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Hadİ ama Başkan Hanım. Bu konuda 
anlaşmıştık. tekrar sorgulamaya 

Başlamanın zamanı değİl.
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şaka mı yapıyorsunuz? 
Fosİlya şİrketİnİn 100 

yılı aşkın deneyİmİ var.
Bİr avuç rüzgar 

türBİnİnİn İHtİyacımız 
olan elektrİk mİktarını 

üreteBİleceğİne nasıl 
İnanılaBİlİr? 

evet ama  Bİlİyorsunuz 
kömürkarası Bey, Bİr de Bu konu Hakkında 

gİttİkçe Büyüyen endİşeler var... eH 
Bİlİrsİnİz İşte... İklİm değİşİklİğİ.

Hİppİler gİBİ konuşmayı geçelİm? 
elektrİk santralİmİzİn, türünün en 
verİmlİsİ olacağını Bİlİyorsunuz.

Hem yenİ yatırımımız 
sayesİnde, küçük ve verİmİ düşük 
olan santrallerİmİzden Bİrİnİ 
kullanım dışı BırakaBİleceğİz. 
Bu da gezegenİmİz İçİn İyİ Bİr 

şey, öyle değİl mİ? 

sİze Bu konuda katılıyorum, kömürkarası 
Bey. ama Herkes aynı şekİlde düşünmüyor. 
seçİmlere 18 aydan az zaman kalmışken, 

seçmenlerde memnunİyetsİzlİk 
yaratmayı göze alamam.

seçmenlerİn Bunu mu dert 
ettİğİnİ  sanıyorsunuz gerçekten? 

seçmenlerİnİz elektrİk İstİyor. 
şu andakİ en Büyük endİşemİz 

Bu olmalı.

neyse, o kadar da kötümser olmayın. İklİm 
değİşİklİğİ, şİmdİye kadar sorun olmadı. 

dereyİ görmeden paçaları sıvamayalım. Bİlİmİn 
çözemedİğİ Bİr sorun Bİlİyor musunuz?

Hmmm… kanser. 
yoksulluk. açlık.

tekrar 
sorgulamıyorum. 

sadece Bİrkaç encümen 
üyesİnİn, dİğer 

teklİFle  İlgİlendİğİnİ 
söylüyorum. 
günışığı’nın 

teklİFİ.
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Hadİ ama Başkan Hanım. 
sİzİ raHatsız eden 
ne? kötü Bİr gece mİ 

geçİrdİnİz? 

şeHİrde 50’den Fazla 
etkİnlİk ve organİzasyonu 

desteklİyoruz. Bunun 
değİşmesİnİ İstemezsİnİz, 

değİl mİ? 

Hayır, elBette 
Hayır, ama...

rüzgar türBİnlerİ! seçmen 
Bunu mu sevİyor? Baktığınız 

Her yerde gözünüze gİren çİrkİn 
türBİnlerİ mİ? unutmayın, 

eğer yenİ elektrİk santralİnİ 
kurarsak, elde edeceğİmİz 

kazançla Bİrçok Başka projenİzİ 
de destekleyeceğİz. sözüm söz.

Belkİ Haklısınız. ama tanıtım 
kampanyalarınızla İnsanları 

sİz İkna etmelİsİnİz. 

sorun çıkmasını 
İstemİyorum.

kararınızdan pİşman 
olmayacaksınız, 

Başkan Hanım.

Bİlİyorum.
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Başkan Hanım, Bugünlük 
İşİm Bİttİ. çıkaBİlİr mİyİm?

BerBat Bİr gündü!

Başkanım! sİzİnle görüşmemİz gereken önemlİ 
meseleler var! lütFen Başkan Hanım!

şİmdİ olmaz, çok 
yoğunum.

selam! sanırım... 
Bİlmİyorum, galİBa 

elektrİk santralİyle 
İlgİlİ Bİr şey.

tamam soFya, 
sen çıkaBİlİrsİn.

sanırım Hepİmİz eve 
gİtsek İyİ olur. 

selam, soFya! 
Bu kargaşa da ne 

Böyle?
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cık cık! sİyasetçİler! 
asla dİnlemezler!

Hadİ merİH, İmza 
toplamaya devam edelİm.

“Fosİl yakıtlara Hayır – 
yenİleneBİlİr enerjİye evet”

İklİm değİşİklİğİ gerçekten 
var. yenİlenemeyen enerjİ 
gezegenİmİzİ maHvedİyor.

tam olarak 
ne İçİn İmza 

topluyorsunuz? 

sİyasetçİlere pek 
çok vatandaşın Fosİl 

yakıtları değİl, 
yenİleneBİlİr enerjİyİ 
İstedİğİnİ göstermek 

İstİyoruz. 

Bİr sürü seçenek 
var. güneş, rüzgar... 

yenİleneBİlİr 
enerjİyİ seçelİm!

Fosİlya’nın, Buraya yenİ 
Bİr elektrİk santralİ 

kurmasını İstemİyoruz. 
İmza atmak İster mİsİnİz?

eğer Fosİlya sadece 
yenİlenemeyen enerjİ 

üretİyorsa, yeşİl 
enerjİyİ kİm üretİyor?

Bİr sürü çevrecİ şİrket 
var. günışığı Bunlardan 

Bİrİsİ ve Bartın çayırında 
rüzgar türBİnlerİ 

kurmak İstİyor. demek Bunu 
konuşuyorlarmış…

kömür yerİne ne 
kullanılaBİlİr kİ? 
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sanırım eve gİdeceğİm. 
oyun Havasında 

değİlİm.

aH... tamam, 
sorun değİl.

