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Komisyonlar, yapacakları tüm çalışmalarda parti program, tüzük ve ilkeleri 
doğrultusunda hareket ederler. Bağlı bulundukları İlçe Başkan 
Yardımcıları, İl Başkanlığı ve Genel Merkez ile koordineli faaliyetler icra 
ederler. Kurumsal bir hafıza yaratmak adına tüm çalışmalarını düzenli 
olarak raporlarlar.  
 
Komisyonlar en az 3 kişiden oluşur, ayda en az 1 kere toplanırlar.  

 
1. Türk Dünyası Komisyonu:  

Türk Dünyasına yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ve 
araştırma/düşünce merkezleri ile diyalog kurarak, ilçe düzeyinde teşkilatı 
ve vatandaşı bilgilendirmeye dönük toplantılar ve etkinlikler düzenlemek. 
İl ve ülke düzeyinde etkinliklere öncülük yapmak, Türk Dünyası’nın 
geleceğine dair yapıcı, uygulanabilir fikirler ve projeler ortaya koymak. 

 
2. İnsan Hakları ve Özgürlükler Komisyonu: 

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine” hakim olmak. İlçemizde cereyan 
eden insan hakları ve hukuk ihlallerini yakından takip etmek ve 
raporlamak. Temel insan hakları konusunda bilinç seviyesini yükseltmek 
amacıyla toplantı seminer ve konferanslar düzenlemek.  

3. Çevre ve Şehircilik Komisyonu: 

Parti programında belirlenen temel hedef ve ilkeler çerçevesinde Çevre ve 
Doğal hayata dair konulara ilişkin sosyal politikaların seçmenlere doğru 
aktarımını sağlamak. Çevre ve şehircilik bilincini yükseltmek amacına 
yönelik etkinlikler düzenlemek, ilçemizde yaşanan çevre ve şehircilik 
sorunlarını raporlamak ve takipçisi olmak.  

4. Ticaret Komisyonu: 

İlçemizde mevcut ticari faaliyetleri yakından takip etmek, ticarethanelere 
ve esnaflara mutat ziyaretler düzenleyerek sorunlarını yerinde ilk ağızdan 
dinlemek ve raporlamak, ticari hayatın her yönüne dair projeler 
geliştirmek ve ilçemizdeki ticaret erbapları ile toplantılar tertip etmek. 

5. Turizm Komisyonu: 

Ulusal ve uluslararası düzeyde ilçe turizmini canlandıracak etkinlikler 
düzenlemek, projeler geliştirmek, ilçemizde bulunan seyahat acenteleri ile 
ilişkiler kurmak ve geliştirmek. Ulusal veya uluslararası ölçekte başarılı 
olmuş lokal turistik mekanlar ve gastronomi mekanları ile iş birlikleri 
yapmak.  
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6. Dijital Dönüşüm Komisyonu: 

İlçemizden başlayarak il ve ülke çapında projeler geliştirmek. İlk defa 
Partimizin dillendirdiği “Artagan Projesi” ile dijital dönüşüme katkı 
sağlayacak çalışmalarda bulunmak.  

Tüm dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, ilçemizi çağa 
entegre edecek aksiyonları almak.  

7. Sanayi Komisyonu: 

İlçemizde yaşayan sanayiciler ile temasa geçerek onlarla mutat toplantılar 
tertip etmek. Sanayicinin sorunlarını dinleyerek birlikte ortak akıl ile bu 
sorunlara çözüm önerileri bulmak. İlçemizdeki sanayi tesislerini ziyaret 
ederek çalışanların tamamı ile görüşmeler yapmak, sorunları tespit etmek 
ve raporlamak. Çatı kuruluşlar ve STK’larla çalıştaylar organize etmek.  

8. Gıda Komisyonu: 

Gıda imalat, satış ve dağıtım kanallarına (özellikle Balık ve Sebze Meyve 
Hal Esnafı) mutat ziyaretler yapmak sorunları dinleyerek çözüm önerileri 
geliştirmek ve raporlamak. 

İlçe Tarım Müdürlüğü, tarıma finansman sağlayan Bankalar, Birlikler ve 
Kooperatifler kısacası tüm tarım bürokrasisi ile etkin ve iyi ilişkiler kurmak. 

9. Engelliler Komisyonu: 

İlçemizdeki “Engelli Dernekleri” ile yakın ilişkiler kurmak. Mutat ziyaretler 
ve toplantılar düzenlemek. Sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri 
geliştirmek. Gerek yerel yönetimler ile gerekse ülke çapında projeler 
geliştirmek.  

