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Merhaba
45 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.

45 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



Şiddetsizlik 
Greenpeace, şiddetin her türlüsünün etik 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)



2017’de 
öne çıkanlar

Enerjide Nostaljiye Yer Yok
Nükleer, günümüzün ihtiyaçlarını karşılamayan çağ-dışı bir teknoloji. Eskiden 
nükleere yatırım yapan ülkeler artık bu merkezileşmiş sistemlerden, ağır 
sermaye yatırımlarından, tek mühendisin hatasıyla bile faciaya dönüşebilecek 
riskli operasyonlardan uzaklaşmak için adımlar atıyor; kendileri akıllı şebekelere 
bağlı merkezsizleşmiş enerji üretim sistemleri benimsiyor. Ancak takipçi ve 
gelişen ekonomilere nükleer teknolojiyi yüksek maliyetlerle pazarlamaya ve 
normalleştirmeye devam ediyorlar. Bütün dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına 
doğru yönelirken Türkiye’de 1960’lardan kalma antikalaşmış bir enerji üretim 
biçimi olan nükleere karşı ısrar devam ediyor. 
Gelişmiş ekonomiler daha düşük maliyete daha yüksek dönüşü olan yenilenebilir 
enerji teknolojilerine geçiş için adımlar atarken, bu yıl Akkuyu NGS projesi 
planlanışının 41’inci yılını tamamlıyor. Türkiye’de ise dünya çapında yıllar önce 
zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçen nükleer santral teknolojisi hala gündemi 
meşgul etmeye devam ediyor. 
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Biz de “Enerjide Nostaljiye Yer Yok” projemizde nükleerin dünyadaki 
yerini ve Türkiye’deki tarihini interaktif bir hikaye halinde anlatmayı, bu 
50 yıllık muazzam kaynak israfı hakkında yanlış bilgi bulutunu ortadan 
kaldırmayı amaçlıyoruz. Projemizin görsel dilini Penguen dergisindeki 
“Her Şey Olur” köşesiyle tanınan Karikatürist Cem Dinlenmiş ile 
birlikte tasarladık. Bu birliktelik 2017 yılında hala nükleerden 
bahsediyor olmanın saçmalığını samimi bir dille ve kara mizah 
öğeleriyle yansıtan bir proje oluşturmamızı ve düzenli yayınladığımız 
dergimiz vasıtasıyla kamuoyuna ulaşarak nükleer konusunda bir 
farkındalık yaratmamızı sağladı. 

Greenpeace Akdeniz Çernobil felaketinin 6’ıncı 
yıldönümünde düzenlediği etkinlikte felaketin 
sorumlusu; ayrıca Akkuyu NGS’nin mimarı, sahibi 
ve operatörü olan Rosatom şirketinin geçmişteki 
kusurlu faaliyetlerini gözler önüne seren bir rapor 
yayımladı ve Rosatom şirketinin karıştığı skandallar 
Greenpeace Derginin 113. sayısında duyuruldu
Deprem sonrası Fukuşima Daiçi Nükleer Güç 
Santrali’nin 3 nükleer çekirdeğinin arızalanıp eridiği 
felaketin 6’ıncı yıldönümünde hayatını kaybeden, 
mağdur olan ve tahliye edilen insanların anıldığı 
etkinlikte Greenpeace Akdeniz yetkilileri Japonya, 
ABD ve Rusya’da yaşanan felaketlerin Türkiye’de 
tekrarlanmaması için nükleer teknolojisinden 
vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Rapora ulaşmak için 

Rosatom Riskleri 
Raporu
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https://www.greenpeace.org/turkey/Global/turkey/report/2017/Rosatom_Riskleri.pdf


