




Saygıdeğer Ak Parti Milletvekili Adayları,

Türkiye, 1 Kasım 2015 tarihinde genel seçimlere gidecek ve önümüzdeki 
dönem milletimizi temsil edecek olan milletvekillerini seçecektir.

Partimiz, devletimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet edecek adayların 
belirlenmesi için aday belirleme sürecini başlatmıştır.

Bu sürecin başarıyla tamamlanması ve en iyi sonucun alınabilmesi için, 
adaylarımızın uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

Bu kuralların başında; Ak Parti kurumsal kimliğinin muhafaza edilmesi 
gerekmektedir. Ak Parti Kurumsal Kimliği’ne, Parti Programı’na, Parti 
Tüzüğü’ne ve Siyasal Partiler Kanunu’na aykırı davranışlar karşısında, 
partimiz taviz vermeyecek ve sorumluluk kabul etmeyecektir.

Ak Parti Milletvekili Adayları Seçim Kılavuzu, bu amaç doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Kılavuzda, adaylarımızın çalışmalarında dikkat edeceği 
hususlar ve partimizin kurumsal sembolleri ile bu sembollerin kullanım 
biçimlerine yer verilmektedir.

          Ahmet DAVUTOĞLU
            GENEL BAŞKAN ve BAŞBAKAN
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İLETİŞİM STRATEJİSİ

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde Ak Parti’yi diğer partilerden 
öne geçirecek en önemli etken, milletvekili adaylarının ve teşkilat 
çalışanlarının gayretleri olacaktır.

Seçmenle doğru iletişim kurabilmek, bu iletişimin sağlıklı ve 
sürdürülebilir olmasını sağlamak, belli bir disiplin ve kurallar 
çerçevesinde hareket edilmesine bağlıdır. Bu gerçekleştiğinde 
Ak Parti kadrolarının bir “takım ruhu” ile hareket ettiği görülecek 
ve seçmen tarafından olumlu bir algılamaya dönüşecektir.

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde partimizin yürüteceği 
kampanyada kullanılacak materyaller ile milletvekili adayları ve 
teşkilat çalışanlarının davranışlarına kadar bütün ayrıntıların, bir 
ahenk ve bütünlük oluşturması önemlidir.

Bu ahenk ve bütünlüğü sağlayacak temel kurallar şöyle sıralanmaktadır:

1. ÇOK FAZLA MESAJ İHTİVA EDEN MATERYALLERİN 
KULLANILMAMASI

Kampanya süresince kullanılacak slogan ve metinlerden oluşan 
materyaller, Ak Parti Merkezi’nden gelecek olanlar veya merkezin 
kullanılmasına müsaade ettiği dokümanlardan oluşacaktır. Bunun 
dışında hiçbir Ak Parti adayı ve teşkilatı, kendi başına hazırladığı 
metin ya da sloganları kullanmamalı ve dağıtmamalıdır. Seçim 
kampanyamız ile ilgili konsept bütünlüğünün bozulmaması 
açısından bu konu büyük önem taşımaktadır.
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2. KULLANILAN DOKÜMANLARDA GENEL BÜTÜNLÜĞÜN 
SAĞLANMASI

Kampanya süresince kullanılacak bütün dokümanlar, renk 
uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak 
zorundadır. Özellikle bu dokümanların tasarımında ve basımında 
Ak Parti kurumsal kimlik kılavuzunun esas alınarak takip edilmesi 
gerekmektedir. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan 
dokümanlar basılmamalı, dağıtılmamalıdır.

3. SEÇİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FOTOĞRAFLAR

Kampanyada kullanılacak fotoğraflar Ak Parti kurumsal 
kimliğine uygun bir kadrajla, profesyonel fotoğrafçılar tarafından 
çekilmelidir. Ayrıca kampanyada kullanılacak fotoğraflarda aday 
ile Sn. Başbakanın fotoğraflarının birlikte kullanılma ihtimali 
olduğundan, adayın uygun renkte (koyu renk) bir takım elbise ve 
uygun renkli kravatlı fotoğrafının olması gerekmektedir.

4. KULLANILACAK MATERYALLERDE ESTETİK DÜZEY VE 
ALGILANABİLİRLİĞİN YÜKSEK OLMASI VE ÇEVREYE ZARARLI 
MALZEMELERİN KULLANILMAMASI

Kampanya süresince kullanılacak materyallerin estetik ve 
kolay algılanabilir olması, Ak Parti’nin imajına olumlu bir katkı 
sağlayacak ve seçmenin partiyi “düzenli, disiplinli” bir parti 
olarak algılamasını sağlayacaktır.

Ayrıca, çevreye zarar verebilecek plastik ve naylon gibi malzemeler 
yerine kağıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanılacaktır.
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Görüntü, ses ve gürültü kirliliği yapılmayacaktır. Kısaca, Ak Parti 
çevreye duyarlı bir seçim çalışması yürütecektir.

5. KULLANILACAK MATERYALLERİN HEDEF KİTLEYE GÖRE 
MERKEZİ YERLERE ASILMASI

Kampanya süresince kullanılacak olan afiş, el ilanı, bez afiş 
ve broşür gibi malzemeler merkezi yerlerde sergilenip, 
dağıtılmalıdır. Aynı zamanda propaganda araçlarının da merkezi 
noktalarda olmasına dikkat edilmelidir. En kısa zamanda, en fazla 
seçmene ulaşabilmenin yolları aranmalıdır.

6. SEÇİM BÜROLARININ İŞLEVSEL VE KULLANIŞLI OLMASI

Seçim büroları merkezi noktalarda kurulmalı ve büroların 
kullanımı mümkün olduğu kadar işlevsel hale getirilmelidir. 
Seçmenlerin seçim bürolarında Ak Parti ve aday ile ilgili merak 
ettikleri sorulara en kısa zamanda cevap verilmesi sağlanmalı ve 
bunun önceden belirlenmiş bir düzen içinde gerçekleştirilmesine 
özen gösterilmelidir.

7. TEŞKİLAT VE SEÇİM BÜROSUNDAKİ GÖREVLİLERİN 
DEĞİŞTİRİLMEMESİ

Seçim süresince Ak Parti teşkilatlarında aynı kişilerin görev 
alması, gelen ziyaretçilerin en güzel şekilde ağırlanması ve gelen 
seçmen profilinin doğru saptanması, koordinasyonun bütünlüğü 
açısından önemlidir. Ak Parti teşkilatlarının yetkili kılmadığı 
kişilerin sorumlu gibi algılanmasının önüne geçilmelidir.
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8. TEŞKİLAT VE BÜROLARI ZİYARET EDEN SEÇMENLERİN 
KAYDEDİLMESİ

Ak Parti teşkilatlarına gelen seçmenlerin yaş, meslek ve öğrenim 
durumlarını içine alan bilgiler not edilmeli, düşünce ve istekleri 
doğru şekilde saptanmalıdır. Sorularını cevapsız bırakmamak, 
iletişimi sürekli kılmak için telefon numaraları ve e-mail adresleri 
temin edilmelidir. Seçmenlerin Ak Parti’den beklentileri de, 
kampanyanın gidişatında önemli bir etken olacağından, bunların 
da kaydı düzenli şekilde yapılmalıdır.

9. TEKNOLOJİK İMKANLARDAN FAYDALANILMASI

Ak Parti’nin yerelliği vurgulanırken, aynı zamanda Ak Kadrolar’ın 
dünyayı bilen, teknolojinin bütün imkanlarından yararlanan, 
iş yapabilir ve kabiliyetli kadrolar olduğunu göstermek için 
günümüz iletişim cihazlarının teşkilatlar ve seçim bürolarında 
hazır halde bulundurulmasının önemi büyüktür. 

