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İKİNCİ BÖLÜM-ÜYELİK
ÜYELİK
Madde-5
Memleket Partisi’ne, partinin program ve tüzüğünü benimseyen, hukuken üye
olma yeterliliğine sahip her yurttaş üyelik başvurusu yapabilir.
Üyelik için başvuranlar arasında sınıf, din, dil, ırk, cins, mezhep, aile, zümre
ve meslek ayrımı gözetilmez.
Üyelerimizden Atatürk ilke ve devrimlerine inançla bağlı kalmaları; doğaya
ve çevreye saygılı olmaları; kadına yönelik şiddeti yüksek sesle kınamaları;
terörün her türlüsüne karşı çıkmaları; din, dil, mezhep ayrımcılığı yapmamaları;
siyasi rant peşinde koşmamaları beklenmektedir.

ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI
Madde-6
A) HAKLAR
1. Partinin tüm görevleri, tüzük kuralları içinde parti üyelerine açıktır.
(03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik)
2. Tüm üyeler parti hukuku, uygulamalar, parti politikaları ile ilgili olarak
bilgilenme hakkına sahiptirler.
3. Tüm üyeler tüzükte belirtilen kurullarda görüşlerini özgürce
açıklamak hakkına sahiptirler.
4. Tüm üyeler parti içi demokrasinin uygulanmasını talep etme hakkına
sahiptirler.
5. Tüm üyeler parti üyeliğinden ve parti çalışmalarından dolayı tehdit, saldırı
veya iftiraya maruz kalma, ceza veya tazminat davasına muhatap olma gibi
durumlarda Partiden destek talep edebilirler.
B) SORUMLULUKLAR
1. Tüm parti üyeleri, parti tüzüğünü ve programını öğrenmek, partinin
ilkelerini, programını, Kurultay kararlarını, seçim bildirgelerini en geniş
toplum kesimlerine yaymak,
2. Seçildikleri ya da görevlendirildikleri parti kurullarının toplantılarına ve
yürütme işlemlerine katılmak,
3. Çağrıldıkları tüm eğitim etkinliklerine katılmak,
4. Seçimlerde parti adaylarının kazanması için gerekli bütün çalışmaları
yapmak,
5. Partiye düşünsel anlamda katkıda bulunmak için çaba göstermek,
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6. Sivil toplum örgütleri, sosyal veya mesleki kuruluşlara üye olmak, onların
etkinliklerine katılmak ve buralarda ortaya çıkan görüş ve önerileri parti
organlarına aktarmakla yükümlüdür.
7. Partinin siyasi faaliyetlerini yerine getirmesinde başlıca finans
kaynağı bağışlar ve üye aidatlarıdır. Bu bağlamda üyeler Partiye yılda
120 (yüz yirmi) – 1.200 (bin iki yüz)TL arası ödeme yapmakla
yükümlüdür.

ÜYELİĞE BAŞVURMA
Madde-7
1. Partiye üye olmak isteyen kişi, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda tanımlanan
Adres Kayıt Sistemi’nde (AKS) bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına ya da ilçenin
bağlı olduğu il başkanlığına doğrudan başvurur.
2. Partiye üye olmak isteyen ve bizzat başvuranlar kimliklerini göstererek
ve fotokopisini ekleyerek, kendilerine verilecek vatandaşlık
numarasının da sorulduğu başvuru formunu üç suret olarak eksiksiz
doldurup imzalarlar. Partiye giriş ödemesini yapıp makbuzun seri
numarasını başvuru formundaki bölümüne kaydederler. Elektronik
ortamda başvuru yöntemi Üye Yazım Yönetmeliğinde düzenlenir.
3. Başvuruda bulunanlardan en az 25 (yirmi beş)TL en fazla 1.200(bin iki
yüz)TL giriş ödemesi alınır. İlçe görevlisi, başvuruda bulunan üyeye bir alındı
belgesi verir. Başvuru formunun bir suretini İl Başkanlığına, bir suretini de
Genel Sekreterliğe gönderir.
4. Üyelik için elektronik yolla da başvuru yapılabilir. Elektronik yolla yapılan
başvuranlar ilgili örgüt birimine aktarılır.
5. Yurtdışında yaşayan yurttaşlar, üyelik başvurularını yazılı ya da elektronik
yolla doğrudan genel merkez üye yazım bürosuna yaparlar.

ÜYELİĞE KABUL
Madde-8
1. İlçe Yönetim Kurulu en geç otuz (30) gün içinde üyelik başvurusunu inceleyip,
uygun gördüklerini üye kayıt defterine kaydeder. Üyeliği kabul
edilmeyenler, kendilerine yapılacak bildirimi takiben on gün içinde İl Yönetim
Kuruluna itiraz edebilirler. İl Yönetim Kurulunca, İlçe yönetiminin görüşü
alındıktan sonra verilecek karar kesindir.
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2. Üyeliğe kabul edilenler ilçe yönetimince liste halinde İl Başkanlığına ve Genel
Sekreterliğe bildirilir. Burada parti asıl üyeleri kütüğüne kayıtları yapılanlar
için Genel Sekreterlikçe hazırlanacak Parti Üye Kimliği, üyeye verilmek üzere
ilçe yönetimine gönderilir.
3. Üye kütüğünde kayıtlı olanlar ve bu kütükteki değişiklikler siyasi parti siciline
bildirilir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARIYLA ÜYELİĞE KABUL
Madde-9
1. TBMM üyesi olanların Partiye kabulleri, Merkez Yönetim Kurulu tarafından
karara bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile başvuru belgesinin bir sureti,
ikametinin bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır.
2. Genel başkan ve/veya MYK üyelerinden her biri tarafından partiye
yararlı olacağı gerekçesiyle önerilen kişilerin Merkez Yönetim Kurulu
kararıyla üyeliğine karar verilebilir. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Partiye
alınan kişilerin, milletvekili sıfatını taşıyanlar hariç, Parti üyelikleri
hakkında ilgili ilçe ve il yönetim kurulları, varsa itiraz ve görüşlerini gerekçeli
olarak Genel Sekreterlik kanalıyla MYK’ya bildirebilirler. Bir ay içinde işlem
yapılmayan itirazlar, MYK tarafından reddedilmiş sayılır. (03/08/2021
tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik)

