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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
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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 kuruluş
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2018 ve 2019’da öne çıkanlar
2018 YILI

Antarktika Okyanusu’nu Koru!
Dünya evimiz. 2018 yılına Antarktika Okyanusu’nu korumak için başlattığımız proje
ile merhaba dedik. Amacımız, Antarktika Okyanusu’nun dünyadaki en geniş koruma
alanı ilan edilmesi idi. Zira penguenler, balinalar, foklar ve orkalar (katil balina) gibi
muhteşem canlılara ev sahipliği yapan Antarktika Okyanusu, değişen iklim ve
büyüyen endüstriyel balıkçılığın tehdidi altında… Ne var ki Ocak ayının başından
itibaren tüm dünya çapında yürütülen projede Kasım ayında toplanan Antarktika
Okyanusu Koruma Komisyonu, teklifi değerlendirdi. 22 üyenin desteğine karşın
Norveç, Çin ve Rusya’nın karşı oyları, Antarktika Okyanusu’nda şimdilik dünyanın en
büyük koruma alanının oluşturulmasına engel oldu. Ne var ki biz Antarktika
Okyanusu ile birlikte okyanuslarımızın korunması için mücadeleye devam ediyoruz.
Ve inanıyoruz ki hep birlikte hareket etmeye devam edersek dünyanın can damarı
okyanuslarımızı koruyabiliriz.
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Javier Bardem ve Beren Saat’ten destek

2018 yılında ünlü isimler de Greenpeace ile birlikte daha yeşil bir gelecek için
mücadeleye katıldı. Dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Javier Bardem, Greenpeace
gemisi Arctic Sunrise ile birlikte Antarktika Okyanusu’nda bir koruma alanı
oluşturulması için Antarktika’ya gitti. Burada Antarktika Okyanusu’nun 270 metre
derinine iki kişilik özel bir denizaltı ile 2 saatlik bir dalış gerçekleştiren Bardem,
karaya döndüğünde ise koruma alanı için yetkililerle buluşarak, görüşmeler
gerçekleştirdi.

Bu sene boyunca Greenpeace ile birlikte mücadeleye
katılan bir diğer isim de ünlü oyuncu Beren Saat oldu.
Palm yağı uğruna yağmur ormanlarını talan ederek
orangutanların hayatlarını tehlikeye atan büyük
şirketlerin bu yıkımı bir an önce durdurması için
Greenpeace’in hazırladığı, tüm dünyada aynı anda
gösterime giren animasyon videoyu Türkiye’de ünlü
oyuncu Beren Saat seslendirdi. Yağmur ormanlarının
geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna dikkat çeken
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Beren Saat, “Palm yağı üretimi için yağmur ormanlarının yok edilmesi ve
orangutanların yuvalarından olması kabul edilemez. Bu yıkımı durdurmak için hep
birlikte harekete geçerek, orangutanların yakarışlarının duyulmasını sağlamalıyız”
dedi.

Trakya ve Eskişehir halkı, kömüre var gücüyle
“hayır” dedi
Çerkezköy’de termik ‘Olmaz Be Ya’

Başta kadınlar olmak üzere Çerkezköylülerin ormanlarını ve yaşam alanlarını
korumak için 2 yıldır sürdürdüğü kararlı mücadele sonucunda kömürlü termik santral
projesinin iptalini AKP Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel duyurdu. Ancak karar
resmileşmediği için mücadele devam ediyor. Greenpeace Akdeniz, bölgenin enerji
üretim alanı kapsamından çıkarılıp yeniden ormanlık alan olarak tanımlanmasını talep
ediyor. Bugüne kadar Trakya’da kurulmak istenen kömürlü termik santrallere karşı
70 bin kişi “OLMAZ BE YA” dedi.
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Kırklarelililer ÇED toplantısını yaptırmadı
Trakyalılar, Kırklareli Ovası’nın yanı başına yapılmak istenen kömürlü termik santral
projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Halkın Katılımı Toplantısı’na ellerinde
tencere, tava ve bastonlarla katıldı. Trakyalıların protestosu nedeniyle bakanlık
görevlileri toplantı alanına giremedi. Böylece ÇED toplantısı yaptırılmadı.
Greenpeace Akdeniz’in hava modellemesi raporuna göre Trakya’da yapılması
planlanan 3 termik santral toplamda 11 bin 230 erken ölüme neden olacak.

