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BİRİNCİ BÖLÜM-KURULUŞ VE İLKELER 
 

KURULUŞ 

Madde-1 

Memleket Partisi; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu diğer uluslararası 

sözleşmeler çerçevesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 

Önderi ve yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. 

Genel Merkezi Ankara’dadır. 

Memleket Partisi’nin amblemi, 
 

 
şeklinde mavi renkli, döngüsel, birbirinden bağımsız yedi spiral ve nokta 

ikonundan ve içinde nazar boncuğundan oluşmaktadır. 

Memleket Partisi’nin kısa adı “Memleket”tir. 

İLKELER 

Madde-2 

Memleket Partisi, Atatürk ilke ve devrimleri üzerine inşa edilen, hukukun 

üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını, eşitliği, özgürlüğü, emeği, toplumsal barışı 
ve refahı, hakça bölüşümü, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve muasır 
medeniyet seviyesini hedefleyen çağdaş, “Cumhuriyetçi Demokrat” bir 
partidir. 

Hedefi 4 Eylül 1919 Sivas Kongresinde birleştirilen Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurtuluş ve kuruluş felsefesini ve Kuva-yi 
Milliye anlayışını yeniden egemen kılarak, “Yarınlar hepimizin!” anlayışıyla, 
ulusumuzla birlikte çağdaşlaşma yolunda geleceğimizi geri almaktır. 
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AMAÇ 

Madde-3 

Partinin amacı, parti programında yer alan politikaların gerçekleştirilmesi 

suretiyle; 

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş esaslarını belirleyen, 

Anayasanın değiştirilemez hükümlerinin tartışmaya açılamayacağını kayıtsız 

şartsız kabul etmek, 

-Üzerinde yaşadığımız toprakların binlerce yıllık geçmişine, tarih ve milli kültür 

mirasına gurur ve onurla sahip çıkmak, 

-“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda onurlu ve ulusal 
çıkarlarımızı gözeten bir anlayış ile hareket etmek; bölgesel sorunların 
çözümünde anahtar rol oynayan, ülkemizin dünyadaki etkinliğini artıran bir 
dış politika oluşturmak, 

-“Anavatan, Yavruvatan, Mavivatan, Gökvatan bir bütündür, parçalanamaz!” 
ilkesini savunmak, 

-Vatan için can veren şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize hak ettikleri 
değeri vermek, haklarını korumak ve geliştirmek, 

-Ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğinden hareketle, 
millet iradesinin tek belirleyici güç olduğuna inanmak ve bu yönde siyaset 
yapmak, 

-Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olduğunu 
benimseyerek, bağımsız, özgür, eşit ve egemen bir ülke olarak ulus-üniter 
devlet ilkesini korumak, 

-Tam bağımsızlığın temelini ekonomik bağımsızlık ve kalkınmanın 

oluşturduğunu benimsemek, 

-Hak, hukuk, adalet kavramlarını özümseyerek her alanda hâkim kılmak, 
insan haklarını savunmak, 

-“Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezidir, parti içi 

demokrasi partimizin vazgeçilmezidir.” ilkesine kayıtsız şartsız bağlı 
kalmak, 

-Devletin temelinin adalet olduğu inancıyla; hukukun üstünlüğünü, yargı 

bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını benimsemek ve hukuk devleti idealini 

gerçekleştirmek, 

-Düşünce ve ifade özgürlüğünü akademi, medya ve sosyal medya başta 
olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında korumak, farklı yaşam 
tarzlarına, inanç biçimlerine saygı duymak, 
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-Başta cinsiyetçi ayrımcılık olmak üzere her türden ayrımcılığa karşı 
çıkmak, mücadele etmek, kadın haklarını her alanda koşulsuz korumak ve 
savunmak, 

-Toplumun en önemli görevinin çocukları korumak ve yetiştirmek 
gerçeğinden hareket ederek, evrensel çocuk hakları doğrultusunda politikalar 
geliştirmek, 

-Çağdaş ve bilimsel eğitim politikalarının, geleceğimizin teminatı gençliğin 

yetişmesinde en önemli unsur olduğunu bilmek; genç kuşakların, yaşamın her 

alanında başarılı olabilmeleri için gerekli politika ve düzenlemeleri hayata 

geçirmek, 

-Gelişmenin ve kalkınmanın bilim, teknoloji ve inovasyon ile gerçekleşeceğini 
bilmek ve buna uygun sürdürülebilir ekonomi ve kalkınma stratejileri 
uygulamak, 

