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PLASTİK
POŞETİ
BIRAK! 



Greenpeace Araştırma Laboratuvarları’nın, farklı üniversitelerden bilim 
insanları ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmada Britanya kıyılarında bulunan 

50 ölmüş deniz canlısı incelendi. Sonuç son derece çarpıcıydı... 
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Plastik poşeti bırak
“2019 yılının ilk haberleri 
poşetlerin ücretli hale 
gelmesi, ücret ödemek 
istemeyen müşterilerin 
tepkileri, kendilerince 
buldukları çözümler ve 
kasada yaşanan kaos üzerine 
oldu. Plastik poşet ücreti, 
farklı biçimlerde ama tüm 
Türkiye’de konuşulmaya 
başlandı.” Greenpeace 
Akdeniz Projeler Sorumlusu 
Deniz Bayram Türkiye’deki 
plastik poşet ücretlendirme 
politikasını değerlendiriyor. 

İptal edildiği söylenen 
Çerkezköy termik santrali 
için Bakanlık “devam” 
dedi

Çerkezköy’de meşe 
ormanına yapılmak istenen 
kömürlü termik santral 
projesinin iptal edildiğine 
ilişkin yapılan açıklamanın 
aksine Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve EÜAŞ, bilgi 
edinme başvurusuna 
verdikleri yanıtta projeyle ilgili 
sürecin devam ettiğini belirtti. 
Trakya’nın havasını, suyunu, 
tarım alanlarını olumsuz 
etkileyecek kömürlü termik 
santral projelerinin iptal 
edilmesini talep ediyoruz! 10
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Fukuşima’daki 1 milyon 
ton radyoaktif su Pasifik 
Okyanusu’na dökülmemeli
Fukuşima’daki nükleer santral 
felaketinin ardından geçen 
sekiz yılda radyoaktif su krizi 
devam ediyor.Greenpeace 
Almanya’nın raporuna 
göre, Japonya hükümetinin 
alternatif çözümler bulmaması 
nedeniyle santralden çıkan 1 
milyon tondan fazla radyoaktif 
suyun Pasifik Okyanusu’na 
boşaltılması söz konusu.  

İncelenen 50 deniz canlısının 
bağırsağında

mikroplastik bulundu

Araştırma kapsamında incelenen yunus, balina ve fok-
ların hepsinin bağırsağında 5 milimetreden küçük mik-
roplastikler bulundu. Bu plastiklerin giysi, balık ağı, diş 
fırçası, yiyecek ambalajı ve plastik şişe kaynaklı olabile-
ceği düşünülüyor.

Bilim insanları plastiklerin hayvanlar üzerindeki etkisi 
için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor 
ve hükümetler ile büyük şirketleri plastik kirliliğine karşı 
harekete geçmeye çağırıyor.

Greenpeace İngiltere Okyanus ve Plastik Kampanyası 
Sorumlusu Louise Edge incelenen her deniz canlısında 
mikroplastik bulunmasının kaygı verici olduğunu söyle-
di ve ekledi: “Bu durum denizlerimizdeki plastik kirlili-
ğinin boyutunu da gözler önüne seriyor. Aynı zamanda 
hükümetler ile büyük şirketlerin, denizlerimize ve deniz 

canlılarına zarar veren plastik atıkları azaltmak için ha-
rekete geçmeleri gerektiğini gösteriyor.”

Her sene yaklaşık 12 milyon ton plastik denizlere karı-
şıyor. Bu, dakikada bir kamyon dolusu plastik demek.

Mikroplastik nedir?
5 mm’den küçük uzunluğa/çapa sahip plastik parçalar-
dır. Şunlardan biri olabilir:

• Birincil mikroplastikler: Bu boyutta üretilen parçalar; 
örneğin yüz yıkama jellerinde veya diş macunlarında 
bulunan plastik tanecikler.

