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BUILDING A BETTER 
TRANSPORTATION SYSTEM 
FOR BRITISH COLUMBIA

Bowinn Ma 
Minister of State for Infrastructure

The pending arrival of two 
high-tech tunnelling devic-
es later this spring heralds a 
major milestone both for the 
Broadway Subway Project and 
our government’s long-term vi-
sion for public transit through-
out the Lower Mainland and 
British Columbia. That vision 
is one of affordable, efficient, 
accessible, and sustainable 
transportation options for 
people.

With transportation account-
ing for well over a third of Brit-
ish Columbia’s greenhouse gas 
emissions, changing the way 
that we move people, goods, 
and services through our com-
munities is essential to reduce 
our overall carbon footprint. 
Make no mistake – last Novem-
ber’s storm events were caused 
by an escalating climate emer-

gency that threatens British 
Columbia and areas all over 
the globe. We can no longer 
remain under the illusion that 
this is a crisis for future gen-
erations to contend with – it is 
upon us right now.

We must do the difficult and 
necessary work to tackle the 
climate emergency by driving 
down emissions in every cor-
ner of our province and trans-
form our economy to support 
those efforts. 

The Broadway Subway Project 
is just the first of numerous 
major public transit projects 
that will help transform the 
way people travel around the 
Lower Mainland. As construc-
tion continues along Broadway 

towards a 2025 opening, early 
works are also already under-
way for the Surrey Langley 
SkyTrain, a 16-kilomtre ex-
tension of the Expo Line from 
King George Station to Langley 
City Centre.

These two transit mega-pro-
jects will go a long way to 
enabling travel choices that 
reduce emissions in the trans-
portation sector, but our work 
towards sustainable trans-
portation must include much 
more. 

Changing the way that we 
build our communities is a 
necessary part of the work. 
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By placing childcare close to 
where people study, schools 
close to where people live, and 
housing close to where peo-
ple work, we can significantly 
reduce the need for travel even 
as the population grows. Short-
er commutes mean that more 
travel options become viable 
for people and families – that’s 
when broad investments in 
public transit and active trans-
portation can really make a 
difference in increasing per-
sonal mobility and reducing 
emissions.

B.C.’s first-ever Active Trans-
portation Strategy: Move.
Commute.Connect., aims to 
make walking, cycling, skate-
boarding and all other modes 
of active transportation more 
safe, convenient, and accessi-
ble. The COVID-19 pandemic 
has changed the way we move 
around and we’re increasing 
our investment to support re-
newed interest in walking and 
cycling for transportation and 
recreation in B.C. 

TransLink’s 30-year regional 
transportation strategy Trans-
port 2050 also includes an 
impressive range of proposed 
transit network connections 
spanning the entire region, 
from the University of British 
Columbia to the Fraser Valley 
and numerous points between. 
As TransLink and the Mayors’ 
Council prioritize these pro-
jects over the coming months, 
our government will be there 
as a reliable partner to see the 
selected new projects through 
to completion.

Transit expansion enables 
people to choose more socially 
and environmentally respon-
sible ways to travel that help 
keep more cars off the road 
and reduce fossil fuel emis-
sions.  These projects further 
support sustainable commu-
nities through transit-orient-
ed development such as af-
fordable housing, community 
amenities, job creation, and in-
creased housing density near 
station locations.

Public transit developments 
further encourage active trans-
portation, such as walking and 
cycling trails that provide links 
to transit stops and stations. 
We will be looking to maxi-
mize these opportunities as 
part of the overall vision for 
all our major transportation 
infrastructure projects.

Our government understands 
the importance of integrating 
land use planning with the 
investments we are making 
in transit. That’s why we will 
be working with all levels of 
government to help ensure 
we make the most of available 
opportunities along new rapid 
transit lines with the overall 
goal of creating healthier, 
connected, sustainable com-
munities, where people live 
closer to where they work and 
play and have ready access 
safe, affordable, efficient, and 
effective ways to travel.

We’ve got a lot of work ahead 
for all of us on this, so let’s get 
to it!
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Hem yürüyor hem derin de-
rin nefes alıp veriyorsunuz. 
Her nerede yaşıyorsanız 
oraya özgü ağaçlarla çevrili, 
çiçeklerle bezenmiş toprak 
kokan bir ortamda yürürken 
tertemiz oksijeni ciğerle-
rinizde hatta yüreğinizde, 
damarlarınızda hissediyor-
sunuz. Hatırlarsınız, yol ke-
narlarında eskiden hayratlar 
olurdu. Dağlardaki kayna-
ğından çıkarak uzun yollar 
kat edip faydalı minerallerle 
dolu toprakların filtresinden 
geçerek küçücük metal bir 
borudan sizin için akan buz 
gibi tertemiz sular. Susamış-
sınız kana kana içiyorsunuz. 
İşte şimdi en sevdiğiniz 
kısma geldiniz. Gürül gü-
rül coşkuyla akan derenin 

DÜŞÜNMENİN ÖTESİNDE 
YAŞAYABİLMEK

Levent Onat

Bütün bir hafta çok yoğun 
çalıştınız, planlar projeler, 
yetiştirilmesi gereken işler, iş 
yerinizdeki ya da ev-ofisiniz-
deki koşuşturmacalar derken 
çok bunaldınız. Virüs salgını 
da cabası, zaten eskisi gibi 
de sosyalleşemiyorsunuz. 
Hafta sonu geliyor ve çok 
güzel, güneşli ama serin bir 
ilkbahar havasında yürüyüşe 
çıkıyorsunuz. 

yanındaki banka oturu-
yorsunuz ve kuş cıvıltıları 
içerisinde zıplayan balıkları 
izlerken kendini her şeyin 
üstünde gören insan oğlu-
nun aslında sadece doğanın 
basit bir parçası olduğunu, o 
olmadan insanın da yeryü-
zündeki tüm diğer canlılar 
gibi bir anlamı olmadığını 
düşünüyor ve doğanın de-
rinliklerinde tazelenip hayat 
koşturmacasına yeniden ve 
daha güçlü başlıyorsunuz. 
Sizin de varlık sebebiniz 
olan tüm bu güzelliklere 
yine her istediğinizde ula-
şabileceğinizi düşünerek 
o “yoğun” hayatınıza geri 
dönüyorsunuz.

Düşünmek insanı insan 
yapan unsurların en önem-
lilerinden biridir. Peki sözde 
yaşam kalitesini arttırmak 
adına siz hiç kendi yaşam 
alanını düşüncesizce yok et-
meye çalışan başka bir canlı 
sayabilir misiniz? 
Yeryüzündeki tüm diğer 
canlılardan çok daha geliş-
miş ve zeki olduğunu iddia 
eden bir canlının böyle bir 
hatayı yapmasını bekler 
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miydiniz? Mikronun onda birinden 
daha küçük bir canlının, en gelişmiş 
canlı olduğunu iddia eden insanoğ-
lunu evlerine kapanmaya zorladı-
ğında, doğanın insan olmadan da ne 
kadar ahenk içinde varlığını devam 
ettirebildiğini görebildik mi acaba?

İnsanoğlu çok gelişmiş ve ilerleme 
adına çok yollar kat etmişken, sahip 
olduğu çevre ve doğa kaynakları-
nı ise sonunu düşünmeden hızla 
kullanmaya devam etmiştir. Aynı o 
dağlardan gelen tertemiz suyu kana 
kana içerken ki gibi. Hiç tükenmeye-
cekmiş gibi. Sürdürülebilirliğini dü-
şünmeden tüketmeye devam etmiş 
ve devam etmektedir.

Sürdürülebilirlik deyince insanoğlu 
ile ekolojik sistem arasında kurulma-
sı gereken bir denge aklımıza gel-
melidir. Ekosistemde tüketilen kay-
nakların yenilenememesi, ekolojik 
dengenin bozulmasını getirir ki bu 
en basit tanımlamayla yaşam kayna-

ğımız olan suların kirlenmesine ve 
iklim değişiklerine kadar çok ciddi 
geri dönüşümü çok zor olan sorun-
lara yol açar. Çevresel sürdürülebi-
lirliği sağlama olasılığı da giderek 
zorlaşır.

