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SUNUŞ
Yeşillerin Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki katılımcılarının ve yerel grupların
çalışmalarını bir araya getirmek, iletişimi güçlendirmek ve Türkiye ölçeğindeki
etkinlikleri organize etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Yeşiller Türkiye
Koordinasyonu Yeşiller’in birliktelik zeminini kurmayı ve sürdürmeyi
amaçlamaktadır. Bu derlemede koordinasyonun çalışma yöntemi ve sıklıkla
sorulan sorularla ilgili olarak hazırlanmış kapsamlı bir bilgi notunu bulacaksınız.
Yerel seçimler 2004 yılının ilk aylarında ağırlıklı bir gündem oluşturuyordu. 13
Ocak 2004’de yapılan 2. Türkiye Yeşil Diyalog toplantısında yerel seçimlere
katılan yeşil, ekolojist, çevreci adaylara verdiğimiz desteği ortaya koymuştuk.
Bu süreçte yazılan ve yerel seçimlere bakışımızı yansıtan iki ayrı yazıya da bu
derlemede yer veriyoruz.
Uluslararası sorunlar ve Türkiye ölçeğindeki mücadele alanlarıyla ilgili basın
açıklamaları da koordinasyon çalışmalarının ürünleri arasında yer almaktadır.
Nükleer santrallerin enerji bakanı tarafından yeniden gündeme getirilmesi,
Kıbrıs’ta yaşanan referandum süreci ve İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’e
artarak süren saldırıları 2004 yılının ilk aylarında gündemimizde ağırlıklı yer
alan bu türden konulardı. Bu konularda yapılan basın açıklamalarını elinizdeki
derlemede bulabilirsiniz. Ayrıca basında bu açıklamalarla ilgili çıkan birkaç
habere de arşivlerinizde yer alabilmesi amacıyla bu derlemede yer verdik.
Ekim 2004’de yapılacakTürkiye Yeşiller Önkonferansı 1. Duyurusunu da
derlemenin son sayfalarında bulabilirsiniz.
Daha ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Dostlukla.
Yeşiller
Haziran 2004
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YEŞİLLER TÜRKİYE KOORDİNASYONU VE YEREL GRUPLAR
HAKKINDA BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER
- Yeşiller’in hedefleri nelerdir?
- Uzun yıllardır siyasi faaliyetlerde bulunmakta olan Yeşiller, 2002 yılı başından
bu yana örgütlenme çalışmalarının yanısıra ilke ve politika belirleme
çalışmalarını da önceki yıllardan daha organize bir şekilde sürdürmektedirler.
Bu çalışmaların orta-uzun vadeli hedefini bir yeşil parti kurulması, kısa-orta
vadeli hedefini ise yeşil politikaların tatışılması, bunların kamuoyuyla
paylaşılması ve böylece yeşil ilke ve ideallerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra,
bir parti oluşum pratiğinin başlatılması ve olabildiğince fazla sayı ve çeşitlilikte
insana ulaşmak için çalışmalar yapılması olarak özetleyebiliriz.
- Yeşiller nasıl tanımlanabilir?
- Türkiye’de çalışmalarda bulunan Yeşiller’in bir siyasi grup/topluluk/girişim
olduğu söylenebilir. Geçtiğimiz yıllarda yayımlanan bildiriler, manifestolar,
çağrılar ve üretilen dökümanlar bu girişimin niteliklerini belgelemektedir.
Üretilen dökümanlarda ve çalışma raporlarında yapılan çalışmalara katılan
isimler görülebilir. Önümüzdeki bir yıllık sürece yayılan konferans
çalışmalarının, bu çalışma ve karar alma biçimlerini daha yapılandırılmış bir
şekle ulaştırması umulmaktadır.
- Yeşil olmak, Yeşiller’den olmak?
Yeşiller içinde kendini yeşil olarak tanımlayan, ya da kendini her nasıl
tanımlarsa tanımlasın yeşillerin ilkelerini bir buluşma zemini olarak kabul eden
ve yeşillerin politik hedeflerini önemseyen bireyler yer almaktadır. Yeşiller,
bireylerin oluşturduğu bir siyasi oluşumdur, farklı yapıların bir araya geldiği bir
çatı ya da platform olarak tanımlanamaz.

