
3. OLAĞAN KONFERANS VE KONGRE KARARLARI 

 

KARAR NO:  1 

KOBANİ DAVASI VE CİHAN ERDAL’A ÖZGÜRLÜK KAMPANYASI  

Gerekçe: 

Kobani davası iktidar açısından bir siyasi soykırım davasına dönüştürülmüş durumda. Bu 

davanın tüm siyasi tutsakların özgürlüklerini kazanıncaya kadar en kitlesel şekilde takip 

edilmesi, uluslararası düzeyde desteğin güçlendirilmesi gerekiyor. Yeşil Sol Parti üyesi, 

akademisyen ve hak savunucusu Cihan Erdal, 25 Eylül 2020 tarihinden bu yana tutuklu 

yargılanıyor. Cihan Erdal’ın özgün koşullarının bu süreçte görünür kılınması ve en kısa zamanda 

tutuksuz yargılanmasının sağlanması davanın ne kadar boş ve saçma olduğunun açığa 

çıkartılması açısından da önemlidir.  

Karar 

Yeşil Sol Parti 3. Olağan konferansı 

Bu amaçla Cihan Erdal’a ve tüm Kobani davasında yargılananlara Özgürlük kampanyasını ulusal 

ve uluslararası ölçekte görünür kılınması için her türlü çalışmayı yürütmeyi karar altına alır. 

 

KARAR NO: 2 

ORTAK MÜCADELE İHTİYACI ÜZERİNE 

Gerekçe: 

Tek adam yönetiminin faşizan uygulamaları ve politikaları karşısında toplumsal muhalefet 

güçlerinin ortak talepler etrafında birlikte mücadele ihtiyacının daha da yakınlaştığı; 

Toplumun geniş kesimlerinin iktidarın bütün baskı ve yıldırma politikalarına rağmen seslerini 

yükselterek korku duvarını yıkmaya başladığı; 

Politik partiler arasındaki ittifaklar ve işbirliklerinin toplumsal muhalefeti harekete geçirmek 

için vazgeçilmez olmaları gerçeğine rağmen yeni toplumsal dinamiklerin farklı araçlar ve 

kanallar araması gerçeğinin göz ardı edilemeyeceği;   

Bu arayışın ortak davranma ve mücadele etme ihtiyacını dışlamak bir yana tam da bu ihtiyacı 

karşılamaya yönelik olduğu; 

Önümüzdeki dönemdesiyasetin gergin ve yoğun politize olmuş bir sürece gireceği 

saptamasıyla birlikte bu bir araya gelişi yukardan kurulan ilişkilerle götürmenin yeterli ve 

mümkün olmayacağı; 

Herhangi bir siyasi görüşün ya da partinin şemsiyesi altında olmayan, bağımsız platformlara 

duyulan ihtiyacın giderek yakıcı hale geldiği;.  



Yeşil Sol Parti’nin muhalefet ve mücadele anlayışı gereği kendisini dayatan değil toplumsal 

ihtiyaçların değişim ve dönüşümü öne çıkartması gerektiği; 

Gerçeklerinin altını çizen 3. Olağan Konferans; 

100’ü aşkın örgüt, platform, inisiyatif, kurum ve ayrıca demokrasiden yana bireylerin bir 

“Başlangıç Bildirgesi” üzerinde uzlaşarak yola çıktığı Demokrasi İçin Birlik Platformu’nun bu 

anlamda önemli bir işlev gördüğünü; 

DİB tarafından başlatılmakla birlikte bağımsız olarak faaliyet sürdüren Demokrasi 

Konferansı’nın farklı kesimleri ortak talepler etrafında bir araya getirme ve ortak mücadele 

konusunda önemli bir rolü olabileceğini vurgulayarak: 

 

Karar: 

1) Genel Merkez’in, il ve ilçe örgütlerinin ve üyelerin DİB kapsamında sürdürülen çalışmalara 

aktif olarak katılması ve yerel ayaklarının oluşturulmasına katkı vermelerini 

2) DİB’e yerel katılımın güçlendirilmesi için Parti dışındaki kesimlerle temas kurulmasını 

3) Demokrasi Konferansı’nın hazırlık süreci ve gerçekleşmesine aktif katılım sağlanması, yerel 

düzeyde paralel toplantılar düzenlenmesi ve sonrasında belirlenen hedefler doğrultusunda 

çalışma yapılmasını karar altına alır. 

 

KARAR NO: 3 

DİSİPLİN SÜREÇLERİNİN DÜZENLENMESİ 

Gerekçe:  

Parti Meclisi’nin Genel Kongre-Konferans kararı sonrasında Kadın Meclisi’nin gerçekleştirdiği 

bölge toplantılarında Yeşil Sol Parti disiplin süreçleri ve bunların yönetimiyle ilgili bir dizi sorun 

yaşandığı ve bunun kadın üyelerimiz arasında kırılmalara yol açtığının tespit edilmesi üzerine 

Kadın Meclisi içinde “Disiplin Süreçleri Çalışma Grubu” kurulmuştur.  

Grup, verimli bir çalışma sonucunda İstanbul Sözleşmesi hükümleriyle uyumlu ilk yönetmelik 

olma özelliğine sahip yeni bir taslak oluşturmuştur.  

Yönetmelik taslağı, Merkezi Kadın Koordinasyonu Disiplin Süreçleri Çalışma Grubu ile işbirliği 

halinde gerek Kadın Meclisi gerekse de karma alana sunulup tartışılmıştır. 

Taslağın partinin temel belgelerinden birisi haline gelebilmesi için Parti Meclisi’nde görüşülüp 

onaylanması önümüzdeki süreçte benzer sorunların yaşanmasını engellemek bakımından 

elzemdir. 

Bu gerekçeleri değerlendiren 3. Olağan Konferans ve Kongre 

Karar: 



Kadın Meclisleri ve Koordinasyonu Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Disiplin Yönetmeliği 

taslağının seçilecek Parti Meclisi tarafından ivedilikle görüşülerek karara bağlanması hususunu 

karar altına alır. 

KARAR NO: 4 

 FİLİSTİNLE DAYANIŞMA 

Gerekçe 

İsrail devletinin İsrail Araplarına, işgal altındaki topraklardaki Filistinlilere ve Gazze halkına 

yönelik şiddetinin artarak devam ettiğini görüyoruz. İsrail devleti uluslararası hukuku ve 

Cenevre sözleşmesini açıkça ihlal ediyor.  

Doğu Kudüs'te, tahliye tehdidi ile karşı karşıya bulunan Şeyh Cerrah bölgesinde Filistinlilerin 

evlerini ele geçirme ve bunları İsrailli yerleşimcilere verme girişimi bu hukuksuzluğun son 

örneği. 

BM ve BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'ün Camp David ve Oslo anlaşmalarında öngörülen 

bağımsız Filistin devletinin başkenti olacağını defalarca belirtmiş, nüfusun işgal altındaki 

bölgeye taşınması Cenevre Sözleşmesi tarafından yasaklanmıştır. Ancak Camp David 

imzalandığında Batı Şeria'da bulunan 7.400 yerleşimci sayısı 440.000’e çıkmıştır. 

Filistinliler için durum giderek daha fazla ağırlaşıyor. Oslo Anlaşmalarında vaat edilen 

bağımsız Filistin devleti, artık imkansız hale getirildi. 

19 Temmuz 2018'de İsrail Parlamentosunda kabul edilen Ulus-Devlet Yasası  İsrail'i Yahudi bir 

devlet olarak tanımladı ve Filistinli İsrail vatandaşlarının % 17'sinin haklarını hiçe sayan ırkçı 

bir rejimi yasalaştırdı. 

Bu yasanın kabul edilmesinden sonra İsrail İnsan Hakları Örgütü B’Tselem, İsrail'in bir 

apartheid devleti haline geldiğini belirten bir rapor yayınladı 

[https://www.btselem.org/topic/apartheid].  Uluslararası insan hakları örgütü Human Rights 

Watch, geçtiğimiz günlerde İsrail devletinin insanlığa karşı bir suç olarak kabul edilen 

apartheid'den suçlu olduğunu belgeleyen bir rapor yayınladı. 

Temmuz 2005’te, 170’i aşkın Filistinli siyasi parti, sendika, kitle ve taban örgütlenmesinden 

oluşan geniş bir koalisyon, “Dünyanın her tarafından vicdanı olan insanlara, İsrail’e yönelik 

olarak, Güney Afrika’ya karşı yürütülenlere benzer geniş boykotlar ve tecrit inisiyatifleri 

uygulama” çağrısında bulundu. Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (İngilizcesi 

Boycott, Divestment and Sanctions, kısaltması BDS) kampanyası olarak ortaya çıkan bu 

inisiyatif, tüm kıtalara yayılıp dünyanın pek çok ülkesinde örgütlenmeye başlayınca BDS 

Hareketi adını aldı. İlkelerini, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulmuş olan, Filistin Ulusal 

BDS Komitesi’nin (İngilizcesi BDS National Commitee, kısaltması BNC) oluşturduğu BDS 

Hareketi, askeri, diplomatik, ticari, akademik ve kültürel alanlarda mücadele yürütüyor. 

Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi, 2009 yılında bu çağrının Türkiye’de yankı bulması 

sonucunda ve BDS Hareketi’nin Türkiye’de de örgütlenmesi amacıyla otuzu aşkın kitle 

örgütü, siyasal inisiyatif, sendika ve kurumun ortak çağrısıyla kuruluşunu ilan etti. Girişim, 



stratejik hedeflerinin temelinde Türkiye’de ilkeli bir Filistin’le dayanışma hareketi ve İsrail’e 

karşı boykot hareketi yaratmanın bulunduğunu ifade ediyor. 

Diğer yandan iktidar koalisyonu Filistin konusunu kendi yandaşlarını harekete geçirecek bir iç 

politika aracı olarak kullanıyor ve dini motiflerle örülmüş bir siyaset izliyor. Oysa Filistin 

sorunu dinsel gerekçelerle ele alınamayacak kadar karmaşık ve tarihi kökleri olan bir olgudur 

ve sol tarihinin her döneminde Filistin halkı ile dayanışma içinde olmuştur. 

