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MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
İLE KURUL ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN 

YÖNERGE 

 
Amaç 

Madde 1 – Bu yönergenin amacı Merkez Yürütme Kurulu Üyelerinin 
bakacakları iş ve faaliyet alanlarını belirlemek suretiyle çalışmaların 
düzenli, verimli, süratli, etkin ve ekonomik olmasını sağlamaktır. 

 
Hukuki Dayanak 

Madde 2 – Bu Yönerge AK Parti Tüzüğü’nün 77/4, 79/9, 80 ve 82/1 
maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. 

 
Merkez Yürütme Kurulu’nun Çalışma Usul ve Esasları 

Madde 3 – Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Tüzüğü ve 
Programı’nda yer alan ilke ve prensipler doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürecektir. 

 
Merkez Yürütme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri 

Madde 4 – Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı çerçevede 
çalışmalarını sürdürürler. 

 
1 – Genel Başkan Vekili 

Genel Başkan Vekilliği Parti Tüzüğü ve Programı’nda belirlenen 
ilkeler doğrultusunda Parti’nin görüşlerini geliştirmek ve yaymak, TBMM 
Parti Grubu, hükümet ve diğer siyasi partiler ile ilişkilerini koordine 
etmek, Genel Başkan’ın yokluğunda Genel Başkan’ı temsil etmek ve 
toplantılara başkanlık etmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Parti’nin tanımlanan siyasi kimliğini açıklamak, geliştirmek ve 
kamuoyuna anlatmak, 
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b. Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, politik 
söylem geliştirmek ve yaymak, bu amaçla toplantı ve etkinlikler 
düzenlemek,  

c. Parti politikalarının oluşturulması sürecinde bilimsel araştırma ve 
anketlere dayalı strateji çalışmalarını yürütmek, 

ç. İç ve dış siyasi gelişmeleri yakından takip etmek, güncel 
gelişmelerle ilgili Parti görüşü oluşturmak, kısa, orta ve uzun vadeli 
projeksiyonlar geliştirmek ve Parti’nin ilgili tüm birimlerini bu konularda 
bilgilendirmek, 

d. TBMM gündemini takip etmek, Genel Merkez ile TBMM Parti 
Grubu ilişkilerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli 
çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

e. Siyasi partilerle diyalog kurmak, Parti’nin hükümet ile ilişkilerini 
koordine etmek, 

f. Genel Başkan’ın yokluğunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 
Merkez Yürütme Kurulu ve benzeri toplantılara başkanlık etmek, 

g. Kanun tekliflerinin Parti politikalarına uygunluğunu gözetmek 
amacıyla hazırlık çalışmalarından itibaren kanunlaşma süreçlerini takip 
ve koordine etmek, 

ğ. Birden fazla genel başkan yardımcılığını ilgilendiren konularda 
gerekli koordinasyonu sağlamak 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
2 – Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) 

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Parti Tüzüğü ve Programı’nda 
belirlenen ilkeler doğrultusunda Parti’nin siyasi ve hukuki görüşlerini 
geliştirmek ve yaymak, temel haklar ve özgürlükler alanlarında 
araştırmalar yapmak ve dokümanlar oluşturmak amacıyla 
oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 
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a. Parti’nin tanımlanan siyasi kimliğini açıklama, geliştirme ve 
kamuoyuna anlatma faaliyetlerine yardımcı olmak, 

b. Parti’nin siyasi ve hukuki görüş ve politikalarının oluşumuna 
katkıda bulunmak, söylem geliştirmek ve yaymak, bu amaçla toplantı ve 
etkinlikler düzenlemek, 

c. Parti politikalarının oluşturulması sürecinde bilimsel araştırma ve 
anketlere dayalı strateji çalışmalarına destek vermek, 

ç. Temel hak ve özgürlükler ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu 
alanda doğabilecek sorunların giderilmesi konusunda proje üretmek, 

d. Milletvekillerinin siyasi ve hukuki konularda yapacakları veya 
katılacakları toplantıları koordine etmek, açıklama ve beyanlarının Parti 
kimliğine ve söylemine uygunluğu konusunda koordinasyonu sağlamak, 

e. İç ve dış siyasi gelişmeleri yakından takip etmek, güncel 
gelişmelerle ilgili Parti görüşü oluşturulması çalışmalarına katkı vermek,  

f. TBMM gündemini takip etmek, Genel Merkez ile TBMM Parti 
Grubu ilişkilerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi çalışmalarına 
katkı vermek, 

g. Siyasi partilerle ve hükümetle diyalog içerisinde olmak, 

ğ. Siyasi ve hukuki konularda Parti adına yapılacak her tür toplantıyı 
düzenlemek ve koordine etmek, 

h. Seçim dönemlerinde topluma deklare edilecek “Seçim 
Beyannamesi” taslağını ilgili birimlerle birlikte hazırlamak ve yetkili 
kurullara sunmak, 

ı. Kanun tekliflerinin Parti politikalarına uygunluğunu gözetmek 
amacıyla hazırlık çalışmalarından itibaren kanunlaşma süreçlerini takip 
etmek 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
3 – Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat Başkanı) 

Teşkilat Başkanlığı Parti Tüzüğü ve Programı’nda belirlenen ilkeler 
doğrultusunda Parti’nin yan kuruluşları olan kadın ve gençlik kolları dahil, 
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il, ilçe, belde, mahalle ve köy düzeyinde teşkilatlanmalarını sağlamak, 
tüm teşkilat kademelerinin uyumlu, verimli ve etkin bir şekilde çalışmaları 
için gerekli koordinasyon ve kontrolü ifa etmek, üye kayıtlarını takip 
etmek, kongrelerin zamanında yapılmasını temin için gerekli planlamayı 
yapmak, tüzüğün yetkili kıldığı organların kararları doğrultusunda 
kongrelerin icrasını sağlamak, teşkilatların güçlendirilmesi ve 
geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Yan kuruluşlar dahil her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, teşkilat 
çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, 

b. Parti teşkilat organlarının uyumlu ve üretken bir şekilde çalışma 
sürekliliğini sağlamak, 

c. Parti organlarında görev alacak olanların, yaş, cinsiyet, eğitim ve 
sosyal statü bakımından temsili sağlayacak özellikte olmasını takip ve 
koordine etmek, 

ç. Kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana 
kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, 

d. Yerel Yönetimler Başkanlığı ile koordineli olarak, teşkilatlarda ve 
yerel yönetimlerde görev yapmakta olan teşkilat mensuplarının, Parti 
Programı ve ilkelerine uygun, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, 

e. Dış İlişkiler Başkanlığı ile koordineli olarak, dış temsilciliklerin 
oluşturulması için hazırlık çalışmalarını yapmak ve faaliyetlerini takip 
etmek, 

f. Ülke genelinde üye yazım çalışmalarını takip etmek, üyeliğe kabul 
edilenler ile üyelikten ayrılan veya ihraç edilenlerin Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gerekli bildirimlerini zamanında yapmak, 

g. Kongre Takvimini hazırlamak, yetkili organların onayına sunmak 
ve uygulanmasını sağlamak, 

