
 

 

SEÇİM İŞLEYİŞ KURALLARI 
5 Mayıs 2014 tarihinde Paris, Fransa’da Kurucu Genel Kurul 

tarafından kabul edilmiştir, 6 Nisan 2019 tarihinde Montevideo, 
Uruguay’da Yönetim Kurulu tarafından değişiklik yapılmıştır 

 

 

BÖLÜM I - GENEL İLKELER 

 

Kural 1 

1.1 Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu seçimleri her bir belirli dünya bölgesinde 

gerçekleştirilecektir. 

 

1.2 Her belirli dünya bölgesindeki yerel yönetim üyeleri, Kural 2'de belirtildiği gibi, Dünya 

Konseyi'ndeki temsilcilerinin sayısını seçme hakkına sahip olacaktır.  

 

1.3 Her belirli dünya bölgesindeki Dünya Konseyi temsilcileri, Kural 2'de belirtildiği gibi, 

Yönetim Kurulu’ndaki temsilcilerinin sayısını seçme hakkına sahip olacaktır. 

 
Kural 2 

2.1. Belirli dünya bölgeleri ve sırasıyla Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu'ndaki ilgili temsilci 

sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

Bölge 
Teşkilatl

arı 

Dünya 
Konseyi 

Yönetim Kurulu 

Afrika 45 15 

Asya-Pasifik 66 23 

Avrupa 73 23 

Avrasya 36 12 

Orta Doğu & Batı Asya 35 12 

Latin Amerika 39 13 

Kuzey Amerika 24 8 

Metropolis 21+1VP 7+1VP 

Bölgeler Forumu/UCLG Bölgeleri 1VP 1VP 

Dünya Sekretaryası Ev Sahibi: Barselona 1 1 

Toplam 342 116 

 

2.2. Yukarıdaki koltuk dağılımı, ilgili toplam nüfus büyüklüğüne, Avrupa’da ise çok sayıda 

ülkeden üyenin tarihi aktif katılımına dayanmaktadır. Ayrıca, hiçbir dünya bölgesinin 

toplam koltuk sayısının dörtte birinden fazlasına veya başka bir dünya bölgesine ayrılan 

sayının iki katından fazlasına sahip olmaması gerektiği ilkelerine dayanmaktadır. 

 
Kural 3 

3.1. Her belirli dünya bölgesinde, Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu koltukları, iki tür yerel 

yönetim üyesinin temsilcilerine paylaştırılır: 

 
(a) bireysel kentler ve yerel yönetimler 1

 

(b) ulusal yerel yönetim birlikleri 

 

o bölgedeki her bir yerel yönetim üyesi türü tarafından temsil edilen sakinlerin sayısı 

dikkate alınır.  

 

3.2. Dünya Konseyi ve Yönetim Kurulu’ndaki koltukların bir bütün olarak paylaştırılması, iki 

tür yerel yönetim üyesinin usulüne uygun olarak temsil edilmesini sağlayacaktır. 

 
 

1 Bu Kurallar ve UCLG Anatüzüğü gereğince “bireysel kentler ve yerel yönetimler” şehirler, ilçeler, konseyler, iller, 

bölgesel yönetimler ve Dünya Teşkilatı’na doğrudan bağlı kalan diğer yönetim birimleridir. 



BÖLÜM II - KOLTUKLARIN ÜYE TÜRLERİ ARASINDA PAYLAŞIMI 

 

Kural 4 

4.1. İki tür yerel yönetim üyesi arasındaki koltuk paylaşımını hesaplamak için2, her bir üye 

türü tarafından temsil edilen toplam nüfus hesaplanacaktır.  Bu hesaplama dünya teşkilatı 

için bir bütün olarak ve her dünya bölgesi için ayrı ayrı yapılacaktır. 

 
4.2. Her bir dünya bölgesi içindeki her üye türü (bkz. not 2), 

 o dünya bölgesindeki tüm üyeler tarafından temsil edilen nüfusun en fazla %10'unu 
temsil ettiği her yerde koltukların %10'una sahip olma; 

 nüfusun %10'undan fazlasını temsil ettiği ancak %30'undan fazlasını temsil etmediği 

durumlarda koltukların %30'una sahip olma;  
 nüfusun %30'undan fazlasını temsil ettiği her yerde, nüfus içindeki payıyla doğru 

orantılı olarak koltuklardan pay alma hakkına sahiptir. 

