
 

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
Genel Merkezi 

Tarih: 10/11/ 2018 
Sayı :2018/05-481 

GENELGE - 2 

 Değerli İl Başkanım; 

 Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ile çevremizi kuşatan siyasal kargaşadan kurtulmak için 
önümüzdeki seçimleri fırsat bilerek tüm gayretimizle çalışarak Türk Milletinin varlık teminatı olan Milliyetçi 
Hareket Partisini ülke yönetimine taşımalıyız. Kutlu geçmişimizden aldığımız güç ve onurla geleceğimizi 
kucaklamalıyız. Bu yüce amaca yönelik çalışmalar, her dava arkadaşımız için kutsal ve milli bir görevdir.  

 Bu kutlu mücadelemiz aynı zamanda; 
 İçinde yaşadığı ekonomik şartlar nedeniyle ailesi önünde küçük düşme korkusu yaşayan babalar adına, 
 Tarlasını ekip biçerken mazot parasına yenilmiş çiftçimiz adına, 
 Üretimi durmuş, makinaları stop etmiş, işçisine ücret ödeyemeyen biçare haldeki sanayicilerimiz adına, 
 Siftahsız dükkânını kapatan, çekini, senedini ödeyemeyen esnafımız adına verilmektedir. 
 Bu kutlu mücadelemiz sırasında dava arkadaşlarımızın alın terleri birbirine karışmalı ve her dava 
arkadaşımız gece gündüz demeden çalışmalıdır.  

Hiçbir ekonomik zorluğa aldırış etmeden, gönül seferberliği içerisinde, manevi dünyamızın bize verdiği 
güç ve ruhla tüm imkânsızlıkları yenip Milliyetçi Hareketi iktidara taşıyacağız. 
  

 Değerli İl Başkanım; 
 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi 
ve Büyükşehir belediyesi bulunan 30 il hariç İl Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığını düşünenler için YSK’nın 
yayımlamış olduğu 1036 nolu karar gereği Kamu görevlilerinin 1 Aralık 2018 tarihi saat 17.00’a kadar görevden 
ayrılma isteğinde bulunmaları gerekmektedir. İl, İlçe ve Belde Teşkilatlarımızın Başkan ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin görevden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği ise 15 Kasım 2018 saat 17.00’ye kadar 
26.10.2018 tarih ve 2018/05-441 sayılı 1 nolu genelgemizle teşkilatlara duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte 
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeliği adaylığı müracaatları 15 Kasım 2018 tarihinde 
başlayacak olup, 15 Aralık 2018 tarihinde saat 17:00’da sona erecektir.  
 

Bu sebeplerle; 
A-Belediye Başkan aday adayları; Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığımıza şahsen başvurarak aday adaylığı formunu dolduracaktır. 
 

B-Belediye Meclisi ve Büyükşehir belediyesi bulunan 30 il hariç, İl Genel Meclisi üyelikleri için; aday 
adaylığı müracaatlar bağlı bulundukları İl ve İlçe Teşkilatlarımız tarafından alınacaktır. 

 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için; 
MHP TEKÇATI sistemimizde ilgili bölümlerimiz tamamlanmakta olup, sistem üzerinden Belediye 

Başkanı, Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediyesi bulunan 30 il hariç, İl Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığı 
müracaatlarının sisteme eksiksiz girişleri sağlanacaktır.  

MHP TEKÇATI sistemine bilgileri girilen Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyesi aday adayları 
arasından adaylarımızın belirlenmesi sistem üzerinden yapılacaktır. Akabinde, Genel Merkezin onay 
vermesiyle sistem üzerinden form çıktıları alınarak ilçe seçim kurullarına listeler verilecektir.   

MHP TEKÇATI sistemine girişi yapılmadan ilçe seçim kurullarına kesinlikle liste verilmeyecektir. 
../. 



İlçe Seçim Kurulu tarafından istenilen evraklar; 
1- Adli sicil ve arşiv kaydının aslı 1 adet,  
Adli sicil belgesi e-Devlet üzerinden veya ilgili adliyelerden ıslak imzalı olacak şekilde alınacaktır. 

ÖNEMLİ: Müracaatın kabulü için Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi gereği; Adli sicil belgesi                   
e-Devlet üzerinden veya ilgili adliyelerden alınacaktır. e-Devlet üzerinde yapılan başvuruda “Kurum 
Türü” kısmında Resmi Kurum seçilecek, “Belgenin Neden Verileceği” kısmında da başvurulacak 
adaylık türlerinden “Belediye Başkanlığı Adaylığı, Belediye Meclisi Adaylığı, İl Genel Meclis Üyeliği 
Adaylığı” ibarelerinden biri seçilerek adli sicil kaydı sonucu alınacaktır. Bu şartlara uymadan 
alınacak adli sicil kayıtları adaylığa müracaatta geçerli sayılmayacaktır. 

Adaylığı kesinleşen Belediye Başkan adaylarımızın adli sicil kayıtları, Genel Merkezimizce 
görevlendirilen hukukçular tarafından incelenecektir. Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için 
müracaatta bulunan aday adaylarımızın adli sicil kayıtları, ilgili il ve ilçe teşkilatlarımızca görevlendirilen  
hukukçular tarafından incelenecektir. Bu incelemeler sonunda adayların seçilmeye engel halinin olup 
olmadığının tespiti yapılacaktır.  

a) Seçilmeye engel hali tespit edilen adaylarımızın mahkumiyetine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı 
olanlardan memnu hakların iadesi kararı istenecektir. Birden çok mahkumiyet kararı bulunması 
halinde her bir mahkumiyet için ayrı ayrı memnu hakların iadesi kararı alınması gerekmektedir. 
(5352 sayılı Adli Sicil Kaydı Kanunu madde 13/A ) 

b) Hukuken memnu hakların iadesi kararını alamayacak olanlarla ilgili olarak Genel Merkez Hukuk ve 
Seçim İşleri Başkanlığına ivedilikle bilgi verilmesi sağlanacaktır. 

2- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), 
3- Öğrenim durumunu gösterir diploma örneği (2 adet e-Devletten alınabilir), 
4- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (2 adet e-Devletten alınabilir)  
 
Yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığına ilişkin belgeleri İl 

Seçim Kuruluna, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri ve İl Genel Meclisi Üyeliği aday 
adaylığına ilişkin belgeleri ise İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarına teslim edilmek üzere ilgili teşkilatlara bilgi 
verilecektir. 

 Gereğinin yapılması için tüm alt kademe ile paylaşılması hususunu rica eder, çalışmalarınızda başarılar 
dilerim. 

 

Feti YILDIZ 
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı 
İrtibat Bilgileri : 
Tel: 0312 472 5555 Pbx 
Faks: 0312 473 1546 
E posta: secimisleri@mhp.org.tr 

 

Dağıtım : 
81 İl ve bunlara bağlı ilçe teşkilatları 
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