• İkincil mikroplasikler: Şişeler veya ambalajlar gibi daha 
büyük plastik parçaların güneş ışığı, rüzgar ve dalgaya 
maruz kalması sonucu küçük parçalara ayrılmış hali.

© Matt Carter  



PLASTİK POŞETİ 

BIRAK!

Neden plastik poşet kullanmayı   
bırakmalıyız?
Plastik poşetler, plastik ürünlerin tüketime sokulması ile 
başlayan, kullan-at alışkanlığının en yaygınlaştığı ürün. 
Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, her yıl 1 ila 5 trilyon 
plastik poşet tüketiliyor. Yıllık 5 trilyon plastik poşet tü-
ketimi, tüm dünyada dakikada 10 milyon plastik poşet 
demek. Bu plastiklerin doğada çözünmesi yüzyılları alı-
yor. Çoğu plastik, çevre koşulları ne olursa olsun biyolojik 

olarak ayrışmıyor. Maalesef bugüne kadar üretilen plasti-
ğin yüzde 90’ı geri dönüştürülmedi. 

İşte bu plastiklerin çoğunun yolculuğu da denizlerde son 
buluyor. Büyük plastik parçaları balina, kaplumbağa ve 
deniz kuşları gibi türlerin boğulmasına neden oluyor; kü-
çük plastik parçaları ise deniz hayvanları tarafından yiye-
cek sanılıp yeniyor. 

Hatta bu şekilde plastikler, deniz mahsulleri aracılığıyla 
tabaklarımıza kadar giriyor.

İlkokulda çevre kirliliği ile ilgili ilk öğrendiğim bilgi, plastik poşetlerin binlerce yıl 
doğada kalmasıydı. Bir kez kullanıp attığımız bir malzemenin binlerce yıl doğada 
kaldığını bilmek şok edici bir bilgi; on yaşındayken öyleydi, şimdi de öyle! 2019 yılının 
ilk haberleri poşetlerin ücretli hale gelmesi, ücret ödemek istemeyen müşterilerin 
tepkileri, kendilerince buldukları çözümler ve kasada yaşanan kaos üzerine oldu. 
Plastik poşet ücreti, farklı biçimlerde ama tüm Türkiye’de konuşulmaya başlandı.
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Türkiye’de plastik poşetlerin 
ücretlendirilmesi

1 Ocak 2019 itibari ile yürürlüğe giren yasağın kapsa-
mını 4 maddede özetleyelim:

• Plastik torbalar, marketler, mağazalar, toptancılar vs. 
dahil olmak üzere tüm satış noktalarında 25 kuruştan 
daha az ücrete satışa sunulamayacak. İnternet orta-
mında yapılan alışverişler için de kullanılacak poşetler 
yasağa dahil. Satış noktaları, hiçbir şekilde bu poşet-
leri ücretsiz sunamayacak.

• Marketlerin manav ve fırın reyonlarında kullanılan 
çok hafif plastik poşetler ise buna dahil değil. Çok ha-
fif poşetler, açık olarak satışa sunulan ürünlerin hijyeni 
amaçlı kullanılan ambalaj olarak tanımlanıyor. Kalınlığı 
15 mikron ve daha az olan, şeffaf görünümlü poşetler 
ücretsiz olarak sunulmaya devam edilecek.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulama ile 2019 yılı 
sonuna kadar, yıllık kişi başına plastik poşet kullanım 
adedini 90’a, 2025 yılına kadar ise en fazla 40’a düşür-
meyi hedefliyor.

• Plastik poşetin ücreti her yıl piyasa koşulları altında 
güncellenecek. Ücretin 15 kuruşu geri kazanım katılım 
payı olarak hazineye aktarılacak. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, bu gelirin çevre politikaları için oluşturula-
cak bütçeye aktarılacağını açıkladı. Bu konu açıklama 
nezdinde kalmamalı ve yasada düzenlenmeli.

