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Gerekçe
Türkiye’de 1950’li yıllardan bu yana, çevreyi, ekolojik sistemi bozabilecek sorunlar
gündemdedir, tartışılıyor. Ancak çabalar, gönüllü kuruluşların uğraşılarıyla sınırlı kalmış,
hiçbir önlem uygulanmaya konulamamıştır. Mevcut yönetimler büyüme, ilerleme, teknolojiyi
geliştirmede, doğal, kültürel ......... değerleri, ekolojik sistemi korumaya önem vermemişlerdir.
Hatta bu y....... girişilen uyarıları, kalkınmayı engelleme gibi yorumlayanlar olmuştur.
Hızlı nüfus artışı, kırsal alanlardan göçlere yol açmış, spekülatif konut üretimi, yık-yap, yapsat pazarlamacılığı ile sağlıksız, plansız, programsız, alt yapıdan yoksun bir kentleşme
hareketine göz yumulmuştur. Böylece bugüne, 1988 Türkiye’sine gelinmiştir. Bugün denince
de doğal, kültürel değerlerin, canlıların yaşama olanağını yitirme boyutlarına ulaşan, tehlike
çanlarının çaldığı aşama kastedilmektedir. Kuşkusuz bu bir rastlantı değildir. Bir zihniyetin,
bir siyasal yaklaşımın kaçınılmaz sonucudur.
Oysa, dünya dönüyor ve kavramlar değişim sürecine giriyor. Siyasal bilimciler, parlamenter
demokrasinin artık geriye dönüşe geçtiğine inanmaktadırlar. Devletin de hukuksallığını
koruyarak, özünde otoriter yapıya dönüştüğü ileri sürülmektedir. Bu tanımlamada sağ ve sol
kanatlarıyla rejimler hangi doktrine oturursa otursun, temelde, ilerleme, ekonomik, sosyal,
endüstriyel büyüme teknolojileri kullanma ilkesinde birleşmektedirler. Ve işin ilginç yönü,
kalkınma atılımlarında, hepsi de doğal varlıkların, ekolojik sistemin bozulmasını, dünyamızın
bir tükenişe sürüklenmesini önemsememektedirler.
Bu, her ne pahasına olursa olsun ilerleme tutumuna karşı, yeni aray....... baş göstermiş, “Yeşil
düşünce” mevcut partilere karşı yeni bir alternatif olarak doğmuştur. Eski hiçbir partinin
yerini alamayan bambaşka bir düşünce tabanından kaynaklanan yeşil hareket, başlangıçta
Batı’da küçümsenmiş, afife alınarak, alay konusu yapılmak istenmiş, öncesiz.... kusur gibi
gösterilmiştir. Ancak, örneğin 1970’lerin Almanya’sında yeşil hareket kendini kabul ettirmiş,
eyalet-federal parlamentolarda giderek ....... sayıda temsil edilmiş, 3’üncü parti olmuştur.
Fransa’da, Batı dünyasının bir çok yöresinde, yeşil düşünce tutarlı olmaya başlamıştır.
Yeşilleri Batı’daki sağ partiler Marksizmin yeni bir manevrası olarak nitelendirirken,
sosyalistler, sosyal demokratlar, Marksistler, yeşil düşünceyi burjuvazinin bir uzantısı olarak
değerlendirmişlerdir. Bu yakıştırmaların isabetsiz ve yanlış olduğu anlaşılmıştır.

Türkiye’de de yeşil düşünce yeterince bilinmeyen ve yanlış değerlendirilen bir kavramdır. Bu
nedenle yeşil düşüncenin olduğu gibi net bir yaklaşımla tanıtılması zorunlu olmuştur.
“Yeşiller Partisi”nin, yeşil düşüncenin, genel çizgileriyle tanıtılmasına geçiyoruz.
Yeşiller Partisi bugün var olan hiçbir siyasi düşünceden kaynaklanmayan, eski bir partinin
yerini almadan doğmuş yepyeni bir alternatiftir.
Yeşiller Partisi, putlaştırılmış liderlerin tepeden yönettiği geleneksel partilere karşı yeni bir
siyasal modeli oluşturacaktır.
Yeşiller Partisi, gerçek anlamda taban demokrasisi üzerinde partileşmenin, sağlıklı bir siyasal
mekanizma oluşturmanın örneğini verecektir. Türkiye’deki siyasal bunalımların, her on yılda
bir demokrasi denemelerinin dış müdahalelerle kopma noktasına gelmesi böylece önlenmiş
olacaktır.
Yeşiller Partisi, tabanda iktidar oluşturmadan, hükümet ya da koalisyon ortağı olma amacı
gütmeyen, devleti ve kurumlarını eleştirmeyi, temel muhalefeti esas görev edinen bir parti
olacaktır. Çünkü hükümet olmaya yarışan partiler oyununun kurallarına uymak
zorundadırlar.Oysa temel muhalefet yapabilmek için hükümet olma hesaplarından, nimetler
uğruna ödün vermekten kaçınmak gerekmektedir. Böylece parlamenter demokrasinin
kişiliğine kavuşması sağlanmış olacaktır.
