HAKKIMIZDA

Yeşil Düşünce Derneği, 2008 yılında
yeşil düşüncenin ve yeşil politikaların
yaygınlaştırılması amacıyla
İstanbul’da kuruldu. Çalışmalarını
ulusal ve uluslararası ölçekte proje
ve kampanyalarla sürdüren YDD’nin
çalışma alanları temelde şunlardır:
Ekoloji ve Sürdürülebilirlik

YAYINLARIMIZ

Demokrasi ve Medya

- İnteraktivist: ‘Direnişin @ Hali’
- Gülümseyen Bir Bugün için Yeşil Politika
- Çılgın Projeler Konferansı
- Kent Politikaları Dizisi:
• İstanbul’da balıkçılık
• İstanbul Adalar’da Çözüm Arayışları
• İstanbul ve büyük ulaşım projeleri
• Barınma ve Konut Hakkı

İklim Değişikliği ve Enerji
Ekonomi
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Ekoloji ve Sürdürülebilirlik

Demokrasi ve Medya

İklim değişikliği ve Enerji

Ekonomi

Yeşil Düşünce Derneği kentleşme, madencilik, tarım ve
endüstriyel faaliyetler sonucu ormansızlaşma ve arazi
bozumunu, ekosistem ve türlerin yok oluşunu önlemeyi
amaçlar. Bunun için doğa hakları mücadelelerinin desteklenmesi, çevre kirliliğine sebep olan kimyasal, biyolojik
ve nükleer kirliliğin azaltılması ve durdurulması, ulaşım,
tarım, balıkçılık, hayvancılık alanlarında sürdürülebilir
bakış açısı ve kendine yeterli kentler için gerekli alt yapının ve politikaların oluşması için eğitim programları, araştırma projeleri, panel ve toplantılar, yayınlar aracılığı ile
çalışmalar yürütür.

Yeşil Düşünce Derneği, yeşil politikanın temel dayanaklarından katılımcı demokrasi modelini temel alarak çalışmalarını
yürütür ve politika oluşturur. Yeşil düşüncenin temel prensiplerini oluşturan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi
için, başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere, kadın ve
LGBTİ mücadelelerinin desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın oluşturulması için eğitim programları, araştırma ve saha
çalışmaları yürütür.

Yeşil Düşünce Derneği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin
sebep olduğu ekolojik krize karşı bütüncül politikaların geliştirilmesi için faaliyet yürütür. İklim değişikliğini önlemek için
karbon salınımlarının hızla ve radikal biçimde azaltımı, fosil
yakıt tüketimin sınırlandırılması ve ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışmalarının desteklenmesi için çalışır. Fosil
yakıtlara bağlı enerji kullanımıyla kalkınma anlayışına karşı
yerelde kendine yetebilir, yenilenebilir kaynakları temel alan
adil bir enerji sistemi için enerjinin üretilmesinden tüketimine kadar tüm süreçlere bütüncül bakan politikaların oluşturulmasını savunur. İklim değişikliğine sebep olan politika ve
uygulamaların açığa çıkarılması ve sürdürülebilir alternatiflerinin yaygınlaştırılması için araştırma ve toplantılar aracılığıyla yürütülen bir çalışmadır. Bu kapsamda Türkiye’deki kömür
gerçeği hakkında bir araştırma projesi sürdürmekte ve kömürün ikim değişikliği ve yerel yaşama etkilerine dair bulguları
raporlaştırmaktadır. Bunun dışında farklı şehirlerde tarım ve
enerji uygulamalarının etkilerine dair toplantılar yapılmaktadır.

Ekonomi ve ekolojinin birbirini olumsuz etkileyen değil,
birbirinden beslenerek simbiyotik ilişkiler ağı içinde yeniden tasarlanması için yerel ekonomi ağları, geçiş ekonomileri, sürdürülebilir insan yerleşkeleri, onarıcı tarım
pratikleri ve gıda toplulukları, büyümecilik ve kalkınmacılık paradigmalarının eleştirileri konularında çalışma
yürütür, atölye ve konferanslar düzenler, uygulanabilir
modeller geliştirmeye çalışır.

