İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SERGİSİ

AMERİKAN DOĞAL TARİH MÜZESİ'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
SERGİSİ

Amerika'nın en önemli doğal tarih müzelerinden birisi olan Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nin İ
klim Değişikliği sergisi
ni İstanbul'a getirmek isteyen
Arter Tasarım
'a GOSB yönetiminden verilen destek çerçevesinde 13.04.2011 tarihinde gerçekleşen bilgi
paylaşım toplantısına, Arçelik-LG, Bilim İlaç, Clariant, Colgate Palmolive, Eczacıbaşı Gişirim
Pazarlama, İdeal Gıda ve Siemens şirketlerinin ilgili yöneticileri ile GOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Vahit Yıldırım, Bölge Müdür Yardımcıları Sertaç Ürkmez ve Gülser Kaya katıldı.

Arter Tasarım yöneticilerinin hazırlamış olduğu sunumu ilgi ile izleyen şirket yöneticileri
sunumun sonunda, böylesine güncel bir konuyu işleyen İklim Değişikliği sergisinin mutlaka
desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler. Sunumun sonunda, REC Türkiye (Bölgesel Çevre
Merkezi) Direktör Yardımcısı sergi sırasında gerçekleştirecekleri eğitim programları hakkında
bilgi verdi. Sergi esnasında paralel etkinliklerle sergi ile ilgili kamuoyunu sürekli güncel tutmayı
planlayan Arter Tasarım, paralel etkinlik mekanlarından birisi olarak GOSB'un mekanlarından
yararlanacaklarını ve bunun için GOSB yönetimine teşekkürlerini ifade ettiler.
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Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nin hazırlamış olduğu bu sergi çağımızın en önemli olayına
objektif bir bakış sunuyor. 8 bölümden oluşan sergi aileleri ve çocukları bilinçlendirmeyi
hedefliyor. Sergide, konu hakkında farkındalık yaratmak ve birey olarak yapılan davranışların
kısa ve uzun vadede doğurduğu etkileri hakkında bilgilendirmek amaçlanıyor. Sergi 650 m2'lik
bir alanda, 4 adet interaktif, 4 adet anime küre, 2 adet mini video gösterimi, 20 adet teşhir
objesinden oluşuyor.

Sergide yer alan bölümler aşağıda kısaca belirtilmiştir:
- Bu duruma nasıl geldik?
- Günümüzde İklim Değişikliği
- Fark Yaratmak

*Değişen Atmosfer

*Değişen Buz

*Değişen Okyanus

*Değişen Kara

*Yeni Bir Enerji Geleceği

İklim Değişikliği Sergisinin 9 Eylül-11 Aralık 2011 tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Kampüsü
Doğa Tarih ve Bilim Müzesinde ziyarete açılması planlanıyor.
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Amerikan Doğal Tarih Müzesi Hakkında
Arter Tasarım’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı Amerikan Doğal Tarih Müzesi, Amerika’nın en
önemli müzelerinden birisi olup 1869′da New York’ta kuruldu. Kendi sergi ekibinin yanısıra,
dünya çapında bilimsel kurumlarla işbirliği yaparak yılda 2 yeni sergi geliştirip, izleyiciyle
buluşturuyor. Bir çoğu ödüllü olan sergiler, AMNH’ten sonra dünyanın önde gelen müzeleri,
bilim merkezleri ve planateryumları tarafından sergilenmektedir.
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