Yeşiller Partisi’nde bir takım değerlerin yitirilmemesi, korunması, insanlık için büyük önem
taşır. Çünkü kalkınma, büyüme, ilerleme birçok değerin yok olmasına neden olmaktadır.
Yeşiller Partisi ekonomik bunalımların aşılması için, enerji, ulaşım, eğitim, konut, sağlık gibi
yatırımlarda ekolojiye, doğaya, kültürel değerlere ve insana zarar vermeyecek yatırımları
öngörür. Oysa ülkemizde tüm yönetimler bu ilkeyi görmezlikten gelmişlerdir. 1930’da Keban
Barajı’nın yeri saptandı. 30-40 yıllık hazırlık döneminde o alanda mevcut tarihi değerlerin
sular altında kalabileceği düşünülmedi. Ancak su dolmaya başlayınca ODTÜ’nün girişi ile
açılan höyüklerin bir kısmından binlerce yıllık uygarlık hazineleri çıkarılabildi. Pek çok
höyük, baraj gölünün altında kaldı. Şimdi Karakaya Barajı’nda aynı önemsemezlik
sürdürülüyor.
Yine aynı zihniyet, çarpık kentleşme olgusunun yaygınlaşmasını umursamamaktadır. Bir
İzmir, bir İzmit Körfezi sorunu, bir Gökova, Aliağa, Foça, güney kıyılarındaki plansız,
programsız sanayileşme, turizm hareketleri, ülkemizin yakın geleceğini tehlikelere
atmaktadır.
Yeşiller Partisi, doğanın, ekolojik sistemin, tüm canlıların, sosyal ilişkilerin, insan hak ve
özgürlüklerinin, barış içinde yaşamanın korunmasının mücadelesini temel ilke olarak
benimser. Bunun için ekolojik sistemi bozan bir kalkınma modelini protesto etmesi, bilimsel
kanıtlarıyla “Vazgeçirme” çabasına girmesi, geleneksel partilere ters düşecektir. Bir alternatif
protesto siyasetine gerektiğinde başvuracak olan yeşil düşüncede, bu “Kaç oy alabilirim?”
kaygısı yerine “Kaç kişiyi harekete geçirebilirim?” fikrinin önemi vardır.
Yeşiller Partisi’ne göre, parlamenter demokrasi, şiddete, zora karşı, barışçı, insan hak ve
özgürlüklerine saygılı bir siyasetin sonuna kadar kullanılmasını gerektiren bir olanaktır.
Yeşiller, parlamentoda bir sonuç alamazlarsa da yeni bazı siyasal içerikleri gündeme
getirmek, öteki partileri tavır almaya zorlamak, halkın sesini duyurmak gibi önemli bir görevi
yerine getirirler. Ayrıca parlamentoya iletişim araçlarının ilgisi nedeniyle kamuoyuna
ulaşabilme olanağını bulurlar.
“Bunca geçim derdi, enflasyon sıkıntısı varken Yeşiller Partisi bir lükstür” sloganı son derece
yanlıştır. Bugün Afrika’da açlık, geniş ormanların acımazıca kıyıma uğramasındandır.

Ağaçları kesilen alanlar kuraklığa, toprağın küsmesine yol açmıştır. Ve milyonlarca insan
açlığın tutsağı olmuşlardır. Kıtlık ekolojik sistemin bozulması sonucudur.
Ülkemizde de tarım alanlarının, narenciye bahçelerinin, üzüm bağlarının, sebze yetiştirilen
sahaların, otlakların arsalaşması, toprak erozyonu, denizlerin kirletilmesi, tüm besin
maddelerinin yok olmasına neden olmaktadır. Bu gerçekler göz ününde tutulursa, Türkiye’de
ekolojik sistemin bozulmasının, yaşamsal bir önem taşıdığı açıkça meydana çıkar. Yani bu
konu, bir ekmek meselesi, açlıktan korunma yoludur.
Yeşiller Partisi, yalnız doğayı, ekolojik sistemi koruma amacını güden tek konulu bir parti
değildir. Yeşiller bütün kalkınma, ilerleme modellerinde teknolojiyi kullanmada, öncelikle
ekolojiyi, doğal kültürel varlıkları, insan hak ve özgürlüğünü, barışçılığı koruma ağırlıklı bir
partidir. Ancak bunun yanında, cinsel sorunları, kadın hakları gibi, insan ve insanlık
sorunlarını, çocukların eğitimi, ekonomide tüketim üretim kavramları, sanayileşme, tüm
gelişme atılımlarında kendine özgü yaklaşımları vardır.
Yeşiller Partisi, sosyalistlerin, sosyal demokratların tersine devletleştirme yerine yerel,
merkezi olmayan, taban denetimine dayalı özerk çalışma birimleri oluşturulmasını öngörür.
