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PLASTİK
KİRLİLİĞİYLE
MÜCADELEYE
DEVAM 
EDİYORUZ! 
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Plastik kirliliğiyle  
mücadeleye devam  
ediyoruz! 
Plastik, üretiminden bertaraf 
sürecine kadar her geçen 
gün iklim krizini tetikleyen 
bir hammadde. Eğer üretimi 
ve bertaraf edilmesi mevcut 
eğilimlerle devam ederse, 
2050 yılına kadar yaklaşık 56 
milyar ton karbon salımına 
neden olacak. Başka bir 
deyişle plastik üretimi, küresel 
ısınmayı 1,5 C’nin altında 
tutmak için sahip olduğumuz 
karbon bütçesinin tek başına 
yüzde 10-13’ünü tüketmiş 
olacak. 
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Tarım can çekişiyor, 
üretici pazarları şart
Greenpeace Akdeniz’in 
“Türkiye’nin Gıda Sistemi 
ve İstanbul’un Tedarik 
Zinciri” başlıklı raporu, 
tarım ve gıda alanında 
karşılaştığımız temel 
eğilim ve sorunları anlatıp 
çözüm önerileri sunuyor. 
Raporun öne çıkan bulguları 
gıda sistemindeki eksik 
ve belirsizlikleri özetler 
nitelikte... Çözümün 
en başında ise üretici 
ve tüketiciyi doğrudan 
buluşturan üretici pazarları 
geliyor.10

santraller kapatılsın 
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. Erdoğan’ın ilk vetosu olan bu yasa tasarısına karşı termik santrallerin 
bulunduğu yerde yaşayanlar Yeşil Barış (Greenpeace) Derneği ile birlikte 15 kömürlü 
termik santralin kapatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurmuştu.

* Söz konusu teklif: Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Dijital 
Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi’dir.

22 Kasım’da yasa tasarısı yeniden meclise geldi ve 
Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin oylarıyla Meclis’te kabul edildi. Düzenleme Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını bekliyor-
du. Erdoğan, Madde 50 yasa teklifini veto etti. 

“Bu karar kirli enerjiden çıkışın sonu olmalı!”

Greenpeace avukatı Deniz Bayram veto kararını şu 
sözlerle değerlendirdi: ‘‘Türkiye’de 15’ten fazla termik 
santralin 2,5 yıl daha zehir saçmasına izin veren yasa-
nın vetosu umuyoruz ki Türkiye’de kirli enerjinin de sonu 
olur. Vetonun gerekçesi olan Anayasa’nın 56. Maddesi 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, bu ya-
sanın tekrar gündeme gelmesinin önünü kesmektedir. 
1 Ocak 2020 tarihi itibariyle filtre, kül barajı gibi çevre 
yatırımlarını yapmamış santrallerin faaliyetlerinin durdu-
rulması gerekmektedir. Greenpeace olarak yıllardır zehir 
saçan bu santrallerin faaliyetlerinin bulunduğu bölgede 
yaşayan halk daha fazla zehirlenmeden durdurulmasını 
istiyoruz. Bu veto kararı kirli enerjiden çıkışın sonu, Tür-
kiye’de enerji dönüşümünün dönüm noktası olmalıdır.’’

Yasayla ilgili süreç 

2013 yılında 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ilk 
yürürlüğe girdiğinde, yasanın Geçici 8. Maddesi ile kö-
mürlü termik santrallerin özelleştirilmesinin ardından, 
bu santrallerin çevre yatırımlarını tamamlamaları için 
2018’e kadar süre tanındı. 2014 yılında Anayasa Mah-
kemesi, Anayasa’nın 56. Maddesi gereğince, çevre ya-
tırımlarının bu kadar ertelenmesinin anayasaya aykırı 
olduğuna karar vererek Geçici 8. Madde’yi iptal etti.

2016 yılında kanunda tekrar düzenleme yapıldı ve çev-
re yatırımlarının tamamlanması için verilen süre Aralık 
2019’a kadar uzatıldı. Şubat 2019’da söz konusu sant-
rallerin çevre yatırımlarına iki yıl daha erteleme getiren 
Maden Kanunu Teklifi’nde yer alan 45. Madde, tüm si-
yasi partilerin ortak önergesi ile Maden Kanunu teklifin-
den çıkarılarak komisyona geri çekildi.

