
lkllm Adaletİ Koo]dınasyonu adlna

cağrlcllar

Toİmık santİaııoİe Ye Tabıat Kanununa Ka]şı

Yeşil Gerze Çevre Platformu, Barİn Platformu, Yalova Çevre Platfor_

mu, Erzin Çevre P|atformu

Desteklevenler
Ekoloji Kolektifi, Çanakkale Biga Çevre Platformu, Tlt4[4oB Ankala
iKK, Çevle Mühendisleri odasl. ziraat lrühendisleri odasl, Ekolojik
YaŞam Derneği, Doğader-Doğayl Ve Çevreyi Koruma Derneği,
sakllkent koruma platformu, Bolkadan koruma platformu, Hasan,
gazi Köy [/eclisi Derneğa, Porsuk Köy lvleclisi Derneği, Maden Köyü

Çevre Platformu, Gerze Belediyesi, Tüketici Dernekle.i Federasyonu,
ÇiftÇi sendikalarü Konfederasyonu, GDo'ya Hayll Platfolmu, Kimya
[ilühendislerj odası, Amasra Beledeyesi, Bartln Belediyesi, zon-
gürldak/Musul Çevre Platformu, Erzin Gönüllüleri Derneği, Çetko,
Çevre Hukuku Derneği, sinop NKP, sinop Çevre Dostıan oerneği,
Ayanclk Çevre Platformu, lVunzur Koruma Delneği, Karadeniz
isyandadlr

I

İıılm ıdaıetl İçln Buluşma
27 ıh]ln 2oıo
1o.q)-13.dı l Panel: iklim iiücadelesi ve Termik santraller
oturum Başkanl: Şengül Şahan- Yeşil Gerze Çevre Platfolmu

Dünyada iklim Adaleti Hareketi Ve Ekolojik Enerji için Toplumsal
Örgütlenme Fevzl Özlüer, Ekololl KoIektf Üyesi
Dünyada ve Türkiye'de Enerji Politikalan Kamil Kartal, Enerji,sen
GenelBaŞkanl
iklim Adaleti. Tarlmsal sistemler ve Termik Santralleı Ahmet Atallk,
Ziraat Mühendisleli odasl istanbul Şube Başkanı
iklim Krizi Kimi Etkiliyor. Tüketam Allşkanllklanmlz Ve Enerji, Ali çetin,
Tüketici Dernekleli Federasyonu Genel Başkanl
Enerji Politikalanna Karşl Gelişen Toplumsal lVuhalefet- samut
Karabu|ut, Ha|kevleri Genel Başkan Yardlmc§l
Enerji, kimin iÇin? canel Gökbayrak, DOĞADER

13.oo - 13.30l soru cevap

13.30 - 14.30 l Yemek Arasl

14.30-18.30 l Atölyeler:

1) Ekoloji l!,lücadelesi Medyada Nasll Etkin olmall
Atölye Yürütücüsü: Arca Atay

2) Hukuk Mücadelesini Nasll Yürütmeliyiz, Temel Kavramlar
Planlama, Çevlesel Etki Değellendilme, Doğal ve Kültürel Varllklar
Atölye Yürütücüsü: Emre Baturay Altlnok

3) Ekoloji, iklim Adaletive Termik santraller
Atölye Yürütücüsü: stefo Benlisoy

Atölyelele katülım 30'a kaşi ile s|nlrll olduğu için kayt yaptrmak gel-
eklidir. Atölyeler eş zamanh yapılacaktlı bu nedenle bir atölyeye
kayt yaptlnlmasl gerekit

28 K.rn 2010
10.00-13.oo l Forum

Ekololl Mücadeleslnln ÖlgülenmeslI Blrllkte. Nasll. Ne için?
Forum yürütücüsü: Abdlllah Aysu, Çiftçi sendika|an Konfedera-
syonu Başkanl

Taİt§macllaİ:
Yeşil Gerze Çevre Platfolmu,
Bartln Platformu,
Yalova Çevre Platformu,
Erzin Çevle Platformu
Gemlik Termik santrallere Hayr Platformu
Bı]rsa'da Termik santrallere Ka§l Mücadele
Çanakkale'de Termik santlallele Kalşl N4ücadele
zonguldak'ta Termik santrallere Karşl Mücadele

