




Adalet ve Kalkınma Partisi, hâkimiyetin millete ait olduğu ilkesinden 
doğan, milli iradeyi iktidara taşıma iddiasıyla yola çıkan bir partidir.

Gayemiz devletimizi yüceltmek, milletimize hizmet etmektir. 

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturunu siyasetinin merkezine 
yerleştiren AK Parti iktidarı, yılmadan, yorulmadan, emin adımlarla 
2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru ilerlemektedir. 

Başarı hikâyemiz, kadını, yaşlısı, engellisi,  genci ve toplumun 
istisnasız bütün unsurları ile el ele vererek birlikte hareket etmenin 
bereketiyle 14 yıldır yenilenerek devam etmektedir.  

AK Parti Kadın Kolları da hareketimizin temel unsurlarından 
biri olarak bu anlayışla faaliyetlerini sürdürmekte, öncelikle 
kadınlarımız olmak üzere halkımızın tamamının bu başarı hikâyesini 
sahiplenmesini hedeflemektedir. 

Kurucu Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, “Kadın siyasetin öznesidir” demiştir. Kadın, milletin de 
öznesidir. Toplumun yarısı kadınlardan meydana geldiği gibi, diğer 
yarısını da anne rolüyle yine kadınlarımız yetiştirmektedir.

Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde kadınlarımızın gösterdiği 
gayretin çok büyük bir payı vardır ve bundan sonra da böyle 
olacaktır.  

AK Parti Kadın Kolları teşkilatımız bugüne kadar kendisinden 
beklendiği gibi bir performans göstererek hızlı bir şekilde büyüme 
sağlamış, 4 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın en büyük kadın 
teşkilatı olmuştur. 

Bu başlı başına büyük bir hizmettir. 

Kadın Kollarımız; Genel Merkez başta olmak üzere, 81 il, 919 ilçe, 
mahalle, belde ve köy teşkilatlarımızda AK Parti hedeflerinin 
gerçekleştirilebilmesi için fedakârca çalışmaktadır.

1947 seçimlerinde Mersin Arslanköylü kadın kahramanlar “Oyum 
namusumdur” diyerek sandıklara nasıl sahip çıktılarsa, bizim 
AK Kadınlarımız da 2002’den bu yana girdiğimiz her seçimde 
sandıklarımıza öylece sahip çıkarAK Partimizi zaferden zafere 
taşımışlardır.

Nene Hatunlar, Şerife Bacılar Kurtuluş Savaşı’nda nasıl destanlar 
yazdılarsa bizim AK bacılarımız da 15 Temmuz gecesinde milli 
iradeye darbe vurulurken ellerinde bayrak, dillerinde dualarla 
tankların ve jetlerin karşısında 
destanlar yazmışlardır.

“Daima Hizmet-Daima Millet” diyerek parti teşkilatımızda 
vazifeye koşan ve her birinin ismi gönlümüze kazınan AK KADIN 
KARDEŞLERİME şükranlarımı sunuyorum. 

Ebediyete intikal etmiş teşkilat mensuplarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın.

Binali YILDIRIM
GENEL BAŞKAN ve BAŞBAKAN



Lütfiye Selva ÇAM
AK PARTİ Genel Merkez

Kadın Kolları Başkanı
Ankara Milletvekili

15 Temmuz gecesi İkinci Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında 
önemli rol oynayan, Demokrasi Nöbetlerinde meydanları bir 
an bile boş bırakmayan, nenelerinden, analarından aldıkları 
öğretilerle kahramanlıklarını tüm dünyaya gösteren aziz 
kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Anadolu insanının dertleri ile dertlenen, ülke meselelerinde 
elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, Asım’ın nesline hak 
ettiği temiz geleceği sunmak için çalışan Sevgili AK Kadınlar, 
varlığınız bizim için güç, sizlerle birlikte siyaset yapmak onurdur.

81 İl Teşkilatımızda AK Parti çatısı altında siyaset yapmayı 
arzulayan veya aktif olarak yer alan kadınlarımızın, 
çalışmalarında istifade edebileceği, temel teşkilatçılık eğitimi 
konusunda bilgiler sunan Kadın Kolları Bilgilendirme Kitapçığı’nı 
hazırlamış bulunmaktayız. AK Kadın kimliği ile yerli ve milli 
siyaset yapan kadınlarımıza faydalı olacağına inandığım 
kitapçıkta, üyelikten kongrelerimize, danışma meclislerinden 
toplantı usullerine kadar pek çok konu ele alınmış ve sizlere 
yol gösterici olması amacıyla yayınlanmıştır. 

4.5 milyonluk üyesi ve örgütlenmesi ile hem niteliksel hem de 
niceliksel olarak dünyadaki emsallerinden farklı olan AK Parti 
Genel Merkez Kadın Kolları teşkilatı, siyasetteki etkin ve güçlü 
varlığını her geçen gün arttırarak sürdürecektir. Bu vesileyle, 
siyasette kadınların önünü açan yaklaşımı ile Kurucu Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a 
ve destekleri ile bizi her daim yüreklendiren Genel Başkanımız, 
Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’a şükranlarımızı sunuyor, 
bu değerli çalışma için emeği geçen teşkilat mensuplarımıza 
teşekkür ediyorum. 

AK hizmetlerde görüşmek dileğiyle…
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İsmimiz Akkadın
Öncelikle sizlere kendimizi tanıtalım;
Bizler 14 Ağustos 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin, parti tüzüğünün 83.maddesi uyarınca siyaset 
yapan kadınlarız. Siyaset; devlet işlerini düzenleme ve 
yürütme çalışmalarıdır. Biz de, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
birer vatandaşı olarak ülkemizin ve milletimizin geleceği 
için söz sahibi olmak, fikirlerimizi söylemek için siyaset 
yapmak istedik.

Çünkü;
AK Parti’de tek belirleyici güç milli iradedir yani 
milletimizin fikirleri ve istekleridir.

AK Parti’de siyaset yapan her birey ülkemizi milletimizi 
devletimizi bütünüyle korur, ayrıştırmaz, ötekileştirmez, 
bütünleştirir. İnsan merkezli siyaset yapar.
Sosyal devlet anlayışına önem verir.
Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesiyle 
insana hizmet eder.

Aileyi Türk toplumunun temeli kabul eder.
Milli ve manevi değerlerimize önem verir.
Biz kadınları güçlü kılar ki aile güçlensin, toplum güçlensin 
anlayışını taşır.

Yaradılış özelliklerimize uygun bir anlayışla 
erkekleşmeden kadın olarak siyaseti AK Parti’de 
yapabileceğimize inandık.

MERHABA

SİYASETİ AK PARTİ’DE YAPIYORUZ
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Ülkemizi ve milletimizi seven kadınlar olarak, bütün 
coğrafyanın kardeşliğini huzurunu birlik ve beraberliğini 
sağlamayı kendine düstur edinen AK Parti’de siyaset 
yapmak bizim için şereftir.

Gelecek nesillerde bizimde emeğimiz vardır. Asım’ın neslini 
yetiştirecek kadınlarımız için çalışan AK Parti’de siyaset 
yapmak bizim için onurdur.

Biz kadınız; örflerimiz ananelerimiz milli ve manevi 
değerlerimiz bizim vazgeçilmezlerimizdendir. AK Parti 
muhafazakar demokrasi anlayışıyla değerlerimize saygı 
duyarak siyaset yapmamızı sağladı. Bu coğrafyada 
yaşayan tüm kadınların dini milli manevi değerlerini 
yaşayarak varolmaları için AK Parti’de siyaset yapmak 
bizim için bir gururdur. 

Biz kadınız; kalıcılık, istikrar, süreklilik bizim fıtratımızda 
var. 2001 yılından beri hiçbir zorluktan yılmadan “halka 
hizmet hakka hizmet” anlayışıyla halkına hizmet eden AK 
Parti’de siyaset yapmak bizim için hak yolunda yürümektir.

Tarihimize, medeniyetimize, ülkemize, partimize ve 
teşkilatımıza yakışan bir siyaset anlayışıyla, dinleyerek, 
uzlaşarak ve kucaklayarak çalışacağımıza; bizleri 
ayrıştıracak ve küçültecek fitnelere izin vermeyeceğimize, 
teşkilatımızın her üyesini eşdeğerde göreceğimize; her 
türlü israftan kaçınacağımıza; hakkaniyetli davranıp 
görevi ehline vereceğimize namusumuz ve şerefimiz 
üzerine yemin ederiz.