Yeşiller Partisi ilk iş olarak Türkiye’deki kültürel, arkeolojik, tarihi, mimari değerlerini, doğal
güzelliklerinin, yeşil alanların, milli parkların, ülke çapında bir envanterini, coğrafyasını bir
haritayla tespit edecek, nerelerde enerji santralleri, sanayi tesisleri; turistik işletmeler
kurulabileceğini, nerelerde hayvan ve bitki varlıklarının korunmaya alınacağını bilimsel
olarak saptayacak, buna bütün hükümetlerin uymasını zorunlu hükümlere bağlatacaktır.
Yeşiller Partisi, yeni teknolojiler kurulurken, ekonomik etkilerin yanı sıra sosyal ve ekolojik
etkilerin de hesaba katılması, buna ek olarak bazı tüketim alışkanlıklarının değişmesi
gerektiği inancındadır.
Yeşiller Partisi, üretim gereksinmesinde, gerçek ihtiyaçlara yönelik katılım ve özyönetim
ilkelerine dayanan bir üretim oluşturulmasından yanadır. Sendikalar bürokratik yapılarının
böyle bir dönüşüme izin vermemesi nedeni ile ekolojik bunalım, yabancılaşma gibi sorunlara
ilgisiz kalmaktadırlar.
Yeşiller Partisi, Türkiye’nin doğal değer ve varlıklarını, yaşam ortamını, dünyasını hızla
tüketmeye yönelik savurganca bir kalkınma zihniyetine karşı koruma sorumluluğu yüklenen
bir oluşumdur. Türk insanının desteğini, ilgisini, katkılarını beklemektedir.
YEŞİLLER PARTİSİ PROGRAMI
I - DEMOKRASİ
1. Demokratik bir toplumu amaçlayan Yeşiller Partisi, insanlar arasındaki ilişkinin, insandoğa ilişkisinden bağımsız düşünülemeyeceği anlayışını siyasal mücadelesinin temel ilkesi
olarak kabul eder.
2. Yeşiller Partisi amaçladığı demokratik topluma reddedilmeyecek bir tarihi miras olarak
gördüğü temsili demokrasinin, yurttaş inisiyatifine her zaman ve her yerde daha fazla imkan
tanıyan katılımcı demokrasiye zenginleştirilmesi yoluyla ulaşılabileceğine inanır ve siyaset
yapmayı insanın öznitelikleri arasında görür.
3. Yeşiller Partisi siyaset yapmayı tüm yurttaşlarının doğal bir hakkı olarak kabul eder. Bu
anlayıştan kalkarak demokratik toplumun vazgeçilmez kurumlarından olan siyasi partilere
toplumun tüm kesimlerinin serbestçe üye olarak, ülke siyasetinin oluşmasını onların da
doğrudan katılımını doğal bir hak olarak değerlendirir.

4. Yeşiller Partisi, günümüz uygarlığının hiçbir çelişkisini temel çelişki, hiçbir problemini asıl
problem olarak değerlendirip, diğerlerini bunlara bağımlı konular olarak görmez. Emeğin
sömürüsü sorunu, kadın sorunu, çocuk hakları sorunu, cinsellik sorunu, (...) hepsi insan
haklarıyla ilgili sorunlar olmak bakımından özgül fakat eşdeğerli sorunlardır. Bu nedenle,
Yeşiller Partisi bu konulardaki mücadelelerin ve onların örgütlerinin birbiriyle dayanışma
içinde olmakla birlikte, otonom birer hareket olarak gelişmelerini de destekler.
5. Yeşiller Partisi’nin genel siyaseti kendi içeriğinin söz konusu toplumsal deneyimlerin
talepleri ve kazanımlarıyla zenginleşeceğini düşünerek, onların desteklenip gelişmesini
öngörür. Yeşiller Partisi kendisini bu hareketlerin hepsinin yöneldiği demokrasi, insan hakları
ve özgürlük ideallerinin siyasal ifadesi ve örgütlenmesi olarak tanımlar. Yeşiller Partisi
siyaseti devletçi terimlerle değil, otonom, etkin ve yaratıcı bir toplum düşüncesinden hareketle
kavrar. Bu bakımdan Yeşiller Partisi için siyasetin asıl alanı sivil toplum ve onun değişik
oluşumlarıdır. Bu çerçevede Yeşiller Partisi konut, kültür, eğitim, sağlık, tüketim, ulaşım,
iletişim gibi gereksinimlerin karşılanmasına yönelik siyasetlerin seçim ve gerçekleştirilme
süreçlerinde asıl rolün sivil toplum örgütlerine ait olduğunu kabul eder ve bu yoldaki
girişimleri siyasal planda destekler.