Eskişehir’de ihale 5 defa ertelendi

Eskişehir’in verimli tarım arazileri üzerine kurulmak istenen Alpu Kömürlü Termik
Santrali projesinin ihalesi bugüne kadar beş kez ertelendi. Greenpeace Akdeniz,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Eskişehir'in havasını, suyunu, tarım alanlarını
etkileyecek olan kömürlü termik santralin eksikliklerle/hatalarla dolu ÇED raporunu
iptal etmesini talep ediyor.
Eskişehirliler kömür istemediğini her fırsatta değişik eylemlerle dile getirdi. Bu
eylemlerden birinde de Eskişehirliler Porsuk Çayı’nda “Kömürü Es Geç” mesajı
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veren bir pankart açtı. Etkinlik, tüm dünyada fosil yakıtlara karşı başlatılan Break
Free (Kömürden Kurtul) hareketinin bir parçası olarak düzenlendi.

Türkiye’de bir Penguen

Antarktikalı bir penguen, temel besin kaynağı krili evinde bulamayınca Türkiye
yollarına düştü. 2 hafta boyunca İstanbul’dan Kars’a, İzmir’den Artvin’e Türkiye’nin
dört bir köşesinde hem yiyecek arayıp hem de evinin bulunduğu Antarktika
Okyanusu’ndaki 1.8 milyon kilometrelik alanın koruma alanı ilan edilmesi için
desteğinizi istedi. Sevimli penguenin Türkiye seyahati renkli görüntülere sahne oldu.

Mevsimler Alt Üst Oldu
Türkiye'de son yıllarda sonbahar ve ilkbaharın yarısı kışa, yarısı da yaza döndü. Yani
mevsimler altüst oldu. Bu yıla da iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları ve
orman yangınları damgasını vurdu. Miadı dolmuş petrol ve kömür gibi fosil yakıtların
aşırı tüketimi yüzünden dünyamızın giderek ısınmasına karşı harekete geçmek; iklim
değişikliği gerçeğini göstermek ve bu değişimin insan kaynaklı olduğunu anlatmak
için bir adım attık; “Mevsimler Alt Üst Oldu” dedik.
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Arıları Kurtardık

Greenpeace’in Türkiye çapında başlattığı ve büyük ses getiren projelerinden biri de
“Hepimiz Aynı Kovandayız” oldu. Arılara zarar veren ve Avrupa Birliği’nde kullanımı
yasaklanan neonikotinoid sınıfı tarımda kullanılan 3 kimyasal maddenin Türkiye’de
de yasaklanması talebi ile Ağustos ayında bir projeye başlandı. 4 ay gibi kısa bir süre
içerisinde 150 bin kişinin imzaları ile verdiği destek sayesinde bakanlık söz konusu 3
neonikotinoidin yasaklandığını açıkladı. Arılar kurtuldu.

2018’de Herkes Plastiği Konuştu
2018 yılında çevre mücadelesinde en çok dikkat çeken konulardan biri plastik
kirliliğiydi. Greenpeace, bir yandan hızlı tüketim ürünleri satan 11 büyük şirketin tek
kullanımlık plastik tüketimini azaltarak alternatif paketleme sistemleri geliştirmesini
talep etti. Bir yandan plastik kirliliğine karşı Bir Şeyler Haftası'nda (Make Something
Week) düzenlediği iki atölyede plastiğe alternatif ürünler geliştirdi.
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2019 yılı
Plastik kirliliğine karşı hem su altında hem semadaydık

Dünyada giderek artan plastik kirliliği hem çevreminizi hem deniz canlılarını hem de
insan sağlığını ciddi boyutta tehdit ediyor. Greenpeace Akdeniz olarak Avrupa
Birliği’nde yasaklanan tek kullanımlık plastiklerin Türkiye’de de yasaklanması için
proje başlattık. 365 bin kişinin imza verdiği proje, 2019 yılında Türkiye’de en çok
dikkat çeken çevre kampanyalarından biri oldu. Projemize destek veren oyuncular
Selen Seyven ve Öner Erkan’la animasyon videoları çektik. Plastik kirliliğine dikkat
çekmek için kah su altına indik, kah semada uçtuk. Türkiye’nin farklı illerinde plastik
atık toplayıp marka denetimi etkinlikleri gerçekleştirdik.
Proje kapsamında hazırladığımız “Türkiye’de Deniz Canlılarında Plastik Kirliliği”
raporumuzda Türkiye’de incelenen balıkların yüzde 44’ünün midesinde mikroplastik
bulunduğunu ortaya koyduk.
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Greenpeace ekibi İzmir’de boş bir alanda çevre koşullarına uygun olmayan şekilde
depolanan plastik atıkları görüntüleyerek suç duyurusunda bulundu. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı sahasında bu atıkların depolanmasına izin veren firmaya ceza
kesti.