PARTİMİZE ÜYE OLUP AKTİF OLARAK 
SİYASETE BAŞLAYINCA BİR SÖZ VERDİK:
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İşte dev bir çınar olan AK Parti’nin yaprakları da üyeleridir. 
Ne kadar çok üyemiz olursa o kadar çok gürleriz. Bu 
sebeple üye olmamız ve yeni üyeler kazandırmamız çok 
önemli ve gerekli. Üye yaparken kesinlikle üyenin rızası, 
haberi ve imzası olmalı. Aksi takdirde hem biz hem de 
teşkilatımız hukuki ve cezai sıkıntılar yaşabiliriz.
Üye olmak Partimize aidiyet duygusunu sağlar. Bu 
sebeple her Akkadının çantasında mutlaka boş üye 
formu olmalıdır. Gereken durumda üye olmak isteyen 
vatandaşımızın bilgileri eksiksiz olarak üye formuna 
doldurulmalı ve bu form en kısa süre içinde görev yapılan 
teşkilat binasına ulaştırılıp, yetkiliye teslim edilmelidir.

Yeni üyemize hayırlı olsun diyelim ve hemen soralım;
AK Parti Teşkilatında aktif olarak çalışmak ister misiniz?

ATALARIMIZIN ÇOK GÜZEL BİR SÖZÜ 
VAR: “AĞAÇ YAPRAĞIYLA GÜRLER”

ÜYELİK
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Siyasi partilerin belirli zamanlarda tüm üyelerini davet 
ederek, yaptıkları çalışmaları anlattıkları ve yeni 
Yönetimlerini seçtikleri genel kurul toplantısına kongre denir.
Partimizin belde, ilçe, il ve Genel Merkez teşkilatında 
görev yapmak isteyen kadınlarımız mutlaka bu 
kongrelerde yapılmış seçimler ile göreve gelmiş olmalıdır. 

Kongreler tüzüğümüze göre en az 2 yıl, en çok 3 yılı 
doldurmadan yapılır. Sırasıyla önce belde kongreleri yapılır. 
(nüfusu 5000’den az olan beldelerde kongre yapılmaz; 
belde başkanını Genel Merkezle istişare ederek il 
başkanlığı atar).sonra ilçe kongreleri tamamlanır.

İlçe kongrelerini bitiren il başkanlıkları il kongrelerini yaparlar.
81 ilimizin kongreleri yapılıp bitincede Genel Merkezimizin 
büyük kongresi olur.

Kongrelerde partinin tüzüğüne uygun olarak seçilmiş 
üyeleri oy kullanır. Bu üyelere delege denir.

PARTİ KONGRESİ NEDİR? 
NASIL DÜZENLENİR?TEŞKİLAT ŞEMASI

BELDE
KÖY/MAHALLE

ANA KADEME

GENEL MERKEZ
KADIN KOLLARI

GENEL MERKEZ

BELDE
KÖY/MAHALLE

BELDE
KÖY/MAHALLE
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• Partili milletvekilinin eşi ve ikinci dereceye kadar hısım 
ve akrabaları ile bunların eşleri, ilgili milletvekilinin 
seçim çevresindeki teşkilatta aynı anda kademe başkanı 
olamazlar.

• Partili belediye başkanının eşi ve ikinci dereceye kadar 
hısım ve akrabaları ile bunların eşleri, ilgili belediye 
çevresinde teşkilatta aynı anda kademe başkanı olamazlar.

• İl, ilçe ve belde başkanlarının eşleri ve ikinci dereceye 
kadar hısım ve akrabaları ile bunların eşleri, görev yeri 
olan teşkilatın diğer kademelerinde aynı anda kademe 
başkanı olamazlar.

• İkinci dereceye kadar hısım ve akrabalığı olan partili 
üyeler ve eşleri, aynı anda aynı Yönetim kurulunda 
yer alamazlar.

• Bir kongre döneminde, alt teşkilatın kongresinde 
başkanlığa ya da Yönetim kuruluna seçilen kişiler, üst 
teşkilatın kongresinde aday olamazlar.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında veya bunlara bağlı 
şirketlerde çalışanlar bu görevlerinden ayrılmadıkça 
teşkilatta kademe başkanı olamazlar.

KONGRE SEÇİMLERİ İÇİN 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
TEŞKİLAT İLKESİ

BELDE KONGRELERİ
Belde kongresinde hem belde başkanı ve belde asil-yedek 
Yönetim kurulu hem de ilçe kongresinde oy kullanacak 
ilçe delegeleri seçilir. Belde delegeleri tüzüğe uygun olarak 
seçilmiş beldeye kayıtlı 100 üye + mevcut belde başkanı 
+ mevcut belde Yönetim kurulu üyelerinden oluşur. 
Beldenin ne zaman kongre yapacağına beldenin bağlı 
olduğu ilçe Yönetim kurulu Karar verir.
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İlçe kongresinde hem ilçe başkanı ve ilçe asil-yedek 
Yönetim kurulu hem de il kongresinde oy kullanacak asil 
ve yedek il delegeleri seçilir. İlçenin delegeleri tüzüğe 
uygun olarak seçilmiş ilçeye kayıtlı 400 üye + mevcut ilçe 
başkanı + mevcut ilçe asil Yönetim kurulu üyelerinden 
oluşur. İlçenin ne zaman kongre yapacağına ilçenin bağlı 
olduğu il Yönetim kurulu Karar verir.

İLÇE KONGRELERİ

İL KONGRELERİ
İl kongresinde hem il başkanı, il asil-yedek Yönetim 
kurulu, il disiplin kurulu asil-yedek üyeleri, hem de 
büyük Genel Merkez kongresinde oy kullanacak Genel 
Merkez delegeleri seçilir. İlin delegeleri tüzüğe uygun 
olarak seçilmiş, ilçelerden gelen 600 üye+mevcut il 
başkanı+mevcut il asil Yönetim kurulu üyelerinden oluşur. 
İlin ne zaman kongre yapacağına Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Karar verir.
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Partimiz kademe başkanının, merkez Karar ve Yönetim 
kurulu ile merkez disiplin kurulu’nun asil ve yedek 
üyelerini ve Genel Merkez parti içi demokrasi hakem 
kurulu üyelerinin seçildiği kongredir.

Kadın kolları Genel Merkez büyük kongresinin ne 
zaman yapılacağına ise ana kademe Genel Merkez 
teşkilat başkanının oluruyla kadın kolları merkez Karar 
ve Yönetim kurulu üyeleri Karar verir. Büyük kongrenin 
delegeleri tüzüğe uygun olarak seçilmiş illerden gelen 1100 
kişi+mevcut genel başkan+mevcut Genel Merkez Yönetim 
kurulu üyeleridir.

Kongrelerin daveti ve duyurusu en az 15 gün önceden yapılır. 
Kadın kolları kongreleri için salonun temini ve hazırlık 
masrafları bulundukları teşkilatın ana kademe teşkilat 
başkanlığı tarafından karşılanır.

GENEL MERKEZ
BÜYÜK KONGRESİ

Kongreleri divan dediğimiz bir kurul yönetir. Divan 
salonda bulunan belli sayıda delegenin imzasını taşıyan 
dilekçe ile isim teklif etmesiyle seçilir. Bu isimler salonda 
okunur, salondaki delegenin onayına sunulur. Delegenin 
çoğunluğunun kabul oyunu alan isimler divana seçilir. 
Divan 5 ya da 7 gibi tek sayıdan oluşur. Bu kişilerin 
arasından bir divan başkanı ve bir başkan yardımcısı 
seçilir. Diğer üyeler kâtip üyedir. Bu dakikadan itibaren 
kongreyi divan başkanı ve divan kurulu yönetir.

DİVAN
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Divan gündemi okur, açılış konuşmaları ve protokol 
konuşmaları yapılır. Ardından faaliyet raporu okunur. 
Faaliyet raporu salonun onayına sunulur. Oylayarak ibra edilir.

Divan salona seslenerek başkan adayları ve Yönetim 
listelerini ister. Başkan adayı olmak isteyenler Yönetim 
listelerini imzalı bir örnekle divana sunarlar. Divan bu 
listeleri yüksek sesle salona okur ve ör:30 dakika gibi bir 
süre vererek, bu süre içinde listelere herhangi bir itiraz 
olmaması durumunda seçimlere geçilir.

Seçimler gizli oy açık tasnif şeklinde yapılır. Seçime katılan 
delegelerin en fazla oyunu alan başkan adayı başkan seçilir. 
Bu başkanın listesi de Yönetim kurulu olarak seçilmiş olur. 
Kongre ile seçilmiş Yönetim kurulu üyesi tüzüğe aykırı bir 
davranış içinde olmadıkça kesinlikle değiştirilemez.