Karar: 

Yeşil Sol Parti 3. Olağan Konferansı Türkiye içinde ve dışında ortaya çıkan gelişmeleri 

değerlendirerek; 

Filistin’le dayanışmayı hedefleyen Türkiye'de ve dünyada sürdürülen ve politik çizgisine  

uygun  kampanyaları desteklemeyi, bu amaçla iç ve dış inisiyatiflerle işbirliği yapmayı karar 

altına alır. 

KARAR NO: I 5 

 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 

Gerekçe 

Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde açıklanan cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden 

çekildi ve ardından Avrupa Konseyi çekilme talebi üzerine başlatılan yasal prosedürün 1 

Temmuz 2021 itibarıyla tamamlanacağını açıkladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede en 

önemli dayanaklardan biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, iktidar bloğunun 

kadın düşmanı ve cinsiyetçi bakışını net olarak ortaya koymuştur. Çekilme kararına toplumsal 

desteği arttırmak için sözleşmenin eşcinselliği özendirdiği ve aileyi zayıflattığı propagandasını 

sürdüren iktidar,  LGBTİ+’ları kriminalize ederek hedef tahtasına koymaya ve kadının aile içinde 

ikincil pozisyonunu pekiştirmeye devam ediyor. 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelesi yaşamsal bir mücadeledir. Bu mücadelenin 

kazanılması ancak İstanbul Sözleşmesi’nde de ifadesini bulduğu üzere cinsiyet eşitliğini 

yaşamın her alanında sağlamak ve toplumu eşitlik temelinde yeniden örgütlemekle 

mümkündür. İstanbul Sözleşmesi mücadelesi bu yönüyle kadınlar başta olmak üzere, 

demokrasi isteyen tüm toplumsal muhalefetin  mücadelesi olmalıdır. 

Değerlendirmesini yapan 3. Olağan Konferans  

KARAR:  

Yeşil Sol Parti Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararına karşı, kadın meclisinin 

özgün çalışmalarının yanı sıra parti bütünlüğünde etkili ve sürekli mücadele yürütme ve 

İstanbul Sözleşmesi mücadelesini, demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak görür ve tüm 

toplumsal muhalefet kesimleriyle iş birliği yapmayı  karar altına  alır. 

KARAR NO:  6 

KAMU YÖNETİCİLERİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRSİN, HESAP VERSİN 



Gerekçe: 

Ülkemiz yerel ve merkezi yönetimleri, kendilerine verilmiş olan yetkileri kullanırken ortaya 

çıkan olumsuz sonuçlarla ilgili, politik ve hukuksal olarak hiçbir sorumluluk almamak için, 

ellerinden geleni yapıyorlar. Bu durum sadece güvenlik alanında ortaya çıkmıyor, hayatın her 

alanında yaygın biçimde karşımıza çıkıyor. 

İhmal, iş bilmezlik, denetimsizlik ve kurallara uymamanın yarattığı sonuçlar, yurttaşların ve 

özellikle kent sakinlerinin günlük yaşamını her an alt üst edebiliyor. Kent beton yığınları, iş 

makineleri, çukurlar ve engebelerle dolu, yaşaması zor bir çöle dönüşüyor. 

İnsanlarımızın yaşadıkları bunlarla sınırlı kalmıyor ve her yıl onlarca geri dönülmez vaka 

ortaya çıkıyor. “kaza” denilip geçilen sorumsuzluk ve denetimsizlik olaylarda ölen ve 

yaralanan, kalıcı sakatlıklar yaşayan insanlarımız ve aileleri kendi kaderine terk ediliyor. Hızlı 

tren faciası, Şule İdil Dere’nin ölümü bunların en somut örnekleridir. 

Bu vakalar kaza değil engellenebilir olaylardır. Gerekli planlamaları yapıp, önlemleri almayan 

ve bu nedenle asli fail olan yerel ve merkezi yönetimlerin, sorumluluğu bir kaç emekçi 

insanın üzerine atması kabul edilemez. Bu suçların sorumluluğunun asli faillere yükletilmesi 

gerekir. Mevzuat yetersizse değişiklik yapılması gerekir. 

Bütün bunları değerlendiren 3. Olağan Konferans; 

1. Merkezi ve yerel idarelerin yöneticilerinin yetkili oldukları alanlarda ortaya çıkan 

vakalardan hukuki ve cezai olarak doğrudan sorumlu olmaları ve tüm mağduriyetlerin kamu 

tarafından gecikmeksizin giderilmesi ve sorumlu kamu görevlilerine rücu edilmesine ilişkin 

yasal değişiklikler yapılması için çağrı yapmayı 

2. Bu amaçların gerçekleşmesi ve toplumsal duyarlılığın sağlanması için mücadele etmeyi 

karar altına alır. 

KARAR NO: 7 

 KHK’LILAR İLE DAYANIŞMA 

 

Gerekçe: 

OHAL sonrasında haksız ve hukuksuz yere ihraç edilen 152 bin kamu emekçisinin OHAL 

komisyonuna yaptığı başvurunun % 87'si red kararı ile sonuçlandı ve bu davalar için mahkeme 

süreci başladı. AİHM neredeyse işi başından savmak için OHAL komisyonunu kurdurdu. Ancak 

komisyon hukuka uygun davranmadı. İç hukuk yolları bittikten sonra AHİM süreci başlayacağı 

için Avrupa’dan baskı yapılması çok önemli. 

152 bin ihracın 4500 kişisi KESK üyesi ve KESK eksiklikleri ile olsa da bir şekilde üyeleri adına bir 

mücadele yürütüyor. Ancak geride 147 bin insan var ve neredeyse ne yapacağını bilemez bir 

şekilde evinde beklerken KHK platformları onlar için bir umut oldu. Ve platformlar toplumsal 

mücadelenin bir parçası oldu. Bu sürecin partimiz tarafından desteklenmesi çok anlamlı 

olacaktır. 



Karar: 

Değerlendirmesini yapan Yeşil Sol 3. Olağan Konferansı 

1-  KHK ve OHAL mağdurları ile dayanışmasını devam ettirerek haklı mücadelelerinde 

onları desteklemeye devam etmeyi, özellikle illerde kurulan KHK Platformlarının 

çalışmalarına destek sunmayı  

2- KHK'lıların yurt içindeki ve AİHM ve BM'deki davaları için yurt dışındaki olanaklarını 

kullanmak yolu ile her türlü dayanışma ilişkisini devam ettirmeyi 

3- KHK Platformlarının toplumsal muhalefet bileşenleri ile ilişkilenmesinde dayanışma 

içinde olmayı karar altına alır. 

KARAR NO: 8 

PANDEMI ILE MÜCADELE IÇIN POLITIKA ÜRETMEK  

Gerekçe 

Kapitalizmin insanlığa sağlıklı ve tatmin edici bir hayat yaratmaktaki başarısızlığını ortaya 

seren   Covid-19 pandemisi hem sağlık alanında hem toplumsal alanda bir krize sebep oldu. 

Önlemler yetersiz kaldı ama  bu önlemler bahane edilerek insan hakları, özellikle de 

muhalafetin sokak protestoları,pandemi bahanesiyle sınırlandırılıyor.  

Pandemiden hem sağlık politikaları hem de toplumsal özgürlükler bakımında kayıplara 

uğramayan bir biçimde çıkmak için çaba harcamak gerekiyor. 

Bu tür hastalıkların yayılmasını engelleyecek mekanizmalara sahip, daha iyi bir toplum 

oluşturmaya yönelik genel programların yanısıra şu ana dönük politikalar üretme 

sorumluluğumuz da mevcut.  

Yeşil Sol Parti olarak bu sorumluluğun bilinciyle, giderek derinleşen pandemi krizine karşı 

politik mücadelede daha yoğun bir çalışma içine girmeyi ve aşağıdaki hususları 

gerçekleştirmeyi; 

   

KARAR:  

⚫ Sıfır Covid politikasının uygulanması; 

⚫ Bilim insanları tarafından önerilen bir test politikası izlenmesi ve dileyen herkese kısa 

sürede sonuç veren güvenilir testlerden uygulanması; 

⚫ İşyerleri, okullar ve üniversitelerin açılması için öncelikle genel test ve vaka takibi 

uygulamasına geçilmesi; karar süreçlerine çalışanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin 

katılması; 

⚫ Uzaktan eğitim için tüm öğrencilere ve eğitimin diğer paydaşlarına gerekli ekipman ve 

bedava internet hizmeti sağlanması; 



⚫ Zorunlu olmayan işkollarında çalışmaya ara verilmesi, işyerleri kapanan çalışanların 

gelir kaybının tamamının devletçe karşılanması; 

⚫ Pozitif test, hastalık ve ölümler hakkında gerçek raporların açıklanması; 

⚫ Covid 19 pandemisini bitirmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bulunan aşının 

parasız ve herkes için ulaşılabilir olması; aşıyla ilgili patent uygulamalarına derhal son 

verilmesi ve üretim tekniklerine ait bilgilerin paylaşılması için çaba harcanması; 

⚫ Pandemi önlemleri bahanesiyle konan açık hava protesto yasaklarına karşı çıkılması 

için 

 politikalar üretip, kampanyalar örgütlemeyi karar altına alır..  

 

KARAR NO: 9 

 TARIM POLİTİKALARININ BELİRLENMESİ 

Gerekçe  

 Küresel anlamda gıda eldesi sırasında doğal varlıkların sömürülmesi, daha yüksek karlar elde 

etmek için tohuma, toprağa ve suya mülkiyet konması iklim krizinin en temel sebeplerinden 

biri olduğu gibi, sağlıktan işsizliğe, günlük hayatlarımızın akışından doğa tahribatına kadar pek 

çok sorunun da kaynağıdır. 

