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 - K A R A R -  

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 
08/09/2017 tarihli, 522 sayılı yazıda özetle; son dönemde gerek sosyal medyada, gerekse yerel 
ve ulusal basında “MHP DE DEPREM” ya da “ MHP DE ŞOK İSTİFA” şeklinde bir takım 
haberler çıktığı, söz konusu haberlerde parti üyelerinin istifa dilekçelerinin farklı ilçe seçim 
kurullarına topluca verildiği, bu söz konusu haberler ile partilerinin kamuoyu nezdinde 
yıpratılmaya çalışıldığı, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, üyeleri olmayan kişilerin 
sanki parti üyesiymiş gibi gösterilerek parti üyeliğinden istifa ettiklerinin lanse edilmeye 
çalışıldığı, bu duruma karşılık partilerinin ilgili teşkilatlarının bir takım hazırlıklar ve üye 
kayıtlarının tespitinin yapmak zorunda oldukları, ilçe seçim kurullarının Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığının 25/04/2015 tarihli, 2013/I sayılı Genel yazısı ile Yüksek Seçim Kurulunun 
11/08/2016 tarihli, 2016/417 sayılı kararı uyarınca istifa beyanlarının Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderildiği, söz konusu istifalara yönelik başvuruların parti üyelerince yapılıp 
yapılmadığının, başka bir siyasi partiye üye kişiler tarafından mı yapıldığının, istifa işlemlerinin 
yapıldığı günün net olarak tespit edilmesinin elzem olduğu, dolayısıyla istifa dilekçelerinin 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesinin, istifa dilekçesi verilmesi işleminin ilçe 
seçim kurullarınca aynı gün içinde partileri ile ilgili ilçe başkanlıklarının da haberdar edilerek 
istifa dilekçesinin bir nüshasının ilçe başkanlığı yetkilisine elden verilmesinin talep edildiği, bu 
durumda partilerinin kamuoyu nezdinde yıpratılmasına karşı, teşkilatlarımızın yalan ya da 
yönlendirmeli haber yapan kaynaklara yönelik hukuki ve cezai yolara başvurabilmesi hakkının 
zaman itibari ile geciktiği, söz konusu haberlere ilişkin tekzip talebi ya da düzeltme taleplerinin, 
ülke gündeminin çok hızlı değişmesi karşısında gecikmeye uğradığı, bu nedenlerle ile ilçe seçim 
kurullarının kendilerine ibraz edilen parti üyeliğinden istifa dilekçelerinin bir nüshasının başvuru 
yapıldığı gün ilgili partinin ilçe başkanlığı yetkilisine verilmesine yönelik taleplerinin kabul 
edilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek; 

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

 İstem; ilçe seçim kurullarının kendilerine ibraz edilen parti üyeliğinden istifa 
dilekçelerinin bir nüshasının başvuru yapıldığı gün ilgili partinin ilçe başkanlığı yetkilisine 
verilmesine ilişkindir.  

Başkanlığımızın 25/04/2015 tarihli, 2013/I sayılı Genel yazısında; "Vatandaşların istemi 
dışında gerçekleştirilen siyasi parti üye kayıtlarının iptali için noter aracılığı ile yapılan 
başvuruların vatandaşlara ek külfet getirdiği ve daha fazla mağduriyetlerine yol açtığı göz 
önünde bulundurularak, ilgilinin kimliği ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak 
kendi isteği olmadan yapılan üyelik kaydının iptalini talep etmesi halinde, ilgilinin kimlik tespiti 
yapıldıktan sonra, siyasi parti üyelik kaydının silinmesi için belgelerin Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilmesi gerekmektedir." şeklinde belirtilmiştir.  

Kurulumuzun 11/08/2016 tarihli,  2016/417 sayılı kararı ile her ne gerekçe ile olursa 
olsun, siyasi parti üyeliğinden istifa dilekçesinin ilçe seçim kurullarınca alınıp, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerektiğine karar verilmiştir.  

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; ilçe seçim kurulu başkanlıkları 
aracılığıyla muhabere kayıtlarında bulunan parti üyeliğinden istifa eden kişilere ait; adı, soyadı 
ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası bilgilerinin istemleri halinde ilgili siyasi parti ilçe 
başkanlıklarına verilmesinde bir sakınca görülmediğinden aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.  

 S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle; 

 1- İlçe seçim kurulu başkanlıkları aracılığıyla, muhabere kayıtlarında bulunan parti 
üyeliğinden istifa eden kişilere ait; adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası 
bilgilerinin, istemleri halinde ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına verilmesine, 
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 2- Karar örneğinin;  
 a) İl ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,  
 b) Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığına gönderilmesine,  

12/09/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

   Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Sadi SARIYILDIZ 

    
 
 

Üye Üye Üye Üye 
Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI 

    
 

 
 

Üye Üye Üye 
Z.Nilgün HACIMAHMUTOĞLU Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU 
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