5. Uluslararası İstanbul 
Akıllı Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı’na Katıldık
5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı İstanbul’daydı
Dünya Enerji Birliği tarafından en önemli etkinlikler arasında gösterilen 5. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı 19-20-21 Nisan 2017 tarihlerinde 
İstanbul Kongre Merkezi’nde, İtalya’nın ülke partnerliğinde gerçekleşti. T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayesinde organize edilen ICSG 
İstanbul 2017’ye bu yıl basta İtalya olmak üzere birçok ülkenin enerji ve sanayi bakanları 
katıldı; ayrıca akıllı şebeke çözümleri sunan yaklaşık 300 uluslararası firma, 50 ülkeden 
heyetler, enerji üretim ve dağıtım şirketleri de fuardaki yerini aldı.
Greenpeace Akdeniz de Türkiye’nin yenilenebilir enerjilere geçişte yol planını çıkaran Enerji  
[d]evrimi Raporu’nu ve enerji çözümlerini tartışmak üzere 3 gün boyunca fuardaydı.

3 ilde 75 kişiye Güneş Enerjisi 
Eğitimi Verildi
Greenpeace Akdeniz olarak Türkiye’de çatıların güneş panelleri ile donanmasının önündeki 
bürokratik engellerin kaldırılması için düzenlediğimiz “Gölge Etme” projesi kapsamında 
İstanbul, İzmir ve Kayseri’de olmak üzere 3 eğitim verdik.  75 kişinin katıldığı eğitimlerde 
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline ve güneş enerjisine dair teorik bilgiler verildi; 
Kayseri’de güneş paneli üretimi (fotovoltaik) yapan bir fabrika gezilerek öğrenilen bilgilerin 
pratikteki yansımaları gözlemlendi. 
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Güneş Enerjisi Bilgilendirme Çalışmaları
Türkiye, yılda 2700 saat güneş alıyor. Güneş enerjisine dayalı kurulu gücü ise sadece1 GW! Bir 
başka deyişle dünyada en fazla güneş alma oranlarında zirveye oynayan ülkemiz, böylesi güçlü bir 
enerjiyi değerlendirme konusunda maalesef henüz zirveden çok uzakta. Zirvenin önündeki en büyük 
engellerden biri de bürokrasi.
Zirveye giden yoldaki bu engellerin kaldırılması adına Nisan ayında küçük ama umut veren bir 
adım atıldı. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 10 Nisan’da kişilerin çatılarına kuracakları 
güneş panelleri ile üretecekleri elektriğin fazlasını şebekeye geri satarak tüketicinin yanı sıra üretici 
olmalarını da sağlamasının önündeki engelleri kaldırması beklenen ‘taslak’ı yayınladı.
Ne var ki taslak beklenen kolaylıkları henüz sunmuyor, mevcut yönetmelikten çok da farklı bir şey 
getirmiyor. Bir başka deyişle yoğunlukla çatı uygulamalarını kap- sayacak 10 kW altını hedefleyen 
bu taslak; şu anda 10 kW altını da kapsayan ama esasında 1MW altı lisanssız elektrik üretimi için 
hazırlanmış yönetmelikten çok farklı değil.

Taslak 10 Nisan’da yayınlanmasının ardından, 24 Nisan 2017 tarihine kadar kamuoyu ile sivil toplum, 
akademisyen, uzman ve güneş enerjisi sektörünün değerlendirmelerine sunuldu. 

Bu süreçte biz de Greenpeace Akdeniz  olarak, sunulan taslağın çatılara güneş paneli kurulmasının 
önündeki bürokratik engelleri kaldıracak içeriğe kavuşması için önerilerde bulunduk. 
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Plastik Kullanımına Karşı 
İletişim Kampanyası başlatıldı.
Son 10 yılda önceki 100 yılda olduğundan daha fazla plastik üretildi. Bu, 
plastik kirliliğini iklim değişikliği ve aşırı avlanmayla birlikte okyanuslarımız 
için en büyük tehditlerden biri haline getirdi. Günümüzde denizler 
kayıp oltalardan plastik poşetlere, şişe kapaklarından sigara filtrelerine, 
yiyecek paketlerinden pipetlere, kıyafetlerdeki mikro fiberlerden tüketici 
ürünlerindeki mikro taneciklere kadar her türlü plastiği içinde barındırıyor. 
Okyanuslarda bulunan büyük miktarlardaki plastik kalıntılar deniz 
hayvanlarını çok daha fazla etkiliyor. 