7

Yeşiller

Yeşiller Türkiye Koordinasyonu Çalışmaları 2004

- Yeşiller nerelerde çalışma yürütüyor?
- Yeşiller şu anda İstanbul, Ankara ve Bodrum’da gruplar halinde
bulunmaktadırlar. Bunlar dışında da Türkiye’nin çeşitli yerlerinde (Bursa,
Antalya, Isparta, İzmir, Balıkesir, Marmaris, Fethiye gibi) az ya da çok sayıda
birey yeşillerin çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Çeşitli yerlerde bulunan
kimi bireyler ise şimdilik sadece çalışmaları izlemektedirler. İstanbul grubu
yaklaşık iki yıldır kiraladığı bir mekanda çalışmalarını sürdürmektedir (yeşil
oda). Ankara’daki grup ise sabit bir buluşma mekanı belirlemiş durumdadır.
- Yeşiller’in çalışma yöntemi nedir?
- Yeşillerin çalışma ve karar alma biçimleri dinamik bir süreç içerisinde yeşil
ilkeler doğrultusunda belirleniyor, sık sık gözden geçiriliyor ve yeşil hareketin
tüm katılımcılarının dahil olabileceği en etkin yol bulunmaya çalışılıyor.
İnternetle iletişim (başta www.yesiller.org web sitesi olmak üzere) ve yayın
çalışmalarının (dergi, broşür, kitapçık yayımı gibi) yanında, politik çalışmalar
genelde yılda birkaç kez gerçekleştirilen toplantılarda yapılan tartışma ve
görüşmelerle yürütülüyor, yapılması kararlaştırılan işler için isteyen herkesin
katılabildiği çalışma grupları oluşturuluyor. Yerel gruplar ise kendi içlerinde
toplantılar yapmakta, yerel etkinliklerde bulunmakta ve bu çalışmaları
isterlerse internet ve diğer kanalları kullanarak herkesle paylaşmaktadırlar.
Çalışmalarda ve Yeşiller adına katılınan toplantılarda hazırlanan ortak döküman
ve yayınların dağıtımının ve tanıtımının yapılması ortak hareketin başlıca zemini
olarak kabul edilmektedir.
- Yeşiller Türkiye Koordinasyonu ve Türkiye sekreteryası nedir, nasıl
işler?
- Geçtiğimiz birkaç ay içinde yapılan Türkiye ölçeğindeki toplantılar (yani
koordinasyon toplantıları) ve oluşturulan Türkiye sekreteryası, hareketin ülke
çapındaki çalışmalarının somut yapıtaşlarını oluşturuyor. Şu anda İstanbul’da
bulunan Yeşil Oda’da çalışmalarını sürdüren Türkiye sekreteryası yarım gün
çalışan bir profesyonel sekreter tarafından yürütülmektedir. Türkiye
koordinasyonunun işleyişi bu sekreterya üzerinden yürütülmekte ve yesillerkoordinasyon e-mail grubu bu grubun hızlı iletişim kanalı olarak iş görmektedir.
- Yeşiller Türkiye Koordinasyonu kimlerin katılımından oluşuyor?
- Koordinasyon grubunun doğal üyeleri, Türkiye’de yeşiller tarafından
düzenlenen toplantılara katılmış, yapılan işlere katkıda bulunmuş, grupla
ilişkisini sürdürmekte olan ve tüm bunlarla birlikte koordinasyon içerisinde yer
almak isteyen bireylerdir. Bu kişiler koordinasyon toplantılarına sekreterya
tarafından öncelikli olarak çağrılır, ancak koordinasyon çalışmalarına yeni
insanların katılımı da her zaman özendirilmekte ve bu yönde çalışma
Yeşiller
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yürütülmektedir. Yeşiller eskiden beri iletişim ve çalışma tarzı olarak küçük
birimlerde ve ortak buluşma zeminlerinde mümkün olduğunca yüzyüze iletişimi
tercih etmektedir.
- Yeşillerin toplantılarına kim, nasıl katılıyor?
- Yeşiller her zaman grup çalışmalarını yeni insanların katılıma açık tutmuş
tüm katılımcıların ilk katıldıkları anda tüm tartışmalara ve karar süreçlerine
doğrudan ve eksiksiz dahil olabildikleri bir çalışma yöntemi benimsemiştir. Yeni
katılan her arkadaşımız bu durumun doğrudan tanığıdır. Koordinasyon grubu
içinde olsun, yerel gruplarda olsun herhangi bir yönetim organı yoktur. Çalışma
grupları dışında bir yapılanma da bulunmamaktadır. İstanbul grubu kendi yerel
yapılanması içinde üç aylık dönemler için rotasyon usulüyle bir koordinatör
belirlemektedir. Türkiye ölçeğinde seçilmiş bir yürütme grubunun ileriki
tarihlerde yapılacak geniş katılımlı ve yapılandırılmış konferansların bir sonucu
olarak belirlenebileceği öngörülmektedir.
- Yeşiller imzası hangi şekillerde kullanılıyor?
- Yapılan çalışmalarda kullanılan imza yapılan işin niteliği, işleyiş biçimi ve
konuya bağlı olarak kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Yerel gruplar tarafından
yapılan bir etkinlik için yerel grup imza atar. Örneğin Yeşiller İstanbul grubu bir
sohbet toplantısı, bir yemek, bir seminer dizisi vb. düzenlediğinde imzayı
“Yeşiller İstanbul” olarak atmakta, duyurularını böyle yapmaktadır. Aynı şey
Bodrum ve Ankara’daki gruplar için de geçerlidir. Bu durumlarda grup, kendi iç
iletişim yollarıyla (genellikle düzenli toplantılar) görüş belirler ve işbirliği yapar.
Ülke ölçeğinde düzenlenen bir toplantı ya da ülke çapındaki bir konuyla ilgili bir
duyuru, basın açıklaması vb. yapılması durumunda ise aciliyet durumuna göre
konu ya koordinasyon toplantılarında tartışılmakta (örneğin konferans kararının
alınması gibi uzun vadeli işlerde), ya da yeşiller-koordinasyon e-mail grubunda
mektuplaşma veya sekreterya tarafından yürütülen telefon iletişimi gibi
yollardan biri kullanılarak karar alınmaktadır (örneğin acil bir gelişmeye ilişkin
yapılması gereken bir basın açıklaması durumunda olduğu gibi). Bu tür
açıklamalarda, düzenlenen toplantılarda ya da basılan broşürlerde, afişlerde ve
kitapçıklarda genellikle “Yeşiller” ve sadece uluslararası işler ve bazı özel
durumlarda (yapılan duyuru ya da açıklamanın ülke ölçeğindeki ağırlığının
hissttirilmesi
gerektiğinde olduğu
gibi)
“Yeşiller
Türkiye”
imzası
kullanılmaktadır.
- Yeşiller iletişim e-posta grubunun amacı nedir?
- Yeşiller-iletişim e-posta grubu, grup içinde çalışmalar yürüten kişilerin
yanısıra gazeteciler de dahil olmak üzere isteyen herkesin üye olabildiği,
görüşlerini iletebildiği, tartışmalara katılabildiği açık ve moderasyonsuz bir
iletişim ağıdır. 20-23 Nisan 2002’de Bodrum’da yapılan geniş katılımlı
9
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toplantıda kurulmasına karar verilen bu e-posta grubunun kurulma amacı ve
işlevi duyuruların yayımlanması, yeni insanların yeşil hareketle tanışma alanı
olması ve politik tartışmaların yürütülmesidir. Bu tartışmalarda açıklanan
görüşler kişisel görüşlerdir.
- Giderler nasıl karşılanıyor?
- İstanbul grubu yeşil odanın kirası ve giderleri için kendi arasında her ay
imece yapmaktadır. Türkiye sekreteryasının giderleri ise isteyen koordinasyon
katılımcılarının gönüllü olarak katkıda bulunduğu bir imeceyle karşılanmaktadır.
Ayrıca kitap, dergi, bez torba satışı gibi yollarla masrafların karşılanmasına
katkı sağlanmaktadır. Bu imece katkıda bulunmak isteyenlere açıktır, ancak
her zaman yapılacak katkı miktarında makul bir üst sınır olması gerektiğine de
inanılmaktadır. Sekreterya, yapılan katkı ve giderlerin kayıtlarını katılımcıların
bilgisine açık tutmaktadır.
- Avrupa Yeşillerinin topantılarına kim, nasıl katılıyor?
- Avrupa Yeşillerinin toplantılarına Türkiye’den uzun yıllardır kimi zaman
bireysel, kimi zaman başka bir partiyi temsilen, kimi zaman da Yeşilleri
temsilen bir-iki kişi gitmektedir. Bu kişiler toplantıyı organize eden tarafın
(Yeşil Doğu-Batı Diyaloğu grubu, Yeşiller Federasyonu, Avrupa Parlamentosu,
Genç Yeşiller Federasyonu, yerel yeşil partiler vb.) daveti üzerine toplantılara,
konseylere, kongrelere ve benzeri çalışmalara katılmaktadırlar. Bu toplantılar
çok önceden bir takvim içinde duyurulmakta, kimlerin gidebileceği grup içinde
açıkça tartışılmaktadır. Yeşiller içinde yer alan herkes bu toplantılara katılabilir
ve bugüne dek çok farklı isimler bu toplantılara katılmıştır. Katılacak kişilerin
belirlenmesinde en önemli kıstas, toplantıları takip edebilecek ve katkı
sunabilecek düzeyde yabancı dil bilme gereğidir. Ayrıca toplantılara katılmadan
önce konuyla ilgili ön arastırma, detay çalışma ve sunum hazırlığı yapmak,
böylece toplantılarda aktif katılım sağlamak gerekmektedir. Toplantı
sonrasında, çıkan kararlar ve gözlemler gruba yazılı olarak bildirilir ve web
sitesinde yayımlanır. Ayrıca, konunun takibi yine aynı kişiler tarafından
yürütülerek Yeşiller'e sürekli bir bilgi ve faaliyet aktarımı yapılır. Uluslararası
toplantıların Türkiye’de yapılan bir örneğinde, İstanbul’da 1999 yılında yapılan
Balkan Yeşiller toplantısında da İstanbul Yeşilleri Yugoslavya ve Bulgaristan’dan
gelen Yeşillerin bütçelerine yine gönüllülük temelinde maddi katkıda
bulunmuşlardır. Ayrıca Avrupa Sosyal Forumu’na Türkiye’den katılan ve orada
diğer ülkelerden gelen yeşillerle temaslarda bulunan arkadaşlarımız gerek
sosyal foruma, gerekse bu ortak toplantılara tamamen kendi imkanlarını
kullanarak katılmışlardır.