ğ. İl ve ilçe kongrelerinin yapılmasını koordine etmek, icrasını 
sağlamak, 

h. Belde kongrelerinin planlamasını yaptırmak, mahalle/köy ve 
sandık bölgesi teşkilatlanmasının takibini yapmak ve yaptırmak, 
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ı. Büyük Kongre’nin hazırlık çalışmalarını yapmak, diğer birimlerle 
birlikte kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin 
gerçekleşmesini sağlamak, 

i. Ana kademe ile yan kuruluşların kongrelerinde seçilerek veya 
atama ile yönetim görevi üstlenenlerin yahut istifa ederek ayrılanların 
mülki idare amirlikleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bildirimlerini 
zamanında yapmak ve yaptırmak, 

j. Tüm teşkilat birimlerinin organik bir bütünlük içinde güçlendirilmesi, 
geliştirilmesi ve problemlerin çözümü için gerekli toplantı ve çalışmaları 
yapmak, 

k. Teşkilat içinde meydana gelebilecek sorun ve şikayetleri 
çözümlemek, önerileri değerlendirmek, gerektiğinde Parti üst yönetimine 
rapor etmek, 

l. İl ve ilçe teşkilatları ile yan kuruluşların faaliyet raporlarını takip 
etmek, değerlendirmeye sunmak, 

m. İl başkanları toplantılarının koordinasyon ve takibini yapmak, 

n. Parti’nin kuruluşundan itibaren görev almış olan il, ilçe başkanları 
ve tüm kademelerdeki teşkilat mensuplarının koordinasyonunu 
sağlayarak yapılacak çalışmalara katkı sunmalarını temin etmek, 

o. Parti’nin takip ettiği ilkeli siyaset anlayışının gereği olarak, partide 
yönetim görevi üstlenecek ve üstlenmiş olanlardan seçimlerde aday 
adayı olabileceklerle ilgili ilke karar taslağı hazırlamak, 

ö. Her kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili 
çalışmaları Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı ile birlikte 
gerçekleştirmek 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
4 – Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri Başkanı) 

Seçim İşleri Başkanlığı Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ile seçim 
kanunları, Parti Tüzüğü ve Programı’nda ortaya konulan ilkeler ve yetkili 
organların vereceği kararlar doğrultusunda Parti’nin seçim faaliyetlerini 
yürütmek üzere oluşturulmuştur. 
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Bu çerçevede; 

a. Seçim Koordinasyon Merkezlerini oluşturmak, seçimde görevli 
olanların seçim mevzuatı konusunda eğitimlerini sağlamak, verimli 
çalışmalarını temin etmek, seçimin başarılı olarak sonuçlanması için 
gerekli faaliyetleri yapmak ve yaptırmak, 

b. Yüksek Seçim Kurulu’nca yayınlanan genelge ve bildirileri takip 
etmek, Seçim Takvimi’nde öngörülen işleri zamanında yapmak ve 
yapılması için gerekli tedbirleri almak, 

c. İl ve ilçe yönetim kurullarınca, il ve ilçe seçim kurullarında Parti 
adına itiraz etmeye yetkili kişilerin zamanında bildirimlerinin yapılmasını 
takip etmek ve sağlamak (298 S.K. M/17), 

ç. İlçe yönetim kurullarınca, ilçe seçim kuruluna üye olarak katılacak 
bir asıl ve bir yedek üyenin zamanında bildirilmesini takip etmek ve 
sağlamak (298 S.K. M/19), 

d. İlçe yönetim kurullarınca, sandık kurullarına bir asıl ve bir yedek 
üyenin zamanında bildirilmesini takip etmek ve sağlamak (298 S.K. 
M/23), 

e. İlçe yönetim kurullarınca sandık alanında bulundurularak, seçim 
işlemlerini başından sonuna kadar takip edecek ve gerektiğinde Parti 
adına şikayet ve itirazda bulunabilecek sandık müşahitlerinin eğitimini 
sağlamak (298 S.K. M/25 ve 72), 

f. Yüksek Seçim Kurulu nezdinde Parti adına işlem yapmaya yetkili 
olanları zamanında bildirmek, 

g. Aday tespit yöntemine ilişkin karar tasarılarını hazırlamak, 
kararlaştırılacak aday tespit yöntemine göre adayların belirlenmesine 
yönelik teşkilat temayülü, anket ve mülakat gibi çalışmaları ilgili birimlerle 
birlikte planlamak ve gerçekleştirmek, 

ğ. Seçimde ihtiyaç duyulacak ve seçim çalışmalarını kolaylaştıracak 
“Seçim Rehberi” gibi dokümanları hazırlamak ve zamanında ilgililere 
ulaştırılmasını sağlamak, 

h. Başta Tanıtım ve Medya Başkanlığı olmak üzere ilgili Genel 
Merkez birimleriyle koordineli olarak, diğer partilerin seçim çalışmalarını 
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ve kampanyalarını izlemek, takip etmek, değerlendirmek ve Genel 
Başkanlığa rapor etmek, 

ı. Aday tespiti ile ilgili altyapı çalışmalarını yapmak, seçim 
konusunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu karar tasarılarını ve 
belirlenecek yönteme göre aday tespiti için program çalışmalarını 
hazırlamak, 

i. Mali ve İdari İşler Başkanlığı ile birlikte seçim bütçesi önerisini 
hazırlamak, Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile birlikte seçim kampanya 
plan taslağını hazırlamak, yetkili organın onayına göre icra etmek, 

j. Sandık seçim sonuçlarını gösterir tutanak örneği ile seçim kurulu 
birleştirme tutanak örneklerinin onaylı birer suretlerinin alınması ve en 
seri şekilde ilçe başkanlıklarına eksiksiz olarak teslim edilmesi için 
gerekli tedbirleri almak ve teslimin gerçekleşmesini sağlamak, 

k. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte 
çıkacak kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak, 

l. Seçim sonuçlarının en sağlıklı şekilde Genel Merkez’e ulaşması 
için gerekli organizasyonu yapmak, 

m. Seçim sonuçlarıyla ilgili mukayeseli değerlendirme raporu 
hazırlamak 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

  
5 – Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medya Başkanı) 

Tanıtım ve Medya Başkanlığı Parti Tüzüğü ve Programı’nda yer alan 
ilkeler doğrultusunda, Parti’nin medya ile ilişkilerini koordine etmek, 
sosyal medya hesaplarını yönetmek, Parti ve Parti Hükümetleri 
tarafından gerçekleştirilen icraatlar ile yapılması planlanan faaliyetlerin 
yurt içinde ve dışında tanıtımını yapmak amacıyla oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Parti’nin tanıtım ve medya ile ilgili ilişkilerinin ilke ve stratejilerini 
belirlemek, koordine etmek ve geliştirmek, 
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b. Yerli ve yabancı medyayı takip ederek, Parti ile ilgili haber, yorum 
ve analizleri tespit etmek, derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini 
sağlamak, 

c. Parti’nin basın toplantılarını ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı 
ile koordineli olarak Parti adına medya programlarına katılımları 
planlamak ve organize etmek, 

ç. Genel Merkez’e ait sosyal medya hesaplarını yönetmek, 

d. Gelişen olaylar ve değerlendirmeleri, günlük olarak her sabah 
hazırlanacak “Gündem Raporu” ile başta Genel Başkan olmak üzere 
Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri’ne dağıtmak, 

e. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli olarak aylık “Medya 
İzleme Raporu” ve “Medya Siyasi Analiz Raporu” hazırlamak ve Merkez 
Yürütme Kurulu’na sunmak, 

f. Parti’nin, Parti politikalarının, Parti yetkili organlarının ve Parti 
Hükümetleri tarafından gerçekleştirilen icraatların en etkin yöntemle 
tanıtımını sağlamak, 

g. Seçim dönemleri başta olmak üzere, propaganda ve tanıtım 
strateji ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını 
sağlamak, 

