KONGRELER YÖNETMELİĞİ
(İLÇE KONGRE DELEGELERININ SEÇIMI
ILE İLÇE VE İL KONGRELERININ YAPILMA
USULLERI)

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
KAPSAM
MADDE 1(1)

Bu yönetmelik il ve ilçe kongrelerinin oluşumu, yönetimi ile kongre üyelerinin belirlenmesi ilke
ve esaslarını düzenlemektedir.

KONGRELERİN SÜRESİ
MADDE 2(1)

İl ve ilçe kongreleri iki yılda bir toplanır. Bu süre en çok bir yıl uzatılabilir. İl ve ilçe kongreleri,
kurultayın toplantı tarihi esas alınarak ve kurultayın toplanmasına engel olmayacak biçimde
Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak kongreler takviminde belirlenen tarihler arasında
yapılır.

(2)

Merkez Yönetim Kurulunca saptanan tarihler arasında olmak ve kongreler takvimini
bozmamak koşuluyla, ilçe kongrelerinin günlerini il yönetim kurulları, il kongrelerinin günlerini
ise Merkez Yönetim Kurulu belirler. Kongre günlerini belirleyen örgüt birimi, alt yönetim
biriminin görüşünü alır.

(3)

İlçe kongresinin tarihine ilişkin il yönetim kurulu kararına karşı ilçe yönetim kurulunun
gerekçesiyle birlikte yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. Merkez
Yönetim Kurulu gerekli hallerde re’sen de kongre tarihlerinde değişiklik yapabilir.

DELEGE VE KONGRE ÜYESİ
MADDE 3(1)

İlçe kongresine katılmak üzere muhtarlık bölgesinden seçilen partiliye “ilçe delegesi” il
kongresine katılmak üzere ilçe kongresinde seçilen partiliye “il delegesi”, kurultaya katılmak
üzere il kongresinde seçilen partiliye “kurultay delegesi” denir. Partide aldıkları görev
nedeniyle kongreye katılanlara “doğal delege” denir. “Kongre Üyesi” ifadesi, delege ve doğal
delegelerin tümünü ifade eder.

(2)

Kongre üye tam sayısı, kongre üyelerinin toplam sayısıdır (delege ve doğal delegelerin toplam
sayısı).

(3)

Delegelerin kongre üyeliği süresi, seçildikleri kongreyi izleyen olağan kongreye kadardır.
Delegelerin görevi yenileri seçilinceye kadar devam eder.

(4)

Örgüt birimi, üst örgütün kongresinin ilan edildiği tarihten önce kongresini yapamazsa, üst
örgütün kongresine katılamaz.

(5)

İlçe ve il kongrelerinin delege sayıları ile bu delegelerin ilçe ve muhtarlık bölgelerine dağılımı,
partinin son milletvekili genel seçiminde, o yerlerde aldığı oyla orantılı olarak Merkez Yönetim
Kurulu tarafından saptanır.

(6)

Delege seçiminde, genel merkezde tutulan ve siyasi parti siciline bildirilmiş olan üye kütüğü
esas alınır.

BÖLÜM II
İLÇE KONGRESİ DELEGE SEÇİMİ
DELEGE SEÇİM BÖLGESİ
MADDE 4(1)

Her mahalle veya köy muhtarlığı bir “ilçe kongre delegesi seçim bölgesi”dir.

DELEGE SEÇİMLERİNE HAZIRLIK
MADDE 5(1)

Kongreler takviminin açıklanması üzerine Genel Sekreterlik, Partiye yazılı üyelerin çizelgesini
muhtarlık bölgesi (mahalle veya köy) esasına göre hazırlayarak il ve ilçe başkanlıklarına
gönderir. İlçe kongre delegesi seçimlerinde, kongre takviminin ilanından üç ay önceki parti
üye listesi, seçmen listesi olarak esas alınır.

(2)

Hazırlanan üye çizelgesinde muhtarlık bölgesinde yapılacak delege seçimine katılacak
üyelerin TC Kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ev adresi ve telefon
numarası yazılır.

(3)

Seçmen listesi, seçimlerin başlama gününden en az 15 gün önce ilçe başkanlığındaki duyuru
tahtasında herkesin görebileceği şekilde asılır, bir hafta askıda tutulur.

(4)

Listelerin hazırlanması ve duyurulması ile ilgili işlem bir tutanakla saptanır. Tutanağı, birisi ilçe
başkanı, diğeri ilçe sekreteri olmak üzere üç görevli birlikte imzalar.

LİSTELERE İTİRAZ
MADDE 6(1)

Üyeler, askı süresi içinde çizelgelerde adı ve adresi yanlış yazılmış veya adı bulunmaması
gerektiği halde yazılmış olanlar veya başkaca Tüzüğe ve yasaya aykırı kayıtlar bulunuyorsa;
bunları belirterek ilçe başkanlığına askı süresi içerisinde yazıyla itirazda bulunabilirler.

