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14 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ 

ADAYLIK BAŞVURULARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 
 
 

 
1. BAŞVURU TARİHLERİ 
Başvurular, 16.03.2023 Perşembe saat 21.00’a kadar devam edecektir.   

 

2. BAŞVURU YERİ 
Milletvekili adaylık başvurusu AK PARTİ Genel Merkezi’ne veya İl Başkanlıklarımıza,  

alındı belgesi karşılığında, bizzat yapılacaktır  (Tüzük md.123). 

 

3. BAŞVURU ŞEKLİ 
3.1. Adaylık Başvuruları, basvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan formların, E-BAŞVURU 

yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılmak suretiyle adaylık ön 

başvurusu yapılabilecektir. 

3.2. Başvurunun kesinleşmesi için aday adayları, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek 

sistemde doldurdukları formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme 

konulmayacaktır.  

3.3. Adaylık başvurusunu basvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan E-BAŞVURU 

yöntemiyle  yapamayanlar, ilgili Teşkilat birimine  giderek de bizzat başvuru işlemlerini 

yaptırabileceklerdir. 

3.4. Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra 

numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana, başvurunun 

yapıldığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “Alındı Belgesi” imzalanıp mühürlenerek 

verilecektir. (EK:1) 

 

4. BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER 
4.1. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilerek adliyelerden 

veya e-Devlet üzerinden), 

4.2. Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında, Parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle 

onaylanacaktır. 

4.3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik Numarasını gösterir şekilde), 

4.4. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden 

alınabilir) 

4.5. AFAD’ın; 

 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kızılay Ticari Şube  

 IBAN NO: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99 

 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bakanlıklar Şubesi  

 IBAN NO: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28 

 Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi  

 IBAN NO: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04 

Numaralı Deprem Yardım Kampanyası hesaplarından herhangi birisine, 11 Mart 2023 

tarihi ve sonrasında bağış yapıldığını gösterir banka dekontu (Banka dekontuna aday 

adayının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihi yazılacak). 
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4.6. Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya 

emeklilik dilekçelerinin fotokopisini  

4.7. Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları ‘Engelli Kimlik Kartı’ veya ‘Sağlık 

Kurulu Raporu’ fotokopisini ekleyeceklerdir. 

 

5. BAŞVURU İÇİN BAĞIŞ MİKTARI 

5.1. Erkek aday adayları 20.000 TL, kadın ve 18-30 yaş arası genç (14.05.2005-14.05.1993 

tarihleri arasında doğmuş olan) aday adaylarından 10.000 TL, engelli aday adaylarından 

5.000 TL Deprem Yardım Kampanyasına bağış yapacaktır (Sağlık Kurulu Raporunda engel 

oranı %40 ve üzeri olan engelliler söz konusu bu imkandan istifade edebilecektir. Ancak bu 

kimselerin; engelliliğine dair “Sağlık Kurulu Raporu” veya Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlükleri tarafından verilen “Engelli Kimlik Kartı” suretini ibraz etmeleri şarttır).  

5.2. Bağışlar; 

 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kızılay Ticari Şube  

 IBAN NO: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99 

 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bakanlıklar Şubesi  

 IBAN NO: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28 

 Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi  

 IBAN NO: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04 

Numaralı Deprem Yardım Kampanyası hesaplarından herhangi birine yatırılacaktır. Banka 

dekontunda aday adayının adı soyadı, T.C.Kimlik numarası ve doğum tarihi yazılacaktır. 

5.3.  İl Başkanlıklarımız AFAD’a yapılan bağışın dışında aday adayından herhangi bir ücret 

talep etmeyecektir. 

 

6. BAŞVURU ŞARTLARI 
6.1. Anayasa’nın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 10,11 ve 12. maddelerinde belirtilen 

nitelikleri taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Partimizden adaylık başvurusunda 

bulunabilirler. 

6.2. Seçime katılma yeterliliği taşıyıp seçime katılmayan siyasi partinin üyesi olup da 

Partimizden adaylık başvurusunda bulunmak isteyen kimseler, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi 

partinin yazılı muvafakatini başvuru formuna eklemek zorundadır.  

6.3. Başka siyasi partinin üyesi olup da Partimizden adaylık başvurusunda bulunmak isteyen 

kimseler, üye oldukları siyasi partiden istifa ettiklerine dair ilçe seçim kurullarına verilmiş 

olan istifa dilekçesi ya da noter marifetiyle gönderilmiş istifa bildirimlerini de başvuru 

formuna eklemek zorundadır. 

 

7. ADAY OLAMAYACAKLAR: 
7.1. Anayasa’nın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 10 ve 11. maddelerinde belirtilen 

niteliklerini taşımayanlar, 

7.2. AK PARTİ Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile Partimizden ihraç 

edilenler, 

7.3. AK Parti Genel Merkezi tarafından tüzükte öngörülen sebeplerle işten el çektirilmesine 

karar verilen teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile disiplin kurulu başkan ve 

üyeleri Partimizden Milletvekili adayı olamazlar. 
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8. ADAYLIK İÇİN İSTİFASI GEREKENLER 
8.1. Aday olmak isteyen; 

a) Hâkimler ve savcılar, 

b) Yüksek yargı organları mensupları, 

c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, 

d) Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, 

e) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet 

bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, 

f) Belediye başkanları, 

g) Subaylar ile astsubaylar, 

h) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, 

i) Belediye meclisi üyeleri, 

j) İl genel meclisi üyeleri, 

k) 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, en geç 1 6 .0 3 . 20 23  P e rş em b e  gü nü  s a a t  

1 7 .0 0’ a  k ad a r ,  2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma 

isteğinde bulunmak zorundadır. 