Tarımda monokültürleşme, biyoçeşitliliği yok sayarak verimlilik odaklı hibrit tohum, 

ilaç(zehir) ve gübre kullanımı çok geniş toprakları verimsizleştirmiş, bu tekelleri elinde 

tutanları da dünyanın gıda ekonomisini yönetir hale getirmiştir. Bugün neredeyse hiçbir 

yerde gıda egemenliğinden bahsetmek mümkün değildir.  

Üretilen gıdanın ve kullanılan tarımsal yöntemlerin, insanlara sağlık vermek bir yana, bugün 

pek çok hastalığa ve ölüme sebep olduğu da bir diğer gerçektir. 

Bununla beraber, yeryüzünde açlık çeken milyonların varlığı, gıdanın azlığından değil üretilen 

gıdanın ve refahın adaletsiz dağıtımından kaynaklanmaktadır. 

Gıdaya erişim hakkını güvenceye alan yaklaşımları tanımlayan, yani işin odak noktasına 

politik atmosferi ve siyasal karar alma mekanizmalarını da dâhil eden gıda egemenliği 

kavramı, Yeşil Sol Partinin mutlaka söylem ve eylem olarak taraf olması ve savunması 

gereken bir konudur.  

Karar: 

Bütün bunları değerlendiren 3. Olağan konferans 

İçinde bunca sorunu ve beraberinde çözümü de barındıran tarım politikaları üzerine bir 

program geliştirilmesini yeni dönem için hedef olarak belirlenmesini,  gıda egemenliği ve 

tarım üzerine parti içinde ve kamuoyunda bu program doğrultusunda çalışma yapılmasını 

karar altına alır 



KARAR NO: 10 

 KÜRESEL İKLİM KRİZİ VE ADALETSİZLİKLERE KARŞI ULUSLARARASI BAĞLARIN VE 

DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ 

 Gerekçe 

Küresel kapitalizm bütün dünyada eşitsizlikleri derinleştiriyor, adaletsizlikleri arttırıyor ve dünya 

nüfusunun çok büyük bir bölümünü yoksunluk ve yoksulluğa mahkum ediyor. Kendi krizini aşmak için 

tüm doğayı tarihte görülmemiş bir yıkıma uğratırken adeta bir eko kırım yapıyor. 

Tüm canlıların yaşamı tehdit altında. Bir avuç kapitalistin kar hırsı nedeniyle doğa talan ediliyor. İklim 

krizi geri dönülemeyecek bir noktaya geldi. Buna rağmen iklim krizine yol açanlar hala önlem 

almamakta ayak diretiyor. Dünya genelinde yeşil alanlar hızla azalıyor. Tatlı su kaynakları tükeniyor, 

kirletiliyor. Canlı türleri yok oluyor. Salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.  Kısacası eğer radikal 

önlemler alınmaz ise hızla yaşamın altıncı kitlesel yok oluşuna doğru sürükleniyoruz.  

Pandemi süreci bütün bunları daha da açığa çıkarıyor. Egemenler tam anlamıyla bir gözetim dünyası 

kurmaya çalışıyorlar. Tek tek ülkelerde başlayan uygulamalar hızla bütün dünyaya yayılıyor. Bunun 

karşısında mağdur olan, ezilen, yoksulluk ve yoksunlukla karşı karşıya kalan farklı kesimler tepkilerini 

her yerde ortaya koyuyorlar. Kadınlar, çalışan veya işsizliğe mahkum emekçiler, gençler, doğa, ekoloji 

ve hayvan hakları savunucuları, mülteciler ve göçmenler hakları için mücadele ediyorlar. 

Bu mücadelelerin uluslararası düzeyde birleştirilmesi,  gerekiyor. Bu tek bir kesimin talepleri 

doğrultusunda değil farklı kesimlerin talepleri doğrultusunda bir hareket olmak durumunda çünkü 

içinde yaşadığımız çağda küresel iklim krizinin, ekolojik krizin özgül özellikleri dolayısıyla kapitalizmle 

bütün insanlık arasında muazzam bir çatışma doğdu. Dolayısıyla kapitalist egemenliği sürdüren ya da 

onun tabanında yer alanların dışında kalan;  hayatı, mücadelesi ve varoluş koşullarıyla onunla çatışan 

herkesin, bu enternasyonal dayanışma ve işbirliğinde hem yerel dinamiklerinde, hem de uluslararası 

ölçekte ortaya çıkan yapılarda yer alabilmesi gerekiyor. 

Ülkemiz muhalefet hareketlerinin özel olarak da Parti’mizin bu konudaki deneyimleri kendi politik 

hattına denk düşen uluslararası yapılanmalarda yer almakla sınırlı bir durumda. Bu yapılanmaların 

önemi asla göz ardı edilemeyecek olmakla birlikte daha yaygın bir güç birliğine ihtiyaç olduğu ortada. 

Bu nedenle politik hattımıza ters düşmemesi koşuluyla yeni muhalif hareketleri takip etme, içinde yer 

alma, mücadele deneyimlerimizi onlarla paylaşma, başka ülkelerdeki deneyimleri anlama ve öğrenme, 

eş zamanlı küresel düzeyde eylemleri örgütleme kanallarını açma ve gerçekleştirmek amacı ile 

uluslararası çalışmalarda daha aktif ve yaygın şekilde yer almak gerekiyor. 

Bütün bunları değerlendiren Yeşil Sol 3. Olağan Konferansı: 

1. Üyesi olduğumuz Avrupa yeşiller partisi ve Küresel Yeşiller çalışmalarına daha aktif olarak 

katılmayı 

2. Dünya genelindeki ekokırıma karşı mücadele eden hareket, örgüt ve diğer insan topluluklarının 

dayanışması ve ortaklaşmasını savunarak, sınır tanımadan yerkürede işbirliğive dayanışmanın 

sağlanması ve geliştirilmesi için çaba göstermeyi 

3. Uluslararası kampanyaların kendi çoğrafyamızda da örgütlenmesi için çaba harcamayı 

4. Gerekçede belirtilen ihtiyaçlara cevap vermek bakımından önemli bir girişim olan İlerici 

Enternasyonal faaliyetlerine katılmayı ve PM tarafından uygun bulunması halinde üye olmayı 

5. BM’nin Kasım’da İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenleyeceği iklim zirvesi vesilesiyle tabandan 

oluşturulan, başta Avrupa olmak üzere dünyadaki pek çok ekoloji inisiyatiflerinin katıldığı COP-

26 Koalisyonu’nunun çalışmalarına katılmayı; bunun yerel örgütlenmesi için çalışmayı kendi 



üyelerinin ve parti dostlarının bu sürecin daha aktif bir parçası olmasını sağlamak için ulusal ve 

uluslararası düzeyde koordineli bir çalışma yürütmeyi.  

6. Benzeri faaliyetleri yakından izleyerek ilgili çalışma grupları aracılığıyla bunlarda yer almayı 

karar altına alır. 

 

 

 

KARAR NO: 11 

 MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA  

Gerekçe: 

Türkiye’de göçmenlik olgusu kilit bir noktadadır. Türkiye dünyada mültecilerin en çok olduğu 

ülkelerden birisidir. Yaklaşık 4 milyon mültecinin büyük çoğunluğu da iç savaştan kaçıp 

Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Suriyeliler oluşturmaktadır. Türkiye 1951 Cenevre 

sözleşmesine koyduğu sınırlamadan dolayı Avrupa’dan gelenler dışında kimseyi mülteci olarak 

tanımıyor. Geçici koruma adı altında pek çok mültecilik hakkının tanınmadığı belirsiz bir 

statüye mahkum ediyor. 

Mültecilerin Türkiye’deki varlıklarının 10. yılında hak temelinde ve bunun getirdiği sosyal 

özneler olarak değil de kullanışlı bir dış politika malzemesi haline getirilmesi ya da elverişli 

hayırseverlik ile anılmaları, bulundukları yerde mülteci ve göçmenleri ırkçı saldırıların hedefi 

haline getiriyor. 

Mültecilerin ve göçmenlerin sosyal ve siyasal talepleri olan etkin siyasal özneler olarak 

görülmesi karşı karşıya kaldıkları açlık, işsizlik, barınma sorunlarına acil çözüm üretilmesi 

gerekiyor. 

Değerlendirmelerini yapan 3. Olağan Konferans ve Kongre 

Karar: 

Türkiye’nin Cenevre Mültecilik Sözleşmesi’ne koyduğu sınırlamanın kaldırılması; 

Herkese vatandaşlık, mültecilik ya da 3. bir ülkeye gitme hakkının verilmesi, 

Avrupa’nın mültecileri Türkiye’ye hapseden AB ve Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması iptal 

edilmesi; 

Göçmenlerin pazarlık aracı olarak kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapmayı ve; 

İktidarlar eliyle yükseltilen ırkçı saldırıları geri püskürtecek dayanışma ağları oluşturmak üzere 

parti içinde uzun vadeli göçmen politikalarının oluşturulması amacıyla; mültecilerle dayanışma 

çalışma grubu ile koordinasyon içinde örgütlü bulunduğumuz il ve ilçelerde faaliyet 

yürütülmesi kararlarını alır. 

 



 

KARAR NO: 12 

METALİK MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE SİYANÜR LİÇİ YÖNTEMİNİN YASAKLANMASI 

HAKKINDA  

GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ( MAPEG) 

internet sitesi 2021 verilerine göre Türkiye’de 14 bin 911 adet arama ve işletme ruhsatı 

verilmiştir, bunun 3 bin 81 adedi metalik maden işletmelerine yöneliktir. Türkiye Altın 

Madenciliği Derneği 2020 verilerine göre 18 altın madeni faaliyette 4 altın madeni proje 

yatırım ve 8 altın madeni de proje fizibilite aşamasında. 

