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“Bilgi, 
bölüşüldükçe 
artan hazinedir.”

A K D E N İ Z



Merhaba
43 yıldır dünya üzerindeki farklı çevre sorunlarıyla mücadele eden 
Greenpeace, çevre suçları işleyen kurumların yaptıklarını durduruyor, 
herkese anlatıyor, gizli kapaklı politikalarını ifşa ediyor, değiştirmek 
için çalışıyor ve çözüm önerileri sunuyor.

Küresel Greenpeace ailesinin bir parçası olan Greenpeace Akdeniz, 
çevre mücadelesine inanan insanlarla birlikte pek çok çevresel 
problemin duyulmasını sağladı. Gezegenimizi daha güvenli, sağlıklı 
ve yaşanabilir bir yer yapmak için pek çok insan Greenpeace Akdeniz 
dergisine abone olarak, sosyal medyada Greenpeace’i takip ederek 
çevre suçlarının gün ışığına çıkmasına ve çözüm önerilerinin 
yaygınlaşması sağladı.

Bugün dünyanın, daha iyi bir geleceğe inanan insanların harekete 
geçmesine her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Greenpeace 
Akdeniz Ailesi olarak Greenpeace’in Dünyada ve Türkiye’de 
yürüttüğü çalışmaların kitlelere ulaşmasına katkı sağlayarak 
çevre ile ilgili problemlerin çözümünde oynadığımız bu önemli 
rolü çok önemsiyoruz. Bu yüzden, bir araya geldiğimizde her şeyi 
başarabileceğimizi her defasında tekrar kanıtlamaya devam edeceğiz.

43 yıl önce çok sevdiğimiz dünyaya ve yaşama saygısızlık yapılmasını 
istemeyenler olarak bir aile kurmuştuk. Şimdi bizi barındıran ve 
yaşatan, dünyayı seven ve sayan milyonlarca insanız. 

Greenpeace Akdeniz Ailesi
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Şiddetsizlik 
Greenpeace, şiddetin her türlüsünün ahlaki olarak yanlış olduğuna, hiçbir koşulda çözüm 
olmadığına inanır. Greenpeace’in tüm eylemleri ve faaliyetleri şiddetsizlik ilkesiyle gerçekleştirilir. 
Greenpeace değişim yaratmanın en etkili yolunun yaratıcı, şiddetsiz sivil itaatsizlik olduğuna 
inanır. Greenpeace ayrıca, attığı her adımın sorumluluğunu almaya hazırdır. 

Finansal bağımsızlık 
Greenpeace hükümetlerden, şirketlerden ve siyasi partilerden finansal destek istemez ya da 
kabul etmez. Greenpeace bağımsızlığından, hedeflerinden, tarafsızlığından ya da bütünlüğünden 
ödün verecek destekleri ne arar ne de kabul eder. Greenpeace’in geliri yalnızca bireysel destekler  
ile veya özel vakıfların büyük desteği ile elde edilir. 

Greenpeace’in daimi düşmanları 
ya da ittifakları yoktur 
Greenpeace, doğanın maruz kaldığı tehlikelere karşı mücadelede kalıcı dostluklar veya 
düşmanlıklar kurmaz. Kurum veya kuruluşlar Greenpeace’in ilke ve değerlerine uygun olacak 
şekilde Greenpeace ile çalışmak isterse Greenpeace işbirliği yapmaya hazırdır ancak birlikte 
çıkılan yolda bu kurum ve kuruluşlar işbirliğine ve amacına aykırı hareket ederse Greenpeace 
onlarla yola birlikte devam etmez. Önemli olan söylemler değil; atılan adımlardır ve atılan 
adımlar, doğanın yararına olmalıdır. 

Çözüm üretmek 
Greenpeace çevre sorunlarına sadece işaret etmez, aynı zamanda çözüm üretmek için çalışır. 
İşte bu yüzden deniz rezervleri oluşturmak ve Enerji (D)evrimi’ni gerçekleştirerek temiz bir 
dünya ekonomisi yaratmak için Greenpeace olarak uzmanlarla birlikte bir yol haritası belirledik. 
Sadece sorunlara dikkat çekmek bizim için yeterli değil; biz geliştiren, araştıran ve hepimiz için 
daha yeşil ve barışçıl bir gezegene doğru giden somut adımlar üreten bir kuruluşuz.

