YEŞİLLER PARTİSİ TÜZÜĞÜ
Kabul tarihi: 7 Eylül 1991
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE İLKELER
Kuruluş:
Madde 1: Yeşiller Partisi, insanlar arasındaki ilişkinin insan doğa ilişkisinden
soyutlanamayacağından hareketle, 2. maddede tanımlanan demokratik bir topluma ulaşmayı
amaçlayan siyasal bir kuruluştur.
Parti irtibat bürosu Ankara’dadır.
Partinin özel işareti kaplumbağa ve ayçiçeğidir.
Amaç:
Madde 2: Yeşiller Partisi;
a. Ekolojik dengenin korunmasını, ne gerekçeyle olursa olsun bozulmasının önlenmesini,
b. Bunun olmazsa olmaz koşulu saydığı doğrudan demokrasi anlayışının birey yaşamına,
birey kimliğine geçirildiği özerk (otonom) bir topluma ulaşmayı ve bunun için de
yurttaşların toplumun değişik kesimlerinde isiyatiflerinin oluşmasını, oluşan ve
oluşacak bu insiyatiflerle çalışma grupları temelinde buluşmayı,
c. Tüm aykırılıkları zenginlik kabul ederek insan hakları, barış, özgürlük ve eşitliğe
dayalı bir iklime,
Her türlü dayatma, baskı ve şiddete karşı ikna, hoşgörü, eşitlik ve dayanışmayı ortaya
çıkaran antimilitarist bir anlayışa ulaşmayı amaç bilir.
Bu nedenle de Yeşiller Partisi, Yeşil Meclis ve Çalışma gruplarının özerk iradeleri
dışındaki tüm kararların bağlayıcı değil, yol gösterici, koordine edici olduğunu öncelikle
benimser ve bunu parti içi demokrasinin doğal ve vazgeçilmez gereği sayar.
Büyümenin (endüstrializmin), üretim ve tüketim alışkanlıklarımızın yeniden
sorgulanmasını, sürdürülebilir tek uzun dönemli ekonominin ekolojiden geçtiğini
benimser.
İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK
Üye Olma:
Madde 3: Partiye, parti amacını benimsemiş ve Siyasi Partiler Yasası’nın öngördüğü diğer
koşulları taşıyan herkes üye olabilir.
Üyelik için, seçtiği cinsiyet, düşünce, dil, din, inanç, mehzep, aile, zümre, sınıf ayrımı
gözetilmez.
Üyelik Başvurusu:
Madde 4: Üyelik Başvurusu, yurttaşın çalıştığı grubunun bulunduğu yerel parti bürosuna
yapılır.
Başvuruda bulunana bir alındı belgesi verilir ve üyelik formunun birer örneği bilgi veri
bankasına gönderilir.
Bilgi Veri Bankası:
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Bilgi veri bankası kurulmuştur. Bilgi veri bankası yatay örgütlenme, iletişim, ekolojik, etik,
kültürel verilerin toplanması ve tüm parti birimleri ile çalışma gruplarının yararlanmasına
sunulmak amacıyla çıkartılacak içtüzükte belirtilen yer ve şekilde oluşur ve işler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜYELİK
Örgütlenme:
Madde 5: Parti örgütlenmesi, çalışma grupları temelinde ve esasında şu şekilde gerçekleşir:
Madde 5/1: Büyük Yeşil Meclis
Madde 5/2: Genel Başkan ve Parti Bürosu
Madde 5/3: İç Tüzük Sekreterliği
Madde 5/4: Uzlaştırma Kurulu
Madde 5/5: İl Örgütleri
a. İl Yeşil Meclisi
b. Parti Bürosu
c. İl Uzlaştırma Kurulu
d. İl Çalışma Grupları
Madde 5/6: İlçe Örgütleri:
a. İlçe Yeşil Meclisi
b. İlçe Parti Bürosu
c. İlçe Çalışma Grupları
Madde 5/7: Belde Örgütleri:
a. Belde Yeşil Meclisi
b. Belde Parti Bürosu
c. Belde Çalışma Grupları
Çalışma Grupları:
Madde 6: Temel parti birimi olup, her yurttaş katılabilir. Her aşamada ve parti biriminde,
yurttaş inisiyatifleri ile buluşmak ve konusu ile ilgili her türlü araştırma, parti amacına uygun
aktivitelerde bulunmak amacıyla üçten az olmamak üzere oluşur. Belde çalışma gruplarında
bu rakam bire inebilir.
Otonom (özerk)dur. Sözcüsü, yazman ve saymanını seçer. Çalışma usul ve yöntemlerini
özgün bir şekilde birlikte kararlaştırırlar.
