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ANATÜZÜK KOMİTESİ  

SEVİLLA, 14 HAZİRAN 2022 
15:30-17:00  

 

Madde 3 – Ek 1 
 

DAEJEON’DA YAPILACAK 2022 DÜNYA KONRESİ İÇİN 
UCLG SEÇİM YÖNETMELİĞİ 

Montevideo'da 2019 Yönetim Kurulu tarafından kabul 

edilmiştir 

 

2021 Dünya Konseyi kararına göre değişiklik yapılmıştır  

 

 

Önerilen değişiklikler sarı renkle vurgulanmıştır ve Anatüzük Komitesi'nin tavsiyelerine ve 

2019 seçim sürecinde alınan önceki düzenlemelere dayanmaktadır. 

 

1. Seçim Yönetmeliği, seçim sürecinde uyulması gereken temel kuralları ve Kongre 

sırasında seçimlerin prosedürlerini hatırlatmaktadır. 

 

2. UCLG Anatüzüğü ve Seçim İşleyiş Kuralları, Anatüzük Komitesi’nin tavsiyeleriyle 

birlikte seçimlerin organizasyonu için referans edilmesi gereken belgelerdir. 

 

3. Ağının geniş erişimi ve çeşitliliği nedeniyle, UCLG temsilcilerinin atanmasında 

genellikle kapsamlı bir fikir birliği aramaktadır.  Bununla birlikte, kapsayıcılık ve 

şeffaflık misyonu, tek bir görev veya etkinlik için birkaç adaylık olasılığını da 

öngörmektedir. Bu belge, seçimlerin nasıl organize edildiğini özetlemektedir. 

 

Seçim Süreci: Kim kimi seçmekte? 

 

4. Dünya Konseyi, Genel Kurul tarafından, bölge teşkilatlarının tavsiyesi üzerine 

Anatüzük Komitesi tarafından önceden kabul edilen ve önerilen bir listeden 

atanmaktadır.  

 

5. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'da kabul edilen listeye göre, Dünya Konseyi üyeleri 

tarafından bu konseyin üyeleri arasından atanmaktadır.  

 

6. Başkanlık seçimi Dünya Konseyi'nde yapılmaktadır. 

 

Adaylık çağrısı 

 

7. Adaylık çağrısı, Anatüzük Komitesi'nin tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu'nun 

talimatlarını takiben Dünya Sekretaryası tarafından kolaylaştırılmaktadır. Adaylık 

çağrıları, Anatüzük Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 

Seçim Takvimine eklenmektedir. 

 

Kilit seçim kuralları  

 

8. Anatüzük’ün 7. Maddesine göre, UCLG üyeliği iki tür yerel yönetim üyelerine açıktır. 

Bunlar: 

 
 Kentler ve bireysel yerel yönetimler. 

 Ulusal yerel yönetim birlikleri. 
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9. İşleyiş Kuralları’nın 5.sine göre, gerçek yüzdelik dilim az olsa dahi, her kategoriden 

yerel yönetim üyesi Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu’ndaki koltukların en az 

%30’unu doldurmalıdır.              

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği 
 

10. Kural 5'e göre, hiçbir cinsiyet 2019 için %30'un altında temsil edilmemelidir. 2022 

süreci için minimum %30'luk mutlak bir sınıra uyulması tavsiye edilmektedir. 

 

11. Bu kural, Başkanlık Divanı ve Başkan Yardımcıları için de uygulanmalıdır. 

 

Uygunluk 

 

12. Sadece üyelik aidatlarını ödemiş olan üyeler uygun aday sayılacaktır. Üyelik 

aidatlarının ödenmesi için son tarih 30 Haziran olarak belirlenmiştir. Bölge 

teşkilatlarının Genel Sekreterleri, Seçim Sürecinin başlamasıyla birlikte, üyelerin 

Dünya Sekreterliği kayıtlarına göre güncel üyelik aidatı ödemelerine göre aday 

gösterilebileceğini gösteren bir uygunluk referansı almıştır. 

 

13. Anatüzük uyarınca, Yönetim Organlarının temsilcileri, bir yerel yönetimden siyasi bir 

yetkiye sahip olmalıdır. 