-Liyakat ilkesini kamu yönetiminin merkezine almak, 

-Devletin planlayıcı rolünü artırmak, 

-Katılımcı ve şeffaf bir yerel yönetim anlayışı geliştirmek, 

-Üniversitelerin idari, mali ve akademik özerkliğini sağlamak, 

-Gençlerin karşısına çıkan fiziksel, ekonomik, toplumsal ve dijital engelleri, 
internet ortamındaki sansür ve yasakları kaldırmak, 

-Bilim, kültür, sanat ve spora hak ettiği değeri vermek, 

-Dezavantajlı bireyler ve sosyal gruplar için devletin sosyal hizmet veren 
kurumlarını güçlendirmek, 

-Gezegeni ve ekosistemi korumak, 

-Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol üstlenmek ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarına öncelik tanımak, 

-Öngörülemeyen koşullar (pandemi, deprem, kaza vb.) karşısında 
yurttaşlarını güvencesiz bırakmayacak sosyal politikalar geliştirmektir. 

SİYASAL ETİK 

Madde-4 

Parti üyeleri, partinin tüzük ve programında yer alan ilkelere ve amaçlara 
uygun hareket etmekle yükümlüdürler. 

Partili için siyaset, ancak ülkeye ve millete hizmet için bir araçtır. Siyasi 

görevler, asla kişisel çıkarları gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanılamaz. 

Aynı şekilde partinin yetkili organları da alacakları her türlü kararda adalet ve 
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liyakat ilkelerine uygun hareket edeceklerdir. 


	BİRİNCİ BÖLÜM-KURULUŞ VE İLKELER
	KURULUŞ
	Madde-1

	İLKELER
	Madde-2

	AMAÇ
	Madde-3

	SİYASAL ETİK
	Madde-4


	İKİNCİ BÖLÜM-ÜYELİK
	ÜYELİK
	Madde-5

	ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI
	Madde-6
	A) HAKLAR
	B) SORUMLULUKLAR

	ÜYELİĞE BAŞVURMA
	Madde-7

	ÜYELİĞE KABUL
	Madde-8

	MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARIYLA ÜYELİĞE KABUL
	Madde-9

	ÜYELİKTE YER KOŞULU
	Madde-10

	YER DEĞİŞTİRME
	Madde-11

	SEÇME VE SEÇİLME YETERLİLİĞİ
	Madde-12

	ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
	Madde-13

	PARTİDEN AYRILMA
	Madde-14

	ÜYE KÜTÜĞÜ
	Madde-15

	ÜYELİK YÖNETMELİĞİ
	Madde-16


	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM-YÖNETİM BİRİMLERİ
	PARTİ ÖRGÜTÜ
	Madde-17

	ANA ÖRGÜTLER
	Madde-18

	YAN ÖRGÜTLER
	Madde-19

	MAHALLE VE KÖY TEMSİLCİLERİ
	Madde-20

	BELDE ÖRGÜTÜ
	Madde-21

	İLÇE BAŞKANI
	Madde-22

	İLÇE YÖNETİM KURULU
	Madde-23

	İL BAŞKANI
	Madde-24

	İL YÖNETİM KURULU
	Madde-25

	İL-İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
	Madde-26

	GENEL BAŞKAN
	Madde-27

	GENEL BAŞKAN SEÇİM USULÜ
	Madde-28

	GENEL BAŞKAN VEKİLİ
	Madde-29

	GENEL BAŞKANLIĞIN BOŞALMASI
	Madde-30

	PARTİ MECLİSİ
	Madde-31

	PARTİ MECLİSİ’NİN GÖREVLERİ
	Madde-32

	MERKEZ YÖNETİM KURULU
	Madde-33

	GENEL SEKRETER
	Madde-34

	GENEL SAYMAN
	Madde-35

	GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
	Madde-36

	MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
	Madde-37

	GÖREVİN BOŞALMASI
	Madde-38

	GÖREVDEN ALMA
	Madde-39

	GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM
	Madde-40

	DANIŞMA KURULLARI
	Madde-41

	KÜÇÜK KURULTAY
	Madde-42

	PARTİ DENETMENLERİ
	Madde-43

	SİYASİ ETİK KURULU
	Madde-44

	BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ KURULU
	Madde-45


	DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-KONGRELER VE KURULTAY
	İLÇE KONGRESİ
	Madde-46