Seçilen başkan kongreden hemen sonra Yönetim kurulunun 
içinden başkan yardımcılarını seçer. Başkan ve başkan 
yardımcılarından oluşan bu kurula Yürütme Kurulu denir.
Bazı durumlarda kongre süresi dolmadan başkan ve 
Yönetim kurulu değişikliklerine gidilebilinir.

Genel Merkezin yetkisinde ve izniyle yapılan bu değişikliğe 
atama deriz. Kongre ve seçim olmadan bir başkan atanır 
ve bu başkan yine Genel Merkezle istişare ederek kendi 
Yönetimini oluşturur.

KONGRE AKIŞI

AK Parti çok büyük ve geniş bir teşkilattır
3 bölümden oluşur;
Ana kademe teşkilatı, kadın kolları teşkilatı, gençlik 
kolları teşkilatı

3 bölüme ayrılmanın amacı her teşkilata daha çok 
teşkilat üyesi dahil ederek safları sıkılaştırarak daha fazla 
insanımıza ulaşmak, ülkemize ve partimize hizmet edecek 
insan sayısını arttırmaktır. Bu 3 kademeninde çalışma ve 
toplantı usulleri aynıdır.
Şemayı birlikte inceleyelim.

Genel Merkez TEŞKİLATI
İL TEŞKİLATI

İLÇE TEŞKİLATI
BELDE TEŞKİLATI

KÖY-MAHALLE TEŞKİLATI
SANDIK YÖNETİM KURULU 

Genel Merkez TEŞKİLATI
İL TEŞKİLATI
İLÇE TEŞKİLATI
BELDE TEŞKİLATI
KÖY-MAHALLE TEŞKİLATI
SANDIK YÖNETİM KURULU

ANA KADEME

YAN KURULUŞLAR

KADIN KOLLARI GENÇLİK KOLLARI

TEŞKİLAT YAPISI

Genel Merkez TEŞKİLATI
İL TEŞKİLATI
İLÇE TEŞKİLATI                                  
BELDE TEŞKİLATI                               
KÖY-MAHALLE TEŞKİLATI                
SANDIK YÖNETİM KURULU            
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Genel Merkez teşkilatı başkentimiz Ankara’dadır. Partinin 
en üst Kararlarının alındığı yerdir. Bu sebeple Merkez 
Karar Yönetim Kurulu(mkyk) denilir. Burada alınan Kararlar 
81 il teşkilatına iletilir. İller bu Kararları ilçelere, ilçelerde 
belde teşkilatlarına iletirler. Belde teşkilatlarıda mahalle 
ve köylerine bildirir. 

Mahalleler ve köyler yaptıkları faaliyetleri belde 
teşkilatına, belde teşkilatı da ilçe teşkilatına rapor olarak 
sunar. İlçeler bu raporları birleştirerek il teşkilatına sunar. 
İl teşkilatı da kendi iline ait raporu Genel Merkeze sunar. 
Böylelikle çalışmalarda hiç bir zaman aksaklık olmaz.      
 işte bu sıralamaya siyasi hiyerarşi denir. Siyasi 
hiyerarşiye uyularak yapılan işlerde zaman ve kontrol 
kaybı yaşanmaz. 

Bu sıralamaya göre yapılan işlerde planlanan faaliyetler 
ile elde edilen sonuçların aynı olup olmadığı karşılaştırılır 
kaybı olmaz. Gerçekleşmeyen konular tespit edilir. Sorun 
nerede ise giderilmeye çalışılır.

Teşkilatımızda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar ve 
programlar yaparız. Kimin, ne zaman, nerede, ne yapacağı 
önceden belirlenir. Böylelikle belirsizlikler ortadan kalkar 
ve kontrol tam yapılır. Problemler önceden görülür ve 
hemen çözülür.

TEŞKİLATIMIZIN 
ÇALIŞMA USULÜ AK Parti’de iş bölümü çok önemlidir. İşi ehline vererek 

daha çok verim almak, daha hızlı hizmet verebilmek 
adına 14 tane değişik birim oluşturulmuştur. Başkan ve 
14 başkan yardımcısının oluşturduğu kurula biz Yürütme 
Kurulu diyoruz. Bunları sıralayalım:

1. Başkan 
2. Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu) 
3. Başkan Yardımcısı (Teşkilattan Sorumlu)
4. BaşkanYardımcısı (Seçim İşlerinden Sorumlu)
5. Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medyadan Sorumlu)
6. Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler ve Dış 

Temsilciliklerden Sorumlu)
7. Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalardan Sorumlu)
8. Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimlerden Sorumlu)
9. Başkan Yardımcısı (Ekonomiden Sorumlu)
10. Başkan Yardımcısı (Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden 

Sorumlu)
11. Başkan Yardımcısı (İnsan Haklarından Sorumlu)
12. Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşlerinden Sorumlu)
13. Başkan Yardımcısı (Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu)
14. Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinden Sorumlu)
15. Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter)

YÜRÜTME KURULU
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Genel Merkezde genel başkan, illerde il başkanı, ilçelerde 
ilçe başkanı, beldelerde belde başkanı, mahallelerde 
mahalle başkanıdır. Genel Merkezde aynı kişi kesintisiz en 
fazla 4 olağan dönem genel başkan seçilebilir.

İl, ilçe ve beldelerde aynı kişi kesintisiz en fazla 3 olağan 
dönem başkan seçilebilir.

• Başkanı olduğu bölgede kendi teşkilatının en üst 
temsilcisidir.

• Partinin kendi bölgesinde teşkilatlanmasını tamamlar.
• Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarının uyumlu 

çalışmasını sağlar.
• Partinin faaliyetlerini yürütür ve denetler.
• Kendi yardımcılarının uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar.
• Danışma meclislerini düzenli yaptırır. Kendi 

bölgesindeki partili milletvekili, belediye başkanları, 
meclis üyeleri ve teşkilat arasında ki uyumu sağlar.

• Başkanı olduğu teşkilatın hesaplarını denetler ve mali 
belgeleri mali ve idari işler başkanı ile birlikte imzalar.

• Partinin amacının ve hedeflerinin anlatılması için 
teşkilata eğitim çalışmaları düzenler.

• Üye sayısını arttırmak için çalışmalar yapar.
• Teşkilatının bütün iş ve çalışmalarının düzenli 

yürütülmesini sağlar ve denetler.

BAŞKAN

YÜRÜTME KURULUNUN 
GÖREVLERİ, YETKİLERİ 
VE İŞ BÖLÜMÜ

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Başkan—İl Başkanı—İlçe Başkanı -Belde Başkanı—
Mahalle Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Başkanı-İlçe Başkanı—İl 
Başkanı-Genel Başkan
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• Başkanın olmadığı zamanlarda başkanı temsil eder, 
toplantılara başkanlık yapar.

• Partinin genel başkanının grup ve basın toplantılarını 
takip ederek, partinin güncel söylemlerini kendi 
teşkilatına anlatır.

• Siyasi ve hukuki konularda parti adına toplantılar düzenler.
• Görev yaptığı bölg ede siyasi ve sosyal gelişmeleri takip 

edip bu anlamda partinin politikalarına olumlu katkıda 
bulunacak söylemler ve projeler üretir.

• Bölgesindeki diğer siyasi partileri takip eder, diyalog kurar. 
• Partinin misyon ve vizyonunu teşkilata ve halka 

anlatacak çalışmalar yapar.

1-SİYASİ VE HUKUKİ 
İŞLER BİRİM BAŞKANI
GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez Siyasi Ve Hukuki İşler Birim Başkanı—İl 
Siyasi Ve Hukuki İşler Birim Başkanı—İlçe Siyasi Ve Hukuki 
İşler Birim Başkanı -Belde Siyasi Ve Hukuki İşler Birim 
Başkanı—Mahalle Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Siyasi Ve Hukuki İşler Birim 
Başkanı-İlçe Siyasi Ve Hukuki İşler Birim Başkanı—İl Siyasi 
Ve Hukuki İşler Birim Başkanı-Genel Merkez Siyasi Ve 
Hukuki İşler Birim Başkan

• Parti teşkilatının karşılaştığı hukuki sorunlarla ilgilenir.
• Parti faaliyetlerinin kanunlara ve tüzüğe uygun 

yürütülmesini sağlar.
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• Görev yaptığı bölgenin sandık Yönetim kurullarına kadar 
teşkilatlanmasını gerçekleştirir, çalışmasını sağlar ve 
denetler.