Yurttaş inisiyatifleriyle buluşma amacıyla, yada buluşarak yapacağı, açacağı,
gerçekleştireceği, oluşturacağı, sergileyeceği toplantı, oturum, stant, şenlik, gösteri, söyleşi ve
by gibi etkinliklerin yasal prosedür ve yükümlülükleri çalışma grubunun oluştuğu yada
başvurduğu parti bürosunca talep halinde gecikmeksizin karşılanır.
Ekonomik gereksinimleri gönüllülük ve birlikte üretmeye dayalı olarak kendilerince
karşılanır. Parti bürosu, olanakları ölçüsünde ve gerekiyorsa maddi destek sağlar.
Büyük Yeşil Meclis:
Üyelerin katılımı ile oluşur.
İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı daha önce kararlaştırılan gün ve
saatte yapılır. Katılanların salt çoğunluğu ile (b, c, d, f ayrık) karar verir.
Görev ve Yetkileri:
a. Parti Meclisini, uzlaştırma kurulunu, iç tüzük sekreterliğini, parti genel başkanını
seçer.
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b. Temyiz mercii olarak itirazen yada resen gelen tüm kararları onar, kaldırır, değiştirir,
değiştirerek onar.(2/3 oyla)
c. Parti program ve politikasını 2/3 oyla,
d. Parti amaçlarını 2/3 oyla, değiştirir.
e. İç tüzükleri kaldırır yada değiştirir.
f. Partinin tasfiyesine, yad da başka bir partiyle birleşmesine ya da birleşilen partiden
tekrar ayrılmaya 2/3 oyla karar verir.
g. Tüzükte kendisine yollanan diğer görevleri yerine getirir, yetkilerini kullanır.
h. İbra eder yada yasal koğuşturma kararı verir.
Ve Siyasi Partiler Yasası’nın kendisine yüklediği diğer zorunlu görevleri yerine geitrir.
Kongreler:
Büyük Meclisin Toplanması:
Madde 7: Büyük Yeşil Meclis iki yılda bir Haziran ayının ilk haftasında olağan olarak
toplanır. Toplantı yeri, gündemi ve günü Türkiye’de yayınlanan en az bir gazetede ilan
olunur. Olanaklar ölçüsünde ayrıca yazılı bildirim yapılır. Parti irtibat bürosuna ayrıca
asılmak suretiyle ilan edilir. Diğer ayrıntı SP’ler yasasındaki gibidir.
Madde 8: Belde Yeşil Meclisleri iki yılda bir Ocak ayında, İlçe Yeşil Meclisleri iki yılda bir
Şubat Ayı içinde, İl Yeşil Meclisleri Mart ayı içinde toplanır ve parti bürosunu oluşturan
kişileri seçerler. İl Yeşil Meclisi ayrıca İl Uzlaştırma Kurulunu da seçer.
Olağanüstü Kongreler:
Madde 9: Üyelerden 1/5’inin çağrısını alan ilgili parti bürosu, Yeşil Meclisi, çağrıyı
yapanların gündemiyle 45 gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Kongrenin
çağrısı alan parti bürosunca olağanüstü toplantıya çağrılmaması halinde itiraz kendisine
ulaşan bir sonraki görevli ve yetkili parti bürosu 30 gün içinde aynı gereği yerine getirmek
zorundadır.
Tüm yasal prosedürün tükenmesi halinde bu kerre istekçilerden üş kişiyi kongreyi toplamak
ve sonuçlandırmak üzere görevlendirir.
Olağanüstü kongreye ilgili parti bürosu her zaman karar verebilir.
Ayrıntılar çıkacak iç tüzükte gösterilir. Diğer ayrıntılarda SP’ler yasası ilgili hükümleri
uygulanır.
Oturum ve karar ilkeleri iç tüzük çıkıncaya değin Siyasi Partiler Yasası’nda belirtildiği
gibidir.
Parti Bürosu:
Madde 10: Büyük Yeşil Meclis tarafından seçilen 1 Genel Başkan ile 15 asil 5 yedek üyeden
oluşur.
Bürokrasi, koordinasyon ve iletişimle görevlidir.
İlk toplantısında, değişimli olmak kaydıyla üç grup halinde görev gölümü yapar. Beş üye mali
işlerden, beş üye üye kaydı ve veri bankasından, beş üye de iletişim ve koordinasyon ve
yazışmalardan yükümlüdür.
Yılda en az iki kez olağan, gerektiğinde her an olağanüstü olarak toplanır. Toplantı yer ve
gündemi gereksinim duyan üyelerce saptanır.(Olağanüstünün)
Salt çoğunlukla toplanır.