Metalik madencilik (altın, gümüş, platin, bakır vb) faaliyetinde ayrıştırma için birkaç yöntem 

bulunmasına rağmen maliyeti en düşük olduğu için çoğunlukla (Dünyada %85 oranında) 

siyanür liçi yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem yığma ya da kapalı kazanlarda gerçekleşmekle 

birlikte, özellikle Türkiye’de yığma yöntemi öne çıkmaktadır. İşletilen altın madenlerinin bir 

ikisi hariç açık ocak yöntemi ile faaliyet yürütmektedir ve bu nedenle de siyanür liçi yığma 

yöntemi kullanılmaktadır. 

Siyanür liçi yöntemi Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa ülkeleri içinde 5 Mayıs 2010 

tarihinde almış olduğu bir karar ile yasaklanmıştır. ( Ekte) Aynı karar ile 3. ülkelerde siyanür liçi 

yöntemi ile faaliyet gösteren işletmelere destek (kredi vb) verilmesini de yasaklamıştır. Böyle 

bir karar olmasına rağmen Türkiye’de faaliyet gösteren birçok işletme Avrupa İmar Kalkınma 

Bankası veya diğer bankalardan kredi kullanmaktadır.  

Bütün bunları değerlendiren 3. Olağan konferans  

1. Doğada geri dönüşümü olmayan siyanür liçi yönteminin ve diğer yöntemlerin 

yasaklanması 

2. Bu süreçte başlatılan arama ve üretim faaliyetlerinin derhal durdurulmasını 

3. Bu alanda yatırım yapanlara kredi verilmesinin engellenmesini 

talep ederek bu amaçlarla ulusal ve uluslararası bir kampanya örgütlenmesi için çalışma 

yapmayı karar altına alır.  

 

KARAR NO: 13 

DOĞAYI VE YAŞAMI KORUMA 

Gerekçe 

Ülkemizde doğal dengenin bozulmadığı, ranta açılmayan neredeyse hiçbir yer kalmamış 

durumdadır. Doğal güzellikler turizm bölgeleri ilan edilerek imara açılmakta, Karadeniz’in o 

güzelim yaylaları yol yapacağız denilerek yok edilmekte, enerji üreteceğiz denilerek dereler 

kurutulmakta, madencilik adı altında dağlarımız delik deşik edilmekte, ormanlarımız yok 



edilmekte, ağaçlarımız kesilmekte, sularımız kirletilmekte, tarım alanlarımız sanayi tesislerine 

dönüştürülmektedir. Kısacası sadece bizlerin değil bütün canlıların yaşam alanları ağır bir 

saldırı altındadır.  Doğaya yönelik bu saldırılar pandemi döneminde de hız kesmeden devam 

etmektedir. İklim değişikliği artık bir risk olmaktan çıkmış hayatımızın bir parçası haline 

gelmiştir. 

 Bütün bu saldırılara karşı aynı şekilde ülkenin dört bir yanında direnişler de devam etmektedir. 

Ancak bu direnişler çoğu zaman yerel kaldığı için başarıya ulaşamamakta ya da başarılar yerel 

düzeyde kalmaktadır. Bu saldırılara karşı ortak mücadele verilebildiği, bir yerde başlanan 

direnişe ülkenin dört bir yanından destek ve dayanışma gösterildiği oranda doğaya yönelik 

saldırıları durdurabiliriz.  Bunun içinde ülkede faaliyet gösteren ekoloji örgütlerinin ortak 

hareket edebileceği ve ülkenin herhangi bir yerinde yaşanan ekolojik soruna karşı 

dayanışmanın sağlanabilmesi ve hareketliliğin ortaklaştırılması ekoloji örgütleri arasında 

iletişimin ve birlikteliğin sağlanmasından geçmektedir.  

Buna ek olarak ekoloji mücadelesinin tekil direnişlerin ötesine geçmesi ve genel bir politika 

haline getirilmesi ihtiyacı açıkça ortaya çıkmış durumdadır. Bu politikalar bütünü ekolojik 

tahribatı engellemeyi, yaşamı korumayı, emisyon düzeyini uluslararası sözleşmelerde kabul 

edilen düzeye çekmeyi hedeflemek durumundadır. Farklı kesimleri böylesi bir yeşil program 

etrafında bir araya getirmek mümkündür.  

Bu durumu değerlendiren 3. Olağan Konferans 

Yeşil Sol Parti, sermayenin ve iktidar koalisyonunun doğamıza yönelik yıkım ve saldırılarına 

karşı aktif mücadele yürütmeyi; 

Yerel düzeyde sürdürülen mücadelelerde aktif olarak yer almayı; 

Bu mücadelelerin ortaklaşması amacıyla ekoloji mücadelesi yürüten kurum, kuruluş ve 

yapılarla sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olmayı; demokratik ortak mücadele yapılarının 

geliştirilmesi için çaba harcamayı, 

Aynı zamanda yeşil bir program oluşturulması için çaba harcayarak, diğer aktivist ve politik 

gruplarla birlikte hareket etmeyi, böyle bir çalışma için çağrı yapmayı karar altına alır. 

KARAR NO: 14 

YENİLENEBİLİR ENERJİ EKOLOJİK KRİZE YOL AÇMAMALI 

Gerekçe 

Dünya iklim felaketini yaşamaya başlamış durumda. Seller, kuraklıklar, çölleşen topraklar, 

eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyeleri bunun açık belirtileridir. İklim felaketinin 

engellenmesi politikalarımızın parçası değil omurgasıdır. 



İklim krizinin ortaya çıkmasındaki önemli faktörlerin başında fosil yakıtların kullanılması 

gelmektedir. Fosil yakıtların kullanılmasına son verilmesi ve bunların yerine nükleer değil 

yenilenebilir enerji kaynakları konulması temel taleplerimiz arasında yer almaktadır.  

Ülkemizin enerji gereksinimini karşılamaya yönelik çözümler üretilirken yenilenebilir 

enerjinin öncelikli olması, ekolojik yıkıma yol açan geleneksel üretimlerin   ya da tüm yaşamı 

tehdit eden nükleer santrallar yerine, sürdürülebilir kaynaklara yönelim esas alınmalıdır.  

Diğer yandan en doğal yollarla ve en az tahribatla enerji üretmeye yarayacak teknolojiler bile 

kapitalizmin kar hırsı nedeniyle onarılmaz tahribatlara yol açabilmektedir. Sınırlarımız 

içindeki enerji gereksinimine yönelik yatırımlarda insan yaşamı ve sağlığı, doğal yaşam 

alanları ve habitat göz ardı edilerek yalnızca kar odaklı yatırımlar öne çıkmakta, doğa enerji 

politikalarına kurban edilmektedir. Bu zihniyetin sonucunda ortaya çıkan uygulamalara 

baktığımızda, yenilenebilir enerji yatırımları bile doğa ve insan yaşamı için krize yol açmakta, 

kitlesel tepki ve protestolara konu olmaktadır.  

İzmir ili ve Ege Bölgesinde RES lerin yer seçimi nedeniyle başta Çeşme- Karaburun yarımadası 

olmak üzere birçok noktada orman ve bitki örtüsü yok edilmekte, kuş göç yolları 

etkilenmekte,  çıkan gürültü vb, sorunlar kırsal yaşamı, bölgede yaşan insan ve canlı yaşamını 

etkilemektedir. Hızla yaygınlaşan Jeotermal Enerji Santralleri, birçok ülkede yasalarla zorunlu 

olmasına rağmen, reenjeksiyon yapılmaması sonucu çevreye zararlı tesislere dönüşmekte, 

tarım alanlarında yıkıcı etkilere yol açmaktadır. JES’ler tarafından salınan gazların kanserojen 

etkileri konusunda tek bir inceleme yapılmadan birkaç şirketi zenginleştirme uğruna 

ruhsatlar verilmektedir. Yine güneş enerjisi tarlalarının marjinal tarım arazilerine yapılabilir 

olması, tarım arazilerinin kullanılamaz hale getirmekte, bu alanlar için tehdit 

oluşturmaktadır. 

Tüm bu açıkladığımız nedenlerle önerdiğimiz doğru politikalar, yaklaşımlar /çözümler bile 

ülkemizde yaşanan pratiklerde yanlışa ve sorun alanlarına dönüşebilmektedir. Yaratılan 

hasarlar hızla geri dönülmez noktaya doğru ilerlemektedir. Bütün bunların engellenmesi ve 

yenilenebilir enerji politikalarının kar hırsına kurban edilmemesi sağlanmalıdır. 

Kimin için, ne için enerji sorusunun yanıtından yola çıkarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

ticari amaçlarla değil, ihtiyacı karşılayacak kapasitede, yer seçiminin, çevre sağlığı, başta 

insan olmak üzere canlı yaşamı için tehlike yaratmayacak şekilde üretimin yerel ihtiyaçlar için 

yapılacak şekilde, toplumsal maliyetleri de dikkate alınarak planlanması gerekir. 

Bütün bunları değerlendiren Yeşil Sol Parti 3. Olağan Konferansı 

1. HES’lerle ilgili yatırımları derhal durdurulması;   

2. Özellikle Aydın ve Denizli gibi Batı Anadolu bölgesinde yoğunlaşana JES yatırımlarına 

hemen son verilmesi ve sağlık üzerindeki etkilerinin anlaşılması için tarama 

yapılmasıve gerekli değerlendirme ve incelemeler yapılmadan yenilenebilir enerji 

kapsamına alınmaması; 

3. Fosil enerji kaynaklarının kullanımını sona erdirecek bir yenilenebilir enerji planlaması 

yapılması; 



4. Bu türden her türlü girişimde toplumsal maliyetin dikkate alınması doğrultusunda 

mücadele etmeyi; 

5. Yenilenebilir enerji kaynakları, ticari amaçlarla değil yerelin ihtiyaçlarını karşılayacak 

kapasitede, yere seçiminin, çevre sağlığı, başta insan olmak üzere canlı yaşamı için 

tehlike yaratmayacak şekilde, yerelde yerindelik ilkeleriyle ve halkın katılımı ile 

planlanması için, 

6. Enerji ihtiyacı ve uygulanabilir üretim politikaları üzerinde yoğunlaşmak ve kapsamlı 

bir yaklaşım geliştirmek üzere çalışma başlatmayı karar altına alır. 

