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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-YÖNETİM BİRİMLERİ
PARTİ ÖRGÜTÜ
Madde-17
Parti Örgütü, Ana Örgütler ve Yan Örgütlerden oluşur.

ANA ÖRGÜTLER
Madde-18
1) Genel Merkez Organları:
a. Kurultay
b. Genel Başkan
c. Parti Meclisi
d. Merkez Yönetim Kurulu
e. Genel Disiplin Kurulu
f. Siyasi Etik Kurulu
g. Bilişim ve Teknoloji Kurulu
2) İl örgütü organları:
a. İl Kongresi
b. İl Başkanı
c. İl Yönetim Kurulu
d. İl Disiplin Kurulu
3) İlçe örgütü organları:
a. İlçe Kongresi
b. İlçe Başkanı
c. İlçe Yönetim Kurulu
d. Belde Başkanı
e. Belde Yönetim Kurulu
4) Parti Grupları:
a. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu
b. İl Genel Meclisi Grupları
c. Belediye Meclis Grupları
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YAN ÖRGÜTLER
Madde-19
Yan örgütler; Kadın örgütü, Gençlik örgütü, Yurtdışı örgütü, Yurtdışı temsilcilikleri
ve diğer yan örgütlerden oluşur. Yan örgütlerin kuruluşuna Merkez Yönetim
Kurulu’nun önerisi ile Parti Meclisi tarafından karar verilir.
Yan örgütlerin oluşum, çalışma kuralları ve diğer konular yönetmelikle
düzenlenir.

MAHALLE VE KÖY TEMSİLCİLERİ
Madde-20
Her mahalle ve köyde, mahalle ve köy temsilcileri görevlendirilir. Bu
temsilciler bağlı bulundukları ilçe başkanlıklarının sorumluluğu altında çalışır.
Temsilcilerin göreve gelmesi, görevinin sona ermesi ve çalışmasına ilişkin
esaslar yönetmelik ile düzenlenir.

BELDE ÖRGÜTÜ
Madde-21
İl ve ilçe merkezleri dışında belediye olan yerlerde belde örgütü kurulur.
Belde örgütleri ilçe başkanlıklarına bağlıdır.
Belde örgütü, belde başkanı ve en az dört, en çok on üyeden oluşan yönetim
kuruludur.
Belde başkanı ile belde yönetim kurulunun seçimi, çalışma yöntemleri, görev ve
sorumlulukları ile yetkileri yönetmelikle düzenlenir.

İLÇE BAŞKANI
Madde-22
İlçe başkanı, ilçe kongresince gizli oyla seçilir. İlçe çevresinde partinin temsilcisi
olup ilçe örgütünü yönetir. İlçe yönetim kuruluna, ilçe ve belde belediye meclis
gruplarına başkanlık eder.
İlçe başkanının, görev yaptığı ilçe sınırları içinde ikamet etmesi zorunludur. Aynı
il sınırlarında ikamet etmek kaydıyla büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler
bu koşuldan muaftır.
İlçe başkanının görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelik ile düzenlenir.
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İLÇE YÖNETİM KURULU
Madde-23
İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu, ilçe çevresinde partinin başarısı için gerekli
tüm çalışmaları yürütür. İlçe yönetim kurulu üyeleri ve bu üye sayısının yarısı
kadar yedek üye, ilçe kongresinde, gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre
seçilirler.
İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı ile;
a) Nüfusu 20.000’den az olan ilçelerde on (10) üyeden,
b) Nüfusu 20.000-50.000 (50.000 dâhil) arasında olan ilçelerde on iki
(12) üyeden,
c) Nüfusu 50.000-100.000 (100.000 dâhil) arasında olan ilçelerde on dört
(14) üyeden,
d) Nüfusu 100.000-500.000 (500.000 dâhil) arasında olan ilçelerde on altı
(16) üyeden,
e) Nüfusu 500.000’den fazla olan ilçelerde on sekiz (18) üyeden oluşur.

İL BAŞKANI
Madde-24
İl başkanı, il kongresince gizli oyla seçilir. İl çevresinde partinin temsilcisi olup il
disiplin kurulu hariç il örgütünü yönetir. İl yönetim kuruluna, il ya da büyükşehir
belediye meclisi grubuna, il genel meclisi grubuna başkanlık eder.
İl başkanı, görevli olduğu il sınırları içinde ikamet etmek zorundadır.
İl başkanının görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

İL YÖNETİM KURULU
Madde-25
İl yönetim kurulu, il başkanı ile birlikte il çevresinde partinin başarısı için gerekli
tüm çalışmaları yürütür. İl yönetim kurulu üyeleri ile bu üye sayısının yarısı kadar
yedek üye, il kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler.
İl yönetim kurulu, il başkanı ile;
a) Nüfusu 1.000.000’a kadar olan illerde yirmi (20) üyeden,
b) Nüfusu 1.000.000-2.000.000 (2.000.000 dâhil) arasında olan illerde yirmi dört
(24) üyeden,
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c) Nüfusu 2.000.000-10.000.000 (10.000.000 dâhil) arasında olan illerde otuz
(30) üyeden,
d) Nüfusu 10.000.000’u aşan illerde kırk (40) üyeden oluşur.