10. Şehit ve Gaziler Komisyonu: 

İlçemizdeki Şehit ve Gazi dernekleri ile yakın ilişkilerde kurmak. Onlara 
mutat ziyaretlerde bulunmak ve toplantılar düzenlemek. Sorunlarını 
yerinde dinleyerek çözüm önerileri geliştirmek. Yardıma ihtiyaç duyan 
şehit ve gazi yakınlarına destek olabilmek amaçlı projeler geliştirmek. Özel 
gün ve anmalarında yanlarında bulunmak.  

11. Hayvan Hakları Komisyonu: 

İlçemizdeki “Hayvan Hakları Dernekleri” ile yakın ilişkilerde bulunmak. 
Mutat ziyaretler ve toplantılar düzenlemek. Doğa ve hayvan bilincini 
oluşturmak amaçlı etkinlikler düzenlemek, projeler geliştirmek. İlçemizdeki 
sokak hayvanlarının yaşam ortamlarını güzelleştirecek ve onları rehabilite 
edecek faaliyetlerde bulunmak.  
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12. Sağlık Komisyonu: 

İlçe Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilçemizdeki tüm hastanelere ve 
Sağlık Ocaklarına düzenli ziyaretlerde bulunmak. İlçemizdeki tüm sağlık 
yöneticileri ve personelleri ile düzenli görüşmeler yapmak. Sağlık 
tesislerimizin ve çalışanlarımızın sorunlarını yerinde tespit etmek. Bunları 
gidermeye yönelik çalışmalar yürütmek, projeler geliştirmek.  

13. Kültür Sanat Komisyonu: 

İlçemizdeki tüm kültür sanat merkezilerine mutat ziyaretlerde bulunmak. 
Sanat Merkezlerimizde sanatçılarımızla ortaklaşa projeler üretmek.  
Sorunlarını yerinde ilk ağızdan dinleyerek çözümler üretmek. İlçemizin çok 
büyük bir zenginliği olan sanatçılarımız ile ortaklaşa projeler geliştirmek. 
Gençlere Türk Kültürünü ve sanatın tüm branşlarını sevdirmeye yönelik 
faaliyetlerde bulunmak. İlçemizde yaşayan tüm sanatçılarımıza düzenli 
ziyaretlerde bulunmak.  

14. Spor Komisyonu: 

İlçemizde bulunan tüm spor tesislerine ve spor kulüplerine mutat 
ziyaretlerde bulunmak. Sorunları yerinde ilk ağızdan dinleyerek çözümler 
üretmek. Özellikle gençlerimize ve tüm halkımıza sporu sevdirmeye yönelik 
etkinlikler düzenlemek.  

15. Siyaset Akademisi: 
 
Teşkilatımıza ve üyelerimize dahili eğitimler planlayan bu birim doğrudan 
Genel Merkez tarafından koordine edilmektedir. Burada, online veya yüz 
yüze sürekli eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimleri almak ve üyelerin 
katılımlarını organize etmek, bilgi birikimi ile eğitimlere destek vermek, bu 
eğitimleri zaman zaman ilçe üyelerimize vermek.  
 
16. Eğitim Politikaları Komisyonu:  

Başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm özel ve kamu eğitim 
bürokrasisi ile doğrudan irtibatta olmak. Düzenli ziyaretler ederek 
sorunları yerinde dinlemek ve çözümler geliştirmek ve raporlamak. 
Ülkemizdeki cari eğitim politikalarına dair aksayan yönleri tespit ederek 
çözüm önerilerini getirerek bunları raporlamak. Cumhuriyetin temel 
değerlerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı nesiller yetişmesi amacı 
ile “Eğitim Politikaları” geliştirmesine destek vermek.  
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17. Kadın Politikaları Komisyonu: 

“Türk Kadınına” layık olduğu değeri daha Cumhuriyetin daha ilk yıllarında 
veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyen 
kadınlarımızın uğradığı her türlü haksızlık ve şiddetin karşısında dimdik 
durmak en önemli görevidir. İlçemizdeki tüm kadın dernekleri ile yakın 
ilişkiler kurmak, haksızlığa veya şiddete uğrayan istisnası her kadının 
arkasında olmak, kadınların iş hayatında ve sosyal hayatta çok daha etki 
olabilmeleri için politikalar geliştirmek.  