• Teşkilatın tüm kademelerinin uyumlu çalışmasını sağlar.
• Üye artırıcı çalışmalar yapar.
• Üyelerin partinin sistemine kaydedilmesinden ve 

takibinden sorumludur.
• Sandık Yönetim kurullarını, seçim işleri birim başkanı ile 

kurar ve çalışmasını sağlar.
• Danışma meclislerini sekreterya birimi ile birlikte düzenler.
• Kongrelerin hazırlık çalışmalarını yapar, kongrede 

okunacak faaliyet raporunu hazırlar.
• Teşkilat içinde oluşabilecek sorun ve şikâyetleri 

çözümler gerektiğinde raporlar.
• Teşkilatlara seçim işleri ve ar-ge birimi ile birlikte 

eğitimler düzenler. 
• Teşkilatların nöbet çizelgesini hazırlar ve denetler.

2-TEŞKİLAT BİRİM 
BAŞKANI
GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez Teşkilat Birim Başkanı—İl Teşkilat Birim 
Başkanı—İlçe Teşkilat Birim Başkanı -Belde Teşkilat Birim 
Başkanı—Mahalle Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Teşkilat Birim Başkanı-İlçe 
Teşkilat Birim Başkanı—İl Teşkilat Birim Başkanı-Genel 
Merkez Teşkilat Birim Başkanı
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• Sandık Yönetim kurullarını teşkilat başkanı ile birlikte 
hazırlar, katkıda bulunur.

• Seçim irtibat büroları ve koordinasyon merkezleri kurar 
ve çalışmasını sağlar.

• Seçim zamanı yüksek seçim kurulu tarafından verilen 
takvimi izleyerek teşkilatın zamanında yapması 
gereken işleri gününde yaptırır.

• Seçimlerle ilgili tüm yazışmaları ve hazırlıkları 
yapmakla görevlidir.

• Seçim günü sandık başında partimiz adına görev 
yapacak sandık görevlilerini ve müşahitleri titizlikle 
seçer, denetler, takip eder ve seçim günü sandık 
başında bulunmalarını sağlar.

• Sandık görevlileri ve müşahitlerin sandık eğitimi 
almalarını düzenler.

3-SEÇİM İŞLERİ BİRİM 
BAŞKANI
GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez Seçim İşleri Birim Başkanı—İl Seçim İşleri 
Birim Başkanı—İlçe Seçim İşleri Birim Başkanı -Belde 
Seçim İşleri Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Seçim İşleri Birim Başkanı-İlçe 
Seçim İşleri Birim Başkanı—İl Seçim İşleri Birim Başkanı-
Genel Merkez Seçim İşleri Birim Başkanı

• Seçim günü sandıkla ilgili sandık sonuç tutanaklarının 
eksiksiz bir şekilde toplanmasını ve bunların hızlı bir 
şekilde teşkilat başkanlığına ulaşmasını sağlar.

• Seçim kurullarına yapılacak itirazların yazışmalarını ve 
takibini yapar.

• Seçim sonrası da sandık sonuç tutanaklarının sıralı ve 
eksiksiz şekilde arşivlenmesini sağlar.
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• Partinin tanıtım ve medya işlerini yönetir.
• Partinin tanıtım malzemelerini temin eder, dağıtımını ve 

korunmasını sağlar.
• Parti teşkilatı adına kurulacak ve kurulmuş internet 

sitelerinin parti kurumsal kimliğine uygun olarak 
düzenlenmesini ve güncellenmesini ar-ge birimi ile 
birlikte yapar.

• Partinin halka açık yapacağı panel seminer gibi 
toplantıları diğer birimlerle birlikte yürütür.

• Partinin çalışmalarını ve politikalarını hizmetlerini tanıtır.
• Ulusal ve yerel medya organlarını takip eder, parti ile 

ilgili haberleri yorumları tespit eder, derler, arşivler.
partinin seçimlerde ve diğer zamanlarda tanıtımını 
yapacak stratejileri ve malzemeleri belirler ve üretir.

• Partinin etkinliklerini görsel ve işitsel olarak belgeleyip 
sekreterya birimi ile birlikte arşivler.

• Diğer siyasi partilerin tanıtım ve medya faaliyetlerini izler.

• Partinin dış politikalarını teşkilata ve halka anlatır.
• Dünyadaki politik gelişmeleri takip edip yine teşkilata 

ve halka anlatır.
• Partinin dış politikalarına uygun sivil toplum kuruluşları 

ile diyalog ve işbirliği içinde olup ortak çalışmalar yapar.
• Turistik yörelerde turistlere yönelik tanıtım 

faaliyetlerinde bulunur.
• Bulunduğu bölgenin başkanını ziyarete gelen yabancı 

heyetlerle görüşmelerin verimli geçmesi için başkana 
yardımcı olur.

• Yurtdışında çalışanlar ve yakınlarıyla temas halinde 
olup, sorunları olduğu takdirde üst kademe dış ilişkiler 
birim başkanlığına bildirir.

4-TANITIM VE MEDYA 
BİRİM BAŞKANI

5-DIŞ İLİŞKİLER BİRİM 
BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı—İl Tanıtım 
Ve Medya Birim Başkanı—İlçe Tanıtım Ve Medya Birim 
Başkanı -Belde Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı—Mahalle 
Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Tanıtım Ve Medya Birim 
Başkanı-İlçe Tanıtım Ve Medya Birim Başkanı—İl Tanıtım 
Ve Medya Birim Başkanı-Genel Merkez Tanıtım Ve Medya 
Birim Başkanı
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• Partinin aile, sağlık, eğitim ve çalışma gibi konulara 
ilişkin sosyal politikalarının teşkilata ve halka anlatır.

• Kendi bölgesindeki sosyal olayları ve sorunları tespit 
ve takip ederek başkana raporlar.

• Bölgesindeki sosyal ve kültürel alanda hizmet eden 
sivil toplum kuruluşları ile diyalog halinde olarak ortak 
çalışmalar yapar.

• Bölgesinde yoksulları, sokak çocuklarını, engellileri, 
kimsesizleri ve yaşlıları tespit edip, durumlarını 
iyileştirmek için projeler ve programlar yapar.

• Engelliler ve yaşlılar koordinasyon merkezleri kurar ve 
çalışmalarını sağlar. 

• Doğal afetlerde ya da acil durumlarda bölgeye ya da 
mağdurlara yönelik yardım çalışmalarına üyelerin 
katılımını sağlar. 

• Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi ve saygı 
bağlarını güçlendirici çalışmalar yapar.

• Bölgedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu gibi 
kuruluşlara ve sosyal amaçlara hizmet eden sivil 
toplum kuruluşlarına ziyaretler düzenler.

6-SOSYAL POLİTİKALAR 
BİRİM BAŞKANI
GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez Sosyal Politikalar Birim Başkanı—İl Sosyal 
Politikalar Birim Başkanı—İlçe Sosyal Politikalar Birim 
Başkanı -Belde Sosyal Politikalar Birim Başkanı—
Mahalle Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Sosyal Politikalar Birim 
Başkanı-İlçe Sosyal Politikalar Birim Başkanı—İl Sosyal 
Politikalar Birim Başkanı-Genel Merkez Sosyal Politikalar 
Birim Başkanı

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez Dış İlişkiler Birim Başkanı—İl Dış İlişkiler 
Birim Başkanı—İlçe Dış İlişkiler Birim Başkanı -Belde Dış 
İlişkiler Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Dış İlişkiler Birim Başkanı-İlçe 
Dış İlişkiler Birim Başkanı—İl Dış İlişkiler Birim Başkanı-
Genel Merkez Dış İlişkiler Birim Başkanı
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• Partinin yerel Yönetimlere ait politikalarının bölgede 
uygulanmasını sağlar. Bu politikaları ve çalışmaları 
teşkilata ve halka anlatır.

• Teşkilat başkanı ile birlikte partili belediye başkanları, 
meclis üyelerinin teşkilatla uyumlu çalışmasını sağlar.

• Partili belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin, parti 
politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olur.

• Belediye meclis üyelerinin toplantı ve çalışmalara 
katılımını sağlar ve raporlar. Yerel Yönetimler danışma 
meclisleri düzenler.

• Halkın yerel Yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit 
edip bunların çözümü için çalışır.

• Yerel Yönetimler alanında çalışan sivil toplum 
kuruluşları ile muhtarların ve partili belediyelerin 
koordineli çalışmasına yardımcı olur.

• Partili belediye başkanları ve meclis üyelerinin iletişim 
bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlar.

• Partili belediye başkanları ve meclis üyelerinin görev ve 
yetkileri ile çalışma usulleri ile ilgili eğitim çalışmaları 
diğer birimlerle birlikte gerçekleştirir.

• Partinin ve hükümetin ekonomik politikalarının 
teşkilata ve halka anlatılmasını sağlar.

• Parti propagandasında kullanılacak genel ve yerel 
ekonomik verileri hazırlar.