İL-İLÇE BAŞKANIVE YÖNETİM KURULLARINA
İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Madde-26
1. Birden çok organda üye olunamaz. Sıhri hısımlar dâhil olmak üzere birinci
ve ikinci derece hısımlar ile eşler, aynı kurulda bulunamazlar.
2. Yönetim kurulu üyeleri arasından il–ilçe sekreterini, saymanını, eğitim
sekreterini iki başkan yardımcısını, yönetim kurulu gizli oyla seçer. Bunların
görev ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
3. Bu görevliler, örgüt başkanının önerisi veya kurul üyelerinin üçte birinin yazılı
önerisi ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile görevlerinden alınabilirler. İstifa
eden ya da görevinden alınanların yerine yönetim kurulu üyeleri arasından
aynı seçim usulü ile seçim yapılır.
4. Yönetim kurulları, en az iki haftada bir, önceden belirlenmiş gün ve saatte
çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Ayrıca gerekli durumlarda örgüt
başkanı tarafından doğrudan olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir. Yönetim
kurulu üyelerinin 1/3’ünün yazılı istemi üzerine örgüt başkanı tarafından
olağanüstü toplantı çağrısı yapılmak zorundadır.
5. Yönetim kurulları üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır, katılanların
çoğunluğu ile karar verir.
6. Birbirini izleyen üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin kurul üyeliği,
yönetim kurulu kararı ile düşer. Üyeliğin düşmesine ilişkin karara karşı bir üst
yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.
7. Geçerli bir mazeret olmadan üst üste üç olağan toplantısını yapmayan örgüt
başkanı ve yönetim kurulunun düşmüş sayılmasına Merkez Yönetim Kurulu
karar verebilir.
8. İl ve ilçe yönetim kurulları, her ay kendi örgüt birimlerinin gelir gider
hesaplarını tüm üyelerin görebilecekleri biçimde parti binasında ilan etmek
zorundadır.
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9. İl ve ilçe yönetim kurullarının çalışma usulleri, görevleri ve öteki tüm konular
yönetmelikle düzenlenir.

GENEL BAŞKAN
Madde-27
1. Genel Başkan Partiyi temsil eder. Genel Başkan, disiplin kurulları dışında
bütün parti örgütünün başıdır.
2. Partinin her kademesindeki organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı
toplantıya çağırabilir.
3. Partiyi bağlayıcı açıklamalar yapmaya ve bildirimler yayımlamaya yetkilidir.
4. Yetkili organlar tarafından verilecek kararların uygulanmasını denetler.
5. Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar.
6. Genel Merkez organları ile TBMM Grubunun çalışmaları arasında uyum
sağlanmasını gözetir.

GENEL BAŞKAN SEÇİM USULÜ
Madde-28
1. Genel Başkan adayı, parti üyelerinin eğilim oyları sonucu belirlenir, Kurultay
delegelerinin salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir. Kurultayda Genel
Başkanlığa aday adayı olmak isteyenler, kongreler ve kurultay
takviminin ilanından sonra takvimde belirtilen süreler içinde en az
50(Elli) en çok 250(İki yüz elli) kurultay delegesinin imzalı yazılı önerileri ve
özgeçmişleri ile birlikte Genel Sekreterliğe başvururlar. Mükerrer imzalar
geçersizdir. Genel Sekreterlik; imza sayıları, mükerrerlik ve diğer hususlar
yönünden tüzüğe aykırılık görmesi halinde aday adaylarına, bu konuda
başvuru evrakındaki adreslerine bildirim yaparak, eğer başvuruda adres
belirtilmemişse parti üye kütüğündeki adresine yapılacak bildirim geçerli
sayılarak üç gün ek süre verir. Böyle bir aykırılık saptandığında tüm aday
adaylarına verilen imzalar Genel Sekreterlikte ilan edilir. Verilen ek süre
içinde tüzüğe uygun hale getirilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
2. Genel Sekreterlik bu başvuruları ve özgeçmişleri tüm parti örgütlerine
gönderir. Merkez Yürütme Kurulu’nca belirlenen bir tarihte, tüm ilçelere
ve illere konulan sandıklarda seçme ve seçilme hakkına sahip asıl üyeler,
Genel
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Başkan aday adayları için oy kullanır. Bu oylamanın sonucunda, en çok oy alan
aday adayı Genel Sekreterlikçe Kurultaya, Genel Başkan adayı olarak bildirilir.
Bu aday dışında Kurultayda Genel Başkanlığa aday olunamaz.
3. Genel Başkan adaylığı seçimi için düzenlenecek eğilim yoklaması, parti
denetmenlerinin gözetiminde yapılır. Genel Başkan, kurultay tarafından
olağan kongre süresi için seçilir.
4. Genel Başkan, göreve geldiği tarihten itibaren üst üste iki milletvekili genel
seçiminde, partinin birinci parti olamaması durumunda, genel seçim
sonuçlarının Resmî gazetede yayınlamasından sonra kırk beş (45) gün
içinde Kurultayı doğrudan seçimli olağanüstü Kurultaya çağırır ve bu
Kurultayda aday olamaz ya da aday gösterilemez. İki genel seçim arasında
bir yıldan az süre bulunması halinde bu dönem dikkate alınmaz. Bu
durumda yukarıdaki Genel Başkan seçim yöntemi aynen uygulanır.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ
Madde-29
1. Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından uygun gördüğü bir
kişiyi Genel Başkan Vekili olarak görevlendirir ve yetkilendirir. Bu kişi
aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu üyesidir. (03/08/2021 tarihli
Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
2. Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkan Vekili vekâlet eder. İkisinin birden
yokluğu durumunda Genel Başkanın yazılı olarak görevlendireceği bir Genel
Başkan Yardımcısı vekâlet görevini yürütür.