 

        

 

KARAR NO: 15 

KİMSENİN ÇÖPLÜĞÜ OLMAYACAĞIZ.  

Gerekçe: 

Kentleşme ve fosil yakıt tüketimine bağlı olarak katı atık ülkenin her yerinde artmaktadır. Son 

yıllarda katı atıkların geri dönüşümü için çalışmalar yürütülüyor olsa bile dönüşümsüz atıklar 

ülkenin birçok yerinde kirliliğe yol açmaktadır. Ülkedeki katı atıkların geri dönüşümü sorun 

olmaya devam ederken bir de AB, ABD, İngiltere gibi bölgelerden ülkemize gönderilen atıkların 

miktarı hızla artmaktadır.  

Kuşkusuz gelen bu atıkların tamamı geri dönüşüme uğratılamamakta, %50 ye yaklaşan 

oranlarda çöp niteliğinde olduğu ön görülmektedir. Özetle ülkemiz diğer ülkelerin çöplüğü 

haline gelmeye başlamıştır.  

Denetimin ise neredeyse hiç yapılmadığı, kontrolü yetersiz olan bu sürecin sonunda vahşi 

depolama alanlarının artması, mevcut depolama tesislerinin kapasitesinin erken dolması, 

havamızın, toprağımızın, suyumuzun daha fazla kirlenmesi aynı zamanda da kendi atıklarımızı 

yönetememe riski ile karşı karşıyayız. 

Diğer yandan ithali ve ticareti yasak olmasına rağmen İzmir Gaziemir’de toprağa gömülü olarak 

bulunan nükleer atıkların nereden, nasıl ve kimler tarafından getirildiği ayrıca başka nerelerde 

gömülü olduğu bilinmemektedir. Aynı şekilde doğada yok olmayan ve büyük bir kirlilik yaratan 

plastik atıklar ülkemize büyük miktarda ithal edilmektedir.   

Diğer yandan asbest tehlikesi kentsel dönüşüm nedeniyle tekrar karşımıza büyük bir tehlike 

olarak ortaya çıkmaktadır. Gerek İzmir örneğinde olduğu gibi deprem riskli binalarda olsun 

gerek ülkenin her kentinde kentsel dönüşüme giren binalar olsun her gün yüzlerce bina 

kontrolsüzce yıkılmaktadır. 

Yıkılan bu binalarda yoğun olarak kullanılmış olan asbestli malzemeler ne yazık ki kontrolsüz 

yıkımlar sırasında milyarlarca küçük zerreye dönüşmekte ve havaya karışarak rüzgar yoluyla 

kilometrelerce uzağa taşınmaktadır. Sonuç olarak yıkılan her binadan yayılan asbest tozları 

önce mahalleye sonra tüm kente yağmaktadır. 



Belediyeler ya hiç asbest durum raporu istememekte veya sahte raporlarla kasıtlı olarak 

yanıltılmaktadırlar. Doğrudan ciğerlere giren bu mineral başta mezotelyoma (akciğer zarı 

kanseri) ve akciğer kanseri olmak üzere solunum yolu hastalıklarının en önemli nedeni olan 

asbest parçacıkları 10-30 yıl içinde geri dönüşü olmayan bu sorunlara neden olmaktadır. 

Yine son günlerde gündem olan Brezilya’dan sökülmek üzere İzmir Aliağa’ya getirilmek istenen 

Sao Paulo savaş gemisinin asbest, ağır metal, zehirli madde hatta nükleer atık bulundurması 

ve miadı dolmuş gemilerin söküm işlerinin Aliağa’da yapılıyor olması çeşitli sağlık sorunlarına 

ve kirliliğe yol açmaktadır.  

 

Bütün bunları değerlendiren 3. Olağan Konferans 

Zehirli atık içeren kimyasal, nükleer vb. her türlü katı atığın ülkemize girmesinin yasaklanması 

doğrultusunda mücadele etmeyi; bu bağlamda giderek artan tehlikeli hurda sökümünün bir 

parçası olan ağır metal ve kimyasal maddeler içeren Sao Paulo savaş gemisinin ve benzer 

gemilerin ülke sularına sokulmaması için yerel ve uluslararası düzeyde girişimlerde bulunmayı, 

ekolojik örgütlerle işbirliği, ortak eylem ve etkinlik düzenlemeyi; 

Ülkemiz içinde üretilen zararlı atıkların kontrol ve imhasının sağlık tehlikesi yaratmayacak 

şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli mevzuatın oluşturulması ve uygulanması için mücadele 

etmeyi karar altına alır. 

 

 

KARAR NO: 16 

SOKAK GERİ DÖNÜŞÜMCÜLERİNİN GÜVENCEYE KAVUŞTURULMASI 

Gerekçe: 

Devletin ve belediyelerin üstlenmesi gereken çöpleri kaynağında ayrıştırma ve geri 

kazanılacak ambalaj atıkları, kağıt, plastik, metal ve benzerlerinin direk olarak lisanslı geri 

dönüşüm firmalarına ulaştırma işini sokaklarda, kağıt toplayıcıları gelir elde etmek amacıyla 

yapmaktalar.  

Çok faydalı bir iş yapmalarına rağmen bilgi eksikliğinden zaman zaman doğaya zarar verecek 

işlere de neden olmaktalar. Örneğin; 

• Bazı çöplerin yakılması, 

• Tehlikeli kimyasal içeren ambalajların da bu sınıfta toplanması ( ki bunlar koduna göre 

yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşça alınmalı) , 

• Bazı tehlikeli kimyasalların toprağa dökülmesi, 

• İçeriğinde kimyasal olan bazı işlenmiş malzemelerin yanlış sınıflandırılması gibi  



Bu durum gerek kendilerinin gerek toplumun sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca son derece 

zor bir işi yapan bu insanların hiçbir güvencesi bulunmamaktadır.  

Sokaklarda çevre dostu iş yapan bireylerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ya da 

yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından gerekli eğitimleri almalarının sağlanması, güvenceye 

kavuşturulmaları ve örgütlenmeleri gerekmektedir. 

Bütün bunları dikkate alan Yeşil Sol 3. Olağan Konferansı  

Doğa dostu bu işi, güvencesiz ve iş güvenliğine aykırı biçimde canını riske ederek yapan 

bireylerin hem örgütlenmesi hem de güvence sahibi olmaları için çalışmalar yapar. Bu 

bağlamda söz konusu kişilerin yaptıkları işin kendileri ve toplum için hijyenik olarak 

gerçekleştirilmesi için eğitim ve teknolojik önlemler dahil her türlü önlemin alınması için çaba 

harcar. 

 

 

KARAR NO: 17 

SIFIR ATIK HEDEFİ İÇİN YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR 

 

Gerekçe: 

Türkiye kendi çöpüyle baş edemeyen bir ülke. Atıklar için arıtma mekanizmalarının yetersiz 
olduğunu, merkezi ve yerel yönetimlerin üstlenmesi gereken çöpleri kaynağında ayrıştırma ve 
geri kazanılacak ambalaj atıkları, kağıt, plastik, metal ve benzerlerinin dönüşümünün 
sağlanmasının başarılamadığı ortadadır.  Bu konuda çözüm üretilmezse doğa ve insana 
verilecek zararını geri dönüşü olmayacaktır. 
 

 Bütün bunları dikkate alan Yeşil Sol 3. Olağan Konferansı  

Atık yönetimi için, kapsamlı altyapı ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için yerel 
yönetimleri göreve çağırır ve olanaklar çerçevesinde işbirliği yollarını arar. Sorunun bilinir 
kılınması ve çözümü doğrultusunda kampanyalar yürütür. 
 

 

KARAR NO: 18 

SAVAŞLARIN İNSANİ VE DOĞAL TÜM YIKIMLARINA 'DUR!' DEMEK İÇİN SAVAŞA HAYIR. 

 

Gerekçe: 

 Doğal çevre, canlı cansız tüm ortamın savaş kirliliğine maruz kalmalarını önlemek için savaşa 

karşı olmak.  



Savaşlar, nükleer silah denemeleri,  kimyasal silah kullanımı anlık yıkımlar yanında etkisi 

nesiller boyu sürecek yıkımlara neden oluyor ve bu yıkımların etkileri geleceğimizi güvende 

hissettiğimiz barış dönemlerinde de sürüyor. 

Normal yani doğal çevreye müdahalesiz durumda; toksik kimyasallar hayatı var eden doğal 

döngülere genellikle bulaşmamakta. Kurşun, kadmiyum ve cıva gibi en tehlikelileri doğal 

hayatın içinde genellikle çok ender bulunmakta. Ama başta silah sanayi olmak üzere savaş 

araç gereci-mühimmatı vs. üretmeye yönelik çeşitli endüstriyel faaliyetler, savaş silahlarının-

gereçlerinin test ve denemelerinin yapıldığı bölgeler ve yeryüzündeki hemen her coğrafi 

bölgede görülen çatışma ve savaşlar bu tehlikeli kimyasalları doğal hayata karıştırmakta.  

Örneğin; 

•  Savaş sonucu açığa çıkan toksik maddeler seyreltilmiş uranyum gibi radyoaktif 

maddelerden; kurşun, kadmiyum, titanyum, tungsten ve cıva gibi ağır metallere; 

dioksinlerden, dioksin benzeri PCB’lere ve poliaromatik hidrokarbonlara (PAHs) kadar 

pek çok toksik kimyasal çevreye bulaşarak kirliliğe yol açıyor ve nesiller boyunca yok 

edici potansiyelini koruyabiliyor. 

•  Uçaklardan bırakılan on binlerce bomba, canlıların yaşam alanlarında devasa 

tahribatlar oluşturuyor. 