II – EKOLOJİK SİSTEM – DOĞA, KÜLTÜREL DEĞERLER
Yeşiller Partisi doğaya karşı değil, doğayla birlikte yaşamayı yurdumuz ve dünyamızı
üzerinde yaşayan tüm canlılar için sonsuza dek yaşabilir durumda korumayı, geleceği
bugünkünden daha güzel bir yurt ve dünya hazırlamak için doğal çevremizin kirlenmesini
önlemeyi ve ülkemizin ekonomik gelişimini belirleyecek ilkeleri bu anlayış çerçevesinde
düzenlemeyi amaçlar.
Yeşiller Partisi ekonomik kalkınmanın bedelinin doğanın tahrip edilmesiyle ödenmesini
barbarlık olarak niteler ve sanayi tesislerinin havayı ve suları kirletmelerine, verimli tarım
alanlarının ve yerleşim yerlerine açılmasına karşı mücadele eder. Temiz enerji kaynaklarının
kullanılmasından yana olan Yeşiller Partisi, teknolojik ve toplumsal açılardan insanlar için
büyük bir tehlike olarak gördüğü nükleer santraların kurulmasını engellemeye çalışır.
Yeşiller Partisi, değişik milliyet, ırk, din ve uygarlıkların ülkemize bıraktığı mirası özenle
korumayı onurlu bir görev sayar. Kentlerimiz, kasabalarımız, köylerimiz geçmişimizin
renkliliğini, zenginliğini sergileyen yapı ve mekanlara sahiptir. Bu yapılar bazen bir ev, antik
mabet, bazen bir kilise, camidir. Çeşmesi, çınarı, kahvesiyle bir meydandır, sokaktır.
Yüzyılların oluşturduğu bu mekan ve yapılar ortak tarihimizin, ortak anılarımızın canlı
kalmasını sağlayan ortak değerlerimizdir. Bu yapı ve mekanların korunmasını sağlamak
Yeşiller Partisi’nin temel varoluş nedenlerinden biridir.
Yeşiller Partisi yaratılmış tüm ayrılıkçılığa karşın, dünyada varolmuş ve olan bütün ulusları
kardeş sayar. Bu anlayış içinde, insanla ilgili tüm eylemleri kapsayan, geçmiş ve yaşayan
kültürlere ait belgeleri insanlığın ortak mirası olarak kabul eder ve onları gelecek kuşaklara
aktarmak üzere kendini yükümlü sayar. Yeşiller Partisi ülkemizde varolan korunması gerekli
kültür varlıkları ile onlarla bütünleşen doğal güzelliklerin koruyucusu ve bekçisidir.
Yeşiller Partisi doğayı ve taşınmaz kültür varlıklarını kasten tahrip etme suçları için verilen
cezaları af kapsamı dışında sayar.
Yeşiller Partisi geçimi orman ürünlerinden olan köy ve ilçe halkını ormanı koruma hususunda
eğitmekle birlikte, kurulacak işletmeler yolu ile, bu kişilerin bilimsel yöntemlere göre ülke ve
kişi yararına en verimli koşullar içinde çalışmalarını sağlamayı amaçlar.
Yeşiller Partisi, koru, orman, arsa, arazi ve yapı gibi özel mülkiyete konu olan, ancak genelde
ulusal varlığımızı (milli servetimizi) oluşturan taşınmaz mal varlıklarının keyfi nedenlerle

kullanım dışında tutulmasını kamu zararı doğuran bir olgu olarak kabul eder. Ulusal
varlıklarımız niteliğindeki bu taşınmazlardan, kamu yararı açısından kullanılmalarında
zorunluluk bulunanların, öncelikle mülk sahibince, uymaması halinde devletçe kullanıma
açılması için, anayasamızın mülkiyet hakları ile ilgili hükümlerine uygun olarak çıkarılacak
esaslar çerçevesinde çaba sarf eder.
Yeşiller Partisi insan emeğinin ve yaratıcılığının en önemli ürünlerinden olan binaların, gerek
yapı kapitali, gerek korunması zorunlu kültürel değerleri açısından, yok edilmesine veya terk
edilmelerine karşıdır. Bu nedenle, var olan tüm taşınmaz malların öncelikle yapı kapitali
açısından korunmalarını, onarılmalarını ve çağdaş konforla donatılıp günümüzün
gereksinimlerine cevap verecek hale getirilmeleri için gereken tüm girişimlerde bulunur.
Yeşiller Partisi, mevcut orman sahalarımızın daraltılmasına karşı olduğu gibi, bu alanların
geliştirilmesi, ağaçların bakımı, çoğaltılması ve yararlanılması için gereken tüm çabayı
gösterir.
Yeşiller Partisi korunması gerekli taşınmaz kültür ve doğa varlıkları ile kentsel, arkeolojik,
doğal ve tarihi SİT alanlarının korunması gereğinin, bu varlıkların saptanması ve
belgelenmesi (tescili) olduğu bilimsel gerçeğinden hareket ederek, tam bir envanter
çalışmasının ve arşivlemesinin yapılmasını savunur ve bu varlıkların tahrip ve yok
edilmemesi için tüm olanaklarını seferber eder.