 
4.3. Yukarıda belirtilen hesaplamaları yaparken aşağıdakiler geçerli olacaktır: 

 Bir ulusal yerel yönetim birliği tarafından kendi üyeleri aracılığıyla temsil edilen 

gerçek nüfus dikkate alınır (toplam ulusal nüfusun kullanılmasına oranla ve o birliğin 

üyesi olmayan herhangi bir bireysel üye hariç tutularak) 

 Her bir yerel yönetim üyesi tarafından temsil edilen toplam nüfus, aynı nüfusun 

birden fazla kez hesaplandığı anlamına gelse bile hesaplanır.  

 

Bu hesaplamalarla ilgili olarak mevcut en iyi istatistikler ve kanıtlar kullanılacaktır; 

Anatüzük Komitesi’nin kararı bu konuda nihai olacaktır. Bu amaçla, her üye talep üzerine 

nüfus da dahil olmak üzere mevcut üyelikleri hakkında bilgi verecektir. 

 
Kural 5 

5.1. Her yerel yönetim üyesi türü (not 2'de açıklandığı gibi) gerçek yüzdelik dilimi (Kural 4'e 

göre hesaplanan temsil edilen nüfus) az olsa bile, Dünya Konseyi ve Yönetim 

Kurulu’ndaki koltukların en az %30'una sahip olacaktır. 

 

5.2. Her belirli dünya bölgesindeki bir tür yerel yönetim üyesine ayrılan koltukların toplam 

sayısı, Kural 5.1’de belirtildiği gibi en az %30 gerekliliğini sağlamaması durumunda, 

Anatüzük Komitesi gerekli dengeyi sağlamak adına Genel Kurul’a tavsiye verecektir. Bu 

tarz tavsiyeler, %30’luk oranı tutturabilmek adına az temsil edilen üyelik türünü diğer 

dünya bölgelerindeki üyelerle doldurma tavsiyesi olabilir. 

 

5.3. Teşkilatlar, bu tür bir temsilde cinsiyet eşitliği dengesini teşvik etmek için gerekli çabayı 

gösterecektir: hiçbir cinsiyet 2010 yılı teşkilat adaylıklarında %10'un altında temsil 

edilmemelidir. Bu oran 2013 yılı için %20'ye; 2016 için %25’e ve 2019 için %30’a 

çıkarılacaktır. 

 

5.4. Teşkilat, bu hedeflere ulaşamayacak durumda olduğu takdirde, Yönetim Kurulu'na yazılı 

bir açıklama raporu sunacaktır.  

 

5.5. Dünya Konseyi'nde üçten fazla temsilcisi olan ülkeler, o ülke içinde UCLG üyesi olan tüm 

yönetim alanlarının dengeli bir şekilde temsil edilmesini sağlayan adaylıklar sunacaklardır.  

 

5.6. UCLG Anatüzüğü'nün etkilerine ilişkin olarak, siyasi yetki ve temsil için aşağıdaki tanım 

geçerlidir: 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. 

 

2 UCLG Anatüzüğü gereğince iki tür yerel yönetim üyesi vardır: 1. dipnotta açıklandığı gibi şehirler, doğrudan 

bağlı olan yerel ve bölgesel yönetimler ve ulusal yerel yönetim birlikleri. 



BÖLÜM III – DÜNYA KONSEYİ SEÇİM SÜRECİ 

 

Kural 6 

6.1. 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 

yürütebilmesi adına teşkilatların ortaklaşa çalışmaları gerekmektedir. 

 

6.2. Seçim süreci her bölgenin içerisinde, bölgenin tamamının ve her türden yerel yönetim 

üyesinin temsiline istinaden coğrafi eşitlik dengesinin olabilmesini sağlama vasıtasıyla 

yürütülecektir. Aynı bölge içerisinden ancak farklı ülkelerden üyeler ortak temsil için 

öneriler sunabilir. 