Greenpeace Akdeniz, Temmuz ayında söz 
konusu 15 santralden ikisinin yer aldığı Kütahya 
Seyitömer ve Tunçbilek’te yaptığı 24 saatlik 
hava ölçümü sonucu hava kirliliğinin Dünya 
Sağlık Örgütü’nün limit değerinin üç katı  
olduğunu ortaya çıkarmıştı.

© İmre Azem / Greenpeace

Veto yiyen 
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Plastik kirliliğiyle 
mücadeleye devam 
ediyoruz!
Plastik, üretiminden bertaraf sürecine kadar her geçen gün iklim krizini 
tetikleyen bir hammadde. Eğer üretimi ve bertaraf edilmesi mevcut eğilimlerle 
devam ederse, 2050 yılına kadar yaklaşık 56 milyar ton karbon salımına neden 
olacak. Başka bir deyişle plastik üretimi küresel ısınmayı 1,5 C’nin altında 
tutmak için sahip olduğumuz karbon bütçesinin tek başına yüzde 10-13’ünü 
tüketmiş olacak.* Greenpeace Akdeniz olarak mücadelemizin tarihçesi 

epey uzun. Bununla birlikte plastik kirliliği ile mücadele-
de bireyler, şirketler ve devletler gibi birçok paydaşa da 
görev düşüyor. Bu noktada kararlı olabilmek çok önemli. 

• Bireylerin söz vererek plastik ürün tüketimini azaltma-
yı hedefledikleri “Plastik Kirliliğine Dur De” isimli vaat 
platformu güncelliğini koruyor. Bunun yanı sıra bireyler 
kendi kararları gereği plastik kullanımını en aza indirebi-
lir, atık oluşmasının önüne geçebilir. “Plastiksiz Denizler 
Hareketi: Plastiksiz Gelecek Rehberi” içeriğinin deste-
ğiyle çevresinde farkındalık yaratıp davranış değişikliği-
nin ilk halkasını oluşturabilir. 

• Şirketlerin plastik kirliliğini azaltmak için atması ge-
reken çokça adım var. 2019 yılında 31 şirketle birlikte 
Coca Cola plastik verilerini ilk kez yayımladı. Örneğin 
sadece Coca Cola’nın yıllık ürettiği tek kullanımlık şişe-
lerle Ay’a 31 kez gidip gelinebilir; bu dakikada 167.000 
şişenin üretimi anlamına geliyor.** Greenpeace Akdeniz 
olarak 2017’de uluslararası yürütülen kampanyaya ka-
tılarak Coca Cola’ya karşı “Plastiğe Boğma” projesini 
yürüttük, Coca Cola’dan plastik tüketimini azaltmasını 
istedik. 

• 2018’de “Şirketler Plastik Kirliliğini Durdurmalı” proje-
siyle gıda, içecek ve banyo malzemeleri gibi hızlı tüke-
tim ürünleri satan (Coca-Cola Company, Colgate-Pal-
molive, Danone, Johnson and Johnson, Kraft Heinz, 
Mars, Nestlé, Mondelez, PepsiCo, Procter & Gamble 
ve Unilever) 11 büyük şirketten tek kullanımlık plastik 
paketleme malzemelerini kullanmaktan vazgeçmelerini 
ve alternatif paketleme sistemlerine yatırım yapmalarını 
talep ettik. Biliyoruz ki şirketlerin üzerlerine daha faz-
la sorumluluk alması ve kurulu düzeni değiştirmek için 
gerçekçi çözümler üretmesi gerekiyor. Henüz gerçekçi 
vaatlerde bulunan bir şirket yok. 

• Devletlere düşen görevler ise farklı. AB Tek Kullanımlık 
Plastikler Direktifi gereği AB üye ülkeleri tek kullanımlık 
plastiklerin Temmuz 2021 itibarıyla raflardan kalkacağını 

ve bu ürünlere yasak ve azaltım hedefi uygulanacağını 
duyurdu. 