• Bölgenin ekonomik yapısını, yatırımları izler ve 
değerlendirir, bölgenin ekonomik yönden kalkınması 
için projeler ve politikalar üretir.

• Bölgedeki esnafın ve yatırımcıların istek ve 
beklentilerinin tespit ederek proje ve raporlar hazırlar.

7-YEREL YÖNETİMLER 
BİRİM BAŞKANI

8-EKONOMİ İŞLERİ 
BİRİM BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

RAPORLAMA

Genel Merkez Yerel Yönetimler Birim Başkanı—İl Yerel 
Yönetimler Birim Başkanı—İlçe Yerel Yönetimler Birim 
Başkanı -Belde Yerel Yönetimler Birim Başkanı—Mahalle 
Temsilcisi

Genel Merkez Ekonomi İşleri Birim Başkanı—İl Ekonomi 
İşleri Birim Başkanı—İlçe Ekonomi İşleri Birim Başkanı 
-Belde Ekonomi İşleri Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Yerel Yönetimler Birim Başkanı-
İlçe Yerel Yönetimler Birim Başkanı—İl Yerel Yönetimler 
Birim Başkanı-Genel Merkez Yerel Yönetimler Birim 
Başkanı

Mahalle Temsilcisi—Belde Ekonomi İşleri Birim Başkanı-
İlçe Ekonomi İşleri Birim Başkanı—İl Ekonomi İşleri Birim 
Başkanı-Genel Merkez Ekonomi İşleri Birim Başkanı
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• Partinin sivil toplum ve meslek kuruluşları ile 
• ilişkilerini düzenler.
• Sivil toplum kuruluşlarının toplantı, festival, piknik 

gibi etkinliklerine parti adına katılır, gerekirse ortak 
çalışmalar yapar.

• Teşkilat mensuplarına halkla ilişkiler konusunda eğitim 
programları hazırlar.

• Parti üyelerine veya halka yönelik sosyal ve sanatsal 
etkinlikler düzenler, mitingler ve salon toplantılarını 
Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile birlikte yapar.

• Esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler 
düzenleyerek hem partimizin amaç ve çalışmalarını 
anlatır hem de onların beklenti ve görüşlerini tespit 
edip raporlandırır.

• Vatandaşların parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, 
onların sorunlarını isteklerini tespit edip ilgili yerlere 
ulaştırmak için kurulmuş olan –Ak Parti İletişim 
Merkezi- Akim ‘i kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlar.

• Bayramlarda bayramlaşma programları düzenler, diğer 
siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına bayramlaşma 
ziyaretleri yapar; huzurevi, kimsesizler yurdu gibi 
sosyal amaçlı kurumlara da Sosyal Politikalar Birimi ile 
birlikte ortak ziyaretlerde bulunur.

9-SİVİL TOPLUM VE 
HALKLA İLİŞKİLER BİRİM 
BAŞKANI
GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Birim 
Başkanı—İl Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı—
İlçe Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı -Belde Sivil 
Toplum Ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı—
Mahalle Temsilcisi 

Mahalle Temsilcisi—Belde Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler 
Birim Başkanı-İlçe Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Birim 
Başkanı—İl Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı-
Genel Merkez Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı
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• İnsan hak ve özgürlükleri konularında parti adına 
yapılacak toplantılar düzenler.

• İnsan hakları bilincinin yaygınlaştırılması için çalışır. 
İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip 
eder. İnsan onuru ve haysiyetine ilişkin temel hak ve 
özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik 
sorunların giderilmesi konusunda projeler üretir.

• Teşkilat mensuplarına insan hakları konusunda ilgili 
birimler ile eşgüdüm içerisinde bilgilendirme ve eğitim 
toplantıları düzenler.

• Temel hak ve özgürlüklerin korumasına yönelik olarAK 
Partinin politikalarını halka doğru olarak aktarılmasını 
sağlamak, vatandaşlarla birebir diyalog içerisinde 
olarak halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit 
etmek amacıyla ilgili birimlerle koordineli olarak çeşitli 
sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumlara ziyaretlere 
bulunmak ve etkinlikler düzenler.

• İl düzeyinde insan hakları ihlalleri konusunda yaşanan 
sorunları tespit eder, saptanan sorunların iyileştirilmesi 
ile ilgili gözlemler neticesinde projeler hazırlar, 
varsa sorunların çözümüne yardımcı olmak gerekli 
durumlarda Genel Merkez insan hakları başkanlığına bu 
sorunları raporlar.

• İllerde insan hakları konusunda çalışmalar yapan 
STK’lar ve düşünce merkezleri ile diyalog ve iş birliği 
içerisinde olur, parti politikalarına aykırı olmayacak 
şekilde ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturur.

10-İNSAN HAKLARI 
BİRİM BAŞKANI
GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez İnsan Hakları Birim Başkanı—İl İnsan Hakları 
Birim Başkanı—İlçe İnsan Hakları Birim Başkanı -Belde 
İnsan Hakları Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde İnsan Hakları Birim Başkanı-
İlçe İnsan Hakları Birim Başkanı—İl İnsan Hakları Birim 
Başkanı-Genel Merkez İnsan Hakları Birim Başkanı
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• Partinin muhasebe kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar.
• Üye aidatlarını toplar.
• Aidat ve bağışların makbuzlarını düzenler ve arşivler.
• Parti giderlerini düzgün bir şekilde fatura ve belgelerle 

düzenler ve belgeleri saklar.
• Parti adına yetkili kılınmışsa sözleşmeleri yapar.
• Bulunduğu bölge teşkilatının gelir ve giderini gösteren 

tahmini yıllık bütçeyi hazırlar ve üst teşkilata gönderir.
• Teşkilatın sabit faturalarının zamanında ödenmesini sağlar.
• Partiye gelir getirici çalışmalar yapar.
• Teşkilat binasının onarım güvenlik gibi işlerini yaptırır.
• Parti personelinin sevk ve idaresini sağlar, çalıştırma 

veya işten ayrılma yazılarının resmi makamlara 
yazılmasını sekreterya birimi ile birlikte düzenler.

• Teşkilatın ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları 
usulüne uygun olarak alır.

• Harcama evraklarını kendi başkanı ile birlikte 
imzalar ve arşivler.

• Teşkilatın idari ve mali işlerini yürütür.

• Çevre, şehir ve kültür konularında parti adına yapılacak 
toplantıları düzenler.

• Çevre, şehir ve kültür konularında toplumda bilinç 
ve farkındalığın yaygınlaştırılması için çalışır; bu  
konularındaki gelişmeleri takip eder ve tespit edilen 
sorunların giderilmesi konusunda yapılacak çalışmalara 
katkı sağlar.

• Teşkilat mensuplarına bu konularda  genel merkez ve 
ilgili birimler ile eşgüdüm içerisinde bilgilendirme ve 
eğitim toplantıları düzenler.

• Çevre, şehir ve kültür konularında toplumsal bilinç ve 
farkındalığın oluşturulmasına yönelik olarak Partinin 
politikalarının halka doğru olarak aktarılmasını sağlar, 
halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek 
amacıyla ilgili birimlerle koordineli olarak çeşitli sivil 
toplum kuruluşları ile resmi kurumlara ziyaretlerde 
bulunur ve etkinlikler düzenler.

• Çevre, şehir ve kültür konularında yaşanan sorunları 
tespit eder, saptanan sorunların iyileştirilmesi ile ilgili 
gözlemler neticesinde raporlar hazırlar, varsa sorunların 
çözümüne katkıda bulunur ve yapılan çalışmalar 
hakkında genel merkez Çevre, Şehir ve Kültür

• Başkanlığı’na bilgi sunar.

11-MALİ VE İDARİ İŞLER 
BİRİM BAŞKANI

12-ÇEVRE, ŞEHİR VE 
KÜLTÜR BİRİM BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı—İl Mali 
Ve İdari İşler Birim Başkanı—İlçe Mali Ve İdari İşler Birim 
Başkanı -Belde Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı—Mahalle 
Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Mali Ve İdari İşler Birim 
Başkanı-İlçe Mali Ve İdari İşler Birim Başkanı—İl Mali Ve 
İdari İşler Birim Başkanı-Genel Merkez Mali Ve İdari İşler 
Birim Başkanı
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GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez Çevre, Şehir Ve Kültür Birim Başkanı—İl 
Çevre, Şehir Ve Kültür Birim Başkanı—İlçe Çevre, Şehir Ve 
Kültür Birim Başkanı -Belde Çevre, Şehir Ve Kültür Birim 
Başkanı—Mahalle Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Çevre, Şehir Ve Kültür Birim 
Başkanı-İlçe Çevre, Şehir Ve Kültür Birim Başkanı—İl Çevre, 
Şehir Ve Kültür Birim Başkanı-Genel Merkez Çevre, Şehir 
Ve Kültür Birim Başkanı

13-ARAŞTIRMA 
VE GELİŞTİRME 
FAALİYETLERİ BİRİM 
BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini inceleyip partinin bu 

çalışmalardan yararlanması için çalışmalar yapar.
• Teşkilat adına kurulmuş internet sitelerini kurumsal 

kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve takibini 
Tanıtım ve Medya Başkanlığı ve Sekreterya birimi ile 
birlikte yapar.