Fosİlya şİrketİne güvenİlmez, 
İnan Bana, Bİlİyorum. günışığı 
İle anlaşsalar şeHrİn daHa çok 

Hayrına olurdu.

tatlım, onlar İçİn 
çalıştığını unutma. 

senİ Besleyen elİ 
ısırma.

onlar ıçın çalışmıyorum. 
reklam ajansımız çalışıyor. 

Hem umarım kİ onlardan 
Hoşlanmadığımı söylemeye 

Hala Hakkım var. 

neden Başka Bİr 
projede çalışmak 

İçİn İstekte 
Bulunmadın BaBa? 

seçİm yapaBİlecek konumda 
değİlİm tatlım. 

Fosİlya en İyİ 
müşterİmİz ve İyİ para 

ödüyorlar. 

Broşürlerİ okuyacağız. 
teşekkürler. İmza toplarken 

İyİ şanslar!
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SİZİN İÇİN ÇEVRE İÇİN GELECEK İÇİN

Evinizdeki elektrik rüzgardan, sudan ve güneşten gelsin ister misiniz? Tıklayın

EKOenerji sertifikalı elektrikle ilgili daha fazla bilgi edinin

EKOenerji, neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren 35 Avrupalı çevre kuruluşunun ortak ağıdır. 
Biz yenilenebilir enerjinin kullanılmasını destekliyoruz ve tüketicilere elektrik sözleşmelerinden daha fazla hizmet 
alabilecekleri bir fırsat sunmak istiyoruz.

EKOenerji, aynı zamanda Avrupa genelinde tek elektrik çevre 
etiketinin adıdır. EKOenerji, yenilenebilir enerji demektir. 
Dahası EKOenerji, ortak ağın belirlediği sürdürülebilirlik kriterini 
karşılayan elektrik santrallerinde üretilir.  

Yeşil elektrik ve iklim değişikliği hakkında daha 
fazla bilgi için ->

İklim Fonumuz hakkında daha fazla bilgi için ->

GünIşIğI

Anasayfa Hakkımızda Çevre etiketi EKOenerji nasıl satın alınır

google’da Bakıyorum 
şİmdİ... şuna Bak...

günışığı şİrketİnİ duymuş 
muydun Hİç?

EKOENERJİ’Yİ DAHA 
ÖNCE DUYMUŞ MUYDUN?

Hayır. sİtelerİne Bak. 
aH... vay canına, 30 
dİlde Hazırlanmış!

“avrupalı Bİr tüketİcİ 
olarak, elektrİk tedarİkçİnİ 
ve tüketmeyİ tercİH ettİğİn 

elektrİk türünü özgürce 
seçeBİlİrsİn.” 

Bu kadar çok tedarİkçİ 
olduğunu Bİlmİyordum. 
Hep Fosİlya şİrketİne 

maHkum edİlİyoruz.

EKOenerji Elektrik için çevre etiketidir
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EKOenerji hidroelektrik 
olarak satılan her bir MWs 
elektrik için en az 10 Sent 
EKOenerji Çevre Fonuna 
aktarılır. Fonda biriken 
para, daha sonra nehir 
restorasyon projelerine 
finansman sağlamak üzere 
kullanılır. 
Daha fazla bilgi için →

 ...Hey, şuna Bak. “ekoenerjİ 
çevre Fonu”. Bu da ne kİ?

EKOenerji Çevre Fonu

Bu ekoenerjİcİler Başka 
neler yapıyormuş?

anlaşılan, elektrİk santrallerİ 
İçİn çevre krİterlerİ Belİrlemİşler. 

şunu dİnle. 

Bİyokütle elektrİk 
santrallerİ İçİn 

verİmlİlİk krİterlerİ 
gelİştİrmİşler, 

Hatta gıda olarak da 
kullanılaBİlecek 

türden Bİyokütlelerİ 
kapsam dışı 
Bırakmışlar. 

neden sözleşmemİzİ 
değİştİrmİyoruz? ödedİğİmİz 

paranın Hİç olmazsa Bİr 
Faydası olur.

“ekoenerjİ nasıl satın 
alınır?” tuşuna Bas, soFya. 

10



EKOenerji Çevre Fonu
selam soFya! Bugün 

daHa İyİ mİsİn?

sayılır. Hepİnİzle konuşmak 
İstedİğİm Bİr şey var. Bu 

gerçekten çok önemlİ.

antrenmandan da mı önemlİ? 
erkekler takımının Bu pazar 

maçı var.

kesİnlİkle. kurmak İstedİklerİ yenİ 
elektrİk santralİnİ duydunuz mu?

Bartın çayırındakİnİ mİ kastedİyorsun?

evet, şu anda oraya ne 
tür Bİr santral 

kuracaklarına karar 
verİyorlar.

dün düşündüm de, rüzgar 
türBİnİ Fİkrİnİ destekleyecek 

Bİr şeyler yapaBİlİrmİşİz 
gİBİme gelİyor.

Bu konu da nereden çıktı şİmdİ? Buraya 
oyun oynamak İçİn geldİk

sızlanmaların yüzünden 
pazar günkü maçı kayBetmek 

İstemİyorum!
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mesele Benİm sızlanmalarım değİl. 
şİmdİden rüzgar çİFtlİğİne destek 

veren Bİr sürü eylemcİ var.