Greenpeace Akdeniz olarak Nisan 2019’dan bu yana tek 
kullanımlık plastik ürünlerin Türkiye’de de yasaklanma-
sına ilişkin projemizi yürütüyoruz. Yasaklanmasını talep 
ettiğimiz ürünler sadece bir-iki dakika kullanıp attığımız, 
gerçekten ihtiyacımızın olmadığı ve alternatiflerinin de 
mevcut olduğu plastik pipet, plastik tabak, çatal, kaşık, 
içecek karıştırıcıları, köpüklü gıda ve içecek kapları ve 
balon çubuklarından oluşuyor. Bu ürünler Avrupa sa-
hillerindeki plastik kirliliğinin çoğunluğunu oluşturduğu 
için yasaklanacak. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’ye 
baktığımızda da tablo çok ciddi… 

• Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 
92,8’inde plastik var. Ayrıca bu havzada her 4 metreka-
reye 1 plastik atık düşüyor. Ekim ayında yayımladığımız 
“Plastikten Kurtul: Oltaya Gelme” raporu da tehlikenin 
boyutunu gözler önüne seriyor: Türkiye denizlerinde in-
celediğimiz 243 adet balık, 32 adet karides ve 317 adet 
midye dolmanın neredeyse yarısında “tek kullanımlık 
plastik” kaynaklı mikroplastik kirliliği var. 5 milimetreden 
küçük mikroplastikler, neredeyse her iki balıktan birin-
de ya da her 10 midye dolmanın 9’unda mevcut. Hem 
deniz hayatını, deniz canlılarını hem de insan sağlığını 
ciddi şekilde tehlikeye atmış durumdayız. 

• Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına ilişkin tale-
bimizi, 311.119 imzacının desteğiyle Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakarecisi 
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’a taşıdık. Tek kullanımlık 
plastiklerin yasaklanmasının Sıfır Atık genel esasları ge-
reğince kaynakların verimli kullanılması ve atık oluşumu-
nun önlenmesi ana amacını destekler nitelikte olduğu 
bilgisini paylaştık. Bu konu ile ilgili olumlu adımlar atı-
lacağı ancak biraz daha zaman gerektiği yanıtını aldık.

İki dakika bile kullanmadığımız plastikleri kendimizden 
uzaklaştırarak, çöpe atarak yok edemiyoruz. Bu yüzden 
bekleyecek zaman yok, mücadeleye devam ediyoruz.© Markel Redondo / Greenpeace
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* Plastic Atlas, 2019, Sf. 9 / ** Sf. 13
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COP25: Kundaklanan 
gezegen* ve iklim krizi 
karşısında yerinde saymak
İklim kriziyle mücadelede ülkelerin yol haritalarının tartışıldığı COP25, 2-15 Aralık 
tarihleri arasında Madrid’de gerçekleşti. Resmi müzakerelerle sonuç bildirgesi 
üzerinde anlaşılamayan zirve iki gün daha uzatıldı ama sonuç hüsran oldu.  
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve birçok sivil toplum kuruluşu, COP25’i hayal 
kırıklığı olarak niteledi...

Onur Akgül / Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu

İklim krizinin her geçen gün daha sert sarstığı gezege-
nimiz ve üzerindeki misafirler, yani bizler, bir COP daha 
geçirdik. Yıllık yok oluş ile hayatta kalış arası müzake-
remizi bu sene de “atlattık”.

İklim kriziyle mücadelede ülkelerin yol haritalarının 
tartışıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçe-
ve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP25), 2-15 
Aralık tarihleri arasında Madrid’de gerçekleşti. Şili’de 
düzenlenmesi planlanan zirve, başkent Santiago’daki 
metro zamlarına yönelik protestoların kitleselleşerek 
ülke geneline yayılması sonucu iptal edilmiş ve Mad-
rid’e alınmıştı. Resmi müzakerelerle sonuç bildirgesi 
üzerinde anlaşılamayan zirve, iki gün daha uzatıldı ama 
sonuç hüsran oldu. 

COP25 ve sağlık durumu kritik olan 
gezegen
Zirveden önce ve zirve sırasında yayımlanan son ra-
porlar kıyamet alameti gibiydi:

• Dünya Meteoroloji Örgütü’nün yayımladığı Yıllık Sera 
Gazı Raporu’na (2018) göre, ülkelerin Paris Anlaşma-
sı’nda verdiği salım taahhütlerine rağmen emisyon-
larda herhangi bir düşüş yok ve atmosferdeki karbon 
yoğunluğu 407.8 ppm’e ulaştı.

• Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın yayımladığı 
Emisyon Açığı Raporu’na göre, iklim kriziyle mücade-
lede mevcut ülke vaatleri küresel ısınmada 1,5 değil, 
3,2 derecelik bir artışa sebep olacak.

• Küresel Karbon Bütçesi Raporu’na göre fosil yakıtla-
rın, çimentonun sorumlu olduğu karbondioksit salım-
ları 2018’e kıyasla %0,6 artışla 37 gigatona ulaşarak 
insanlık tarihinde bir rekor kırdı.

Bu iç karartıcı bilimsel durumun yanında, COP25 çeşitli 
açılardan önemli bir zirveydi. Paris Anlaşması’nın uy-
gulanmaya başlamasından önceki son zirve olması bu 
açılardan biriydi. İklim değişikliğine karşı mücadelenin 
mihenk taşlarından olan, 2015’teki Paris Zirvesi’nde 
(COP21) kabul edilen ve 2020’den itibaren uygulanma-
sına geçilecek olan Paris Anlaşması küresel sıcaklık ar-
tışını 2100 yılına kadar 2 derecede ve 1,5 derecede tut-
ma gayretini sürdürmeyi, 21. yüzyılın ikinci yarısı içinde 
de karbon salımlarını net sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Pane-
li (IPCC) üç temel konuda rapor hazırlamıştı: Isınmayı 
1,5 derecede tutmak için yapılması gerekenler; iklim 
değişikliği, toprak ve arazi kullanımı arasındaki ilişki ve 
iklim değişikliğinin okyanuslar ile ilişkisi. COP25, bu üç 
raporun tamamlanmasından sonraki ilk zirve olmasıyla 
da öne çıkıyordu. 
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 iklim krizine karşı mücadelede umutsuzluk ve vazgeçiş lüksümüz yok. 
Greta’nın zirvede yaptığı konuşmada da söylediği gibi, umut var. 
Politikacılarda veya şirketlerde değil, umut bizde, halkta. Aksi takdirde, 
zirvenin ilk haftasının sonunda Madrid sokaklarını, acil iklim eylemi isteyen 
500 bin insan doldurmazdı. 
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Bu çalışmaların zirve sonuç bildirgesinde nasıl yer ala-
cağı, ülkelerin bundan sonraki süreçte alacakları iklim 
aksiyonlarını da yakından ilgilendiriyor.

Ve “Ulusal Katkı Beyanları”. Yani ülkelerin, anlaşmanın 
hedeflerine ulaşabilmek için almaya niyetli oldukları 
aksiyonlar. COP25, bu niyet beyanlarının güncellenme 
sürecindeki son zirve olduğu için de ayrıca önemliydi. 
Zirve boyunca pek sesi çıkmayan Türkiye, Paris An-
laşması’nı onaylamayan tek G20 ülkesi olmaya devam 
ediyor. 

Türkiye’nin taahhüdü emisyon artışında azaltım ön-
görerek, 2030 yılında 929 milyon ton karbon salmış 
olmak. Türkiye’nin bir an önce Paris Anlaşması’nı 
TBMM’den geçirerek onaylaması ve niyet beyanını 
oldukça ilerici biçimde güncellemesi, kömürden çıkışı 
gündemine alması gerekiyor.

Madde 6: Paris Anlaşması’nın yoluna taş 
koymak
Peki COP25, hayatta kalmanın ciddiyetini taşıyabildi 
mi? Bu sorunun cevabı zirvedeki iklim aktivistleri pro-
testosundan Greta Thunberg’e, Vanessa Nakate’den 
Paris Anlaşması Madde 6’ya kadar bir dizi faktörle 
anlatılabilir. Ama Madde 6 ile birlikte tartışılan karbon 
piyasası açısından, filmin sonunu söylemekte bir sa-
kınca yok: Hayır, taşıyamadı.