10. GÜNLÜK AKTİVİTELERİ ANLATAN RAPORLARIN 
TUTULMASI

Teşkilatlar ve seçim büroları, yaptığı çalışmalarla ilgili olarak 
rapor tutmalıdır. Bu çalışma, kampanya etkisinin ölçülmesi, 
ileride oluşabilecek problemlere vaktinde önlem alınması ve 
hedef kitlenin sağlıklı bir şekilde tanımlanması açısından önemli 
bir rol oynayacaktır.
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11. DURUM DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

Teşkilatların ve seçim bürolarının en etkin şekilde çalışması, 
koordinasyonun sağlanması, düzenli veri akışının gerçekleşmesi, 
seçmen tepkilerinin ölçülmesi ve teşkilatlarda çalışma 
disiplininin sağlanması açısından sabah-akşam günlük durumu 
değerlendiren toplantılar yapılmalı, seçmene ulaşabilecek kanal 
ve mecralar bölgenin durumuna göre yeniden ele alınmalıdır. 
Hedefimiz; Ak Parti’nin icraat ve projelerini mümkün olduğunca 
daha fazla seçmene ulaştırmak olmalıdır.

12. PERSONELİN DİNAMİK VE HALKIN PROFİLİNİ YANSITAN 
KİŞİLERDEN SEÇİLMESİ

Ak Parti, bu seçimlerde gençlerin oluşturduğu kitleye büyük 
önem vermektedir. Bu önemi vurgulamak açısından teşkilatlar 
ve seçim bürolarında görev yapacak kadroların genç ve birikimli 
görevlilerden oluşmasında yarar vardır. Bu gençlerin aynı 
zamanda çabuk karar alabilen, yetenekli, partinin düşüncelerini 
doğru anlatabilecek kişiler olması ve bölgenin genel yapısına 
uygun olanlar arasından seçilmesine dikkat edilmelidir.

13. PARTİNİN BELİRLEDİĞİ MÜZİK VE CD’LERİN KULLANILMASI

Teşkilatlar ve seçim bürolarında Ak Parti’nin belirlemiş olduğu müzikler 
kullanılmalı ve aynı şekilde önceden belirlenen DVD’ler gösterilmelidir. 
Bunun dışında herhangi bir sanatçının parçası, Ak Parti ile doğrudan 
ilişkili olmayan müziklerin dinletilmesi, reklam ve tanıtım filmlerinin 
gösterilmesi kampanyanın genel stratejisine uygun olmayacak, Ak 
Parti’nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyecektir.
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14. ANONSLAR, MÜZİKLER, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Kampanya süresince seçilecek müziklerde ve anonslarda 
önceden belirlenmiş müzikler ve anonslar kampanya için 
kullanılırken, gürültü kirliliği oluşturmamaya özen gösterilmelidir. 
Okul, hastane, ibadethane vb. gibi yerlerin çevresinde müzik 
çalınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmelidir.

15. SEÇMEN PROFİLİNE UYGUN SÖYLEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Kampanya süresince kullanılacak söylemlerin dile getirilmesinde 
seçmen profili dikkate alınmalıdır. Örneğin; gençlere hitap 
edilirken, onların ilgileri ve beklentileri doğrultusunda Ak 
Parti’nin yapacakları anlatılmalı, esnaf ve işçilere verilen 
mesajlarda ise bu kesimi ilgilendiren konular hakkında 
açıklamalarda bulunulmalıdır. 

16. SEÇMEN SORULARININ BELİRLENMESİ VE CEVAPLARIN 
HAZIRLANMASI

Teşkilatlar ve seçim büroları, yapacağı bir çalışma ile seçmenin 
sorabileceği sorulara önceden cevap hazırlamalıdır. Kampanya 
süresince gelebilecek farklı sorular ise durum değerlendirme 
toplantılarında ele alınmalı, bu sorular partimizin düşüncelerini 
yansıtan söylemler ile cevaplandırılmalıdır. Bunun dışında 
seçmen bürosundaki görevliler, kendi kişisel düşüncelerini 
seçmene aktarmamalıdır. Kampanya stratejisinin mümkün olduğu 
kadar korunması, her aşamada sağlanmalıdır.
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17. KIYAFETLERDEKİ RENK VE UYUM BÜTÜNLÜĞÜ

Teşkilatlar ve seçim bürolarında görev alacak olanlar mümkün 
olduğu kadar aynı renk ve özellikte kıyafet giymelidirler. Bu, aynı 
zamanda takım ruhunu çağrıştıracak ve birlikte hareket edildiği 
imajını doğuracaktır. Ak Parti’de kişiler değil ilkeler önemlidir. Bu 
da en küçük birimlerde dahi üzerinde özenle durulması gereken 
bir konudur. 

18. AK PARTİ ROZET VE İŞARETLERİNİN KULLANILMASI

Teşkilatlar ve seçmen bürolarında görev yapanların Ak Parti 
mensubu olduğunun anlaşılması, mesajın en etkili şekilde 
seçmen kitleye ulaştırılması açısından, Ak Parti rozeti ve yaka 
kimlik kartları kullanılmalı, özellikle rozetler ve yaka kimlik kartları 
kıyafetlerin üzerinde gösterilmelidir.

19. SEÇMEN SORULARININ HİYERARŞİK DÜZENE GÖRE 
CEVAPLANDIRILMASI

Seçmenlerin Ak Parti ile ilgili soracakları sorularda, teşkilatlardaki 
ve seçim bürolarındaki görevliler yetersiz kaldıklarını hissettikleri 
anda, hiyerarşik yapıyı bozmadan diğer görevlilerden yardım 
almalıdır. Bu şekilde partimizin söylemleri en yalın ve etkili 
şekilde seçmene iletilmelidir.

20. YEREL MEDYA İLE OLAN İLİŞKİLER

Yerel medya, Ak Parti’nin genel seçim kampanyası sırasında 
önemli bir role sahiptir. Yerel medya bu yüzden doğru ve 
etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Partimizin farklı anlamlara yol 
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açabilecek düşünceleri dile getirmemesi açısından, verilecek 
mesajların tek bir ağızdan çıkmasına ve bu açıklamaları 
yapanların partide yetkili kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Parti 
adına yerel medyaya yapılan açıklamaları önceden belirlenen bir 
yetkilinin yapması büyük önem taşımaktadır. 

21. KURUMSALA AYKIRI GÖRSEL VE YAZILI MATERYALLERİN 
KULLANILMASI

Her türlü görsel ve yazılı çalışmalar, Genel Merkez’in belirlediği 
standartlar çerçevesinde yapılmalıdır. Bunun dışındaki 
çalışmalara teşkilatlarda ve seçim bürolarında yer verilmemelidir.

22. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE YAKIN İLİŞKİLER 
KURULMASI

Sivil toplum örgütleri ile kurulacak ilişki, genel seçim 
kampanyamız açısından önemlidir. Doğru ve inanılır bir seçim 
kampanyasının yürütülmesinde bölgedeki tüm sivil toplum 
örgütlerinin mutlaka desteği alınmalı, partimizin düşünceleri, bu 
örgütlere en doğru şekilde aktarılmalıdır.

23. GENEL SEÇİM ÇALIŞMALARINDA TARTIŞMADAN 
KAÇINILMASI

Kampanya süresi boyunca üzerinde durulacak en önemli 
konulardan biri de, güler yüzlü olmak, hem seçmenle hem 
de diğer partililerle tartışmaya girmemektir. Teşkilatlar ve 
seçim bürolarında görev alacaklar bu konuda hassas olmalıdır. 
Partimizin genel seçim kampanyası, aynı zamanda bütün 
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toplumu kucaklayan bir çerçevede yürütülmelidir. Seçmenlere 
mesaj iletilirken kararlı olunmalı, bu kararlılık nazik ve kibar bir 
şekilde iletilmelidir. Ak Parti, milletimizin partisidir. 

24. PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN PLANLANMASI

Partimizin kullanacağı promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde 
kullanılmalı ve seçmen profili dikkate alınarak cinsiyet ve 
yaş gruplarına göre sınıflandırılmalıdır. Kadınların kullandığı 
promosyon ürünler erkeklere, erkeklerin kullandığı ürünler 
kadınlara verilmemeli; çocukların kullanabileceği promosyonlar 
ise gençlere dağıtılmamalıdır.