GENEL BAŞKANLIĞIN BOŞALMASI
Madde-30
1. Genel Başkanlık, istifa, ölüm ve diğer nedenlerle boşaldığında, Genel Başkan
Vekili en geç üç (3) gün içinde Parti Meclisi’ni toplantıya çağırır. Parti
Meclisi en geç otuz (30) gün içinde olmak üzere genel başkanlık
oylaması yapılacak bir tarih belirler ve Tüzüğün Genel Başkan seçimlerine
ilişkin hükmü, süreleri kısaltılarak yerine getirilir.
2. Genel başkanın seçileceği Kurultay toplantısı kırk beş (45) günü aşmayan bir
sürede gerçekleştirilir.

19

PARTİ MECLİSİ
Madde-31
1. Parti Meclisi, kurultaydan sonra partinin en yüksek karar organıdır.
2. Parti Meclisi, Genel Başkan ile kurultayca gizli oyla seçilmiş altmış (60)
üyeden oluşur. Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre Parti Meclisi’nin yirmi
beş (25) yedek üyesi belirlenir. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu
kararı ile değişik)
3. Üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve getirilir. Tüm
yedek üyeler çağırıldığı halde Parti Meclisi, üye tam sayısının 2/3
oranının altına düşmüşse Genel Başkan, Kurultayı olağanüstü toplantıya
çağırarak Parti Meclisi seçimlerinin Tüzüğe uygun olarak yenilenmesini
sağlar.
4. Parti Meclisi en geç iki ayda bir Genel Başkanın çağrısı üzerine ve Genel
Başkanın başkanlığında toplanır.
5. Toplantının gündemi ile görüşülecek raporlar ve tasarılar, en geç üç (3) gün
önceden üyelere gönderilir. Parti Meclisi üye tamsayısının 1/3’ünün yazılı
olarak gündeme ilave edilmesini talep ettiği konular da toplantı gündemine
alınır.
6. Genel Başkan doğrudan ya da Parti Meclisi üye tamsayısının üçte birinin
gerekçe ve gündem belirterek yazılı istemde bulunması üzerine Parti
Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırır.
7. Parti Meclisi toplantılarına, partinin TBMM Grup Başkanvekilleri, grup
yönetim kurulu üyeleri de katılabilir, söz alabilir ve önerilerde bulunabilir;
ancak oy kullanamazlar.
8. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının ikinci dereceye kadar (ikinci derece
dâhil) kan ve sıhri hısımları ve eşleri Parti Meclisi üyesi olamazlar. Aynı şekilde
ikinci derece dâhil kan ve sıhri hısımları ile eşleri aynı anda Parti Meclisi üyesi
olamazlar.
9. Birbirini izleyen üç olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan Parti Meclisi
üyesinin üyeliğinin gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
düşürülmesine karar verilebilir.
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10. Parti Meclisi’nin toplantı kuralları ve çalışma yöntemleri yönetmelikle
düzenlenir.

