DANIŞMA KURULLARI
YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
MADDE 1(1)
İl ve ilçe danışma kurulları, Partinin genel politikası açısından sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal
konularda ve bölge ihtiyaçları üzerinde, karar organlarının politika oluşturmasını kolaylaştırmak ve parti
çalışmalarını geliştirmek üzere parti programı doğrultusunda uygulama politikaları oluşturulmasını
kolaylaştıran, yerel gereksinimlerin ve gelişmelerin tartışıldığı, parti ilkelerinin ve ülke sorunlarının
irdelenip değerlendirildiği danışma amaçlı çalışmalardır.
(2)
Danışma kurulları üç ayda bir il ve ilçe başkanlarının başkanlığında toplanır. İl danışma kurulları
Merkez Yönetim Kurulunun, ilçe danışma kurulları il yönetim kurullarının bilgisi dahilinde toplanır.
KAPSAM
MADDE 2(1)

Danışma toplantılarında alınan görüşler ve kararlar tavsiye niteliğindedir.

(2)

Bu toplantılarda oylama yapılmaz; yürütme ve yönetime ilişkin karar alınmaz.

(3)
Bölge ve il danışma toplantıları, Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu,
Meclis Grubu ile Belediye ve İl Genel Meclisi Grup üyelerine duyurulur.
(4)
Danışma toplantılarında, parti politikalarının oluşumuna katkı amacıyla yerel, yöresel ya da ülke
çapında; güncel veya genel her türlü siyasal, sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel konular ele alınır;
yeni çağdaş yöntemler, uygulamalar ve çözüm önerileri tartışılır, değerlendirilir ve geliştirilir.
İL DANIŞMA KURULU
MADDE 3(1)
İl danışma kurulu toplantıları Merkez Yönetim Kurulunun bilgisi dahilince en geç üç ayda bir
olmak üzere il yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde yapılır.
(2)

Toplantı sonunda bir sonuç raporu düzenlenerek genel merkeze sunulur.

(3)

İl danışma kurulu toplantısında;
a. Parti Meclisi üyeleri ve ilin partili milletvekilleri,
b. Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri,
c.

İl başkanı ve yönetim kurulu üyeleri,

d. İl disiplin kurulu başkan ve üyeleri,
e.

Partili belediye başkanları ile il genel meclisi üyeleri ve belde başkanları,

f.

İlin kurultay delegeleri,

g. İl gençlik ve kadın kolları başkanları ve ilde kayıtlı kadın ve gençlik kolu Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri,
h.

İlçe başkanları ile ilçe sekreterleri ve sayman üyeleri,

i.

Tüzüğe göre ilde kurulan ve sürekli görev yapan komisyonların başkanları,

j.

İl çevresindeki sendikalar, meslek kuruluşları ile tarım üretim ve tarım satış kooperatiflerinin parti
üyesi başkanları,

k.

İl büyükşehir belediye meclisi üyeleri,

l.

Üyeliği il çevresine kayıtlı eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri,

m. Üyeliği devam eden eski milletvekilleri,
n.

Üyeliği devam eden eski il başkanları,

o. Üyeliği devam eden eski büyükşehir ve il belediye başkanları,
katılırlar.
İLÇE DANIŞMA KURULU
MADDE 4(1)
İlçe danışma kurulu toplantıları il örgütünün bilgisi ve planlaması çerçevesinde en geç üç ayda bir
olmak üzere ilçe yönetim kurullarının belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde yapılır. İl yönetim kurulunca
uygun ve gerekli görülen durumlarda aynı il çevresinde birden çok ilçenin danışma toplantısı birleşik
olarak yapılabilir.
(2)

Toplantı sonunda bir sonuç raporu düzenlenerek il başkanlığına sunulur.

(3)

İlçe danışma toplantısına,
a. İl başkanı, il yönetim kurulu üyeleri,
b. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları,
c. İlçede kayıtlı kadın ve gençlik kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,
d. Belde örgütlerinin başkanları,
e. İlçe çevresi içindeki partili belediye başkanları,
f.

İlçedeki belediye meclisinin partili üyeleri,

g. İlçeden seçilen il genel meclisinin partili üyeleri,
h. İlçede oturan kurultay temsilcileri,
i.

Partili muhtarlar,

j.

İlçe çevresindeki sendikalar, meslek kuruluşları ile tarım üretim ve tarım satış kooperatiflerinin
partili başkanları,

k. İlçede oluşturulan ve sürekli çalışan komisyonların başkanları,
l.