Dünyadan örnekler: Türkiye plastik poşet  
konusunda geç bile kaldı
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi ve/veya tamamen 
yasaklanması gibi önleyici tedbirler, birçok ülkede 
2000’li yıllarda uygulanmaya başladı. Plastik poşetle 
mücadele, sadece devlet merciileri gibi karar vericile-
rin koyduğu yasalarla olmuyor. Marketler, tedarikçiler 
gibi özel sektörün gönüllü girişimleriyle de birçok ül-
kede önleyici tedbirler alındı. Dünya örneklerinde özel-
likle plastik poşetlerin yasaklanması talebi ile düzen-
lenen toplumsal kampanyalar başarılı oldu ve plastik 
poşetler yasaklandı.

• İsveç’te marketlerde, 1970’lerden itibaren ücretlen-
dirme uygulanıyor.

• Bali’de çoğunluğu genç insanlardan oluşan “Bye 
Bye Plastics Bags” adlı hareket, 4 yılda topladıkları 
100.000 imza ile plastik poşetlerin tamamen yasak-
lanmasını sağladı.

• Yeni Zelanda’da lise öğrencilerinin yürüttüğü bir kam-
panya ile hükümet plastik poşetlerin ücretlendirilmesi 
kararı aldı ancak Çevre Bakanlığı yasayı beklemeden 
süpermarket zincirleri ile yaptığı görüşmeler sonucun-
da süpermarketlerin plastik poşetleri ücretlendirme 
ve/veya yasaklama kararı aldırmasını sağladı.

© Kostas Papafitsoros / Archelon / Greenpeace © Soojung Do / Greenpeace

Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram
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• Belçika’da henüz bir yasal düzenleme sözkonusu de-
ğilken (ilgili yasa 15 yıl sonra çıktı), süpermarketlerin gi-
rişimi ile plastik poşetler ücretlendirildi. 

• 2016 yılında Almanya’da Bakanlık ile Perakendeci-
ler Federasyonu arasında yapılan bir anlaşma sonucu, 
plastik poşetlerin beş sent ile elli sent arasında ücret-
lendirilmesine karar verildi. Bir süre sonra, birçok şirket 
anlaşmanın tarafı olmamasına rağmen, bu anlaşma ku-
rallarını kendi şirket politikaları olarak belirleyerek plas-
tik kirliliğine karşı mücadeleye katıldı.

• 2004 yılında Lüksemburg’da, Çevre Bakanlığı’nın kâr 
amacı gütmeyen Lüksemburg Ticaret Konfederasyonu 
ile düzenlediği projede, aralarında distribütör ve pera-
kendecilerin olduğu 85 marka Eco-Sac girişimini oluş-
turdu. Önce ücretsiz olarak plastik poşetler yerine ye-
niden kullanılabilir çantalar verildi, ardından bunlar da 
ücretlendirildi. Bütün ülkede 9 yılda, plastik poşet kulla-
nımı yüzde 85 oranında düşmüş oldu. 

Plastik poşetlere karşı mücadelede süpermarketler kri-
tik bir önem taşıyor. Avustralya, Kanada ve İsviçre’de  
süpermarketlerin girişimi ile hem plastik poşetlerin hem 
de ücretlendirme/yasak kapsamına alınmayan çok hafif 
poşetlerin ücretlendirilmesi politikaları uygulandı. Sü-
permarketlerin bu girişimiyle İsviçre’de, plastik poşet 
talebi yüzde 80 oranında düştü.

Plastik poşet ücretlendirme politikası ülkere 
göre değişiyor
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi politikası farklı şekil-
lerde uygulanıyor. 

• Bulgaristan, Danimarka, Macaristan ve Portekiz’de 
tüketicilere uygulanan ücretlendirmenin yanı sıra, teda-
rikçiler ve perakendecilerin satın aldığı plastik poşetler 
için bu şirketlerin de ödemeleri gereken vergilendirme 
politikası var.