Zirvedeki ana gündem, çevresel bütünlük ve küresel 
emisyonların azaltımını kapsayan Paris Anlaşması’nın 
6. Maddesi kapsamında tartışılan karbon piyasasıydı. 
Basitçe karbon piyasası gerçekleştirilen azaltım he-

deflerini gösterir belgeler üzerinden emisyon azaltım 
başarılarının, ülkeler arası ticarette nasıl nakde çev-
rileceğinin tartışıldığı bir gündemdi. Büyük karbon 
ekonomilerinin, üzerinde bin bir türlü matematik çalış-
tırarak kârlı çıkabilecekleri, hatta emisyon azaltmama 
hakkını ileri sürebilecekleri bir fırsat penceresi. Başını 
Brezilya ve Avustralya’nın çektiği bu ekonomilerin ça-
bası sonucu, zirve bildirgesi taslağında Madde 6’nın 
uygulama ilkesi üzerinde anlaşılamadı.

Politikacıların yapması gereken, acil emisyon azaltımı 
eylemlerini hayata geçirmekti. Bunu yapmak yerine, 
dünyanın kalan sayılı saatlerini teknik detaylarda bo-
ğulmaya harcadılar. Bu, yerel halkların hayatını tehdit 
eden ve doğaya fiyat etiketi koyduran fosil lobisinin 
nüfuzu altında kaldıklarını gösteriyor. Böylece zirvenin 
sloganı olan “Eylem Zamanı” da, bir diğer iklim krizi 
ironisi olarak tarihteki yerini alıyor.

Greta ve Vanessa, Fosil Lobisi PR’ına karşı
İklim için okul grevine başladı başlayalı, insanın iklim 
kriziyle sınavında hakikatin, aciliyetin, bilimin sözcüsü, 
sürükleyicisi oldu Greta Thunberg.

Zirvedeki konuşmasına, bu sefer çarpıcı ifadeler kul-
lanmayacağını söyleyerek başladı Greta. IPCC’nin 1,5 
Derece Özel Raporu’na göre, küresel ısınmayı (o da 
%67 ihtimalle) 1,5 derecede tutabilmek için salınması 
gereken toplam küresel karbon miktarının, önümüzde-
ki sekiz sene içerisinde biteceğini hatırlattı. Eylemsiz-
likten daha büyük tehlikenin, politikacıları ve şirketleri 
eyleme geçmiş gibi gösteren kurnaz hesaplamalar ve 
yaratıcı halkla ilişkiler hamleleri (PR) olduğunu söyledi.

Yalan mı? Madrid Zirvesi’nin sponsorları arasında 
Iberdrola ve Endesa’nın da yer aldığı fosil lobisi üyeleri 
bulunuyordu. Gezegeni kundaklamaya akıtılan para-
ların, aynı zamanda iklim dostu pozisyonlanmasına 
harcanması PR değilse nedir?

Bu seferki PR, fosil lobisinin gerçek yüzünü saklaya-
madı. Zirveye damgasını vuran olay, iklim aktivistleri-
nin zorla etkinlik alanından kovulması oldu. İklim ve 
hayatta kalmak için mücadele eden kadınların ve yerli 
halkların sesini duyurmak üzere ana sahneyi barışçıl 
protestolarıyla işgal eden aktivistler, Birleşmiş Millet-
ler’in mekan parasını ödettiği fosil şirketlerinin güven-
lik görevlilerince yaka paça dışarı atıldı ve bir daha da 
içeri alınmadılar. 

Bu şirketlerden Iberdrola, doğalgazı iklim krizi çağında 
bir geçiş kaynağı olarak kabul ettirmeye çalışıyor. 

Diğer taraftan da Brezilya’daki mega baraj projesi 
Belo Monte’de yaptığı yatırımla, içlerinde yerli halkla-
rın da bulunduğu 25 bin insanın yaşam alanlarından 
sürülmesine sebep oluyor. 

Kömür, petrol ve doğalgaz operasyonları olan bir diğer 
sponsor Enesda ise 2018’de 61,9 milyon ton CO2 eş-
değerde seragazı salımından sorumlu. 

İklim krizinin çocuk hakları üzerindeki 
tahribatı
Fosil lobisinin, iklim krizinin gezegenin güneyinde ya-
rattığı trajedilerle de çok doğrudan bağı var. Zirvede, 
ülkesi Uganda’da Fridays For Future hareketinin ilk ik-
lim grevcisi olan Vanessa Nakate de konuştu. Vanes-

sa, gezegenin kuzeyindeki varlıklı ülkeler kadar şanslı 
olmayan Uganda’da, fosil lobisinin güdülediği karbon 
ticareti gibi gündemlerin maskelediği gerçekleri anlattı. 
Uganda’da sadece ekolojik değil, toplumsal adalet ve 
insan hakları da çöküş yaşıyor. 

