BELDE ÖRGÜTÜ
YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ
MADDE 1(1)
İl ve ilçe merkezleri dışında belediye olan yerlerde, belde örgütü kurulur. Belde örgütlerinde le en
az beş (5), en fazla on bir (11) kişiden oluşan belde yönetim kurulu bulunur. Başkan, yönetim kurulu
içinden, kurulca seçilir.
(2)

Belde örgütleri ilçe başkanlıklarına bağlıdır.

(3)

Yönetim kurulu üye sayısı, ilçe yönetim kurulunca nüfusa ve üye sayısına göre belirlenir.

BELDE YÖNETİM KURULU SEÇİMİ
MADDE 2(1)
Belde yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun görevlendireceği bir üyenin başkanlığında yapılacak
toplantıda, o beldedeki üyelerce seçilir. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
(2)

Belde yönetim kurulu seçimleri olağan ilçe kongrelerinden önce yapılır.

(3)

Belde yönetim kurulu seçiminin yapılacağı yer, gün ve saat ile birinci toplantıda yeterli çoğunluk

sağlanamaması halinde ikinci toplantının yer, gün ve saati seçimden 5 gün önce ilçe yönetim kurulu
tarafından alışılmış usullerle, o beldede kayıtlı tüm üyelere duyurulur.
(4)

İlçe yönetim kurulu tarafından toplantıya katılacak üyelerin listesi, toplantı günü toplantının

yapılacağı yerin kapısına asılır ve bir liste de toplantı yerinde hazır bulundurulur.
(5)

Toplantının düzenli ve güvenli yapılabilmesi için gerekli önlemler, ilçe yönetim kurulu görevlisince

alınır.
(6)

Toplantının yapılabilmesi için seçilecek üye sayısının iki katı kadar üyenin hazır olması şarttır.

Çoğunluk sağlanamazsa, yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Şu kadar ki bu sayı, seçilecek
üye sayısından az olamaz.
(7)

Toplantının açılmasından sonra isteyenlere söz verilir ve seçimler için iki sayım döküm görevlisi

seçildikten sonra yönetim kurulu seçimlerine geçilir.
(8)

Yönetim kurulu seçimi gizli oyla yapılır. Oyunu kullanan, listedeki isminin karşısını imzalar.

(9)

Basılı ya da el ile yazılacak oy pusulaları geçerlidir. Oy pusulasına seçilecek belde yönetim kurulu

üyesi sayısı kadar isim yazılır. Bu sayıdan az isim yazılı olan oy pusulası geçersiz sayılır. Oy pusulasına
seçilecek belde yönetim kurulu üyesi sayısından fazla isim yazılması durumunda sona yazılan isimler
geçersiz sayılır.
(10)

Oy kullanma işleminin bittiğinin, ilçe görevlisi tarafından açıklanması ile sandık açılır. Sayım

döküm açık olarak yapılır. En çok oy alanlar belde yönetim kurulu asıl üyeliğine, daha az oy alanlar
aldıkları oy sırasına göre yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.
(11)

Seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve bu tutanak ilçe görevlisi ve iki sayım döküm

görevlisince imzalanır. Bu tutanağın bir sureti ilçe yönetim kurulunca, bir sureti de seçilen belde yönetim
kurulunca saklanır.
(12)

Belde yönetim kuruluna seçilenler, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bu toplantıda kendi

aralarından belde başkanını seçerler.
(13)

Başkan ve yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır.

İTİRAZLAR
MADDE 3(1)
Belde yönetimi seçimlerine ilişkin itirazlar sonuçların ilanından itibaren iki (2) gün içinde ilgili ilçe
başkanlığına yapılır.
(2)

İlçe yönetim kurulu yedi (7) gün içinde karar verir. İlçe yönetim kurulu kararı aynı gün ilan

tahtasına asılır.
(3)

İlan tarihinden itibaren ilgilisi iki (2) gün içinde il başkanlığına itiraz edebilir. İl yönetim kurulunun

yedi (7) gün içinde vereceği karar kesindir.

GÖREVLER
MADDE 4(1)
Belde yönetim kurulu partinin tüzük, program ve yönetmeliklerine, kongre kararlarına, Merkez
Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi kararlarına uygun olarak, kendi beldesindeki parti çalışmalarını verimli ve
uyumlu bir biçimde yürütmekle; partiyi tüm seçimlere sürekli hazır bulundurmakla; partinin üye sayısını
artırmakla, il, ilçe ve belde örgüt birimleri arasında sürekli iletişim kurmakla; partinin ilkelerini ve
programını halka anlatmakla yükümlüdürler.
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
MADDE 5(1)
Belde yönetim kurulu parti binasında salt çoğunlukla toplanır. Parti binası yoksa, başkanın
belirleyeceği bir yerde toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
(2)
Alınan kararlar, ilçe yönetim kurulunca beldeye verilen karar defterine geçirilir ve toplantıya
katılanlarca imzalanır.
(3)
Belde başkanı, belde örgütünü temsil eder ve ilçe ile ilişkileri yürütür. Belde ile ilgili örgütsel,
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel raporlar hazırlar ve ilçe yönetimine verir.
GÖREVİN BOŞALMASI
MADDE 6(1)
Belde başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, olağan seçime kadar görev yapmak
üzere belde yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından ya da partililer arasından üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile belde başkanı seçilir. Bu seçimden önce yedek üye çağırılır.
(2)
Belde yönetim kurulunda boşalma halinde yedek üyeler sırası ile çağrılır. Bu halde de yönetim
kurulu tamamlanamıyorsa ilçe yönetim kurulunca yeni belde yönetim kurulu atanır. Atama tarihinden
itibaren en geç 30 gün içinde seçime gidilir.
GÖREVDEN ALMA
MADDE 7(1)

Belde başkanı ve yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunca görevden alınabilir.

(2)
Görevden alınanlar 5 gün içinde il başkanlığına itiraz edebilir. İtirazın yapılmasından itibaren 7
gün içinde il yönetim kurulu kararını verir. İl yönetim kurulu kararı kesindir.
(3)
Görevden alma halinde ilçe yönetim kurulunca derhal atama yapılır. Atama tarihinden itibaren
30 gün içinde seçime gidilir.

BELDE HARCAMALARI
MADDE 8(1)
Belde yönetiminin bağımsız bir bütçesi yoktur. Harcamaları ilçe yönetim kurulundan alacağı
avansla yapılır, belgeleri ilçe başkanlığına ibraz edilir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 9(1)
Bu Yönetmelik Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Parti Meclisinin 14.11.2018 günlü
toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