• Afrika’da 25 ülkede plastik poşetler yasak ve bu yasak 
2014 yılından itibaren uygulanmaya başladı. Bazı ülke-
lerde plastik poşetlerin yasaklanmasının yanı sıra, çok 
hafif poşetler de ücretli.

• 14 Asya ülkesinde ve birçok yerel yönetim bölgesinde, 
plastik poşetler yasak veya ücretli.

• Çin’de biyoçözünür olmayan plastik poşetlerin tama-
mı yasak; çok hafif poşetler ise 2008 yılından itibaren 
ücretli. Uygulamanın hayata geçmesi ile Çin’de süper-
marketlerde plastik poşetlerin kullanımı yüzde 60 ile 
yüzde 80 oranında düştü. 

• 13 Orta ve Güney Amerika ülkesinde 2010’lu yıllardan 
beri plastik poşetlerde yasak uygulanmaya başlandı.

• Avrupa Birliği, 2015 tarihli AB direktifi ile 2019 yılı so-
nuna kadar tüm AB üyesi ülkelerde, kalınlığı 50 mikron-
dan az tüm çok hafif poşetler dahil olmak üzere, poşet 
kullanımının kişi başına yıllık 90 adede düşmesi hedef-
leniyor. Gördüğünüz üzere; Türkiye’de yasak kapsamı 
dışında olan çok hafif poşetler konusunda oldukça fazla 
sayıda ülkede hedefler belirlendi, eylem planları yapıldı.

• Fransa, İtalya, Belçika’nın bazı bölgeleri ve Katalon-
ya’da biyoçözünür, yeniden kullanılabilir ve/veya kom-
post yapılabilir (gübrelenebilir) olmayan tüm plastik 

poşetler tamamen yasaklandı. Fransa, 2020’den itibaren 
yüzde 50’si kompost yapılabilir (gübrelenebilir) materyal-
den olmayan tüm plastik poşetlerin kullanımını yasak-
lamış olacak. 21 Avrupa ülkesinde ise, plastik poşetle-
re farklı biçimlerde uygulanan ücretlendirme politikaları 
mevcut. Avrupa ülkelerinin çoğunda, çok hafif poşetler 
de ücretlendirme politikası kapsamında.

• Benzer ücretlendirme politikaları Kanada ve Amerika’da 
birçok eyalet/yerel yönetimde uygulanırken, Avustral-
ya’da birçok bölgede kalınlığı 35 mikrondan az çok hafif 
poşetler dahil olmak üzere plastik poşetler yasak.

Plastik poşetlere karşı önlem alınmasında Türkiye geç 
bile kaldı. Türkiye çok hafif poşetlere dair hiçbir politika 
uygulamayarak, dünyadaki birçok ülkenin de gerisinde.

Plastik poşette 15 kuruş’un hesabı

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesinin Türkiye’de de, dün-
yada da tek bir amacı var: Plastik poşet kullanımını azalt-
mak. Birçok ülkede yapılan etki analiz raporlarına göre, 
ücretlendirme bir ekonomik araç olarak, tüketicilerde 
psikolojik etki oluşturuyor ve kullanımı azaltıyor. Tabii ki, 
plastik kirliliğinin bu denli tehlikeli boyutlara geldiği ko-
şullarda Türkiye’de çok hafifler de dahil plastik poşetler 
tamamen yasaklanmalı. Umuyoruz ki, milyonlarca tüke-
tici plastik poşet kullanmayı bırakacak ve plastik poşet-
lerden elde edilecek gelir minimumda kalacak. 2019 yılı 
sonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yükümlülüğü 
plastik poşet gelirinin hangi çevre politikalarına harcandı-
ğını şeffaf bir şekilde duyurmak, tüketiciler olarak bizlerin 
yükümlülüğü de bu konunun takipçisi olmak.