Sorumluluk sahibi bireyler olarak 
bizleri insan yapan tüm değerlere 
ve bizleri saran ve barındıran çev-
reye sahip çıktığımızı “düşünerek” 
yaşamımıza devam ediyoruz. Peki 
düşünmenin ötesinde insanlığın en 
ciddi sorunlarından biri olan çevre-
sel sürdürülebilirlik için birey olarak 
ne yapıyoruz ve neler yapabiliriz?

Belki de güzel bir doğa resmi yerine 
bir atık depolama alanının resmine 
bakarak başlayabiliriz. 
Çöp kutusuna hiç düşünmeden attı-
ğımız basit bir plastiğin yolculuğu-
nu anlatan videoları seyredebiliriz. 
Sadece bulunduğunuz şehirdeki geri 
dönüşüm hizmetlerini kullanarak 
bile atık miktarını ne kadar azaltabi-
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leceğinizi fark ettiğinizde inanın çok 
şaşıracaksınız. 

Açarken hiç düşünmediğimiz, evi-
mizden gürül gürül akan suların 
çeşmelerimize gelene kadar yaptık-
ları yolculuğu, arıtma tesislerinde 
kullanılan kimyasalları, enerji mik-
tarını ve tüm altyapı dahil çevresel 
sürdürülebilirliğe suyu tasarruflu 
kullanarak ne kadar çok destek 
olabileceğinizi sadece düşünmeyin, 
düşünmenin ötesinde uygulayın. 

Örneğin en basitinden, diş fırçalar-
ken yada traş olurken çeşmeyi açık 
bırakmayarak başlayabilirsiniz. Kim-
yasal madde kullanımını azaltarak 
yaşamımız için olmazsa olmazımız 
olan havaya, suya veya toprağa karı-
şacak kimyasalların çevresel etkileri-
ni azaltabilirsiniz.  

Kullandığınız pilleri biriktirmeyi de-
nediniz mi hiç? Farkında bile olma-
dan doğayı çok sevdiğinizi sanarken 
nasıl bilmeden zehirlenmesine katkı-
da bulunduğunuzu bir bilseniz. 

Çevreye olan duyarlılığın istenilen 
düzeye gelmesi ve o toplumsal bilin-
ce ulaşılması için önce kendimizden 
başlamalı ve sonra en yakınımızdaki 
sevdiklerimizi bilinçlendirerek de-
vam etmeliyiz. 

Tabiki bunlar birey olarak yapabile-
ceklerimizden sadece birkaç tanesi. 
Bilinçli bireyler, bilinçli ve güçlü 
toplumları, bilinçli toplumlar ise 
devletlerin çevresel sürdürülebilirlik 
kavramına uygun politikalar üret-
mesini, iş dünyasının çevreye daha 
da duyarlı olmasını ve bu da doğal 
kaynaklarımızın yerinde kullanılarak 
gelecek kuşaklara yaşanılacak bir 
çevre bırakılmasına imkan sağlar.
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Sürdürülebilir bir çevre için 
düşünmenin ötesinde çözü-
mün bir parçası olmanın za-
manı ise şimdi, şu an. Bir fidan 
diktiğinizde yarına değil yıllar-
ca sonrasına etki edersiniz. Sizi 
şimdi hemen bu konuda neler 
yapabileceğinizin bir listesini 
yapmaya ve bunu ailenizle 
paylaşarak onların da görüş-
lerini almaya davet ediyorum. 
Neler yapabileceğinizi gördü-
ğünüzde düşünmenin ötesine 
ulaşmış doğa ve insanlık için 
siz de birşeyler yapmış olacak-
sınız.  

Sevgiyle ve Sağlıcakla kalın.

Levent Onat

 Turkish Canadian Society of Vancouver support the Sustainable Development Goals.

 Levent Onat, İzmir Çınarlı Anadolu Teknik Lisesi Elektronik Bölümü’nü bi-
tirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği’ nden 1996’ da 
lisans ve 1998 yılında yüksek lisans derecesi almıştır. Dokuz Eylül Üniversi-
tesi ve Stuttgart Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ve Volkwagen vakfının 
finanse ettiği izmir ve çevresinde dış hava kalitesinin belirlenmesi projesinde 
tam zamanlı olarak görev yapmış ve araştırmalarına Stuttgart Üniversite-
si’nde devam etmiştir. Türkiye’de özel sektörde de kısa bir süre çevre mühen-
disliği yapan Levent Bey, Amerika’da Auburn Üniversitesi’nde araştırma 
görevlisi olarak kariyerine ve eğitimine devam etmiştir. Auburn Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesi almış ve mezuniyeti 
sonrasında Amerika’da otomotiv, kimya, demir döküm ve endüstriyel gaz üre-
timi gibi faklı özel sektörlerde çevre mühendisliği, iş sağlığı ve güvenliği ala-
nında müdürlük görevleri üstlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma 
Bakanlığı’nın iş sağlığı ve güvenliği eğitmenliği görevini yürütmenin yanısı-
ra, halen Amerika Birleşik Devletleri’nde özel bir şirkette aynı alanda Ame-
rika, Kanada ve Puerto Rico’ da endüstriyel hijyen ve ergonomiden sorumlu 
program müdürü olarak görev yapmaktadır. Amerika’ya geldikten sonra Türk 
öğrenci dernekleri ve Türk derneklerinde aktif olarak görev almış olan Levent 
Bey, Alabama Türk-Amerikan Derneği’ nin başkanı olarak görevine devam 
ederken aynı zamanda Türk Amerikan Asamblesi Amerika Birleşik Devlet-
leri güneydoğu eyaletlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak da hizmet 
vermektedir. Alabama Üniversitesi-Birmingham’dan çevre mühendisliği, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında da doktora derecesi olan Levent Bey, üniversite-
de doçent olarak çalışan eşi Melike ile birlikte Gulf Shores Alabama bölgesinde 
ikamet etmektedir. Ailesi, muhabbet kuşları ve kedileri Pearly ile birlikte vakit 
geçirmek, yeni yerler keşfetmek ve farklı kültürleri tanımak, elekronik eşya 
tamir etmek hobilerinden sadece bazılarıdır.
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GÖNÜLLÜ SADELİĞİN 
HAFİFLİĞİ

Funda Umut Pakkal

Günümüz modern insanı, günlük 
hayatta hep bir şeyler yaparak, 
tabir yerindeyse koşturarak geçi-
riyor zamanını.  Özellikle büyük 
şehirde yaşayanların çok hızlı 
bir temposu var. Ayrıca, uyandığı 
andan akşam yatana kadar bir 
sürü uyaranla (reklam) karşılaşı-
yor, bunlar hayatlarımıza iste-
meden sızıyor ve bizi istemsizce 
yönlendiriyor. Telefonumuzda, 
sosyal medyada, , evden dışarıya 
çıktığımızda billboardlarda, vası-
taların üstünde, mağaza vitrinle-
rinde, seyrettiğimiz filmlerde…. 
sürekli hareketli, sesli ve renkli 
uyanlarla karşılaşıyoruz. Her 
yerde alışveriş yapmaya, tüket-
meye itiliyoruz.  Harcama yapa-
rak içindeki boşluğu doldurmaya 
çalışan çok kişi var. Giymeyecek-
leri kıyafetlere, gitmeyecekleri 
spor salonlarına, okumayacak-
ları dolaplar dolusu kitaplara 
para harcayıp;  ‘bir gün giyerim, 