İlçede kayıtlı eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri,

m. İlçede kayıtlı eski belde örgüt başkanları,
n. İlçede kayıtlı eski ilçe ve belde belediye başkanları,
o. İlçede kayıtlı eski ilçe başkanları,
p. İlçede kayıtlı eski il başkanları,
q. İlçede kayıtlı eski milletvekilleri,
r.

İlçede kayıtlı eski büyükşehir ve il belediye başkanları,

katılır.

TOPLANTILAR
MADDE 5(1)
Danışma kurul toplantıları düzenlenmesinde, alt- üst örgüt birimleri ile çevre örgüt birimleri
arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanmasına özen gösterilir.

(2)
Parti meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve partili milletvekilleri diledikleri il ve ilçe
danışma toplantılarına katılabilirler.
(3)
Danışma kurulunun günlerinin belirlenmesinde, mevsim koşulları, toplantının yapılacağı bölge, il
veya ilçenin özel günleri (Pazar, sergi, panayır vb.) ya da o yerdeki toplumsal, siyasal ve kültürel
etkinliklerin yoğunlaştığı dönemler, parti kongre günleri ile seçim yapılacak yerler gibi hususlar da
dikkate alınır.
GÜNDEM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ
MADDE 6(1)
Danışma kurulunun gündemi, toplantıyı düzenleyen örgüt birimince belirlenir ve çağrı ile birlikte
duyurulur. Çalışmalar bu gündeme göre yürütülür.
(2)

Danışma toplantılarında yeter sayı aranmaz, katılanlarla toplantı yapılır.

TOPLANTININ YÖNETİMİ – BAŞKANLIK
MADDE 7(1)
Danışma kurulu toplantısını, düzenleyen örgüt biriminin başkanı yönetir. Toplantıyı düzenleyen
örgüt birimince yönetimden bir veya birden çok ikinci başkan ile iki yazman belirlenir ve bir başkanlık
kurulu oluşturulur.
(2)
Birden çok örgüt biriminin birlikte düzenlediği toplantılarda, toplantının yapıldığı yerin örgüt
başkanı toplantıya başkanlık eder. İkinci başkanlar diğer örgüt birimlerinden seçilir.
(3)

Birleşik toplantılarda her örgüt birimi yapılacak zorunlu giderlere katılır.

GÖRÜŞMELER
MADDE 8(1)
Danışma kurulu toplantılarında başkanlıktan söz alınarak görüş açıklanır. Konuşmacılara başvuru
sırasına göre söz verilir. Söz isteyenlerin çokluğu halinde aynı örgüt biriminden söz isteyenlere arka
arkaya söz verilmez. Usul sorunlarına öncelik verilir.
(2)
Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekillerine sıra gözetilmeksizin
öncelikle söz verilir.
(3)
Söz isteyenlerin sayısı ve toplantı süresi göz önünde tutularak başkanlık kurulu konuşma sürelerini
sınırlayabilir. Bu süre, üç dakikadan az olamaz. Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve
milletvekillerine süre sınırlaması uygulanmaz.
TOPLANTI DÜZENİ VE DİSİPLİNİ
MADDE 9(1)
Danışma kurulu toplantısının verimli ve düzenli çalışabilmesi için gerekli önlemler başkanlık
kurulunca alınır. Toplantıyı düzenleyen ve çağrı yapan örgüt yönetimi de çalışmaların yürütülmesinde,
görüşmelerin belirlenmesinde ve uygulanmasında yardımcı olur.
(2)
Başkanlık kurulu, toplantıyı amacından saptıracak veya yapılan çalışma ve konuşmaları
aksatacak davranışları ve müdahaleleri önler; gerekli uyarıları yapar; toplantıya ara verebilir.

TOPLANTI TUTANAĞI VE ÖZETİ
MADDE 10(1)
Danışma kurulu toplantılarındaki konuşmalar banda alınmış, ya da konuşmacılar yazılı metin
olarak konuşmalarını başkanlık kuruluna vermiş olsalar bile yazmanlar toplantıda söz alanları, bunların
konuşmalarını not alarak özetler ve tutanak yaparlar.
(2)
Toplantı sonunda başkanlık kurulunca hazırlanacak tutanak, kurul üyelerince imzalanır. Başkanlık
ayrıca toplantı görüşmelerini ve yapılan önerileri özetleyen bir rapor hazırlar.
(3)

Tutanak ve rapor örgüt birimince tutulacak özel dosyada saklanır.

(4)
İl danışma kurulu toplantısı sonuç raporu genel sekreterliğe, ilçe danışma toplantısı sonuç raporu
il başkanlığı ve genel sekreterliğe sunulur.
YÜRÜRLÜK
MADDE 11(1)

Bu yönetmelik Parti Meclisinin 14.11.2018 günlü toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