Yutmayız Projesi - 
Tavuk davasında beraat
Tavukçuluk endüstrisinin sağlığımızı ve çevremizi tehdit eden uygulamaları uzun zamandır hepimizin 
zihnini meşgul ediyordu. “Yutmayız” projemiz işte bu sırada ortaya çıktı ve on binlerce kişiyle birlikte 
tavukçuluk endüstrisinden şeffaflık ve pozitif dönüşüm talep ettik. 
Markalardan cevap beklerken önce ihtarnameler geldi, ardından sitemiz karartıldı. Çok geçmeden 
projemizin bütün seyrini değiştiren bir haber aldık: Keskinoğlu, Greenpeace Akdeniz’e dava açmıştı. 
Keskinoğlu bu davayı açarak, sofraya huzurla oturmak isteyen herkesi karşısına aldı. 
2016 yılı Mayıs ayında başlattığımız Yutmayız projesine karşı Keskinoğlu’nun “haksız rekabet” iddiası 
ile açtığı davada zafer bizim oldu. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar 
celsesinde mahkeme, Keskinoğlu’nun “haksız rekabet” iddiasını asılsız bularak, “yasal unsurların 
oluşmadığı” gerekçesiyle Greenpeace Akdeniz’in haklılığına hükmetti. Böylece Greenpeace Akdeniz 
yetkilileri hakkında, “haksız rekabet fiilini işlemek” suçundan, iki yıla kadar hapis cezası istemiyle 
açılan davada; Keskinoğlu’nun haksızlığı mahkeme tarafından onaylandı.

Bu dava sürecine dair tüm gelişmeler dergimiz ve web sitemiz aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı
© Greenpeace



Güneş Rehberi yayında
Türkiye’den çok daha düşük güneşlenme saatine sahip ülkeler güneş enerjisinden elektrik 
üretiminde çok daha öndeler. Örneğin, Almanya gibi güneşlenme saatinde bizim çok 
gerimizdeki bir ülke, güneş enerjisinden bizden 40 kat fazla elektrik üretiyor. Bu üretimin 
yüzde 60’ından fazlasını bireyler kendi çatıları ve kurdukları kooperatiflerde üretiyorlar.

Biz de hem ülkemizde bireyler güneş enerjisinden elektrik üreterek sağlıklı ve güvenli bir 
gelecek için enerji dönüşümünün parçası olsun, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunsun 
diye bireysel üretimin önündeki bürokratik engelleri kaldırmak üzere “Gölge Etme” projesini 
başlattık. Hazırladığımız “Güneş Rehberi” sitesiyle de çatısına güneş kurulumu yapmak 
isteyen bireyler için mevcut süreci anlattık. Amacımız güneş potansiyelinin yüzde birini bile 
henüz kullanmayan ülkemizde bu oranın artmasına öncülük etmek isteyen bireyler için 
kolaylık sağlamak.
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GREENPEACE AKDENİZ BASIM YAY. TAN. HİZ. LTD. ŞTİ.        
  
01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR  GİDER TABLOSU        
  
         
 
 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017
 TL TL

A- BRÜT SATIŞLAR 11.414.128,72 11.818.648,52

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ 13.658,23 13.356,14

C- NET SATIŞLAR 11.400.470,49 11.805.292,38

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 4.819.508,00 4.575.552,90

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 6.580.962,49 7.229.739,48

E- FAALİYET GİDERLERİ 6.433.487,20 6.725.606,68

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 147.475,29 504.132,80

F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KAR 3.849,97 323.807,00

G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR 16.308,10 83.825,81

H- FİNANSMAN GİDERLERİ 269.367,89 256.618,54

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -134.350,73 487.495,45

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 21.662,42 6.454,46

J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 192.301,29 46.121,87

DÖNEM KARI VEYA ZARARI -304.989,60 447.828,04

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK.KARŞ. 0,00 76.252,32

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -304.989,60 371.575,72
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