25. KUTLAMALAR VE TEBRİK MESAJLARI

Adaylar, aday oldukları bölgedeki ve ülkemizdeki önemli olayları 
ve günleri kaçırmamaya özen göstermeli, kutlama ve tebrik 
mesajları ile seçmene ulaşmaya çalışmalıdır.

26. MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ KIYAFETLERİ

Milletvekili adayları, seçim alanlarına ve katılacakları aktivitelere 
göre kıyafet belirlemelidir. Bu aktiviteler sırasında ve propaganda 
süresi boyunca mevsim şartlarına uygun kıyafetler seçilmelidir.

27. MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ DANIŞMANLARI

Milletvekili adaylarının çevresindeki danışmanlar sevecen 
olmalı, iletişim dilini iyi bilmeli ve adayların seçmenle iletişim 
kurmasında etkin rol üstlenmelidir.
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28. MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLER YÜZLÜ OLMALI

Seçmenle kurulacak iletişimde hiçbir şekilde tartışmaya 
girilmemeli ve adaylar mümkün olduğu kadar sabır ve güler 
yüzle seçmene yaklaşmalıdır. Diğer partileri ve onların adaylarını 
kötülememeli, sadece kendi partisinin icraat ve çalışmalarını 
anlatmalıdır.

29. ZİYARET EKİBİNİN OLUŞTURULMASI

Adaylar, kampanya süresince yapacakları ziyaretler için ekibini 
iyi kurmalı, ziyaret ekibinde her yaş ve cinsiyet grubunu temsil 
edebilecek temsilciler bulunmalıdır.

30. MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TOPLUMUN HER KESİMİYLE 
İLETİŞİM KURMALIDIR 

Adaylar, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle 
diyaloğa girmelidir. Bunun için düğün, toplantı ve cenaze 
törenleri ile önemli olaylardan vaktinde haberdar olunmalı ve bu 
törenlere mutlaka gidilmelidir.

31. KANAAT ÖNDERLERİ İLE ETKİLİ İLETİŞİM KURULMASI

Adaylar, seçim bölgelerindeki kanaat önderleri ile sürekli iletişim 
halinde olmalı, onlar ile dirsek temasında bulunmaya dikkat 
etmelidir. Kanaat önderleri ile iletişim halinde olmak hem seçim 
bölgelerindeki insanların beklentilerini daha iyi anlamalarına 
yardımcı olacak hem de kanaat önderinin insanlardaki olumlu 
algısı adayın daha kolay kabullenilmesini sağlayacaktır.
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32. ŞEHRİN AMATÖR VE PROFESYONEL SPOR KULÜPLERİ İLE 
İLETİŞİM

Adaylar, şehrin ( ya da kendi seçim bölgelerinin) amatör ve 
profesyonel spor kulüplerinin maçlarına gitmeli ve halkla 
bütünleşerek coşkuyu paylaşmalıdır.

33. SEÇMENLERE ADIYLA HİTAP EDİLMESİ

Milletvekili adayları, propaganda çalışmaları sırasında tanıdığı 
insanlara mutlaka adıyla hitap etmeli, sıcak, saygılı ve güler yüzlü 
davranmalıdır.

34. SEÇMENİN DİLE GETİRDİĞİ SORUNLARIN NOT EDİLMESİ

Milletvekili adayları iletişim kurduğu seçmenin sorunlarını doğru 
tahlil etmeli ve onların dile getirdiği sorunları not almalıdır. 
Böylece seçmenlerle kurulacak iletişimin daha sağlıklı olması 
sağlanacaktır.

35. BÖLGE SORUNLARININ ÖNCEDEN ARAŞTIRILMASI VE 
PROJELER

Milletvekili adayı, propaganda amacıyla gideceği bölgenin 
sorunlarını önceden araştırıp öğrenmeli ve bu sorunlarla ilgili 
olarak partimizin sunacağı çözüm önerilerini tespit etmelidir.

Ak Parti milletvekili adayları, seçmen ve medyanın karşısına 
makul projelerle çıkmalıdır. Uygulanabilir, yasalara aykırı olmayan, 
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tüm alt yapısı düşünülmüş ve seçmenin ortak mutabakatına 
uygun projeler üzerinde durulmalıdır.

36. ÇOCUKLARLA VE GENÇLERLE ETKİLİ İLETİŞİM KURULMALI

Milletvekili adayları, mümkün olduğu kadar çocuklarla ve 
gençlerle etkili iletişim kurmalıdır. Ayrıca gençlerle birlikte çeşitli 
spor aktivitelerine katılmalıdır. Basketbol, futbol vb. oyunlar bu 
aktivitelerden bazılarıdır. Çocuklarla ve gençlerle kurulan etkili 
iletişim kadar kadın seçmenlerle de etkili iletişim kurulmalı, aday 
onların beklentilerini özellikle dikkate almalıdır. 

37. PARTİ MESAJLARININ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ 
İLE DUYURULMASI

Ak Parti’nin mesajları seçmene en etkili şekilde ulaştırılmalıdır. 
İnsanlarla yüz yüze görüşmeler yapılmalı, esnafla bire bir 
temas halinde olunmalı, ev ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. 
Ancak bu iletişim çalışmalarında esnafın rahatsız olmasına, 
trafiğin tıkanmasına neden olacak davranışlardan uzak durmak 
gerekmektedir.

Ayrıca daha önceden belirlenen mekan veya alanlarda özel halkla 
ilişkiler faaliyetleri de düzenlenmelidir.

38. MİTİNG VE TOPLANTI ORGANİZASYONLARI

Adayların yapacağı miting ve organizasyonlar profesyonelce 
düzenlenmiş olmalıdır. Yapılan miting ve toplantılarda düzen ön 
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planda olmalı, miting ve toplantı alanları aday kılavuzundaki ilgili 
açıklamalar dikkate alınarak düzenlenmelidir.

39. TANITIM FAALİYETLERİNİN BİLİNEN MECRALAR DIŞINDA 
DA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Ak Parti için, tanıtım faaliyetlerini bilinen mecraların dışına 
taşımak ve gerekirse yeni mecralar üretmek önemlidir. Bu 
bakımdan partinin tanıtım faaliyetleri, yine belli bir disiplin ile 
yeni ve ilgi çekecek, diğer partilerin de kullanmadığı mecralara 
taşınmalıdır.

40. SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Günümüzdeki iletişim mecralarının başında sosyal medya 
gelmektedir. Ancak sosyal medya manipülasyona açık 
olduğundan, adaylar sosyal ve dijital medya araçlarını kullanırken 
kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, seçmenle asla 
tartışmaya girmemelidir. Adaylar resmi hesaplardan güncel 
bilgileri seçmenle paylaşmalı, seçmenlerin sorularını cevapsız 
bırakmamalıdır.

41. 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİ’NDE AKİM’İN 
KULLANILMASI

Ak Parti, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’ne, Genel Merkezi’ne 
bağlı olarak il ve ilçe başkanlıklarının oluşturduğu AKİM  
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(Ak Parti İletişim Merkezi) ile büyük bir ivme kazandıracaktır. 
Seçmenlerimiz, Ak Parti’li milletvekili adayları hakkındaki 
görüşlerini ve kendi bölgeleri ile ilgili sorun ve önerileri AKİM 
aracılığı ile partimize ileteceklerdir.

Sonuç olarak tüm partililer ve teşkilat görevlilerimiz şunu 
bilmelidir ki;

Ak Parti’nin 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nden en başarılı 
parti olarak çıkabilmesi, teşkilat mensuplarının gayretleriyle 
mümkündür. Ancak bu gayretlerin belli bir disiplin ve ahenk 
içinde yürütülmesi önemlidir. Bunun için yukarıda sıralanan 
maddelere uyulması ve bunların en titiz şekilde uygulanması 
gerekmektedir.

42. SEÇİM YASAKLARINA UYULMASI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği seçim yasaklarını 
“www.ysk.gov.tr” adresinden, Ak Parti Genel Merkezi ve 
Seçim Koordinasyon Merkezleri’nden ve illerdeki seçim işleri 
başkanlıklarından öğrenebilirsiniz.