Yeşiller Partisi soyu tükenmek üzere olan hayvanlar ile, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
bulunan bitki ve ağaçları korumak ve bunların çoğalmalarını sağlamak için devletçe gereken
önlemlerin alınmasını savunur, hayvan sevgisini ve korumayı bir eğitim konusu olarak
topluma mal etmeyi görev sayar.
III – BARIŞÇILIK – İNSAN HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİ
Yeşiller Partisi gerek kişisel, gerek toplumsal, gerekse ulusal ve uluslararası saldırganlığın her
türüne karşıdır. Savunma zorunluluğunda kalınmadığı sürece şiddeti reddeder. O nedenle,
Yeşiller Partisi genelde, her alanda barıştan yanadır. Yeşiller Partisi bu anlayış içinde, ölüm
veya insan onurunu zedeleyici ve yok edici her tür cezaya ve işleme karşıdır.
Yeşiller Partisi insanın, dolayısıyla, tüm insanlığın mutluluğunu gerçekleştirmeyi amaçlar.
İnsan mutluluğunun vazgeçilmez öğesi olan sağlıklı çevrenin bozulmasına ve yok edilmesine
doğanın ve insanın sömürülmesine karşıdır.
Yeşiller Partisi ekonominin insan yaşamı ve mutluluğundaki etkinliğinin bilinci içinde,
yaratılmış tüm ekonomik olanakların korunmasından ve geliştirilmesinden yanadır. Ancak, bu
ekonomik olanakların öncelikle ulusal, daha sonra uluslararası ölçekte hakça ve eşit bir
biçimde insanlara ulaşması için tüm olanakları ile çalışır.
Yeşiller Partisi nükleer silahların yanı sıra kimyasal, biyolojik ve öteki konvansiyonel
silahlara karşıdır. Özellikle 3’üncü Dünya ve diğer ülkelere silah ve silah teknolojisinin ihraç
edilmesinin, barış kavramına ters düştüğü inancındadır.
Yeşiller Partisi insanın, başkalarının hak ve hürriyetlerine saygılı olmak koşulu ile, sağlıklı,
onurlu ve dingin yaşamını engellediğine inandığı tüm mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi
için çalışmayı ve gerçekleştirmeyi başlıca görev sayar.
IV – KENTLEŞME
Yeşiller Partisi doğal dengeyi bozan ve dolayısıyla insan fizik ve moral sağlığının en büyük
düşmanı olarak gördüğü yanlış kentleşme olgusunun, insanın yazgısı olmadığı, bu olgunun
çağımızın amansız bir hastalığının, haksız kazanç sağlama hastalığının bir sonucu olduğu
bilinci içinde ÇIKARCILIK KENTLERİ diye adlandırılan bu kentleşme olayının

durdurulmasına, yapılmış yanlışlıkların düzeltilmesine çalışır. Yeşiller Partisi’nin “Kent
Planlaması”na ilişkin temel anlayışı, kentin sahibinin o kentte yaşayan kentliler olduğu
ilkesinden kaynaklanmaktadır. Kent imarı konusunda en son karar hakkı şimdiye kadar
olduğu gibi kentlerin dışındaki güçlerce kullanılmamalı, kentlilerin de bu karar etkin biçimde
katılması sağlanmalıdır. Bu anlayıştan hareketle kent planlaması ve imar çalışmaları kentlinin
katılımını sağlayan yöntemlerle gerçekleştirilmelidir. Planlamada esas kentlinin planlamaya
katılımını sağlamaktır.
Yeşiller Partisi kent planlamasının Devlet Planlama ve Bölge Planlama olayının bir devamı ve
uygulama aşaması olduğu bilimsel gerçeğinden hareket ederek, ülkemizin en küçük yerleşim
biriminin ve gelişme kararlarının bu prosedür bütünlüğü içinde ele alınması bir zorunluluk
olarak görür. Bu nedenle, devlet planlama, bölge planlama, metropol planlama ve kent
planlama olayını bir bütün olarak ele alır. İlke kararlarını üretmekle birlikte bunların en
sağlıklı şekilde uygulanması ve denetlenmesi için gerekli önlemleri sağlar. Yeşiller Partisi bu
bilimsel prosedür ve genel kararlar çerçevesi içinde, yerel yönetimlerin kent planlarını, halkın
katılımını da sağlayarak, kendilerince üretilmesinden ve uygulanmasından yanadır.
Yeşiller Partisi sağlıklı bir kentleşme için yerel yönetimlerin kentleri içinde geniş arsa ve
arazilere sahip olmasının gerektiği bilimsel gerçeğine dayanarak, bu yerlerdeki kamu
mülkiyetinde olan taşınmazların satılmasına karşı olduğu gibi, yerel yönetimlerin olanakları
ölçüsünde kent topraklarına hakim olmasından ve bu toprakların yeşil alanlar olarak
tanziminden yanadır.
