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Değerli dava arkadaşlarım, 

Bizler, şanlı bir geçmişten, kutlu bir geleceğe çağlayanlar gibi akan bir davanın 
neferleriyiz. Bugüne kadar hiçbir entrika, tuzak, ayak oyunu, ihanet şükürler olsun ki bizleri 
yolumuzdan, hedeflerimizden çevirememiştir.  

 Bizler için siyaset, hiçbir zaman kişisel çıkarların yarıştığı bir alan olmamıştır. Mensubu 
olduğumuz yüce dava; milli namusu, milli varlığı, milli hakları bedeli ne olursa olsun sonuna 
kadar müdafaa edecektir. Ant olsun ki sonsuza kadar bu duruşumuzdan ayrılmayacağız.  

 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi, demokrasi tarihimizin en 
önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve onun Sayın Lideri 
Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde, Anayasamızda yapılan değişikliği milletimiz 16 Nisan 2017 
tarihindeki halkoylamasında kabul etmiştir. 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne geçilmiştir. Tarihin bu dönemeci töreye uygun devlet düzeninin yeniden 
başlangıcıdır. 

İçinde bulunduğumuz coğrafya, hızlı ve doğru kararlar almayı gerektiren, çekimserlik ve 
tereddüt halinde istemesek de kargaşalar doğuran bir coğrafyadır. Devletimizin bekası ve 
milletimizin yarınları için hepimize önemli görevler düşmektedir. Çünkü ihanet ve zillet 
şebekeleri pusuya yatmış, ülkemizin geleceğini karartma hayalleri kurmaktadır.  

Şunu aklımızdan çıkarmayalım; Türkiye’yi yolundan çevirmek isteyen cephe, bazen 
savaş aygıtı olarak PKK, FETÖ, narko terörü meydana salar, bazen demokratik sivil oluşum veya 
parti adı altında Türkiye karşısında birleşik cephe oluşturur.  

Unutmayalım ki; nüfus edemedikleri, ele geçiremedikleri Türk Milliyetçiliği ideolojisinin 
temsil ve yönetim karargâhı olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne sızma girişiminin tüm yol ve 
yöntemlerini şüphesiz deneyeceklerdir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, kesin prensipleri olan siyasi bir partidir. Partimiz adına sorun 
oluşturabilecek kişiler asla aday yapılmayacaktır. İl belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği 
veya belediye meclis üyeliği için Partimize başvuran aday adaylarının adli sicil kayıtları, özel 
hayatları, siyasal duruşları Partimiz politikalarına uygun olmak zorundadır. Aday adaylarımızın 
lekesiz ve tertemiz bir maziye, ülkücü ahlak ve edeple gelişmiş bir kişiliğe, vatan ve millet 
sevgisiyle dolu bir yüreğe sahip olmaları vazgeçilmez ölçülerimizdendir. 

 



 

 Aday adaylarımızın dürüstlüğünün yanı sıra mensubiyet şuuru taşımaları ve ideolojik 
tutarlılık içinde olmaları gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin felsefesi ve kurumsal yapısına 
aykırı özgeçmişi olan aday adayları ekonomik ve sosyal durumlarına bakılmaksızın aday 
yapılmayacaktır.  

 Değerli dava arkadaşlarım, 

 Aday adaylarımızın belirtilen ölçülerde değerlendirilmesi açısından Hukuk ve Seçim 
İşleri Başkanlığımızca hazırlanan bu kitapçık sizlere ulaştırılmıştır. Adli sicil kayıtlarının 
incelenmesi ve gerekli durumlarda memnu hakların iadesi kararının alınması konularında 
izlenecek usul ve yöntem, YSK kararları ve uygulamalarla kitapçıkta gösterilmiştir. Bu konuda 
azami dikkati göstereceğinizi biliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 

  

 

 

Feti YILDIZ 
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı 
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