Hadİ ama soFya. 
rüzgarmış… 

HaHaHa! o İş asla 
olmaz…

emİnİm Hepİnİz 
küresel ısınma ve 

İklİm değİşİklİğİnden 
HaBerdarsınızdır. yeşİl 

elektrİk, Bunları 
durdurmaya yardım 
edeBİlİr ve şeHrİmİz 

Bunun en güzel örneğİ 
olaBİlİr.

neyİ olmazmış? Bazı 
ülkelerde elektrİğİn %20

’sİnden Fazlasını rüzgardan 
elde edİyorlar. ve Bu daHa 

Başlangıç.

Bu, mağara adamları gİBİ 
yaşamamızı İsteyen Hİppİlerİn 
uydurduğu Bİr saçmalık soFya. 

...Bİr sanİye, Fosİlya 
takımımızın 

sponsoru değİl mİ?

evet. nİye 
sordun?

daHa çok para kazanırlarsa, Belkİ Bİze 
de daHa Fazla para yatırırlar!

neden Böyle Bİr 
şey... oF neyse.

asıl mesele, seçme 
İmkanı olması. 

sadece Bunu Bİraz 
düşünmenİzİ 

İstİyorum.
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Bunlar İyİ güzel de Bİz ne yapaBİlİrİz 
kİ soFya? demek İstedİğİm, Bu kararı 
vermek Beledİye meclİsİnİn görevİ.

Ben de yeşİl enerjİ 
taraFtarıyım, ama Bİze ne 

İstedİğİmİzİ soracaklarını 
sanmıyorum.

Bİz de tam Bu yüzden Bu 
tartışmanın aptalca 

olduğunu söyledİk. Hadİ şİmdİ 
antrenmana, yapacak daHa 

önemlİ İşlerİmİz var.

ama Belkİ 
yapaBİleceğİmİz 
Bİr şey vardır...

soFya, sen Beledİyede 
çalışmıyor muydun? Bu 
konuyu onlara açmayı 

denedİn mİ?

Henüz denemedİm. önce 
konuyu araştırmak 

İstedİm.
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Başkan Hanım? 
sİzİnle Bİr meseleyİ 
görüşeBİlİr mİyİm?

...şİmdİ olmaz, 
meşgulüm. 

kömürkarası Bey İle 
soHBetİnİze İstemeden 
kulak mİsaFİrİ oldum.

Bu konu senİ Hİç 
İlgİlendİrmez, soFya.

şeHrİmİz zaten Bİr sürü İyİ şey yapıyor, 
soFya. gerİdönüşüm kumBaralarını yenİ 

devreye soktuk. ama dünyanın Bütün 
sorunlarını çözemeyİz.

yeşİl elektrİk çok 
asİlce Bİr yaklaşım, 
ama... o kadar Basİt 

değİl.

nİye?

çünkü rüzgar Her zaman 
esmez, soFya… ve şeHrİmİzİn 
çok elektrİğe İHtİyacı var…

ama çevrecİ olmaya 
Başlamazsak......

anlayamayacak 
kadar küçüksün.

yeşİl elektrİk gelecekte 
olaBİlİr, soFya... ama şu 

an İçİn değİl.

Bİlİyorum, ama... 
gerçekten de 

şeHrİmİzİn yeşİl 
enerjİyİ seçmesİnİ 

umuyorum...

14



aH... senİn daHa Büyük 
olduğunu sanıyordum.

aHaH! ekoenerjİ gönüllüsüyüm. 
tanıştığımıza sevİndİm, soFya. Bİze 

soruların olduğunu söylemİştİn.

evİnde yeşİl elektrİk İstİyorsan, tedarİkçİnden talep etmelİsİn. 
tüketİm İHtİyacını karşılamak İçİn yeterİnce yeşİl enerjİ 

ürettİklerİnİ kanıtlamak üzere kg vereBİlİyorlar.

evet, kaynak garantİsİ. devlet tedarİkçİlere 
ürettİklerİ yeşİl elektrİğİn Her mWs’İ İçİn 
kaynak garantİsİ adı verİlen Bİr sertİFİka 

verİyor. elektrİk tedarİkçİsİ Fİrmalar 
ellerİndekİ kaynak garantİsİ kadar yeşİl 

elektrİk sataBİlİrler. 

eğer elektrİk tedarİkçİlerİ, ürettİklerİnden daHa 
Fazla yeşİl elektrİk satmak İsterlerse, dİğer 

yeşİl üretİcİlerden kaynak garantİsİ de satın 
alaBİlİrler. ama Her durumda: Bİr sertİFİka sadece 

tek kez kullanılaBİlİr. daHa Fazla Bİlgİ İçİn 
İnternet sİtemİzİ İnceleyeBİlİrsİn. 

agH, yanİ avrupalı gönüllüler Hİzmetİnde görev 
alıyorum. Bu, gençlerİn yurt dışına gİderek, kar 

amacı gütmeyen kuruluşlara gönüllü olarak 
katılmalarını sağlayan Bİr avrupa Bİrlİğİ programı. 

ekoenerjİ Bİrçok Farklı ülkeden gönüllüyü 
Barındırıyor. 

Bİrİnden duyduğuma göre prİzden gelen elektrİğİn çevrecİ olup 
olmadığını Bİlmek mümkün değİlmİş. sİstem nasıl çalışıyor?

kaynak garantİsİ mİ?

Harİka, 
teşekkürler!

Bu arada... ekoenerjİ gönüllüsü 
olduğunu söylerken ne demek İstedİn? 

İlgİmİ çektİ de.