Yeşiller
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- Türkiye’de yapılan uluslararası katılımlı toplantılar nasıl organize
ediliyor?
- Yurtdışındaki yeşil partilerin de katılımıyla Türkiye’de yapılan büyük ölçekli
toplantıların masraflarına işbirliği yapılan grup tarafından (simultane tercüme
olanaklarının kullanılması, toplantı yerinin sağlanması gibi kalemler için) belli
bir düzeyde katkı sağlanmaktadır. Katılımcılar bu toplantıların nasıl
düzenlendiği konusunda her zaman bilgi sahibidirler.
- Yeşillerin siyasi meşruiyeti...
- Yeşiller bir siyasi oluşum olarak kurulma ve gelişme aşamasındadır. Maddi
sorunları bulunan, emek veren hemen herkesin hayatını kazanmak için
çalışmak zorunda olduğu, boş zamanlarını ve emeğini bu çalışmalar için
ayırmakla kalmayıp her katılımcının kişisel bütçelerinden az ya da çok pay
ayırdığı, çıkar amaçlı değil, yeşil siyasi ideallere dayalı bir harekettir. Yeşiller
grubu/girişimi siyasi meşruiyetini Türkiye’deki yeşil hareketin tarihinden,
yıllardır basında ve kamuoyunda çalışmalarının yer almasından, katıldığı ve
siyasi olarak kabul gördüğü, katkıda bulunduğu platformlardan, başka gruplarla
yapılan ortak çalışmalarda edindiği konumdan ve uluslararası yeşil birliklerde
ve platformlarda kendisine tanınan yerden almaktadır.
Yeşillerin çalışmaları yeşil ilkeler doğrultusunda katkıda bulunmak ve emek
vermek isteyen herkese açıktır.
Yeşiller Türkiye Koordinasyonu
19 Mayıs 2004
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YEREL SEÇİMLERİN ARDINDAN
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BAŞLANGIÇLAR ZORDUR…
Her zaman için “ilk” olmak ya da bir görevden başka bir göreve sıçramak
zordur. Çünkü beraberinde riskler, tehlikeler getirir, dolayısıyla bir ürkeklik
yaratır. 2004 yerel seçimlerine gidilirken çevreci, yeşil, ekolojist, doğa
korumacı bağımsız adayların ortaya çıkmaları çok sevindirici. Ancak, bu
adaylarımızın karşılaştığı bazı siyasi durumlar, işlerin ne denli zor olduğunu da
göstermektedir.
Birincisi, ne olursa olsun, ister Kopenhag kriterlerine uyum, ister Avrupa Birliği
sürecine uyum olsun, ülkemiz halen toplumun vicdanında onaylanmamış 12
Eylül Anayasası altında ve ona bağlı kanunlarla yerel seçimlere gitmektedir.
İkincisi, mevcut iktidar her ne kadar yeni bir yerel yönetimler tasarısı
hazırlamış olsa da, esasında değişen bir şey olmamıştır. Kültür ve spor
faaliyetlerinin yerele aktarılması ve bunun ‘reform’ adı altında sunulması
elbette siyasi açıdan bir aldatmacadır. Bu iki konunun bilincinde olunması ne
getirir diye düşünüldüğünde, işin zor olduğu peşinen kabul edilebilir. Yerel
yönetimler tartışması yeterince yapılmamış gibi gözükse de, tabanımızın sivil
toplum örgütleri olduğu unutulmamalıdır ve her zaman bizler için çevreciler,
ekolojistler, yeşiller yerel meclislerin doğal üyeleridir.
Üçüncüsü, ki en üzücüsü budur, seçimlere girilen bazı önemli yerlerde yerel
halk kararlara katılmayı, yaşam alanları, gelecekleri için inisiyatif kullanmayı
artık bırakmışlardır. Öyle ki, ellerindeki en güzel koyları, mandalina bahçelerini,
yeraltı sularını, kültürel miraslarını, temiz havalarını yok pahasına
kaybetmişlerdir. Bu noktada, bu kayıpların önüne geçebilmek için halkı samimi
olarak destekleyen yeşil, çevreci ve ekolojistlerin dayanışması çok önemlidir.
Aksi takdirde, doğal, kültürel ve kentsel yıkım karşısında, talancılara rağmen,
daha fazla dayanmak hiç kimse için kolay olmayacaktır.
Son günlerdeki tartışmalara ve iktidar partilerinin adaylarına bakıldığında,
kadın aday sayısının endişe verecek kadar az olduğu görülmektedir. Oysa ki,
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çevre hareketleri öncülerinin çoğu kadındır ve bu geleceğimiz için hem gurur,
hem de umut vericidir.
Bugüne kadar oy verilecek parti bulamayan seçmen kitlesi, çevreci, yeşil,
ekolojist, doğa korumacı bağımsız adaylar için dolaylı müttefiklerdir. Başarılı
politikalar üretmek, ilgili bölge yaşayanlarının “yaşamdan aldıkları hazzı”
arttırmak için özellikle bu kitlenin talepleri, beklentileri analiz edilmelidir.
Ayrıca;
− Yerel çalışmalarda, ekolojiye ve buna bağlı sosyal değerlere daha fazla
vurgu yapılmalıdır.
− Okullarda daha fazla organik yiyecekler talep edilmelidir.
− Su faktörünün önemine dikkat çekilerek, kirlilik her yerde dile getirilmelidir.
− Büyük yatırımların karar alma sürecine bölge halkının katılımı teşvik
edilmelidir. Yerel halk, yerel üretim ve tüketim öne çıkarılmalıdır.
− Yayaların haklarından sıkça söz edilmelidir.
− Trafiğin, şehirlerde ve özelikle şehir merkezlerinde azaltılması savunulmalı,
motorsuz araç kullanımı teşvik edilmelidir.
Önce termik santrallere, sonra nükleer santrallere karşı verdiğimiz uzun soluklu
mücadelemizi, siyanürlü altına karşı Bergama halkı ile yan yana duruşumuzu,
barış ağacı kampanyalarımızı hatırladığımızda, o “ilk” günlerin zorluğunun nasıl
da üstesinden geldiğimizi sevinçle görüyoruz. Yerel seçimlere katılan
arkadaşlarımızın başarı yolunun açık olduğuna inanıyoruz. Herkesi, ayrımlara
daha fazla takılmadan, birbirimiz için elimizden geleni yaparak seçimlere
katılan arkadaşlarımızı desteklemeye çağırıyoruz.
Çevre dostu değil, dostumuz çevre olsun!
Gökkuşağı bizimle...