43. ADAYLAR İÇİN SEÇİM KILAVUZU İNTERNET SİTESİNDE

AK Parti milletvekili adayları, seçim kılavuzundaki bilgilere ve 
kurumsal kimliğe www.akadaylar.com adresinden ulaşabilirler.
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Partimizin 1 Kasım 2015 Genel Seçim Kampanyası, Ak Parti 
Genel Merkezi tarafından hazırlanır ve hazırlandığı gün         
www.akadaylar.com internet sitesinde yayınlanır. İnternet 
sitemizde kampanyaya ilişkin kampanya kurumsal kimlik 
kılavuzu, seçim beyannamesi, genel icraat kitabı, il icraat 
kitapları, TV reklam filmleri, dergi ve gazete ilanları, açıkhava 
reklam afişleri, kampanya müzikleri, dijital ve sosyal medya 
reklamları ve baskılı işler dâhil kampanyanın bütün materyalleri 
yer alır. 

Ak Parti milletvekili adayları, her gün güncellenen internet 
sitesinde yer alan mesajları, kendi kampanyaları için 
uygulamalıdır. Kampanya stratejimiz açısından sitemizde yer 
alan mesajlarla eş zamanlı olarak milletvekili adaylarının kendi 
kampanyalarını devam ettirmeleri önemlidir. 

Kampanya bütünlüğünün korunması ve başarısı, seçim 
çalışmalarımızın en önemli noktasıdır. Milletvekili adaylarımız, 
kampanya stratejimiz doğrultusunda bu siteden sürekli 
faydalanmalıdır. Genel Merkez’in yaptığı kampanya ile 
milletvekilleri adaylarının yaptığı kampanya birbirini 
tamamlamalı ve desteklemelidir. 

KAMPANYA İÇERİK MERKEZİ 
www.akadaylar.com
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LİDER FOTOĞRAFLARI

Ak Parti Genel Seçim Kampanyası’nda kullanılacak 
lider fotoğrafları aşağıdaki gibidir.
Fotoğraflar CD içerisinde mevcuttur. 
Ayrıca www.akadaylar.com adresinden temin edilebilir.

01



27

Ak Parti Logosu’nun dikey renkli biçimi aşağıdaki gibidir. 
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullanımı 

tercih edilmelidir.

LOGONUN DİKEY RENKLİ KULLANIMI
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Ak Parti Logosu’nun yatay renkli kullanımı, aşağıda gösterilen oran ve 
şekillerdeki gibidir. Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde 
kullanımı tercih edilmelidir.

LOGONUN YATAY RENKLİ KULLANIMI
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Ak Parti Logosu’nun köşelerde bantlı kullanımı aşağıda verildiği gibidir. 
Zorunlu olmayan hallerde mutlaka beyaz zeminde kullanımı tercih 

edilmelidir.

LOGONUN BANTLI KULLANIMLARI

SOL SAĞ

04
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Ak Parti Logosu’nun temel renkleri aşağıda açıklanmıştır.
Yayın amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda, belirtilen renkler kullanılmalıdır.

KURUM KİMLİĞİ RENKLERİ
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Ak Parti kurum kimliği yazı karakteri Univers font ailesidir.

KURUM KİMLİĞİ YAZI KARAKTERİ

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890 

UNIVERS

06
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Ak Parti kurum kimliği yardımcı yazı karakteri Futura font ailesidir.

KURUM KİMLİĞİ YARDIMCI YAZI KARAKTERİ

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890

FUTURA

07
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KAMPANYA SLOGANI VE TİPOGRAFİK UYGULAMASI

Kampanya sloganı ve tipografik uygulaması aşağıdaki gibidir.
Yazı karakteri Gothic No3 Cg ve Birds of Paradise fontudur. 

Sloganın tipografik uygulamasında Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü gibi noktalama 
gerektiren harflere örnekte görüldüğü gibi manipülasyon yapılmalıdır.

08
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Kampanya sloganı ve tipografik uygulaması aşağıdaki gibidir.
Yazı karakteri Gothic No3 Cg ve Birds of Paradise fontudur. 

Sloganın tipografik uygulamasında Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü gibi noktalama 
gerektiren harflere örnekte görüldüğü gibi manipülasyon yapılmalıdır.

YEREL KAMPANYA SLOGANI VE TİPOGRAFİK UYGULAMASI09
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Ak Parti seçim kampanyasında kullanılmak üzere logolu oy pusulası 
tasarımı aşağıdaki gibidir. Seçim kampanyasında yayım amaçlı 

hazırlanacak işlerde logolu oy pusulası kullanımı, pusulada Ak Parti 
logosunun nasıl göründüğünü seçmene gösterme olanağı sağlayacaktır.

Oy pusulasının iki farklı şekli vardır. (kadın-erkek)

LOGONUN OY PUSULASINDA KULLANIMI 10
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Ak Parti aday isim ve unvan kullanımı aşağıdaki gibidir.

ADAY İSİM VE UNVAN KULLANIMI

Ahmet DAVUTOĞLU
KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYI

Ahmet 
DAVUTOĞLU
KONYA
MİLLETVEKİLİ ADAYI

11
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Kartvizit kağıdı 300 gr mat kuşe veya Japon Bristol olmalıdır. Baskı dört 
renkten oluşmaktadır. 

Kağıt özelliği mat olduğundan farklı renk tonları oluşmaması için logonun 
Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

KARTVİZİT

Ahmet DAVUTOĞLU
KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYI

Adres Bilgileri
Tel : 0300 000 00 00
Faks : 0300 000 00 00

iletisim@ahmetdavutoglu.com
ahmetdavutoglu.com

/DavutogluBsbkn
/Ahmet_Davutoglu

5
0

m
m
85mm

12
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A4 Broşür (21x29.7 cm) kağıdı 135 gr mat kuşe veya 90 gr 1. hamur kağıt 
olmalıdır. Baskı 4 renkten oluşmaktadır.

Örnekleri görülen tasarımlarda logo, ikon, slogan ve aday görseli yerleri 
kesinlikle değiştirilmeyecektir. Adayın iletişim bilgileri güncellenecektir.

A4 BROŞÜR 2 KIRIM13
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Bloknot kapağı 250 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır. Kapak 
baskısı dört renkten oluşmaktadır. 

İç sayfada 90 gr 1. hamur kağıt kullanılmalı, 50’li cilt tepeden 
yapıştırma olmalıdır. Adayın iletişim bilgileri güncellenecektir.

BLOKNOT

0300 000 00 00 0500 000 00 00 ahmetdavutoglu.com
/DavutogluBsbkn /Ahmet_Davutoglu /ahmetdavutoglu/davutogluahmet

14
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CD kutusu için kullanılacak kağıt 300 gr mat kuşedir.
Özel bıçak ve yapıştırması vardır. Baskı sonrası mat selefon uygulanmalıdır.

CD üzerine serigraf veya sticker etiket olarak baskı yapılabilir.

Logo, slogan, aday görseli yerleri kesinlikle değiştirilemez. Tasarım, işin 
içeriğine göre farklılaştırılabilir. Adayın iletişim bilgileri güncellenecektir.

CD ÜSTÜ VE CD KUTUSU15
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USB disk üzerine serigraf baskı yapılmalıdır.
USB’lerin bir tarafına Ak Parti logosu, diğer tarafına slogan gelmelidir.

USB DİSK

2. Yüzey1. Yüzey

16
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Konuşma kartı basın açıklamalarında, TV programlarında, kutlama ve 
kongrelerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Konuşma kartının ön ve arka 
yüzü uygulama standartları oranları verilerek belirlenmiştir.

Konuşma kartı 200 – 250 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır.
Baskı 4 renkten oluşmaktadır.

KONUŞMA KARTI17
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Not kartı 200 gr mat kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Üzerindeki çizgilerin kalınlığı 0.1 mm’dir. 
Baskı 4 renkten oluşmaktadır. Adayın iletişim bilgileri güncellenecektir.