Bütün Bunları yapıyorlar Ha? 
vay canına! aH, Bİr de İklİm Fonuyla 

İlgİlİ sorularım olacaktı…
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soFya! mesajını 
aldık. demek Başkanla 

konuşarak Bİr yere 
varamadın?

sİze aptalca olduğunu 
söylemİştİm.

HİçBİr şey okumasını 
sağlayamadım. sanırım Farklı 

Bİr stratejİ gelİştİrmenİn 
zamanı geldİ.

İmza toplamaktan 
BaHsedİyordun. evet. ama daHa da önemlİsİ, İnsanların 

Bİr seçeneklerİ olduğunu Bİlmelerİnİ 
İstİyorum.

evet ama Bİz Bİr FutBol kulüBüyüz. ‘dünyayı 
kurtarma kulüBü’ değİl. duvarda çİçek gücü 

Falan gİBİ Bİr şey mİ yazıyor?

el İlanları yapaBİlİrİz. 
Hatta posterler. 

ünİversİtemde Her yere 
asaBİlİrİm.

Hayatımız Boyunca Fosİlya’ya maHkum değİlİz. 
mümkün olduğunca çok İnsana Bunu anlatmalıyız. Belkİ 

enerjİmİzİn en azından Bİr kısmını yeşİle 
çevİrme şansımız olur.

sponsorumuzu 
kayBedeBİlİrİz.

ezİk Hİppİler 
gİBİ mİ?

İmza karalamak 
yardımcı olur mu 

sanıyorsun?

sakİn olun. 
Hepİmİz arkadaş 

değİl mİyİz? değİşİm 
İçİn neden Hep 

Bİrlİkte Başka Bİr 
şey yapamayalım?

sİzİn Hİppİ 
kampanyanızla 

kayBedecek 
zamanım yok. gİdİn 

kendİnİze Başka 
Bİr yer Bulun. 

neden karşı çıkıyorsun kİ? 
çalışmalarımız İçİn kulüBün 

parasını kullanmayacağız. 
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saHİden mİ...?

Belkİ o kadar paraya 
İHtİyacımız olmaz. yanİ 

Burada klİmayı kİm 
kullanıyor kİ? üstelİk Her 

sezon yenİ malzemelere 
neden İHtİyacımız olsun?

neden olmasın?

kulüp olarak onların 
İşİne karışmayacağız. 
sponsorluklarını gerİ 

çekmezler.

çocuk olma, soFya. çoğunuz Bu 
aptal kampanyada yer alırsa, 
Hemen anlarlar. sonra neden 

Bİzİm İçİn para Harcamaya 
devam etsİnler?

ya, saHİ mİ? kİm onlara 
söyleyecek?

erkekler takımı, Bölge şampİyonasına 
gİtmek İçİn neredeyse Hazır. sİz 

İstİyorsunuz dİye Bu Fırsatı gerİ 
tepmeyeceğİz.

taBİİ kİ. sponsorluklarını 
çekerlerse saHamızın Bakımını, 

takım malzemelerİmİzİ, 
klİmalı kulüp lokalİnİ nasıl 

karşılarız…?
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salaklar. İyİ 
şanslar. pİşman 

olacaksınız.

ama yİne de, ümİt 
edelİm de mert’İn 
korkuları gerçek 

çıkmasın.

ve Fosİlya sponsorluğunu 
gerİ çekerse, Başkasını 

Buluruz. o kadar çok 
paraya İHtİyacımız yok. 

kulüp devam edeBİlİr.

artık antrenmana 
BaşlayaBİlİr mİyİz?

pekİ ya 
şampİyona...

yarışmayı kazanıp 
kazanmamak Bİze 

Bağlı, onlara değİl...

göreceğİz…

saBret mert, Başlayacağız... 
kazanmak sadece antrenman 

değİl, aynı zamanda takım 
ruHu gerektİrİr.
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Broşürün 
tasarımını 
Beğendİm.

sence “yeşİl 
enerjİye geçİn!” 

sloganı yeterİnce 
İyİ mİ?

Belkİ daHa zekİce Bİr 
şey BulaBİlİrİz. Bu 
Bİraz Basİt olmuş.

Basİt ve kolay 
anlaşılır 

olmalı.

çaylaklara 
vereceğİz, 

unutmayın.

Bİr ayımız var. tanıtım İçİn yeterlİ 
zamanımız olacak mı?

tanıtım İşİnİ Bana 
Bırakın. sen sunumu 

Hazırlamaya Bak, 
soFya.

 Ben... Ben 
konuşmacı olmayı 
düşünmemİştİm…

Bunun İçİn uygun kİşİ sensİn 
soFya. şİmdİden Hepİmİzİ 

İkna ettİn! emİnİm Harİka Bİr 
konuşma yapacaksın.

kütüpHane, Halk 
Forumumuza ev 

saHİplİğİ yapmayı 
kaBul ettİ!
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BeyeFendİ, Bartın çayırında rüzgar 
çİFtlİğİ kurulması İçİn İmzalamak 

İster mİsİnİz?

Bunlar, yeşİl enerjİye geçmeyİ 
öneren e-postaları gönderen 

grup olmalı.

evet, Hepİmİze geldİ. 
günışığı şİrketİnİn teklİFİnİ 

tekrar okudum. Hatırladığımdan 
daHa İyİymİş.

Bu eko-
saçmalığını mı? 
zamanımı Boşa 

Harcayamam.

aslında o kadar kötü değİl. 
İnternet sİtelerİne Bİr göz 

atmalısın. sankİ...

sonunda rasta saçların ve 
Bİrkenstock terlİklerİnle 
dolaşmaya Başlayacaksın, 

dİkkat et.