ğ. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ile koordineli olarak 
Parti’nin sloganlarının, şarkılarının, kliplerinin tasarımlarını sağlamak, 
Merkez Yürütme Kurulu’nun oluruna göre üretimlerini gerçekleştirmek, 

h. Mali ve İdari İşler Başkanlığı ile koordineli olarak, Parti’nin 
tanıtımında birlikte çalışılacak reklam ajansları ile ön görüşmeler yapmak 
ve sonucu Merkez Yürütme Kurulu’na sunmak, 

ı. Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının 
üretilmesini ve Genel Sekreterlikle birlikte arşivlenmesini sağlamak, 

i. Parti yetkili birimleri tarafından yapılacak panel, konferans, sergi 
ve benzeri etkinliklerin tanıtım ve iletişimini sağlamak 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

  



9 
 

6 – Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler Başkanı) 

Dış İlişkiler Başkanlığı Parti Tüzüğü ve Programı’nda yer alan ilkeler 
doğrultusunda Parti’nin yurt dışında temsilini sağlamak, temsilciliklerle 
koordinasyonu sürdürmek, dış politikayla ilgili konulardaki görüşlerin 
oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, diğer ülke siyasi 
partileriyle kurumsal ilişki kurmanın zeminini oluşturmak ve yabancı ülke 
temsilcileriyle temasta bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Parti Programı’na uygun olarak, Parti dış politikasına ilişkin 
hususların belirlenmesi ve söz konusu politikaların uygulanması için 
gerekli çalışmaları yapmak, 

b. Ülkemizin dış ilişkileriyle alakalı Parti politikalarının teşkilat 
mensuplarına ve halka kapsayıcı bir şekilde anlatılmasını sağlamak, 

c. Uluslararası gelişmelere ve sorunlara ilişkin durum analizleri 
yapmak, Parti görüşlerinin oluşturulmasını ve gerektiğinde alternatif 
politikaların üretilmesini sağlamak ve bu politikaların iletişimini 
gerçekleştirmek, 

ç. Parti Tüzüğü’nde yetkili kılınmış organların kararları 
doğrultusunda ve ilgili birimlerle birlikte dış temsilcilikleri kurmak, 
koordine etmek ve bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği 
sağlamak, 

d. Yabancı ülke temsilcileriyle ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
şekilde yürütülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

e. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren siyasi parti veya siyasi parti 
birlikleri ile Parti Programı’na ve dış politikasına uygun olarak iş birliğinde 
bulunulması için gerekli çalışmaları yapmak, Parti kararları 
doğrultusunda iş birliklerini yürütmek, 

f. Parti dış politikasına uygun olarak, ulusal ve uluslararası sivil 
toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve iş birliği tesis 
etmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, bilgi ve görüş alışverişi içerisinde 
ortak çalışmalar yapmak üzere gerekli koordinasyon faaliyetlerini 
yürütmek, 
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g. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli olarak, dış politika 
konulu uluslararası toplantılarla ilgili organizasyonlar yapmak, dış politika 
alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri 
ile söz konusu toplantılarda iş birliği zemini tesis etmek ve ilgili toplantı 
ve organizasyonlara iştirak etmek, 

ğ. Parti dış politikasına uygun olarak ülke grupları ve topluluklarına 
ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapmak, ülke grupları ve topluluklarına 
ilişkin politika önerileri geliştirmek, ülkemizin Avrupa Birliği tam üyelik 
hedefi doğrultusunda Parti politika önerileri oluşturmak, Genel Başkan’a 
ve Parti kurullarına sunmak; bu çerçevede, Avrupa Birliği ülkeleri parti 
kurullarında gerekli görüşmeleri yürütmek, 

h. Genel Başkan ve Parti yetkililerinin dış politika konularında ihtiyaç 
duyacakları rapor, analiz ve benzeri dokümanları hazırlamak ve/veya 
hazırlatarak gerekli sunumları yapmak, 

ı. Parti’yi ziyaret edecek yabancı siyasi parti temsilcilerinin ziyaret 
programları ile Parti’yi temsilen yurt dışında siyasi partilere yapılacak 
ziyaretlerin programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 

i. Parti’yi ve Genel Başkan’ı ziyaret edecek yabancı kişi ve heyetlerin 
ziyaretlerinin verimli olması için gereken çalışmaları yapmak, söz konusu 
ziyaretler öncesinde görüşme gündemiyle ilgili olarak görüş toplamak, 
gündem ve görüşmeler sırasında ihtiyaç duyulabilecek bilgileri içeren 
dokümanlar hazırlamak, görüşmeler sonrasında alınan kararların takibini 
sürdürmek, 

j. Başkanlığın görev ve faaliyet alanına giren konulara ve 
gelişmelere ilişkin aylık raporlar hazırlamak, Merkez Yürütme Kurulu’na 
sunmak ve yayımlamak 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
7 – Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalar Başkanı) 

Sosyal Politikalar Başkanlığı Parti Tüzük ve Programı’nda yer alan 
ilkeler doğrultusunda, insanlar arasında sevgi, saygı, dostluk, dayanışma 
ve kardeşlik duygularını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 
Parti’nin sosyal politikalar alanındaki çalışmalarını geliştirmek ve halka 
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tanıtmak, devleti halka hizmet etme aracı görerek, bütün 
vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu sağlayacak politikalar 
oluşturmak, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, istihdam, sosyal içerme ve 
sosyal hizmetler gibi konuları kapsayan sosyal politikalar alanına yönelik 
çalışmalar yapmak, sosyal amaçlı sivil toplum kuruluşları ile yakın 
diyalog kurmak, yoksullar, muhtaçlar, kimsesizler, engelliler, kadınlar, 
gençler, çocuklar, yaşlılar, sokaktakiler gibi özel politika gerektiren 
gruplar ile vatanımız için canını feda eden şehitlerimiz ve aileleri ile 
kahraman gazilerimiz ve ailelerine yönelik faaliyetler yapmak, projeler 
üretmek ve bu alanlara ilişkin politikalar geliştirmek amacıyla 
oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Parti’nin sosyal politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapmak, ülkemizin sosyal dokusu ile ilgili gerekli 
araştırmaları yapmak, projeler oluşturmak, 

b. Parti’nin sosyal politika ve uygulamalarının, teşkilat mensuplarına 
ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, 

c. Partimizin üyeleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma 
bağlarının güçlenmesini sağlamak, birer AK Partili olarak hep birlikte “AK 
PARTİ AİLESİ”ni oluşturduğumuz şuurunu hakim kılmak, 

ç. Sosyal barış, sosyal denge, sosyal adalet ve sosyal 
bütünleşmenin sağlanması; bireylerin ve toplumun refahının artırılması 
ve sürdürülebilir ve sağlıklı bir toplum yapısının inşası ve bu yapının 
korunmasında, özel politika gerektiren grupların korunmasında, sosyal 
içermenin sağlanmasında önemli bir role sahip olan sosyal politika 
alanında sosyal devlet olmanın gereklerini yansıtacak politikaların 
oluşturulmasına katkı sağlayacak kapsayıcı, bütüncül çalışmalar 
yapmak, 

d. Toplumun tüm kesimlerine ve sosyal politika alanındaki tüm 
sorunlara; refah düzeyinin yükseltilmesine, toplumdaki tüm zayıf ve 
güçsüzlerin korunmasına yönelik Parti politikalarını oluşturmak, 

e. Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, istihdam ve sosyal hizmetler gibi 
alanlarda sosyal politikalar geliştirmek, 