• Parti içi eğitim programlarının altyapısını oluşturur.
• Kamuoyu araştırmaları yapar.
• Seçim çalışmalarında kullanmak için önceki seçim 

sonuçlarının analizlerini yapar.
• Parti çalışmalarının daha etkili yürütülmesi için gerekli 

teknolojik altyapıyı ve teknikleri geliştirir ve uygular. 
Bunun için eğitimler düzenler.

• Genel merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı 
tarafından yapılan sözlü ve yazılı açıklamaları takip 
eder, düzenlenen çalışma ve kampanyaların koordineli 
olarak yürütülmesini sağlar.

• Çevre, şehir ve kültür konularında çalışmalar yapan 
sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile 
diyalog ve işbirliği içerisinde olur, parti politikalarına 
aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmanın 
zeminini oluşturur.
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• Parti defterlerini düzenli olarak tutar.
• Düzenli olarak yapılan parti toplantılarının gündemlerini 

ilgili kişilerin görüşlerini alarak hazırlar. Toplantı 
duyurusunu yapar, alınan Kararları deftere yazar, imzalatır.

• Parti adına tüm dış yazışmaların süresinde 
yapılmasını sağlar.

• Gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutar ve dosyalar.
• Parti teşkilatını mahkemelerde ve resmi kurumlar 

önünde başkan adına temsil eder.
• Partinin arşivini diğer tüm birimlerle uyum içinde 

birlikte oluşturur.
• Parti toplantılarının organizasyonunu ve takibini diğer 

birimlerle birlikte yapar.

14-GENEL SEKRETER
GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLENDİRME

RAPORLAMA

Genel Merkez Sekreteri—İl Sekreteri—İlçe Sekreteri -Belde 
Sekreteri—Mahalle Temsilcisi

Mahalle Temsilcisi—Belde Sekreteri-İlçe Sekreteri—İl 
Sekreteri-Genel Merkez Sekreteri 
Bu Sayılan 14 Birim Başkanlığı Genel Merkez, İl, İlçe Ve 
Belde Teşkilatlarında Mevcut Olmalıdır. 

RAPORLAMA

Mahalle Temsilcisi—Belde Araştırma Ve Geliştirme 
Faaliyetleri Birim Başkanı-İlçe Araştırma Ve Geliştirme 
Faaliyetleri Birim Başkanı—İl Araştırma Ve Geliştirme 
Faaliyetleri Birim Başkanı-Genel Merkez Araştırma Ve 
Geliştirme Faaliyetleri Birim Başkanı

GÖREVLENDİRME

Genel Merkez Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim 
Başkanı—İl Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim 
Başkanı—İlçe Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim 
Başkanı -Belde Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim 
Başkanı—Mahalle Temsilcisi
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TOPLANTILAR

İl, ilçe, belde, köy ve mahallelerde başkan ve Yönetim 
kurulunun haftada 1 yaptığı toplantılardır.
Yönetim kurulu üyesi yazılı, tarihli ve imzalı dilekçe ile 
mazeret bildirmeden 1 yıl içinde üstüste 3 toplantıya 
katılmazsa; ya da yazılı, tarihli, imzalı dilekçe ile mazeret 
bildirmeksizin 1 yıl içinde farklı zamanlarda 6 kere 
toplantılara katılmazsa kendiliğinden istifa etmiş sayılır. 
Bu kişi Yönetim kurulu üyeliğinden düşürülür. Boşalan yere 
de yedek Yönetim kurulu üyelerinden ilk sıradaki alınır.

İl kadın kolları başkanının, mevcut kadın partili belediye 
meclis üyeleri ile belirli aralıklarla yaptığı istişare 
toplantılarıdır.

Parti toplantılarımız genellikle haftada 1 defa yapılır. Ama 
olağanüstü durumlarda, seçim zamanı bu sayı daha da 
artabilir. Toplantı günlerimiz ve saatimiz her hafta aynıdır 
ve tam saatinde başlar. Bu da bize programlarımızı daha iyi 
yapmak ve toplantıya katılımın en üst düzeyde olmasını 
sağlar. Toplantıya gelmeyenler aranır mazeretleri öğrenilir.

İl, ilçe ve beldelerde başkan ve Yürütme Kurulunun haftada 
1 yaptığı toplantılardır.

İlçe ve il başkanlıklarının ayda 1 kere yaptığı toplantılardır.

İl birim başkanlarının ilçenin aynı birim başkanları ile 
ayda 1 yaptığı toplantılardır. Örneğin; İl Seçim İşleri Birim 
Başkanının ayda 1 kere ilçelerinin seçim işleri birim 
başkanları ile yaptığı toplantıya seçim işleri birim 
toplantısı denir.

İlçe birim başkanlarının, beldenin mahallenin ve köyün aynı 
birim başkanı ile ayda 1 yaptığı toplantılardır. Örneğin; İlçe 
Yerel Yönetimler Birim Başkanının ayda 1 kere mahalle yerel 
Yönetimler birim başkanları ile yaptığı toplantıya yerel 
Yönetimler birim toplantısı denir.

TEŞKİLAT KADEMELERİNİN 
ZORUNLU YAPMASI 
GEREKEN TOPLANTILAR

MECLİS ÜYELERİ İLE 
TOPLANTILAR

TOPLANTI USÜLÜ

1-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

2-YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI

4-DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTILARI

3-BİRİM BAŞKANLARI TOPLANTILARI
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• Parti toplantılarımızın günü, başlama ve bitiş saatleri 
belirlidir, önceden ilan edilir. Bu sebeple toplantıya 
zamanında gidilir ve toplantı bitinceye kadar da sağlık 
sorunu gibi ciddi bir sorun olmadıkça toplantı bitmeden 
terkedilmez. Bu bir siyasi terbiyedir ve Akkadınlar bu 
konuda özen gösterirler.

• Parti toplantıları hele ki Ak Parti gibi tüm dünyanın 
takip ettiği örnek aldığı bir partinin toplantıları 
ciddiyet içinde geçer. Toplantıya sadece katılımcılar 
iştirak eder, özel gündemli toplantılarda konuşmacı, 
davetli veya sunum yapanlar dışında kimse kabul 
edilmez. Medyatik ve tanınır konuklarımızın olduğu 
program ve toplantılarımızda; konuğumuzla fazla resim 
çektirmemek, kişisel sorunlarımızı paylaşmamak 
ve özel konularımızla ilgili taleplerde bulunmamak 
konusunda hassasiyet göstermeliyiz. 

• Parti toplantılarına ve parti ile ilgili saha çalışmalarına 
gidilirken kılık kıyafetimize, dış görünümümüze çok 
dikkat etmeliyiz. Temiz ve derli toplu kıyafetler tercih 
etmeliyiz. Dış görünümümüz sade olmalı. Akkadın 
kimliğimizle katıldığımız toplantı ve çalışmalarda her 
zaman fikirlerimizle ve çalışkanlığımızla 
dikkat çekmeliyiz. 

• Toplantı gündemi, konuşulanlar ve Kararlar mahremdir, 
asla dışarıda paylaşılmaz. Toplantılardan ses ve görüntü 
kaydı alınmaz.

Toplantıya üst teşkilattan koordinatör olarak adlandırdığımız 
bir Yönetim kurulu üyesi katılır. Koordinatörün görevi üst ve 
alt teşkilat arasında iletişimi sağlamaktır. Koordinatör alt 
teşkilata rehberlik eder, üst teşkilata da rapor verir.

Her toplantının mutlaka gündemi vardır. (örnek gündem)

Gündemi önceden okuruz, toplantıya sunumlarımızı ve 
sorularımızı hazırlayarak gideriz. Bu da toplantılarımızı 
verimli geçmesini sağlar; çünkü her Akkadın bilir ki bizler 
için vakit çok önemlidir. Toplantıda Kararlar Karar defterine 
yazılır ve bizlerde imzalayarak Kararları kesinleştiririz.