okurum, giderim’ diyen yüzbin-
lerce insan var. Uzmanlar alışve-
riş yapma sebebimizin bir amacı 
olmasının ya da keyif vermesinin 
ötesinde, hayatımıza bir değer 
katmasının da gerekli olduğunu 
söylüyorlar. Bir süre için yapılan 
alışverişle, alınanlar kısa süreli-
ğine bize iyi gelir. Ancak arzular 
süreklidir, sadece geçici bir süre 
boyunca doyurulur. Sürekli tüke-
time yönelebilir, ihtiyaçlarımıza 
odaklanırız. Bu durum aslında 
doyum için yapılsa da doyum 
sağlamaz. Hep daha fazlasını, 
yeniyi, gelişmişini, son mode-
lini...vb ister dururuz. Yapılan 
araştırmalar büyük evlerde 
yaşayan insanların en çok %40 ını 
kullandıklarını söylüyorlar. ABD 
de yapılan bir araştırmada eve 
üçüncü arabalarını alan kişilerin 
bu arabayı alırken ya da aldıktan 
sonra mutluluk seviyelerinde bir 
yükselme olmadığını görmüşler. 
Çok çalışan kişiler mutlu olmak 
adına tüketiyor ve para harcıyor. 
Evdeki yeni eşyalar, kıyafetler, 
ayakkabılar… doyum sağlama 
çabası ile alınıyor çoğunlukla, 
ancak bu doyum ihtiyacı bu yolla 
giderilmemiş oluyor. Halbuki 
eskilerin deyimiyle ‘azıcık aşım 
ağrısız başım’ veya ‘bir lokma, 
bir hırka’ felsefesi ile azın kıy-
metini vurgulayan bir kültürden 
geliyoruz.

Çoğunuz Buda’nın hikayesini 
bilirsiniz. Siddartha Hintli bir 
prenstir. Refah ve ihtişam içinde 
saraylarda gösterişli bir hayatı 
vardır. Ancak Siddartha, tahttan, 
unvandan, eşinden, ailesinden 
ve o muhteşem gibi gözüken 
hayattan vazgeçerek bir münzevi 
hayatı seçmiştir. Sarayı terk edip, 
önce upuzun saçlarından, pahalı 
kıyafetlerinden, takılarından ve 
mücevherlerinden kurtulmak 
için bir dilencinin kıyafetleri ile 
kıyafetlerini değiş tokuş yapmış-
tır. Sonrasında da sadeliği bir 
yaşam biçimi haline getirerek 
bugün herkesin çok iyi bildiği 
Buda ya dönüşmüştür.

Sadelik, günümüzde de bir 
akım/ yaşam biçimi olarak kar-
şımıza çıkar. Bunların en önemli 
temsilcilerinden biri Steve Jobs 
tur. Binlerce takipçisi ile sade 
yaşamını paylaşıp ve insanlara 
rol model olmaktadır.

Burada bahsedilen akım, gönüllü 
sadeliktir. Gönüllü sadelik, özgür 
bir iradeyle seçilen bir yaşam 
tarzıdır. Plansız satın almadan 
kaçınırlar, hayatlarındaki maddi 
ve manevi fazlalıklardan arınır-
lar. Organik gıda ve geri dönü-
şüm malzemelerini tercih eder-
ler. Örneğin konu hediye vermek 
ise, almak yerine yapmaya özen 
gösterirler. 2018 yılında Swierc-
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zek ve ekibinin yaptığı bir çalış-
mada içten gelerek yapılan bir 
sade hayat seçiminin, acelesiz, 
anlamlı ve etik değerlere sahip 
bir iş hayatını da beraberinde 
getirdiğini görmüşler. Sade ha-
yatı seçen kişilerin, aşırı hırstan 
kaçınıp, maddi unsurlara anlam 
yüklemiyor, yeterli kazanç sağ-
lamak, anlamlı yaşam, sosyal 
ilişkiler, manevi tatmin… bu 
kişiler için yeterli oluyormuş. 
Gönüllü sadelik, sürdürülebilir 
bir tüketimle ilişkili olduğu için 
de sürdürülebilir ürünlerin yer 
aldığı pazarları destekliyor ve 
seçiyorlar. Bu şekilde bu piyasa-
nın güçlenmesine ve gelişmesi-
ne katkı vermiş oluyorlar. 

Burada etkili olan unsurlar:
• Küçülme isteği, 
• Etik tüketim,
• Tüketim toplumundaki sosyal 

ve psikolojik stres,
• Tüketim toplumunun zihinde 

olumsuz çağrışımlar yapma-
sı, 

• Aşırı tüketimin sosyal ve kül-
türel erozyona sebep olması, 

• Çevrecilik, 

Birçok ülkede gönüllü sadeliği 
benimseyen kişilerin sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu artışın 
sebeplerinden biri, dünyamı-
zın kısıtlı olanaklarının, akıllıca 
tüketilmemesine ilişkin kaygı 
yer alıyor. Birçok insan yaşam 
tarzlarını, maddi ve çevresel 
kaygılara göre şekillendirdi. 
Gönüllü sadelik insanların kendi 
yaşamlarının kontrolünü eline 
almalarına ve kendileri için ger-
çekten önemli olan şeylerin far-
kına varmalarına vesile oldu. Bu 
yaşam tarzını seçenler, ev, iş ve 
özel hayatlarını buna göre şekil-
lendirdi. Amerika da ortaya çıkan 

ve tüm dünyaya yayılan bir akım 
her geçen gün daha fazla kişi 
tarafından tercih ediliyor. ‘Tiny 
house’ adı altında hem mobil, 
hem kullanılabilir küçük evler 
üreten firma sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Composs tuvaletler, geri 
dönüşüm su, evin çatısındaki 
güneş panelleriyle kendi ken-
dilerine yeten ve sürdürülebi-
lir bir yaşam şekliyle küçülüp 
sadeleşiyorlar. Bu tercihlerini 
dile getirenlerin de yer aldığı TV 
programları çekiliyor. Çok izlenir 
programlardan biri olmaları, in-
sanların bu konuya ilgi duyduğu-
nu gösteriyor. Bu küçük evlerde 
yaşayanlar, aylar sonra yapılan 
röportajda memnuniyetlerini dile 
getiriyorlar.

Sadeleşerek daha mı huzurlu 
oluruz, daha azına sahip olursak 
daha mı anlamlı bir hayatımız 
olur? Öncelikle sadelik daha aza 
sahip olmak demek değildir. Ka-
liteli olanın ön plana çıkarılması, 
özel olanın fark edilmesi, atıl 
olanın kullanılmasını sağlayan 
bir niteliktir. Gönüllü sadeliği se-
çen kişi amacına odaklanır ve ne 
istediğini arar ve bulur. Bulduğu 
şey kendini ifade etme şekli de 
olur. Çünkü seçilen ürün kişinin 
tarzını gösterir. Yapılan başka bir 
sosyal psikoloji araştırmasında 
(Elgin/Michael) gönüllü sadeli-
ği seçen kişilerin beş özelliğini 
bulmuşlar: 
1. Maddi sadelik (daha az mal ve 
hizmet tüketmeyi seçer, ürünü 
kendisi yapar)
2. İnsancıl ölçek ( hammadde ve 
kişi bazlı ürünü tercih eder. El 
ürünü satın alır.)
3. Kendine yetebilme (yerel tüke-
tim, aracı yerine direkt üreticiden 
satın alma, kendi bahçesinde 
üretme, evde yemek pişirme, 

dikiş dikme, onarıma önem 
verme)
4. Ekolojik farkındalık (uzun 
ömürlü ve geri dönüşüm mal-
zemesinden tüketilen ürünleri 
tercih eder, ayrıca çevreye en 
az zarar verecek üretilen ya da 
kullanılan ürünleri tercih eder. 
Amaç kirliliği veya fazla atık çık-
masını en aza indirmedir)
5. Kişisel gelişim (pratik, yaratıcı 
ve kendini gerçekleştirme çaba-
sını ve kaygısını taşır.)