12 
 

f. Aile kurumunun toplumumuzdaki önemli yerinin korunması ve 
daha güçlü hale getirilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak ve 
yaptırmak, 

g. Sosyal konular alanında faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları 
ile diyalog kurmak, birlikte çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, 

ğ. Ülke genelinde fakir, yoksul, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, kadın, genç, 
çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik istatistik çalışmaları yaptırmak; bu 
kesimlerin ihtiyaç, talep ve beklentilerini tespit ederek durumlarının 
iyileştirilmesi ile ilgili proje, toplantı, çalıştay ve programlar hazırlamak, 
işin gereğine uygun merkezler oluşturmak, 

h. Yoksulluğun giderilmesi, refahın artırılması ve israfın önlenmesine 
yönelik araştırmalar yapmak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek, 
çözümleyici projeler geliştirmek, 

ı. Özel politika gerektiren engelli, yaşlı ve benzeri kesimlere yönelik 
genel merkez, il ve ilçe düzeyinde koordinasyon birimleri kurmak, bu 
kesimler ile gönül bağımızı güçlendirerek partimizin siyasi faaliyetlerine 
yönelik çalışmaların ülke genelinde sevk ve uyumunu sağlamak, 

i. Sosyal Politikalar Başkanlığı faaliyet konuları kapsamında 
danışma kurulu kurmak, 

j. Vatanımız için canını veren aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri 
şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimize sahip çıkmak ve onlarla tüm 
Türkiye çapında teşkilatlarımız ile birlikte yakın diyalog içinde olmak, 
onlar için kapsamlı sosyal politikalar üretmek, 

k. Sosyal politikalar kapsamına giren alanlarda özel gün ve 
haftalarda farkındalık çalışmaları yapmak, çalıştaylar, ziyaretler ve 
benzeri etkinlikler düzenlemek 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
8 – Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler Başkanı) 

Yerel Yönetimler Başkanlığı Parti Tüzüğü ve Programı’nda yer alan 
ilkeler doğrultusunda katılımcı ve çoğulcu demokrasinin günümüzde 
yaygınlık kazanan ilke ve uygulamalarının, çağdaş kamu yönetimi 
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anlayışlarının yerel yönetimler alanına taşınmasını, yerel yönetimlerde 
başarı ve etkinliğin artırılmasını ve koordinasyonu gerçekleştirmek 
amacıyla oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Parti’nin yerel yönetimlere ilişkin politikalarının belirlenmesine ve 
uygulanmasına yönelik veriler toplamak, verilerin değerlendirilmesi ve 
politikaların geliştirilmesine etkin katılım ve katkıda bulunmak, belirlenen 
politikaların uygulanmasını sağlamak, 

b. Parti’nin yerel yönetimlerle ilgili politikalarının teşkilatlara ve halka 
doğru olarak anlatımını gerçekleştirmek, 

c. Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak, her düzeyde seçilmiş 
partililerimizin, merkez ve taşra teşkilatlarımızda görev yapmakta olan 
teşkilat mensuplarımızın, Parti Program ve ilkelerine uygun olarak, 
uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, 

ç. Yerel yönetimlere ilişkin mevzuatı derleyerek, bu alanda yapılacak 
düzenlemelerin, Parti politikalarına uygunluğu konusunda yasama ve 
yürütme organları nezdinde çalışmalar yürütmek ve kamuoyu 
oluşturmak, 

d. Partili belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi 
üyelerine, ilgili birim başkanlıkları ile koordineli olarak eğitim programları 
düzenlemek, 

e. Belediye Başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin 
katılacağı bölge toplantıları yapmak, eğitim ve istişare toplantıları tertip 
etmek; bölge ve il istişare toplantılarında gündeme alınacak konuların 
uzmanlık sahasına göre genel merkez birimleri ile koordinasyon 
sağlamak, 

f. İlgili kurum, kuruluş, akademik merkez ve uzman isimler ile iş 
birliği içerisinde çalışmalar yürütmek, 

g. Yerel Yönetimlerimizin hizmet ve yatırımlarındaki başarı 
düzeylerini ölçmek ve seçmen eğilimlerini takip etmek maksadıyla 
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı ile koordineli bir şekilde 
kamuoyu anketleri ve saha araştırmaları yapmak veya yaptırmak, 
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ğ. Parti üyesi belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi 
üyelerinin Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmalarına yardımcı 
olmak, yerel yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, 

h. Belediye sınırları içindeki köy ve mahalle muhtarları ile yerel 
yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 
belediyelerimizle koordineli çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, 

ı. İl, ilçe ve beldelerde Yerel Yönetimler Danışma Meclisi 
Toplantıları’nın yapılmasını sağlamak ve takip etmek, 

i. Parti mensubu belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi 
üyelerinin bilgilerini içeren kayıtların tutulmasını ve güncelliğini sağlamak, 

j. Parti’ye katılmak isteyen veya katılması önerilen belediye 
başkanları hakkında gerekli ön araştırma ve değerlendirme raporu 
hazırlayarak Merkez Yürütme Kurulu’na sunmak, 

k. Kardeş belediyecilik uygulamaları ile Parti’li belediyelerimiz 
arasında tecrübe paylaşımı, işbirliği ve koordinasyon sağlamak; bu 
işbirliği ve koordinasyonu belediyecilik hizmet ve yatırımları alanında da 
temin ederek yerel kalkınmayı topyekün sağlayacak zemini hazırlamak, 

l. Derlenecek veriler ve gözlenecek olgular ışığında yerel yönetim 
seçimleri için alt yapı hazırlığı yapmak, belediye başkan adaylarının 
tespitine yönelik Genel Başkan’a ve Merkez Yürütme Kurulu’na 
sunulmak üzere raporlar hazırlamak, 

m. Yerel yönetim seçimlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için 
Seçim İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
9 – Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi İşleri Başkanı) 

Ekonomi İşleri Başkanlığı Parti Tüzüğü ve Programı’nda yazılı ilkeler 
doğrultusunda, Parti’nin ekonomiyle ilgili politikalarını ve dokümanlarını 
hazırlamak, geliştirmek ve tanıtmak; ekonomik yapı ve ilişkiler sistemini 
reel sektör, finans sektörü, kamu sektörü ve dış ekonomik sektör 
bazında, makro ve mikro seviyelerde, konjonktürel ve yapısal gelişmeler 
çerçevesinde izlemek ve değerlendirmek, Parti’nin bu konulardaki 
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görüşlerini oluşturmak ve alternatif politikalar üretmek, ekonomik 
faaliyetler alanında doğrudan veya ilgili birimler aracılığıyla toplumu ve 
teşkilat mensuplarını bilgilendirmek, ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak 
ve yaptırmak amacıyla oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Dünya ve ülke ekonomisindeki gelişmeleri takip etmek, başta 
Genel Başkan olmak üzere ilgili Parti organlarını bilgilendirecek raporlar 
ve öneriler hazırlamak, 

b. Parti’nin ekonomi politikalarının ve hedeflerinin belirlenmesi ile 
bunların gerçekleştirilmesi hususunda gerekli programları hazırlamak ve 
çalışmaları koordine etmek, 

c. Konsolide devlet bütçesinin hazırlık, kanunlaşma ve uygulama 
aşamalarını yakından takip etmek, gerekmesi halinde görüş ve alternatif 
yaklaşımlar geliştirmek, 