8.2. Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların, en geç 1 6 .0 3 . 20 23  

P e rş em b e  günün d e n  geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 

1 6 .0 3 . 20 23  P er ş emb e  s aa t  1 7 . 00 ’ ye  k ad a r  vermeleri gerekmektedir. 

 

9. BAŞVURULARIN GENEL MERKEZE GÖNDERİLMESİ 

İl başkanlıklarına yapılan aday adaylığı başvuruları, aşağıdaki şekilde Genel Merkez Seçim 

İşleri Başkanlığı’na teslim edilecektir. 

9.1. Dosyaların Hazırlanması 

a) İl başkanlıklarına yapılan başvuruların tamamı evrak asıllarıyla birlikte her bir başvuru ayrı 

bir şeffaf dosyaya konulmak suretiyle klasörlere, aday adaylarının ad ve soyadına göre 

alfabetik sırada düzenli biçimde yerleştirilecek ve klasörün üzerine o İl’in büyük harflerle adı 

yazıldıktan sonra aday adaylarının alfabetik sırada ad ve soyadı listesi eklenecektir. 

b) Birden fazla klasör kullanılan durumlarda klasörlere numara verilecek ve İl adı her klasör 

üzerine yazılacaktır. Bu durumda aday adaylarının ad ve soyadı listesi, sadece 1. klasöre 

konulacaktır. 

c) İstanbul, İzmir,  Ankara ve Bursa’ da başvurular, her bir seçim çevresi için, yukarıda 

belirtilen usule göre düzenlenecektir. ( Örneğin; “İstanbul 1 Nolu Seçim Çevresi Aday 

Adaylığı Başvuruları.”) 

d) Tasnif, aday adaylarının 1.tercihlerine göre yapılacaktır. 

e) Aday adaylığı başvuru formlarının birer fotokopisi alınarak il başkanlıklarınca muhafaza 

edilecektir. 

f) Genel Merkez’e yapılan aday adaylığı başvurularının birer sureti, Genel Merkez tarafından, 

teslimat sırasında İl başkanlıklarına verilecektir. 
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9.2. Dosyaların Genel Merkeze Teslimi 

a) Yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyaları, İl Başkanı veya İl 

Seçim İşleri Başkanı ile İl Sekreteri tarafından en geç 17.03.2023 Cuma günü saat 15.00’e 

kadar Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığına Alındı Belgesi karşılığında bizzat teslim 

edilecektir. 

b) Zorunlu hallerde teslimat şartları için Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı ile 

görüşülecektir.  

c) Başvuru dosyalarında tüm evrakların eksiksiz olduğu kontrol edilecektir. 

 

 

EKLER 

1- ALINDI BELGESİ (İl Başkanı, İl Seçim İşleri Başkanı veya İl Sekreteri tarafından 

imzalanacaktır.) 

2- MİLLETVEKİLİ TAAHHÜTNAMESİ 

3- ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU FORMU 
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ALINDI BELGESİ 
 

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
 

 
ADAY ADAYININ: 

Adı  Soyadı  :……………………………………..………... 

T.C. Kimlik No :……………………………………..…………  

Seçim Çevresi          :…………………………..            Başvuru Tarihi: …../.…/2023 

 
 
 

BELGEYİ DÜZENLEYENİN : 
 
 

Adı ve Soyadı :…………..…………………….………….. 

Görevi  :…………………………………………….  

 

Mühür/İmza 
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Tarih: …/03/2023 

 
 

MİLLETVEKİLİ TAAHHÜTNAMESİ 
 

 
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 

Genel seçiminde AK PARTİ ’den milletvekili aday adayı olmuş bulunuyorum. 

Milletvekili seçilmem halinde; 

1) Seçim çevremde ikamet edeceğimi, 

2) TBMM’nin ve Parti Grubumuzun çalışma usul ve esaslarına uyacağımı, 

3) TBMM’nin çalışmadığı veya Partimizce başka bir görevlendirmede 

bulunulmadığı hallerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi, 

4) Seçim çevremde bulunduğum süre içerisinde de şehrim ve teşkilatımızla 

ilgili sorumluluklarımı bihakkın yerine getireceğimi, 

5) Vatandaşlarımızla olan bağımı sürekli kılacağımı ve bu bağı seçen-seçilen 

ilişkisinden öte gönül birlikteliğine dayandıracağımı, 

6) “Türkiye Yüzyılı” inşasında var gücümle çalışacağımı,  

            Kabul ve taahhüt ederim. 

 

……………… 
AK PARTİ 

Milletvekili Aday Adayı 