Sadelik ruhumuza iyi gelir. 
İnsanların Japon bahçelerini çok 
sevmelerinin sırrı o bahçelerde 
az ama öz bitkinin olmasıdır. Do-
ğuda ortaya çıkan Feng-shui yine 
sadeliği ön plana çıkarır. Mimari 
de ev dekorasyonunda sadelik 
en önemli unsurdur, huzur verir. 

Minimalizm bir yaşam tar-
zı olarak çıksa da, aslında bir 
düşünce modelidir. Sadeliğin 
sadece evde, eşyada, kılık kı-
yafette, yemede içme de değil, 
kişinin telefon fihristinde, e-mail 
kutusunda, hatta düşüncelerde 
dahi yapılmasıdır. Denildiği gibi, 
‘sadelik; en yüksek gelişmişlik 
düzeyi’ ise biz de bunu seçelim. 

Hadi! 
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BAŞIMIZIN BELASI, DÜNYAMIZIN 
BEKASI YOSUNLAR…
MOSS: OUR CURSE BUT EARTH’S 
BLESSING

Yazı: Ebru Tanalp Gungor 
Çeviri: Serra Uncu

Dogada yururken cok zaman farketmeden 
yaninda gectigimiz, bahcelerimizde cimlerimi-
zi hunharca istila eden, catilarimizi, yuruyus 
yollarimizi, verandalarimizi kaplayan basbelasi 
yosunlardan kurtulmak icin zaman, para ve 
emek harciyoruz. Peki nedir bu yosunlari ayni 
zamanda atmosferin bekasi yapan ozellikleri?

Dunyamizin en onemli oksijen kaynagi nedir 
diye sordugumuzda bircogumuzun cevabi agac-
lar olacaktir. Ama hayatimizin devamliligini 
saglayan en onemli oksijen kaynagi su ve kara 
yosunlaridir. Yosunlar agaclara oranla foto-
sentezlerinde cok daha az oksijen kullanir ve 
agaclarin en az bes kati kadar daha fazla oksije-
ni atmosfere verirler. Yaklasik olarak bir metre-
kare kara yosunu 10 adet yetismis cam agacinin 
atmosfere verdigi oksijenden fazlasini saglar.

Peki catilarimizi istila eden yosunlari temizle-
memeli miyiz? Ya zamanla cati kaplamamizi 
asindirirlarsa? Yosunlar kok yapisana sahip 
olmayan canlilardir. Besinlerini fotosentez 
yaparak ve havadaki nemden alirlar. Cati ortu-
sune zarar vermeyecegi gibi evinizin kisin daha 
sicak yazin daha serin olmasina katki saglarlar. 
Catilari temizlemek icin kullanilan basincli su 
cati ortusune onemli oranda zarar vermektedir.

 We work and spend a lot of money to get rid of 
moss; moss that we don’t notice while walking 
in nature, moss that invades our gardens, roofs, 
paths and patios. But what is it that makes this 
moss our Earth’s blessing? 

When we ask ‘what is the Earth’s most impor-
tant source of oxygen?’ most of us would an-
swer with ‘trees’. However, the answer is in fact 
moss (i.e., algae in water and moss on ground). 
In comparison to trees, moss uses much less 
and produces at least five times more oxygen. 
Around one square meters of moss provides 
us with more oxygen than ten fully grown pine 
trees. 

So, should we be disposing of the moss that 
invades our roofs? What if it wears down the 
roof? Moss lacks roots and stems. They get their 
nutrition from the moisture in the air and from 
photosynthesis. They would not wear down 
your roof, in fact, they would help keep your 
house warmer in the winter and cooler in the 
summer. The pressure water that is used to dis-
pose of moss and ‘clean’ roofs cause significant 
damage. 
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Son yillarda yosunlarin oneminin fark edilmesi 
ile gelistirilen bilimsel calismalar bize yosunla-
rin faydalari hakkinda daha cok bilgi veriyor.

Cambridge Üniversitesi’nden biyokimyager 
Paolo Bombelli’nin geliştirdiği biyo-fotovoltaik 
(BPV) teknolojisinden faydalanan Katalonya 
İleri Mimarlık Enstitüsü öğrencisi Elena Mitro-
fanova’nın tasarladığı, binalarin dis cephesine 
yerlestirilen, “MossVoltaics” adi verilen yosun 
duvarlar, gunes enerji panellerine gore cok 
daha dusuk maliyetli ve surdurulebilir goru-
nuyor. Ozellikle kent yasami goz onune alindi-
ginda, bu cevre dostu yontemle gundelik enerji 
ihtiyaclarimizin bir kismini karsilayabilecek 
olma fikri bile gelecek icin umut verici.

Diger ilgi cekici yosun merkezli proje ise “City 
Tree”. Bir Alman sirketi olan Green City Solu-
tions’un City Tree Projesi 2018 yilinda West-
minster Kent Konseyi ve Evergreen Systems’in 
destegi ile ilk olarak Glasshouse caddesine 
uygulandi. Bir tur kent mobilyasi olarak tasarla-
nan “City Tree”ler ayni zamanda bank olarak da 
kullaniliyor. Uretilen bu kent mobilyasinin en 
onemli ozelligi, 275 agacin kirlillikle mucadele 
kapasitesine sahip olmasinin yanisira kapla-
digi alanin agaclarin kaplayacagi alanin yuzde 
1’i kadar olmasi. (https://www.forbes.com/
sites/trevornace/2018/03/20/this-city-bench-ab-
sorbs-more-air-pollution-than-a-grove-of-tre-
es/?sh=d0f6c06b8d8f) 
Bu sistem Paris, Amsterdam ve Oslo gibi diger 
Avrupa sehirlerinde de kurulmaya devam edi-
yor. Green City Solutions, bu sitem ile kentlerin 
hava kirliligi ile mucadelesinde surdurulebilir 
ve cevreci bir cozum uretmeyi hedefliyor.

We have been gaining more information on the 
benefits of moss with the increasing awareness 
on its importance which result in more scientif-
ic research studies being done. 

Cambridge University’s biochemist Paolo Bom-
belli developed “biophotovoltaics (BPV)”. Elena 
Mitrofanova, student at Institute for Advanced 
Architecture of Catalonia, has taken advantage 
of this technology by designing “MossVoltaics”: 
wall of moss placed on the exterior of build-
ings. These walls of moss seem to cost signifi-
cantly less  and are more sustainable than solar 
panels. Especially considering urban living, 
this eco-friendly option to provide some of our 
energy needs is a light of hope for the future. 

Another interesting moss-centered project is 
called “City Tree”. A German company named 
Green City Solutions implemented the City Tree 
Project on Glasshouse street in 2018 with the 
support of Westminster City Council and Ever-
green Systems. Designed as a type of urban fur-
niture, City Trees can also be used as benches. 
The most important feature of this urban fur-
niture is that it combats pollution at the same 
capacity as 275 trees while only occupying 1% 
of the space those trees would occupy. 
(https://www.forbes.com/sites/trevor-
nace/2018/03/20/this-city-bench-absorbs-more-
air-pollution-than-a-grove-of-trees/?sh=d0f-
6c06b8d8f)
This system is being implemented in other 
European cities such as Paris, Amsterdam and 
Oslo. Green City Solutions aims to create an 
eco-friendly and sustainable solution to com-
bating pollution. 

BAŞIMIZIN BELASI, DÜNYAMIZIN BEKASI YOSUNLAR |  Ebru Tanalp Güngör
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Deginmek istedigim ucuncu proje ise hepimi-
zin yasam alanlarinda kolayca uygulayabilecegi 
yosun duvarlar hatta tavanlar. Ic mekan yosun 
duvarlari son donemde dikey bahceler arasinda 
en cok ragbet goren ve ic dekorasyon alanin-
da oldukca populerlesen bir uygulama haline 
geldi. Canli yosun turlerinin tercih edilebilme-
sinin yani sira, biyolojik faaliyetleri durdurul-
mus, renk doku ve gorunum ozelliklerini hicbir 
bakima ihtiyac duymadan yillarca koruyabilen 
turler de ofis, restoran, okul, plaza, satis ofis-
leri, fuayeler ve evlerimizde kullanildiginda ic 
mekanlarimiza dogal ve cevreci bir ambians 
katmakla kalmiyor, ses ve partikul absorbsiyon 
ozelligi ile de onemli faydalar sagliyor.