ç. Ekonomiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının karar ve 
uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek, 

d. TBMM’deki ekonomiyle ilgili ihtisas komisyonlarının ve yurt dışı 
komisyonların ekonomi ile ilgili çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, 

e. Yerli ve yabancı özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile görüş 
alışverişinde bulunarak işbirliği ortamı oluşturmak, Türkiye ve dünya 
ekonomisindeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 

f. Ulusal, bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri takip etmek ve 
değerlendirmek, 

g. Avrupa Birliği ile müzakerelerin, mevcut ve daha sonraki ilişkilerin 
ekonomik içerikli süreçlerindeki gelişmeleri takip etmek, stratejiler 
oluşturmak, 

ğ. Ekonomi hukuku ile ilgili düzenlemeleri Parti’nin ekonomi 
politikaları ve stratejileri açısından izlemek ve değerlendirmek, 

h. İlgili birimlerle koordineli olarak işsizlik sorununun çözümü, verimli 
çalışma ve kalite konularında çalışmalar yapmak ve yaptırmak, 



16 
 

ı. Geleceğe yönelik ekonomik hedeflerin belirlenmesi ve bu 
hedeflere ulaşılması hususunda gerekli programların ve çalışmaların 
hazırlanmasına etkin olarak katılmak ve katkıda bulunmak, 

i. Parti’nin ekonomiyle ilgili politikalarının topluma ve teşkilat 
mensuplarına doğru olarak aktarılmasını sağlamak, 

j. Bu konularda başta Genel Başkan olmak üzere Parti’nin ilgili 
organlarını bilgilendirecek raporlar ve öneriler hazırlamak ve sunmak 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
10 – Genel Başkan Yardımcısı (Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler 
Başkanı) 

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Parti Tüzüğü ve 
Programı’nda yer alan ilkeler doğrultusunda, merkez ve taşra 
teşkilatlarını ve yerel yöneticileri halkla ilişkiler konusunda bilgilendirmek, 
bu amaçla belirli günlerde kamuya dönük etkinliklerde bulunmak, 
sendikalar ve mesleki kuruluşlar başta olmak üzere sivil toplum 
kuruluşları ve hemşeri dernekleriyle diyalog içinde olmak, vatandaşın 
sesini duyurmasına yardım etmek ve Partinin yapacağı açık hava 
toplantılarının organizasyonunu sağlamak üzere oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Parti’nin misyonu, vizyonu, temel amaç ve ilkelerine uygun olarak 
halkla ilişkiler politikalarının belirlenmesi doğrultusunda çalışmalar 
yapmak, 

b. Mesleki kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile sürekli ve kalıcı 
ilişkiler kurmak ve geliştirmek, 

c. Belirli günlerde ve uygun zamanlarda halka dönük dinlendirici ve 
katılımcı etkinlikler düzenlemek, 

ç. Parti Genel Merkez ve alt kademe birimlerinde çalışan personeli 
ve tüm teşkilat mensuplarımızı, ilgili birimlerle koordineli olarak halkla 
ilişkiler konusunda bilgilendirmek, bu amaçla rehber, broşür, el kitabı ve 
benzeri yayınlar hazırlamak, 
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d. Sessiz yığınların sesi olmak üzere, vatandaşın sesinin 
duyulmasının yardımcısı ve takipçisi olmak, 

e. Genel Merkez tarafından yapılması kararlaştırılan, açık hava 
toplantılarının hazırlık, organizasyon ve icrasını Tanıtım ve Medya 
Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak, 

f. Taşra teşkilatlarımızın vakıf, dernek, birlik, kahvehane, iş yeri ve 
esnafa yönelik ziyaret programı yapmalarını takip etmek, 

g. Halkımızın yoğun olarak katıldığı festival, şölen, şenlik, piknik gibi 
etkinliklerde partimizin halkla birlikte olmasını ve temsilini sağlamak, 

ğ. AK Parti İletişim Merkezi’ni (AKİM) uygun ve gerekli olan yerde 
kurmak, merkeze ulaşan bilgileri ilgililerine ulaştırmak, geri dönüşümlerini 
takip etmek, 

h. Dini ve resmi bayramların Genel Merkez ve alt kademe 
teşkilatlarımızda kutlanmasını sağlamak, dini bayramlarda geleneksel 
hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşma heyetlerinin oluşturulmasını 
takip etmek, yoksul ve kimsesizlerle ilgili bayram ziyaretlerini Sosyal 
Politikalar Başkanlığı ile koordineli olarak planlamak ve gerçekleştirmek, 

ı. İlgili birimlerle koordineli biçimde hükümet uygulamaları ve Parti 
politikalarıyla ilgili beklenti, etki ve kanaatlerin ölçümünü yapmak, 

i. Parti’nin geniş halk kesimleri ile meslek kuruluşları nezdinde 
tanıtım çalışmalarını Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile koordineli olarak 
sağlamak 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
11 – Genel Başkan Yardımcısı (İnsan Hakları Başkanı) 

İnsan Hakları Başkanlığı Parti Tüzüğü ve Programı’nda belirlenen 
ilkeler doğrultusunda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi 
konusunda çalışmalar yapmak ve dokümanlar oluşturmak, bilgilendirme 
ve eğitim toplantıları düzenlemek,  insan hakları ile ilgili konularda sivil 
toplum kuruluşları ile yakın diyalog kurmak ve bu kuruluşlar arasında 
koordinasyon sağlamak, insan hakları ihlallerinin tespiti ve önlenmesine 
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ilişkin politikalar geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacıyla 
oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri izlemek, izleme 
sonuçlarını değerlendirmek, bu alanda doğabilecek sorunların 
giderilmesi konusunda projeler üreterek bu amaçla toplantı ve etkinlikler 
düzenlemek, 

b. Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte, 
insan haklarının geliştirilmesini teşvik eden ve hak ihlallerinin 
giderilmesini hedefleyen kampanya ve programlara destek vermek,  

c. İnsan hakları bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmak; bu amaçla 
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, görüş bildirmek ve 
tavsiyelerde bulunmak, 

ç. İnsan hakları ihlalleri konusunda yapılan çalışmaları ve elde 
edilen sonuçları kapsayan raporlar, materyaller hazırlamak, bu konularda 
iyileştirmeler, çözümler önermek, Parti adına alınabilecek önlemleri 
belirlemek, 

d. İşkencenin ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı 
muamele ve cezaların önlenmesi bağlamında, insan onuru ve 
haysiyetine ilişkin temel hak ve özgürlükleri korumaya ve bunların 
önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çözüm önerileri üretmek, 

e. Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini inceleyerek 
Parti adına farkındalık yaratmak ve söylem oluşturmak, yerel ve 
uluslararası hak ihlallerinin kamuoyunda gerçekçi bir biçimde ortaya 
konulması, yürütülen ihlal göstergelerini belirleme çalışmaları 
kapsamında raporlama ve inceleme gibi süreçlere katkı sağlayarak bu 
çerçevede diğer insan hakları örgütlerinin bu konuda izleyecekleri yola 
ışık tutmak ve hak ihlallerine uğrayan mağdurlara destek ziyaretleri 
gerçekleştirmek, 

f. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve 
komisyonlarla insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin 
önlenmesine yönelik olarak Parti adına istişarede bulunmak ve 
koordinasyonu sağlamak, 
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g. İnsan hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasını 
izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, uygulamada ve mevzuatta görülen 
aksaklıkların giderilmesi ve Türkiye’nin ulusal mevzuatının insan hakları 
alanında taraf olduğu uluslararası belgelerle uyumlu hale getirilmesi 
doğrultusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak ve bu doğrultuda 
öneriler geliştirmek 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
12 – Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşler Başkanı) 