PARTİ MECLİSİ’NİN GÖREVLERİ
Madde-32
1. Partinin genel politikalarını belirler. Parti programı, kurultay kararları ve seçim
bildirgeleri doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji
kararları alır.
2. Parti programını, Kurultay kararlarını ve seçim bildirgelerini topluma
benimsetmek için gerekli çalışmaları yapar, önlemleri alır ve bu konularda
parti örgütüne talimatlar verir.
3. Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporunu ve kesin
hesabı inceleyip karara bağlayarak kurultaya sunar. Yıllık bütçeyi ve
bilançoyu onaylar.
4. Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan kurultay gündemleri ile seçim
bildirgelerini inceleyip karara bağlar.
5. Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yönetmelik taslaklarını karara bağlar.
6. Merkez Yönetim Kurulu’nun, Parti Meclisi üyelerinin ve parti kurullarının
sunduğu raporları, önerileri ve tasarıları görüşüp karara bağlar.
7. Hükümet kurma, hükümete katılma, hükümetten çekilme konularında karar
verir. Bu konuların görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısına, TBMM Grup
Başkanvekilleri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri katılır ve oy kullanırlar.
8. Milletvekili seçimlerinde seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler ile
ittifak yaparak seçime katılmaya, ittifak protokolünü onaylamaya veya
ittifaktan vazgeçmeye karar verme yetkisi ve görevi Parti Meclisi’ne
aittir.
9. Seçimlere katılıp katılmama ve seçimlerde yasa ve tüzük kurallarına göre aday
saptama yöntemini belirleyen kararları alır; merkez adaylarını ve merkez
yoklaması yoluyla belirlenmesi gereken adayları belirler.
10. Uluslararası kuruluşlara üyelik kararı verebilir. Ancak bu kararın
verilip duyurulmasından sonra geçen bir ay içinde, kurultay üyelerinin beşte
birinden
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yazılı istek gelirse konu kurultayın olağan toplantısında ya da ivedi
durumlarda, olağanüstü toplantısında karara bağlanır. Bir ay içinde böyle bir
istek gelmemişse karar kesinlik kazanır.
11.
Genel Başkanın ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi
üzerine disiplin cezalarının bağışlanmasını karara bağlar.
12.
Parti Meclisi üyeleri arasından on dört (14) kişiden oluşan
Merkez Yönetim Kurulu üyelerini gizli oy ve salt çoğunlukla seçer. Yine
bu Merkez Yönetim Kurulu içerisinden Genel Başkanın önereceği üye
veya üyelerden birini Genel Sekreter olarak seçer. (03/08/2021 tarihli
Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
13.
En az 1/3 oranında Parti Meclisi üyesinin güvensizlik
önergesi vermesi durumunda, Merkez Yönetim Kurulunu tümüyle veya
üyelerinin ayrı ayrı ve Genel Sekreteri gizli oyla ve üye tamsayısının salt
çoğunluğuyla görevden alabilir. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu
kararı ile değişik)
14.
Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Kadın ve Gençlik
Kolları ile Yurtdışı temsilcilik ve örgütlerinin ayrıca diğer yan örgütlerin
kurulmasına karar verebilir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU
Madde-33
1. Merkez Yönetim Kurulu, Partinin en üst yönetim organıdır. Genel
Başkan Vekili, Genel Sekreter, Genel Sayman, Genel Başkan
Yardımcıları ve Genel Sekreter Yardımcıları dahil olmak üzere Parti
Meclisi tarafından kendi içinden gizli oyla seçilen toplam on dört (14)
üye ile Genel Başkandan oluşur. Genel Başkanın gerekli gördüğü
durumlarda bu sayı on sekiz(18) üyeye kadar artırılabilir. (03/08/2021
tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
2. Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Genel Başkanın
katılamaması durumunda Merkez Yönetim Kurulu’na Genel Başkan Vekili
başkanlık yapar. İkisinin birden yokluğu durumunda Genel Başkanın yazılı
olarak görevlendireceği bir Genel Başkan Yardımcısı vekâlet görevini yürütür.
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3. Genel Başkan, ayrıca Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından beş (5) kişiyi
Genel Başkan Yardımcısı seçer ve görevlendirir.
4. Genel Sekreter, Genel Başkanın onayı ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri
arasından üç (3) kişiyi Genel Sekreter Yardımcısı olarak seçer ve görevlendirir.
5. Genel Başkan, diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerine geçici veya sürekli
görevler verebilir.
6. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, partililerden veya uzmanlardan oluşan
çalışma grupları oluşturabilir. Çalışmaları ile ilgili olarak parti örgütünün her
kademesi ile iletişim sağlar ve örgüt birimlerine görevler verebilir.
7. Merkez Yönetim Kurulu haftada bir (1) gün ve belirli saatte çağrı
yapılmaksızın toplanır. İvedi durumlarda Genel Başkan tarafından her an
toplantıya çağrılabilir.
8. Mazeretsiz olarak üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üye, gizli oy
ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla üyelikten düşürülebilir. Boşalan
üyelik için Parti Meclisince aynı usulle ve gizli oyla yeniden seçim yapılır.
(03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
9. İstifa veya ölüm gibi nedenlerle üyeliğin boşalması durumunda da yine
Parti Meclisince bu üyelik için, aynı usulle ve gizli oyla yeniden seçim
yapılır. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
10. TBMM Grup Başkan Vekilleri, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına
katılabilir. Bu toplantılarda söz alıp öneride bulunabilir, ancak oy
kullanamazlar.
11. Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ile TBMM Grup Yönetim Kurulu’nu
ortak toplantıya çağırabilir. Ortak toplantılarda oylama yapılmaz ancak Genel
Başkan gerekli görürse eğilim yoklaması yapabilir ve eğilim yoklaması
bağlayıcı sayılmaz.
12. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri partinin diğer kurullarında ve TBMM
organlarında görev alamazlar.
13. Genel Başkan; meslek ve diğer sivil toplum kuruluşlarının partili başkanlarını,
Merkez Yönetim Kurulu tarafından kurulmuş çalışma gruplarının üyelerini ve
gerekli gördüğü uzman kişileri Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına
çağırabilir.
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GENEL SEKRETER
Madde-34
1. Genel Sekreter; Merkez Yönetim Kurulu üyeleri içinden Genel Başkanın
önereceği aday veya adaylar arasından Parti Meclisi tarafından gizli oyla
seçilir. Partinin örgüt, hukuk ve seçimle ilgili tüm işlerini yürütür.
(03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
2. Genel Sekreterlik parti örgütünün başvurma ve haberleşme birimidir. Genel
Sekreter ve yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak
örgütle ilgili çalışmaları yürütür.
3. Genel Sekreter, Genel Merkez Üye Yazım Birimini kurar, çalıştırır ve
denetler. Yargıtay Başsavcılığı’na yasa gereği verilmesi gerekli belgeleri
hazırlar ve sunar.
4. Genel Sekreter, Genel Başkanlık adına mahkemelerde, devlet daireleri ve
kuruluşlarında, özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde partiyi temsil eder.
5. Genel Başkanın onayı ile Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısına
ilişkin gündemin düzenlenmesini, kararların imzalanmasını ve muhafaza
edilmesini Genel Sekreter sağlar.
6. Genel Sekreter, yokluğunda kendisine vekâlet etmek üzere Genel
Başkanın onayı ile bir Genel Sekreter Yardımcısını görevlendirir.