(2)

Çizelgelerde adı bulunması gerektiği halde yazılmamış olanlar da aynı sürede itirazda
bulunabilirler.

İTİRAZIN İNCELENMESİ VE KARAR
MADDE 7(1)

İlçe yönetim kurulu en geç çizelgelerin askıdan inmesini izleyen iki gün içinde itirazları inceler
ve karara bağlar. Karar örneği itirazcıya ilçede yazıyla tebliğ edilir. Ayrıca karar, askıdan
sonraki ikinci günün sonunda ilan tahtasına asılır. İtirazcının kararı tebliğ almaması
durumunda, ilan tahtasına asmakla karar tebliğ edilmiş sayılır.

(2)

Karara karşı itirazcı veya ilgilisi, tebliğden veya tebliğ edilmiş sayılmadan başlayarak iki gün
içinde il yönetim kuruluna yazıyla itirazda bulunabilir.

(3)

İl başkanlığına doğrudan veya ilçe başkanlığı aracılığı ile yapılan itirazları il yönetim kurulu
en geç iki gün içinde inceler ve karar verir. İl yönetim kurulunun kararı kesindir. İtiraz, işlemin
yürütmesini durdurmaz.

(4)

Üye çizelgelerinin düzenlenmesinde Tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine açık aykırılık
bulunması halinde son karar mercii Merkez Yönetim Kuruludur.

İLÇE KONGRESİ DELEGE SEÇİMLERİNİN YAPILIŞI
MADDE 8(1)

Seçim, kesinleşen üye listelerinde yazılı olan üyelerin katılımı ile yapılır. Listede adı
bulunmayan kişiler oy kullanamaz.

(2)

Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat ile birinci toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması
halinde ikinci toplantının yeri, günü ve saati ve seçimi yürütmekle görevli ilçe yöneticilerinin
adlarını içeren listeler ilçe merkezinde ve varsa ilçe başkanlığının internet sitesi ile sosyal
medya hesaplarında seçimden en az 7 gün önce ilan edilir, üyelere sms ile bildirilir. Aynı
sürede il başkanlığına da yazılı olarak bildirilir. İlçe ve il başkanlığı internet sitelerinde ilçe
kongresi delege seçimlerinin günleri yayınlanır.

(3)

Seçimlerde öncelikle ilçe yöneticilerine görev verilir. İlçe yönetimince görevlendirilen üyeler,
seçim yapmakla görevli oldukları yerde delege seçilemezler.

(4)

Her üye, yalnızca kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesinde aday olup seçilebilir. Üye bulunmayan
yerlerde ilçe kongre delegesi seçimi yapılamaz.

(5)

İl Başkanlığı, ilçe kongre delege seçimlerini izlemek üzere yönetim kurulu üyeleri ya da üyeler
arasından gözlemci görevlendirir. Seçimlerle ilgili itirazların incelenmesi sırasında il
gözlemcilerin raporları da incelenir ve değerlendirilir.

SEÇİM YERİ VE YETER SAYI
MADDE 9(1)

Seçim, önceden duyurulan gün, yer ve saatte gizli oy ve açık sayım yöntemiyle yapılır. Makul
ve zorlayıcı bir gerekçesi yoksa, seçimin hafta sonu yapılması esastır. Seçim yapılabilmesi için
o muhtarlık bölgesinde ve kesinleşen üye çizelgesinde adları yazılı üyelerin en az üçte birinin
katılması gerekir. Seçimin başlangıç saatinden itibaren en az bir saat beklenir. Yeter sayı
yoksa ya da başka bir nedenle seçim ertelenmişse ikinci toplantı önceden ilan edilen yerde,
günde ve saatte yapılır. Bu oylamada 1/3 çoğunluk aranmaz.

(2)

İlçe yönetiminin belirlediği görevlilerin, seçim saatinde ve yerinde bulunmaları zorunludur.
Görevini yapmayan görevli hakkında derhal disiplin kovuşturması başlatılır, işten el çektirilir.
Bu görevli yerine başka bir görevli görevlendirilir. Derhal görevlendirilme mümkün değilse,
yeniden belirlenecek görevliler tarafından, ikinci oylama için önceden ilan edilen gün, yer ve
saatte seçim yapılır. İlçe başkanı bu oylamanın yapılması için gerekli her türlü önlemi alır.