Hey doğan, 
Bunu okumayacak 

mısın?
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rüzgar esmedİğİnde ya da 
güneş çıkmadığında ne 

oluyor?

Hİdroelektrİk ve Bİyokütle gİBİ 
Hemen Her an mevcut olan Farklı 
yenİleneBİlİr enerjİ kaynakları 

var. enerjİyİ depolama 
teknolojİsİ de çok gelİştİ.

türBİnlerİn 
kuşların ölümüne 
neden olduğunu 

okumuştum.

Bİnalar ve traFİk, türBİnlerden 
daHa çok kuşun ölümüne neden 

oluyor.

İklİm değİşİklİğİnden 
BaHsetmİyorum Bİle. . Bu aynı 

zamanda konum meselesİ. ekoenerjİ 
etİketİ, Bunu HesaBa katıyor.    

rüzgar enerjİsİ çok 
paHalı değİl mİ? 

Faturalarımıza zam 
gelecek mİ?

yenİleneBİlİr 
enerjİnİn daHa paHalı 

olduğu artık doğru 
değİl.

kömür santrallerİ, neden oldukları 
Hava kİrlİlİğİnİ yansıtan adİl Bİr maddİ 

yardımda Bulunsalar, yenİleneBİlİr 
enerjİ Fosİl yakıtlardan çok daHa ucuza 

geleBİlİr. Hem rüzgar, kömürün aksİne, 
Her zaman Bedava olarak mevcut 

olacak. 

şeHİr çöplerİnİ 
yakalım! Bu da 
yenİleneBİlİr, 
öyle değİl mİ?

evİme güneş 
panellerİ 

alsam?

Hep Bİr 
ağızdan 

konuşmayalım, 
mİllet!

pekİ şu ekoenerjİ? Bİzİm İçİn 
türBİnlerİ kuraBİlİrler mİ?

ekoenerjİ, enerjİnİn yeşİl 
olduğunu Belgeleyen Bİr 

etİket. günışığı türBİnlerİ 
kuracak.

elektrİğİnİzİ günışığı’ndan 
almak zorunda değİlsİnİz: sadece

 Bİr seçenek olması meselesİ.

evet, sİz 
sağdakİ.  

rüzgar enerjİsİne 
geçersek, şeHrİmİzİn 
Havası daHa mı güzel 

olacak?
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HAKLIYMIŞSIN. 

GÖZÜMÜZ 
BU KIZIN 

ÜZERİNDE 
OLSUN.

KömürKarası Bey

yaşına rağmen 
Bugün gerçekten İyİ 

konuştun!

Bu konuyu radyoda konuşmak 
İster mİsİn? cuma günlerİ Bİr 

program yapıyoruz...

evet, Harİka 
olur!

tezgaHa koyacağım. emİnİm 
müşterİlerİmden Bazıları 

okur.

Alici:

teşekkürler mİtHat 
Bey. İtİraF etmelİyİm 
kİ Bİraz gergİndİm.
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“Bİz ekoenerjİ’ye 
geçtİk”

aH... şey, evet, Bu konuyu yİne 
konuşaBİlİrİz taBİİ... ama...

yeşİl enerjİye geçen İşletmelerİn 
sayısına Bakın! Bu Hem şeHrİmİz 
Hem de partİmİz İçİn çok İyİ Bİr 

Fırsat...

Halk Bunu 
İstİyor.

sadece İkİ ayda 5.000’den Fazla 
İmza toplamışlar; Bartın çayırı 

sözleşmesİnİn günışığı İle 
yapılmasını İstİyorlar.

aman tanrım… Bİz... 
Halkın İsteklerİne 

kulak vermemİz gerekİr.

santral teklİFİnİ tekrar 
görüşmek üzere HaFtaya 

Bİr toplantıya ne dersİn?
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O KIZ! Bütün Bunlar 
onun Başının 

altından 
çıktı!

kİmse ekoenerjİ’yİ daHa 
önce duymamıştı, günışığı 

kİmsenİn umurunda değİldİ. 
ama şİmdİ, onun yüzünden… 

şİmdİye kadar kaç 
sözleşmeyİ kayBettİk?

Bu arada Başkan Hanımın 
Bİze nasıl sırt çevİrdİğİnden 

BaHsetmİyorum Bİle!

...lİderden 
kurtulursak, Belkİ 

Hareket kendİlİğİnden 
çöker. yavaş olur, ama 
sonunda çökecektİr.

İyİ de nasıl? kız çok sevİlİyor. 
FutBol kulüBünün gönlünü kazandı, 

Hatta Başkanın kapısından İçerİ 
adımını da attı...

...BaBası reklam 
kampanyamızda çalışıyor. 

annesİnİn İşİ yok…

saHİ mİ?
 Bunu öylemek 

şİmdİ mİ 
aklına geldİ?

yaklaşık 50 İşletme…
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Bİr sanİyenİzİ 
rİca edeceğİm. 
sİz dİnlenİn.

o en önemlİ 
elemanlarımızdan 

Bİrİsİ...

...evet, ama...

kömürkarası Bey! sİze nasıl 
yardımcı olaBİlİrİm?

...Bu çok Büyük 
para.

...pekİ ne 
yapaBİleceğİme 

Bakarım...

...en kısa zamanda. olmuş 
Bİlİn, kömürkarası Bey.

Bekledİğİmden kolay 
oldu. reyHan, para 

transFerİnİ Hallet.

yerİnde Harcanmış Bİr 
para, kömürkarası Bey.