YEŞİLLER
Mart, 2004
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2004 SEÇİMLERİ VE YEŞİLLER
2004 hem dünyada hem de ülkemizde seçim yılı... Haziran ayında son büyük
genişlemeden sonra 25 Avrupa ülkesinde Avrupa Parlamentosu seçimleri
yapılacak. Avrupa Birliği'nin Irak'ın işgalinden sonra düştüğü dağınık ve
parçalanmış görüntüsü, yeni oluşacak parlamento ile nasıl bir geleceğe
yönelecek? Demokratik mekanizmalar, Avrupa Birliği karar süreçlerinde etkili
bir konuma gelebilecek mi? Yanıtlanması gerçekten zor sorular. Avrupa
Yeşilleri, geçen ay Roma'da kurdukları Avrupa'nın ülkeler üstü ilk ortak partisi
olan Avrupa Yeşil Partisi ile bu seçimlere hazırlanıyor. Adil genişlemeyi ve bu
kapsamda Türkiye'nin de Avrupa Birliğine girmesini savunan Avrupa Yeşillerinin
seçimlerde alacağı sonuçlar, bir ölçüde ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Gıda
güvenliği kampanyası ile bu seçimlere girecek olan Avrupalı dostlarımıza zorlu
sınavlarında başarılar diliyoruz.
Bir diğer önemli seçim de yıl sonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri'nde
yapılacak olan başkanlık seçimleri. Demokratların, George W. Bush'un karşısına
çıkaracak adaylarının niteliği kadar, Bush'un yeniden seçilip seçilemeyeceği de
merakla beklenen bir soru. Mahkemede biten olaylı seçimler sonrasında, aldığı
% 3,5 luk oy yüzdesi ile demokratlar tarafından oyları bölmek ve Bush'un
seçilmesine neden olmakla suçlanan ABD Yeşil Partinin adayı Ralph Nader,
yapılan büyük baskılara rağmen, geçtiğimiz günlerde demokratlardan ayrıldığı
noktalara vurgu yapan bir bildiri ile 2004 seçimleri için de aday olduğunu
açıkladı. Haziran ayında Milwaukee'de yapılacak seçim kongresiyle adayını
belirleyecek olan ABD Yeşil Partisine de Başkanlık seçimlerinde başarılar
diliyoruz.
Ülkemizde ise bu ay içerisinde yerel seçimler yapılacak. İktidar partisi AKP,
arkasına aldığı anayasayı değiştirebilecek meclis çoğunluğu ile kamu
hizmetlerini ve bu arada yerel yönetimleri yeniden düzenlemek için bir dizi
yasa tasarısını meclis gündemine getirmesine rağmen, seçim öncesi toplumsal
muhalefetin sokağa dökülmesini istemediklerinden seçim sonrasına erteledi.
Eğitim ve sağlık gibi sosyal sektörlerde var olan kamusal niteliği daraltan ve
15