OY KULLANMA
MADDE 10(1)

Seçimde oy kullanan üyeler, çizelgede adlarının karşısına imza atar. Oylar, hazırlanan bir
sandığa atılır. Oy pusulaları önceden hazırlanmış, basılmış olabileceği gibi, elle de
yazılabilir. Oy pusulasında seçilecek sayıda aday adından çok ad yazılmışsa, sona yazılan
fazla adlar yazılmamış sayılır. Seçilecek delege sayısından daha az sayıda isme oy verilen oy
pusulaları geçerlidir. Oylama önceden belirtilen saatte başlar ve bir saatten az olmamak
üzere bitiş saati belirtilerek aralıksız sürdürülür. Süre bittiği halde oylama yerinde oy
kullanmamış üye varsa aralıksız oylama sürdürülür ve bekleyen üyelerin oy kullanmaları
sağlanır.

(2)

Seçimde kullanılacak zarflar, üye sayısına göre ilçe başkanlığı tarafından temin edilir,
mühürlenir ve seçim yerinde hazır bulundurulur. İlçe başkanlığı mührü taşımayan zarflar
geçersiz sayılır ve bu zarflar açılmadan ayrılarak sayısı tutanağa bağlanır.

(3)

Seçimde şeffaf oy sandığı kullanılır.

(4)

Delege seçilebilmek için önceden ilçe başkanlığına ya da seçimi yapacak görevliye yazılı
başvuru yapılması gerekmez. Adaylar, aday olduklarını diledikleri yöntemlerle üyelere
duyurabilir. Seçimin yapılacağı yerde afiş ya da liste asılması, broşür dağıtılması gibi
yöntemler kullanılabilir.

OYLARIN SAYIMI VE TUTANAK
MADDE 11(1)

Seçimin bitiminde, ara verilmeksizin oyların sayımına geçilir. Bu aşamadan sonra artık kimse
oy kullanamaz. İlçe yönetiminin belirlediği görevliler oylama bitince zarfları, açmadan sayar.
İmza sayısı ile karşılaştırır. İmzadan çok oy kullanılmış ise zarflar açılmadan tekrar oy
sandığına konur; rast gele seçilerek imzadan fazla sayıda oy pusulası saptanır ve açılmadan
yok edilir. Bundan sonra oyların dökümüne geçilir. Sayım ve döküm işi aralıksız, açık ve hazır
bulunanların izlemesine olanak verecek biçimde yapılır.

(2)

Seçimi yürüten görevliler oylama işlemiyle ilgili bir tutanak düzenler; oy sırasına göre isimleri
yazar. En çok oy alan yeter sayıda üye seçilmiş olur.
Tutanakta;
İlçe adı,
Muhtarlık adı,
Toplantı günü, saati ve yeri,
İlçe görevlilerinin adı ve soyadı,
Seçime katılan üye sayısı,
Kullanılan oy, geçerli oy sayısı ve iptal edilen oy varsa nedeni ve sayısı,
Oy ayrımı sonuçları,
yazılır. Tutanağı ilçe görevlileri ve il gözlemcisi imzalar.

(3)

Oylamada ve tutanak düzenlenirken bulunan üyelerden de isteyen olursa tutanağı imza
edebilirler. Bu tutanaktan en az iki adet fotokopi çekilir. Bu fotokopiler, ilçe görevlileri
tarafından aslı gibidir diye imzalanır. İmzalı fotokopilerden isteyenlere verilir. Görevliler,
hazırlanan tutanağın aslıyla birlikte imzalı çizelgeyi ve kullanılan oyları da aynı gün ilçe
başkanlığına verirler.

(4)

Her muhtarlık bölgesinden seçilen delegelerin listesi ilçe başkanlığında ilan tahtasında ilan
edilir. Bir örneği derhal il başkanlığına gönderilir.

İTİRAZ
MADDE 12(1)

Seçime ve sonucuna, sonuçların ilanından itibaren iki gün içinde yazıyla itiraz edilebilir. İlçe
yönetim kurulu itirazları iki gün içinde inceler ve karar verir. Karara karşı itirazcı ve ilgili üye
iki gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu itirazı iki gün içinde inceler
ve karar verir. Bu karar kesindir.

(2)

İtiraz, işlemlerin yürütülmesini durdurmaz. Seçimlerde Tüzük, yönetmelik ve genelge
hükümlerine açık aykırılık bulunması halinde son karar mercii Merkez Yönetim Kuruludur.

(3)

Kesinleşen seçim sonuçları, il başkanlığı tarafından kesinleştiği gün genel sekreterliğe
gönderilir. Aynı zamanda, bir hafta içinde intranet sistemine işlenir.

BÖLÜM III
İLÇE KONGRESİ
İLÇE KONGRESİ ÜYELERİ
MADDE 13(1)

İlçe kongresi iki yılda bir toplanır. Bu süre en çok bir yıl uzatılabilir. Kongreler takviminin ilanı
tarihinde üye sayısı elliden az olan ilçelerde kongre yapılmaz, bu ilçeler il kongresine
katılamaz.