•  Seyreltilmiş uranyum mermileri hedefe çarptığında dağılıyor ve yarısı 

radyoaktif toza dönüşüyor. Solunduğunda ölümcül olan bu toz; toprak ve su kaynakları 

başta olmak üzere çevredeki her şeye bulaşıyor. İçme suları ve bölgede yetişen tarım 

ürünlerinin yüksek miktarda radyasyon içermesine neden oluyor. Tüm canlı yaşamına 

karışıyor. 

•  Kirli topraklardan üretilen yiyecekler, içecekler ve solunan hava yoluyla daha 

anne karnında bulaşma başlıyor. 

•  Yapılan başka bir çalışmaya göre bir bölgede kanser vakalarının görülme sıklığı 

savaş öncesi döneme kıyasla 80 katı arttı. Yeni doğmuş bebeklerde görülen hastalık ve 

kusurlu doğum oranları ile ilgili vaka sayısında savaş öncesi döneme kıyasla 17 kat, bazı 

kanser vakalarında ise 12 kat artış olduğu, yıllar içinde 400 bin insanın 

dioksinmaruziyeti sonucunda açığa çıkan hastalıklardan hayatını yitirirken; en az 500 

bin çocuğun engelli doğduğu belirtiliyor. 

•  Yıkım sonucunda hangi toksik kimyasalların açığa çıktığını ve bu toksik 

kimyasalların toprak, hava ve su gibi ortamlarda ne miktarlarda bulunduğunu 

belirlemeye yönelik olarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 

yapılan bir çalışmada bölgeden toplanan toprak örneklerinin tamamında pek çok toksik 

kimyasalın yanısıra kanserojen asbest kalıntısı da tespit edildi.   

•  İçme suyu altyapısının tahrip edilmesi nedeniyle ‘nitratlı bileşiklerin’ sulara 

bulaşmasının önlenememesi bir başka önemli sorun. Bu kirlenmiş suların içilmesi 

nedeniyle ortaya çıkan Mavi Bebek Sendromu hastalığında patlama olmakta. 

•  Bir başka çalışmada ise Almanya’da yaşayan bir insanın bir yıl boyunca maruz 

kaldığı radyasyon miktarına Irak’ta yaşayan bir insanın tek bir gün içinde maruz kaldığı 

belirtiliyor. 



•  Kimyasal silahların zehirlediği toprak ve sular, bugün bile bölgede dünya 

normlarının çok üstünde sakat doğumlara neden oluyor. 

•  Uçaklardan bırakılan bombalar bitki ve hayvan toplulukların ciddi biçimde 

tehdit ediyor. 

•  Yeraltı sularına, toprağa karışan kimyasalların yanında tahrip edilmiş askeri araç 

ve binalardan oluşan atıklar çürümek nedir bilmiyorlar.  

•  Savaş bitiyor ama savaşın ardında bıraktığı etkiler binlerce yıl sürüyor. 

 

Bütün bunları değerlendiren Yeşil Sol Parti 3. Olağan Konferansı 

 Savaş karşıtlığını vurgulayarak silahlardan arındırılmış bir dünya için mücadelede 

kararlılığının doğal bir gereği olarak nükleer ve kimyasal silahların yayılmasının önlenmesi, 

azaltılması ve kullanımlarının yasaklanmasını öngören sözleşmelere Türkiye’ nin de dahil 

olması için, bu sözleşmeleri imzalamış tüm üye ülkelerin uyması, bu tip sözleşmelerin artması 

ve vicdani red hakkının bütün ülkelerde tanınması için yerel ve uluslararası zeminlerde 

mücadele etmeyi karar altına alır 

 

KARAR NO: 19 

 ŞİDDETE KARŞI ÇALIŞMALAR 

Gerekçe: 

Dünyada ve ülkemizde sorunların çözümü öfke ve şiddet üzerinden çözülmeye çalışılması sonucu 

şiddet her yerde normal bir davranış biçimi olarak kendini göstermektedir. Şiddet devletler arası 

politikaların ve uluslararası ilişkilerin en temel çözüm yöntemi haline gelmektedir. Öte yandan toplum 

içindeki bireysel ve kurumsal ilişkilerde de şiddet, örtülü veya açık biçimde yükselmektedir. Bu şiddet 

sarmalı kendini; sokakta, trafikte, aile içinde, askeriyede, eğitim kurumlarında, insan doğa ilişkilerinde, 

siyasette, hastanelerde, hapishanelerde, medyada, spor müsabakalarında ve iş yerlerinde 

göstermektedir. Kimi zaman hayvanlara karşı, kimi zaman çocuklara yönelik, kimi zaman işyerinde 

mobbing halini alan cinsel şiddetten ise muhalif ve sivil toplum örgütleri de azade değildir. 

Ülkemizin iktidar aygıtları ve bireyler eliyle yüksek düzeyde şiddete maruz kaldığı ortadadır. Şiddetin 

göründüğü ortamların benzerlikleri olduğu kadar kendilerine has özellikleri de bulunmaktadır. Bu 

kendine özgü özellikler nedeniyle farklı düzlemlerdeki şiddet tezahürlerinin engellenmesi farklı 

yöntemlerle gerçekleşebilecektir. Örneğin iktidar aygıtlarının şiddetinin engellenmesi bir 

demokratikleşme konusuyken erkek şiddetinin çözümü için başka önlemler gerekeceği açıktır. 

Bu şiddet olgularını sınıfsal, psikolojik ve sosyolojik olarak incelemek, ortak noktaları ve ayrılıklarını 

tespit ederek kökenlerine inmek, çözüm yollarını araştırmak, partimizin de temel ilkelerinden olan 

şiddetsizlik politikasını felsefi, ideolojik olarak ele alıp kamuoyunda partimizin politikasını tanıtmak, 

toplumda bu şiddet sarmalına dikkat çekmek yararlı olacaktır. 

Karar: 

3. olağan konferans bu düşünceler ışığında;  



Siyasetçiler, aydınlar, gazeteciler, akademisyenler, bu konuda çalışan STK’lar, eğitim uzmanları, 

psikolog ve sosyologların katılımıyla oturumlar ve atölyeler şeklinde ele alacak genel bir kampanya ve 

etkinlik yapılmasını karar altına alır. 

 

 

KARAR NO: 20 

VEJETERYANLIK/VEGANLIK ÇAĞRISI 

 

 

Gerekçe: 

 

İnsan dünyanın efendisi değil, doğanın bir parçasıdır. İnsanlara tanınan haklar hayvanlar için 

de geçerlidir. Bu haklar hayvanlara verilen bir hediye değil, onlardan çalınmış olan hak ve 

özgürlüklerin iade edilmesinden ibarettir. 

Hayvancılık endüstrisinin hayvanlar üzerinde kurulmuş bir tahakküm biçimi olmasının 

ötesinde, iklim krizi ve yok oluş sürecinin de baş sorumlularından biri olduğu bilinmektedir. 

Hayvanlar en büyük eziyeti, köleliği ve vahşeti hayvancılık endüstrisi tarafından kitlesel olarak 

ve kendi rızaları dışında üretilmeleri ve mezbahalarda yine kitlesel olarak katledilmeleri 

sırasında yaşamaktadırlar. 

Hayvancılık endüstrisi, yaşanan iklim krizi ve yok oluş sürecinin de sorumlularından biridir. 

 

Karar: 

Yeşil Sol Parti 3. Olağan Konferansı üyelerimizi ve tüm toplumu hayvan haklarını savunmaya, 

vejetaryen veya tercihlerine göre vegan yaşam tarzını benimsemeye gönüllülük, ikna ve rıza 

temelinde davet ediyoruz. 

 

 

KARAR NO: 21 

EMEKLİLERİ ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE 

 

Gerekçe : 

Türkiye demokratik kriterlerden sürekli uzaklaşan otoriter, baskıcı yeni bir rejimin inşası 

sürecini yaşıyor. Devletin geleneksel idari yapıları dahi değiştiriliyor. Parlamento işlevini ve 



siyasetteki etkisini kaybederken, tek adam üzerinden siyaset şekillendiriliyor. İktidarı ele 

geçiren siyasi parti aynı zamanda devlet partisi rolünü üsleniyor.  . 

Uygulanan siyasi-iktisadi program bir bütün olarak bütün yurttaşları doğrudan 

etkilemektedir.   Mevcut sendikal hareket gerek yapısı ve kapsamı gereği hak almak bir tarafa 

sınıfın geçmişte elde ettiği kazanımlarını sürekli kaybetmektedir. Bir taraftan örgütlenme 

özgürlüğü üzerinde ki baskılar, diğer taraftan devlet yanlısı sarı sendikaların güçlendirilmesi, 

bir bütün olarak bütün yoksullar, emekçiler, işsizler, emekliler haklarını aramaktan nerdeyse 

men edilmişlerdir. 

Bu nedenle mevcut sendikalar yeni dönemin zorluklarını göğüsleyecek yeni bir yapılanmayı 

önlerine koymak zorundalar. Sendikal hareketin bir dönemi kapanmıştır. Uzun zamandır 

tartışılan yeniden yapılanma meselesi ise sadece tartışıldığı yerde kalmıştır. 

Neo liberal politikalar çalışma yaşamını alt üst etmiştir. İş kolu sendikacılığı işlevini 

kaybetmiştir. Toplu sözleşme hakkını çok sınırlı sayıda sendika kullanabilmektedir. 

Yeni sendikal hareket meselelere daha toplumsal açıdan bakmak zorundadır ve örgütlenme 

kapsamını sadece çalışanlarla sınırlı tutamaz. Çalışma hakkını elde edemeyen milyonlarca 

işsizi, yoksulluğa terkedilmiş milyonlarca emekliyi, sigortasız çalışanları, asgari ücrete 

mahkûm edilmiş güvencesiz işçileri, ucuz emek pazarı yaratmak için kullanılan yoksul 

göçmenleri, mültecileri ve kent yoksullarını dikkate almak zorunludur. Bu bağlamda 

emeklilerin örgütlenmesi yeni sendikal hareketin önemli bir bileşenidir. . 