Yeşiller

Yeşiller Türkiye Koordinasyonu Çalışmaları 2004

serbest piyasa koşullarında "paran kadar eğitim", "paran kadar sağlık"
anlayışını geçerli kılacak olan düzenlemeleri de içeren bu toplumsal açıdan
negatif "reform" tasarıları, aynı zamanda bir takım hizmetlerin kontrolünü de
yerel yönetimlere devrederek "yerelleşme" makyajı ile sunuluyor. Oysa,
antidemokratik 12 Eylül Anayasası, Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları, karar alım
süreçlerinin demokratikleştirilmesinin de, yerelleşmesinin de önünde gerçek
engeller olarak durmaya devam ediyor.
Muhalefet partileri de, ülkemizin son 50 yılına damgasını vuran ve yaşadığımız
bir çok sorunun temelinde yatan kentsel ve endüstriyel kalkınma politikalarına
sıkı sıkı sarılarak, iktidar partisine nazire yaparcasına büyük kentler, mega
projeler ve endüstriyel yatırımlara ilişkin bir yığın vaatle seçmenin karşısına
çıkıyor. Bütün bunların halka değil, yabancı ortaklarıyla birlikte sermaye
kesimine hizmet ettiği çok açık. Ancak siyasete yön verenler, kurdukları çıkar
ilişkileri ile kendi "işlerinin" peşinden koştuklarından toplumdan kopmuş bir
görüntü çizmektedirler. 2004 yerel seçimlerine giderken, önümüzde duran bu
karanlık tablonun tek aydınlık yanı, bağımsız olrak yada sol koalisyon içerisinde
çevreci, yeşil, ekolojik ve doğa korumacı yaklaşımı benimseyen adayların
ortaya çıkmalarıdır. Uygulamalarıyla, ölü insanlar arasında bile sınıf
farklılıklarını tescil eden, rüşveti hizmet için geçerli tek yol olarak yerleşik kılan,
kapalı kapılar ardında kendi bireysel ve ortak çıkarları için kararlar alan,
hizmetlerini sunarken, etnik, dinsel, cinsel ve düşünsel ayrımcılık yapan adı
"yerel", kendisi "sahibinin sesi" konumundaki var olan yönetimler yerine;
− Doğaya uyum ve ekolojik bilgelik anlayışına sahip,
− Kişilerin kendilerini etkileyen tüm kararların alınışına doğrudan katılabildiği
taban demokrasisini benimseyen,
− Endüstriyalist tüketim toplumuna karşı ekolojik, paylaşımcı ve çoğulcu
toplum için çaba gösteren,
− Erkek egemenliğine karşı kadınların haklarını koruyan ve geliştiren,
− Çok renkliliğe ve çeşitliliğe saygı bilinciyle, kültürel, dinsel, etnik, cinsel ve
düşünsel ayrımcılığa karşı çıkan ve uygulamalarında bu ilkeyi gözeten,
− Kendisi bir çevresel yıkıma neden olmadığı gibi, sorumlu olduğu alanda
doğaya ve insana zarar verecek tüm girişimlere karşı duyarlı bir biçimde
mücadele eden,
− Sivil toplumu, gençliği, düşkünleri ve engellileri karar süreçlerine ortak
eden,
− Birey özerkliğini geliştirici toplumculuk ve kolektif çalışma anlayışıyla
hareket eden,
Yeşil yerel yönetimleri hayata geçirmek için biz Yeşiller, çevreci, yeşil, ekolojik
ve doğa korumacı yaklaşımı benimseyen adayların yanında olacağız.
− İçme suyumuzu pet şişeler yerine musluklarımızdan temin edebildiğimiz,
− Meydan ve caddeleri, otomobillerin değil yayaların egemenliğinde olan,
Yeşiller
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− Kültürel ve sosyal yaşamda ticari kaygılardan arınmış şenlikli bir hizmet
üretiminin mümkün olduğu,
− Gıdaları güvence altına alınmış,
− Kırsal ve kentsel alan arasında ekonomik, sosyal ve kültürel birlikteliği
sağlanmış,
− Kendilerini şirketlerin çıkarlarına değil, yurttaşlarının
yaşamdan zevk almalarına adamış yerel yönetimler için,
gelin çevreci, yeşil, ekolojik
adaylarımızı destekleyelim.