13.00 - 14.00 l Yemek Arasl

14.00 l sonuç Bildirgesi

15.00 l Kitlesel Bas|n Aç|klamaslve Yürüyüş

ikllm Adalotl içln İab|ah Ko.uma vo Blyolo|lk Çoşıtll|lk Kanunu
Gerl Çokll9lnl
iletişim ve Kayt için l Elsen Klvllclm l elsktink@hotmail.com
rel| 532 727 34 85
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iııim oegşıııiği ttım dünya canhıarınln en önemli so-runu olarak önümüzde duruyor. 2O!2 y,l, 
"onİ""İĞiklim 

_değişikIiği konusunda İevletlerin ve şirletleİİaıacağı tavırıa iıg'Ii eı,ı iııım oegişiııigi .ir"ı"ri nİrıİJİİ

:I,T::.P]:1 üretmeye_ çal§lyor. aıv iı,(ıım oegişiııig
i:^.,_i:_1,"r:"", 

(16. COP) görüşmesi oe Uu oağİmoİ
i].:i:|l",,:il":i'da gerçekleştirilecek. eu iirveye
.lurKlye Hükümeti de katllacak. Kyoto Protoı<oıü'nÜn

;nr^:,':T:.l. 
r9"r3sında Türkiye'nin tömü re oayaİİenell. sistemlerinden, bu bağlamda oa termiı< sani-rallerden Vazgeçmesi beklenirken, Türkiye önümüzde-

ki ylIlarda 1oo'den fazla termik santral yapllmasl için
f'İ]l_:l?o, A:Tk, Türkiye'de oirıul. u*ıin 

"xoio;]ı,,oemokratik planlanmasl yoluyıa ener;i sorurııınaşllabileceğini düşünüyoruz.

ll],:.::ri:l*'C'p_yol açan plansız enerji sistemi ye_

lli,P|lrT Y9 
doğa ile uyumlu bir yaşam için yıııaroır

IermlK.santraller başta olmak üzere kirll eneı.ji sistem-
l"]T9.P§] mücadele edİyoruz. Bu nedenle-de iklimoeglşlkliği konusunda aktlf bir tutum içinde olmamlz
i.9l_"l"n bir. dönemden geçiyoruz. Türkiye'njn Ve

:ll|ull .c:|9""ğini yaklndan ilgi|endiren 
-bu 

oöne-meÇte Iürkiye'de biz|er, eko|o.jİk ge|ecegimızi ön pıana
alaJak Türkiye'nin enerji konusuıİJaki politikalannı be-
l:,_"r"*.y" uluslararasl bu|uşmalaİa taş|mak için biraraya geliyoruz.

Termik, santİallerin dünya iklimine verdiği zararl gör-
eıek, tüm dünyada bu sürecln bileşeni Ğcal< llşİve
1:rlTlarla. şü:ümüzü birleştirmek için yoıa çıkıyoruz.29 Kas|m-10 Arallk 2o1o tarihleri arasında cancun'da
düzenlenecek Birıeşmis Miııetler ikıim o"e,ş*İĞİ ç".çeve .Sözleşmesi (UNFCCC) 16. Taraflar 

-İonfİransı

l99j^19]::l 
devletler bir aaya geliyor. Kopenhag.da

9erçekle_ş:n COP t§ §UIgşrn6sında hükümetĞrin

:,_":::l 
l1|,l İi::unun kökleşmiş seoepıeri iıe oaia

çlxacak 
_ 
kapasitelerinin olmadlğınl gosteroi. iıılmoeglşlı(llglnin sorumlusu hükümet|ere ve şirketlere

:1|.:T_ ı'r"-lğlmlzı göstermek içi n oi ıı ıie eyıemVe,mucadele örgütlemeliyiz. Tam da bu neoenle Geizeouluşmasl toplantllardan çlkacak sonuÇlarl da cancun
v€ sonrasındaki uluslararası zirveler Oe Oünya naIl<laİİ

1: ?ir]ikr" 
örgütlemeyi düŞünüyoruz. Biliyoruz ki iklim

:.1:,'_u]1 
.9r", sadece bizim sorunumuz değildir. Mi-Jyarıarca insanln kaderini etkileyen bir sorundur. Kirli

l","l]^ 
ur:tlg üzerinden biçimlenen bu enerji sistem-lerl dışında Türkiye'nin enerjisini ekolojik oii biçlro"