(2)

İlçe kongresinin üyeleri; seçilmiş ilçe başkanı ve seçilmiş ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe
çevresindeki partili belediye başkanları ve seçilmiş ilçe kongre delegeleridir.

(3)

İlçe kongresinin onur üyeleri, ilçede kayıtlı partili yeni ve eski TBMM üyeleri, eski genel
merkez yöneticileri, eski ilçe başkanları, ilçe çevresindeki belediyelerin eski başkanları,
ilçedeki meslek örgütleri ve sendikaların partili başkanları ile partili muhtarlardır. Onur üyeleri
ilçe kongresine katılırlar; söz alabilirler. Oy kullanamazlar.
Atama yoluyla görevlendirilen ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de kongreye
katılma hakları vardır. Ancak bunlardan kongreye delege seçilmiş olmayanların oy hakkı
yoktur.

(4)

İLÇE KONGRESİ
MADDE 14-

DELEGE

SAYILARI

(1)

İlçe kongrelerinin delege sayısı her ilçe için en az elli (50), en fazla dört yüz (400) olacak
şekilde aşağıda gösterilen yöntemle hesaplanır.

(2)

Her ilçede, kongreler takviminin ilanından önce yapılan son milletvekili genel seçiminde
alınan oy, ilçe kongresinin delege sayısının hesaplanmasında esas alınır.

(3)

Partinin hiç oy almadığı ya da üye bulunmayan muhtarlık bölgelerinden delege seçilemez.

(4)

İlçe kongresinin muhtarlık (köy ve mahalle) bölgelerinden kongreye katılacak delege sayısı
saptanırken, partinin oy aldığı her muhtarlık bölgesine ilk 50 oy için bir delegelik verilir.
Sonra gelen 51-100 oy için 1 delege, sonraki her 100 oy için birer delegelik eklenir. Böylece
muhtarlık bölgesinin toplam delege sayısı bulunur. Artık sayılar 50’yi aşarsa tam sayıya
dönüştürülür.

(5)

Oy sayısının yüksek olması nedeniyle bu saptama sonucunda ilçe delege sayısı 400’ü
geçiyorsa, her muhtarlık bölgesine bir delegelik verildikten sonra, o ilçede alınan oyun, kalan
delege sayısına bölünmesi ile elde edilecek “birim katsayı” esas alınarak muhtarlık bölgelerine
bölüştürülür.

(6)

İlçe kongresi delege sayısının 50’den az hesaplanması durumunda, en çok oy alınan
muhtarlık bölgesinden başlayarak sırasıyla alınan oya göre delege sayısı oranlaması yapılır
ve delege sayısı 50’ye tamamlanır.

(7)

Muhtarlık bölgelerinde, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda ilçe kongresi delegesi
seçilememiş olması, kongrenin yapılmasına engel değildir. Yönetim kurulu üye sayısının iki
katı bulunduğu hallerde, bu maddede belirlenen sayıda kongre delegesi seçilememiş olsa da
kongreler yapılır.

BÖLÜM IV
İL KONGRESİ
KONGRE ÜYE SAYISI
MADDE 15(1)

İl kongresi iki yılda bir toplanır. Bu süre en çok bir yıl için uzatılabilir.

(2)

İl kongresi üyeleri; ilin partili TBMM üyeleri, seçilmiş İl başkanı ve seçilmiş il yönetim kurulu
üyeleri, seçilmiş İl disiplin kurulu üyeleri, il veya büyükşehir partili belediye başkanları ve İlçe
kongrelerinden seçilmiş olan il kongresi delegeleridir.

(3)

İl kongresinin onur üyeleri, ilde kayıtlı, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, eski
TBMM üyeleri, eski genel merkez yöneticileri, eski il başkanları, il ya da büyükşehir
belediyelerinin eski başkanları ile ildeki meslek örgütleri ve sendikaların partili başkanlarıdır.
Onur üyeleri il kongresine katılırlar; söz alabilirler; ancak oy kullanamazlar.

(4)

Atama yoluyla görevlendirilen geçici il yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de kongreye
katılma hakları vardır. Ancak bunlardan delege seçilmiş olmayanların kongrede oy kullanma
hakkı yoktur.

İL KONGRESİ DELEGE SAYILARI
MADDE 16(1)

İl kongresi delegelerinin sayısı, en az elli (50), en fazla altı yüz (600) olacak biçimde Merkez
Yönetim Kurulunun saptadığı sayı esas alınarak ilçe kongrelerinden seçilir.

(2)

İlçelerin seçeceği delege sayısı, Partinin son genel seçimde o ilçede aldığı oy sayısı
oranlanarak hesaplanır ve belirlenir. Şu kadar ki bu sayı, her ilçe için beşten ten az olamaz.