 

14. Seçim İşleyiş Kuralları, kural 5.6.’da, UCLG Anatüzüğü'ne göre siyasi bir yetki şu 

şekilde anlaşılmalıdır: Siyasi yetki, siyasi bir temsilci tarafından yerine getirilen 

yetki anlamına gelir: kamu görevi yapan, kamuya ait yerel veya bölgesel 

politikaların tanımlanmasından ve uygulanmasından sorumlu bir müzakere 

organının parçası olan kişi. 

 

Oy kullanma hakları 

 

15. Sadece Dünya Konseyi’ne resmi olarak atanmış ve üyelik aidatlarını ödemiş 

üyeler oy kullanma hakkına sahiptir. Resmi üyenin katılamaması durumunda, 

Dünya Konseyi’ne atanmış resmi yedek üyenin oy kullanma hakkı olacaktır. 
 

16. Dünya Konseyi'ne atanmış resmi bir üye, aynı yönetim organındaki başka 

bir üyenin yedeği olamaz. 
 

17. Bir yedek, en çok iki resmi üyeyi temsil etmek üzere atanabilir ve bu üyeye, 

yerine geçtiği üye adına iki oy kullanma hakkı verilir. 
 

18. İki farklı kurumu temsil eden resmi bir üye, temsil ettiği iki kurum adına iki oy 

hakkına sahip olabilir. 

 

19. Vekalet kullanılmayacak ve bu yüzden sadece Genel Kurul tarafından tanınan 

temsil listesindeki üyeler oy kullanabilecektir. 
 

20. Hem resmi üyeler hem de yedekler, yukarıda açıklandığı gibi siyasi temsilciler 

olmalıdır. 

 

Yerinde seçim yönetmeliği:  Seçim pusulaları  

 

21. Oy pusulaları Dünya Sekretaryası tarafından tasarlanmakta ve dağıtılmaktadır. 

 

22. Genel Kurul sonunda daha önceden atanan Dünya Konseyi üyelerine dağıtılmaktadır.
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23. Dünya Konseyi'nin her üyesine (asıl veya yedek), kimlik ve adaylık kabul 

mektubunu sunmaları üzerine bir oy pusulası dağıtılacaktır. 

 

24. Dağıtımı kolaylaştırmak için kıtalara göre düzenlenen kayıt tabloları olacaktır. 

 

25. Oy pusulaları kişiseldir ve başka temsilcilere devredilemez. 

 

26. Farklı kararlar veya fırsatlar için kullanılacak farklı renklerde oy pusulaları olabilir. 

 

Oy vermek  

 

27. Oylama, Konsey’in ilgili maddesi sırasında yapılacaktır. 

 

28. Oy sandıkları, Konsey toplantısının yapılacağı salona konulacaktır. 
 

29. Başkanlık görevi için gelen aday sayısı dördü aşarsa, oylamanın iki turda 

düzenlenmesi gerekecektir. 
 

30. Bu durumda oylamanın ilk turu Genel Kurul'dan hemen sonra yapılmaktadır. Yeni 

atanan Dünya Konseyi'ni resmi olarak kurmak için kısa bir oturum yapılacaktır. 

Dünya Konseyi'nin oy kullanan üyeleri daha sonra UCLG Başkanını seçmek için oy 

kullanmaya davet edilecektir. 
 

31. Oyların sayımının ardından en çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacaktır. 
 

32. İlk turdan sonra seçilen adaylar daha sonra en fazla beş eş başkan (Eş Başkanlık 

ve Başkanlık Divanı aday listesinden seçilebilecekler), bir sayman ve bir sayman 

vekili dahil olmak üzere kendi ekibini oluşturmaya davet edilmektedir. 
 

33. Oylamanın ikinci turu, kullanılan oyların çoğunluğu ile kararlaştırılacak ve Dünya 

Konseyi'nin resmi oturumu sırasında yapılacaktır. Dünya Konseyi'nin oy kullanan 

üyeleri, UCLG Başkanını ve onun başkanlık divanı ekibini seçmek için oy kullanmaya 

davet edilecektir. 