NOT KARTI

0300 000 00 00 0500 000 00 00 ahmetdavutoglu.com
/DavutogluBsbkn /Ahmet_Davutoglu /ahmetdavutoglu/davutogluahmet

18
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Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

BILLBOARD A19
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Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

BILLBOARD B 20
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Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

BILLBOARD YEREL A21
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BILLBOARD YEREL B

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

22
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RAKET / CLP A

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

23
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RAKET / CLP B

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

24



50

RAKET / CLP YEREL A

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

25
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RAKET / CLP YEREL B

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

26
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Dikey Afiş (50x70 cm, 70x100cm) ölçülerine bağlı kalınarak 115 gr mat 
kuşe veya 80 gr 1. hamur kağıda basılabilir. 

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

DİKEY AFİŞ A27
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DİKEY AFİŞ B

Yatay Afiş (70x50cm, 100x50cm) ölçülerine bağlı kalınarak 115 gr mat kuşe 
veya 80 gr 1. hamur kağıda basılabilir.

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

28
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YATAY AFİŞ A

Yatay Afiş (70x50cm, 100x50cm) ölçülerine bağlı kalınarak 115 gr mat kuşe 
veya 80 gr 1. hamur kağıda basılabilir.

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

29
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YATAY AFİŞ B

Yatay Afiş (70x50cm, 100x50cm) ölçülerine bağlı kalınarak 115 gr mat kuşe 
veya 80 gr 1. hamur kağıda basılabilir.

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

30



56

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

LİDER VE ADAY BİRLİKTE KULLANIMI - YATAY31
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Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri 
haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

LİDER VE ADAY BİRLİKTE KULLANIMI - DİKEY 32
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A5 El İlanı (148x210 mm) kağıdı 135 gr mat kuşe veya 80 gr 1. hamur kağıt 
olmalıdır. Baskı dört renkten oluşmaktadır.

Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri ile 
sloganlar haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. 
Adayın iletişim bilgileri güncellenecektir.

EL İLANI33
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İlan renkli veya siyah beyaz uygulanabilir.

TAM SAYFA GAZETE İLANI A 34
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İlan siyah beyaz uygulanmalıdır.

TAM SAYFA GAZETE İLANI B35



61

İlan renkli veya siyah beyaz uygulanabilir.

YARIM SAYFA GAZETE İLANI A 36
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İlan siyah beyaz uygulanmalıdır.

YARIM SAYFA GAZETE İLANI B37
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250 gr mat kuşe veya Japon Bristol kağıda basılmalıdır.

Baskı dört renkten oluşmaktadır. 
Adayın iletişim bilgileri güncellenecektir.

ADAY TANITIM KARTI

Ahmet DAVUTOĞLU
KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Proin tristique nec nibh vel 
rutrum. Praesent sit amet nibh non enim 
consequat blandit eu non nisi. In iaculis, orci 
tristique semper condimentum, lectus augue 
convallis metus, ut euismod est diam nec quam. 
Pellentesque sit amet vestibulum metus, sagittis 
auctor dolor. 

Pellentesque sagittis purus risus, a mattis justo 
varius eget. Suspendisse potenti. Donec 
sodales rutrum purus. Nam at sapien eu sapien 
mollis dignissim. Aenean non urna non felis 
interdum suscipit. Curabitur dignissim ante sed 
purus sagittis cursus. 

Quisque facilisis est a elit convallis lacinia sed 
ut nisi. Morbi pulvinar lacus auctor, convallis 
neque at, gravida nisi. Morbi elementum ligula 
at consequat porttitor.

Aliquam molestie accumsan tellus sit amet 
pharetra. Maecenas ex nulla, imperdiet vitae 
lectus non, malesuada finibus ante. Aenean 
quis ullamcorper diam. Maecenas porta, velit 
nec sagittis volutpat, velit mi finibus nisi, a 
pulvinar eros odio sed tellus. 

0300 000 00 00 0500 000 00 00 ahmetdavutoglu.com
/DavutogluBsbkn /Ahmet_Davutoglu /ahmetdavutoglu/davutogluahmet
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A4 Mektup (21X29.7 cm) 135 gr mat kuşe veya 80 gr 1. hamur kağıda 
basılmalıdır. Baskı 4 renkten oluşmaktadır.

Sadece aday resimleri, isimleri, sloganları ve aday bilgileri ve mektup metni 
değişecektir. Adayın iletişim bilgileri güncellenecektir.

MEKTUP A439
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Aday Görselli Bayraklar aşağıda belirtilen şekildedir.
Tasarım ebatları 1,5mx2,5m oranında olup, orantılı olarak büyüyüp 

küçülebilir. Kumaşa veya brandaya basılabilir. Bayrak asım şekilleri aşağıda 
gösterildiği gibidir. Sıralama logolu, Başbakan görselli, sloganlı, logolu, 

aday görselli, sloganlı şeklinde olacaktır.

ADAY GÖRSELLİ BAYRAK

1,5m

2
,5

m

40
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Sloganlı Bayraklar aşağıda belirtilen şekildedir.
Tasarım ebatları 1,5mx2,5m oranında olup, orantılı olarak büyüyüp 
küçülebilir. Kumaşa veya brandaya basılabilir. Bayrak asım şekilleri aşağıda 
gösterildiği gibidir. Sıralama logolu, Başbakan görselli, sloganlı, logolu, 
aday görselli, sloganlı şeklinde olacaktır.

SLOGANLI BAYRAK

1,5m

2
,5

m
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Logolu Bayraklar aşağıda belirtilen şekildedir.
Tasarım ebatları 1,5mx2,5m oranında olup, orantılı olarak büyüyüp 

küçülebilir. Kumaşa veya brandaya basılabilir. Bayrak asım şekilleri aşağıda 
gösterildiği gibidir. Sıralama logolu, Başbakan görselli, sloganlı, logolu, 

aday görselli, sloganlı şeklinde olacaktır.

LOGOLU BAYRAK

1,5m

2
,5

m

42
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Yelken (100x400 cm, 75x300 cm, 50x200 cm)ve oltalı (110x200 
cm, 120x230 cm, 150x300 cm) bayrak aşağıda gösterilen ebat ve 
proporsiyonlarda uygulanabilir.

YELKEN VE OLTA BAYRAKLAR43
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Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri ile 
sloganlar haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

BEZ - VİNİL AFİŞ 44
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Dijital Afiş 2x3m, 3x5m, 4x6m, 6x9m ve orantılı ebatlarda basılabilir.
Vinil, branda, kanvas kumaş gibi malzemelere baskı yapılabilir.
Sadece aday resimleri, isimleri, sloganlar ve aday bilgileri değişecektir.

DİJİTAL AFİŞ A45
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DİJİTAL AFİŞ B

Dijital Afiş 2x3m, 3x5m, 4x6m, 6x9m ve orantılı ebatlarda basılabilir.
Vinil, branda, kanvas kumaş gibi malzemelere baskı yapılabilir.

Sadece aday resimleri, isimleri, sloganlar ve aday bilgileri değişecektir.

46
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OTOBÜS GİYDİRME

Otobüs üzeri uygulaması, değişik marka ve model araçlar için aşağıda 
belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak yapılmalıdır. Seçim 
dönemlerinde ve önemli günlerde otobüs giydirilmesi amacına uygun 
görseller kullanılarak değiştirilebilir.

Araçlarda aday isminin bulunmadığı tarafta Başbakan görseli sabit olarak 
kalmalıdır. Aracın diğer tarafında aday görseli kullanılacaktır.

47
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MİNİBÜS GİYDİRME

Minibüs üzeri uygulaması, değişik marka ve model araçlar için aşağıda 
belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı kalınarak yapılmalıdır. Seçim 

dönemlerinde ve önemli günlerde otobüs giydirilmesi amacına uygun 
görseller kullanılarak değiştirilebilir.

Araçlarda aday isminin bulunmadığı tarafta Başbakan görseli sabit olarak 
kalmalıdır. Aracın diğer tarafında aday görseli kullanılacaktır.

48
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Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

T-SHIRT49
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Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

ŞAPKA 50
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Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.