Yeşiller Partisi, dünyanın en güzel deniz kıyılarına sahip olan ülkemizde başlayan kıyı
yağmasına karşıdır. Anayasamızın 43. maddesinde de belirtildiği üzere, kıyılar özel mülkiyete
konu olamaz. Ancak, Yeşiller Partisi, halkın kullanımına açılan kıyıların (kumluk, çakıllık,
sazlık, kayalık v.s.) hemen arkasından başlayan sahil şeridinin özel mülkiyette olması halinde,
halkın fiili kullanımına açılamayacağını düşünerek anayasamızın 43. maddesinde kamu
mülkiyetine geçirilmesi yürütmenin keyfine bırakılan kırsal alanlardaki deniz sahil şeritlerinin
kıyı kenar çizgisinden itibaren belli bir derinlikteki alanın mutlaka kamu mülkiyetinde
olmasını savunur ve bunu gerçekleştirmek için çaba sarf eder.
V – SANAYİLEŞME
Yeşiller Partisi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın, her şeyden evvel çağdaş teknolojinin
kullanıldığı bir sanayileşmeye bağlı olduğu bilincindedir. Ancak, Yeşiller Partisi, çağdaş
uygarlık düzeyine ulaşmanın başta gelen amacının, insanın fizik ve moral sağlığı yani
mutluluğu olduğu hiçbir zaman göz ardı etmeyerek, kullanılacak teknoloji ile sanayi
yerleşimlerinin yer seçimi hususunda insana ve doğaya zarar vermemeyi baş ilke olarak görür.
Bu hususta yapılacağı ilan edilen yanlışlıkları düzeltmek ve engel olmak için gerekli
girişimlerde bulunur.
VI – EĞİTİM ve GENÇLİK
Yeşiller Partisi, her alanda imkan çeşitliliğinden yanadır. Özellikle eğitimde imkan eşitliğini
ön planda tutmak. Bu nedenle, benzer eğitim kurumlarının herkese eşit koşullarla açık olması
için çalışmayı ilke olarak benimser ve bu yönde çaba sarf eder.
Yeşiller Partisi, yükseköğretim kurumlarının gerek bilimsel gerek idari, gerek ekonomik
açıdan özgürlüğünden ve özerkliğinden yanadır. Yeşiller Partisi, öğretim üyelerinin kişisel
ekonomik özgürlüğünü kurumun ekonomik özgürlüğünden ayrı kabul etmez. Öğretim
üyelerinin ekonomik düzeyinin, ülke olanaklarının elverdiği en üst düzede olmasını sağlar ve
buna dayanarak tam gün uygulamasını savunur. Yeşiller Partisi, yükseköğretim kurumlarının
araştırma ve bunları yayınlama görevini tam ve yeterli şekilde yerine getirilmesini ister ve bu
yönde tüm çabayı sarf eder.

Yeşiller Partisi’nin ruhi, bedeni ve sosyal sorunlarını çözümlemenin, gençliğin dışında ve
onlara danışılmadan sağlıklı şekilde çözümlenemeyeceği görüşündedir. Parti olarak bu amaçla
gençlerle birlikte olmayı, gençlerin siyasete karıştırılması olarak nitelendiren düşünceye
karşıdır ve bu düşünce ile mücadele etmek kararındadır.
Yeşiller Partisi Türkiye’de mevcut eğitim uygulamalarının ve kurumlarının acil ve somut
çözümler gerektiren sorunları olduğu görüşündedir. Yeşiller Partisi her şeyden önce,
ülkemizdeki eğitim kurumlarında gelenekselleşmiş bir uygulama haline gelen, çocuğun
bedenine ve kişiliğine yönelik şiddet sorununu, her türlü eğitim ve öğretim sorununun başında
yer alan bir konu olarak görür ve çocuk haklarının eğitim kurumlarında gözetilmesi için
gerekli duyarlı ve çabayı göstermeyi amaçlar, Yeşiller Partisi’nin benimsediği pedagojik
anlayış genel çerçevesinde şöyle özetlenebilir: Çocuğa eğitim ve öğretim adına belli bir bilgi
ve ideoloji içeriğinin, onun zihinsel sağlığına zarar verici ve tekrara dayalı yöntemlerle zorla
benimsetilmesi yerine, çocuğun doğal etkinlik gereksinmesi üzerine temelden ve onun kendi
seçeceği, dolayısıyla da yaratıcı olabileceği eğitsel süreçlerin araştırılmasını ve
oluşturulmasını sağlamak.
VII – SOSYAL İŞLER
Yeşiller Partisi mezhep, din, ırk ayrımına karşıdır. Devlet yönetiminde tam ve eksiksiz
laiklikten yanadır.
Yeşiller Partisi, bedeni ve ruhi yersizliği olan kişilerin çalışma koşullarının, bu kişilerin özel
durumlarına uygun şekilde düzenlenmesinden yanadır. 16 yaşından küçük çocukların
eğitiminin bir parçası olan staj hariç, çalıştırılmasını onaylamaz ve bu yönde gereken çabayı
gösterir.