Greenpeace’in 
Küresel Değerleri 
(Core Values)



2015’te öne 
çıkanlar

Nükleersiz Yaşam
Türkiye’de insanlar yaklaşık 40 yıldır nükleer 
karşıtı mücadele veriyor. Akkuyu’da ilk 
nükleer santral kararının alındığı 1978 
yılından beri köylüsü ve şehirlisiyle nükleer 
mücadele devam ediyor. Atom santralinin 
medeniyet ve kalkınma olduğu ileri sürüldü 
ama bu topraklara kirli, pahalı ve tehlikeli 
olan nükleer santral kurulmadı, kurulamadı. 
Nükleer karşıtı hareket ile 1995 yılında 
resmi olarak kurulan Greenpeace Akdeniz’in, 
Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer 
santral ve zararları hakkında bilgilendirme 
çalışmaları  devam ediyor. 

Zeytini Seviyorum
Greenpeace Akdeniz olarak ülkemizdeki zeytinlik bölgelerin imara açılması konusunda 
kamuoyunun görüşlerini öğrenmek amacıyla yaptırdığımız anketin sonuçları ortaya çarpıcı 
gerçekler koydu. Araştırmamız, 25 Aralık 2014 ile 3 Ocak 2015 tarihleri arasında, 7 bölgedeki 
41 ilde, 18 yaş üzeri 1.086 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. 
İksara Veri Analiz Şirketi’nin yürüttüğü araştırmaya göre; zeytinliklerin olduğu bölgelerde sanayi 
tesislerinin yapılmaması gerektiğini düşünenler %83 gibi yüksek bir orana ulaştı. Katılımcıların 
%79’u zeytinlik alanlarda kömürlü termik santral kurulmasına karşı olduğunu ifade etti. 
Araştırmanın en çarpıcı verilerinden biri ise yeni zeytin yasasını destekleyenlerin sadece %18’de 
kalması. 

Sessiz Katil
 “Çevre sağlıktır.” diyerek yaptığımız bilgilendirme 
çalışmalarının sonucunda güçlerini birleştiren 15 
çevre örgütü ve doktor derneği ile birlikte kömürlü 
santrallerin sağlık etkilerini kamuoyuna anlatmak 
için çalışmalar yürüttü. Bu çalışmaların en aktif 
katılımcılarından birisi olan Türk Toraks Derneği 
(TTD)’nin bütün üyelerinin bir araya geldiği yıllık 
kongresinde bizler de; sunumumuz, standımız ve 
çalışanlarımızın tasarladığı aktiviteler ile yer aldık. 



Enerji [D]evrimi Mümkün
Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak için kömür ve nükleere ihtiyacı olmadığını ortaya koyan 
yeni Enerji [D]evrimi raporunu yayınladık. Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Konseyi ile ortaklaşa 
hazırladığımız ve Kemal Derviş’in önsözü ile sunduğumuz rapor, Türkiye’nin 2023 yılına kadar 
yenilenebilir enerji üretimini yaklaşık iki katına çıkarabileceği bir yol haritası açıklıyor.

Raporun temel bulguları fosil yakıtlardan uzaklaşıp, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjilere 
dayalı bir modele geçmesinin Türkiye açısından her anlamda daha iyi sonuçlar vereceğini 
kanıtlıyor. Uygulayacağımız Enerji [D]evrimi sayesinde kömürün yıkıcı etkilerinden korunup, 
nükleer bir felaket riskiyle yaşamak zorunda kalmamak mümkün. Dünya hızla yenilenebilir 
enerjilere doğru yol alıyor, 2014 yılında dünyada devreye alınan santrallerin %60’ını yenilenebilir 
enerji santralleri oluşturdu. Türkiye ise bu alanda takipçi mi, öncü mü olacağına karar vermesi 
gereken bir yol ayrımında.