ve

doğa

korumacı

mutluluğuna

yaklaşımı

ve

benimseyen

Onlar, termik santrallere, nükleer santrallere karşı katıldıkları etkinliklerde
endüstriyel çevresel yıkıma karşı durdular.
Barış ağacı kampanyası ile savaşın çevresel yıkımına karşı durdular.
Kadın hareketinde, insan hakları mücadelesinde yer aldılar.
Şimdi halkın ve doğanın sesi olarak yerel yönetimlere adaylar.
Haydi onlara destek verelim!
YEŞİLLER
Mart, 2004
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BASINDAN...
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BASIN AÇIKLAMALARI VE
TÜRKİYE YEŞİLLER ÖN KONFERANSI
1. DUYURUSU
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YEŞİLLER’İN ANNAN PLANI REFERANDUMU HAKKINDA
BASIN AÇIKLAMASI:
“Kıbrıs’ta Barışa Evet”
24 Nisan Cumartesi günü Kıbrıs genelinde yapılması planlanan referandum ile,
İsviçre’de yapılan dörtlü görüşmeler sonrasında Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Kofi Annan tarafından son şekli oluşturulan “çözüm planı” halk
oylamasına sunulacak.
Bu plan, zaman zaman kesintiye uğrasa da 30 yıllık uzun müzakere sürecinin
deneyimleri sonucunda hazırlanmış ve uzlaşılamayan boşlukları Genel Sekreter
tarafından doldurulan, geniş kapsamlı ve iki taraf arasında denge gözeten bir
plandır. Şüphesiz ki, planın kabulü durumunda ortaya çıkacak federe yapı, her
iki kurucu devlet için de yıllar süren bağımsız hareket etme anlayışlarını büyük
ölçüde sınırlayacak, bir çok karar aşamasında bir diğerinin konumunu ve
düşüncesini dikkate almayı gerektirecek özellikler içerecektir.
Bırakın oldukça çetrefilli olan mülkiyet düzenlemelerini, bu ortak düşünme ve
ortak hareket etme zorunluluğu bile, iki kesimin yöneticilerinin henüz içlerine
sindiremedikleri bir gerçeklik olarak ortada durmaktadır.
Oysa ki iki tarafın uzlaşması ve birlikte yaşamayı kabul etmesi, Kıbrıs’ta barış
için bir gerekliliktir. Hatta sadece Kıbrıs için değil, Ege, Doğu Akdeniz ve
Ortadoğu için, dolayısıyla dünya barışı için bir gerekliliktir. Çünkü barış askeri
güç kullanılarak sağlanamaz. Silahların gölgesi altında Kıbrıs’ta barışın var
olduğunu iddia edenler, aslında kendi egemenliklerine gerekçe sunmaktadırlar.
40 yıllık deneyim de göstermiştir ki, iki toplum arasındaki sorunlar, silah
yoluyla çözümlenmediği gibi giderek derinleşmiş ve içinden çıkılamaz duruma
gelmiştir.
Artık bu noktada Kıbrıs’ta barışı yeniden sağlamak için, karşılıklı olarak birbirine
yakınlaşmaktan başka bir çıkış yolu yoktur. Geçmişin hatalarını bir yana
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bırakıp, ortak bir geleceği beraberce kurma hedefinde birleşilmesi zamanı
çoktan gelmiştir.
Bizce barış; birbirine güven, hukuka saygı, işbirliği ve dayanışmanın
geliştirilmesi,
özgürlük
ve
demokrasinin
güçlendirilmesi
yoluyla
gerçekleştirilebilir. Doğanın sınırları yok saydığı gibi, barış kültürü de sınırları
yok sayar. Gücünü paylaşmak istemeyen yöneticiler, askeri güçler ve dikenli
teller Kıbrıs’ı bölebilir ama, barışı bölemez. Bölünmüş bir Kıbrıs’ta barıştan söz
edilemez.
Biz Yeşiller, Kıbrıs’ta gerçek barışın kapısının aralanmasında bir ilk adım olarak,
Anan Planına “evet” diyenleri destekliyoruz. Bizler, toplumların dikenli teller ve
taştan duvarlarla bölünmediği, bunun yerine ortak bahçeler, yeşil tarlalar,
gülen yüzler ve “tolerans” yerine “karşılıklı tanıma” ile yanyana getirildiği bir
Kıbrıs görmek istiyoruz.
“Evet”ler, aynı zamanda, dünya barışına ve dünya barışının sağlanmasında
Birleşmiş Milletlerin arabulucuğuna da “evet” demektir. Beğenilmeyen
rejimlerin askeri yöntemlerle değiştirildiği, tepeden inme demokrasilerin
kurulmaya kalkışıldığı bir dünyada barışa evetin anlamı gerçekten büyüktür.
Gerçekten de “duvarda başka bir tuğla” ya ihtiyacımız olmadığı kesindir!
Bizce, İngiliz Askeri Üssü’nün kaldırılması dahil olmak üzere, ada askeri
birliklerden tamamen arındırılmalı ve Kıbrıs bir barış adası haline getirilmelidir.
Referandumda “evet” demek, bütün zorluklarına rağmen beraberce ve barış
içerisinde bir yaşama “evet” demektir. “Hayır”lar, iki toplum arasında yıllar
boyunca oluşan kopukluğu tescil etmekten, sınırları ve silahları yerleşik
kılmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Yeşiller olarak bizler, Annan Plani’ na
ve Kibris’ ta uzlaşmaya “Evet” diyenleri destekliyoruz...
YEŞİLLER
16 Nisan 2004
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YEŞİLLER’ İN ANNAN PLANI REFERANDUM SONUÇLARI
HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI:
“Kıbrıs’ ta Barışa Açık Çağrı”
1 Mayıs 2004’de Kıbrıs’ın bir bütün olarak Avrupa Birliği’ne katılımını eksik
bırakan referandumun sonucu, bundan sonra izleyecekleri politikalar açısından,
adada yaşayan her iki toplum başta olmak üzere konu ile ilgili tüm taraflarca iyi
okunmalıdır.
Bizce, birleşmiş bir Kıbrıs devleti hedefinin rafa kaldırılması, barışın rafa
kaldırılması anlamını taşıyacağı gibi, bölünmüş bir Kıbrıs, aynı zamanda
bölünmüş bir Ege ve Doğu Akdeniz’e de neden olacaktır.
Çözüm isteğinin iki taraf açısından da dile getirilmesine rağmen, referandumda
Annan Planı kapsamında uzlaşmaya varılamaması, Avrupa Birliği’ nin de
taraflardan birisi olması nedeniyle, tüm Avrupa Birliği devletleriyle ve yıl
sonunda tam üyelik için tarih alma arzusunu koruyan Türkiye ile de
uzlaşılmasını zorunlu kılacaktır.
Durumların değiştiği gerçeğinin, başta artık Avrupa Birliği'nde yaşıyan Kıbrıs
Rum tarafı olmak üzere, ilgili tüm taraflar tarafından kabul edilmesi gerekiyor.
Kıbrıs’ta yaşayan iki toplum da, ortak bir gelecek için temel ilkeler olan
karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla
yöneticilerini beklemeden adımlar atmalıdır. Yeşiller olarak bunun katılımcı
demokrasi adına taşıdığı öneme dikkat çekmek isteriz.
Adanın silahlardan tamamen arındırılması talebi bu ortak girişimlerin temelinde
yer almalıdır. Silahsızlanmaya ilişkin karşılıklı olarak atılacak küçük birer adım
bile, barışın sağlanmasında büyük bir adıma dönüşecektir. Barış içerisinde bir
dünya hepimizin ortak sorumluluğu üzerinde yükselecektir.
Türkiye’deki Yeşiller, süreci yakından izlemeye ve Kıbrıs’ta barış için atılacak
adımları desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede, Kıbrıs’ta barışı temel
alan bir çözüme yönelik ortak etkinlikler, projeler ve kampanyalar için, başta
Kıbrıs ve Yunanistan Yeşilleri olmak üzere, Avrupa’ daki tüm yeşil dostlarımıza
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açık çağrı yapıyoruz. Unutmamalıyız ki daha yesil, barış ve anlayış dolu bir
Avrupa ve Dünya için yapılacak ortak çalışmalar, aydınlık bir geleceği de
beraberinde getirecektir.
YEŞİLLER
7 Mayıs 2004