Parti bürosu toplantılarına isteyen üye, çalışma grubu sözcüleri gözlemci olarak katılıp, görüş
açıklayabilir, tartışmalara katılabilir.
Parti bürosu da, gereksinim duyduğu her hangi bir danışman ya da üyeyi, çalışma grubu
sözcüsünü gözlemci olarak çağırıp dinleyebilir, görüş alabilir.
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Parti bürosu toplantı yeter sayısı istifa ve ölüm gibi nedenlerle üye sayısı ne denli boşalırsa
boşalsın, yedeklerden tamamlanmak suretiyle ve o anki mevcut sayının salt çoğunluğudur. Bir
dönem seçilen, bir dönem atlanmadan yeniden seçilemez.
Genel Başkan:
Madde 11: Genel başkan, Siyasi Partiler Yasası’nda gösterilen şekilde, iki yıl için seçilir. Bir
seçim dönemi geçmeden (olağanüstü seçimli kurultaylar dahil) yeniden seçilemez.
Yasa temsilcisidir.
Parti bürosu ile birlikte ve uyumlu olarak çalışır, aynı görevleri yüklenir.
İç Tüzük Sekreterliği:
Madde 12: Büyük Yeşil Meclis tarafından seçilen en az beş kişiden oluşur. Üyelerden ikisi
parti bürosu üyesinden seçilebilir. Sayısı gereksinime göre, her Büyük Yeşil Meclis seçiminde
çoğaltılabilir.
Hiçbir üye arka arkaya iki yıldan fazla çalışamaz, seçilemez.
PİTS’liği tüzüğün ve iç tüzüklerin yorumlanmasında, yeni içtüzüklerin oluşmasında Büyük
Yeşil Meclise sorumlu olmak üzere görevli ve yetkilidir.
Ayrıca Büyük Yeşil Meclisin çalışması sırasında, önergelerin yazımı, oluşumu, getirilip
sunulmasında divana yardımcı olur ve Büyük Yeşil Meclisce onaylanacak, çalışma usul ve
koşullarını gösterir içtüzük çıkıncaya değin de çalışmasını özgün bire şekilde kendisi
kararlaştırıp yürütür.
Görev bölümünü ilk toplantılarında yapar.
Geçici Madde 1: İTS’liği tüzüğün redaksiyonunun yapmakla yükümlü olup, anayasa
Mahkemesi’nce tüzük değişikliklerinin incelenmesi sürecinde gelecek düzeltme uyarılarını
tüm parti bürolarına gönderip görüşlerini alıp, gerekli düzeltmeleri yapmakla da yükümlü ve
yetkilidir.
Uzlaştırma Kurulu:
Madde 13: Büyük Yeşil Meclis tarafından seçilen, sayısı her kurultayda yeniden
saptanabilecek en az yedi kişiden oluşur.
Yerel Parti büroları, parti bürosu, çalışma grupları ve üyeleri ilgilendiren ve itirazen, yda
doğrudan gelen uyuşmazlıkların, temyiz mercii Yeşil Meclis olmak üzere, inceleyen, onayan,
kaldıran, değiştiren, değiştirerek onayan kuruldur.
Başlıca iki yaptırımı vardır: uyarma ve kınama.
Sözcü, yeteri kadar savcı, yazman ve bilgi veri bankası aktarıcısından oluşur. Çalışma şekli ve
koşulları çıkarılacak içtüzükle belirlenir. İçtüzük çıkıncaya değin, kendileri yöntemlerini
özgün bir şekilde belirlerler.
Parti Grupları:
Madde 14: Başlıca Çalışma Grupları:
a. Ekoloji grupları,
b. İnsan hakları, barış, eşitlik ve özgürlük grupları,
c. Yerel yönetimler çalışma grupları,
d. Her parti biriminin gerek gördüğü diğer çalışma grupları,
e. Belediye Meclisi çalışma grupları,
f. İl Genel Meclisi çalışma grupları,
g. TBMM çalışma grubu
e, f, g bendinde belirlenen çalışma grupları Siyasi Partiler Yasasının öngördüğü biçim ve
şekilde oluşur ve çalışır.
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Diğerlerinin çalışma biçimi ve oluşumu madde 6’ya tabidir.
Parti Adaylarının belirlenmesi ve Milletvekili Önseçimi:
Madde 15: Milletvekili, yerel yönetimler ve il genel meclisi ile ilgili parti adayları ön seçimle
belirlenir. Yalnız hiçbir koşulda merkez yoklaması yoktur. Ön seçim tüm üyelerin katılacağı
yazılı bildirimle adaylıkların konduğu, seçimden en az bir ay önceki olağanüstü yeşil meclis
toplantılarında yapılır.