 

Başkanlık divanı ekibinin oluşturulması 
 

34. Dengeli bir ekibi oluşturmak için mümkün olduğunca aşağıdaki kriterler aranmalıdır: 
 

a) Coğrafi denge: Başkanlık Divanı ekibinde mümkün olduğunca dengeli bir 

bölgesel temsil sağlanmalıdır. 

b) Cinsiyet dengesi: Başkanlık Divanı’nda seçilmiş kadın ve erkek görevliler 

arasında mümkün olduğunca en dengeli temsil sağlanmalıdır. 

c) Farklı üyelik türlerinin temsili: Anatüzük’ün 58. maddesine göre, Başkanlık 

Divanı en az bir yerel yönetim üyesini, en az bir ulusal birlikten üye ve en az 

bir büyükşehir (METROPOLIS) üyesini içermelidir. 58. maddeye ek olarak aracı 

şehirlerin üyelerine de özel olarak değinilmiştir. 
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Oy sayımı 

 

35. Oy sayımı, toplantı sırasında, en az üç bölge teşkilatından beş temsilci ve Dünya 

Sekretaryası personelinin bir üyesinden oluşacak olan Anatüzük Komitesi'nin bir alt 

komitesi (Seçim Gözetim Komitesi) tarafından yapılacaktır (Anatüzük Komitesi'nin 

anlaşmasına tabi oluşum). 

 

36. Seçime tabi adaylar veya adayların temsilcileri sadece gözlemci olarak katılabilirler. 

 

37. Kullanılan oy sayısı ve kayıtlı oylar açıklanarak kontrol edilecektir. 

 

38. Oylamanın sonuçları, Oturum Başkanına ve UCLG Genel Sekretaryasına iletilecektir. 

 

39. Oturum Başkanı, gündeme göre seçtikleri bir anda ve tercihen toplantının sonunda 

sonuçları Dünya Konseyi'ne açıklayacaktır. 

 

40. Sonuçların ayrıntılarını bildirmek başkana bağlı olacaktır. 

 

Seçim yönetişimi ve temel kurallar 

 

Kurallar 

 

41. Sırasıyla 2010'da Chicago'da ve 2019'da Montevideo'da değiştirilen UCLG 

Anatüzüğü ve Seçim İşleyiş Kuralları, Anatüzük Komitesi’nin tavsiyeleriyle birlikte 

seçimlerin organizasyonu için referans edilmesi gereken belgelerdir. 

 

Seçim sürecinin kilit aktörleri 

 

 Dünya Sekretaryası; sürecin kolaylaştırıcısı olarak. 

 Anatüzük Komitesi; seçimleri yürütmek için önerilerde bulunmaktadır. 

 UCLG Yönetim Organları, Anatüzük Komitesi'nin tavsiyelerinin siyasi 
gözetimini sağlamaktadır.  

 Bölge teşkilatlarının siyasi temsili; her bölge ve bölge teşkilatı gözetim 
sağlamaktadır. 

 Bölge Teşkilatlarının Sekretaryaları; kararların uygulanmasının 

kolaylaştırıcıları olarak. 

 Seçim Gözetim Komitesi 
 

Dünya Sekretaryası’nın Sorumlulukları 

 

a) Anatüzük Komitesi'nin kararı için ilgili tüm belgeleri sağlamak. 

b) Anatüzük Komitesi’nin kararlarını bölge teşkilatlarının Sekretaryalarına 

bildirmek. 
c) Seçim İşleyiş Kuralları üyeliğini bildirmek. 
d) Kararlaştırılan seçim takvimini yayınlamak. 

e) Seçim Yönetmeliği’ni kolaylaştırmak. 

 

Anatüzük Komitesi’nin Sorumlulukları 

 

a) Seçim İşleyiş Kuralları uyarınca, Anatüzük Komitesi, seçimler çerçevesinde 

belirlenen ilke ve şartlara uyulmasını garanti etmelidir. 
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b) Komite ayrıca süreç boyunca dünya bölgelerinde fikir birliğini ve iyi 

uygulamaları teşvik etmelidir. 