BÖLÜM V
İLÇE VE İL KONGRELERİNE İLİŞKİN ORTAK KURALLAR
ÇAĞRI
MADDE 17(1)

İl ve ilçe kongrelerinin yeri, günü ve saati ile gündemi en az on beş (15) gün önce ilçe ve il
merkezinde ilan edilir. Bu ilanda ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantının
yapılacağı yer, gün ve saat belirtilir. İkinci toplantının aynı gün yapılması durumunda her iki
toplantının arası 3 saatten az olamaz.

(2)

İlçe kongresinin çağrısını ilçe yönetim kurulu; il kongresinin çağrısını ise il yönetim kurulu
yapar.

(3)

Gazete ile ilan şartı aranmaz. İlçe kongresinin tarihi ilçedeki üyelere; il kongresinin tarihi
ildeki üyelere sms ile bildirilir. İlçe ve il başkanlıkları internet sitelerinde yayınlanır.

(4)

Kongreye sunulacak yönetim kurulu çalışma raporu, kongre tarihinden en az yedi gün önce
elektronik ortamda ve yazılı olarak il ve ilçe merkezlerinde delegelerin incelemesine sunulur.

(5)

Olağan kongre takviminin ilanından takvimin bitimine kadar Merkez Yönetim Kurulunun
kararı olmadan olağanüstü ilçe ve il kongreleri yapılmaz.

(6)

Kongreler takviminin ilanından sonraki süreçte ilçe ve il olağanüstü kongreleri başlamış veya
süresi dolmuş olsa bile kongreler yapılamamış ise bu süreçler de durdurulur. Bu durumdaki
ilçe ve il başkanlıklarına geçici kurul atanmışsa bunların yerine Tüzükte belirlenen tam sayıda
yönetim kurulu oluşturulur.

(7)

Bu kurullar olağan kongre sürecini tamamlarlar.

SEÇİM KURULUNA
MADDE 18-

BİLGİ

VERİLMESİ

(1)

İl ve ilçe kongreleri toplantı gününden en az 15 gün önce yetkili seçim kuruluna yazıyla
bildirilir. İl kongresinin başvurusunu il başkanlığı, ilçe kongresinin başvurusunu ise ilçe
başkanlığı yapar.

(2)

Bu bildirimde; kongreye katılacak kongre üyeleri çizelgesi ile birlikte; Kongrenin toplanacağı
gün, saat ve yer, kongre gündemi ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci
toplantının günü, saati ve yeri de belirtilir.

KONGRE ÜYELERİNİN LİSTESİNİN KESİNLEŞMESİ
MADDE 19(1)

İl ve ilçe başkanlığınca ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilen kongre üyeleri listesini seçim
kurulu başkanı inceler. Gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirterek, noksanlarını
tamamladıktan sonra seçime katılacakların listesini onaylar. Listeler, kongrenin toplantı
gününden bir hafta önce Parti binasında asılarak duyurulur. Askı süresi 3 gündür. Bu süre
içinde listeye yapılacak itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve en geç iki
gün içinde karara bağlanır. Bu yöntemle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin başkaca
konular ilçe seçim kurulu başkanı tarafından onaylanarak Parti başkanlığına gönderilir.

TOPLANTI YETER
MADDE 20-

SAYISI

(1)

İl ve ilçe kongreleri üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Kongreyi başkan ya da
görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar.

(2)

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamamışsa ikinci toplantı, katılanlarla yapılır. Ancak
ikinci toplantıya katılanların sayısı, seçilecek yönetim kurulu asıl üye tamsayısının iki katından
az olamaz.

GÜNDEM
MADDE 21(1)

Kongre gündemi ilçe kongresi için ilçe yönetim kurulu, il kongresi için il yönetim kurulunca
belirlenir.

(2)

Olağan kongrelerin gündeminde; açılış, kongre başkanlık kurulunun seçimi, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı, çalışma ve hesap raporlarının okunması, görüşülmesi, aklanması, organların ve
üst kongreye gidecek delegelerin seçiminin yanı sıra yönetimin gerekli gördüğü başkaca
konular da bulunabilir.

(3)

Üst yönetim biriminin veya kongre üyelerinin onda birinin yazılı isteği ile gündeme ekleme
yapılabilir.

(4)

Kongre, çoğunluk kararı ile gündemin sırasında değişiklik yapabilir. Ancak, kongre başkanlık
kurulu seçimi ile çalışma ve hesap raporlarının okunması ve aklanmasından önce başka bir
maddenin öne alınması istenemez.

KONGRE BAŞKANLIK KURULU
MADDE 22(1)

Kongre açıldıktan sonra partililer arasından bir başkan ile kongre üyeleri arasından bir
başkan yardımcısı ve en az bir yazman seçilir.

(2)

Disiplin kurulu başkan ve üyeleri, kongre başkanlık kurullarında görev alamazlar.