şİmdİ Bİr televİzyon 
programına katılıp 
şİrketİn İtİBarını 

kurtarmam gerekİyor.

eğer yerİnde 
Harcanamazsa 

Bedelİnİ sen 
ödersİn. 

ve İşİnİn Başına dön. 
İyİ HaBerler almak İçİn 

saBırsızlanıyorum.
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BaBa! takımımız Bugünkü 
maçı kazandı! Bölge 

şampİyonasına gİtmeye 
Hazırız!

Harİka HaBer, 
tatlım...

yorgun 
görünüyorsun...

öyleyİm. yanİ... 
İşten çıkarıldım.

Bu... Bugün 
mü? ama 

nasıl? nİye?

’yenİden yapılanma’ 
dİyorlar...’operasyonu 

modernİze’ etmelerİ 
gerekİyor.

Bu çok saçma! sen en 
İyİ elemanlarından... 
neden Böyle Bİr şey...

o yaptı.

Hadİ ama soFya, o kadar 
da... kötü Bİrİ değİldİr...

“Bugünkü konuğumuz kömürkarası Bey! 
eFendİm, HalİHazırda yürütülen ekoenerjİ 
kampanyası Hakkında ne düşünüyorsunuz?”

“Bence Fazla aBartılıyor. elektrİk üretİmİ 
Bİzİm uzmanlık alanımız ve rüzgar türBİnlerİ 
İşe yarasaydı, çoktan Bu İşe gİrmİş olurduk. 
ne yazık kİ Bİrçok İnsan günümüzde çevrecİ 

yaygaralara kanıyor.”
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“Fosİlya, sevgİlİ şeHrİmİz İçİn en İyİ seçenek. 
temİz, verİmlİ ve güvenİlİr kömürle...”

o yaptı, BaBa. Fosİlya İtİBar 
kayBedİyor, Başkan Bartın 
çayırı kararı İçİn encümen 

üyelerİyle yenİ Bİr toplantı 
yapmayı kaBul ettİ.

sözleşme günışığı’yla yapılacak, 
üstelİk Halkın onayını da alıyoruz. 

son zamanlarda ne çok şİrket ve 
mağazanın ekoenerjİ’ye geçtİğİnİ 

görmedİn mİ?

...ve sen tatlım, Bütün Bunların 
önünde ve merkezİndeydİn. 

Benİ Bu yüzden kovduklarına 
Hala İnanamıyorum. 

Bu korkunç Bİr şey. 
şİmdİ ne yapacağız? 

İkİnİz de Bu kampanyayı 
Bırakmalısınız. değmez.

anne! onlar ne kadar kalleşçe 
davranırsa Bİz de o kadar 
savaşırız! Bu kadar kötü 

yüreklİlerse Bu İnsanlarla 
daHa da Fazla savaşmalıyız! 

Hem, Bu Fosİlya’nın 
kararı İse, İşe gerİ 

dönemem. Başka Bİr İş 
Bulurum. söyledİğİn gİBİ, 

en İyİlerden Bİrİyİm.

“ama şeHrİmİzİn yeşİl 
enerjİ Hareketİnİn 

Başını çeken soFya kİm? 
neden Bu İşe gİrİştİ? 

kameraların önünde 
de Bu konuyu 

konuşaBİlecek mİ?”
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Bİr televİzyon 
programına davet 

edİldİm!

Bİrİ aradı. program 
önümüzdekİ HaFta. Buna Hİç 

Hazır değİlİm!

Hadİ ama soFya. sınava gİrecekmİşsİn gİBİ 
düşün. kesİnlİkle Hazırsın. son zamanlarda 
ekoenerjİ ve yenİleneBİlİr enerjİden Başka 

Bİr şey konuşmadın zaten. 

Bİlİyorum, ama Bu çok Farklı! 
programı Bİr sürü İnsan 

seyredİyor ve çoğu Fosİlya 
taraFtarı olacak. ya İşlerİ 

karıştırırsam?

ama Bu… şİmdİden 
BaBamın İşİne mal 

oldu.

Hazırlanmana 
yardım edeBİlİrİz. 
konu Başlıklarını 

yazalım. Ben sunucu 
olurum. 

soFya, elektrİk 
santrallerİnİ dert 

etmek İçİn Fazla genç 
sayılmaz mısın?! neden 

Bunu yapıyorsun?

dİnle, Bu onlara 
sesİmİzİ duyuraBİlmek 

İçİn en İyİ Fırsat. artık 
ünlüsün, soFya!
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genç Bİr Bİrey olarak, İklİm 
değİşİklİğİnden en çok 

kayBı yaşayacak olan Benİm. 
geleceğİmden BaHsedİyoruz.

derslerİne 
odaklanman daHa 

akıllıca olmaz mıydı?

muHtemelen önümüzdekİ 
yıl ünİversİteye 

Başlayacağım, ama yeşİl 
enerjİyle ekoenerjİ’ye 
gönülden İnanıyorum.