 

c) Komite’nin görevleri aşağıdakiler olacaktır: 

 

 Her bir belirli dünya bölgesinin sınırlarının netleştirilmesi, temsil edilen 

farklı üye türlerine ilişkin yüzdelerin korunması ve ilgili bölge 

teşkilatındaki farklı üyeler arasındaki koordinasyonun sağlanması dahil 

olmak üzere seçimler için çerçeve sağlamak; 
 Adaylıkları ve adaylıkları uygunluk kriterlerine göre gözden geçirmek; 

 Belirli dünya bölgesi içindeki üyelerin yüksek derecede fikir birliğine 

dayalı olarak bölgesel teşkilatlardan gelen teklifleri onaylamak; 
 Seçim sonuçlarının geçerliliğini sağlamak ve ciddi durumlarda, gerekirse o 

dünya bölgesi için yeni bir seçim yapılmasını talep ederek, bir dünya 
bölgesinde seçimlerin yürütülmesiyle ilgili önemli anlaşmazlıkları çözmek. 

 

d) Komite ayrıca, seçim süreci ve sonuçları hakkında Genel Kurul'a ve Dünya 

Konseyi'ne rapor vermekle görevlidir. 

 

Bölge Teşkilatlarının Sorumlulukları 

 

a) Seçim Sürecinin gereklerine göre, bölge teşkilatlarının, Anatüzük 

Komisyonu'nun raporunu Genel Kurul'a sunabilmesini sağlamak için süre 

dolmadan aşağıdaki bilgileri sağlaması istenmektedir.  

 

b) Aşağıdaki materyaller, üzerinde anlaşmaya varılan bir takvime göre teslim 

edilecektir: 

 

 Seçim süreci için yapılan düzenlemeleri özetleyen bir mektup; 
 Bölge teşkilatları için aday listesi; 

 Aday başına usulüne uygun olarak doldurulmuş bir iletişim formu; 

 Her aday için UCLG Yönetim Organlarının bir parçası olmayı kabul 
ettiklerine dair birer mektup. 

 

c) Bölge teşkilatlarının, aşağıdaki konulara uygunluğu sağlayarak, uygun 

adaylıkların konulmasını sağlamak adına üyelerle aktif bir şekilde takip 

etmeleri gerekecektir: 

 

 Koltukların bölge teşkilatlarınca dağılımı ve üyelik türleri; 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği; 

 Uygunluk. 
 

d) Bölge teşkilatları, oy birliği üzerine kurulu adayları sunmayı ve sorumluluğu 

altındaki bölgedeki tüm UCLG üyelerini sürece dahil etmeyi amaçlamalıdır. 

 

e) Belirli bir dünya bölgesinde bölge teşkilatı varsa, o teşkilatın Anatüzük 

Komitesi’yle işbirliği içerisinde seçim sürecini koordineli bir şekilde yürütme 

yükümlülüğü vardır. Aynı bölgede birden fazla bölge teşkilatı yer alıyorsa, 

seçim sürecinin uygun bir şekilde yürütülmesi adına teşkilatların ortaklaşa 

çalışmaları gerekmektedir. 

 

Seçim Gözetim Komitesi’nin Sorumlulukları 
 

42. 2021 Dünya Konseyi tarafından kararlaştırıldığı üzere, Seçim Gözetim Komitesi, 

Dünya Sekretaryası ve bölge teşkilatlarını desteklemek için seçim sürecinin başında 

atanmaktadır. 
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43. Seçim Gözetim Komitesi’nin görevleri şunlardır: 

 

a) Anatüzük Komitesi'nin çalışmaları aracılığıyla seçim sürecine eşlik etmek. 
b) Oy sandıklarının yerleştirilmesine ilişkin pratik düzenlemeleri denetlemek. 

c) Oyların kullanımını denetlemek. 

d) Oy pusulalarının dağıtımına ilişkin raporları almak. 

e) Oyları saymak. 
f) Oy verme ve oy pusulası dağıtım raporunu karşılaştırmak. 

g) Dünya Konseyi Başkanına sunulmak üzere seçim sonuçlarını içeren bir 

raporu hazırlamak ve üstlenilen durumları açıklamak. 