Vanessa Uganda’da Eylül’den beri her gün çok şiddetli 
yağmurlar yağdığını ve her birinin ardından ölümlerle 
sonuçlanan sellerin gerçekleştiğini belirtti: “Her haber 
izleyişinizde, birilerinin sel sonucu hayatını kaybettiğini 
ve evlerin, tarlaların yok olduğunu görmeyi bekliyor-
sunuz. Uganda’da bugün yaşadığımız iklim krizi bu. 
Sellerin ardından da kuraklık geliyor. Ülkemde birçok 
insanın hayatı tarıma bağlı. Kuraklık ve seller tarım 
alanlarını yok ettiği için insanların gelecekten umudu 
kalmıyor. Üretimin düşmesi, gıda fiyatlarının artma-
sı ve yoksul insanların gıdaya erişememesi anlamına 
geliyor. Seller ve kuraklık, Uganda’da açlıktan ölmek 
anlamına geliyor.”

Vanessa, Uganda ve Afrika’da tarımın çöktüğü kırsal 
kesimlerde yaşayan insanların hayatta kalma umutla-
rını yitirdiklerini de anlatıyor. Vanessa, kız çocuklarının 
erken yaşta evlendirilmesinde iklim krizinin de etkisi 
olduğunu düşünüyor.

* Yazının başlığı, Naomi Klein’ın iklim düşmanı çevre 
politikalarını nefrete ve ötekileştirmeye dayalı top-
lumsal politikalarıyla birleştiren Donald Trump, Jair 
Bolsonaro, Rodrigo Duterte ve Narendre Modi gibi 
politikacıları tarif etmek için kullandığı “Gezegen 
Kundakçıları”na atıfta bulunuyor.
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Tarım can çekişiyor, 
üretici pazarları şart

• Dünyada kentlerde yaşayan insan oranı artıyor, buna 
karşın ekilebilir tarım alanları hızla azalıyor. 

• “Monokültür” denen mevcut tarım sistemi toplam sera 
gazı salımlarının yüzde 25-30’undan sorumlu. Bir avuç 
şirket pestisit, gübre, tohum satışı gibi alanlarda dünya 
ticaretinin yaklaşık yüzde 70’ini kontrol ediyor. 

• Tohum alanında en büyük dört şirket dünya pazarının 
yüzde 67’sini, pestisit alanında en büyük dört şirket ise 
dünya pazarının yüzde 70’ini kontrol ediyor. Bu piyasa 
koşullarında üreticiler ve çok uluslu şirketler arasındaki 
eşitsiz güç ilişkisi, üreticilerin kontrolü tamamen kaybet-
mesine neden oluyor.

• Kimyasal madde (pestisit) kullanımı üreticileri çıkmaza 
sokuyor. Böcekler ve yabani otlar “pestisit çarkı” sonu-
cu kullanılan kimyasallara direnç geliştiriyor ve pestisitler 
zamanla etkisini yitiriyor; bu kez daha güçlü, daha fazla 
miktarda pestisit kullanılıyor.

Greenpeace Akdeniz’in “Türkiye’nin Gıda Sistemi ve İstanbul’un Tedarik Zinciri” 
başlıklı raporu, tarım ve gıda alanında karşılaştığımız temel eğilim ve sorunları 
anlatıp çözüm önerileri sunuyor. Raporun öne çıkan bulguları gıda 
sistemindeki eksik ve belirsizlikleri özetler nitelikte... Çözümün en başında ise 
üretici ve tüketiciyi doğrudan buluşturan üretici pazarları geliyor. 
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• Tarımsal girdilerde nitrojen ve fosfor kullanımının artma-
sına bağlı olarak nehirlere, ırmaklara ve yer altı sularına sı-
zan nitrojen ve fosfat (ötrofikasyon) denizlere ulaşıyor, ölü 
bölgelerin oluşmasına neden oluyor. 

• “Dünya nüfusunu doyurmak için üretim artırılmalı” de-
niyor ancak sera gazı emisyonları, su kaynaklarının kir-
letilmesi, biyoçeşitlilikteki kayıplar, toprak kaybı ve halk 
sağlığına ilişkin riskler göz ardı ediliyor. Önemli olanın adil 
dağılımın sağlanması, israfın ortadan kaldırılması ve veri-
min artırılması olduğu unutuluyor.