Surdurulebilirligin gun gectikce daha cok onem 
kazandigi gunumuzde, yosunlari korumak en 
az agaclari korumak kadar onem tasiyor. Bugu-
ne kadar basimizin belasi olarak gordugumuz 
yosunlardan da anlasilacagi uzere, daha sur-
durulebilir bir cevrede yasamak istiyorsak, bu 
dunyanin efendileri gibi davranmaktan vazgec-
meliyiz. Dunyada yasayan en kucuk zerre icin 
bile hukum vermeden once galiba biraz dusun-
memiz gerekiyor. Albert Einstein in de dedigi 
gibi “Dogaya daha derin bakin, herseyi daha iyi 
anlayacaksiniz”

The third project we’d like to touch on is some-
thing we all can implement into our lives easily: 
moss walls and ceilings. Indoor moss walls are 
in high demand when it comes to horizontal 
gardening and are gaining popularity in indoor 
design. Although live moss is being preferred, 
those which have stopped biological activity 
and can sustain their colour, texture and look 
without needing care can give a natural and en-
vironmentalist look as well as absorbing noise 
and particles when used in spaces like offices, 
restaurants, schools, plazas and foyers. 

Protecting moss is as important as protecting 
trees today when sustainability is gaining more 
importance each passing day. As we can under-
stand from the moss that we have been viewing 
as a curse but is indeed, a blessing, we need to 
stop acting like the masters of our Earth if we 
want to live in a more sustainable environment. 
We need to think before we adjudge even the 
smallest of particles. As Albert Einstein said: 
“Look deep into nature, and then you will un-
derstand everything better.”. 

BAŞIMIZIN BELASI, DÜNYAMIZIN BEKASI YOSUNLAR |  Ebru Tanalp Güngör
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AHŞAP YAPILARDA 
RÖNESANS 

Erol Karacabeyli
Yüksek inşaat mühendisi Erol Karacabeyli, ahşap yapılar 
konusunda uzman olup Enternasyonel Ahsap Yapılar 
Komisyonuna 10 yılın üstünde başkanlık etmiştir.  200’ü 
aşkın yayını olan Erol Karacabeyli Türk Kanada Cemiyeti’nin 
emektar gönüllülerindendir.

• Sürdürülebilir
• Depreme dayanıklı
• Kanada’da gelişmeler
• Türkiye Ahşabı hatırlar mı?

Sürdürülebilirlik ve ahşap yapılar 

Modern Ahşap Yapı Sistemleri

Ahşabı çözüm olarak kullanan ülkeler
Avrupa 

Kanada ve ABD
Japonya

Avustralya ve Yeni Zelanda

Sürdürülebilir 
Ormanlar

Sürdürülebilir yapı 
sistemleri

➡

Hafif 
Ahşap

Masif 
Ahşap 

Çerçeve

Masif 
Ahşap 
Plaka

Hibrid

Kanada ve ABD deki evlerin %90 ından 
fazlası hafif ahşap
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Türkiye ve Ahşap 
☘ Sahip olduğu kültürel değerler
☘ Kullanımla ilgili değerleri
☘ Soyut değerler (anılar, gelenekler, kimlik) 

Prof. Z. Ahunbay

“Bozulan daha doğrusu apartmanlaşan 
bir çevre içinde kalan tek tük evler de o 
mahallenin eski dokusu hakkında bize bilgi 
verdiği gibi zamanın değişimini ve toplumun, 
ekonominin, teknolojinin, kentleşmenin 
nereden nereye gittiğini gösteren belgelerdir. 

İster ders alırsınız, ister ‘değişim esastır 
başka türlüsü olamazdı’ der geçersiniz.“
    Reha Günay

The Landing, 30m
Vancouver Kanada

Büyükada, İstanbul, Türkiye

6 yıl ara ile inşa edilmiş iki ahşap yapı. Biri 
hala kullanımda. Diğeri…

1905

1899

AHŞAP YAPILARDA RÖNESANS |  Erol Karacabeyli
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Ayrancı Sokak/Süleymaniye
İBB KUDEB Ahşap Yapılarda Koruma ve 
Onarım Eğitim Programı kapsamında 
bakım-onarım çalışması yapılmıştır.
Kaynak : Demet Sürücü DEB

Tarım ve Orman  Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı; 
Belediyeler;  TSE; Yapı sektörü; Üniversiteler/
Meslek Okulları; Orman Endüstrisi; Ulusal 
Ahşap Birliği

Bu örneklerin çoğalması gerek Stratejik Yaklaşım 

Fehime Sultan Yalısı, Istanbul
Sonuç

Ahşap yapı 
kültürümüz

Sürdürülebilir 
Ormanlar

Modern Ahşap 
yapılar

▪ Gelişmiş ülkeler ahşabı ev inşaatında  
kullanmaya devam ederken modern ahşap yapı 
sistemleri ile daha da yüksek binalara yöneliyor

▪ Stratejik bir yaklaşımla Türkiye’de ahşap 
yapılara (tekrar) kapısını açabilir

AHŞAP YAPILARDA RÖNESANS |  Erol Karacabeyli
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VANCOUVER ÇEVRESİNDE 
BİR BİSİKLET GEZİNTİSİ VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAKKINDA BİR 
HİKAYE

Bengül Kurtar
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Bisiklete binmek küresel ısınmayı durdurabilir mi? 

Evet, daha fazla insan sürdürülebilir ulaşım için bisiklet kullanma yetkisine sahip olduğunda olabilir 
gibi görünüyor!

Ulaşım, küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %25’inden sorumludur ve şehirlerdeki insanların 
%80’i özel ulaşım seyahatleri için yüksek emisyonlu motorlu taşıtları tercih etmektedir.

Bununla birlikte, yolculukların çoğu, ideal olarak güvenli bisiklet park yeri olan, hedefinize veya 
toplu taşıma araçlarına bağlanmak için 10 km’den daha kısadır, bu da aslinda bisiklet sürmek için 
makul bir mesafedir.

“Davis, California Üniversitesi’ndeki Ulaşım Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan modellemeye 
gore, bisikletler ve e-bisikletler dünya çapındaki tüm şehirlerde tüm ulaşım yolculuklarının %22’si 
haline gelirse, sera gazı emisyonları ve enerji kullanımının 2050 yılına kadar %47 oranında azalaca-
ğını gösteriyor.” - https://www.bicyclenetwork.com.au/

Bisiklete binme ayrıca yerden tasarruf da sağlayabilir, ağaçlar ve yeşil alanlar için daha fazla alan 
sağlarken, ısı oluşturan ve geçirimsiz yüzeylerle (asfalt gibi) kaplanacak daha az alan gerektirir.

“Bisiklet, özellikle kısa geziler için iyi bir seçenektir. Tüm yolculukların % 41’i 3.2 km den daha az - 
yaklaşık 15 dakikada kolayca gidilebilecek bir mesafe. Tüm araba yolculuklarının yaklaşık dörtte biri 
3.2 km’nin altında ve %56’sı 8.05 km’nin altında olduğundan, artan bisiklet gezileri için önemli bir 
kapsam var.” - https://www.sustainabilityexchange.ac.uk/

VANCOUVER ÇEVRESİNDE BİR BİSİKLET GEZİNTİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAKKINDA BİR HİKAYE  |  Bengül Kurtar
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| TOPLUM | Mart 202220

Bisiklete binmek, kondisyonunuzu önemli ölçü-
de artırabilir. Düzenli bisiklet sürmenin sağlığa 
faydaları - herhangi bir düzenli fiziksel aktivitede 
olduğu gibi - yüksek tansiyon, diyabet, kolon ve 
meme kanseri geliştirme riskinin azalmasını da 
içeriyormuş. Kilo kontrolüne, sağlıklı kemikler, 
kaslar ve eklemler oluşturmaya ve korumaya yar-
dımcı olabilir ve kalbinizle ilgili hastalıklarından 
ölme riskinizi azaltabilir. Bisiklete binme ve yürü-
menin diğer egzersiz türlerine göre bir avantajı, 
kolayca günlük aktivitenin bir parçası olabilme-
leridir.