Yeşiller Partisi bedeni ve ruhi özürlülerin devlet koruması altında bulunmasını esas kabul
etmekle birlikte, bu kişilerin kendi yaşamlarını düzenlemesi ve sürdürebilmesi için devletçe
rehabilitasyona tabi tutulmasını, devlet ve özel sektör iş alanlarında görev almalarını öngörür
ve bu yönde çabalar sarf eder.
KADIN ve SORUNLARI
Yeşiller Partisi’nin benimsediği dünya görüşü her şeyden önce baskıcı, sömürücü ve anti
demokratik bir toplum ve uygarlık anlayışının eleştirisi olduğundan, kendisini, aynı uygarlığın
çok önemli bir boyutu olan kadının aşağılanması ve sömürülmesi olgusuna karşı mücadele
veren kadın hareketleri ile doğal bir dayanışma içerisinde görür.
Yeşiller Partisi, Kadın Sorununun ülkemizin ve insanlığın başlıca sorunları arasında yer
aldığını düşünmektedir. Bu sorun konusunda verilecek mücadelelerin yöntem ve amaçlarının
doğrudan doğruya yine kadınlar tarafından belirlenmesi gerektiğini kabul eden Yeşiller
Partisi, kadınların mücadelesini kendi siyasetinin bir uzantısı olarak görmekle beraber, onlar
tarafından oluşturulacak örgütlerin otonom olmasından yanadır. Yeşiller Partisi bu
mücadeleyi ve onun örgütlerini, kendi siyasal tasarısını besleyecek ve onun somutlaşmasına
ve gelişmesine büyük katkısı olarak görür ve bu hareketlerin bağımsız her türlü oluşumuyla
işbirliği ve dayanışmaya kararlı olduğunu bildirir.
ÇALIŞMA BARIŞI
Yeşiller Partisi kapitalin emeğin bir ürünü olduğu genel kabulünden hareket ederek, kapitalin
emeğe karşı bir silah olarak kullanılmasını kabul etmez. O nedenle, grevi bir hak olarak görür
ve bir başka anlamda ulusal servet olan, kapitalin yok olması anlamına gelen lokavtı aynı
değer ölçüleri içinde görmez.
SAĞLIK

Yeşiller Partisi insanın ancak sağlıklı bir çevre içinde esen ve mutlu olabileceğine inanır. Bu
inançtan çıkarak insana insan değeri veren, onu horlamayan saygın bir varlık olarak gören bir
sağlık hizmetleri modelinin uygulanmasını amaçlar.
Yeşiller Partisi, ülke çapında eşit bir yaygınlıkla çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış bilgi ve
beceri sahibi kadroların toplum sağlığını korumasından yanadır.
Yeşiller Partisi, yaşlılar ve kimsesizlerin, gerek toplumsal, gerek bedeni yetersizlikleri
nedeniyle, haklarını yeterince savunamadıkları gerçeğinden hareket ederek, bu kişilerin
haklarının savunuculuğunu üstlenir. Kimsesizler için barınak ve iş sağlamak için yasal ve
pratik çözümler önerir ve bunların gerçekleşmesi ile ilgili gereken eylemleri yapar. Yeşiller
Partisi tüm yaşlıların barınma, dinlenme ve eğlenmelerini sağlayacak ve çağdaş konfor ile
donatılmış kurumların toplumdan uzak ve bu kişileri yalnızlık psikozuna iten yörelerde
yapılmasına karşıdır. Yeşiller Partisi Dar-ül Aceze imajını reddeder. Bu imajı yok etmek için
bu tür kurumların, daha küçük ölçekte olmak üzere, mahalle aralarında kurulması için çaba
sarf eder.
VIII – YEREL YÖNETİM
Yeşiller Partisi adem-i merkeziyetçi bir anlayışın temsilcisi olarak yerel yönetimleri katılımcı
demokrasinin “okulu” olarak değerlendirir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ülke
siyasetinin aşağıdan yukarıya doğru oluşturulması sürecinde en önemli etkenlerden biridir.
Yeşiller Partisi, yurttaş inisiyatiflerinin, önemli bir rol üstlenmesini amaçlayan farklı
siyasetinin doğal siyasal çevresi olarak yerel yönetimleri görür. Yeşiller Partisi yine farklı
siyasetinin doğal bir sonucu olarak, yerel yönetimlerin başarılı olabilmeleri için, paternalist
bir anlayıştan uzak durmalarını ve site hayatı kendisine konu edinmiş otonom hareketlerle
işbirliğine girmelerini zorunlu görür.
IX – EKONOMİ
Yeşiller Partisi, ülke ekonomisinin sorunlarını çalışma hayatının sorunlarından ayrı olarak
değerlendirmez. Yeşiller Partisi’nin amaçladığı otonom demokratik toplum ekonomik
sorunlarını ne “planın rasyonalitesi”ne, ne de “piyasanın ekonomik mekanizmaları”na teslim
eder.