Devlet kamu çalışanlarının toplusözleşme hakkını anayasal düzeyde tanımlarken, uzlaştırma 

kurulunun kararını kesin hüküm olarak kanunlaştırmıştır. Böylelikle grev hakkını dolaylı bir 

şekilde yasaklamıştır. Uzlaştırma kurulu bütün kamu çalışanları adına sözleşme sonuçlarını 

ilan eden kurum haline getirilmiştir. Bununla da kalmayıp, emekli kamu çalışanlarının da aynı 

haklardan faydalanır hükmünü getirmiştir. Böylelikle işçilerle, kamu çalışanlarını ayrı 

örgütlenmeye mahkûm eden sistem, emeklileri de ayırmıştır. 

Ortak örgütlenmeyi fiili ve meşru zeminlerde gerçekleştirmeyi önümüzdeki dönemin acil 

görevleri arasında kabul etmek zorundayız. Devletin emekçileri ayrıştırdığı bir dönemde 

birleşik mücadeleyi örgütlemeye çalışmaktan kaçamayız.  

Bu dağınıklığa son vermek hepimizin görevidir.  

Milyonlarca emeklinin sesi vicdanı olacak bir örgütlenme modelini tartışmaya açmalıdırlar. 

Emekten yana bütün muhalif siyasi hareketler, DİSK ve KESK bu birlikteliğe destek 

olmalıdırlar.  

Kamu Çalışanları hareketinin örgütlenme deneyimleri ve DİSK’e bağlı emekli sendikalarının  

mücadeleleri bu bakımdan önemlidir. Bu deneyler ilgili sendikalar tarafından tartışmaya 

taşınmalıdır.  Örgütlenme bu deneylerin ışığında,  başından itibaren farklı emekli 

kesimlerinden insanları kapsayacak şekilde geliştirilmeli, gerekiyorsa yeniden 

oluşturulmalıdır.  

Bu güne kadar kurulmuş olan emekli sendikalarının kapatılmasına karşı çıkarken böylesi bir 

örgütlenmeyi savunmak emek mücadelesine bakışımızın doğal bir sonucudur.  



Yeşil Sol Parti başından beri kamu çalışanları, işçiler, emekliler ve Emeklilikte Yaşa 

Takılanların ortak bir çatı altında örgütlenmesini savunmaktadır. 

Bu yapılması o kadar zor bir durum değildir. Sözün yetkinin emeklilerde olduğu gerçekçi bir 

örgütlenmeyi biz istersek birlikte yaratabiliriz. 

Karar: 

Bu açıklamaları dikkate alan Yeşil Sol Parti 3. Olağan Konferansı ve Kongresi 

1. Emekli sendikaları statü yasasının bir an önce parlamentodan geçmesini ve 

emeklilerin, sendikalaşma mücadelesini tüm imkanlarıyla destekler. Emekli 

sendikalarının yargı yolu ile kapatılmasını kınar. 

2. Başta DİSK ve KESK olmak üzere mevcut konfederasyonlara ve emekli sendikalarına 

tüm emeklilerin haklarını koruyacak ortak bir örgütlenme için çalışma çağrısı 

yapılmasını 

3. İl ve ilçelerde emekli üyelerimizin böyle bir örgütlenme için çalışmak üzere teşvik 

edilmesini karar altına alır. 

 

 

KARAR NO: 22 

GÜVENCESİZLERİN ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE 

 

Gerekçe:  

Milyonlarca işsizin, emeklinin,  güvencesiz çalışanın, mevsimlik işçilerin, KHK nedeniyle işten 

atılanların, Pandemi ile birlikte ofissiz çalışma durumunda olanların mevcut olduğu bir ülkede 

bütünlüklü bir örgütlü faaliyetin olmaması sınıf mücadelesi açısından önemli bir zaaftır. 

Siyasi yapılanmaların önemli bir bölümünün demokratik, sivil, sendikal örgütlenmeleri kendi 

dışında gelişmesi gereken yapılar olarak görmesi ve siyasetini sadece parti örgütleriyle 

sınırlandırması hem siyaseti hem de yatay örgütlenmeleri etkisizleştirirken; sendikal 

örgütlenmeler bulundukları örgüt kalıplarını aşan bir mücadele pratiği ortaya koyabilmiş 

değildir. Kapitalizmin başından beri var olmakla beraber, giderek sayıları artan, iş güvencesi bir 

yana düzenli bir işe sahip olma imkanı bulma ihtimali düşük,  güvencesizler olarak adlandırılan 

geniş bir emekçi kesimi her türlü örgütlenmeden uzak kalmakta, bu durum işçi sınıfı 

mücadelesinin zayıflatmaktadır.  Güvencesizler örgütlenmeden işçi sınıfının örgütlenmesi 

mümkün olamayacaktır. 

Güvencesizler, emekliler, mevsimlik işçiler, ofissiz çalıştırılanlar, işsiz bırakılanlar, işten 

atılanlar, kent yoksulları, göçmen işçiler geleceğe güvenle bakamayan milyonların sesi ve 

vicdanı olan; bir örgüte ve  dayanışmaya ihtiyaç vardır.  

Yeşil sol parti yukarda altını çizdiğimiz gerekçelerin ışığında önümüzdeki dönem bu konuyu 

tartışmaya açarak somut bir içeriğe kavuşturmanın yollarını bulmalıdır. 



Bütün bunları değerlendiren Yeşil Sol Parti Konferansı 

1. Güvencesizlerin örgütlenmesi hedefiyle parti meclisi ve Emek Meclisi üyeleriyle bir 

çalışma yapılmasına  

2. Bu amaçla sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle görüşmeler yapılmasına 

3. İl ve ilçe örgütlerinin aynı doğrultuda faaliyet göstermekle görevlendirilmesine karar 

verir. 

 

 

KARAR NO: 23 

SEÇİM HAKKI ÜZERİNE 

 

GEREKÇE: 

Tüzük ve programımız; Partimizin seçimle iktidara gelmesini ve yine seçimle iktidardan 

ayrılmasını öngörmektedir. Seçimlere katılmak ve iktidar olup, programını uygulamak her 

partinin doğal kuruluş amacıdır. 

Kuruluşundan bu yana geçen 9 yıl içinde seçimlere katılabilmek için gerekli yasal örgütlenme 

zorunluluğunu aşabilmeyi amaç olarak hiçbir dönemde önümüze koyamadık veya bir başka 

deyişle, bu konuya öncelik verdiğimiz bir çalışma dönemi olmadı.  

Bu durum daha fazla ertelenemez. Parti olarak seçimlere katılma hakkı elde etmeyi öncelikli 

bir görev olarak belirleyip bu doğrultuda çalışma yapılması zorunludur. 

 

Karar: 

 

Bu durumu değerlendiren Yeşil Sol Parti konferansı 

 

1-  Parti Meclisini, Partimizin önümüzdeki dönem yapılacak olan genel ve yerel seçimlere 

katılabilme hakkını elde etmesi için gerekli olan il ve ilçe örgütlenmelerini tamamlayıp, 

seçimlere katılabilme yeterliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmakla; . 

2- Parti Meclisi tarafından seçilecek olan yeni Merkez Yürütme Kurulu’nun bu örgütlenmeyi 

gerçekleştirmek için özel çalışma grupları kurmak ve mali kampanyalar düzenlemek dahil her 

türlü önlemi almakla; 

3. Var olan il ve ilçe yönetimlerini bu amaçla kendi bölgelerinde ve örgüt kurulması gereken 

diğer il ve ilçelerde çalışmakla,  



4. Örgüt kurulamayan yerlerde temsilcilik açmakla görevlendirmeyi karar altına alır.  

 

KARAR NO: 24 

ÖRGÜTLENME, KURUMSALLAŞMA VE ÇALIŞMA TARZI 

 

Gerekçe: Parti program ve tüzüğünde yer alan hususlar tüm üyeler ve örgüt birimleri için 

bağlayıcı olmakla beraber, hayatın doğal akışı içinde ortaya çıkan bir dizi soru nedeniyle 

işleyiş aksaklıklarıyla karşılaşılması kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu durumun en somut yansımaları örgütlenme, basın yayın, mali işler ve kurumsallaşma gibi 

alanlarda ortaya çıkmakta ve ataletle bireysel iş yapma arasında gidip gelinmektedir. 

Kurumsal İşleyiş açısından Program,Tüzük ve pratik ,politik işleyiş açısından etkinlik ya da 

çalışma alanları, sorumluluk tanımları ve iş tarifleri sürecin gereksinimlerine uygun olarak 

güncellenerek sürekliliği sağlanarak yürütülebilir.  

Ayrıca Parti Konferansı tarafından alınan bir çok kararın hayata geçirilmesi sırasında 

eksiklikler ortaya çıkmakta, bir çoğu kağıt üzerinde kalmaktadır. Bu nedenle il ve ilçe 

örgütleri, meclisler, çalışma grupları ve üyeler bakımında bir çerçeve oluşturulması yararlı 

olacaktır. 

Bu bağlamda Parti’mizin kendisini güncellemeye olan ihtiyacı ortadadır. Bu nedenle 

üyelerimizi, ilçe ve il örgütlerimizi, PM ve MYK’nu ortak hedefler etrafında örgütleyen ve 

sistematik bir çalışma sürdürerek Partiyi büyütmeyi hedefleyen bir örgütlenme anlayışına ve 

çalışma tarzına ihtiyaç olduğu ortadadır. 

Bu çalışmalar kendiliğinden yapılacak değildir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılacak 

çalışmalar bizim dışımızdaki kişiler ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilemez. Hedeflerimize 

ulaşmak istiyorsak hepimiz gücümüzün yettiğince örgütlü çalışmalara dahil olmalıyız. 

Önümüzdeki süreci bu bakışla örgütlemeye hep beraber karar vermek durumundayız. 