Yeşiller
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BASINA VE KAMUOYUNA:
SİNSİ HÜKÜMETİN SİNSİ NÜKLEER SANTRAL PLANINA HAYIR!
Enerji Bakanı Hilmi Güler’in dün Nükleer Santraller ile ilgili yaptığı açıklamayı
kınıyoruz.
Bugün Türkiye’de bir enerji açığından söz edilemez. Nükleer enerji gibi
insanlığın ve doğanın düşmanı olduğu bilinen bir enerji üretim biçimi ise hiç bir
durumda seçenek olarak görülemez. AKP hükümetinin, ortada hiç bir neden
yokken Türkiye’nin 4 yıl önce isabetli bir biçimde vazgeçtiği nükleer santral
yapım planlarını yeniden gündeme getirmeye neden gerek duyduğunu anlamak
mümkün değildir.
Daha birkaç gün önce,1986’da Ukrayna’da yaşanan Çernobil Nükleer Santral
kazasından etkilenen Karadenizli yurttaşlarımız arasında -başta Ordulular
olmak üzere- kanser vakalarının arttığının açıklamasına kulaklarını tıkayan
hükümet bir aymazlık içine girmiştir.
Başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizin en önemli
kaynağı olduğu göz ardı edilerek yapılan bu açıklamayı bir talihsizlik olarak
kabul ediyoruz. Hükümet bu açıklamayı derhal geri çekmelidir. Aksi
takdirde yeşiller ve tüm nükleer karşıtları nükleer karşıtı mücadeleye kaldıkları
yerden aynı kararlılıkla ve güçle devam edeceklerdir.
Enerji Bakanı Hilmi Güler’i en kısa zamanda nükleersiz, yenilenebilir enerji
politikalarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz.
YEŞİLLER-TÜRKİYE
8 Mayıs 2004
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BASINA VE KAMUOYUNA:
İSRAİL DEVLETİNİ İNSANLIĞA DAVET EDİYORUZ!
İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında uyguladığı devlet
terörünü dünyanın gözleri önünde inanılmaz katliamlar yapma boyutuna
taşımış bulunuyor.
Geçtiğimiz günlerde Gazze şeridinde bulunan Refah mülteci kampında
girişilen operasyonlar ve sokakta toplanan Filistinli sivillerin üzerine İsrail
helikopterlerinden yağdırılan füzelerle çoğunluğu çocuk, onlarca insanın
öldürülmesi, İsrail Devleti’nin bu katliamları tüm dünyanın gözleri önünde
yapmaktan çekinmediğini gösteriyor.
Bu olaylar, Ortadoğu’da ABD ve müttefiklerinin Irak işgaliyle iyice
derinleşen
dehşet
sarmalının
asıl
sorumlularının
kimler
olduğunu
göstermektedir. Hem ABD ve müttefikleri, hem de İsrail devleti dizginlenemez
bir savaş ve ölüm makinesi haline gelmiş durumdalar.
Dünya ise insani değerleri bütünüyle yitiren bu savaş makinesini neredeyse
tüm duyuları körelmiş bir şekilde seyrediyor. İsrail devleti, artık tam anlamıyla
etnik temizlik noktasına ulaştırdığı işgal ve katliamlarını dünyadan hiçbir
gerçek yanıt almadan, hiçbir samimi kınamayla karşılaşmadan, kendi
ülkesindeki barış yanlılarının sesini bile duymayarak ve militarizmi daha da
tırmandırarak sürdürüyor.
Bu dehşet sarmalı insanlık değerlerini tüm dünya için tamir edilemez bir şekilde
yıkıma uğratıyor.
Şiddetin ve savaşın her türlüsüne karşı olan, insanların doğayla ve birbirleriyle
ne pahasına olursa olsun barış ve uyum içinde yaşaması gerektiğine inanan biz
Yeşiller, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanları bu vahşet karşısındaki
suskunluklarını bozmaya, AKP hükümetini ve Avrupa Birliği başta olmak
üzere barıştan ve insan haklarından yana olduğunu iddia eden tüm devletleri
İsrail devletine karşı süresiz olarak ağır ekonomik ve siyasi yaptırımlar
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uygulamaya ve İsrail devletini de işgali sona erdirmeye ve bütünüyle
kaybetmiş göründüğü insanlık değerlerini hatırlamaya çağırıyoruz.
Filistin halkı kendi topraklarında özgürce yaşama hakkına sahiptir. Daha fazla
katliam, daha fazla vahşet olmasın.
YEŞİLLER-TÜRKİYE
24 Mayıs 2004
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TÜRKİYE YEŞİLLER
ÖN KONFERANSI
29-30-31 Ekim 2004, İstanbul