* Bu yazı 5 Ocak 2019’da bianet’te yayınlanmıştır. 
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Fukuşima’daki nükleer santral felaketinin ardından 
geçen sekiz yılda radyoaktif su krizi devam ediyor.
Greenpeace Almanya’nın raporuna göre, Japonya 
hükümetinin alternatif çözümler bulmaması nedeniy-
le santralden çıkan 1 milyon tondan fazla radyoaktif 
suyun Pasifik Okyanusu’na boşaltılması söz konusu.
Raporda, Japonya hükümetinin ve Tokyo Elektrik 
Enerji Şirketi’nin (TEPCO) kısa vadeli tasarruf planları 
ve çeşitli teknik başarısızlıklarının, Fukuşima Daiichi 
nükleer santralindeki su krizini derinleştirdiği belirtildi.

Seçenekler acilen değerlendirilmeli   
Greenpeace, Japonya hükümetini ve TEPCO’yu Fu-
kuşima Daiichi’deki radyoaktif suyun uzun vadeli 
yönetimi için seçeneklerini acilen yeniden değerlen-
dirmeye çağırıyor. Özellikle aralarında balıkçıların da 
olduğu yerel topluluklar suyun okyanusa boşaltılma-
sına karşı çıkıyor. Su krizine karşı yerel toplulukların 
yanında olduklarını belirten Greenpeace Japonya 
Enerji Kampanya Sorumlusu Kazue Suzuki durumu 
şu sözlerle değerlendiriyor: 

“Kısa vadede tasarruf etmek için sudaki radyoaktif 
trityumu ortadan kaldıracak su işleme teknolojisinin 
geliştirilmemesi, Pasifik Okyanusu’nu ve Fukuşima 
Kıyısı’nda yaşayan topluluklarının yaşam kaynakları 
ile sağlıklarını tehlikeye atıyor.”

“Su tanklarda tutulmalı”
Greenpeace Almanya Nükleer Uzmanı Shaun Bur-
nie ise şu anki tek seçeneğin suyun tanklarda depo-
lanması olduğunu belirtiyor: “Japonya hükümeti ve 
TEPCO, 2020’ye kadar radyoaktif su krizini çözmeyi 
hedefliyor ancak bu inandırıcı değil. TEPCO, sudaki 
stronsiyum ve diğer tehlikeli radyoaktif maddeleri ya-
sal seviyeye indiremediğini kabul etmek zorunda kal-
dı. Hem hükümet hem de TEPCO’nun zayıf kararları 
nedeniyle Fukuşima’daki su krizinin sonu yok. Pasi-
fik’e kirli su deşarj etmek en kötü seçenektir. Uygula-
nabilir ve risksiz tek seçenek bu suyun en azından bir 
sonraki yüzyıl boyunca sağlam çelik tanklarda uzun 
süre depolanması ve su işleme teknolojisinin paralel 
olarak geliştirilmesidir.”
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Hükümete göre en ucuz    
yol denize boşaltmak

Fukuşima Daiichi bölgesinde depolama tanklarına 
her hafta 2-4000 ton kirli su ekleniyor. 

Japonya hükümeti yüksek seviyelerde radyoaktif trit-
yum içeren suyun denize deşarjının en ucuz ve en 
hızlı seçenek olduğunu söylüyor. Bu seçeneğe göre 
suyun denize deşarj edilmesi 3,4 milyar yen (30 mil-
yon ABD Doları) tutacak ve tamamlanması 7 yıl süre-
cek. Hükümete sunulan ve sudan trityumun ayrıştırıl-
masını öneren diğer teklifler teknik değerlendirmeler 
yapılmadan reddedildi. 

TEPCO, uzun yıllardır radyoaktif sudan stronsiyum 
gibi tehlikeli maddeleri “tahliye için izin verilen sevi-
yenin altına düşüreceğini” iddia ediyordu. Ancak Ey-
lül 2018’de kullandığı teknolojinin stronsiyum 90’nın 
da dahil olduğu sudaki kansere neden olan madde-
leri yasal sınırın altına düşüremediğini kabul etmek 
durumunda kaldı.