Aldığımız iki nefesten birini okyanuslara borçluyuz

Aldığımız her iki nefesten birini borçlu olduğumuz okyanuslarımız iklim
değişikliğinden plastik kirliliğine, madencilik faaliyetlerinden aşırı avlanmaya kadar
çeşitli tehditlerle karşı karşıya. 2019 yılında Greenpeace’in başlattığı “Okyanusları
Koru” kampanyasına Greenpeace Akdeniz de katıldı. Amacımız bu yılın Nisan ayında
Birleşmiş Milletler’de okyanus koruma alanları oluşturacak güçlü bir Küresel
Okyanus Anlaşması imzalanmasını sağlamak. Bu yolda oyuncu Belçim Bilgin de
okyanus elçimiz olarak bize destek verdi.
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Hem çiftçiyi koruyalım hem tarımı kurtaralım
Türkiye’de çiftçiler her geçen gün güç kaybediyor. Geçmişte tarım ülkesi olan
Türkiye'de artık temel gıda ihtiyaçları bile ithal ediliyor. Ekolojik tarım modeli gıda
tedarikini şirketlerin değil, üretici ve tüketicilerin kontrol ettiği bir dünyayı destekliyor.
Bu, iklim kriziyle mücadele etmek için de çok önemli. Bu amaçla başlattığımız
“Çiftçiyi Koru Tarımı Kurtar” projesinde çiftçiyi korumak ve tarımın yeniden
kalkınması için belediyelerden üretici pazarı talep ediyoruz. İzmir ve Şile üretici
pazarlarındaki çiftçilerin videosunu çektik.

Rainbow Warrior Türkiye’deydi

Güneş, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek enerji
potansiyeline sahip olanı. Stadyumlar ise her kentin merkezinde yer alan, kitleleri
çeken ve kültür yaratan yapılar ve elektrik kullanımında da kayda değer bir paya
sahipler. Stadyumların güneş panelleriyle donatılması için “Güneş İçin Omuz
Omuza” projesi başlattık. Greenpeace’in efsane gemisi Rainbow Warrior da bu proje
için İstanbul’a geldi.
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Kömürde zaferlerle dolu bir yıl
2019, kömürlü termik santrallere karşı mücadelenin ve zaferlerin yılı oldu. Yıla çok
güzel bir haberle başladık. Çerkezköy’de özellikle kadınların başı çektiği mücadele
sonucunda Pınarça Köyü’nün yakınında meşe ormanına yapılmak istenen kömürlü
termik santral projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumsuz Kararı
verilmesiyle iptal oldu.
Kömürlü termik santrallere karşı verdiğimiz mücadelenin yıl boyunca meyvelerini
almaya devam ettik. Greenpeace Akdeniz, diğer çevre örgütleri ve bölgede
yaşayanların mücadelesi sayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye’nin en eski ve kirli 15 adet kömürlü termik santraline 2,5 yıl daha havayı
kirletme izni veren Madde 50 yasa teklifini veto etti.
Kahramanmaraş Afşin'de yapılması planlanan Afşin C kömürlü termik santralinin
ÇED süreci, rapordaki yetersizlikler nedeniyle durduruldu. ÇED raporunun gözden
geçirilmesi istendi. Kahramanmaraş Elbistan'da yapılmak istenen termik santral
projesi ikinci kez durduruldu. Eskişehir’de yapılması planlanan kömürlü termik
santralin ihalesi 7. kez ertelendi. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, Elbistan'ın
Akbayır Köyü’nde planlanan kömürlü termik santral projesinin “ÇED Olumlu”
kararının yürütmesini durdurdu.
Greenpeace aktivistleri, Türkiye’de kömürden en çok etkilenen bölgelerin başında
gelen Afşin’deki kömürlü termik santraline projeksiyon yöntemiyle “Bu baca zehir
saçıyor” mesajını yansıttı. Greenpeace Akdeniz’in hazırladığı "Afşin’de Kömürlü
Termik Santrallerin Bedeli" isimli hava modellemesi raporuna göre Afşin’deki
santraller bugüne kadar 17 bin erken ölüme neden oldu. Üstelik Afşin’e 4 tanesi
EÜAŞ’a ait olmak üzere toplamda 6 santral daha yapılmak isteniyor. Mevcut
santraller ve yapılması planlanan santraller ömürlerini tamamladığında toplamda 32
bin erken ölüme neden olacak.
Greenpeace Akdeniz’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan kömürlü termik
santral projelerini iptal etmesini ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmasını talep ettiği
“Kömürü Bırak” projesini 100 bini aşkın kişi imzaladı.
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Paris Anlaşması onaylanmalı
Türkiye iklim krizinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz havzasında
yer alıyor. Türkiye, Paris Anlaşması'nı 2015 yılında imzalamasına rağmen halen
onaylamadı.
Ancak iklim krizi beklemiyor bu amaçla “Türkiye Paris Anlaşması'nı Onaylasın”
projesi başlattık. Öğrencilerin iklim krizine karşı başlattığı grevlerin de yanındaydık.
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