ŞEMSİYE51
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YAĞMURLUK

Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
52
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İLLER İÇİN TOPLU ADAY POSTERLERİ

Ak Parti seçim kampanyasında milletvekili adaylarının toplu halde 
gösterileceği aday posteri aşağıdaki gibidir. 

53
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Örnekleri görülen tasarımlarda aday fotoğrafı, aday ismi ve bilgileri ile 
sloganlar haricinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

FON

Ekran Görüntüsü

54
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İLETİŞİM STRATEJİSİ

Ülkemizde 37.7 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. 
İnternet, geniş kitlelere ulaşmak isteyen tüm kurum ve kişiler için 
olmazsa olmaz medya araçlarından birisidir. 

Seçmen niteliğine sahip internet kullanıcılarının hemen hepsinin 
sosyal medyada aktif oldukları bilinmektedir. Dijital ve sosyal 
medya platformlarının kullanımında belirli standartların takip 
edilmesi kurulan iletişimin etkisini yükseltmede önemli bir rol 
oynamaktadır.

Partimizin dijital ve sosyal medya stratejisinde konuşmak 
ve yayın gerçekleştirmek kadar, kullanılan dijital platformlar 
yardımıyla anlık dinleme ve takip yapabilmek, kişiye özel

çözümler üretmek ve seçmene geri dönüşlerde bulunmak 
önceliklerimizdir.

Sosyal medyanın dili etkileşime dayalı olmalı ve içerik yönetimi 
süreci her bir mecranın kendi doğasına uygun yöntemlerle 
yönetilmelidir.

1 Kasım Genel Seçimlerinde adaylarımızın kullanacağı materyal 
ve uyum, kılavuzun devamında anlatıldığı gibi olmalıdır.
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1. KULLANILAN DÖKÜMANLARDA     
GENEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI

Kampanya süresince kullanılacak bütün materyaller, renk uyumu, 
yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bu 
materyallerin tasarımında bu kılavuz esas alınmalıdır. Farklı renk 
ve yazı karakterlerinden oluşan materyaller kullanılmamalıdır.

2 İLETİŞİMİN GÜNLÜK RAPORLANMASI

İnternet, diğer mecralardan gerçek zamanlı ölçümlenebilmesiyle 
farklılaşmaktadır. Bu doğrultuda yapılan her aktivite, günlük 
olarak raporlanmalı ve seçmenlere erişimin performansı sık sık 
gözden geçirilmelidir. Adaylar her bir mecranın kendi istatistik ve 
raporlama servisinden faydalanabilir.

Örneğin; analytics.twitter.com, klout.com vb.

3 KULLANICILARDAN GELEBİLECEK SORULARA HAZIRLIK

Kullanıcılardan gelen mesajlar, dijital seçim ekibi yetkilileri 
tarafından değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde 
cevaplandırılmalıdır. Kullanıcılarla herhangi bir polemiğe 
girmeden gelecek her soru ve yorum yanıtlanmalıdır.

4 KUTLAMALAR VE TEBRİK MESAJLARI

Adaylar sosyal medya hesaplarında, seçim bölgeleri ile 
ülkemizdeki önemli olaylarda ve günlerde dijital platformlarda 
seçmenlerle etkileşim içinde olmalıdır. Kutlama ve tebrik 
mesajları ile sosyal medya kullanıcılarına ulaşmaya çalışmalıdır.
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5 SOSYAL MEDYA KULLANICILARINA HİTAP ŞEKLİ

Adaylar, sosyal medya kullanıcılarına samimi ve sıcak bir üslupla 
hitap etmelidir. Diyaloğunu saygı çerçevesinde kurmalıdır.

6 SOSYAL MEDYA HESAPLARININ DUYURULMASI

Adaylar katıldıkları miting, tv ve radyo programlarında sosyal 
medya hesaplarını duyurmalı ve seçmenlerini hesapları 
üzerinden etkileşime davet etmelidir. Adayların tüm hesapları her 
an herkesin erişimine açık olmalıdır. Hiçbir gizlilik veya korumalı 
hesap opsiyonu kullanılmamalıdır.

7 ADAYLARIN GÜNDEMİ TAKİP ETMESİ

Bir milletvekili adayının seçim kampanyaları boyunca ülke 
ve dünya gündemini takip etmesi büyük önem taşımaktadır. 
Adayların gündemle ilgili oluşturacakları içerikler daha geniş 
kitlelere ulaşmalarını sağlayacaktır.

8 TAKİP EDİLECEK HESAPLAR

Adaylar, seçim kampanyası boyunca iletişimlerine katkıda 
bulunacak hesapları takibe almalıdır. Aşağıdaki hesaplar mutlaka 
takibe alınmalıdır;
• Cumhurbaşkanı
• Başbakan
• Ak Parti kurumsal hesapları
• Ak Parti milletvekili adayları
• www.akadaylar.com/takipedilecekhesaplar adresinde yer alan 

tüm sosyal medya hesapları
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• Ulusal yayın organları
• Tüm bölgesel yayın organları
• Kanaat önderleri
• Diğer partilerin milletvekili adayları

Adaylar, spekülasyona neden olacak hesapları takip etmekten 
kaçınmalıdır.

9 SEÇİM ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK GÖRSELLER VE 
FOTOĞRAFLAR

Adaylar, kılavuzda örnek olarak verilen görsellerde yer 
alan Başbakan Ahmet Davutoğlu fotoğrafları yerine kendi 
fotoğraflarını belirtilen formatlarda kullanmalıdır.

Kampanyada kullanılacak fotoğraflar, kılavuza uygun bir kadrajla, 
profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmelidir.

Kampanyada aday ve Başbakan’ın fotoğraflarının birlikte 
kullanılması durumunda, adayın fotoğrafının kılavuzda belirlenen 
Başbakan’ın fotoğraflarıyla ve fotoğraflarındaki kıyafetleriyle 
uygun renkte olması gerekmektedir. 

Adaylar yaptıkları tüm ziyaret ve toplantı fotoğraflarını paylaşmalıdır.

Adaylar fotoğraf ve video paylaşımlarını yaparken görsel 
materyallerin yüksek kalite olmasına özen göstermelidir. 
Gerekirse yardımcı aparatlar ve cihazlar kullanmalıdır.

Sosyal ağlarda logo veya metin içeren profil resimleri ve kapak 
fotoğrafları için PNG formatı kullanımı daha iyi sonuçlar verecektir.
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10 PARTİNİN BELİRLEDİĞİ MÜZİK VE VİDEOLARIN 
KULLANILMASI

Sosyal medyada ve web sitelerinde Ak Parti’nin belirlemiş 
olduğu müzikler kullanılmalı ve aynı şekilde önceden belirlenen 
tanıtım filmleri paylaşılmalıdır.

Ak Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin paylaşılması, 
reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesi kampanyanın genel 
stratejisine uygun olmayacak, Ak Parti’nin kurumsal kimliğini 
olumsuz yönde etkileyecektir.

11 SEÇMEN PROFİLİNE UYGUN SÖYLEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Kampanya süresince kullanılacak söylemlerde seçmen profili 
dikkate alınmalıdır. Örneğin; gençlere hitap edilirken, onların ilgi 
ve beklentileri doğrultusunda Ak Parti’nin yapacakları anlatılmalı, 
esnaf ve işçilere verilen mesajlarda ise bu kesimi ilgilendiren 
konular hakkında açıklamalarda bulunulmalıdır.

12 ETKİNLİK SÜRECİ YÖNETİMİ

Adaylar günlük yapacakları faaliyetleri sosyal medya ve web 
sitelerinden bir önceki akşam, Ziyaret/Etkinlik sabahı ve Ziyaret/
Etkinlikten yarım saat önce paylaşmalıdır.

Aynı zamanda paylaşımlardaki lokasyon bildirimi seçeneği aktif 
kullanılarak, ziyaret edilen yerler anlık olarak takip edilebilir olmalıdır.
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Ziyaret/Etkinlik gerçekleştikten sonar aday, deneyimlerinden 
kısaca bahsetmelidir.