Mali ve İdari İşler Başkanlığı Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve 
Mali İşler Yönetmeliği’nde yer alan kurallar doğrultusunda, Parti Merkez 
Teşkilatı’nın bütün mali ve idari işlerini, harcamalarını ve gelirlerin 
tahsilini, muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek ve bu işlere nezaret 
etmek, mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata uygun olarak yapılıp icra 
edilmesini sağlamak ve Genel Merkez’in personel, güvenlik, temizlik, 
teknik hizmet, yemek ve diğer destek hizmetlerini yürütmek, taşra 
teşkilatlarındaki bütün muhasebe işlemlerini takip etmek ve denetlemek 
amacıyla oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Kanun, Parti Tüzüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Yönetmeliği 
gereklerine uygun olarak, teşkilatın yıllık bütçesini, birleştirilmiş kesin 
hesap cetvelini hazırlayarak, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından 
karara bağlanmak üzere Merkez Yürütme Kurulu’na sunmak, 

b. Bütçe işlemlerinin zamanında yapılmasını ve ilgili yerlere tevdi 
edilmesini takip etmek ve gerçekleştirmek, 

c. Yan kuruluşların merkezleri dahil olmak üzere Parti Merkez 
Teşkilatı’nın bütün mali işlerini, gelirlerinin tahsilini ve harcamaları 
muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek ve bu alanda görevli kılınmış 
olanlara nezaret etmek, 

ç. Hazine yardımından alt kademe teşkilatlarına Tüzük gereği 
aktarılacak olan yardımın, objektif kriterlere ve kararlara göre 
aktarılmasını sağlamak, 
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d. Bütün alt kademelerin muhasebe ve mali işlemlerinin mevzuata 
uygunluğunu takip etmek ve denetlemek, 

e. Partinin taraf olduğu mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata 
uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlamak, 

f. Genel Merkez’in personel, güvenlik, temizlik, teknik hizmet, yemek 
ve diğer destek hizmetlerini yürütmek, 

g. Genel Merkez’deki idari işlerin düzenli, verimli, uyumlu ve adil 
ölçütlere göre sevkini gerçekleştirmek, taşınır ve taşınmaz malların 
muhafazasını sağlamak, 

ğ. Çalışan personelin maaş, ücret, mesai ve sosyal haklarını, 
çalışma zamanlarını adalet ölçütlerine göre düzenlemek, çalışanların İş 
Kanunu ve Parti Tüzük ve Yönetmelikleri’ne ve genel ahlak kurallarına 
uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 

h. İhtiyaç duyulan mal, hizmet, malzeme ve demirbaşların tespitini 
yapmak, Tüzüğün 136’ncı maddesi çerçevesinde satın almak, 

ı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından incelenerek 
birleştirilen ve karara bağlanan Parti’nin kesin hesabı ile her ile ait kesin 
hesap cetvellerinin onaylı birer suretini, kanuni süresi içinde Anayasa 
Mahkemesi’ne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermek 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
13 – Genel Başkan Yardımcısı (Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı) 

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Parti Tüzüğü ve Programı’nda 
belirlenen ilkeler doğrultusunda partimizin çevre, şehir ve kültür 
politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, 
projeler oluşturmak; çevre, şehir ve kültür konularında faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler kurmak, birlikte çalışmalar yapmak, 
etkinlikler düzenlemek, ülke genelinde ve parti teşkilatlarımızda ilgili 
konularda bilinci arttırmak, bu yönde oluşturulacak politika ve çalışmalara 
katkı sağlamak ve politika ve çalışmalarımızı doğru ve kapsayıcı bir 
şekilde anlatmak amaçlarıyla oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede; 
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a. Parti’nin çevre, şehir ve kültür politikalarının belirlenmesi ve 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve projeler oluşturmak, 

b. Parti’nin çevre, şehir, kültür politika ve uygulamalarının, teşkilat 
mensuplarına ve halka doğru ve kapsayıcı bir şekilde anlatılmasını 
sağlamak, 

c. Ülke genelinde ve parti teşkilatımızda çevre bilincinin arttırılması, 
bu yöndeki politika ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

ç. Çevre, şehir ve kültür alanlarında ilgili konu ve sorunları tartışmak 
ve bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla; kamu kurum ve 
kuruluşları, çevre, şehir ve kültür konularında faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşları, sosyal ve mesleki kuruluşlar, sendikalar, 
yükseköğretim kurumları, basın-yayın kuruluşları, araştırmacılar ve ilgili 
diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla Parti adına istişareler gerçekleştirmek, 
kalıcı ilişkiler kurmak, birlikte çalışmalar yapmak ve etkinlikler 
düzenlemek, 

d. Ülkemizdeki çevre, şehir ve kültür konuları ile ilgili istatistik 
çalışmalar yaptırmak, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili projeler ve 
programlar hazırlamak, işin gereğine uygun merkezler oluşturulması 
yönünde gerekli çalışmalar yapmak, 

e. Ülkemizin tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin korunması için 
gerekli çalışmalar yapmak, 

f. Teşkilat Başkanlığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile koordineli 
olarak, her kademedeki teşkilat mensuplarımızın Parti’nin çevre, şehir ve 
kültür politika ve ilkelerine uygun olarak uyumlu, verimli ve etkin 
çalışmalarını sağlamak, 

g. Çevre, şehir ve kültür konularında eğitim programları, çalıştaylar, 
sempozyumlar, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, 

ğ. Çevre, şehir ve kültür konularında toplumda farkındalığın 
artmasına yönelik kampanya ve programlar düzenlemek, 

h. Parti üyesi belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi 
üyelerinin Parti çevre, şehir ve kültür politikalarına uygun çalışmalar 
yapmalarına yardımcı olmak, 
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ı. Derlenecek veriler ve gözlenecek olgular ışığında yerel yönetim 
seçimleri için altyapı hazırlığı yapmak, yerel seçimlerde Seçim İşleri 
Başkanlığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak, 

i. Çevre, şehir ve kültür konularıyla ilgili uluslararası çalışmaları takip 
etmek, katılım sağlamak; ulusal ve uluslararası dernekler ve çalışma 
grupları ile ilişkiler kurmak, 

j. Çevre, şehir ve kültür konularında faaliyet gösteren Bakanlıklar ve 
TBMM çatısı altındaki komisyonlar ile Genel Merkez arasındaki ilişkilerin 
sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli zemini sağlamak, 

k. Çevre, şehir ve kültür alanlarındaki mevzuat hükümlerinin 
uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını değerlendirmek, uygulamada 
ve mevzuatta görülen aksaklıkların giderilmesi ve Türkiye’nin ulusal 
mevzuatının çevre, şehir ve kültür alanlarında taraf olduğu uluslararası 
belgelerle uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda yapılacak çalışmalara 
katkı sağlamak ve bu doğrultuda öneriler geliştirmek 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
14 – Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma, Geliştirme ve Eğitim 
Başkanı) 

Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı Parti Tüzüğü ve 
Programı’nda belirtilen ilkelerin, uygulanabilir politikalara 
dönüştürülebilmesi için stratejik çalışmalar yapmak, politikalar üretmek, 
imaj geliştirmek, vizyon ortaya koymak, bu amaçla düşünce grupları 
oluşturmak, kamuoyu araştırmaları ve anketler yaptırmak, yapılacak 
çalışmaların sonuçlarına göre başkanlıkların görev alanlarıyla ilgili 
faaliyet planlaması yapmak ve öneride bulunmak, Parti teşkilatının eğitim 
faaliyetini kurumsallaştırmak ve yürütmek amacıyla oluşturulmuştur.  