GENEL SAYMAN
Madde-35
1. Genel Sayman; Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel
Başkan tarafından atanmak suretiyle görevlendirilir. (03/08/2021
tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
2. Genel Sayman, Partinin saymanlık işlerini yürütür. Yıllık bütçeyi hazırlar.
Yılsonu bilançosunu ve kesin hesapları düzenler. İl ve ilçelerden gelen
kesin hesapları, Genel Merkez kesin hesapları ile birleştirir ve Merkez
Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Gerek Partinin gelirlerinin
toplanmasının gerekse harcamaların yapılmasının yasalara ve tüzüğe
uygun olarak yerine getirilmesini sağlar. Partinin demirbaşlarının ve
malvarlığının korunmasını gözetir. Parti Genel Merkezindeki hizmetlerin
yürütülmesi, personel yönetimi ve benzeri işlerin yapılmasını gözetir.
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3. Memleket Partisi’nde, parti hesaplarının açıklığı esastır. Genel
Sayman, partinin gelirlerini ve giderlerini tam bir saydamlık içinde,
partinin dijital ortamında ayda bir yenilenen gelir-gider tabloları ile
kamuoyuna açıklamak zorundadır.
4. Genel Sayman bu görevlerini, “Hesap İşleri Yönetmeliği”ne uygun
olarak yerine getirir. Genel Saymana yokluğunda Genel Sekreterin
görevlendireceği bir Genel Sekreter Yardımcısı vekâlet eder.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde-36
Genel başkan, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından uygun gördüğü beş
(5) kişiyi Genel Başkan yardımcısı olarak görevlendirir ve yetkilendirir.
Genel başkan ve genel başkan vekilinin yokluğunda Genel Başkanın yazılı olarak
görevlendireceği bir Genel Başkan Yardımcısı vekâlet görevini yürütür.
Genel Başkan Yardımcıları, görev alanlarına giren konularda Genel Başkanı temsil
eder.

MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde-37
1. Kurultayın ve Parti Meclisi’nin kararlarını uygular. Partinin programını,
ilkelerini, amaçlarını duyurmak, yaymak, benimsetmek, partiyi
seçimlere hazır tutmak ve seçimleri kazanarak iktidar olmak için her türlü
girişimi yapar, önlemleri ve kararları alır. Partinin yönetimine ilişkin her
türlü iş ve işlemleri yapar.
2. Yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uygun çalışmasını sağlar. Genel
Merkez organları hariç tüm örgüt kuruluş işlemlerini yürütür.
3. Partinin hukuki varlığını korur. Bunun için yasalara ve tüzüğe uygun
bütün kararları alır. Partinin yasal davranış ve uygulama içinde
olmasına özen gösterir.
4. Kurultayı, olağan ve olağanüstü toplantılara yasalara ve tüzüğe uygun
biçimde hazırlar. Kurultayın tarihini, gündemini, yerini belirler ve Parti
Meclisi’nin onayına sunar.
5. Partinin hükümetle, diğer partilerle ve sivil toplum örgütleriyle
ilişkilerini düzenler, bu konuda gereken tüm kararları alır.
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6. Başka partilerden gelen katılma, iş birliği, birleşme veya ittifak
konularındaki görüşlerini Parti Meclisi’ne sunar.
7. Parti okulunun kurulmasını, düzenlenmesini ve çalışmalarını
yürütmesini sağlar. Araştırma, yayın ve parti içi eğitim çalışmalarını
düzenler ve yürütür.
8. Toplumsal amaçlı dernek ve kulüpler, demokratik kitle örgütleri,
sendikalar, meslek odaları ve benzeri kuruluşlarla ilişkileri düzenler.
9. Çalışma raporunu hazırlar, kurultayda açıklanmak üzere Parti
Meclisi’nin onayına sunar. Kurultayda görüşülecek karar tasarılarını ve
önerilerini hazırlar, Parti Meclisi’ne sunar.
10. Yıllık bütçeyi hazırlar. Parti Meclisi’nin onayına sunar ve uygular.
Parti kesin hesabını hazırlayıp onay için Parti Meclisi’ne sunar. Süresi
içinde Genel Başkan adına Anayasa Mahkemesi’ne ve Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir.
11. Partinin uluslararası ilişkilerini düzenler, bu doğrultudaki çalışmaları
yürütür. 12.Yönetmelik
taslaklarını hazırlar, Parti Meclisi’ne sunar.
Bunların uygulanmasını izler ve denetler.
13. Yasa ve tüzük kurallarına uygun çalışmayan örgütleri görevlerinden
alır, yerlerine geçici kurullar atar, süresi içinde olağanüstü kongrelerini
yapmalarını sağlar.
14. Kongreler ve Kurultay takvimini hazırlar ve süreci yürütür.
15. Partinin amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mallar ile taşıt
araçları alır, kiralar, kullanır, işletir ya da satar. Taşınmaz malların satışı
için Parti Meclisi’nden yetki alır.
16. Parti gelirlerini arttırmak amacı ile her türlü önlemi alır, gelir
makbuzları bastırır, örgüte gönderir.
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17. Tüzüğün diğer maddelerinde Merkez Yönetim Kurulu’na verilen
görevleri yerine getirir ve gerekli kararları alır.
18. Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri, yönetim esasları ve
diğer konular yönetmelikle düzenlenir.
19. Partide liyakat ve performans, Genel Sekreter tarafından izlenir,
Merkez Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

GÖREVİN BOŞALMASI
Madde-38
1. Parti örgütünde bir görevlinin kendi isteği ile görevinden ayrılması ya da
değişik nedenlerle görevin boşalması durumunda yeni bir görevli
belirlenir.
2. Parti Meclisi’nde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur.
Parti Meclisi’ne bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye
tamsayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim
yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya
çağırır.
3. İl ve ilçe başkanlığı boşaldığında, olağan kongreye kadar görev yapmak üzere
yenisi, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ya da partililer arasından, il ve ilçe
yönetim kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve en geç on beş (15)
gün içinde seçilir.
4. İl ve ilçe yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olduğunda, yedekleri ile
doldurulur. Bütün yedeklerin çağrılmasından sonra kurul üyelerinin sayısı,
üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) altına inerse ya da asıl üyeliklerde aynı
gün içinde yarıdan fazla boşalma olursa, başkan ve kurul, yedekleriyle
birlikte düşmüş olur. Bu durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, illerde kırk
beş (45), ilçelerde otuz (30) gün içinde olağanüstü kongre yapmak üzere
illerde yedi (7), ilçelerde beş (5) kişilik geçici kurul atar. Toplantı
yapmama nedeniyle kurulların düşmesi durumunda da bu hüküm
uygulanır.
5. Diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
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GÖREVDEN ALMA
Madde-39
1. Merkez Yönetim Kurulu, yasalarda, tüzükte ve yönetmeliklerde
öngörülen görev ve sorumlulukları ve mali yükümlülükleri yerine
getirmeyen ya da aksatan; partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma
kurallarına aykırı hareket eden il, ilçe, belde başkanı ve yönetim kurulu
üyelerini, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oyla, gerekçesini
belirterek görevden alabilir.
2. İl yönetim kurulu, aynı esaslarla ve gerekçesini belirterek ilçe başkanını, ilçe
yönetim kurulu üyelerini, belde başkanını ve belde yönetim kurulu üyelerini
görevden alabilir. Bu durumda karar, beş gün içerisinde gerekçesi ile birlikte
Genel Sekreterliğe bildirilir.
3. İlçe yönetim kurulu, aynı esaslarla ve gerekçesini belirterek belde başkanı ve
belde yönetim kurulu üyelerini görevden alabilir. Bu durumda karar, beş (5)
gün içerisinde il başkanlığına ve Genel Sekreterliğe bildirilir.
4. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınanlar, gerekçeli kararın
tebliğinden başlayarak beş (5) gün içinde Parti Meclisi’ne itirazda
bulunabilir. İtirazın kabulü için gizli oyla yapılan oylamada üye tamsayısının salt
çoğunluğu gerekir, aksi takdirde itiraz reddedilmiş olur. Parti Meclisi’nin
kararı kesindir.
5. Merkez Yönetim Kurulu dışındaki üst örgüt birimince görevden alınanlar,
kendisini görevden alan yönetim biriminin bir üstündeki örgüt birimine,
gerekçeli kararın tebliğinden başlayarak beş (5) gün içinde itiraz edebilir. İtiraz
üzerine on (10) gün içinde karar verilir. İtirazın kabulü için ilgili kurulun üye
tamsayısının salt çoğunluğu gerekir, aksi takdirde itiraz reddedilmiş olur. İtiraz
üzerine verilen karar kesindir.
6. İtirazda bulunmuş olmak, görevi bırakmayı ve devretmeyi geciktirme nedeni
sayılmaz.

GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM
Madde-40
1. İl/ilçe başkanı görevden alınmış ise il/ilçe yönetim kurulu kendi üyeleri ya
da partililer arasından olağan kongreye kadar görev yapmak üzere üye
tamsayısının salt çoğunluğuyla bir başkan seçer.
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2. İl başkanı ve il yönetim kurulu birlikte ya da yalnız il yönetim kurulu görevden
alınmışsa Merkez Yönetim Kurulu, başkan dâhil yedi (7) kişilik bir geçici kurul
atar. İl geçici kurulu görevden alma kararının bildirilmesinden itibaren kırk beş
(45) gün içinde seçimleri yapmak üzere olağanüstü il kongresini toplar. Bu
süre içinde kongre toplanmaz ise görevden alma hüküm ifade etmez,
geçersizdir.
3. İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu birlikte ya da yalnız ilçe yönetim kurulu
görevden alınmışsa il yönetim kurulu, başkan dâhil beş (5) kişilik bir geçici
kurul atar. İlçe geçici kurulu görevden alma kararının bildirilmesinden itibaren
otuz (30) gün içinde seçimleri yapmak üzere olağanüstü ilçe kongresini toplar.
Bu süre içinde kongre toplanmaz ise görevden alma hüküm ifade etmez,
geçersizdir.
4. Olağanüstü kongrede, üst örgüt biriminin görevden alma nedenlerini
saptayan raporu okunur. Görevden alınanların ve görevden alan üst
örgüt biriminin temsilcileri, dilerlerse açıklama yapabilirler. Bu
açıklamalardan sonra görüşme açılmaz, seçim yapılır. Seçilen başkan ve
yönetim kurulu üyeleri olağan il veya ilçe kongresine kadar görev yapar
ve görevden alınanların süresini tamamlar.

DANIŞMA KURULLARI
Madde-41
1. Partinin iktidar hedefi doğrultusunda, parti karar organlarının gerekli sosyal,
ekonomik, kültürel politikalar oluşturmasına katkıda bulunmak ve parti
çalışmalarını geliştirmek, bölge sorunlarını ve ihtiyaçlarını tartışmak üzere
ilçelerde “İlçe Danışma Kurulu” ve illerde “İl Danışma Kurulu” toplanır.
2. İl Danışma Kurulu, İl Başkanının başkanlığında üç ayda bir, İlçe Danışma Kurulu
ise İlçe Başkanının başkanlığında her ay kendiliğinden ve periyodik olarak
toplanır. Toplantı gündemi İl/İlçe Başkanı tarafından belirlenir.
3. Partinin o il veya ilçedeki her bir üyesi, danışma kurulu toplantılarına katılma
ve görüş bildirme hakkına sahiptir.
4. Bu kurulların oluşumu, çalışma biçimi, görevleri ve diğer konular yönetmelik
ile düzenlenir.
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KÜÇÜK KURULTAY
Madde-42
Küçük Kurultay; Partinin genel siyasi stratejisini ve ülke siyasetindeki
önemli gelişmeleri değerlendirmek, bu konularda parti örgütünün görüşünü
almak üzere en az yılda bir kez toplanır. Partinin en önemli danışma
kuruludur.
Küçük Kurultaya;
Genel Başkan,
Parti Meclisi üyeleri,
Partili Milletvekilleri,
Genel Disiplin Kurulu üyeleri,
İl Başkanları,
Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları,
Yönetmelikle belirlenen esaslara göre belirlenecek il temsilcileri,
Ülke düzeyinde örgütlü sendika ve meslek
kuruluşlarının partili genel başkanları,
i) Genel Merkez düzeyinde görev yapan ve yönetmelikle
belirlenecek diğer partililer katılırlar.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Küçük Kurultayın oluşumu, toplantı ve çalışma usulüne ilişkin diğer
hususlar yönetmelikle belirlenir.