Yeşiller Partisi, doğal olarak ekonomiyi reddetmemekle birlikte amaçladığı toplumsal
oluşuma alışılagelmiş ekonomi politikalarıyla ulaşılamayacağını yeni bir topluma yeni bir
toplumsal hareketlilik yaratılarak yönelinmesi gerektiğini kabul eder. Topluma sunulan fakat
hazırlanmasında insanların unutulduğu bir “Ekonomi Bilimi Reçetesi”ni, farklı amaçlarla
hazırlanmış olsa da ideolojik bulur. Bu çerçevede Yeşiller Partisi’nin ülke ekonomisine ilişkin
görüşleri, “Koruyucu Devlet” yada “Piyasa”dan mucizeler beklemeyen, asıl rolün
üstlenilmesini tam bir demokratik ortam içinde oluşacak toplumsal hareketler ve deneyimlere
tanıyan bir anlayışı paylaşmaktadır.
Yeşiller Partisi birbirlerinden ayrı değerlendirilemeyecek olan ekonomik ve çalışma hayatının
sorunlarına ilişkin en büyük ihtiyaç olarak özgürlük ortamı için mücadele etmeyi görev bilir.
X – İLETİŞİM – ULAŞIM
Yeşiller Partisi, açıkça şiddete davet etmedikçe, her türlü düşüncenin kendini serbestçe yazı,
resim, fotoğraf, film v.b. yoluyla ifade etmesini doğal bir hak olarak görür. Açık bir toplumun
savunucusu olduğundan her türlü sansür uygulamasına karşı çıkar. Bu çerçevede yalnızca
yetişkinlere yönelik yayınların çocuklara ulaşmamalarını sansüre başvurmadan dağıtım
önlemleri ile sağlamayı savunur.

Yeşiller Partisi, kültür ve ideolojide tekçiliğe karşı olduğundan televizyon ve radyo gibi
iletişim tekelci yapıların ortadan kaldırılmasını ve bu alanda da çoğulcu bir anlayışa uygun
olarak özel verici istasyonlarının kurulmasını öngörür.
Yeşiller Partisi cumhuriyetin kurulduğu günlerden beri, politik hayatın durgun olduğu
devirlerde olduğu kadar, çalkantılı ve fırtınalı zamanlarda da, basının daima halkın yanında
yer almış olduğu inancındadır.
Demokrasinin bu vazgeçilmez unsuru ile daha sıkı, daha gerçekçi sınırsız bir özgürlük ve
daha bilimsel ilişkiler kurulmasının demokratik inançlarımızın gereği olacağı kanaatini taşır
ve bu yolda kendi payına düşeni yapacağını taahhüt eder.
ULAŞIM
Yeşiller Partisi günümüzde çıkarcılık kentleri olarak adlandırılan ve gerek insan fizik ve
moral sağlığı, gerek doğa koruması açısından çok büyük sakıncaları içeren yerleşme
biçiminin en önemli nedenlerinden birinin, çağımızda ulaşım sistemlerinde sağlanan üstün
olanakların kullanılmaması olduğu görüşündedir. Hızlı ve toplu ulaşım sistemlerini
görmezden gelip, kentlerimizin taşlaştırılmasından sadece spekülatörlerin yararlandığı bilinci
içinde gelişmekte ve gelişme eğiliminde olan kentlerimizi korumak üzere, ülkemiz kent
planlama olayını yeniden ele almak, tüm dünyada olduğu LİNİER sistem içinde uydukent
uygulamasına geçmek, ulaşım sorununu mutlaka hızlı ve toplu ulaşım sistemleri ile çözmek,
Yeşiller Partisi’nin amacıdır.
XI – SANAT ve SANATÇI
Yeşiller Partisi sanatta her türlü sansüre karşıdır. Yeşiller Partisi, doğru yönlü bir eğitim
sonunda kişinin ulaşacağı kültür düzeyinin yeterli bir sansür aracı olduğu kanısındadır. O
nedenle, sansür için sarf edilecek çabaların eğitime yönlendirilmesini önerir ve bu hususta
gereken eylemleri yapar.
Yeşiller Partisi, sanatı, insanoğlunun yarattığı en kutsal olgu olarak kabul eder. O nedenle, her
zaman sanattan ve sanatçıdan yanadır. Sanatın yaygınlaşması, sanatçının hukuki, sosyal,
ekonomik, düşünsel ve eylemsel özgürlüğünü ve özerkliğini sağlamak için gereken çabayı
sarf eder. Yeşiller Partisi sanat ve sanatçının otonomisinin titizlikle korunması gerektiğini
savunur. Sanatsal etkinliklerin gelişebilmesi için gerekli özgürlük ortamını sağlamaya çalışır.
Yeşiller Partisi devletin sanata müdahalesini ve dolayısıyla devlet sanatçısı anlayışını kabul
etmez.