(3)

Başkan seçimi, aksine karar alınmazsa işari oyla yapılır. Kongreyi açan başkan veya vekili,
adayların saptanmasından sonra adayları soyadı sırasına göre teker teker oya sunar. Her
adayın aldığı oy sayısını kongreye bildirir.

(4)

Göreve seçilen başkan, ilk iş olarak başkan yardımcısı ve yazmanların seçilmelerini sağlar.

GÖRÜŞMELER
MADDE 23(1)

Kongreyi gündemdeki sırayı takip etmek suretiyle başkanlık kurulu yönetir. İsteyenlere sıra ile
söz verilir. Konularla ilgili söz süreleri, konuların görüşülmesine başlanırken kongrece
saptanabilir. Önceden saptanmadıkça konuşma süresi sınırlanamaz.

(2)

Usul hakkındaki konuşma istekleri ile, usul hakkında veya görüşülen konu hakkında
açıklamada bulunacak yönetim birimi başkanı veya yerine söz isteyen üyeye öncelik tanır.
Son söz kongre üyesinindir.

(3)

Bir gündem maddesi için yeterlilik önergesi verildiğinde, söz isteyen varsa bir lehte, bir
aleyhte olmak üzere iki kişiye söz verilmeden oylama yapılamaz.

(4)

Başkanlık kurulu, kongre düzen ve disiplinini sağlar; düzen ve disiplin kongre olanakları ile
sağlanamıyorsa gerektiğinde güvenlik güçlerinden yardım isteyebilir.

(5)

Üst yönetim birimi başkanı veya temsilcisine Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve o ilin
TBMM üyelerine istediklerinde sıra gözetilmeksizin söz verilir.

(6)

İstekli olması halinde, çalışma raporu üzerinde beş; öteki konularda üç üye konuşmadan
yeterlilik önergesi oylanmaz.

(7)

Çalışma raporu üzerinde söz alan üyeler görüşlerini bildirip, eleştirilerini yaptıktan sonra
yönetim adına yanıtlar verilir; aklama oylaması bundan sonra yapılır.

(8)

Çalışma raporuna yazılı muhalefet şerhi vermemiş yönetim kurulu üyesi rapor üzerinde
yukarıdaki fıkradaki yanıt verme hariç konuşamaz.

(9)

Gündemde yer alan konularla ilgili görüşmeler tamamlandıktan sonra; başkan, seçimlere
geçileceğini duyurur ve oylama yöntemi ve oy kullanma ile ilgili gerekli açıklamaları yapar
ya da yaptırır. Bundan sonra seçimlere geçilir. İlçe seçim kurulu yönetim ve gözetiminde
yapılacak seçim için gerekli salon düzeni kurulur.

KARARLAR
MADDE 24(1)

Kongre oturumları aksine karar alınmazsa açık olarak yapılır.

(2)

Kongreler, aksine hüküm bulunmayan durumlarda, oylama sırasında salonda bulunan kongre
üyelerinin salt çoğunluğu ile karar alırlar.

(3)

Kongrelerde çalışma ve hesap konuları, bunlarla ilgili raporlar okunduktan sonra görüşülüp
oylanabilir. Kongrece, çalışma ve hesap raporlarının okunmuş sayılmasına karar verilebilir.

(4)

Aksine karar yoksa, kararlar işari oylama ile alınır.

(5)

Kongrede alınan kararlar, başkanlıkça duyurulur ve tutanağa yazılır.

(6)

Kongrelerde disiplin kurullarına gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde
görüşme ve konuşma yapılamaz ve karar alınamaz.

ADAYLIK
MADDE 25(1)

Kongrelerde başkan adayı olabilmek için üye tamsayısının en az yüzde onunun yazılı önerisi
gerekir. Kongrelerde adaylar, seçimlere geçilmeden önce ve oy pusulalarının hazırlanması
için yeterli süre de dikkate alınarak saptanır. Aday olmayanlar seçilemez. Başkanlık için
sadece bir adaya imza verilebilir. Birden çok adaya imza veren kongre üyesi, başkanlık
kurulunca çağırılır ve hangi aday için imza verdiği sorulur. Kongre üyesinin bu çağrıya cevap
vermemesi ya da verilen sürede açıklama yapmaması halinde mükerrer imzalar tüm adaylar
için geçersiz olur.

(2)

Nüfusu 50.000’den fazla olan yerlerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, bu
görevlerinden istifa etmedikleri sürece kongrelerde aday olamazlar.

(3)

Aday olmak isteyenlerin adları başkanlığa yazdırılır. Başkanlık, adayları kongreye duyurur,
itirazlar ve çekilmeler için süre tanınır, bu sürenin ve başkanlıkça yapılacak incelemenin
sonunda listeler kesinleştirilir.

