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Berlin Buluşması
Gerçekleşti!

"Okyanusumuzu Kurtarın,
Geleceğimizi Koruyun!"

BM Okyanus Konferansı 

Kimseyi Geride Bırakma!
PSLifestyle Projesinde Zeytince ve SÜGEP İşbirliği



Ekim 2021 tarihinde başlayan ve üç buçuk  yıl boyunca Avrupa’nın sekiz
ülkesindeki (Finlandiya, Almanya, Türkiye, Estonya, Portekiz, Yunanistan,
İtalya ve Slovenya) pilot kentlerde yürütülecek olan AB Horizon - PSL -
PSLifestyle Proje ortakları, (Positive and Sustainable Lifestyles)  20 - 22
Haziran 2022 tarihlerinde Berlin’de ilk kez yüz yüze buluştu.

Proje Kapsamında geliştirilen PSL web aracıyla,  projenin pilot kentlerinde
yaşayan toplam 4 milyon vatandaşa ulaşılması ve vatandaşların gündelik
yaşamlarında ve tüketim alışkanlıklarında ortaya çıkan olumsuz çevresel
etkilerin –karbon ayak izlerinin- düşürülmesi hedefleniyor.  PSLifestyle
Projesi'nin Berlin buluşmasına PSLifesytle’ın Türkiye/İzmir’den yerel partneri
olan Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'ni temsilen proje yerel
koordinatörü Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili ve proje ekibinden Dr. Pınar Börü
ve Leyla Öğüt katıldılar.

Üç gün süren oturumlar süresince,  Mayıs-Haziran 2022 aylarında ilki
gerçekleştirilen Yaşam Laboratuvarları sürecinden, proje ortaklarının
edindikleri deneyimler, olumlu ve olumsuz geri bildirimler  tartışıldı.  PSL
web aracının ilk pilot uygulamasının Ekim 2022 itibariyle hazır olması ve
yaygın kullanıma açılması kararlaştırıldı. PSL web aracı; hem vatandaşların
tüketim alışkanlıklarıyla yol açtıkları karbon ayak izini -olumsuz çevresel
etkilerini- ölçecek hem de bu olumsuz etkileri azaltmaları doğrultusunda
çeşitli yaşam alternatifleri önererek adeta bir “sürdürülebilir yaşam koçu”
olarak işlev görecektir.

PSLifestyle Berlin Buluşması Gerçekleşti!
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301 Milyon 
plastik ürünü 
tüketmemeyi 
tercih ederek
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Plastiksiz Temmuz!

PSLifestyle Projesi SÜGEP işbirliği

Plastiksiz Temmuz, plastik
kirliliğine karşı çözümün bir
parçası olmak isteyen herkesin
dahil olduğu küresel bir hareket
olarak 2011'de ortaya çıktı. Özellikle
kirliliğin önemli nedenlerinden biri
olan tek kullanımlık plastiklere
dair yaratılan farkındalık ile
Plastiksiz Temmuz hareketi 2021
verilerine göre, 11 yıl içerisinde
küresel ölçekte Plastik şişelenmiş
su talebinin %2,3 oranda ; meyve
ve sebze paketlemesinin %3.1
oranda ve plastik pipet talebinin
%4 oranda azalmasını sağladı.

140 Milyon 
Plastiksiz Temmuz 

Hareketi 
Katılımcısı

2.1 Milyon ton 
plastik atığın 
oluşmamasını 

sağladı 

PSLifestyle Projesi Pilot Kent İzmir'de en az 550  bin kent
sakinine ulaşmayı hedeflemekte ve mümkün olan her

kesimden kişinin katılımına özen göstermektedir. Bu amaçla,
proje kasamında Zeytince EYDD ile işbirliği yapan SUGEP
Academy,  İzmir'de yaşan bir kısım Suriyeli göçmeni de

PSLifestyle projesine dahil eden bir saha çalışmasını
gerçekleştirmektedir. 

( https://sugep.exposure.co/pozitif-ve-suerdueruelebilir-yasam-tarzi)



2030 yılına kadar ulusal deniz alanlarının %30’unun korunması veya
aşılması
2040 yılına kadar karbon nötrlüğünün sağlanması
Plastik kirliliğini azaltmak
Yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması
Okyanus asitlenmesi, iklim direnci projeleri ve izleme, kontrol ve gözetim
araştırmalarına milyarlarca dolar tahsis etmek

Lizbon Deklarasyonu, SDG 14 ve “mavi ekonomi” kavramı üzerinde durarak,
okyanusların önemi ve okyanusları korumak için bireysel ve devlet bazında
yapılabileceklere dair yol haritasını ortaya koydu.
Lizbon Deklarasyonu’nun, hayal edilemez çapta biyolojik çeşitliliğe ev
sahipliği yapan, iklim krizine kaşı mücadelede en önemli kaynaklardan birisi
olan ve aynı zamanda ekonomik refah oluşumuna da katkı veren
okyanusların korunması ve ortaya çıkan tahribatın geri alınması
doğrultusunda çok önemli bir girişim olması beklenmektedir.
Kapanış töreninde konuşan BM Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı  Serpa Soares, “ülkelerin yaptığı yeni taahhütlerden etkilendiğini;
taahhütlerin hızlı bir şekilde uygulanması ve izlenmesi gerektiğini” dile
getirdi.
Yeni taahhütlerden bazıları şöyle:

 

Temmuz, 2022 | Plastiksiz Temmuz!

BM Okyanus Konferansı Gerçekleşti!
"Okyanusumuzu Kurtarın, Geleceğimizi
Koruyun!” sloganıyla 27 Haziran – 1 Temmuz
2022 tarihleri arasında Portekiz’in Lizbon
kentinde, 17 küresel amaç arasından, “Su
altındaki yaşamı korumayı” hedefleyen
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı–SDG14-
yoğunlaşan, BM Okyanus Konferansı
düzenlendi. 
24 ülkenin başkanlarının yanı sıra, çeşitli
kurumlardan, bilim topluluğundan ve sivil
toplumdan 6000 yakın kişi katılım sağladığı
Konferansın ardından, 150’den fazla ülkenin
katılımıyla bilim temelli girişimlerle okyanus
aciliyeti sorununu çözmek için “Lizbon
Deklarasyonu” imzalandı.



 

Bizi Takip Edin!

@zeytincedernegi
@zeytincedernegi

info@zeytince.org

@zeytincedernegi  
company/zeytince

www.zeytince.org

#zeytincedernegi
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Edward Wilson; “Yeryüzünün Sosyal Fethi”
kitabına, ressam Paul Gauguin'in ünlü tablosuna
adını veren "Nereden geliyoruz? Neyiz? Nereye
gidiyoruz?"  sorularını sorarak başlıyor. Bugüne
kadar yanıtı bulunamamış bu sorulara bilimin
gelişmiş sosyal yaşamın neden var olduğunu
açıklayabilmesi ile ışık tutulacağını ifade ediyor.
Wilson, gelişmiş sosyal yaşamın insan türünün
ayırt edici özelliklerinden biri. olduğunu ancak
sadece insan türüne ait olmadığını,  gerçek
sosyal yaşam biçimine sahip olan karıncalar,
arılar ve termitler üzerinde yaptığı incelemelerle
paralellikler kurarak gerçekleştiriyor.

Ne okuyabiliriz?

bu aya
özel