Enerji [D]evrimi raporuna aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. 
http://www.greenpeace.org/turkey/tr/press/reports/enerji-devrimi-15/

Yırca Köyü’ne güneş 
enerjisi geldi
Greenpeace’in Yırca Köylüleri ile birlikte Yırca Köy 
Camii ve İlkokulu’nu güneş enerjisi ile aydınlatmak 
için başlattığı Eski Köye Yeni Enerji kampanyası 
başarıya ulaştı. Kömüre karşı mücadelesini 
geçtiğimiz aylarda kazanan YırcaKöyü’nü güneş 
enerjisi ile tanıştırmak için yürütülen kitle fonlama 
kampanyasını yüzlerce insan destekledi. Uzman 
mühendislerin denetimiyle, 8 ülkeden gelen 
Greenpeace destekçileri tarafından yapılan güneş 
enerji sistemi kurulumu yaklaşık 5 gün sürdü.

Gerze kömürü yendi
Anadolu Grubu’nun kömürlü termik santral planına 
karşı 5 yıl boyunca hukuk mücadelesi veren 
Gerzelilerin hikayesi mutlu sonla bitti! Bugün 
Gerze’de kömürlü termik santral yok; ağaçlar, temiz 
hava soluyan insanlar var...

Gerze halkı, şu anda yapılması planlanan 80 yeni 
kömürlü termik santrale karşı Türkiye’nin her 
yerinde yaşam hakkını savunan herkes gibi haklı, 
kalabalık ve kararlıdır. Gerze’nin ilhamı hepimizin 
ilhamı, çünkü yapılan her yeni kömürlü santral 
kilometrelerce yol alıp hepimizin ciğerlerine girecek 
olan kanserojen maddeler demek. Değişen iklim- 
kaybolan geleceğimiz demek. Ama işte bazı şeyler, 
hayatı değiştirir ve dönüştürür.



Modayı Detoksla
Greenpeace, 20 Mart 2015 günü ünlü giyim markalarının, zehirli kimyasallardan arınma 
konusunda attıkları adımlara göre değerlendirildiği internet platformunu duyurdu. Greenpeace 
Detox kampanyası, şirketlerden 2020 yılına kadar tüm zararlı kimyasallar için “sıfır atık” sözü 
vermelerini ve tedarikçilerin kimyasal atık bilgilerini açıklamalarını talep ediyor.

Shell, Kuzey Kutbu 
programından vazgeçti!
Shell, Kuzey Kutbu petrol sondaj programından vazgeçtiğini açıkladı. Gerekçe olarak 
ise uygulamanın yüksek maliyeti, keşif çalışmalarının başarısız sonuçlanması ve 
Amerika Birleşik Devletleri hükümet düzenlemelerinin değişkenliğini gösterdi. Shell’in 
Kuzey Kutbu’ndan çekilmesi dört yıldır Kuzey Kutbu’nu koruma alanı ilan etmek için 
yürüttüğümüz küresel kampanya adına oldukça önemli bir adım!

Kaçkar Dağları’nda 
kimyasal uyarısı
Aralarında Kaçkar Dağları’nın da bulunduğu 
dünyanın en yüksek ve ıssız köşelerinde popüler 
doğa sporları markaları tarafından kullanılan 
kalıcı ve zararlı kimyasal izlerine rastladık. Bu 
doğrultuda “Kardaki İzler - Dünyanın ıssız 
bölgelerinde zararlı PFC’ler” isimli bir rapor 
yayımladık.



         
 
GREENPEACE AKDENİZ BASIM YAY.TAN.HİZ.LTD.ŞTİ.        
  
01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU        
  
         
 
 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015
 TL TL

A- BRÜT SATIŞLAR 13.492.449,19 12.539.628,22

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ 33.993,43 22.361,15

C- NET SATIŞLAR 13.458.455,76 12.517.267,07

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 6.582.378,15 3.157.883,76

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 6.876.077,61 9.359.383,31

E- FAALİYET GİDERLERİ 6.164.685,37 5.587.557,28

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 711.392,24 3.771.826,03

F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KAR 108.963,57 117.299,61

G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR 34.226,26 12.828,35

H- FİNANSMAN GİDERLERİ 81.950,31 300.510,10

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 704.179,24 3.575.787,19

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 7.891,97 311.744,57

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 94.150,33 75.222,88

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 617.920,88 3.812.308,88

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK.KARŞ. 142.414,24 777.506,35

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 475.506,64 3.034.802,53
         
 