ÜYELİKTE YER KOŞULU
Madde-10
1. Her üye yalnızca bir muhtarlık bölgesinde üye olabilir ve yalnızca o muhtarlık
bölgesinden delege seçilebilir.
2. Üyeler kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir ilçe örgütü organlarında görev
alamaz ve başka bir ilçeden il kongre delegesi seçilemez.
3. Üyeler kayıtlı oldukları il dışında başka bir il örgütü organlarında görev alamaz
ve başka bir ilden kurultay delegesi seçilemez.
4. Büyükşehir belediyelerinin sınırları içindeki ilçelerde, ilçe başkanlığı ve ilçe
yönetim kurulu üyeliği için bu kural uygulanmaz.
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YER DEĞİŞTİRME
Madde-11
Partinin birden çok ilçe örgütüne üye olunamaz. Aksi halde son yazılma
tarihinden önceki yazımlar geçersizdir. Partiye yazılı olduğu ilçeden ayrılan üye
adres değişikliğini eski ve yeni ilçesine bildirmekle yükümlüdür. İlçe yönetimi bu
işlemi kendiliğinden de yapabilir. Yazılı olduğu ilçe içerisinde adres değiştiren
üye de yeni adresini ikametgâh belgesi ile ilçe yönetimine bildirmekle
yükümlüdür. İlçe yönetimleri adres değişikliklerini Genel Sekreterliğe
bildirirler. Parti içi hukuk açısından yapılacak tebligat işlemlerinde üye
kütüğünde yazılı olan bu adres esas alınır. (03/08/2021 tarihli Kurucular
Kurulu kararı ile değişik)

SEÇME VE SEÇİLME YETERLİLİĞİ
Madde-12
Parti içi görev almak, genel ve yerel yönetim seçimlerinde aday olabilmek
ve oy kullanabilmek için,
a) Parti üyesi olmak,
b) Çağrıldığı parti içi eğitim programlarına katılmış olmak,
c) Ödentisini vermiş olmak gereklidir.
MYK kararı ile üye olanlarda daha sonra eğitimden geçmek koşulu ile "b"
bendindeki şart aranmaz.
Parti üyesi olmaksızın genel veya yerel seçimlerde aday adayı ve adaylık MYK'nın
iznine bağlıdır.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
Madde-13
Aday ya da asıl bir üyenin parti üyeliğinin düşmesi şu hallerde olur:
a) Üyelik başvuru belgesinde gerçek dışı bilgi verdiği saptandığında,
b) Disiplin suçları nedeniyle yetkili kurulların verdiği karar sonucunda,
c) Üyelik yükümlülükleri, uyarılara rağmen yerine getirilmediğinde,
d) Üye yazımı sırasında yasaların ve tüzüğün aradığı nitelikleri
taşımadığı anlaşıldığında,
e)
Üye olabilmek için aranılan niteliklerin üyelik sonrasında yitirilmesi
durumunda,
f) Üyenin ölümü halinde.
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Bu koşullarda ilçe yönetimi üyenin üyeliğinin düşürülmesi kararını alıp, il
yönelimine bildirir. İl yönetimi on beş gün içerisinde gerekli incelemeyi
yapıp üyeliği düşürülmesi gerekenleri Genel Sekreterliğe bildirir. Üyeliğinin
silinmesine gerek görmediklerini gerekçeleriyle birlikte ilçe yönetimine
iletir.
Üyeliği düşürülen üye, kararın kendisine tebliğinden başlayarak on gün içinde
Parti Genel Sekreterliği’ne itiraz hakkına sahiptir. Bu itiraz üzerine MYK'nın on
gün içerisinde vereceği karar kesindir.
Bir sandık çevresinde partiye hiç oy çıkmaması durumunda Merkez
Yönetim Kurulu, o sandık çevresinde kayıtlı tüm üyelerin silinmesine karar
verebilir.

PARTİDEN AYRILMA
Madde-14
Partiden ayrılmak istediğini yazılı olarak bildiren üye, imzasının kendisine ait
olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulunduğu örgüt birimi tarafından Genel
Sekreterliğe bildirilir. Bu üyeler, Üye Yazım Bürosu tarafından kütükten silinir.

ÜYE KÜTÜĞÜ
Madde-15
Üye yazımları tüzükte ve yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olarak Genel
Merkez Üye Yazım Birimince dijital ortama aktarılarak Genel
Sekreterlikte toplanır. Böylece Parti Üye Kütüğü oluşturulur.
Parti içi seçimlerde Genel Merkez kayıtları esas alınır.

ÜYELİK YÖNETMELİĞİ
Madde-16
Üyelikle ilgili olarak diğer ayrıntılı hususlar “Üye Yazım Yönetmeliği” ile
düzenlenir.
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