Partimizin toplantılarına katılan her Akkadının aklında hep 
şu düşünce olur; AK Parti öyle büyük ve öyle güçlü bir 
parti ki sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki mazlum 
kardeşlerimizin de umudu… ve biz böyle bir partinin teşkilat 
üyesiyiz. Bizim alacağımız Kararlardan bizim yapacağımız 
çalışmalardan hem ülkemizdeki hem dünyadaki tüm 
mazlumlar ezilenler garipler gurebalar etkilenecek. 
Bizim sırtımda işte böyle büyük bir yükümüz var, bizim 
yüreğimizde işte böyle derin bir derdimiz var.

Bu sebeple toplantıların verimli geçmesi ve doğru Kararlar 
alınması için toplantı düzenine çok dikkat edilmelidir. 
Uyulması gereken kurallar siyasetle uğraşan her Akkadının 
ilke edinmesi gerekli kuralları sıralayalım:
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• Toplantı Kararları ile ilgili eleştirileri hemen orada 
ya da sonraki toplantıda yapmalıyız. Dışarıda 
eleştiri yapmamız bir teşkilat mensubuna yakışmaz. 
Eleştirilerimiz yıkıcı değil yapıcı olmalı.  Bir eleştiri 
yapıldığı zaman onun çözümünün ne olduğuda 
söylenmeli. Aksi takdirde eleştirinin bir amacı ve  
değeri olmaz.

• Toplantılarda her kardeşimizin eşit söz hakkı olmalı. 
Bu ayrıca bizlerin toplum önünde hitabet 
yeteneğini de arttırır.

• Toplantılarda başkandan söz alınarak konuşulmalı.

• Akkadın iyi bir dinleyicidir. Konuşan her Akkadından 
birşeyler öğrenmeye çalışmalıyız. Her arkadaşımız fikri 
tıpkı kendi fikirlerimiz gibi kıymetlidir ve dinlenmeye 
değerdir. Örneğin cep telefonu ile konuşmak ve 
oynamak gibi çay, kahve ikramı gibi dikkat dağıtacak 
davranışlardan kaçınmalıyız.

• Toplantılarda sürekli not tutmalıyız. Düzenli bir 
toplantı defterimiz olmalı, tarihleri mutlaka yazmalıyız. 
Böylelikle görevlerimizi ve sorumluluklarımızı 
unutmayız. Yazdığımızı yapacağız, yaptığımızı yazacağız.

Parti faaliyetlerine, siyasal, ekonomik ve sosyal 
gelişmelere karşı teşkilatın ve halkın bakışını belirlemek; 
ona göre politikalar oluşturmak amacıyla ayda 1 defa 
partililerle yapılan toplantıya danışma meclisi denir.

Danışma meclisleri adından da anlaşılacağı üzere üyelere 
danışılan, onlardan fikir ve görüş alınan toplantılardır. 
Danışma meclislerinde Karar alınmaz. Burada görüşülen 
konuların uygulanabilmesi için Yönetim kurulunda Karar 
alınması gereklidir.

Danışma meclisleri de tıpkı aile toplantıları gibidir. Davetli 
listesi tüzüğümüzde belirlenmiştir. Burada görüşülen 
konularda mahremdir.

DANIŞMA MECLİSLERİ

İsteğe bağlı olarak danışma meclisi yapabilirler.

Ayda 1 kere yapılır.
Katılımcılar: ilde ikamet eden ve üye olan kurucu üyeler, 
ilin şimdiki milletvekilleri ve o ilde ikamet eden eski 
milletvekilleri, ilçeden sorumlu il Yönetim kurulu üyeleri, 
ilçe başkanı ve Yönetim kurulu üyeleri, ilçenin partili 
belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, mahalle ve 
köy temsilcileri, ilçeye bağlı belde başkanları ve belde 
Yürütme Kurulu üyeleri, partili belde belediye başkanları, 
ilçede ikamet eden partili eski ilçe başkanları ve eski 
belediye başkanları

DANIŞMA MECLİSLERİNİN 
DE YAPILIŞ SIRALAMASI 
ŞÖYLEDİR
1-BELDE DANIŞMA MECLİSLERİ 

2-İLÇE DANIŞMA MECLİSİ
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Ayda 1 kere yapılır.
Katılımcılar: ilde ikamet eden ve üye olan kurucu üyeler, 
ilin şimdiki milletvekilleri ve o ilde ikamet eden eski 
milletvekilleri, il başkanı ve il Yönetim kurulu, il disiplin 
kurulu başkan ve üyeleri, ilçe başkanları ve ilçelerin 
Yürütme Kurulu üyeleri, partili il, ilçe ve belde belediye 
başkanları, partili il belediye meclis üyeleri, ilde ikamet eden 
partili eski il başkanları ve il eski belediye başkanları

Usül: gündem oluşturulur. Danışma meclisini divan yönetir. 
Partinin il düzeyindeki çalışmaları gözden geçirilir. Yapılan 
çalışmalar sunulur. Genel ve yerel sorunlar incelenir. Öneriler 
alınır. Dilek ve temenniler dinlenir. Bu toplantıdaki konuları 
özetleyen bir rapor hazırlanır ve Genel Merkeze sunulur.

Genel Merkez tarafından yapılan danışma meclisidir.
Katılımcılar: genel başkan, üye olan parti kurucuları, 
Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, partili milletvekilleri, 
il başkanları, partili il belediye başkanları, il belediye ve il 
genel meclis grup başkanvekilleri
Yılda en az 1 kere yapılır.

3-İL DANIŞMA MECLİSİ

4-PARTİ DANIŞMA MECLİSİ

Yerel Yönetimler danışma meclisi istek ve ihtiyaca göre 
yapılan ve konusu yerel Yönetimler ve belediyelerin 
faaliyetleri olan toplantılardır. Katılımcıları milletvekilleri, 
belediye başkanları,  belediye meclis üyeleri, teşkilat 
kademe başkanları ve Yönetim kurulu üyeleridir.

YEREL YÖNETİMLER 
DANIŞMA MECLİSİ

Usül: gündem hazırlanır. Divan oluşturulur. Dilek ve 
temenniler kısmına ağırlık verilir. Partinin ilçedeki 
çalışmaları gözden geçirilir. Kademeler arasında işbirliği 
sağlanır. Yapılmış çalışmalar anlatılır. Sorunların sebepleri 
araştırılır. Toplantı sonunda gündeme gelen konuları 
özetleyen bir rapor hazırlanır ve il başkanlığına sunulur.
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Bu toplantılarda hitap, konuşma ve salon oturum düzenine 
dikkat edilmesi gereklidir.

Toplantı salonu masa düzenindeyse en orta ve ön masa 
protokol masası olarak düzenlenir. Toplantı salonu 
sıralı oturma düzenindeyse en ön sıra protokole ayrılır. 
Hiyerarşik düzende en üst kademede olan kişi sahnenin 
tam ortasına denk gelecek şekilde oturur. Toplantılarda 
oturma ve protokol düzeninden sorumlu görevlilerin 
gösterdiği yerlere oturmak ve düzeni bozmamak gereklidir.

Hitap konuşmalarında ise siyasi hiyerarşi olarak en üst 
kademeden başlayarak alt kademelere hitap edilerek 
devam edilir. Örneğin; Sayın Başbakanım, Sayın Bakanım, 
Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım ve siyasi 
hiyerarşiye göre ünvanlar sayılarak hitap devam eder.
Toplantılarda konuşma sırası da bunun tam tersidir.
İlk olarak kademe olarak en alttaki konuşmacı ile 
başlanır. En üst kademedeki konuşmacı ile konuşmalar 
son bulur. Örneğin; ilçe başkanı ve milletvekilinin katıldığı 
bir toplantıda önce ilçe başkanı ardından da milletvekili 
konuşmasını yapar.

SİYASİ TOPLANTI, 
DANIŞMA MECLİSLERİ VE 
KONGRELERDE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN 
SİYASİ HİYERARŞİ 
KURALLARI
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AK Parti’nin en farkındalık yaratan özelliklerinden biri 
de her zaman ve her yerde sahada aktif ve görünür 
olmasıdır. Ülkemizin her mahallesinde irtibat bürolarımızla, 
meydanlarda sokaklarda semt pazarlarında ak 
noktalarımızla, ülkenin adeta kılcal damarlarına nüfus 
eden ev sohbetlerimizle hep sahadayız.
Hele mitinglerimiz…

Mitinglerimiz kongrelerimiz katılımcı sayısıyla 
rekorlar kırmıştır. Akkadınlar olarak saha çalışmalarına 
katıldığımızda üstümüzde bir AK Parti tabelası 
taşıdığımızı aklımızdan hiç çıkarmamalıyız; partimize ve 
teşkilatımıza yakışan davranışlarla ve dış görünümümüzle 
sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

Saha çalışmalarında gülümseyen yüzümüzle, yumuşak ve 
Kararlı sözlerimizle, nazik tavırlarımızla vatandaşlarımızla 
konuşmalıyız. Bize farklı görüşte olan vatandaşlarımıza 
bile bu tavrımızı hiç değiştirmemeliyiz, çünkü bizim 
her görüşe saygımız vardır. Söz kavgasına girişmek, 
sataşmalara cevap vermek bir Akkadının asaletine ve 
nezaketine yakışmaz. 