SEÇİMLER
MADDE 26(1)

Listeler başkanlık kurulunca kesinleştirilir, seçim kurulunca mühürlenerek oy pusulasına
dönüştürülür.

(2)

Kongrelerde seçimler, görevli seçim kurulunun gözetim ve denetiminde gizli oy, açık ve
aralıksız sayım ilkesine göre yapılır.

(3)

Seçimlere sıra geldiğinde başkanlık kurulu, seçimin yapılması için görevi seçim kuruluna
bırakır.

SEÇİMLERDE
MADDE 27-

KULLANILACAK

OY

PUSULASI

(1)

İl ve ilçe kongrelerinde seçimlerde kural, çarşaf listedir. Gündemin çalışma raporu ve
görüşmeler maddesine geçilmeden kongre üye tamsayısının onda birinin yazılı önerisi ile blok
liste usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilebilir.

(2)

Çarşaf liste, tüm adayların yer aldığı tek ve ortak listedir. Çarşaf listede adaylar, kongre
başkanlık kurulunca çekilen kurada belirlenen harften başlamak üzere soyadı esasına göre
sıralanır. Oylama, seçilecek sayıda adayın adının yanına işaret konularak yapılır. Adayların
aldıkları oy sırasına göre genel sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy
alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında ad çekme
yoluyla sıra saptanır. Seçilenlerin saptanmasında cinsiyet ve gençlik kotasına uyulur.

(3)

Blok liste, başkan adayı tarafından sunulan, seçilecek sayıda, asıl ve yedek üye adayları ile
delege adaylarının yer aldığı listedir. Liste, yedek üyelikler hariç soyadına göre alfabetik
sırayla hazırlanır. Cinsiyet ve gençlik kotasına uyulur. Delege adaylığı hariç, bir aday blok
listelerden yalnızca birinde yer alabilir. Bir adayın birden çok listede yer alması halinde
kongre başkanlık kurulunca adayın hangi listede yer almak istediği saptanır. Kongre üyesinin
bu çağrıya cevap vermemesi ya da verilen sürede açıklama yapmaması halinde adayın
listelerdeki adaylığı düşer. Blok listelerde yer almayanlar bireysel aday olabilir. Başkanlık
kurulunca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste, soyadına göre
alfabetik sırayla hazırlanır, seçim kurulunca onaylanarak sandık başına ve oy verme
hücrelerine asılır. Listede aynı ad ve soyadını taşıyan adaylar varsa ayrıca doğum tarihleri ve
baba adları yazılır. Blok listede yazılı adlar çizilebilir, çizilen adlar yerine yeni ad yazılabilir.
Adayın en çok oy aldığı listedeki oyu ile adının yer almadığı listelerde çizilip yazılmak
suretiyle aldığı oylar toplanır. Birden fazla listede yer alan üst organ delege adaylarının
sadece en çok oy aldığı listedeki oylarına itibar edilir. Oy pusulasında, seçilecek üye
sayısından fazla ya da yüzde doksanından az ad yazılı bölüm geçersizdir. Aldıkları oya göre
seçilenler saptanır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.

(4)

Çarşaf ve blok listelerde; başkan, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, varsa disiplin kurulu
asıl ve yedek üyeleri, üst organ delegeleri ayrı ayrı yer alır.

(5)

Listelerde, seçilecek üye sayısından fazla veya yüzde doksanından az isim yazılı veya
işaretlenmiş pusulalar geçersizdir. Bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının
yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri
geçerli olur ve sayılır.

(6)

Seçimlerde, kongre üye tamsayısının beşte birinden az oy alanlar, kota uygulaması
kapsamındakiler de içinde olmak üzere delegeliğe, kurulların asıl ya da yedek üyeliğine
seçilmiş sayılmazlar.

(7)

İl ve ilçe yönetim kurulları; il kongresi ve kurultay delegesi seçimlerinde yüzde otuz üç cinsiyet,
yüzde yirmi gençlik kotası uygulanır. Bu husus genel sıralama ile sağlanmamışsa, ayrı
cinsiyetten aday olanlar ve gençler arasında aldıkları oya göre ayrı ayrı sıralama yapılır. Blok
liste yöntemiyle seçim yapılması halinde, en çok oy almış listede cinsiyet ve gençlik kotası
(yedek üyelerle tamamlanamamış olsa dahi diğer listelerden ya da bireysel adaylardan
tamamlanamaz.

(8)

Cinsiyet ve gençlik kotası özelliklerine birlikte sahip olan aday her iki kotadan da sayılır.

(9)

Yedek seçilenler kendi cinsiyetlerinin yedeği olur. Yedek seçilen gençler, gençlerin yedeği
olur.

(10)

Cinsiyet ve gençlik kotasına uygun aday bulunmaması halinde seçim, katılanlarla yapılır.