Greenpeace: 
Fukuşima’daki 
1 milyon ton
radyoaktif su 
Pasifik 
Okyanusu’na 
dökülmemeli

© Christian Åslund / Greenpeace



İptal edildiği söylenen 
Çerkezköy termik santrali için 
Bakanlık “devam” dedi

Çerkezköy’de meşe ormanına yapılmak istenen kömürlü termik santral projesinin iptal 
edildiğine ilişkin yapılan açıklamanın aksine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve EÜAŞ bilgi 
edinme başvurusuna verdikleri yanıtta projeyle ilgili sürecin devam ettiğini belirtti.
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Greenpeace Akdeniz olarak “Olmaz Be Ya” projesi kap-
samında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Trakya’nın 
havasını, suyunu, tarım alanlarını olumsuz etkileyecek 
kömürlü termik santral projelerinin iptal edilmesini talep 
ediyoruz.

Projemiz devam ederken Tekirdağ Milletvekili Musta-
fa Yel, 13 Aralık’ta Twitter’dan şu açıklamayı yapmıştı: 
“Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Mustafa 
Şentop, Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üye-
si Mustafa Yel, Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Genel 
Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK Üyesi Çiğdem 
Koncagül’ün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih 
Dönmez ile görüşmeleri neticesinde teknik nedenlerden 
dolayı termik santralin yapımından vazgeçildiği bildiril-
miştir.”

“İptal” açıklamasının ardından, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ve EÜAŞ’a yapılan bilgi edinme başvurusunun 
yanıtıyla proje sürecinin devam ettiğini öğrendik.

Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Silivri Çevre Derneği’nin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı bilgi edinme 
başvurusuna gelen yanıtta şu ifade yer aldı: “Projenin 
ÇED raporu hazırlanma aşamasında olup ÇED süreci 
devam etmektedir.”

Yine aynı kapsamda Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) 
yapılan bilgi edinme başvurusuna gelen yanıt ise şu 
şekildeydi: “Trakya Bölgesi’ndeki kömür kaynaklarının 
değerlendirilmesine yönelik proje geliştirme süreçleri 
devam etmektedir. Bahsi geçen konular Bakanlığın tak-
dirindedir.”

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu 
Onur Akgül, Trakya’da kömürlü termik santrallerin önü-
nü açan Çevre Düzeni Planı değişikliklerinin bir an önce 
iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘ÇED süreci devam 
ediyor’ açıklaması, projenin iptal edildiği beyanlarıyla 
açıkça çelişiyor. Çerkezköy’deki de dahil olmak üzere, 
Trakya’yı tehdit eden 3 kömürlü termik santral projesin-
den vazgeçilmesi gerekiyor. Bunun için, Trakya’da kö-
mürlü termik santrallerin önünü açan, tarım ve orman 
alanlarını enerji üretim alanı olarak değiştiren Çevre 
Düzeni Planı değişikliklerinin bir an önce iptal edilmesi 
gerekiyor. Tüm dünya kirli enerji kaynağı kömürden hızla 
vazgeçiyor. EÜAŞ Trakya’nın havasını, ormanlarını, ta-
rım alanlarını ve su kaynaklarını kömüre terk etmekten 
vazgeçmeli, stratejisini yenilenebilir kaynaklara dayan-
dırmalı.”

Greenpeace’in Çerkezköy, Vize ve Kırklareli’nde yapıl-
mak istenen termik santral projelerinin hava kirliliği et-
kisi üzerine yaptırdığı modelleme çalışmasına göre bu 
santraller 40 yıl çalışırsa toplamda 11 bin 230 erken ölü-
me sebep olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile EÜAŞ’a ya-
pılan bilgi edinme başvurusunda şu sorular 
soruldu:

Tekirdağ milletvekili ve AK Parti Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi Sayın Mustafa Yel’in yaptığı açıklama 

doğru mudur? Kurumunuz ile ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşlarından söz konusu projenin iptal edildiğine dair 
bir bilgi, karar paylaşılmış mıdır? Proje sahibi olarak 
Kurumunuz tarafından projenin iptaline ilişkin bir karar 
alınmış mıdır?