Faaliyetler belirli etiketler (#) altında gruplandırılarak sosyal 
medya kullanıcıları ile etkileşim artırılabilir.

Adaylar etkinlik esnasında seçmenlerin e-posta ve sosyal medya 
bilgilerini toplayarak takibe almalı ve iletişimini sürdürmelidir.

Eğer seçmenlerle çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarında 
kullanılacaksa seçmenler, ilgili görsellerde etiketlenmelidir.

Etkinlik esnasında kullanılacak Periscope, Meerkat gibi canlı 
yayın uygulamaları sayesinde, etkinlik içeriği hakkında kullanıcılar 
daha detaylı bilgilendirilebilir ve kullanıcıların da etkinliğin bir 
parçası olması sağlanabilir.

13 GÜVENLİK

Kampanya süresince kullanılacak dijital ve sosyal medya 
hesaplarının güvenliği büyük önem taşımaktadır.

Bu yüzden kullanıcı bilgileri ve şifrelerinin başkalarıyla 
paylaşılmaması gerekmektedir. Şifre doğrulama ihtiyacı ve 
hesapların başkaları tarafından ele geçirilmesi durumunda 
derhal profesyonel uzmanlar ve güvenlik birimleri konuyla ilgili 
bilgilendirilmeli ve onlardan yardım alınmalıdır.

Spam mesajlar ve hesaplara karşı dikkatli olunmalıdır.
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14 MAHREMİYET

Adaylar, seçim çalışmalarını sosyal mecralardan paylaşma yoluna 
giderken, özellikle fotoğraf ve video kullanımı sırasında insanların 
özel hayatlarına son derece dikkat etmelidir.

15 KURUMSALA AYKIRI GÖRSEL VE YAZILI MATERYALLERİN 
KULLANILMAMASI

Her türlü görsel ve yazılı çalışmalar, genel merkezin belirledigi 
standartlar çerçevesinde yapılmalıdır. Bunun dışındaki 
çalışmalara sosyal medya hesaplarında ve web sitelerinde yer 
verilmemelidir.

16 SOSYAL MEDYADA TARTIŞMADAN KAÇINILMASI

Dijital iletişim boyunca üzerinde durulacak en önemli konulardan 
birisi de hem seçmenle hem de diğer partilerle herhangi bir 
tartışmaya girmemektir.

Aday, iletişimini tüm toplumu kucaklayacak bir çerçevede 
yürütmelidir. Seçmenlerle diyalog esnasında kararlı olunmalı ve 
bu kararlılık nazik ve kibar bir dille iletilmelidir. Hakaret, kötü 
söz ve argo içeren sözler kullanılmamalıdır. Bu türden mesajlara 
kesinlikle aynı tarzda cevap verilmemelidir.
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17 SEÇMENLERİN DEĞERLERİNE TERS DÜŞECEK İÇERİKLERİN 
GİRİLMEMESİ

Adaylar, yaşam tarzı ve kültürel unsurlarla ilgili içerik paylaşırken 
farklı değerlere saygı göstermelidir.

18 SPOR MÜSABAKALARI İLE İLGİLİ İÇERİK GİRERKEN 
FANATİZMDEN KAÇINILMASI

Adaylar özellikle aday oldukları bölgenin spor takımlarını 
destekleyen içerikler oluşturmalı ve fanatizmden kaçınmalıdır.

19 GEREKSİZ İÇERİK PAYLAŞIMI

Adaylar içerik paylaşımı konusunda aşırıya kaçmamalı, diğer 
kullanıcıların sosyal medya duvarlarını işgal eder derecede mesaj 
bombardımanından kaçınmalıdır.
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Web sitelerinde kullanılan jenerik boyutlar; 300x250, 728x90, 160x600, 
200x600 standart bannerlar ve masthead banner şeklindedir.

Ana kampanya başlangıcının akabinde akadaylar.com’dan paylaşılacak 
yeni görsel şablonları kullanılacaktır.

İNTERNET BANNER

300x250 piksel

160x600 piksel 200x600 piksel

01
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Adaylar reklam kullanımlarında web sitelerinin en iyi görüntülenen 
alanlarını tercih etmelidir. 

468x60 piksel

960x250 piksel (Masthead Banner)

728x90 piksel

Masthead Banner örneği
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Adayların Facebook hesaplarında kullanacakları profil fotoğrafları 
180x180 piksel, kapak fotoğrafları ise 851x315 piksel boyutlarında olmalıdır.

Kapak 
Fotoğrafı
851 x 315

piksel

180 x 180 
piksel

Aday 
Profil 

Fotoğrafı

FACEBOOK02
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Adaylar her gün bir durum güncellemesi yayınlanmalı ve takipçiler 
günlük yaşama dahil edilmelidir.

Durum güncellemelerine fotoğraf eklemek gönderi etkileşimini artıracaktır. 

Sayfaya gelen yorum ve sorulara cevap verilmelidir. Bu cevaplar kopyala / yapıştır 
cevaplar olmamalı, cevabın muhatabı kişiye ismi ile hitap edilerek soruya özel bir 
yanıt verilmelidir. 

Sayfaya gelen yorumlar gibi, direkt mesajlar da kişiye özel cevaplanmalıdır.
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Adaylar “Facebook Hayran Sayfası” oluşturmak için 
https://www.facebook.com/pages/create adresini kullanabilir.

FACEBOOK HAYRAN SAYFASI OLUŞTURMA

“TANINMIŞ
 KİŞİ” 
seçilir...

Kategoriler’den
 “POLİTİKACI” 

seçilir.

Adaylar,
“HAKKINDA” kısmına 

kendisi ile ilgili kısa 
bir bilgi yazısı 
eklemelidir. 

Adaylar 
bu bölüme

“KİŞİSEL WEB 
SİTESİ” adresini 

girmelidir.

!

!

!

!

!

Durum güncellemeleri kısa, öz ve direkt mesajlarınızı 
paylaşmak için uygun seçenektir. 

Etkinlik Paylaşımları seçim programındaki etkinlik 
programınızı duyurmak için bir seçenektir.  

Fotoğraf ve Video Paylaşımları ise adayların en çok 
etkileşim alabilecekleri içerik paylaşım türüdür.

Adaylar, FACEBOOK HAYRAN SAYFASI’NIN
adını isimsoyisim (Aday olduğu şehrin plakası) şeklinde 
koymalıdır.

Facebook paylaşımları “Durum”, 
“Fotoğraf/Video” ve “Etkinlik, Kilometre Taşı” 
olarak üçe ayrılmaktadır. 

Paylaşım İzinleri ayarı üstte gösterildiği gibi 
yapılmalıdır. 

Başkalarının sayfanızda paylaşım yapması olası kötü 
niyetli paylaşımlar dolayısıyla iletişiminizi negatif 
yönde etkileyecektir.
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FACEBOOK HAYRAN SAYFASINDA REKLAM VERME

Eğer paylaşılacak 
fotoğrafların üzerinde metin 

bulunacaksa, metnin 
kapladığı alan FOTOĞRAFIN 

%20’sini geçmemelidir. 

Aksi takdirde PAYLAŞIMI 
ÖNE ÇIKARMA özelliği 

kullanılamayacaktır.

Adaylar, 
paylaşımlarının 

daha fazla kullanıcıya 
erişmesini istiyorsa 

“Gönderiyi Öne 
Çıkar” seçeneğini 

kullanabilirler.

İçeriklerini bu 
sayede “Facebook 

Reklam 
Alanlarında” 

yayınlayabilirler.
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Aday
Profil 

Fotoğrafı 
400 x 400

piksel

Kapak 
Fotoğrafı 

1500 x 500
piksel

Milletvekili adaylarının Twitter’daki kullanıcı adları “isim_soyisim   
(aday olduğu şehrin plaka kodu)” şeklinde olmalıdır. Adaylar hakkında 
bölümünü Ak Parti “Aday Oldukları Şehir” ve “Bölge” Bölge Milletvekili 
Adayı şeklinde doldurmalıdır. (Örn: Ak Parti Konya Milletvekili Adayı). 
Profillerini oluşturmak için gerekenler ise aşağıda belirtilmiştir.