(11)

Nüfusu 500 Bini aşan illerde, aday bulunması halinde il disiplin kurulunun asıl üyelerinin en
az dördünün, yedek üyelerin en az ikisinin hukukçu olması gerekir. Bu kota, cinsiyet ve
gençlik kotasına göre öncelikli uygulanır.

SEÇİMLER VE OY VERME
MADDE 28(1)

Seçimlerde, ancak ilçe seçim kurulu başkanlığına verilen ve kesinleşen listede adı bulunanlar
oy kullanabilir. Oyunu kullanacak partililer; üye kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı, kimlik kartı
veya kimlik tespiti için düzenlenmiş resmi belge ile kimliğini kanıtlayabilir.

(2)

Sayım ve döküm tamamlandıktan sonra ilçe seçim kurulunca sonuçlar açıklanır, düzenlenen
tutanak seçim yerinde asılmak suretiyle duyurulur.

KONGRENİN
MADDE 29(1)

KAPANIŞI

VE

TUTANAK

Kongre çalışmaları başkanlıkça yapılan duyuru ile sonuçlanır ve kapanır. Çalışmalar
başkanlık kurulunca düzenlenecek bir özet tutanakla saptanır. Tutanak başkanlık kurulunun
başkan ve üyelerince imzalanır. Bu tutanak alındı belgesi karşılığında ilgili il veya ilçe
başkanlığına verilir.

KONGREYE VE SEÇİMLERE İLİŞKİN İTİRAZLAR
MADDE 30(1)

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim sonuçlarına itirazlar tutanakların
düzenlenmesinden itibaren iki (2) gün içinde yetkili ve görevli ilçe seçim kuruluna yapılır.

(2)

İlçe seçim kurulunun kararı kesindir.

(3)

İlçe kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongre üyelerince iki (2) gün
içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulunun iki (2) gün içinde vereceği kararlar
kesindir. Ancak; Tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine açıkça aykırılık bulunması halinde
son karar mercii Merkez Yönetim Kuruludur.

(4)

İl kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar, kongrenin bitişini izleyen iki (2) gün
içinde kongre üyelerince Merkez Yönetim Kuruluna yapılır. Merkez Yönetim Kurulunun yedi
(7) gün içinde vereceği karar kesindir.

(5)

İtirazlar, yetkili kurullara yazılı olarak yapılır. İtiraz, işlemin yürütülmesini durdurmaz.

BÖLÜM VI
OLAĞANÜSTÜ KONGRELER
TOPLANMA
MADDE 31-

KOŞULLARI

VE

ÇAĞRI

(1)

Üst örgüt yönetim kurulu kararıyla ya da kongre üyelerinin beşte birinin, on beş günlük süre
içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvurular üzerine yönetim kurulunun çağrısıyla
en geç (45) gün içerisinde olağanüstü kongre yapılır.

(2)

Üye tamsayısının beşte birinin toplamış olduğu imzalarla olağanüstü kongreye gidilebilmesi
için imzaların on beşinci günün bitiminden itibaren 7 gün içerisinde ilgili örgüte teslim
edilmesi gerekir. On beş günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz.

(3)

Olağanüstü kongrenin gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Üyelerin başvurusunun aynı (ortak)
gündemle yapılması gerekir. Olağanüstü kongrelerde gündemden başka bir konu
görüşülemez. Seçim yapılamaz.

(4)

Olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyorsa,
olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabilir. Bu takdirde
seçim yapılabilir.

(5)

Seçim talep ediliyor ise gündeme hem güven oylaması hem de seçim maddelerinin ayrı ayrı
konması şart olup, kongre sırasında önce güven oylaması yapılır, güvensizlik kararı verilmesi
halinde seçim yapılır.

(6)

Toplantı çağrısı yapılmadığı takdirde, üst örgüt yönetim kurulu olağanüstü kongrenin
toplanmasını ve yapılmasını sağlar.

(7)

Olağanüstü kongrelerde hiçbir surette üst organ delegesi (il delegesi ve kurultay delegesi)
seçimi gündeme alınamaz ve yapılamaz.

(8)

Kongreler takviminin ilanını takip eden sürece ilişkin hükümler saklıdır.

ÇAĞRI
MADDE 32(1)

Olağanüstü kongre isteğinin, usulüne uygun olarak yetkili yönetim birimine ulaştırılmasından
başlayarak en geç 45 gün içinde yetkili yönetim birimi olağanüstü kongre toplantısının
yapılmasını sağlar. Toplantı çağrısı en az 15 gün önce usulüne uygun olarak duyurulur.

YÜRÜRLÜK
MADDE 33(1)

Bu Yönetmelikteki değişiklikler Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Parti Meclisi’nin
15.09.2019 günlü toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

