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Merhaba, Eğirdir Gölü’ndeki sürdürülebilir tarım çalışmalarını gölün 

etrafındaki tüm elma bahçelerine yaymayı amaçlayan WWF-Türkiye’nin 

“Eğirdir Gölü için El Ele” kampanyası başladı. Türkiye’nin ikinci en büyük

tatlı su gölü Eğirdir’de tarımsal kirliliğin azaltılması için sürdürülen 

çalışmaların üçüncü aşaması. Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat 

projesi kapsamında, 2012 yılında toplam 50 dekarlık elma bahçelerinde 

başlatılan örnek sürdürülebilir tarım uygulamaları bir sonraki yıl çiftçilerin 

kendi çabalarıyla yaklaşık 750 dekarlık bir alana yayıldı. Projenin bu yılki

çalışmaları gölün tamamına etki edecek 3 farklı köyde başlatıldı. 

Sürdürülebilir tarım uygulamalarını gölün etrafındaki tüm elma 

bahçelerine yaymayı amaçlayan “Eğirdir Gölü için El Ele” kampanyasına 

bu yılda katılım için çağrıda bulunuldu.  2008 yılından bu yana süren 

projede Eğirdir Gölü Yönetim Planı, Türkiye’de en iyi uygulanan sulak 

alan yönetim planları arasında yer alıyor.  Plan çerçevesinde, tarımsal 

kirlilik, sürdürülebilir balıkçılık, turizm ve sürdürülebilir doğal kaynak 

kullanımı konularında çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlendi, çalışmalar 

yürütüldü.  Bu yılki proje kapsamında gölün tamamına etki edebilecek üç

farklı köyde 10’ar dekarlık örnek uygulama daha yapılması ve bu yolla 

Eğirdir Gölü’ndeki tüm elma bahçelerine ulaşılması hedefleniyor. 

Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü’nde, otomobile muhtaç olunmadığı 

konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla bisiklet kullanıcıları çeşitli 

kentlerde etkinlikler düzenledi. Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü 

dolayısıyla Beşiktaş Belediyesi ile Bisikletliler Derneği işbirliği ile 

İstanbul’da bisiklet turu düzenlendi. Dünyada otomobilsiz de yaşamanın 

mümkün olduğunu göstermek için tura katılan bisikletliler, 

Zeytinburnu’ndan hareket ederek önce Taksim’e oradan da Kadıköy’e 



pedal çevirdi. Pedal çevirerek Boğaziçi köprüsünü geçen bisikletli grup 

pedallarıyla kıtaları aştı. İzmir’de de sosyal medya üzerinde etkinlik 

duyurusu yapan bisikletçi kadınlar, “Bisiklete herkesin binebildiğini, hatta 

çok güzel ve süslü püslü bindiğini” göstermek için yollara çıktı. Kıbrıs’ta 

ise Avrupa Birliği Bilgi Merkezi öncülüğünde ve Lefkoşa Türk Belediyesi 

ile bazı sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde organize edilen etkinlik Girne 

Kapısı’nda başladı. Bisikletlerle ve yürüyüşlerle gidilen Sarayönü’nde 

devam eden etkinlikte, bisiklet turları ve hazine avı ile yürüyüş turlarının 

yanı sıra konserler verildi. Otomobilsiz Yaşam Günü’nde sürdürülebilir 

ulaşım çözümlerinin üretilmesi ve bireylerin araç kullanımına alternatif 

yolar denemeleri teşvik edildi.

Mezopotamya Ekolojik Hareketi Batman Ekoloji Meclisi öncülüğünde, ’20

Eylül Dünya Hasankeyf Günü’ münasebetiyle çeşitli etkinlikler 

düzenlendi. Etkinlikler kapsamında çevre illerden ve farklı ülkelerden 

gelen aktivistler 10 bin yıllık tarihi Hasankeyf için yürüyüş yaparak, 

yapılması planlanan Ilısu barajını protesto etti. Hasankeyf’te yapılan 

etkinliğe Mezopotamya Ekoloji Hareketi Batman, Van, Dersim, Mardin, 

Amed ve Urfa Ekoloji Meclisleri, Şırnak, Adıyaman, Hakkari Ekoloji 

Meclisi Girişimleri, Jîngeh Ekoloji Kolektifi, Diyarbakır Bisiklet ve Doğa 

Sporları Kulübü, Hasankeyf Yaşatma Girişimi üyeleri ve aktivistler katıldı.

Diyarbakır Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Batman’dan 

Hasankeyf’e kadar pedallayıp Hasankeyf’te bekleyen kitleye katıldılar. 

Bisikletlilerin Hasankeyf’e ulaşmasıyla birlikte Hasankeyf köprüsü trafiğe 

kapatılarak bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş ardından kapatılan yol 

üzerinde Mezopotamya Ekoloji Hareketi’nden Orhan BalyanKürtçe 

olarak ve Batman Ekoloji Meclisi eşsözcüsü İlhami Kuyucu tarafından ise

Türkçe olarak Ilısu Barajı’nın aynı zamanda kültürel bir soykırım olduğu 

vurgulanarak Kürdistan ve Türkiye’deki baraj ve HES inşaatlarının 

halklar üzerinde birer tehdit unsuru olarak kullanıldığı belirtildi. Ilısu 



Barajı’nın Türkiye’nin 4. büyük baraj inşaatı olduğu ve sadece Hasankeyf

gibi bir dünya mirasını ortadan kaldırmakla kalmayıp aynı zamanda 

Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır’a kadar uzanan bir coğrafyada 

insanları yurtsuzlaştıracağı vurgulandı. Etkinlikte ”Savaşa Hayır, Baraja 

Hayır”, ” Hes Hes Êdî Bes”, ” Munzur, Dicle Özgürdür Özgür Akacak” 

sloganları atıldı. Dünya Hasankeyf Günü kapsamındaki etkinlikler Zeynel

Bey Türbesi’nde tüm çocuklar için uçurtmalar uçurularak sonlandırıldı.

International Business Time’da çıkan habere göre Japonya'da bir 

balıkçının yakaladığı iki metre uzunluğundaki deva kurt balığı Fukuşima 

Nükleer Santrali'ndeki patlamanın çevre üzerindeki etkilerini akla getirdi. 

Dev balığın fotoğrafını görenler, nükleer facianın deniz canlılarını da 

etkilediğini düşünürken, uzmanlar ise yakalanan canlının çok büyük bir 

kurt balığı olduğunu söyledi. Japonyalı balıkçı Hiroşi Hirasaka’nın 

Twitter’a yüklediği ‘canavar balık’ fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi 

gördü ve akıllara 2011’de yaşanan Fukuşima Nükleer Santrali faciasının 

deniz canlılarını da etkilemiş olabileceği endişesini de getirdi. Uzmanlar, 

söz konusu canlının sadece ‘çok büyük bir kurt balığı’ olduğunu belirtti. 

Radyasyon genelde boyların büyümesine değil küçülmesine ve büyüme 

bozukluklarına neden oluyor, nitekim uzmanlar her ne kadar bu balığın 

radyasyondan etkilendiğini düşünmeselerde, Fukishima’da balık ve kuş 

popülasyonlarının azaladığını ve önemli büyüklükte bir bölgenin 

yüzyıllarca daha insan için radyasyondan girilmez olacağını söylüyor.

Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle, esen kalın.
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