TWITTER03
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Tweet, durum 
güncellemeleri gibi 
günlük paylaşımlara 

verilen isimdir. 

Bir Tweet en fazla 
140 karakterden 

oluşabilir.

Aday hakkında 
kısa ve öz bilgiler 

içermelidir. 
Azami uzunluk 
160 karakterdir.
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Tweet’lerde görsel ve 
video kullanımı oldukça 

önemlidir. 

Multimedya kullanımı 
etkileşimi büyük oranda 

artırmaktadır.
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RETWEET:
 Başka Twitter 

kullanıcıları tarafından 
yayınlanan bir Tweet’i 

takipçiler ile 
paylaşmak.

MENTION:
Twitter üzerinde  

başka bir kullanıcıdan 
bahsetmek. 

@kullanıcıadı 
şeklinde yapılır.
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HASHTAG:

Tweet’leri kategorilere 
ayırmak ve Twitter Arama’da bunların 
daha kolay gösterilmesine yardımcı 
olmak için Tweet’te uygun anahtar 
sözcüğün veya sözcük grubunun 
(boşluksuz) önünde #etiket sembolü 
kullanılır. 

Mesajda etiketlenmiş sözcüğün 
tıklanması bu etiketle işaretlenmiş tüm 
diğer Tweet’leri gösterir.

#İlkGünküAşkla

FAVORİ:

Bu özellik, içeriğin beğenildiğini ifade etmekle 
birlikte, Favori olarak işaretlenen Tweet’in daha 
sonra değerlendirmek üzere arşivlenmesini sağlar.

İşaretlenen Tweet’ler adayın profil sayfasında 
görüntülenebilir. 

FAVORİ:
Beğenilen bir tweet’i 

favoriler listesine 
eklemek.
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Adayların iletişim çalışmaları boyunca Tweet’leriyle 
alakalı fotoğraf kullanmaları, içeriğin kullanıcılar 
tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. 
Tweet’lerde görsel ve video içerik kullanımı kullanıcı 
etkileşimini büyük oranda artırmaktadır.

Takipçilerle karşılıklı etkileşim kurulmalıdır. 
Gelen sorulara samimi ve net cevaplar verilmeli, kopya 
cevaplardan kaçınılmalıdır. 

Adayın ülke ve dünya gündemini takip etmesi büyük 
önem taşımaktadır. Twitter ekranının sağ tarafında yer 
alan gündem başlıkları ile ilgili atılacak Tweet’ler, adayın
takipçisi olmayan kullanıcılara da görünerek iletişim
erişimini yükseltecektir.
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Adaylar, Youtube kanallarına profil fotoğrafı olarak 800x800 piksel 
boyutlarında görsellerini yüklemelidir. 

Adaylar Youtube kanallarındaki video yorumlarını moderasyon süreci 
eşliğinde açmalıdır.

YOUTUBE

98 
piksel

98 
piksel

Profil fotoğrafları 98x98 piksel boyutlarında 
masaüstü ve iOS ekranlarında kare Android’de ise 
yuvarlak şeklinde gözükecektir. 

Kapak 
Fotoğrafı 

2560 x 1440
piksel

04
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Kanal Kapak Fotoğrafı’nın boyutları ise 2560x1440 piksel olmalıdır. 
Masaüstü PC, Tablet, Tv ve Mobil Cihazlar için uyulması gereken 

boyutlar aşağıda belirtilmiştir. Adaylar detaylı bilgiyi https://support.
google.com/youtube/answer/2972003?hl=tr adresinden edinebilir.
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Milletvekili adaylarının Google+ hesaplarının profil fotoğrafı  250x250 
piksel boyutlarında, kapak fotoğrafları ise 2120x1192 piksel boyutlarında 
olmalıdır.

GOOGLE+

Kapak 
Fotoğrafı 

2120 x 1192
piksel

05
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640x640 piksel boyutlarında yüklenecek profil fotoğrafı adaylar için 
yeterli olacaktır.

INSTAGRAM

Aday
Profil Fotoğrafı
640x640 piksel

!

!

Adaylar paylaştıkları 
fotoğraf ile ilgili açıklayıcı 
metin yazmalıdır.

Fotoğraf açıklamasında bu 
2 etikete mutlaka yer 
verilmelidir. 

#İlkGünküAşkla, 
#AkParti 

#İsimSoyisim (Milletvekili adayına ait)
Örneğin ;
#Ahmet_Davutoglu42

#Konya (Adayın kendi seçim bölgesi )

06
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Adaylar için web sitesi örnekteki gibi olmalıdır. Web sitesi tasarımına sadık 
kalınarak sadece içerikler değiştirilmelidir.

ADAY KİŞİSEL SİTESİ07
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Milletvekili adaylarının e-posta gönderirken kullanacakları elektronik imza 
tasarımı aşağıdaki şekildedir. Kurumsal mail adresini kullanacak bütün 

personelin mutlaka elektronik imza kullanması gerekmektedir.

ELEKTRONİK İMZA

!

!

!

!

!

Aday bir e-posta oluştururken 
aşağıdaki kurallara dikkat etmelidir.

Muhakkak konu belirtilmesi

Mail içeriğine (mesaja) Selamlama ile 
başlanması. Selamlanın ardından yeni 
paragrafa geçilmesi

Alıcıya verilmek istenen mesajı kısa ve 
net olarak iletilmesi

Mesajı uğurlama (iyi günler, iyi işler, 
kolay gelsin vs) ile kapatılması

İmza eklenmesi

08
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Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

BILLBOARD01
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Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

RAKET/CLP 02
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Dikey Afiş (50x70 cm, 70x100cm) ölçülerine bağlı kalınarak 115 gr mat 
kuşe veya 80 gr 1. hamur kağıda basılabilir.

Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

DİKEY MİTİNG AFİŞ03
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Yatay Afiş (70x50 cm, 100x70cm) ölçülerine bağlı kalınarak 115 gr mat 
kuşe veya 80 gr 1. hamur kağıda basılabilir.

Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

YATAY MİTİNG AFİŞ 04
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A5 El İlanı(148x210) kağıdı 135 gr mat kuşe veya 80 gr 1. hamur kağıt 
olmalıdır. Baskı dört renkten oluşmaktadır.

Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

EL İLANI A505
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Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

TAM SAYFA GAZETE İLANI A 06
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Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

TAM SAYFA GAZETE İLANI B07
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Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

YARIM SAYFA GAZETE İLANI A 08
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Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

YARIM SAYFA GAZETE İLANI B09
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2x3m, 3x5m, 4x6m, 6x9m ve orantılı ebatlarda basılabilir.
Vinil, branda, kanvas kumaş gibi malzemelere baskı yapılabilir.

Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

MİTİNG DİJİTAL AFİŞ 10
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Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Sadece Başbakan’ın gittiği illere göre il ismi ve miting bilgileri değişecektir.

BEZ – VİNİL AFİŞ11
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TV reklam filmi metni aşağıdaki gibi olacaktır.
Süresi 45 saniyedir.

Başbakan’ın mitinglerde milletle buluştuğu görüntüler art arda
ekrana gelir.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya’da!

Ak Parti Genel Başkanı, Yeni Türkiye’nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu 
Konya’ya geliyor, milletle kucaklaşıyor. 12 Ekim Pazartesi Günü saat 

10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım.
Bu tarihi günün coşkusuna ortak olalım.

Ak Parti Konya İl Başkanlığı

TV REKLAM FİLMİ 12
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Radyo reklamı metni aşağıdaki gibi olacaktır.
Süresi 45 saniyedir.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya’da!

Ak Parti Genel Başkanı, Yeni Türkiye’nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu 
Konya’ya geliyor, milletle kucaklaşıyor. 12 Ekim Pazartesi Günü saat 
10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım.
Bu tarihi günün coşkusuna ortak olalım.

Ak Parti Konya İl Başkanlığı

RADYO SPOTU13