3. Olağan Konferans yapılacaklara ışık tutmak ve geçmiş hataların tekrarlanmamasını 

sağlamak amacıyla aşağıdaki kararları alır: 

1. Örgütlenme çalışmalarının asli faaliyet alanları: 

a. Gençlik Meclisleri 

i. ???Gençlik Meclisi’nin yerel ayaklarının tamamlanması ve il-ilçe 

örgütleriyle temas kurulmasının sağlanması   

ii. Okullar ve STK’lardaki gençlere ulaşma yöntemlerinin Gençlik 

Meclisi’nin görüşleri ve parti’nin imkanları bağlamında belirlenmesi??? 

b. Kadın Meclisleri   

Toplumsal hayatın her alanında kadının aktif özne olmasını, Kadına ve LGBTİ+ 

‘lara yönelik ayrımcılığa ve görüngülerine, bunu pekiştiren her türlü politika, 

yasa, uygulamaya, müfredata ve şiddete karşı mücadeleyi, yasa ve 

uygulamalardaki cinsiyetçi bakış açısını ve ceza sistemini değiştirmeyi, kadın 



emeği sömürüsünü engellemeyi ve kadına yönelik her türlü şiddetle 

mücadeleyi ve Kadın Meclislerince karar altına alınmış diğer konularda çaba 

harcamayı hedefler.   

c.  Emek Meclisi’nin aktif olarak çalışabilecek biçimde, güvencesizler, emekliler 

vb. emekçi kesimlerine de ulaşabilecek gibi örgütlenmesi ve Emek Meclisleri 

tarafından karar altına alınan diğer hususlarda çalışmayı hedefler.  

d. Parti dışındaki insanlara ulaşmak için Yeşil Ev ve dernek vb. örgütlenmelere 

önem verilmesi 

e. Mağdur ve yoksunlara yönelik bir dayanışma ağı oluşturulması 

f. Yeşil Akademi Çalışmaları: Ekoloji ve iklim mücadelelerinde her gün yeni bir 

gelişmenin ortaya çıkması nedeniyle ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında  

(Paris Anlaşması, Glasgow, AB ve BM kararları vb) bilgilendirme çalışmaları 

g. Yerel Yeşil çözümler   

i. Yerelin sorunları karşısında somut bir program önerisi geliştirilmesi 

ii. Bu öneri kapsamında bir muhalefet ağı kurulması için çaba harcanması 

iii. Bu ağ içinde üyelerimizin aktif rol almasının sağlanması 

iv. Yeşil ev ve dernekleşme gibi kurumlar aracılığıyla parti dışı kesimlere 

ulaşılması 

h. Basın Yayın ve Sosyal Medya çalışmaları: örgütlenme sürecinin bir parçası 

olarak kavranması ve üyelerimizin aktif katılımının sağlanması.  

i.  

j. PM ve Parti Üyeleri 

i. PM üyeleri de dahil olmak üzere tüm üyelerin yetenekleri ve talepleri 

doğrultusunda faaliyetlere katılımını sağlanması 

ii. Bu amaçla Meclisler ve çalışma grupları gibi araçlar kullanılmalı, gerekli 

görülmesi halinde geçici komiteler oluşturulması. 

iii. Yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi sonrasında özgürce çalışmaları 

sağlanması 

k. Örgüt  

i. Bu çalışmalar içerisinde yeni üyeler kazanmaya özel önem verilmesi. 

ii. Mali imkanları arttırmak için yeni bir düzenli aidat kampanyası 

başlatılması. 

iii. Örgütün seçime hazır hale getirilmesi. 

 

2. Kurumsallaşma 

 

● Kurumsallaşma çalışmaları bağlamında MYK Koordinasyon’unda bulunan tüm 

koordinatörler çalışmalarının kayda geçmesini sağlamalı; buna ek olarak örgüt 

birimlerindeki kurumsal  iletişim düzeni oluşturularak   il, ilçe, meclis, çalışma 

grubu, PM, MYK vb. bütün bilgi ve kararlarının kayıt altına alınması ve tüm üyeler 

için erişilir kılınması  sağlanmalı.   

 



● Bu kapsamda koordinatörlüklerin, Meclislerin ve Çalışma Gruplarının çalışma 

usullerini belirleyen bir yönetmelik hazırlanarak PM’nin olağan konferans sonrası 

ikinci toplantısına sunulmalı 

 

● Kurumsallaşmanın önemli bir adımı olarak tüm il ve ilçelerin aynı temel esaslarla 

çalışmalarının sağlanması amacıyla il ve ilçe karar defterlerinin ve mali kayıtlarının 

düzenli olarak tutulması; il ve ilçelerin üç ayda bir rapor vermeleri sağlanmalıdır. 

 

● PM toplantıları düzenli olarak yapılmalı ve MYK her PM toplantısına yazılı rapor 

sunmalıdır. 

 

3. Çalışma tarzı 

 

● Meclislerin ve çalışma Gruplarının çalışmalarında Tüzük prensipleri esas olmakla 

birlikte, koordinasyon ve deney aktarımı sağlanmalı,. 

● Bu çalışmaların sonucunda oluşturulan politikaların topluma ulaştırılması 

hususunda öneriler geliştirilmeli, 

● Meclisler ve çalışma grupları sadece kendi alanlarına ilişkin olanları değil, partinin 

genel politikalarını ve kararlarını çalışma alanlarına taşımaya çaba harcamalı, 

● Parti üyelerinin potansiyellerini açığa çıkarmayı esas alan bir ağ çalışması düzeni 

benimsenmeli, Meclisler ve çalışma grupları bu yaklaşım içinde ancak birbirleriyle 

temas ve koordinasyon içinde çalışma sürdürmeli, 

● PM üyelerinin partinin tüm çalışmalarında aktif görev almaları sağlanmalı, 

● Faaliyet alanlarının her biri için yerel birimlerin kurulması ve parti dostlarıyla 

birlikte çalışması sağlanmalı, 

● İl ve ilçe örgütlerinin birbiriyle kopukluğu giderilmeli, koordinasyon içinde 

çalışması gerçekleştirilmeli.  

● Bütün çalışmalarda parti üyesi olmayanların da katılımını sağlayacak bir yaklaşım 

sergilenmeli. 

 

 

KARAR NO: 25 
 
TÜM NÜKLEER SANTRAL PROJELERİNDEN DÖNÜLMELİ, GAZİEMİR-KARABAĞLAR’DAKİ 
YOĞUN YERLEŞİM ALANI, RADYOAKTİF BULAŞIKLI TEHLİKELİ ATIKLARDAN BİR AN ÖNCE 
TEMİZLENMELİDİR. 
 
Gerekçe; 
 
35 yıl önce Çernobil Nükleer Santralının bir reaktöründe meydana gelen çekirdek erimesi ve 
patlama; önce yoğun radyoaktiviteye yol açtı, ardından patlama sonucu oluşan radyasyon 
bulutları Türkiye dahil çok sayıda ülkeyi etkisi altına aldı. Bulutlarda yüklü radyoaktif izotoplar 
çökelerek toprağı, suyu kirletti ve besin döngüsüne katılarak insan sağlığını etkiledi. 



Çernobil’den 25 yıl sonra Japonya-Fukushima Daichi Nükleer Güç Santrali'nde nükleer felaket 
yeniden yaşandı.  
Bu deneyimler, dünyada nükleer santrallerin kapatılması, yeni projelerin iptal edilmesi sürecini 
başlattı. Ama bizim gibi kimi ülkelerin yöneticileri nükleer santral işini inatlaşmaya 
dönüştürdüler. Bu basiretsizliği Akkuyu ve Sinop’ta yaşıyoruz.  

Nükleer santral yapımı, ne kadar önlem alınırsa alınsın risk taşımaktadır ve unutmayalım ki 
sıfır risk diye bir şey yoktur. Nükleer santraller çalıştıkları süreçte hem santral çalışanları hem 
de çevresinde yaşayan insanlar için sağlık riskleri oluşturmaktadır. Bir kaza durumunda ise 
canlı yaşamı için yüzlerce yıl, başta kanser ve doğumsal anomaliler olmak üzere daha birçok 
olumsuz sağlık etkilerine yol açacaktır. Diğer yandan kaza olmasa da nükleer santral atıkları, 
yeryüzündeki yaşam için büyük bir tehdit olup bertaraf edilemeyen geleceğe bırakılacak bir 
mirastır. 

Tüm bunlara ek olarak, İzmir’in metropol ilçeleri Gaziemir ve Karabağlar sınırları içerisinde 

bulunan eski kurşun fabrikası sahasındaki radyoaktif atıklarla kontamine olmuş tehlikeli 

atıklar İzmirlilerin sağlığını tehdit etmektedir.  

Bu atıklarla baş edilemeyen bu ülkede nükleer santral yapılmaya çalışılması bir başka kaygı 
verici gelişmedir. O nedenle Gaziemir-Karabağlar’daki radyoaktif atıklar meselesini, nükleersiz 
bir gelecek kurma hedefinde olan Partimizin sürekli gündemde tutması gerekmektedir. 
 
Bütün bunları değerlendiren Yeşil Sol Parti 3. Konferansı, 

Nükleersiz bir gelecek için dünyadaki var olan nükleer santrallerin tamamının kapatılmasına 
hemen başlanması, inşaatı devam eden ve proje aşamasında olanlardan da vazgeçilmesi 
gerektiği tespiti ile; 

a) Ülkemizde de Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri projelerinin iptal edilmesi, 
b)  İzmir’in metropol ilçeleri Gaziemir ve Karabağlar sınırları içerisinde bulunan tehlikeli 

atıklarla kontamine olmuş olan radyoaktif atıklar halk sağlığını olumsuz etkilemeyecek 
şekilde bilimsel yöntemlerle bölgeden uzaklaştırılarak, saklama ve bertaraf işlemlerine 
bir an önce başlanması, 

c) Buna ek olarak, yasadışı yollarla geldiği belli olan bu atıkların, nereden, hangi yolla, 
kimler tarafından getirildiği ortaya çıkartılması, sorumlular cezalandırılması için 
mücadele etmeyi karar altına alır. 

 

 