	İL KONGRESİ
	Madde-47

	KONGRELERİN SÜRESİ
	Madde-48

	KONGRELERE ÇAĞRI, TOPLANTI YETERSAYISI VE GÜNDEM
	Madde-49

	DELEGELİK, KONGRE ÜYELİĞİ VE SÜRESİ
	Madde-50

	KONGRE BAŞKANLIK KURULU
	Madde-51

	KONGRE OTURUMU, GÖRÜŞMELER VE KARAR İLKELERİ
	Madde-52

	KONGRELERDE ADAYLIK
	Madde-53

	SEÇİMLERDE KULLANILACAK OY PUSULASI VE OYLAMA
	Madde-54

	OLAĞANÜSTÜ KONGRELER
	Madde-55

	İTİRAZ
	Madde-56

	KURULTAY
	Madde-57

	KURULTAY ÜYELERİ
	Madde-58

	KURULTAYA ÇAĞRI VE GÜNDEM
	Madde-59

	OLAĞANÜSTÜ KURULTAY
	Madde-60

	AÇILIŞ VE BAŞKANLIK KURULU
	Madde-61

	KURULTAY GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI
	Madde-62

	KURULTAYDA SEÇİMLER
	Madde-63


	BEŞİNCİ BÖLÜM-SEÇİMLERDE ADAYLARIN SAPTANMASI
	TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLARIN SAPTANMASI
	Madde-64

	TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIK ÖNKOŞULLARI VE İNCELEME
	Madde-65

	CUMHURBAŞKANI ADAYININ SAPTANMASI
	Madde-66

	YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN SAPTANMASI
	Madde-67

	TEMSİLDE ADALETİN SAĞLANMASI
	MADDE-68

	ADAY SAPTAMAYA İLİŞKİN DİĞER KONULAR
	MADDE-69


	ALTINCI BÖLÜM-PARTİ GRUPLARI
	PARTİ GRUPLARI
	Madde-70

	TBMM GRUBU
	Madde-71

	TBMM GRUBUNUN YÖNETİM İLKELERİ
	Madde-72

	TBMM GRUBU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
	Madde-73

	BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI
	Madde-74


	YEDİNCİ BÖLÜM-EĞİTİM
	PARTİ İÇİ EĞİTİM
	Madde-75

	PARTİ AKADEMİSİ
	Madde-76


	SEKİZİNCİ BÖLÜM-PARTİ DİSİPLİNİ
	DİSİPLİN KURULLARI
	Madde-77

	DİSİPLİN KURULLARINA VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
	Madde-78

	DİSİPLİN İŞLEMLERİNDE YETKİ
	Madde-79

	DİSİPLİN KURULUNA TEDBİRLİ SEVK
	Madde-80

	İL DİSİPLİN KURULU
	Madde-81

	TBMM GRUP DİSİPLİN KURULU
	Madde-82

	GENEL DİSİPLİN KURULU
	Madde-83

	PARTİ SUÇLARI DİSİPLİN CEZALARI
	Madde-84

	DİSİPLİN KURULU KARARLARI VE İTİRAZ USULÜ
	Madde-85

	BAĞIŞLAMA
	Madde-86
	Madde-87


	DOKUZUNCU BÖLÜM-MALİ HÜKÜMLER
	Madde-88
	GELİR KAYNAKLARI
	Madde-89

	GİDERLER
	Madde-90

	BÜTÇE
	Madde-91

	KESİN HESAP
	Madde-92

	KESİN HESABIN BİLDİRİMİ
	Madde-93

	PARTİ DEFTERLERİ
	Madde-94

	MALİ İŞLEM VE UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ
	Madde-95

	SAYDAMLIK
	Madde-96


	ONUNCU BÖLÜM-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
	PARTİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE SON VERME
	Madde-97

	PROGRAM VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
	Madde-98

	YÖNETMELİKLER
	Madde-99

	BAĞDAŞMAYAN GÖREVLER
	Madde-100

	ÜYELERLE REFERANDUM
	Madde-101

	TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
	Madde-103

	YÜRÜTME
	Madde-104

	YÜRÜRLÜK
	Madde-105


	ONBİRİNCİ BÖLÜM-GEÇİCİ HÜKÜMLER
	KURUCULAR KURULU HAK VE YETKİLERİ
	Geçici Madde-1
	Geçici Madde-2

	KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI
	Geçici Madde-3

	KURULUŞTA ÖRGÜTLERİN OLUŞUMU
	Geçici Madde-4

	KURULUŞTA ÜYE KAYDI
	Geçici Madde-5

	MERKEZ YÜRÜTME KURULU VE DİĞER GÖREVLENDİRMELER
	Geçici Madde-6





