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Merhaba
44 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.

44 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 tek geliri bireysel destekler ve 
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. Herhangi bir şirket ya da hükümet bu amaçlar doğrultusunda çalışmak 
isterse, hedeflerini gerçekleştirmeleri için geçici iş birlikleri yapabilir. Ancak bir gün fikirlerini 
değiştirip bu yoldan geri dönerlerse, Greenpeace de döner. Önemli olan söylemler değil; atılan 
adımlardır ve atılan adımlar, doğanın yararına olmalıdır. 

Çözüm üretmek 
Greenpeace çevre sorunlarına sadece işaret etmez, aynı zamanda çözümler üretmek için çalışır. 
İşte bu yüzden deniz rezervleri oluşturmak ve Enerji (D)evrimi’ni gerçekleştirerek temiz bir 
dünya ekonomisi yaratmak için 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)



2016’da 
öne çıkanlar

MSF ve Greenpeace ortak 
operasyonu
Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontieres/MSF) ve Greenpeace, 
Türkiye’den deniz yoluyla Yunanistan’a geçmeye çalışarak hayatlarını tehlikeye 
atan insanları kurtarmak için ortak bir operasyona imza attı. 
Midilli Adası’nın kuzeyindeki üç adet sert karinalı şişme botla yola çıkan MSF ve 
Greenpeace ekipleri, bu operasyon için Yunan Sahil Güvenlik ekibiyle koordineli 
çalıştılar. MSF sağlık ekipleri durumu kritik olanlara vakit kaybetmeden müdahale 
etmek ve gereken durumlarda bu kişileri hastanelere sevk etmek için karada 
bekledi. Ekipler operasyon çerçevesince yüzlerce insana yardım ulaştırdı.
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Kuzey Kutbunu kurtarmak için 
harekete geçtik
Kuzey Kutbu’nu kurtarmak için düzenlediğimiz kampanyanın gücü giderek arttı. Hep birlikte 
çok yol aldık ve daha da ileriye gidebiliriz diyerek 3 senelik mücadelenin ardından dünyanın 
en büyük petrol şirketi olan Shell’i Kuzey Kutbu’ndan uzaklaştırdık. 7 milyonun üzerinde insan 
Shell’e “dur” demek için mücadele etti.  Büyük petrol şirketlerinin bir daha Kuzey Kutbu’na 
ayak basmaması ve bölgenin küresel koruma alanı ilan edilmesi için imza kampanyası başlattık. 

Kutup Hayvanlarını Koruyalım
Kuzey Kutbu inanılmaz bir vahşi yaşama ev sahipliği yapıyor. Kutup ayılarından deniz 
gergedanlarına, tek boynuzlu balinalardan kutup baykuşlarına pek çok tür burada yaşıyor. 
Bu türlerin geleceği buz denizine bağlı ve bu buzlar korkutucu bir hızla eriyor.

Denizin üstünde avlanacak, dinlenecek, beslenecek bir buzul alan olmaması, Kuzey Kutbu’ndaki 
tüm canlı yaşamın tehdit altına girmesi anlamına geliyor. Bu buzul alan olmazsa, dişi kutup 
ayıları açlıktan zayıf düşecek ve üreme döngüleri tehlikeye girecek. Bebek kutup ayıları 
erişkinliğe ulaşmak için her zamankinden büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecek. 
Uzmanlar bu durumun önüne geçmek için küresel anlamda çaba göstermezsek, kutup 
ayılarının önümüzdeki 100 sene içinde Kuzey Kutbu’ndan tamamen yok olabileceğini söylüyor. 
Kuzey Kutbu kutup ayılarının evi! Ve biz bu evi korumak için sizlerle beraber mücadeleye 
devam edeceğiz
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Kömür endüstrisinin bugünkü ve 
gelecekteki su talebini santral santral 
inceledik.
Kömür, elektrik üretiminde en yoğun su kullanılan yöntemlerden biri ve bugün, dünyadaki 8 
bin 359 kömürlü termik santral ünitesi 1 milyar insanın temel tatlı su ihtiyacını karşılayacak 
kadar su tüketiyor. 
Eğer planlanan tüm kömürlü termik santraller inşa edilirse, kömürlü termik santrallerin 
tükettiği su tüm dünyada iki katına çıkacak. Kömürün sadece gökyüzümüzü kirletip iklim 
değişikliğini hızlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda bizi en değerli kaynağımızdan, yani 
sudan da yoksun bıraktığını biliyoruz. 