Akkadın başkalarının olumsuz görüşlerinden etkilenmez, 
kendi olumlu görüşleriyle iş yapar.
Partimizi ve çalışmalarımızı anlatan, bizleri tanıtan kitap, 
broşür ve benzeri dökümanlar önceden teşkilat binasında 
hazırlanır. Esnaf gezilerine ve ev ziyaretlerine hazırlıklı 
olarak çıkar ve katılımcılara bu dökümanları 
hemen sunarız.

Esnaf ziyaretleri yaptığımızda önce bir arkadaşımız işyeri 
sahibinden müsaade ister. İşyerinde o sırada müşteri 
varsa esnafın ticaretine engel olmamak için dışarda 
bekleriz. Esnafımız bizi işyerine davet edince önce 
sunum yapacak arkadaşımız girerek ziyaretçileri tanıtır. 
İşyerine en fazla 3-4 kişi girer. Bu sırada bir arkadaşımız 
hep not tutarak esnafın isteklerini sorunlarını kaydeder. 
Daha sonra teşkilat başkanlığımızda bu notları ilgili 
birimlerle paylaşarak sorunları çözmeye ve esnafımızı 
bilgilendirmeye gayret ederiz.

SAHA ÇALIŞMALARI
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Ev ziyaretlerimizde de örf ve adetlerimizi unutmamalıyız. 
Bizi misafir eden evsahibemizin ev düzenine ve 
temizliğine saygı göstererek eve girmeli ve ev sahibesinin 
bizi misafir ettiği bölüm dışına çıkmamalıyız. Ev 
sahibemize bizi hatırlatacak küçük bir hediye sunmak 
Akkadının nezaketinin sembolüdür.

Seçmenlerimizle kucaklaştığımız salon toplantıları, 
iftarlar, piknik programlarında da ev sahibi olduğumuz 
için öncelikle davetimize katılan misafirlerimizi en iyi 
şekilde ağırlamalıyız. Her Akkadının yaptığı gibi yerimizi, 
ekmeğimizi ve yemeğimizi ilk önce misafirlerimize ikram 
etmeliyiz.

Siyasi parti saha çalışmaları uzun süren yorucu 
çalışmalardır. Bu sebeple kıyafetlerimizi özenle seçmeliyiz. 
Bulunduğumuz ortama ve sahaya uyan derli toplu, sade 
renkli ve ciddi kıyafetler tercih etmeliyiz.

Saha çalışmaları sırasında partimizin malını israf 
etmemeye gayret etmeliyiz. Bize teslim edilen partimize 
ait malı yerinde ve sayısınca kullanıp, arta kalanını tekrar 
götürüp teşkilatımıza teslim etmeliyiz. Emanete ihanet 
etmek yakışık almayan bir davranıştır.
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Ziyaret ve temsillerde partimiz adına hediye götürürken 
de anlamı büyük ama maddi değeri ölçülü hediyeler 
götürelim. Hediyeyi anlamlı kılan onun maddi değerinden 
çok manevi değeri ve hatırlattıklarıdır. Elişi kursunda yeni 
nakış öğrenmiş bir kızımızın yaptığı el emeği göz nuru 
oyalı mendil de hediyenin yerini tutar. Hem de o kızımızın 
ürününü satın alarak onun bütçesine de katkıda bulunmuş 
oluruz. 

Hediye götürdüğünüz kişinin adına büyüyecek bir 
ağaç fidanı da çok anlamlı ve kalıcı bir hediyedir. Aynı 
düşünceyle bize gelen hediyelerde de bu ölçüye dikkat 
edelim. Teşkilattaki diğer çalışma arkadaşlarımızı da bu 
ilkeyi uygulamaya teşvik edelim.

Partimizin ve partimizi temsilen başka programlara 
katıldığımızda oturma düzenine dikkat etmek bir 
Akkadının siyasi nezaketini gösterir. Siyasi hiyerarşi 
gereği protokole kimin ne şekilde oturacağı bellidir. 
Programda oturma düzeni ile ilgilenen görevlilerin 
yönlendirmesiyle bize gösterilen yere oturalım, protokol 
düzenine uyalım.

Biz kadınız. Ama herşeyden önce bireyiz. Cinsiyetimizden 
dolayı değil kişisel özelliklerimizden dolayı toplumda 
kabul görmek ve sosyal statümüzün belirlenmesini isteriz. 
Genel kültürlü ve donanımlı bir kadın olmak için çok 
okumak gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple özellikle 
AK Parti’de siyaset yapan bir Akkadınların mutlaka 
okuması gerekenleri sıralayalım:

• Bizimle aynı düşünceyi paylaşan medya ve bu medya 
dışındaki gazeteler

• Yerel basın 

• Siyasetle ilgilenen kadınlar olduğumuz için ülkemizin 
yakın geçmişindeki siyasi gelişmeleri anlatan kitaplar 
Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyayı da konu alan 
politik ve stratejik kitaplar

• Partimizin ve teşkilatımızın yayınladığı bültenler

• Ayrıca teşkilatımızın Siyasi ve Hukuki İşler Birimi ile 
Tanıtım ve Medya Biriminden de okumamız gereken 
kitaplarla ilgili bilgiler alabiliriz.

SOSYAL HAYATTA 
AKKADIN
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Akkadınlar sosyal hayatta da farkedilir ve görünür 
olmalıdır. Bu sebeple geniş bir çevreye sahip olmak 
ve daha çok insanla diyaloğa girmek için sivil toplum 
kuruluşlarına(STK) üye olmalıyız.

İnsanlığa ve bulunduğu topluma hizmet eden STK’larda 
görev yapmak siyasetle ilgilenen her Akkadının yapması 
gereken bir sorumluluktur. Partimizin amaçlarıyla örtüşen 
STK’larla ortak programlar yapalım.

Burada dikkat edilmesi gereken husus yaptığımız 
sosyal yardımları hiçbir zaman siyasi reklam ya da 
malzeme olarak kullanmayalım; çünkü bu hem ahlaken 
hem de dinimizce kabul görmeyen bir davranıştır. Bizim 
amacımız halka hizmet, hakka hizmettir. Mahallemizde ve 
çevremizde de böyle yardım ve hayır çalışmalarına katılalım. 
Kamu kurumları, belediyeler gibi ziyaretleri de mutlaka 
teşkilattaki başkanımızla yapmalıyız. Çünkü siyasi 
hiyerarşi bunu gerektirir. Bu sebeple her ziyaret ve 
program teşkilattaki başkana önceden bildirilip izin 
alınmalıdır. Ziyaretleri asla tek kişi yapmamalıyız, 
yanımızda mutlaka yine teşkilattan arkadaşlarımız olmalı.
Partimiz ve programlarımız ile ilgili sorularda ve 
konuşmalarda da partimiz temsilcisinin ya da teşkilat 
sözcüsünün hepimiz adına konuşmasını dinlemeliyiz. 
Bilmediğimiz bir konuda konuşmak ya da öylesine 
konuşmak partimize zarar getirir. Bu sebeple en doğru 
olan başkanın ya da sözcünün konuşmasıdır.
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Akkadınlar sosyal medyanın önemini ve ulaştığı insan 
sayısını bilir. Bilinçli kullanılan sosyal medya sayesinde 
bir haberiniz milyonlarca insana ulaşabiliyor, Manisa’daki 
haberi twetter ya da facebook vasıtasıyla 1 saniye sonra 
Trabzon duyabiliyor. Bu sebeple sosyal medyanın çok 
dikkatli kullanılması gerekiyor. Paylaştığınız resimdeki bir 
detay ya da bir kelime hatası teşkilatımızı ve partimizi 
hem toplum önünde hem de hukuk önünde zor durumda 
bırakabilir.

Akkadınlar şuna çok dikkat etmelidir: biz sosyal medyada 
da Akkadın kimliğimizi taşıyoruz. Profil resimlerimizi, 
kullanıcı isimlerimizi özenle seçelim, teşkilatımıza 
yakışmayan resimlerden, isimlerden ve paylaşımlardan 
hep kaçınalım. Teşkilatımızda görev yapan diğer 
Akkadınlara da bu kurallara uyma konusunda önce 
kendimiz örnek olalım.

SOSYAL MEDYADA 
AKKADIN
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