Ben de 2012 ve 2016 yillari arasinda Vancou-
ver’dan North Vancouver’daki ofisime bisikletle 
gidip geldim (çoğunlukla arada Deniz otobüsü-
nü kullanaraktan). Başka yerlerde toplantilarim 
olduğunda bisikletle gidemesemde dört sene 
boyunca tek başima (bir yönde 13 km arabayla 
gitmedigim icin yilda yaklasik 0.84 metric tons of 
CO2e ve dört yilda toplam 3.36 metric tons of 
CO2e salinimini önlemiş oldum.

Toplum dergisinin bu sayısında da sizlerle, Hazi-
ran 2017 de yaptigimiz, toplamda 7 günde 37.5 
saat sürüş süresinde tamamladığımız 453 km’lik 
bisiklet gezintisini paylasacagim… 
Gezimiz Vancouver’dan baslayip, Mission, Che-
halis, Tipella, Skoocumchuck, Nairn Falls (Pem-
berton), Alice Lake (Squamish) üzerinden tekrar 
Vancouver’a ulaşmak şeklindeydi.

18 Haziran’da 

sabah bisikletlerimize çantalarimizi yükleyip VC-
C-Clark istasyonuna pedalliyoruz. Millenium Li-
ne’in Coquitlam uzantisini alip Coquitlam Central 
Station’a kadar Transit’i kullaniyoruz. Saat 10:25 
m de Hwy 7 den doğuya doğru yollaniyoruz. Pit 
River köprüsünden sonra Dewdney Trunk Road 
a girip sakin yollardan gitmeye çalışıyoruz. Ora-
dan Dike trail den sonra tekrar Dewdney Trunk 
Road’a çıkmak isterken Golden Ears baglanti 
yoluna giriyoruz. Daha sonra da Hwy 7’ye tek-
rar geçiyoruz. Hwy 7 üzerinden Mission’a kadar 
geliyoruz. Saat 12:20 pm de Mission’in birinci 
tirmanişinda lastiğim patlıyor. Murat benim dur-
duğumu göremediği için yokuşu inmiş durumda. 
Yoldan çıkıp onu bekliyorum. 20-25 dakika sonra 
sari rüzgarlığı ile tepede beliriyor. 20-25 dakika 
içinde lastiği değiştirdikten sonra yola koyuluyo-
ruz. Yokus aşaği giderken benim lastik gene ini-
yor. Dış lastiğin içine yapişmiş patlamayi yaratan 
metal parçaciği çikardiktan sonra ikinci iç lastik 
değişimini yapip yola devam ediyoruz. Bu arada 
Mission da, yolumuzun üzerinde, bisikletçi olup 
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olmadığını öğreniyorum (harita çalışması ile). Çantamdaki yedek iç lastiklerimi almam 
gerekiyor. Bisikletimin başında öğlen için hazirladiğim sandviçimin yarisini yerken, Mu-
rat bize smoothie almaya gidiyor. Yemek sonrasi yağmur çisil çisil yağmaya devam edi-
yor. Saat 17:30 pm civarinda Chehalis Nehri kıyısındaki kamp yerine ulasiyoruz. Bugün 
5.5 saat pedal sallayarak 90 km yapmışız… Çadirimizi kurduktan sonra ateş yakıyoruz. 
Ben sandviçimin ikinci yarısını yiyorum. Daha sonra çantamızdaki böreklerimizden yi-
yoruz. Ve üstüne tortillali fistik ezmeli, tahin pekmezli tatlimizdan yerken bitki çayimizi 
yudumluyoruz. 
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19 Haziran’da 

sabah 9 am civarinda yola koyulduk. İlk durağı-
mız Chehalis Nehri üzerindeki 1950 yilinda ya-
pilmis köprüyü görüntülemek. Asfalt yol Weaver 
Creek Spawning parkinda sona eriyor. Inişli çikişli 
toprak/stabilize yol basliyor. Tirmandikça güzel 
manzaralar yakaliyoruz. Saat 12 pm civarinda öğ-
len yemeğimizi (peynir, fistik ezmesi ve domates 
ile) yiyoruz. İnişlerden birinde taşli yolda fazla 
fren yapınca bisikletim küçük taşlarin arasinda 
kayiyor, ve ben düşüyorum. Hafif sıyrıkla atlatiyo-
rum. Bugünkü rotada bazen tirmanirken bazen 
de aşağı inerken bisikletlerimizi taşımak zorunda 
kalıyoruz. Saat 17:00 pm civarinda Twenty Mile 
Bay kamp yerine ulasiyoruz. Bu ‘Recreation Site’ 
a bakan bayanla bisikletten düşmeden önce yol-
da karşılaşmıştık. Bizim kamp yerine gidip git-
meyeceğimizi sormuştu. Geleceğim dedi ancak 
saat 19:00 pm de halen ortada yok. Bugün de 
5.5 saat pedallayarak, bisikletleri taşıyarak 44 km 
yapmişiz. 

VANCOUVER ÇEVRESİNDE BİR BİSİKLET GEZİNTİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAKKINDA BİR HİKAYE  |  Bengül Kurtar

https://goo.gl/maps/KTJ9bUahu9ZpMrRM6
https://goo.gl/maps/KTJ9bUahu9ZpMrRM6
https://goo.gl/maps/sxrdfaJ5NseJ8ku39
https://goo.gl/maps/sxrdfaJ5NseJ8ku39


23 TOPLUM | Mart 2022 |

20 Haziran’da 

sabah 8:45’de yola koyuluyoruz. Bugünkü par-
kur son üç günün en zorlusu… Iki defa tokya-
larimi giyip dere ile kaplanmış  yol geçişi yapı-
yoruz. Yolun kötülüğünden ne yokuş yukari, ne 
de yokuş aşağı bisiklet kullanmak mümkün. Bu 
sefer çoğunlukla bisikletlerimizi tasimak zorunda 
kalıyoruz. Öğlen Harrison gölü kıyısında mola 
veriyoruz. Yemekten sonra da yolumuz Tipella’ya  
kadar iyileşmiyor. Saat 18:00 pm civarinda Tipel-
la yi geçince Lillooet Nehri kıyısında ormanlık 
alanda kampımızı kuruyoruz… 

21 Haziran’da 

sabah 9:00 am civarinda pedal basmaya başlı-
yoruz. 10 -15 dakika sonra Lillooet Nehrini geçi-
yoruz. Yolumuz dünkü yola göre çok daha güzel, 
Lillooet nehrine paralel giden toprak bir yol. Bu 
yol ayni zamanda Pemberton üzerinden Tipel-
la’ya ve Port Douglas’a ulaşim icin kullanilan yol, 
bu nedenle çok daha iyi durumda… Öğlende 
TSEK Kaplicasina ulaşıyoruz. Öğlen için son bö-
reklerimizi yiyip, tortillalarla tatlilarimizi yaparken 
Jeff masamıza geliyor. Bütün hayat hikayesi ile 
birlikte buralarin tarihi ile ilgili bizleri bilgilen-
dirip gidiyor. Tatlimizi yedikten sonra kaplicayi 
keşfe gidiyoruz. Dört günlük tozumuzu, terimizi 
temizliyoruz. Daha sonra haritadaki rotalari bul-
maya çalişiyoruz (şelale, Altina Hücum rotasi ve 
plaj). Bu gün 3 saat süresince 33.4 km lik bir me-
safe kat etmişiz. 
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22 Haziran 

sabah 8 am civarinda pedal basmaya başliyoruz. 
Saat 14:00 pm civarinda Mile One Eating Hou-
se’da ikinci ana öğlen yemeği - akşam yemeği-
mizi yiyoruz. Buraya kadar 6 saatte 70 km yapmı-
şız. Yemek sonrasinda saat 16:00 pm civarinda 
önümüzdeki üç gün için alişveriş yaptıktan sonra 
Nairn Şelalesinde ki kamp yerinde yer bulmaya 
calişiyoruz. Ve Green River kiyisinda manzarali 
kamp yerimizi ayarlayip One Mile Lake’e yürü-
yerek patikadan gidiyoruz. Biz inişli çıkışlı patika-
dan göle ulaşıncaya kadar güneş dağin arkasina 
kaçmiş ve herkes evine gitmiş. Murat buz gibi 
suya dalip cikiyor. Ben ayaklarımı serinletmekle 
yetiniyorum. Dönüşte Hwy 99 üzerinden yürüyo-
ruz. Çayimizla birlikte biscotti (cokomelli) yiyoruz. 