• Hesaplamalarımıza göre, var olan kömürlü termik santraller tek başına yılda küresel olarak 
19 milyar metreküp tatlı su tüketiyor. Eğer kömür çıkarımında kullanılan suyu da eklersek bu 
rakam yılda 22.7 milyar metreküpe yükseliyor. 

• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) insanların günlük temel su ihtiyaçlarının 50 ila 100 litre 
arasında olduğunu belirtiyor. Bu hesaplamalara göre, kömür endüstrisi 1.2 milyar insanın 
temel su ihtiyacını karşılamak için yeterli olan miktarı tüketiyor. 

• 2013 yıl sonu itibariyle işleyen 8 bin 359 kömürlü termik santral ve 2 bin 668 yapılması 
planlanan santral var. Eğer bunların hepsi hayata geçerse santrallerin kullandıkları su yıllık 
32 milyar metreküpe yükselecek. 

• Bugün yıllık tatlı su artışının kullanılan suyun altında kaldığı ülkelerde ciddi kömürlü termik santral 
planları yapılması son derece korkutucu... Dünyada inşası planlanan kömürlü termik santrallerin 
4’te 1’inin de bu alanlarda kurulması planlanıyor. Greenpeace’in “kırmızı liste alanları” adını verdiği 
bu bölgelerin başında ise Çin, Hindistan ve Türkiye geliyor. 
Çözüme ulaşmak için ne yapabiliriz? 

• Enerji üretimi sırasında su tüketimi çok yüksek olan kömür gibi kaynaklardan, üretim esnasında 
suyun çok az tüketildiği ya da hiç tüketilmediği rüzgar ya da güneş enerjisine geçiş yapılmalı. 

• Özellikle kırmızı liste alanlarında yapılması planlanan kömürlü termik santraller, yenilenebilir 
enerji planları ile değiştirilmeli. Bu sayede Çin’de yılda 1.8, Hindistan’da ise 1.2 milyar metreküp su 
tüketiminin önüne geçilmiş olacak. 

• 40 yaş üstündeki santraller kapatılmalı. Bu sayede sadece ABD 9 milyar metreküp sudan tasarruf 
edilmesini sağlayacak. 

• Yeni kömürlü termik santral projelerine izin vermeme- si için Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na yaptığımız çağrıya komur.imza.gp sitesinden katabilirsiniz. 
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Çanakkale ve Soma’da 
yaşayan kadınlar, kömürü 
değil yaşamı seçti.
Türkiye’nin çevre hareketinde aktif rol oynamış 10 kadınla 
görüşürek hazırladığımız “Kadınlar Kömürü Değil Yaşamı 
Seçiyor” isimli videoda kadınlar kömürlü termik santrallere 
neden karşı olduklarını ve verdikleri mücadeleyi anlattılar. 
Çanakkale ve Somalı kadınlar, insan hayatını ve çevre koşullarını 
olumsuz yönde etkileyen kömürlü termik santrallerin bir kadın 
olarak kendilerini nasıl ekonomik hayatın dışına iterek eve 
hapsettiğini de dile getirdiler. 

Videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Türkiye’de Hava Kirliliğini ortaya koyan 
“Kara Rapor” yayınlandı
Geçtiğimiz kış ayında tüm dünyada “kırmızı alarm” seviyesine yükselen hava kirliliğinin Türkiye’deki 
boyutunu Temiz Hava Hakkı Platformu ile hazırladığımız raporla gözler önüne serdik. 
 “Türkiye’de Hava Kirliliği: Kara Rapor” adlı rapor 24 Mart’ta düzelenen bir basın konferansı ile 
kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’de hava kirliliği ölçümü yapılan tüm istasyonlardan alınan veriler 
ışığında hazırlanan raporda yer alan çarpıcı gerçekler şöyle: 

• Türkiye’de hava kirliliğine neden olan partikül madde (PM10 Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesin 
kanser yapıcı madde olarak sınıflandırılıyor) 81 ilin 50’sinde güvenilir limitlerin üzerindeydi. 

• Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hava kalitesi limiti dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ise 
Türkiye genelinde sadece Çankırı’daki değerlerin limitin altında olduğu görüldü. 

• Özellikle Samsun (İlkadım Hastane), Bursa, Manisa, İstanbul (Esenyurt), Adana (Valilik), Kayseri 
(Hürriyet) ve Bursa (Beyazıt Cad.) istasyonlarında, yılda 250 günden fazla süre boyunca (327-256 
gün) günde 50 μg/ m3’den daha fazla PM10 düzeyi ölçümü yapıldı. 
Kömürlü termik santraller nedeniyle Türkiye’de her yıl en az 2 bin 876 erken ölüm, 4 bin 311 
hastaneye yatış ve 637 bin 643 işgünü kaybı yaşanıyor. 
Türkiye’nin hava kirliliği konusundaki yasal mevzuatı DSÖ’nün düzenlemelerinin gerisinde; temiz 
hava hakkı 2019-2020 hedeferine ulaşmak için öncelikle kömüre dayalı enerji üretiminden 
vazgeçilmeli ve etkili önlemler derhal alınmalı. 
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https://www.youtube.com/watch?v=oW2oiReTXd8


O Tavuğu “Yutmayız”
Endüstriyel tavukçuluğun ürünlerini soframızda, restoranımızda, kantinimizde istemiyoruz! 
Geçmişte yürüttüğümüz kampanyalar ile gıda endüstrisinde GDO’ların ithal iznini kısıtlamayı 
başarmıştık. Şimdi tavuk şirketlerinden 2020 yılına kadar tüm üretim zincirini sağlığa ve çevreye 
zarar vermeyecek şekilde yeniden düzenlemesini talep ettik. Sağlığımızı ve çevremizi tehdit eder 
hale gelen tavukçuluk endüstrisini odağımıza aldığımız kampanyamızda ‘Yutmayız!’ diyerek tavuk 
üretim şirketlerini harekete geçmeye çağırdık. 
 

Kuzey Kutbu’nda Yeni 
Deniz Sondajına Hayır!
ABD Başkanı Barack Obama Kuzey Kutbu’nu iklim 
değişikliğinin yarattığı tehditlerden koruyacağına söz 
vermesine rağmen  ilginç bir şekilde ABD hükümeti 
Kuzey Kutbu’nda yeni sondajların yolunu açacak bir tasarı 
üzerinde çalışmaya başladı. Greenpeace ailesi olarak Fosil 
yakıtları yer altında bırakması ve yeni sondaj planlarının 
önüne geçmesi için bir imza kampanyası başlattık.

Plastik mikro tanecikler yasaklansın
Her gün kullandığımız diş macunu ve yüz yıkama jellerine, gerek olmadığı halde zararlı plastik 
“mikro tanecikler” ekleniyor. Bu tanecikler filtrelenemeyecek kadar küçük oldukları için denizlere 
akıyor, deniz canlıları bu plastikleri yiyor. Amerika ve Kanada, şirketlerin bu gereksiz plastiği 
kullanmasını yasakladı. Denizlerimiz ve deniz canlıları için, tüm dünyada mikro plastiklerin 
kullanımı yasaklanması için bir imza kampanyası başlattık.

Güneş Karavanı 
Yollarda
Türkiyenin değerli hazinesi güneş 
ışığının peşine düştük. Güneşin elektrik 
üretimindeki çevresel faydalarını göstermek 
amacıyla hazırladığımız güneş enerjisi ile 
donatılmış bir “Güneş Karavanı ile ege 
kıyılarını dolaştık.

