatçı Haluk Levent, Pandemi nedeniyle benzer çalışmalara
ara vermek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Levent, ''Bugünden
itibaren Türkiye'de 38 şehirde etkinliklere tekrar başladık. Bazı
şeyleri sadece belediyelere ya da devlete bırakmak istemiyoruz.
İnsanlar örgütlenebilir ve bulundukları yeri temizleyebilir. Biz
Ahbaplarda 'Bunu görevli yapsın' anlayışı yok.'' diye konuştu.
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Herkese çevre temizliğine karşı
duyarlı olma çağrısında bulunan
Haluk Levent, şöyle devam etti:

Ahbaplar etkinliğe başladı. Biz de
burada başladık. Daha sonra birçok
yere gideceğiz.”

''Dünya gittikçe kirleniyor ve
yaşlanıyor. Etrafımızdaki olaylara
duyarlı olmak, eskiden öğretmenlerimizin bizlere verdiği bir dersti
hatta 'Herkes kendi evinin önünü
temizlesin.' denilirdi. Hayır, eğer
imkan varsa görevlilere bırakmadan
herkes gittiği yerleri de temizlesin.
O işin yapılmadığını görüyorsak
muhakkak bizlerin de bir şeyler
yapmamız ya da yardımcı olmamız
gerekiyor. Şu an toplam 38 şehirde

Ahbap Derneği Genel Koordinatörü Gizem Morova da benzer çalışmaların 4 yıldan bu yana devam
ettiğini söyledi.
Morova, ''Aslında biz atıkları topluyoruz, bunlara çöp demek çok
doğru olmaz. Bunları ayrıştırarak
topluyoruz. Şimdiye kadar bütün
şehirlerde 15 bin torba atık topladık. Herkesi bu konuda duyarlılığa
davet ediyoruz ve 'Kirletmeyin,

H Ü D AV E R D I YA M A N

lütfen temizleyin' diyoruz.'' şeklinde
konuştu.
Derneğin medya birimi sorumlusu
Tuğba Serbest ise bugünkü etkinlik
için tüm şehirde kısa sürede organize olduklarını belirterek, ''Bizimle
çalışmak isteyen kurumlara çağrıda
bulunduk. Kendileri bize eldiven,
maske, çöp poşeti konusunda malzeme desteği sağladılar. Ahbaplarımız tüm şehirlerde organize oldu
ve belediyelerden bu etkinlik için
gerekli izinleri aldı'' dedi.
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Türk Kızılay İstanbul
Şubesi ev sahipliğinde
düzenlenen programda, 15 Temmuz darbe
girişimi sırasında şehit
olanlar anıldı.

F O T O Ğ R A F A A / YA S I N A R A S

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki programa, Türk Kızılay Yönetim Kurulu
Üyesi Emre Koç, İstanbul Şube Başkanı Kadem Ekşi, 15 Temmuz Derneği
Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Türk
Kızılay ilçe başkanları ve gönüllüler
katıldı.
Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başlayan anma programında, Kur'an-ı
Kerim okundu.
Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit
olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için yazdığı
"Otuz Kuş" isimli şiirin okunduğu
programda, şehitler için dualar edildi.
Programda konuşan Türk Kızılay
İstanbul Şube Başkanı Ekşi, tarihi

bir zaman dilimine şahitlik edildiğini
söyledi.
Ekşi, " Türkiye'nin 1960, 1971 muhtırası, 1980 darbesi gibi kırılma dönemlerinde bu necip milletin her daim,
bağımsızlığın, özgürlüğün, adaletin,
barışın, muhabbetin ve kardeşliğin
yanında durduğu muhakkak. Bunu
hep birlikte yaşadık, gördük. Zamanın
şahitliğini yaptık. 15 Temmuz'da, Sayın
Cumhurbaşkanımızın feraseti, liderliği, milletimizin cesaretiyle o darbenin
sabahına uyandığımızda gerçeklerle
yüzleştik." dedi.
15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç
ise tüm şehitleri saygı ve rahmetle yad
ettiklerini söyledi.
Şehadetin ve gaziliğin ruhunun iyi
anlaşılması gerektiğini vurgulayan

Turunç, şöyle devam etti:
"Allah şahit, 40 yıldır dua ediyorum,
'Allah'ım bana da şehadet nasip et'
diye. Allah sizlere de şehadet nasip
etsin. Hani inancımıza göre kendi
nefsimiz için istediğimizi kardeşlerimiz
için istemeyecek miydik? Gazilik nasip
etsin diye kendim için isterken sizin
için de isterim. Allah sizlere de nasip
etsin. Çünkü biliyoruz ki dünya geçici
bir imtihan yeri. İmtihanımızın süresini bilmiyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizden 8 kardeşimiz 20 yaşın altındaydı.
17 yaşında, 18 yaşında kardeşimiz
vardı."
Katılımcılar, programın sonunda anıt
önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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