Kent Politikaları Dizileri: Kent politikalarına yeşil çözümler üretmek amacıyla İstanbul’da balıkçılık, İstanbul Adalar’da Çözüm Arayışları, İstanbul ve büyük ulaşım projeleri, Barınma ve Konut
Hakkı başlıklarında yayınlanan yazı dizilerine
www.yesildusunce.org adresinden ulaşabilirsiniz.
Semt İnisiyatifleri Projesi: İstanbul’da kent ve
çevre sorunları alanında aktif mücadele eden
semt dernekleri ve inisiyatifleri veri tabanını oluşturmak amaçlanmıştır. semtinisiyatifleri.org
İlki 2012 yılında gerçekleştirilen Yeşil Politika
Okulu programında Yeşil Aktivizm/Kampanyacılık, Ekoloji, Yeşil Ekonomi, Barış Politikaları,
Gıda Politikaları, Kent Politikaları, Sürdürülebilir Tarım, Karar Alma Süreçlerine Katılım, Hayvan Hakları, Doğrudan Demokrasi, Kimlik ve
Özgürlük gibi başlıklar bulunmaktadır.
www.yesilpolitika.org
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Bağımsız, özgür bir medyayı demokratik ve şeffaf bir toplumun
vazgeçilmez araçlarından biri olarak gören Yeşil Düşünce Derneği, medyada alternatif kanalların gelişmesini destekleyecek
eğitim çalışmaları yürütür. Anti-hiyerarşik, anti-otoriter, katılımcı, bağımsız, çok sesli, yatay iletişimin ve interaktif etkileşimin hakim olduğu alternatif bir medya düzeninin mümkün
olduğuna inanır. Bu medya düzeninin tanınması için aktif saha
çalışmaları yürütür.
Yeşil Gazete ile birlikte 2011 yılından itibaren düzenlenen Alternatif Medya Şenlikleri ile internetin son
yıllarda oluşturduğu alternatif mecranın kullanıcılarını, iletişim konusunda uzman akademisyenleri
ve aktivistleri buluşturmakta, yeni medya düzenine
karşı alternatif mecralarda yürütülen mücadeleleri
ortaklaştırmayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
alternatifmedyasenligi.wordpress.com
İnteraktivist, teknolojinin sağladığı avantajları sivil
alana taşımayı amaçlayan, Türkiye’nin yedi bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarına ve aktivistlere,
hak temelli kampanyalarda video/görsel kullanımını
artırmaya, kampanya iletişim stratejileri geliştirmek
için gerekli alt yapıyı oluşturmaya, yurttaş gazeteciliği gibi yeni kavramların ve yaygın sosyal medya
araçlarının etkin kullanımını sağlamaya yönelik
kapsamlı bir eğitim programından oluşmaktadır.
www.interaktivist.org

2009’dan bu yana her yıl Heinrich Böll Stiftung Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Yeşil
Ekonomi Konferanslarının amacı Türkiye ve
dünyada insanların maruz kaldığı ekolojik,
ekonomik ve toplumsal sorunlar konusunda
çalışan, fikir üreten aktivistleri, stk temsilcilerini, akademisyenleri, siyasetçileri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirerek sistem
alternatiflerini ve çözüm önerilerini tartışmak.

YDD bu çalışmaları ile ayrıca Aralık 2015’de Paris’te
yapılacak ve 2020 sonrası iklim rejimini belirleyecek
BM Taraflar Konferansı öncesinde adil bir anlaşmanın çıkması için küresel düzeyde yürütülen İklim İçin
Kampanyasının destekleyecilerinden biridir. 12-13 Kasım 2015 İstanbul iklim forumu hazırlık sekreteryasında aktif görev almaktadır. iklimicin.org
Nükleersiz kampanyası Mart 2012’de başladı. Projenin
amacı nükleer enerjiyle ilgili güvenilir ve güncel
bir bilgi kaynağı oluşturmaktır. Nükleer enerjinin
yarattığı risklere ve diğer sorunlara ilişkin dosya ve
raporlar, videolar, hızlı bilgi bölümü, ansiklopedi,
nükleer karşıtı hareketin tarihinden sayfalarla
oluşturulan arşiv ve uzmanların yazıları sitenin ana
bölümlerini oluşturuyor. www.nukleersiz.org
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