“Dünyayı Tüketmek: Kümes Hayvancılığı 
Odağında Küresel Hayvancılık Sektörü” 
raporu yayınlandı

Tavukçuluk sektörü, Türkiye’de ve 
dünyada hızla büyümekte ve bu 
büyüme çevreye ve sağlığa mal olsa 
da daha fazla büyümek için çaba 
gösteriyor. Mayıs ayında yayınladığımız 
raporda; ormansızlaşma, antibiyotik 
ve bakteriler ölçeğinde gıda güvenliği, 
GDO’lu yemler ve biyoçeşitlilik gibi 
birçok konuda dünyamızı ve sağlığı 
nasıl etkilediğini araştırdık.
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Efsane Gemi Rainbow Warrior 
Türkiye’de
Rainbow Warrior, “Güneşe Yelken Aç!” sloganıyla Eylül ayında Türkiye’yi ziyaret etti. Efsane 
gemi Türkiye turuna 6 Eylül’de Bodrum’dan başlayarak, 10-11 Eylül’de Türkiye’nin ilk “sakin 
şehri” olan Seferihisar, Sığacık’a uğradı. 13-14 Eylül tarihleri arasında Çeşme, 16 Eylül’de 
de Bozcaada kıyılarına yanaşan efsane geminin son durağı ise İstanbul oldu! 

Türkiye’de Güneş 
Kahramanları
Aldıkları inisiyatifle Güneş enerjisine geçiş yaparak 
yüzünü güneşe dönen kahramanlarımızı hazırladığımız 
filmlerle bir araya getirdik. Kahramanlarımızın 
hikayelerini aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.

Sinop’tan ev hanımı Kezban Karaman

Konya’dan çiftçi Esat Arslan

İzmir Güzelbahçe’den çoban Mehmet Kahya

Bursa’dan imam Cemil Sancar

İstanbul’dan müzisyen Taner Öngür

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer

Dünya enerji piyasalarında değişen paradigmalara, gelişmelere, 
finansal kuruluşların enerji alanındaki son yatırım analizlerine ve 
de sürdürülebilir yatırımlar alanındaki çalışmalara Enerji Masası 
üzerinden üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Enerji Masası’nı takip ederek ve e-posta listesine kaydolarak sen de 
bu alandaki gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz.

Küresel ve Türkiye enerji 
piyasalarıyla ilgili analizleri “Enerji 
Masası” adlı bir sitede topladık.
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© Robert Visser / Greenpeace

© Aytunç Akad / Greenpeace

https://www.youtube.com/watch?v=auRwvIIBec4
https://www.youtube.com/watch?v=RUKHALyGnHU
https://www.youtube.com/watch?v=FPLSJNhKTww
https://www.youtube.com/watch?v=wHc0BRYfCaM
https://www.youtube.com/watch?v=482DaU6tcCU
https://www.youtube.com/watch?v=ZfN1KWY-Czo
http://enerjimasasi.org/?webnews 
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GREENPEACE AKDENİZ BASIM VE TANITIM HİZ.LTD.ŞTİ.        
  
01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR  GİDER TABLOSU*        
  
         
 
 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016
 TL TL

A- BRÜT SATIŞLAR 12.539.628,22 11.414.128,72

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ 22.361,15 13.658,23

C- NET SATIŞLAR 12.517.267,07 11.400.470,49

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 3.157.883,76 4.819.508,00

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 9.359.383,31 6.580.962,49

E- FAALİYET GİDERLERİ 5.587.557,28 6.433.487,20

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 3.771.826,03 147.475,29

F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KAR 117.299,61 3.849,97

G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR 12.828,35 16.308,10

H- FİNANSMAN GİDERLERİ 300.510,10 269.367,89

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 3.575.787,19 -134.350,73

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 311.744,57 21.662,42

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 75.222,88 192.301,29

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 3.812.308,88 -304.989,60

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK.KARŞ. 777.506,35 0,00

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 3.034.802,53 -304.989,60
         
 
*2016 yılında dergi şatışlarımızda düşüş gözlemlenmesine rağmen çevre ve iklim 
değişikliği konularında iletişim çalışmaları planlandığı şekilde yürütülmüştür. 2016 Yılının 
-304.989,60 TL zararla kapanması finansal planlarımız çerçevesinde gerçekleşmiştir.