 

6.3. Bir bölgedeki üyeler arasında, bölge içinde önerilen herhangi bir coğrafi veya ulusal 

koltuk dağılımı da dahil olmak üzere, seçim sürecinin nasıl yürütüleceği konusunda 

yüksek derecede bir fikir birliğinin olduğu durumlarda, bu mümkün olan en kısa sürede 

Anatüzük Komitesi'ne sunulacak, Komisyon tarafından onaylandığı takdirde uygulamaya 

konulacaktır. Bu tür bir uzlaşma önerisi, iki tür yerel yönetim üyesinden daha az temsil 

edilen türün,  o bölgedeki, Kural 4.2’ye göre hesaplanan koltuk payından daha az 

olmamak üzere hak sahibi olmasını sağlayacaktır. 

 

6.4. Bir fikir birliği önerisinin olmadığı durumlarda, bir bölge içindeki süreç, her tür yerel 

yönetim üyesinin bu Kurallar kapsamında hesaplanan ilgili koltuk sayısına sahip olmasını 

ve ayrıca coğrafi eşitlik dengesinin korunmasını sağlamalıdır. 

 

6.5. Her bölgedeki, her türdeki üyeler, bu amaçla anatüzüğün 42. Maddesinde (Dünya 

Konseyi'nin yapısı) atıfta bulunulan iki heyeti oluşturan Dünya Konseyi'ndeki temsillerini 

seçeceklerdir. 

 

6.6. Bütün seçimler iyi uygulamayla birlikle adil bir şekilde yürütülecektir Tüm bunların yanı 

sıra, aday olacak üyelere adil bir fırsat sunulmalı ve oy kullanabilen üyelerin hepsine her 

bir seçimin makul yazılı bir bilgisinin verilmesi gerekmektedir. 

 

6.7. Her dünya bölgesindeki üyeler ve seçimleri organize eden kişiler, seçim adaylarının 

gerekli siyasi yetkiye sahip olmalarını sağlayacaktır.  Böyle bir temsilde cinsiyet eşitliği 

dengesinin sağlanması ihtiyacına gereken saygı gösterilmelidir. 

 

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU SEÇİM SÜRECİ 

 
Kural 7 

7.1. Yönetim Kurulu üyeleri, her dünya bölgesinde, o bölge için Dünya Konseyi'ne seçilen 

üyeler tarafından ve bu üyeler arasından seçilir. 

 

7.2. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, her dünya bölgesinde, o bölgedeki Dünya Konseyi 

seçimlerinden sonra mümkün olan en makul sürede gerçekleştirilecektir. 

 

7.3. Kural 6'nın hükümleri, gerekli değişiklikler yapılarak, Yönetim Kurulu üyelerinin 

seçimlerine uygulanacaktır.  Kural 6.2 kapsamındaki bir fikir birliği önerisi, Dünya Konseyi 

ve Yönetim Kurulu seçimleriyle birlikte ele alınabilir. 

 

BÖLÜM V – SEÇİM TAKVİMİ 

 

Kural 8 

8.1. Anatüzük Komitesi, bu Kurallara tabi olarak, seçim sürecinin takvimini belirleyecek ve 

Dünya Konseyi'nin resmi olarak seçildiği bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar 

etkin bir şekilde uygulanmasını denetleyecektir. 

 

8.2. İlgili Genel Kurul toplantısından 6 ila 12 ay önce nüfusa ilişkin hesaplamalar ve bu 

kurallar kapsamında gerekli olan diğer hususlar tamamlanıp, dünya bölge teşkilatlarına 

bildirilecektir. 



8.3. Her dünya bölgesindeki seçimler, ilgili Genel Kurul toplantısından en az 5 ay önce 

yapılacaktır.  

 

BÖLÜM VI – ANATÜZÜK KOMİTESİ 

 

Kural 9 

9.1. Bu ve müteakip maddede belirtilen yapıya ve sorumluluklara sahip bir Anatüzük Komitesi 

kurulacaktır. 