Diğer ayrıntılar, bu konudaki içtüzük çıkıncaya değin SP’ler yasasındaki gibidir.
İl – İlçe – Belde Örgütleri ile İlgili Ayrıntı:
Madde 16: İl, İlçe ve Belde Yeşil Meclisinin toplantı ve karar verme şekli hakkında, gazete
ilanı koşulu hariç Büyük Yeşil Meclis’e ilişkin hükümler uygulanır.
İl Parti Bürosu, bir başkan, 7 asil, 5 yedek üyeden, İlçe Parti Bürosu bir başkan, 5 asil, 3
yedek üyeden, belde parti bürosu 3 asil, bir yedek üyeden, il uzlaştırma kurulu 5 asil üyeden
oluşur.
Parti bürolarının toplantı ve karar oluşturma görev ve yetkileri çıkarılacak içtüzüklerle
belirlenmekle birlikte, tüzükte atıf yapılan tüm görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
Madde 17: Çalışma gruplarının çalışmalarının gerekli kıldığı tüm yasal prosedür ve işlemleri
geciktirilmeksizin yerine getirir, tüm olanakları sağlar. Gazete, bülten, kitap ve bu gibi
yayınların yasal sorumluluklarını üstlenir.
İl Uzlaştırma Kurulu, çalışma yöntemini çıkacak içtüzüğe değin özgün bir şekilde saptar. Bir
sözcü, yeteri kadar savcı, yazman ve veri bankası görevlisinden oluşur.
Uyarma ve kınama cezası verilebilir.
Mali Konularla İlgili Hükümler:
Madde 18: Gelir Kaynakları:
a. Giriş ve ödentiler,
b. Bağışlar,
c. Parti üretiminden elde edilecek tüm gelirler,
d. Parti lokallerinden elde edilecek bağış ve gelirler,
e. Parti etkinliklerinden elde edilecek gelirler.
f. Siyasi Partiler Yasası uyarınca elde edilebilecek diğer gelirler.
Gelirler Parti Bürosunca bastırılacak makbuzlarla toplanır ve 1/5’i; parti tüzel kişiliği için
bloke edilerek parti saymanlığındaki hesapta biriktirilir. Bakiyesi yerel çalışmalarda kullanılır.
Giriş ödentisi bir kez alınır ve 10.000 TL’den az bir milyon TL’den çok olamaz.
Üye ödentisi ayda onbin TL’den az, yılda onikimilyon TL’den çok olamaz. Bu rakamlar, her
Büyük Yeşil Mecliste yeniden gözden geçirilip, değiştirilebilir.
Madde 19: Sorumluluk ve harcamalar bu konuda çıkartılacak içtüzükle saptanır. İçtüzük
çıkıncaya değin SP’ler yasasındaki hükümler uygulanır.
Tutulacak Defterler ve Yazım İşleri:
Madde 20: Tüm Parti bürolarında şu defterler tutulur.
a. Üye defteri,
b. Karar defteri,
c. Yazışma Kayıt defteri,
d. Gelir ve Gider defteri,
e. Demirbaş eşya defteri.
Son hükümler:
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Madde 21: İş bu tüzük, Yeşiller Partisi’nin 7 Eylül 1991 günü olağanüstü seçimli tüzük
kurultayında kabul edilmiş olup, rotasyon dışındaki tüm hükümleri aynı gün, rotasyon hükmü
8 Eylül 1991 günü yürürlüğe girmiş olup, 1 geçici, 20 asıl bir yürürlük maddesinden ibarettir.
Kurultay Sonuçları:
Genel Başkan:
Aydın AYAS
Parti Bürosu:
1- Suat PINAR
2- Çetin ÖZKARAR
3- Senih ÖZAY
4- Serpil AKER
5- İmran YILDIRIM
6- Ertuğrul ŞENOĞLU
7- Ayşe TOSUNER
8- Güler YÜCEL
9- Melih GÜRÇIKAN
10- Bernin NİĞDELİ
11- Handan AKYÜZ
12- Leyla BACIOĞLU
13- Füsun ALTAY
14- Rıza KARAMAN
15- Ragıp ATAY
Yedekler:
1- Ender EREN
2- Ayhan YÜKSEL
3- Sarper SARP
4- Zeynep EROKAY
İç Tüzük Sekreterliği:
1- Kemal YÜCEL
2- Senih ÖZAY
3- Ali GÜNEŞ
4- Nur DEMİRİZ
5- Ferruh AKYOL
Uzlaştırma Kurulu:
1- Banu ÖZKARAR
2- Nüket ADANALI
3- Hülya ÖZEL
4- Zühal YÜCEL
5- Hakkı KATILTAN
6- İrem OMAYER
7- Ahmet TOSUNER
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