::l1"_!?İt" ıl.T"k !zeı.e Türkiye'nin pekçok bölgesindeAmasra'da, Yalova'da, Zonguldak.ta, Çanaı<i'aıe.de,
İ.l:::.1:lr"',|:"ir'de, Afşiİ'de, silopi;de, Erzin';;;
şugozu nde milyonlarca insanın benzer oir laoeİİpaylaştlğlnl biljyoruz. Bizler, insanhğın ve ooğarınge|eceğini düşünerek, tabandan geİen bir demo-krasi
anlayışı içinde, enerjinIn demokraak planlamas, yoİt İ-
|1"P!:ll, Ve üretim a|lşkanhklarımlzl oegiştireÜ
]:li111 ,l,il, 

yaşanılabilir bir yer haline ğeİmesini
İ39,İ|.i?'!ri1 Pr."r.r"n iç.nde bulunan tti,i ıurrr,
ly_ruluŞ 

ve kişilerle birlikte yaratacağlmlz ortak tale-pler manzumes| Ve cancun'a ğöndereceğimiz sonuçi.çi| z7 
.2:, Kaslm tarihlerinde tıim ouyarıı topıum kes-jmlerini Gerze'de buluşmaya davet ediyoruz.

kuşun, toprağln Ve milyonlarca yoksu|un mu? YoksaDuyuk sanayi Ve enerji tekellerinin açığı mı? Hava-fkirleterek büyğmenin bedelIerini gorme-ı zorunoayıi.

"r,: 
!""_O:'':rll 

doğaya ve emeğimi." OOetil.""ln" l,ı-Jrş,
bür araya geliyoruz.

33_.T-_l 
2O1o tarihinde Bolivya.da bir araya gelen

d_unya haİkları da, iklim değişikliği konusunun dev|etler-

]l]: İlrl"t|9ii", 
rÜzakere süreçlerine blrakllamayacak

KaOaf onemlibif noktaya geldiğinin altlnı çizdi. Bi;lerde
ou noı(adan hafeketle, ulus|ararasl bir hukuk sistemi-nin 

.yarallmag için yukarda sorduğumuz sorularayanıt arayacağz Ve enerji, tanm, sanayi, kentleşmegeleceğimizi tartlşacağlz.

planIayarak yeni bir gelecek kurgulamaslnIn adımIarını
atmak istivoruz.

Hes, Termik, Res, Nükleer santral projelerine

T^d]iq:"TiŞ 
bir_biçimde enerjinjn pıansız r" İirı,"tı"İaeneımlnde kullanlmlnl aşacak bir eksene ihtiyaclm|z

:il, YT',.* _ve tüketim aüışkanlıklanmızı !özdengeçlrme|lyiz. Aşlrl tüketim ve doğayı yok eden üretimolclmlerine. bu bağlamda da termik santrallere bunedenle karŞlyız. Toprağü, denizi, suyu, ekmeğimizi
soluksuz bırakan bir üretim sistemjni laOul etmlylruİ.

]

]

B_u nedenle Gerze'de ekolojik bir yaşamdan yana tavlr

.T:l,:::1T,9:r".kratik kitle örgütleri ile bir iraya geli,-

lo_r^u_z,i:?nlıllğlilok 
eden, suyu, toprağl, hrr"y, yoı,( 

""o"nenerJlye karşı birIeşiyoruz. Önümüze şu soruları koyuy-oruz,.kimin için, nas|lve ne kadar birenerjl? Süreklİ bİrenerji açığü bask§l altnda bu enerji açığının timln en-eı,ji açığl olduğunu soruyoruz? Bu enerji açlğı, binlerce

a

ı

28. Iaslm tarihinde de su|an, toprağl, havayl

T:.tİlaşt]rai, goğal sitleri yok edecek oıan, iürkiye,nın

::llİl,,rı,.9"Ş: varlıkla rlnl piyasalaştıra n, biiolojik
ÇeşltllIlgl şirketlerin denetimine bırakan ıabiatı ve 6i-yolojik Çeşitliliği Koruma Kanununa karşı kitlesel birbasln açlklamasl Ve yürüyüş gerçekleştiriiecektir.


