1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde
Uygulanacak

ADAYLIK BAġVURULARINA DAĠR USUL VE ESASLAR

1. BAġVURU TARĠHLERĠ
BaĢvurular 31 Ağustos 2015 (Pazartesi) ile 3 Eylül 2015 (PerĢembe) tarihleri arasında
yapılacaktır. (Ġl baĢkanlıklarımızda hafta sonları da baĢvuruların kabulü için yetkili kiĢiler
hazır bulundurulacaktır.)
2. BAġVURU YERĠ
2.1. Milletvekili adaylık baĢvurusu AK PARTĠ Genel Merkezi’ne veya Ġl
BaĢkanlıklarına, ALINDI BELGESĠ karĢılığında, bizzat yapılır (Tüzük md.123).
2.2. Ġl BaĢkanlıklarımız, baĢka iller için yapılabilecek adaylık baĢvurularını da kabul eder.
Bu durumda, baĢka iller için yapılan baĢvurular için ayrı bir klasör düzenlenecektir.
3. BAġVURU ġEKLĠ
3.1. BaĢvurular, Ġl baĢkanlıklarımızdan alınacak basılı formlar veya partimizin
www.akparti.org.tr internet adresinde yer alan formlar bilgisayar ortamında veya el yazısı
ile doldurularak, baĢvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle,
yetkili mercilere bizzat yapılacaktır.
3.2. BaĢvuru aidatını yatırmayanların baĢvurusu iĢleme konulmaz. Adayın baĢvuru aidatını
yatırdığına dair makbuz sureti baĢvuru formuna eklenecektir.
3.3. BaĢvuru formları ilgili teĢkilat kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve
sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday baĢvurusunu yapana, baĢvurunun
alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “Alındı Belgesi” imzalanıp mühürlenmek
suretiyle verilecektir (EK.1).
4. BAġVURUYA EKLENECEK BELGELER
1) ArĢiv kayıtlı adli sicil belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek),
2) Diploma sureti,
3) Nüfus cüzdanı sureti (T.C. Kimlik Numarasını gösterir),
4) Askerlik durum belgesi,
5) Banka dekontu (Başvuru aidatının yatırıldığına dair),
6) 2 adet vesikalık fotoğraf,
7) Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuĢ istifa veya
emeklilik dilekçelerinin fotokopisi

5. BAġVURU AĠDATI
5.1. Adaylık baĢvurusu yapan erkeklerden 5.000 TL., kadınlardan 2.500 TL. baĢvuru
aidatı alınır.
5.2. Engel oranı %40 ve üzerinde olan engellilerden baĢvuru aidatı alınmaz. (Metnin
sonundaki açıklama notuna bakınız.)
5.3. BaĢvuru aidatı, Vakıflar Bankası, Ankara YeniĢehir ġubesinin
TR 2600 0150 0158 0072 9358 6808 nolu AK PARTĠ Genel Merkez hesabına
yatırılacaktır.
Banka dekontunda aday adayının T.C.Kimlik numarası ve adresi de yazılacaktır.
5.4. Ġl BaĢkanlıklarınca banka hesabı dıĢında baĢvuru aidatı tahsil edilmeyecektir.
5.5. Adaylık baĢvurusunda bulunan ve aidat yatırması gereken kimselerden, Parti hesabına
yatırılan baĢvuru aidatını aday olamaması durumunda geri talep etmeyeceğine dair
TAAHHÜTNAME alınıp, baĢvuru formuna eklenecektir (EK:2).
6. BAġVURU ġARTLARI
6.1. Anayasa’nın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 10 ve 11. maddelerinde belirtilen
nitelikleri taĢıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları, Partimizden adaylık baĢvurusunda
bulunabilirler.
6.2. BaĢka bir siyasi partinin üyesi olup da partimizden adaylık baĢvurusunda bulunmak
isteyen kimselerin, üye oldukları siyasi partiden istifa ettiklerine dair noter marifetiyle
gönderilmiĢ istifa bildirimlerini de baĢvuru formuna eklemeleri zorunludur.
6.3. ADAY ADAYI OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ KANUNĠ ġARTLAR
Milletvekili adaylık baĢvurusunda bulunacak kimselerin, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanununun 10. ve 11. maddelerine göre aĢağıdaki Ģartları taĢımaları gerekmektedir:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,
2. 25 yaĢını doldurmuĢ olmak (18 Eylül 2015 günü itibarıyla),
3. En az ilkokul mezunu olmak,
4. Kısıtlı olmamak,
5. Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmıĢ olmak (muaf olanlar aday olabilir),
6. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-(a-b) hükmüne göre,
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve
gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluĢlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün
memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,
yasaklanmıĢ olmamak,
8. Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa
olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiĢ olmamak,
9. Affa uğramıĢ olsalar bile;

a. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı
dıĢında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma veya Devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak,
b. Türk Ceza Kanununun Ġkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu
suçların iĢlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak,
c. Terör eylemlerinden mahkum olmamak,
d. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı
eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beĢinci
fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla iĢlemekten mahkum olmamak.
6.4. ADLĠ SĠCĠL KAYDINDA SABIKASI BULUNAN ADAY ADAYLARININ;
1- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesi (f) fıkrasında belirtilen
suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla
hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiĢ olanların, kesinleĢmiĢ
cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121., 122., 123., 124. veya
5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddelerine göre mahkumiyet kararlarına iliĢkin
olarak ayrı ayrı Memnu Hakların Ġadesi [kesinleĢme Ģerhli (açıklamalı)] kararlarının
onaylı bir örneğini,
2- Yine, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı
suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya
süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiĢ olup da cezaları ertelenmiĢ
olanların, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden
itibaren beĢ yıl içinde, baĢka bir suçtan hüküm giymemiĢ olduklarını kanıtlayabilmeleri
için söz konusu tecilli mahkumiyet [kesinleĢme Ģerhli (açıklamalı)] kararlarının onaylı
bir örneğini,
3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, taksirli suçlar hariç 1 yıl veya daha fazla veya
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11/f maddesinde belirtilen suçlardan
kesinleĢmiĢ hapis cezası bulunanların bu cezalarının infaz edildiğine veya infaz edilmiĢ
sayıldığına dair belgeyi,
BaĢvuru formuna eklemeleri zorunludur.
6.5. ADAY OLAMAYACAKLAR:
1. Yukarıda belirtilen kanuni Ģartları taĢımayanlar,
2. AK PARTĠ Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile Partimizden ihraç
edilenler,
3. AK PARTĠ Genel Merkezi tarafından Tüzükte öngörülen sebeplerle iĢten el
çektirilmesine karar verilen teĢkilat kademe yönetim kurulları ve baĢkanları ile disiplin
kurulu baĢkan ve üyeleri,
Partimizden Milletvekili adayı olamazlar.

6.6. ADAYLIK ĠÇĠN ĠSTĠFASI GEREKENLER
1- Aday olmak isteyen;
a) Hâkimler ve savcılar,
b) Yüksek yargı organları mensupları,
c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
f) Kamu kurumu ve kuruluĢlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet
bakımından iĢçi niteliği taĢımayan diğer kamu görevlileri,
g) Belediye baĢkanları,
h) Subaylar ile astsubaylar,
i) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri,
j) Belediye meclisi üyeleri,
k) Ġl genel meclisi üyeleri,
l) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst
birliklerin ve bunların üst kuruluĢlarının ve katıldıkları teĢebbüs veya ortaklıkların yönetim
ve denetim kurullarında görev alanlar
en geç 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18.
maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır.
2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da, en geç 31 Ağustos
2015 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini
en geç 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerekmektedir.
6.7. Adaylık baĢvurusunda bulunan kimsenin Partimiz üyesi olması zorunlu değildir.
7) BAġVURULARIN GENEL MERKEZE GÖNDERĠLMESĠ
Ġl baĢkanlıklarına yapılan aday adaylığı baĢvuruları aĢağıdaki Ģekilde Genel Merkez
Seçim ĠĢleri BaĢkanlığı (SKM BaĢkanlığı)na teslim edilecektir.
7.1. Dosyaların Hazırlanması
1- Ġl baĢkanlıklarına yapılan baĢvuruların tamamı evrak asıllarıyla birlikte her bir
baĢvuru ayrı bir Ģeffaf dosyaya konulmak suretiyle klasörlere aday adaylarının ad ve
soyadına göre alfabetik sırada düzenli biçimde yerleĢtirilecek ve klasörün üzerine o Ġl’in
büyük harflerle adı yazıldıktan sonra aday adaylarının alfabetik sırada ad ve soyadı listesi
eklenecektir.
2- Birden fazla klasör kullanılan durumlarda klasörlere numara verilecek ve Ġl adı her
klasör üzerine yazılacaktır. Bu durumda aday adaylarının ad ve soyadı listesi sadece 1.
klasöre konulacaktır.