üstelİk Bu kİşİsel 
amaçlarımdan sonra 

düşüneBİleceğİm ya da 
ünİversİte sonrasına 
erteleyeBİleceğİm Bİr 

konu değİl.

gezegenİmİzİ kurtarmak İstİyorsak, 
acİlen sürdürüleBİlİr enerjİye geçmemİz 

gerekİyor. şİmdİ Harekete geçmelİyİz.

yeşİl elektrİğİn gezegenİ 
kurtaracağına gerçekten 

İnanıyor musun? 
düşünüleBİlecek Başka 

seçenekler yok mu?

yaşam tarzlarımızı 
değİştİrmemİz lazım... 

daHa az et yİyİp evİmİze 
yakın yerlerde tatİl 

yapmak gİBİ. 

ama evet, yenİleneBİlİr enerjİler 
Hayatİ önem taşıyor. yenİleneBİlİr 
enerjİye geçmedİğİmİz sürece, İklİm 

sorununu çözemeyİz. İnsanlara Bunu 
anlatmamız gerekİyor.

yeşİl enerjİ, 
çözümün sadece 
Bİr parçası. aynı 
zamanda enerjİ 
verİmlİlİğİne de 

İHtİyaç var. 
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soFya, sen öncelİkle ekoenerjİ 
satan elektrİk tedarİkçİlerİnİ 

desteklemeye karar verdİn. 

önce rüzgar enerjİsİ İçİn yerel Bİr 
Hareket Başlattık, ama ardından 

ekoenerjİ Hareketİnİn Bİr parçası 
olarak çok daHa Büyük Bİr Fark 
yarataBİleceğİmİzİ keşFettİk. 

nasıl 
yanİ? ekoenerjİ tedarİkçİlerİnden elektrİk alırken, paranızın Bİr 

kısmı İklİm koruma projelerİne gİdİyor.

yanİ Fatura öderken Hayırlı Bİr İş 
yapmış oluyorsunuz. ama Bu 

pratİkte nasıl İşlİyor? 

ekoenerjİ satışlarının, 
yenİleneBİlİr yenİ 

tesİslerİn Fİnansmanına 
destek olması Fİkrİnİ de çok 

sevİyoruz.

Bu tür etkİnlİklerde 
uzmanlaşmış dİğer 

kuruluşları desteklİyorlar. 

son zamanlarda tanzanya’da Bİr köy 
okuluna güneş enerjİsİ tesİsatı kurulması 

İçİn ngo oİkos’u destekledİler.
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sürdürüleBİlİr Bİr gelecek, 
mümkün, ama Bu ortak 

çaBalarımızla olmalı. Bu yüzden 
kampanyamız Bİlgİlendİrmeye 

yönelİk. 

YAPABİLİRİZ. 

öyle görünüyor kİ kampanyan 
amacına ulaşıyor. Beledİye 

Başkanıyla encümenİn Bİrçok 
toplantı yapacağı HaBerlerİ 

gelİyor. Bartın çayırının 
geleceğİ Hala tartışmaya 

açık.

Fosİlya’da çalışan İnsanları 
Hİç düşündün mü? onlara 
ne olacağını? ya İşlerİnİ 

kayBederlerse? 

yenİleneBİlİr enerjİ, yenİ 
İş İmkanları yaratacak. Hem 
yenİleneBİlİr enerjİye geçİş 
BİrdenBİre olmayacağından, 
çalışanları yenİden eğİtmek 

İçİn vakİt var. 

İnsanlara seçme Hakkı 
verİlmesİnİ ve sürdürüleBİlİr 
elektrİğe İlk adımı atmalarını 

sağlamak İstİyoruz.

Harİka 
HedeFler. sence 

yapaBİlecek 
mİsİnİz?

seçeneklerİnİ Bİlmİyorsan 
nasıl seçeBİlİrsİn? yeşİl elektrİk Hala 

HaFİFe alınıyor ve 
Büyümesİne Bİr şans 
vermemİz gerekİyor.
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Bartın çayırında kurulacak 
elektrİk santralİ teklİFlerİnİ 

değerlendİrmek üzere...

İkİ teklİF var: 
Fosİlya, kömür 

santralİ kurulumu; 
günışığı, rüzgar 

çİFtlİğİ kurulumu.

oylama 
Bİtmİştİr. Beledİye, %70 çoğunluk 

İle İHaleyİ günışığı’na 
vermİştİr.
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İkİ yıl geçtİ, ve aH, 
Baksana ne kadar çok 

şey değİştİ.

günışığı’nın rüzgar 
türBİnlerİ, şeHrİmİz İçİn 
mütHİş Bİr karardı. İklİm 

değİşİklİğİ konusunda 
Bİlİnç Her geçen gün 

artıyor.

Fosİlya, şeHrİn en etkİlİ 
şİrketlerİnden Bİrİ değİl 

artık. şu günışığı reklamlarını 
gördünüz mü? BaBam yenİ 

ajansında Hazırladı.

ekoenerjİ de Büyüdü. 
artık Bünyelerİnde 45 
elektrİk üretİcİsİ var.

Bİrçok genç gİBİ Ben de gönüllü 
oldum. sözleşme değİşİklİklerİnden 

gelen gelİrle üç Farklı İklİm 
projesİne Başlayacağız.

yeşİl Bİr gelecek 
Hİç Bu kadar 

yakın olmamıştı.
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Ne yapabilirim?

evde

1.   EKOenerji’ye geçin. Olumlu değişimler için 
elektrik sözleşmenizi değiştirmekle kalmaz, aynı 
zamanda %100 yenilenebilir enerjiye inancınızı 
üretici ve siyasetçilere açıkça göstermiş olursunuz.

Tıklayın: www.ekoenergy.org/tr > EKOenerji nasıl 
satın alınır?

Türkiye’de EKOenerji’ye şuradan ulaşabilirsiniz: 
http://www.gtecarbon.com/ 

2.     Evde ısıtma ve serinletme sistemleri için, 
biyogaz ya da sıcak hava pompası gibi yenilenebilir 
elektrikle çalışan yenilenebilir kaynakları 
kullanabilirsiniz.