PARTİ DENETMENLERİ
Madde-43
1. Merkez Yönetim Kurulu, örgütle ilgili görevlerinin yerine getirilmesine
yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Parti
Meclisi üyeleri arasından parti denetmenleri görevlendirebilir.
2. Parti denetmenlerinin çalışma
yönetmelikle düzenlenir.

yöntemleri,

görev

ve

yetkileri

SİYASİ ETİK KURULU
Madde-44
1.
Devletin ve yerel yönetimlerin çeşitli kademelerinde görev yapan
seçilmiş partililerin, parti örgüt birimlerinin ve diğer partililerin, tüzük ve
programda belirlenen ilkeler, amaçlar, politikalar ve siyasal yaşam
anlayışı doğrultusunda görev yapmalarını sağlamak amacıyla Partinin ilk
Olağan Kurultayını takiben üç (3) ay içinde bir “Siyasi Etik Kurulu”
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oluşturulur. Her bir parti üyesinin, partinin çeşitli kademelerinde görev
yapan seçilmiş ya da atanmış üyelerin, devletin ve yerel yönetimlerin çeşitli
kademelerinde görev yapan bakan, milletvekili, belediye başkanı,
belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi gibi seçilmiş parti üyelerinin
davranış biçimlerinin, toplumun “Temiz Toplum- Dürüst Siyaset”
konusundaki duyarlılığına uygunluğunu denetlemek bu kurulun birinci
önceliğidir.
2. Kurulun faaliyet alanı işbu parti tüzüğünün disiplin hükümleri dışında
kalan konulardır.
3. Etik Kurul; parti üyesi olmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı, TBMM
Başkanlığı, Başbakanlık, Genel Başkanlık, bakanlık, milletvekilliği ve
Genel Merkez organlarında görev yapmış olanlar ile eski büyükşehir
belediye başkanları arasından Genel Başkan tarafından atanacak yedi
(7) üyeden oluşur. Kurulun başkanı, Genel Başkan tarafından belirlenir.
Kurulun ve kurul başkanının görev süresi iki (2) olağan kurultay
dönemidir. Başkan ve kurul üyeliklerinde herhangi bir nedenle bir
boşalma olması durumunda yine aynı yöntemle Genel Başkan tarafından
atama yapılır. Genel Başkan gerekli gördüğü takdirde kurul başkan ve
üyelerini görevden alabilir, yerlerine yenilerini atayabilir (03/08/2021
tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
4. Siyasi Etik Kurulu, Genel Başkan tarafından kendilerine sorulan
konularda, bağlayıcı olmamak kaydıyla Parti Meclisi ve Merkez Yönetim
Kurulu’na tavsiye niteliğinde kararlar sunar.
5. Etik Kurul üyeleri, başka bir parti organında görev alamazlar. TBMM
üyeliği, bakanlık, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyeliği
görevleri kurul üyeliği ile birlikte yürütülemez.
6. Kurul, çalışmalarında bağımsızdır.
7. Kurulun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir.

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ KURULU
Madde-45
1. Bilişim ve teknoloji sektöründe yaşanan gelişmeleri etkin ve verimli bir
şekilde takip ederek partinin tüm çalışmalarında kullanmak amacıyla
Partinin kuruluşunu takip eden 45 gün içinde oluşturulur.
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2. Kurul, Genel Başkan tarafından atanacak yedi (7) üyeden oluşur.
Kurulun başkanı, Genel Başkan tarafından belirlenir. Kurulun ve kurul
başkanının görev süresi iki (2) olağan kurultay dönemidir. Başkan ve
kurul üyeliklerinde herhangi bir nedenle bir boşalma olması durumunda
yine aynı yöntemle Genel Başkan tarafından atama yapılır. Genel
Başkan gerekli gördüğü takdirde kurul başkan ve üyelerini görevden
alabilir, yerlerine yenilerini atayabilir. (03/08/2021 tarihli Kurucular
Kurulu kararı ile değişik)
3. Bilişim ve Teknoloji Kurulu, Genel Başkan tarafından kendilerine
sorulan konularda, bağlayıcı olmamak kaydıyla Parti Meclisi ve Merkez
Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde kararlar sunar.
4. Kurulun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-KONGRELER VE KURULTAY
İLÇE KONGRESİ
Madde-46
1. İlçe kongresinin üyeleri, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe
çevresindeki belediyelerin partili başkanları ve seçilmiş ilçe kongre
delegeleridir. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
2. İlçeye kayıtlı üye sayısı dört yüzden (400) az ise üyelerin tamamı ilçe
kongre delegesi sayılır.
3. İlçe kongresinin onur üyeleri, o ilçede kayıtlı geçmiş dönem TBMM üyeleri,
eski Parti Meclisi ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri, eski ilçe başkanları, ilçe
çevresindeki belediyelerin eski başkanları, ilçedeki meslek örgütleri ve
sendikaların partili başkanları ile partili muhtarlardır.
4. İlçe kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar. İlçe başkanını, ilçe
yönetim kurulu üyelerini ve yedeklerini, il kongresine katılacak delegeleri gizli
oyla seçer.
İL KONGRESİ
Madde-47
1. İl kongresinin üyeleri, ilin partili milletvekilleri, il başkanı ve il yönetim
kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile büyükşehir partili
belediye başkanları ve ilçe kongrelerinden seçilmiş olan il kongresi
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