1. DUYURU

Türkiye Yeşilleri Ön Konferansı 2005’de yapılması planlanan
Türkiye Yeşilleri Konferansı’na hazırlık olarak, 29-30-31 Ekim
2004 tarihlerinde İstanbul’da toplanacaktır.
Ön Konferans’ın bildirilerin sunulacağı asıl bölümü 30 Ekim 2004
Cumartesi günü yapılacaktır.
Yeşiller
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TÜRKİYE YEŞİLLER KONFERANSI NEDİR?
Türkiye Yeşiller Konferansı’nın, Türkiye’de yeşillerin siyasi bir hareket
olarak etkili ve kapsayıcı bir örgütlenme sürecine girmeleri, topluma sunulacak
politika alternatiflerini üretmeleri ve kendi örgütlenme tarzlarını yaratmaları
yolunda belirleyici bir adım olmak üzere 2005 yılı ilkbaharında toplanması
öngörülmektedir. Konferansın toplanmasına ve tarihine 31 Ocak ve 14 Mart
2004’te İstanbul’da yapılan Türkiye Yeşiller Koordinasyonu toplantılarında karar
verilmiştir.
Türkiye Yeşiller Konferansı’na yeşil politika alanında çalışmakta,
düşünmekte ve üretmekte olan; geçmişte yeşil siyasi örgütlerde yer almış,
düşünmüş ve üretmiş; yeşil politikaya ilgi duyan, yeşilleri siyasi bir seçenek
olarak gören ve gelecekte yeşil politika alanında yer almak isteyen tüm
bireylerin; ayrıca konu hakkında düşüncelerini iletmek isteyen her toplum
kesiminden insanın, aydınların, akademisyenlerin ve sanatçıların katılımı
hedeflenmektedir.
Türkiye Yeşiller Konferansı, bildiri sunumları, tartışmalı paneller, atölye
çalışmaları ve forumlardan oluşacaktır.
ÖN KONFERANS NEYİ AMAÇLIYOR?
Ön Konferans, Türkiye Yeşilleri Konferansı’nın çağrısının yapılmasını,
örgütlenmesini ve yeni insanların konferans sürecine katılımının sağlanmasını,
konferansta ele alınacak konuların belirlenmesini ve yeşillerin örgütlenmesiyle
ve politikalarıyla ilgili önem taşıyan konular hakkındaki düşüncelerin
paylaşılmasını amaçlamaktadır.
Ön Konferans, konferans sürecine katılmak isteyen ya da konuyla ilgili
düşüncelerini paylaşmak isteyen herkese açıktır.
YEREL KONFERANSLAR
Konferans sürecinin bir parçası olmak üzere, 2004 yılında ön konferansa kadar
olan süreç içerisinde, İstanbul dışındaki beş yerde (Ankara, İzmir, Samsun,
vb.) beş yerel konferans toplanması planlanmaktadır.
Yerel konferanslar iki gün sürecek, konferansın bir gününde yeşillerin
toplantının yapıldığı yerdeki yerel ve ülke düzeyindeki genel örgütlenmesiyle
ilgili başlıca konular tartışılacak; bir gününde de yeşil politika alternatiflerinin
üretilmesi için temel öneme sahip bir konu (tarım, enerji, ekonomi, küresel
politikalar, kadın sorunları gibi) uzmanların da katılımıyla ele alnacak ve
politika önerileri belirlenecektir.
Konferans sürecinde yer almak isteyen, ön konferansta ve konferansta bildiri
sunmayı amaçlayan kişilerin kendi bölgelerindeki yerel konferanslara aktif
olarak katılmaları, süreç açısından büyük önem taşımaktadır.
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YEŞİL POLİTİKA HAZIRLIK GRUPLARI
Yerel konferanslarda ele alınan konular hakkında yazılacak politika öneri
taslaklarının geliştirilmesi ve ele alınamamış olan konular hakkında taslakların
oluşturulması amacıyla, ön konferansın son bölümünde, görev almak isteyen
katılımcılar tarafından yeşil politika hazırlık grupları oluşturulması ve bu
grupların Türkiye Yeşiller Konferansı’na kadar çalışarak konferansa her konuyla
ilgili son taslakları getirmeleri hedeflenmektedir.
BİLDİRİLER
Ön Konferans’ta isteyen herkes, aşağıdaki konular çerçevesinde serbest bildiri
sunabilir.
− Yeşillerin örgütlenme ve çalışma biçimleri
− Yeşil hareketin geldiği yer, diğer siyasi hareketler içindeki yeri, konumu
− Yeşil parti: nasıl bir parti, nasıl bir çalışma tarzı?
− Yerel, ulusal ve küresel düzeyde yeşil politika alternatifleri
− Yeşil bir gelecek için çözüm önerileri
Bildiri sunmak isteyenlerin, bildirilerinin
− Başlığını
− Yazar veya yazarlarının adını
− Yazar ve yazarlarla ilgili kısa bilgiyi
− Sunacak kişinin adını
− Bildirinin en fazla 250 kelimelik bir özetini
en geç 17 Eylül 2004 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
Bildiri özetleri ön konferans düzenleme grubu tarafından ön konferans konu
başlıklarına uygunluğu açısından değerlendirilecek ve uygun bulunanlar kabul
edilerek 1 Ekim 2004 tarihine kadar yazarına bildirilecektir.
Bildiriler 30 Ekim 2004 günü, bildiri sunum saatlerinde sözlü olarak
sunulacaktır. Bildiri sunum süresi tartışma için ayrılacak süre dahil 15
dakikadır.
Yukarıda anılan konular dahilinde olmak koşuluyla, bildirilerin içeriği ve
yapılandırılması konusunda herhangi bir sınır yoktur.
Yeşiller
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ÖN KONFERANS TASLAK PROGRAM
29 Ekim 2004 – Türkiye Yeşiller Koordinasyonu Toplantısı
16:00 – 19:00 Gündem: Yerel Konferansların Sonuç Bilidirgelerinin Sunulması; Türkiye Yeşilleri
Konferansı ile ilgili organizasyonel konular.
30 Ekim 2004 – Konferans
09:00 – 10:00 Açılış Konuşmaları
10:00 – 10:45 Bildiri Sunumları (I)
10:45 – 11:00 Ara
11:00 – 12:45 Bildiri Sunumları (II)
12:45 – 13:45 Öğle arası
13:45 – 15:00 Bildiri Sunumları (III)
15:00 – 15:15 Ara
15:15 – 16:00 Bildiri Sunumları (IV)
16:00 – 17:30 Serbest Tartışma
17:30 – 19:00 Konferans Oluşum Grubunun, Yeşil Politikalar Hazırlık Gruplarının ve Konferans
Takviminin Belirlenmesi
31 Ekim 2004 – Konferans Oluşum Grubu ve Yeşil Politika Hazırlık Gruplarının
Toplantıları

BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI
Tüm bildirilerin
yayımlanacaktır.

özetlerini

içeren

bir

kitapçık

konferans

sırasında

dağıtılmak

üzere

KAYIT
Bildiri sunmak isteyen kişilerin, bildiri özet formuyla birlikte kayıt formunu da doldurup 17
Eylül 2004 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Ön Konferansa izleyici olarak katılmak
isteyenlerin de 15 Ekim 2004 tarihine kadar kayıt formunu doldurup göndermeleri
beklenmektedir. Katılım ücretsizdir.
YER VE DİĞER ORGANİZASYONEL BİLGİLER
Ön Konferans İstanbul’da yapılacaktır. Yapılacak mekan, konaklama ile ilgili bilgiler ve diğer
ayrıntılar sonraki duyurularda bildirilecektir.
ÖN KONFERANS DÜZENLEME GRUBU
Baran Bozoğlu (Ankara), Betül Keskin (Ankara), Sevgi Mutlu (Bursa), Kasım Yeter (Isparta),
Dilek Özkan (İstanbul), Ebru Turhan (İstanbul), Ender Eren (İstanbul), Oğuz Uğur Olca
(İstanbul), Ümit Şahin (İstanbul), Ayşen Erdoğan (İzmir)
İRTİBAT - Yeşiller Türkiye Sekreteryası
Ekrem Öztürk - Yeşil Oda: İstiklal cad. Kurabiye sok. 13/3 Beyoğlu – İstanbul
Tel/Faks: 212-243 83 33 e-posta: yesillerinfo@yesiller.org
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İSTANBUL’DA YEŞİL ODA
İstiklal caddesi Kurabiye sokak No:13 Kat:3 (Parsifal'in üstü) Beyoğlu - İstanbul
Telefon/Faks: 212-243 83 33
E-posta: yesillerinfo@yesiller.org
İNTERNETTE
Yeşiller-İletişim Listesi
http://groups.yahoo.com/group/yesiller-iletisim
Üye olmak için aşağıdaki adrese boş bir e-posta atmanız yeterlidir:
yesiller-iletisim-subscribe@yahoogroups.com
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