Program akışı
13.00 – 14.00
14.00 – 14.45

Karşılama ve bilgilendirme stantları
Açılış ve Selamlama

TÜRK ÇEVRE GÜNÜ
8 Eylül 2007 – Hepiniz davetlisiniz!

Ahmet Nazif Alpman, T.C. Berlin Başkonsolosu
Günter Piening, Berlin Senatosu Uyum ve Göç
Görevlisi
Safter Çınar, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu
Sözcüsü
Tilmann Heuser, BUND Berlin e.V. (Almanya Çevre ve
Doğa Koruma Birliği) Genel Sekreteri
Gülcan Nitsch, BUND-Yeşil Çember Çevre Grubu
Başkanı, Berlin
Hasan Küskü, Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği
Başkanı, Berlin
14.45		
15.00 – 17.30
		

Tarih:		
Saat:		
Yer:		
		
		
Ulaşım:

8 Eylül 2007, Cumartesi
13’ten itibaren
Aile Bahçesi / Familiengarten
Oranienstr. 34
10999 Berlin
U-Kottbusser Tor, Otobüs M 29

Türk Çevre Günü’nü hazırlamakta, bizleri destekleyen
her türlü şahıs ve kuruluşlara gönülden teşekkür
ediyoruz:

Yeşil Çember’in, Maybachufer 		
pazarında çekmiş olduğu film
Konuşmacılar, sorular ve yorumlar – 		
Arada müzik ve çay molası

8 Eylül 2007 – Hepiniz davetlisiniz!

Nalan Arkat, Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği, Berlin

17.40

Çocuk Korosu

17.45

Kapanış konuşması ve
geleceğe bakış

18.00

Akşam Yemeği

19.00 – 20.30
		

Film gösterisi: “Uygunsuz Gerçek”
(Eine unbequeme Wahrheit), Al Gore

Moderasyon: Banu Baturay, RBB radiomultikulti

Gedruckt auf 100% Altpapier mit Umweltengel

Ahmet T. Ortaç, Çevre Gazetecisi, Berlin
Yeşil Çember’in hazırlamış
olduğu tiyatro gösterisi

Hemen şimdi!

TÜRK ÇEVRE GÜNÜ

Victor Ananias, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme
Derneği, Türkiye

17.30

Yarın çok geç olabilir
Çevre için el ele

Daha fazla bilgi için: info@yesilcember.de

Çocuklar... Gelin, hayalinizdeki dünyayı çizin!

Yetişkinler... İklim şartları değişiyor, ya SİZ?

Girişimciler... Vakit kaybetmeyin!

Anne ve babalarınız diğer büyüklerle birlikte, çevremiz
hakkında faydalı bilgiler edinirken, sizi ne gibi sürprizler
bekliyor, biliyor musunuz?

Artık herkesin çevre sorunları hakkında az çok bir fikri
var. Yeryüzünün dört bir köşesinde yaşanan felaketler
bitmek bilmiyor. Kuruyan topraklar, seller altında kalan
insanlar, kavuran sıcaklar, eriyen buzullar ve bununla
birlikte yok olan binlerce bitki ve hayvan türü. Sonuçta
bütün bunlardan biz insanlar da olumsuz yönde
etkileniyoruz. Öyle ki, özellikle İklim değişikliği günlük
yaşamımızı artık hissedilir bir şekilde etkiler hale geldi.

Firmanızda maliyetten NASIL tasarruf edeceğinizi
SİZ de bilmek istiyor musunuz?

•
•
•
•
•
•

Birbirinden güzel oyunlar
Jelâtinsiz “Gummibärchen” şekerler
Yüzünüzü rengârenk boyayacak ablalar
Boyalarla, üzerlerine resim yapılmayı bekleyen
kâğıtlar, kumaş torbalar vs.
Sizlerin elinden, meyve salatası olmayı
bekleyen elmalar, muzlar, ...
Söylenecek şahane mi şahane şarkılar

14:00 ile 17:30 saatleri arasında bahçemizdeki
yuvamızda, 3 yaşından büyük çocuklar için,
Özel Çocuk Programımız var.

Fakat bu değişikliğin olumsuz etkilerini azaltma
olanağımız var. Günlük yaşamda, herkesin kolaylıkla
uygulayabileceği öneriler sunacağız size. Üstelik bu
sayede nasıl maddi açıdan tasarruf yapacağınızı da
öğreneceksiniz.

Girişimciler için özel olarak hazırladığımız
seminerimizde, sizlere kolaylıkla uygulayabileceğiniz
önerilerde bulunacağız. Senede binlerce Euro
tasarruf etmek istemez misiniz? Enerji, su ve diğer
hammaddelerin verimli kullanımını sağlayıp firmanızı
daha rekabetçi bir konuma getirmek istemez misiniz?
Öyleyse bu konuda sizlere yol gösterecek ve faydalı
olacak bilgilerin sunulacağı seminere katılın. Bankanız,
devlet kurumları ve bilhassa müşterileriniz ile iyi ilişkiler
geliştirmenizi sağlayacak yöntemleri bu seminerde
konuşacağız. Ayrıca kendi branşınızda alabileceğiniz,
çevreye saygılı önlemlere ve karşılaştığınız sorunlara
da özellikle değinilecek.

Quelle: photocase.com

Gençler... Gelin, geleceğinizi siz de şekillendirin!
Çevre konularının özellikle siz gençler için önemi
tartışılmaz. Çünkü çevre sorunları geleceğin sorunları,
yani sizin geleceğinizin! Siz gençler olarak neler
değiştirebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız gelin, kulak
verin. Bugün çevreye saygılı yaşamazsak, ileride
dünyamız yaşanılamaz bir hale gelebilir.
Bu nedenle ilk defa Kreuzberg’te düzenlenen Çevre
Günü’ne sizler de katılın ve temiz bir Dünya için el
ele veren diğer gençlerle tanışın. Bir yandan çevreye
duyarlı arkadaşlar edinirken, diğer yandan da aynı
akşam sunacağımız, Al Gore’un dünyaca ünlü filmi “Eine
unbequeme Wahrheit”ı izleme imkânına sahip olun.

Seminer Açılışı
Remzi Kaplan, TDU Berlin

Gelin el ele verelim ve çevreye karşı olan
sorumluluğumuzu, Berlin’de yaşayan Türkiye
kökenli insanlar olarak, hep birlikte üstlenelim.
Çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakalım.

Konuşmacı
Burcu Tunçer, Wuppertal
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (BMÇP) – Wuppertal
Enstitüsü Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ortak
Merkezi
(UNEP – Wuppertal Institute Collaborating Centre on
Sustainable Consumption and Production, CSCP)

Saat: 15.30 - 17.30
(Genel programa paralel olarak gerçekleşecek)