Sayın milletvekilinin açıklamalarında yer alan, pro-
jenin iptal nedeni olarak gösterilen teknik sebeple-

re ilişkin Kurumunuz nezdinde bir bilgi mevcut mudur? 
Projenin hayata geçirilmesine engel olan teknik sebep-
ler nelerdir?

 Projenin plan/izin süreçleri hangi aşamadadır? Bu 
izinler bakımından iptal, durdurma kararı verilmiş 

midir? İlgili kurum ve kuruluşlar ile yazışmalar yapılmış 
mıdır? Projenin süreçleri ile ilgili bu gelişmeler ışığında 
alınan tüm kararların, yazışmaların bir örneğinin tarafı-
mız ile paylaşılmasını talep ederiz.

Greenpeace, Tekirdağ halkı ile birlikte kömürlü termik 
santrale karşı mücadele veriyor. 2017 yılı Şubat ayında 
Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kara-
rı ile birlikte Tekirdağ’da tarım arazilerini de kapsayan 
bir alan hakkında kömürlü termik santral kurulması için 
“acil kamulaştırma” kararı çıkarıldı. Tekirdağ ve Siliv-
ri halkı tarım arazilerine, doğalarına ve sağlıklarına bir 
tehdit olarak gördükleri kömürlü termik santrale karşı 
harekete geçerek, Yeşil Barış Hukuk Derneği ile birlikte 
acele kamulaştırma kararına karşı dava açtı. İlk bekle-
nen karar Eylül 2017’de Danıştay’dan geldi. Danıştay, 
Çerkezköy Belediyesi’nin “acele kamulaştırmanın dur-
durulması” gerekçesiyle açtığı davada, yürütmenin 
durdurulması kararı verdi. Kararın ardından projede yer 
değişikliğine gidildi. Proje, bölgede son kalan orman-
lık arazilerden birine taşındı. Bir başka deyişle, binlerce 
meşe ağacı tehlike altında. Kömürlü termik santral pro-
jesi için 1 Şubat 2018’de Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Halkın Katılımı Toplantısı’na Trakyalılar, salonda 
yer olmadığı gerekçesiyle alınmadı. Halk dışarıda top-
lantıya katılmak için mücadele ederken, toplantı “halkın 
bilgi almak istemediği” gerekçesiyle iptal edildi. Yeşil 
Barış Hukuk Derneği’nin, Silivri Çevre Derneği ile Çer-
kezköy Termik Santral Projesi için ormanlık alanın enerji 
üretim alanına dönüştürülmesi hakkında Çevre Düzeni 
Plan değişikliğine karşı açtığı dava Danıştay’da devam 
ediyor.
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Santraller iptal edilmeli

Trakya’da ne olmuştu?
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Kampanya katılım SMS bedeli Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone için SMS başına KDV ve OIV dahil 0,65 
TL’dir. Operatörler kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri aboneye yansıtma hakkını saklı 
tutar. Dergi aboneliği hakkında bilgi vermek için destekçi ilişkileri ekibimiz sizi en kısa zamanda arayacaktır.

Her yıl yaklaşık 12 milyon ton plastik, denizlerimize karışıyor ve bu 
plastiklerin doğada çözünmeleri yüzlerce yıl alıyor. Her yıl binlerce 
deniz kaplumbağası ve başka deniz canlıları, plastik parçalarını yutarak 
veya bu parçalara dolanarak hayatlarını kaybediyor. İmza kampanyasına 
katıl, plastik kirliliğine karşı birlikte neler yapabileceğimizi anlatmak için 
seni arayalım. 

Hemen şimdi “PLASTİK” yaz, 2322’ye gönder. 
Sen de kampanyamıza katıl!