3.    Enerji tüketiminizi ve enerji maliyetinizi 
ölçerek aşağıdaki öneriler doğrultusunda tasarruf 
yapabilirsiniz:
- Satın almadan ya da kiralamadan önce evin enerji 
verimliliğini inceleyin;
- Evinizde izolasyon kullanın;
- Çamaşır makinesini tam dolduğunda çalıştırın ve 
açık havada kurutun;
- Suyu israf etmeyin, özellikle de sıcak suyu;
- Enerji tasarrufu yapan elektronik cihazları satın 
alın ve kullanmadığınızda güç düğmesinden 
kapatın;
- Yemek pişirirken tencerenin kapağını kapalı tutun 
ve buzluğa ya da buzdolabına yerleştirmeden önce 
yemeğin soğuduğundan emin olun.

İklim değişikliği, insanlığın önündeki en büyük sorunlardan biri. Sera gazı salınımının arttığına dair 
raporlar ve sonuçları gerçekten korkutucu. Tek iyi haber, geniş kapsamlı iklim değişikliğini nasıl 
önleyeceğimizi bilmemiz. Teknik ve ekonomik açıdan, tek bir gezegenin sınırlarını zorlamadan 
yaşamak mümkün.  

Ne yazık ki çok az karar mercii bu sorunu ciddiye alıyor. Eski çözümlere güveniyorlar ve kısa 
süreli çözümler üretiyorlar. İyi ki Sofya gibi gençlerin sayısı artıyor: pek iddialı uluslararası iklim 
anlaşmalarını beklemek yerine insanlar eyleme geçiyor.

Bireysel eylemler, boş çabalar değildir. Bunlar, geleceğimizin bu yönde olduğuna inanan ve sayıları 
her geçen gün artan insanların sembolü haline geldi. Ve önümüzdeki yıllarda seçim kazanmak isteyen 
siyasetçiler, kulaklarını bu insanların sesine kapatamayacaklar. 2020 ve 2030’lu yıllarda ürünlerini 
satmak isteyen şirketler de aynı durumda. Bu eylemler, aynı zamanda günlük hayatımız açısından 
da çok anlamlı: çevre dostu oldukça sağlığımız iyileşirken daha çok para tasarrufu yapabiliriz.
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yolda

4. Mümkün olduğunca araba kullanmaktan kaçının. Bisiklet sürmek ve yürümek hem iyi 
seçeneklerdir, hem de sağlıklıdır.
Toplu taşıma imkanınız yoksa, ortak araba kullanmaya çalışın; hem para tasarrufu sağlar, hem daha 
az çevre kirliliği oluşur, hem de yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

5. Tatilinizin güzel geçmesi için çok uzaklara gitmeniz gerekmiyor. Uçak kullanmaktan kaçının; 
hava trafiği, sera gazı salınımının artmasındaki en büyük etkenlerden biridir.

akıllı beslenin

6. Gıda üretimi ve nakliyesi, birçok sera gazı salınımına neden olur. Karbon ayakizinizi azaltmak 
için şunları yapabilirsiniz:
- Daha az et ve süt ürünleri tüketin;
- Yerel üreticilerden mevsim ürünlerini satın alın;
- Organik ürünler satın alın;
- Yiyebileceğinizden daha fazlasını satın almayın. Ne kadar tükettiğinizi anlamak için, satın aldığınız 
yiyeceklerin ne kadarını çöpe attığınızı gözlemleyebilirsiniz.

İnandığınız değerleri savunanları 
destekleyin

10. İklim değişikliğini ciddiye alan siyasetçilere 
oy verin. Ve iklim değişikliği, insan hakları, 
aile planlaması gibi sivil toplum kuruluşlarını 
destekleyin...

azaltın, yeniden kullanın, geridönüşüme 
kazandırın

7. Eşyalarınıza iyi bakın. Bir eşyayı ne kadar 
uzun süre kullanırsanız, o kadar az çöp üretirsiniz 
ve yeni eşya üretimi için daha az enerji harcanır

8. İkinci el eşya, kaliteli ürün ve gereksiz 
ambalaj kullanmayan ürünleri satın alın.

9. Dayanıklı ve işe yarar hediyeler verin. 
Milyonlarca hediye, hiç kullanılmadan çöp 
kutularını boyluyor. Bunun yerine tiyatro bileti, 
masaj seansı, hatta sevdiklerinizin adına dikilecek 
ağaçlar için sertifika hediye edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: 

- http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_en.htm
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Çok güçlü bir şirket olan Fosilya, Bartın Çayırında yeni bir elektrik santrali kurmayı 
planlıyor. Ama bu bölgeyle ilgilenen tek şirket Fosilya değil: GünIşığı şirketi, alternatif 
olarak bir rüzgar çiftliği kurmayı öneriyor.Sofya ve arkadaşlarının yenilenebilir enerjiyi 
tanıtmak için başlattıkları bir kampanya, GünIşığı önerisine beklenmedik bir destek 
sağlıyor.

Sofya, kısa sürede bu meselenin sadece siyasetçilerin eline bırakılamayacağını 
anlıyor. Serbest piyasada tüketiciler, destekledikleri şirketleri seçebilirler, hangi tür 
elektriği alacaklarına karar verebilirler. Bunu fark ettiği anda Sofya’nın ”EKOenerji’ye 
geçin” kampanyasını başlatması çok sürmüyor.

“Asıl mesele, seçme imkanı olması. 
Sadece bunu biraz düşünmenizi istiyorum.”