Bu çerçevede;  

a. Parti’nin bilgiye önem vermesinin gereği olan her alanda her tür 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,  

b. Ülkede ve dünyada cereyan eden olayları ve muhtemel 
gelişmeleri değerlendirmek, düşünce grupları oluşturarak stratejilerin 
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geliştirilmesine yardımcı olmak, yakın ve orta vadeli hedeflerinin ne 
olabileceği konusunda görüş belirlemek, 

c. Ülkede ve dünyada ortaya çıkan istatistiki veriler ve raporlar 
üzerine araştırmalar, çalışmalar, değerlendirmeler yaparak üst raporlar 
oluşturmak ve farklı dillerde yayınlamak, 

ç. Uzman kişilerden çalışma grupları oluşturarak; eğitim, sağlık, 
enerji, tarım, hayvancılık, sosyal ve dış politika ve diğer alanlarla ilgili 
araştırma ve geliştirme raporları üreterek, partimizin strateji ve 
politikalarının geliştirilmesine yardımcı olmak,  

d. Parti tarafından gündeme alınan projelerin yürütülme metodunu 
önermek, süreç planlamasını yapmak, yapılan analiz ve 
değerlendirmeleri sürekli gözden geçirerek güncelleştirmek, ülke 
gündeminin oluşmasına etkin katkıda bulunmak,  

e. Yurt içi ve yurt dışındaki uzman insan kaynakları ile interaktif 
iletişim ağı kurarak güncel bilgi akışını sağlamak, çeşitli kesimler 
tarafından parti politikalarının ve imajının doğru algılanmasına katkıda 
bulunmak,  

f. Parti politikalarının geliştirilmesi amacıyla belirlenmiş başlıklar 
altında, diğer başkanlıkların katılımları ve destekleri ile politika geliştirme 
sürecine destek olmak,  

g. Parti Programı’nda ifade edilen hizmetlerin gerçekleştirilebilmeleri 
için uygulanabilir, etkin ve verimli araştırma ve geliştirme projeleri 
üretmek,  

ğ. Politika ve projelerle ilgili araştırma ve anketler yaptırmak, 
araştırma sonuçlarının yetkili kurullarca değerlendirilmesini sağladıktan 
sonra uygun görülenlerin rapor, kitap, bülten, broşür, dijital içerik ve 
benzerleri haline getirilmesini sağlamak,  

h. Yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda elde edilen tüm bilgi 
ve bulgulardan, Parti yetkili makamlarınca uygun görülenleri, kullanılabilir 
bir biçimde Parti içi organlara ve kamuoyuna sunmak,  

ı. Parti teşkilatının eğitimini planlamak ve ilgili başkanlıklarla 
eşgüdüm içinde gerçekleştirmek, görüntülü, sesli ve yazılı eğitim 
dokümanları hazırlamak,  
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i. Eğitim çalışmalarını kurumsal hale getirmek amacıyla, Siyasi ve 
Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli şekilde “Siyaset Akademisi” gibi 
kurumsal yapıların oluşmasına katkıda bulunmak ve bu yapıların 
faaliyetlerini sürdürmek,  

j. Eğitimin sürdürülebilir ve kalıcı olması için bir Sürekli Eğitim 
Merkezi (SEM) kurmak ve bu merkezin faaliyetlerini yürütmek, 

k. Kütüphanenin aktif olarak kullanımı için sohbet, seminer, 
müzakere, panel, yarışma ve benzeri faaliyetler gerçekleştirmek, 
kütüphaneyi genç dostu ve öğrenci dostu sıcak mekanlardan biri haline 
getirmek, 

l. Güncel bilimsel, felsefi, sanatsal, kültürel, edebi ve benzeri 
gelişmeleri yakından takip ederek kütüphanenin sürekli olarak 
güncellenmesini sağlamak, 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
15 – Genel Başkan Yardımcısı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Başkanı)  

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı Parti Tüzüğü ve 
Programı’nda yazılı ilkeler doğrultusunda, Parti’nin bilgi ve iletişim 
sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetimini sağlamak, partinin siyasi karar 
alma süreçlerini destekleyecek veri toplama ve analiz sistemlerinin 
oluşturulmasını sağlamak, sosyal ağlar takibini yürütecek ve bu takip 
sonucu elde edilecek verileri işleyecek platformları hayata geçirmek, 
sosyal mecralar ile iletişimi sağlamak, özellikle genç seçmenlere yönelik 
teknoloji ve yenilikçilik temalı içerikler oluşturarak onlarla etkin iletişim 
sağlamak, ülkemizin dijitalleşme sürecini akademik bakış açısı ile 
değerlendirerek özellikle yapay zeka, büyük veri, 5G ve ötesi, nesnelerin 
interneti, blok zincir, e-ticaret, siber güvenlik gibi alanlar ile ilgili parti 
politikalarını destekleyici çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Genel Merkez başta olmak üzere, il ve ilçe teşkilatları adına 
kurulu internet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini, 
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güncellenmesini, yönetimini, altyapı bakımını sağlamak ve bu konuda 
diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak, 

b. Parti’de var olan tüm bilgi ve iletişim sistemlerinin teknik ve idari 
yönetimlerinin tek çatı altında toplanmasını sağlamak, tüm bu sistemlerin 
birbiri ile entegrasyonundan sorumlu olmak, 

c. Parti’de kullanılan tüm bilgi ve iletişim teknolojileri donanımlarının 
ve yazılımlarının, modernizasyon, standardizasyon ve uyumunu 
sağlamak için çalışmalar yapmak, 

ç. Parti’nin ihtiyaçlarına dönük olarak iletişim, merkezi veri tabanı, 
dijital arşiv ve benzeri büyük ölçekli projeleri hayata geçirmek, 

d. İş sürekliliği ve bilgi güvenliğinin sağlanması kapsamında, sistem 
ve cihazlar yapılarının planlaması, tesisi, bakımı, yenilenmesi, 
iyileştirilmesi ve işletilmesi için gerekli olan her türlü yazılım, donanım ve 
hizmetin temini için gerekli çalışmaları yapmak ve bu sistemlerin 
işletmesini sağlamak, 

e. Bilgi güvenliğinin sürekliliği ve bağımsız denetçiler tarafından 
analiz edilmesi, denetlenmesi ve raporlanması amacıyla gerekli önlemleri 
almak, 

f. Veri sınıflandırması, veri ilişkilendirmesi, büyük veri analizi ve 
yapay zeka ve benzeri teknikleri kullanarak partimize siyasi fayda 
sağlayacak teknolojileri hayata geçirmek, 

g. Sosyal medya mecraları ile iletişimi sağlamak, 

ğ. Sosyal medya ve mecraların regülasyonu konusunda parti 
görüşünü oluşturmak, 

h. Sosyal medya mecralarında parti söylemlerinin ve etkinliklerinin 
etkinlik analizinin yapılmasını sağlayacak platformları oluşturmak, 

