
22 Mayls ULUSLARARASI BIYOLOJIK CESITLILIK ~ 1 j ~ l J  
"Biyolojik Ce~itlilik ve Gelecegimiz" konulu konferanslar 
serisi ile iilkemizde ilk kez dernegimiz taraflndan kutlandl. 
Dunya ulkelerinin acil qozumler bekleyen en onemli sorunu olan qevre kirliligi ve 

tahribatl b a ~ t a  biyolojik qe~itl i l ik olmak uzere birqok alanda tehdit olu~turmaya 
devam ediyor. Bu yuzden, biyolojik qe~itlil igin korunmaslna yonelik ilgiyi artlrmak 
amaclyla her yll 22 May~s BM taraflndan tum dunyada Uluslararas~ Biyolojik 
Ce~itlilik Gunu olarak qe~i t l i  etkinliklerle kutlanmaktad~r. 

ljlkemizde de ciddi boyutlara u l a ~ a n  Gevre sorunlarl bu guzel adanln oldukqa 
zengin olan biyolojik qe~itliliginin hlzla yitirilmesine neden olmakta, ozellikle 
Klbrls'a ozgu fauna ve floranln korunmasln~ zorunlu hale getirmektedir. Bu 
konudaki toplumsal bilinci artlrmak uzere dernegimiz taraflndan ilk kez ger- 
~ek le~t i r ien  22 May~s Uluslararas~ Biyolojik Cegitlilik Gunu etkinlikleri qerqe- 
vesinde bu YII "Biyolojik Cegitlilikve Gelecegimiz" sloganlyla uzmanlarln bilgi 
ve deneyimlerini aktaracagl g e n i ~  katlllmll konferanslar serisi duzenlemi~tir. 
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Kahhmin oldukqa iyi oldugu 
etkinwmizde konuklar birbirinden 

deerli konu.ymacdan dikkatle izlediler. 

Konferanslarin a~11ig konugmasln~ 
denek baghornmu Niyazi Tlrkseven yapb 

22 Mays Pazartesi gun" AKM'de dijzenlenen etkinlikler Zeynel Yegilay'ln 
"Sonsuz bir ~ i i r  KKTC" gosterisi ile bag lad^. flk konferans~ "Kuzey K ~ b r ~ s l ~ n  
Kwbaga ve Suriingenleri" uzerine Ege Universitesi'nden DOG. Dr. Bayram 
Goqmen verdi. Program~n ilk bolumu CKD'den Mustafa Kemal Merakl~ ve 

' Y~U'den Dr. Salih Gucel'in "Endemik ve Nadir Bitkilerimiz" sunumu ile 
, tamamlandl. Kokteylin ardlndan geqilen ikinci bolumde ise "Soganl~ Bitkiler" 

uzerine  den Prof. Dr. 1brahim Baktrr bir konferans verdi. Daha sonra 
I Ekseter ijniversitesi'nden DOG. Dr. Dave Hodgson'un "Biyolojik Cesjitliliije 

I neden bu kadar deQerveriyoruz?" konulu konferans~ ile etkinlikler sona erdi. 
I Yarlnlara ya~anabil ir bir Klbrrs blrakabilmek iqin q~ktltjrmrz bu yolda, koruma- 
I mlz gereken dogal guzellikleri ogrenmek isteyenlerin bulugtugu etkinlige gerek 

siyasiler gerekse medya onem vererek bizleri mutlu etmigtir. Gelecek yrl bu gunu 
daha da zengin etkinliklerle kutlamak iqin ~alr$malara ~ imdiden bagladlk. 



v i  Arastnrma ve KO ,netii"nin vavin organidir, 

m 

01 a a r d a  yagayan ama kirlilik ve slcakl~gln etkisiyle Akdeniz k~y~larlrm 
zamttJl zaman gorulen denlzanalann~n 3 farkl~ iilkcrrriz sahillorind 
~k la  gorulmeye baqlad~. Zehinetkisi olan ve temas halinde deride tahriq 

n denizanalw~ i ~ l n  gerekli .dnlemler alinmazsa onumuzdeki ytjlaad 
fa2 say~da gikillmeye vam edecc 3 - 
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