23 Haziran 

sabahi 7:30 am civarinda pedal basmaya başli-
yoruz. 10:30 am de Whistler Village’e ulasiyoruz. 
Purebread’i bulup tuzlu ve tatli çöreklerle (sco-
ne), David’s Tea’den aldiğim sicak ve soğuk bitki 
çaylarimizi içiyoruz. Daha sonra Hwy 99’a paralel 
giden bisiklet yollarini takip ederek güneye doğ-

ru gitmeye çalışıyoruz. Function Junction’dan 
önce Hwy 99 cikiyoruz. Cal-Cheak Recreation 
site’in tabelasini  da göremiyoruz. Kendimizi bir 
anda Brandywine Selalesinin önünde buluyoruz. 
Geriye dönüş yok… Squamish’e doğru gidelim 
diye karar veriyoruz. Peynirli tortillalarimizi ye-
dikten sonra pedal basmaya devam. Cheakamus 
nehri yolun sağında akiyor. Suya yakin park ye-
rinin olduğu yerde kisa mola verip, Cheakamus 
nehrinden filtrelediğim su ile şişelerimizi doldu-
ruyoruz… Ben başimi ıslatıp serinliyorum. Bir 
iki tirmaniş sonrasinda Tantalus Range manzara 
seyir noktasina variyoruz. Ondan sonra Brohm 
Lake ve Alice Lake diye düşünüyordum. Alice 
Lake girişi Squamish Valley yolunun karşısında-
ki yoldanmiş. Biz Alice Lake yoluna saptiğimiz-
da Squamish tarafından gelen bisikletli ile kar-
şılaşıyoruz. Önden ilerleyen Murat, “Campsite 
is Full” yazısını görünce dönüyor. Bisikletli amca 
ben şansımı deneyeceğim diye devam ediyor. 
Biz Squamish Valley yoluna doğru gidelim mi 
diye düşünürken kocaman afişlerden bir tanesin-
de Paradise Valley Kamp yerininde dolu olduğu 
yazılı olduğunu görüyoruz. Tekrar Hwy 99 geçişi 
yapip bizde Alice Lake kamp yeri için şansımızı 
deneyelim diyoruz. Park görevlisi bisikletli beye 
bir kamp yeri açtiğini. Ve bisikletli beyin birile-
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https://goo.gl/maps/NB8KeZoPhZrAERyVA
https://goo.gl/maps/XVzAvJ1TX5U6mQ67A
https://goo.gl/maps/XVzAvJ1TX5U6mQ67A
https://goo.gl/maps/dR9gsQ1CmAzwsvT19
https://goo.gl/maps/dR9gsQ1CmAzwsvT19


25 TOPLUM | Mart 2022 |

ri gelirse paylaşabileceğini bildirdiğini söylüyor. 
47 nolu kamp alanina ulaşıyoruz. Bisikletli amca 
piyasada yok! On dakika sonra ulaşıyor. Adam 
iki gün önce Saigon, Ho Chi Minh City, Viet-
nam’dan uçmuş. Bugün de Burnaby’den gelmis. 
Akşam yemeğini yemek ve sabah kahvaltisi için 
donut almaya Squamish’e gidiyor. 

24 Haziran 

sabahi bizim bisikletli, Garth  ile vedalastiktan 
sonra biz güneye oda Pemberton’a doğru yol-
laniyor. Saat 8:30 am gibi yola koyulmuş olduk. 
Ilk su molasi Petgill Lake, Moreen Park öncesi 
seyir noktasi. Daha sonra Porta Cove’da tortillali 
brunch yiyoruz. Turistler etrafta. Saat 11:10 am 
gibi tekrar yola çıkarken Calgary’den başlayıp 
Vancouver’a doğru pedallayan Fransiz bisikletli 
ile karşılaşıyoruz. Dört haftalığına bisikleti ile tur-
lamak için gelmiş. Yola devam, hava sicak 26-29 

C. arada sırada su içmek dışında durmadan 4ncü 
caddedeki No Frills’e ulaşıyoruz. Oradan pizza 
yapmak için malzemeler alıyoruz. Eve geldiği-
mizde saat 15:00 pm civari. Bugün de 81.5 km yi 
5 saat 14 dakikada tamamlamişiz. 

Yedi günlük bisiklet gezintimiz boyunca 453.31 
km yapmisiz. Bunun 166-168 km si toprak yol…
Bisiklet gezitimizden tüm fotolari, Harrison West 
adli albümde görebilirsiniz: https://flic.kr/s/aHs-
m3ivyRm             

Sizlerde May 30-June 5 tarihleri arasında Bike to 
Work programına katılarak değişimin bir parçası 
olabilir ve Metro Vancouver’ı yaşamak, çalışmak 
ve oynamak için daha mutlu, daha sağlıklı bir yer 
haline getirmeye yardımcı olabilirsiniz! Ve sonra-
sinda da kendinize değişik rotalar bulup bisiklet-
lerinizle gezintilerinize başlayabilirsiniz…
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TÜRKİYE EĞİTİM 
SİSTEMİ

Gülce Çetin

Sürüdürlebilirlik kavramı, devamlılık esası 
üzerine kuruludur. Çağa uyum sağlamaya 
teşvik eder, dünya değiştikçe bizlerin de 
değişmesi gerektiğinin hatırlatıcısıdır. Sade-
ce çevre değil, ekonomi, adalet, sağlık ve 
daha birçok farklı açıdan değerlendirilebilir. 
Bu fikirleri bir araya getirmek için UNESCO, 
2015 yılında sürüdrülebilir kalkınma hedefle-
rini duyurdu. Bu on yedi farklı hedefin ortak 
amacı; gelecek nesillerin kaynaklarından 
ödün vermeyerek insanlığın, refah ve barış 
içinde yaşamlarını devam ettirmesidir. 
Benim gözümde bu hedeflerden en değerlisi 
dört numaralı ‘nitelikli eğitim’ hedefidir. Her 
şeyin başı eğitim olduğundan her hedefin 
başlangıcı da eğitimdir. Sürdürülebilirdiği 
tam anlamıyla gerçekleştirecek gelecek ne-
sili de mevcut eğitim şekillendirmektedir. Ni-
telikli bir eğitim; eşit, kapsamlı,i gerçek ha-
yatla iç içe ve yetkinlik odaklı olmalıdır. Bazı 
ülkeler bu amaca yaklaşmış olsa da, düyanın 
genelinde bakıldığında yeni yüzyıla uygun bir 
sistemin varlığından bahsedemeyiz. ‘Nite-
likli eğitim’ hedefi etrafındaki yetersizliği en 