• Hayatın bu kadar farklı alanına değen tarım ve gıda sis-
temi için bütüncül bir bakış açısı gerekiyor. Çözüm ise  
Greenpeace’in bir diğer raporunda yedi temel ilke ile ta-
nımladığı Ekolojik Tarım modeli. 

• Türkiye’de de tarım sürekli geriliyor. Tarım alanları azalı-
yor, tarım istihdamı hızla düşüyor, borç sarmalındaki üreti-
ciler üretimi bırakıyor. 

• Doğanın ve dolayısıyla tarımsal üretimin içinde barındır-
dığı belirsizlikleri ve riskleri göğüsleyen üreticiler, giderek 
artan bir biçimde finans kaynaklarına bağımlı hale geli-
yor. Örneğin TC Merkez Bankası’nın araştırmasına göre 1 
TL’ye üreticisinden satın alınan domatesin fiyatının halde 
1,45 TL’ye, pazarda 2,22 TL’ye, markette ise 2,91 TL’ye 
çıktığı görülebiliyor. Dolayısıyla domatese markette öde-
nen ücretin yalnızca yüzde 34’ü üreticinin payını oluştu-
ruyor. Üreticisinden doğrudan satın alıp tüketiciye tedarik 
eden süpermarketler, fiyatları pazarlardan daha yukarıda 
belirleyip kârlılıklarını artırıyorlar.

• Çiftçiler, kentin pazarlarının talepleri ve çıkarları doğrul-
tusunda toprağı işleyerek girdi üreten taşeronlara dönüştü. 
Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışı ürünlerinin satış fiyatına 
yansıtamayan üreticilerin kârlılığı sürekli düştüğü için üre-
timden vazgeçme raddesine geliyorlar. 

• Dünyanın beşinci büyük metropolü İstanbul’un zaten 
sınırlı olan tarım alanları kontrolsüz inşaatlarla iyice tehdit 
altında. 
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• İstanbul tedarik zincirinin üç temel sorunu var: Ye-
tersiz altyapı, ekolojik etki ve aktörler arasında güç 
dengesizliği. Özellikle küçük esnaf zincir marketler 
karşısında gittikçe güçsüzleşiyor. İstanbul’daki iki 
temel hal şehrin meyve sebze tüketiminin yaklaşık 
yüzde 40’ını karşılıyor. 2018 yılı içinde Bayrampaşa 
ve Ataşehir haline Türkiye’nin farklı şehirlerinden ge-
len ürünlerin taşımacılığı için toplamda yaklaşık 100 
kiloton CO2 salındı. Bu rakam 17 bin 439 evin bir 
yıllık elektrik tüketimine tekabül ediyor. 

• Bu uzun tedarik zinciri iki temel soruna neden 
oluyor. Birincisi yolun uzunluğu ve depolama ek-
sikliklerinden ötürü çok ciddi gıda israfı ve zayiatı 
yaşanıyor, ikincisi nakliyeden ötürü yüksek miktarda 
karbon salımına neden oluyor. Bu iki sorun da doğ-
rudan iklim krizini tetikliyor. Çözümün en başında 
ise üretici ve tüketiciyi doğrudan buluşturan üretici 
pazarları geliyor.



Kampanya katılım SMS bedeli Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone için SMS başına KDV ve OIV dahil 0,65 
TL’dir. Operatörler kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri aboneye yansıtma hakkını saklı 
tutar. Dergi aboneliği hakkında bilgi vermek için destekçi ilişkileri ekibimiz sizi en kısa zamanda arayacaktır.

Her yıl yaklaşık 12 milyon ton plastik, denizlerimize karışıyor ve bu 
plastiklerin doğada çözünmeleri yüzlerce yıl alıyor. Her yıl binlerce 
deniz kaplumbağası ve başka deniz canlıları, plastik parçalarını yutarak 
veya bu parçalara dolanarak hayatlarını kaybediyor. İmza kampanyasına 
katıl, plastik kirliliğine karşı birlikte neler yapabileceğimizi anlatmak için 
seni arayalım. 

Hemen şimdi “PLASTİK” yaz, 2322’ye gönder. 
Sen de kampanyamıza katıl!