ı. Sosyal medya mecralarına yönelik olarak veri tabanlı karar destek 
uygulamaları geliştirmek, 

i. Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile yakın çalışarak sosyal medya 
mecralarında kullanılacak içeriğin koordine edilmesine destek olmak ve 
kanal bazında etki analizini yapmak, 
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j. Başkanlığın sosyal medya hesapları vasıtası ile özellikle genç 
seçmenlere yönelik olarak partinin teknoloji vizyonu konulu iletişim 
gerçekleştirmek ve sosyal mecralar ile ilgili eğitici içerik paylaşımlarında 
bulunmak, 

k. Dijitalleşme ve otomasyon süreçleri sonucu toplumsal, kurumsal 
ve bireysel alanlarda ortaya çıkabilecek ekonomik ve kültürel 
değişimlerin öngörülmesine ve bu değişimlerin tespitine yönelik 
çalışmalar yapmak, bu kapsamda akademik danışma kurulları 
oluşturmak, 

l. “Dijital dünyada varlık” konusunda bireylerin sosyal medya 
mecralarında özel yaşam, kişisel verilerin gizliliği ve benzeri temel hak ve 
özgürlüklerinin korunması konusunda Parti’nin siyasi pozisyonunu 
belirlemek, 

m. Dijital Türkiye hedefi doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojileri 
kapsamında parti vizyonu ile bağlantılı olarak ülkemizin özellikle 5G, 
büyük veri, yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zincir, bulut bilişim, e-
ticaret gibi kritik alanlarda ulaşması gereken teknolojik seviyeler 
konusunda görüş oluşturmak, 

n. Yeni teknolojik ihtiyaçlar üzerine çalışmalar yaparak bu kapsamda 
ülkemizin teknolojik dışa bağımlılığını azaltıcı tedbirler önermek, 

o. Parti içinde ve dışında dijital dönüşüm konusunda farkındalık 
yaratma amaçlı eğitim ve sohbet toplantıları düzenlemek 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
16 – Genel Başkan Yardımcısı (Parti Sözcüsü) 

Parti Sözcülüğü Parti Tüzüğü ve Programı’nda belirlenen ilkeler 
doğrultusunda Parti’nin kurumsal görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile 
paylaşmak amacıyla kurulmuştur. 

Bu çerçevede; 

a. Parti kurullarının ve Genel Başkan’ın kamuoyuna duyurulmasını 
uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, görüş ve kararları yerli ve yabancı 
yazılı ve görsel basına aktarmak, kamuoyu ile paylaşmak, 
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b. Parti’ye ve Genel Başkan’a dair gerçeklere uymayan yorum ve 
yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekzipleri yapmak, 

c. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu 
toplantılarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, alınan kararları duyurmak 
ve güncel siyasi meselelere ilişkin basın toplantıları düzenlemek, 

ç. Güncel siyasi, ekonomik ve toplumsal meselelere ve dış politika 
gelişmelerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik basın 
açıklamaları gerçekleştirmek, 

d. Parti’nin ilke, hedef ve politikalarının geliştirilmesi, tanıtılması ve 
yayılması doğrultusunda uygulanacak stratejilerin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak 

faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
17 – Genel Sekreter 

Genel Sekreterlik Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmeliklerindeki 
kurallar çerçevesinde, önerileri derleyerek Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu gündemlerini hazırlamak ve üyelere 
dağıtmak, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu 
toplantı tutanaklarını düzenlemek, kararların imza edilmelerini sağlamak 
ve uygulamalarını takip etmek, istişare, değerlendirme ve benzeri tüm 
parti toplantılarını organize etmek, Genel Merkez’in gelen-giden her türlü 
evrak ile yazışmalarının düzenini sağlamak, Parti’nin sağlam bir arşive 
sahip olmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.  

Bu çerçevede; 

a. Genel Başkan ve ilgili birimlerle istişareli şekilde Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantı gündemlerini 
hazırlamak, üyelere ulaştırmak, toplantının gerekli kıldığı hazırlık 
çalışmalarını yapmak, toplantı tutanaklarını düzenlemek, 

b. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu 
tarafından karara bağlanan konularla ilgili karar metinlerini hazırlamak, 
bu kararların imzalanmasını, karar defterine işlenmesini ve uygulanmak 
üzere ilgili birim ve mercilere ulaştırılmasını sağlamak ve uygulanmasını 
takip etmek,  
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c. İstişare ve değerlendirme toplantısı gibi toplantıların gündem, 
yazışma ve organizasyon işlemlerini, ilgili birim başkanlıkları ile birlikte 
gerçekleştirmek, 

ç. İl Başkanları Toplantıları’nda dile getirilen hususların takibini 
yapmak, 

d. Kanun tekliflerinin hazırlık çalışmalarına, çalışmaların parti 
politikalarına uygunluğunu gözetmek amacıyla katılmak, teklif konusu 
görev ve yetki alanına giren Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri’nin 
toplantılara katılımını koordine etmek ve çalışmaların kanunlaşma 
süreçlerini takip etmek, 

e. TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantıları’na Genel Merkez’i 
temsilen katılarak Genel Merkez ile TBMM Parti Grubu ilişkilerinin sağlıklı 
ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

f. Genel Merkez’e gönderilen evrakın, istek, şikayet ve öneriler 
içeren yazılı başvuruların tasnifini yaparak zamanında ilgili birimlere 
intikalini sağlamak, 

g. Parti’nin bütün resmi ve iç yazışmalarının, Genel Sekreterlik 
gözetim ve denetiminde olan “Genel Evrak” kaydına alınarak yapılmasını 
sağlamak, 

ğ. Parti’nin doküman ve arşivinin tertipli, düzenli ve sistematik bir 
şekilde oluşturulmasını ilgili birimlerle koordineli bir şekilde sağlamak, 

h. Teşkilata duyurulması gerekli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve 
Merkez Yürütme Kurulu kararlarının ve diğer hususların, ilgili birim 
başkanlıkları ile koordinasyon içinde duyurulmasını sağlamak, 

ı. Birim başkanlıklarının görev alanları dışında kalıp da Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken 
konu ve taleplerle ilgili Merkez Yürütme Kurulu görüşünü belirten 
raporların hazırlanmasını ve konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 
gündemine alınmasını sağlamak, 

i. Davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmi 
daire, kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel 
kişiliklerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya vekille Parti’yi 
temsil etmek 
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faaliyetleri ile Genel Başkan, MKYK ve MYK tarafından verilecek 
diğer görevleri icra eder. 

 
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

Madde 5 – 07 Kasım 2005 tarih ve 1 Sayılı “Merkez Yürütme 
Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları İle Kurul Üyesi Genel Başkan 
Yardımcılarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönerge” yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 
Yürürlük 

Madde 6 – Bu Yönerge imza tarihinde yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

Madde 7 – Bu Yönerge hükümleri Genel Başkan tarafından 
yürütülür. 