iyi anlatan düzen, içinde bulunup yakından 
tanıdığım Türkiye eğitim sistemidir. 
Türkiye’deki eğitimi incelediğimizde, kişisel 
gelişimle ve yetkinliklerle ilgili parçalar gör-
mek yerine detaylı bir müfredat izleyerek 
içerik aktarımı yapan, lise öğreniminin tek 
bir sınava bağlandığı bir sistem görüyoruz. 
Yıllar boyu sabit kalan bu yapı, hızla değişen 
yeni dünya düzenine uyum sağlayabilecek 
bireyler yetiştirmekte yetersiz kalıyor. Tür-
kiye’de; dış dünyanın ezber, sınav ve itaat 
etme yetileri yerine, iletişim ve yaratıcık 
benzeri yetkinliklere ihtiyacı olduğu göz 
ardı ediliyor. Örneğin, 21.yüzyılda karşımıza 
sıkça çıkacak komplike problemleri çözmek 
için grupla çalışma becerilerini geliştirmek 
yerine öğrencilerin birbiriyle yarışması teş-
vik ediliyor. Türkiye’de hiç grup çalışması 
yapmamış, birbirleriyle iletişim kurmamış, 
problem çözme ve sunum yapma yetkinlik-
leri gelişmemiş niteliksiz gençler, dayatılan 
içeriği kavramanın onlara gelecekte başarıyı 
getireceğini düşünüyor. Bilgi dışında bir şey 
ölçmeyen sınavları geçerek, hayatta onları 
neler beklediğini bilmeden rahatlıkla okuldan 
mezun olabiliyorlar. Bu nedenle günümüzde, 
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Tipik Türk Öğrencisi Tipik Kanada Öğrencisi

Mezun olana kadar zorunlu okul stajı 
dışında bir iş deneyimi yoktur. 

Üniversiteye başlayan öğrencilerin 
%80’i en az 3 ay sigortalı bir işte 

çalışmıştır.

Üniversite kütüphanesine nadiren 
gider ya da hiç gitmez.

Üniversite kütüphanesini etkin 
kullanır.

Üniversiteye gelene kadar ortalama 3-5 
takım çalışmasında bulunmuştur.

Üniversiteye başlayan ortalama bir 
Kanadalı öğrenci ortalama 50 takım 

çalışmasına katılmıştır.

Türkiye’deki birçok devlet lisesinde 
öğrenciler hiç sunum yapmadan mezun 

olurlar.

Ortalama bir Kanadalı öğrenci lisede 
her sene topluluk önünde 10-15 

sunum yapmıştır.

Özgeçmişini ancak üniversite bitiminde 
hazırlamayı düşünür. Özgeçmişinde 
neye yer vermesi konusunda kafası 

karışıktır.

Özgeçmiş hazırlamaya orta okulda 
başlamıştır. Lise ve üniversite öğrenimi 

boyunca özgeçmişini aralıklarla 
günceller.

 Erhan Erkut liderliğinde hazırlanan YetGen Eğitim Prorgamı’nın ders içeriğinden alınmıştır.

lisedeki bir öğrenci her toprak türünü ezber-
lemişken geleceğimiz olan tarım hakkında 
bir bilgisi yok. Matematikteki her formülü 
kullanabiliyorken vergi ve ekonomi hakkında 
içi dolu bir fikir öne süremiyor. Sonuç ola-
rak öğrencinin bakış açısını daraltan, sade-
ce kendilerine ve içeriklere yönlendiren bu 
düşünce; bireyleri dünyanın ve ülkenin ortak 
problemlerine çözüm aramaktan alıkoyuyor. 
Böylece gelişmemiş ülkelerde uzun zamanlı, 
ancak büyük çaplı ortaklıklarla gerçekleşebi-
lecek sürdürükebilirlik benzeri hedefler hava-
da kalıyor.
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin durumunu 
açıkça gösteren tipik Kanada ve Türk öğren-
cilerinin karşılaştırması verilmiştir. Zamana 
ayak uydurmayı reddeden bir sistemle eğiti-

len Türk öğrencilerinin; deneyim, kültür, ile-
tişim ve problem çözmedeki açıkları, hayata 
açılmalarının önünde büyük bir engel.
Bu şekilde eğitilen gençliğin sistemde bir 
sorun olduğunu fark edip değiştirmeye 
çalışmalarını bekleyemezsiniz veya Tüki-
ye’nin gleceğinin daha parlak olabileceğimi 
umamazsınız. Hedeflerimiz için, bu çağ dışı 
sistemin bir gün kırlması ve sürdürülebilirlik 
hedefini tam anlamıyla gerçekleştirebilmek 
dileğiiyle…
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Uzun yıllardır Kanada Vancouver’da yaşayan 
Kibriwsli Yusuf Hasan Yeşilada Beyefendi’nin 

18 Şubat 2022 tarihinde vefat ettiğini 
üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma 
Allah’tan rahmet; eşi Şenay Hassan Yeşilada 

Hanımefendi, çocukları Hasan, Pervin, Şencan, 
Pinar, Bülent ve torunları başta olmak üzere 

tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Vefat ve Başsağlığı Mesajı

Emekli Hacı Ahmet Müfit Tal Beyefendi’nin 15 
Şubat 2022 Çarşamba günü vefat ettiğini üzülerek 
öğrenmiş bulunuyoruz. Eşi değerli hemşire Yüksel 

Tal Hanımefendi 13 Ocak 2022 tarihinde vefat 
etmişti. Eğlenceli ve hoşsohbet bir insan olarak 

tanınan merhum Hacı Ahmet Müfit Tal Beyefendi’ye 
Allah’tan rahmet; kız kardeşi Yurdanur Girisgen, 
oğulları Levent ve Dennis Tal ve torunları başta 

olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 

Emekli Hemşire Yüksel Tal Hanımefendi’nin, 
13 Ocak 2022 tarihinde vefat ettiğini üzülerek 
öğrenmiş bulunuyoruz. Nazik ve sevecen bir 

insan olarak tanınan merhume Yüksel Tal 
Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet; eşi Beyefendi 

Hacı Ahmet Müfit Tal, oğulları Levent Tal ve 
Dennis Tal başta olmak üzere ailesine ve tüm 

sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 
Mekanı cennet olsun.
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Pek Yakında;
Please follow the Turkish-Canadian Society FB and 

Instagram Pages...

• April 16, Saturday Watercolour Workshop by 

Atanur Dogan

• April 23,  Saturday April 23 National Sovereignty 

and  Children’s Day Celebrations

• May 21, Saturday Turkish Tunes-5 (music event)

ÜYELİK

TCS Yönetim Kurulu olarak daha önce aldığımız 
31 Aralık 2020 tarihine kadar ‘Üyelik Ücreti’ 
alınmaması kararımızı Covid-19 pandemi 
koşullarının devamı sebebiyle 2021 yılını da 
kapsayacak şekilde uzatmış bulunuyoruz. 
Üye olmak isterseniz aşağıdaki tuşa basarak 
online üyelik formumuzu doldurabilirsiniz:

https://bit.ly/3j6ZRYE
https://bit.ly/3j6ZRYE
https://bit.ly/3j6ZRYE


İLETİŞİM

Disclaimer for Toplum Magazine
TCS Toplum Magazine is a community effort. The Magazine allows for members of the community and members of TCS to provide 
material and sources helpful to others. The inclusion of a product, vendor, or service should not be construed as an endorsement 
of such product, vendor, or service. We strive to ensure the material provided by others is appropriate and neutral. However, the 
views and ideas written and expressed by authors who wish to have their work published do not reflect the views of TCS. TCS makes 
no representations or warranties of any kind, express or implied about the completeness, correctness, and authenticity of the 
information written by others. Any reliance you place on such materials is strictly at your own risk and this content should not be 

used solely as a basis for making any personal, business, legal or any other decisions.

executive@turkishcanadiansociety.org

https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg
https://www.youtube.com/channel/UCnaL9DgDOpIbusTlYLSSlbg
https://twitter.com/TCS_BC
https://www.instagram.com/tcsvancouver/
https://twitter.com/TCS_BC
https://www.facebook.com/TurkishCanadianSocietyVancouver
https://www.facebook.com/TurkishCanadianSocietyVancouver
https://turkishcanadiansociety.org/
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