AK PARTİ'DE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI
DÜN BAŞLADI
25.04.2018

Ak Parti Niğde Seçim İşleri Başkanı Özgür Hakan Bilgili, aday adaylık süreci ile
alakalı yazılı bir basın açıklaması yaptı.
Aday olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konulara açıklık getirdi.
24 Nisan 2018 tarihinde başvuruların başladığını, 29 Nisan Nisan 2018 Pazar günü sona
ereceğini belirtti ve şu açıklamalarda bulundu; ‘’AK Parti'den milletvekili aday adayı
olmak isteyenler başvuruyu doğrudan il başkanlıklarına ya da Genel Merkeze
yapabileceklerdir. Bunun için başvuru formu ve gerekli belgeler bizzat aday tarafından
elden teslim edilmelidir.’’
Ak Parti Üyesi Olmayanlar Aday Olabilir mi?
Seçim İşleri Başkanı Bilgili ; ’’Adaylık başvurusunda bulunan kimsenin AK Parti'ye
üye olması zorunlu değil. Ancak bir başka partiye üyeyse o partiden istifasının noter
onayı olması gerekiyor.’’ dedi
Başvuruda ne kadar ücret alınacağı konusuna ilişkin ise; ‘’AK Parti milletvekili aday
adaylık ücretleri erkek, kadın ve engelliler için farklı. Erkek adaylar: 6.000 TL
Kadın ve Genç(18-25 yaş arası) adaylar: 3.000 TL
Engelli adaylar: 1.000 TL ücreti Ak Parti Genel Merkez hesabına yatırmaları gerekiyor.
Vakıflar Bankası, Ankara Yenişehir Şubesinin TR260001500158007293586808 no’lu
AK Parti Genel Merkez hesabına yatırılacak. Başvururken banka dekontunda aday
adayının T.C.Kimlik numarası ve adresinin yazılması gerekiyor.
ADAYLIK BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER;
1) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek),
2) Diploma sureti, (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle
onaylanacak)

3) Nüfus Kayıt Örneği (T.C. Kimlik Numarası bulunacak ve Nüfus Müdürlüklerinden
alınacak),
4) Askerlik Belgesi
5) 2 adet vesikalık fotoğraf,
6)Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya
emeklilik dilekçelerinin fotokopisi.
BAŞVURU İÇİN İSTİFA ETMESİ GEREKENLER KİMLER:
Bilgili kimlerin istifa etmesi gerektiği konusunu şöyle açıkladı; ‘’Milletvekili aday
adayı olmak için kamu görevinde olanların istifa etmesi gerekiyor.
Bu kişiler; 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) Memurlar, g) Belediye başkanları, h) Subaylar ile
astsubaylar, i) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, j) Belediye
meclisi üyeleri, k) İl genel meclisi üyeleri, l) Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst
kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim
kurullarında görev alanlar’’
TEMAYÜL YAPILACAK MI!

Aday adaylık başvuru süresi sona erdikten sonra 2-3 Mayıs tarihlerinde temayül
yoklamasının yapılacağını belirten Bilgili, seçimin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı
olmasını diliyorum diyerek sözlerini noktaladı.