3- Ġstanbul, Ġzmir ve Ankara’da baĢvurular her bir seçim çevresi için ayrı ayrı yukarıda
belirtilen usule göre düzenlenecektir. Örneğin; “Ġstanbul 1 Nolu Seçim Çevresi Aday
Adaylığı BaĢvuruları.”
4- Tasnif, aday adaylarının 1.tercihlerine göre yapılacaktır.
5- Aday adaylığı baĢvuru formlarının birer fotokopisi alınarak Ġl baĢkanlıklarınca
muhafaza edilecektir.
6- Genel Merkez’e doğrudan yapılan aday adaylığı baĢvurularının birer sureti de teslimat
sırasında Ġl baĢkanlıklarına Genel Merkez’ce verilecektir.
7.2. Dosyaların Genel Merkeze Teslimi
1- Yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan baĢvuru dosyaları, Ġl BaĢkanı veya Ġl
Seçim ĠĢleri BaĢkanı ile Ġl Sekreteri tarafından en geç 4 Eylül 2015 Cuma günü saat
20.00’e kadar Genel Merkez Seçim ĠĢleri BaĢkanlığı (SKM. BaĢkanlığı)na ALINDI
BELGESĠ karĢılığında bizzat teslim edilecektir.
2- Zorunlu hallerde teslimat Ģartları için Genel Merkez SKM BaĢkanı ile görüĢülecektir.
3- BaĢvuru dosyalarında tüm evrakların eksiksiz olduğu kontrol edilecektir.

ENGELLĠLERLE ALAKALI NOT : 01/7/2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında
Kanunun 3.maddesinin (c) bendinde; engelli: “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde
çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve
etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey”,”olarak
tanımlanmıĢtır. Engellilere sağlanan hak ve hizmetlerden faydalanmak için Özürlülük Ölçütü,
Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe
uygun olarak sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporunda
engel oranı %40 ve üzeri olması durumunda ülkemizde engellilere yönelik hak ve
hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bu sebeplerle; aday adaylığı müracaatlarında Kanunen
engelli statüsünde olan kimselerden “baĢvuru aidatı” alınmayacaktır. Ancak bu
kimselerin;duruma dair “Sağlık Kurulu Raporu” veya Aile ve Sosyal Politikalar Ġl
Müdürlükleri tarafından verilen “Engelli Kimlik Kartı” suretini ibraz etmeleri Ģarttır. Engelli
kimlik kartı, doğuĢtan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel,
ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk (%40) veya daha yüksek bir oranda
kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olan engelli bireylere verilmektedir.

EKLER
1-ALINDI BELGESĠ (Bu belgeler, Ġl BaĢkanı veya Ġl Seçim ĠĢleri BaĢkanı ya da Ġl
Sekreterlerince imzalanacaktır.)
2-TAAHHÜTNAME

3-ADAY ADAYLIĞI BAġVURU FORMU

ALINDI BELGESĠ
26.Dönem Milletvekili Genel Seçimi
ADAY ADAYININ:
Adı Soyadı:……………………………………..……………..…………………...….
Aday Adayı Olduğu Ġl Seçim Çevresi:……………………………………..…………
BaĢvuru Nosu:…………………………..…

BaĢvuru Tarihi:…../…/2015

BELGEYĠ DÜZENLEYENĠN:
Adı ve Soyadı:…………..……………..……………….………………………….
Mühür/Ġmza

TAAHHÜTNAME

ADALET VE KALKINMA PARTĠSĠ GENEL BAġKANLIĞI’NA
01 Kasım 2015 tarihinde yapılacak 26.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, aday adaylığı
baĢvurusu için partinizin hesabına yatırmıĢ olduğum baĢvuru aidatını, adaylığım uygun
bulunmadığı takdirde hiçbir Ģekilde geri talep etmeyeceğimi, kabul ve taahhüt ederim.
…../…/2015
ADAY ADAYININ:
Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………..
Ġmzası