 

9.2. Anatüzük Komitesi aşağıdakilerden oluşacaktır:  

 

a. Başkan (Komite başkanı olarak) 

b. Son Başkan  

c. Eş Başkanlar 
d. Sayman 

e. En yüksek üyelik aidatını ödeyen üç üyenin üç siyasi temsilcisi, 

f. Dünya Teşkilatı koltuğunun siyasi temsilcisi. 

 

Kural 10 

Anatüzük Komitesi'nin sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

 

Genel Olarak: 

 seçimler için bu Kurallarda belirtilen ilke ve gerekliliklere uyulmasını sağlamak ve 

seçimlerle ilgili olarak dünya bölgelerinde karşılıklı mutabakata dayalı çalışmayı ve iyi 

uygulamaları teşvik etmek; 

 

Adım 1 – çerçeveyi sağlamak 

 

 her bir belirli dünya bölgesinin sınırlarını netleştirmek ve oy kullanan her üyenin uygun 
dünya bölgesine atanmasını sağlamak; 

 üye nüfus verilerini (herhangi bir maddi anlaşmazlığın belirlenmesi dahil) ve her dünya 

bölgesinde ve tüm teşkilat için iki tür yerel yönetim üyesi tarafından temsil edilen ilgili 
yüzdeleri hesaplamak; 

 Dünya Konseyi'nde, her bölge içindeki her türden yerel yönetim üyesinin bu şekilde hak 

kazandığı koltuk sayısını hesaplamak; 
 ilgili hesaplamaların her bir bölge teşkilatına (neresi ise) tavsiyede bulunmak; 

 belirli bir dünya bölgesinde bölge teşkilatının bulunmadığı durumlarda, Dünya 

Teşkilatı’nın aracılığıyla, coğrafi denge eşitliği sağlanarak, bu Kurallar gereğince uygun 

üyelik ve ilke dengesini yansıtan adil seçimlerin yapılmasını sağlamak; 

 belirli bir dünya bölgesindeki üyeler için birden fazla bölge teşkilatının olması durumunda, 

uygun işbirliğini ve o dünya bölgesindeki üyelerin tamamı için adil bir seçim süreci 

yürütülmesini sağlamak; 

 

Adım 2 - seçim sürecini onaylamak 

 

 ilgili seçim sürecinin nasıl yürütüleceği konusunda, gerekli ilkeleri yansıtan (eşit coğrafi 

temsili dahil) ve belirli bir dünya bölgesindeki üyelerin yüksek derecede fikir birliğine 

dayanan, bölge teşkilatından gelen önerileri değerlendirmek, iki tür yerel yönetim 

üyesinin adil bir şekilde dengesini sağlamak ve uygun bulunursa, bu tür tekliflerin 

uygulanmasını onaylamak; 

 onaylanmış bir fikir birliği önerisinin olmaması durumunda, her bir dünya bölgesinde 

seçimin esasını belirlemek, ilkelerin yerine getirilmesini ve doğru dengelerin sağlanmasını 

sağlamak; 



Adım 3 – seçim sürecinin geçerliliğini sağlamak 

 

 her dünya bölgesinde yapılan seçimlerin sonuçlarını almak ve usuli geçerliliğini 

onaylamak; 
 bir dünya bölgesinde seçimlerin yürütülmesiyle ilgili önemli anlaşmazlıkları çözmek, ciddi 

durumlarda gerekirse o dünya bölgesi için yeni bir seçim yapılmasını talep etmek; 

 

Adım 4 – Genel Kurul'a rapor vermek 

 

 iki tür yerel yönetim üyesi arasında dünya dengesini sağlamak; 

 Genel Kurul'un Dünya Konseyi'nin resmi olarak atanmasına ilişkin kararının temeli olarak, 

seçim sürecinin geçerliliği ve özellikle her belirli dünya bölgesindeki seçimlerin sonuçları 

ve iki tür yerel yönetim üyesi arasındaki genel denge hakkında Genel Kurul'a rapor 

vermek; 
 aynı şekilde yeni Dünya Konseyi'nin ilk toplantısına rapor vermek, Dünya Konseyi'nin 

Yönetim Kurulu’nun resmi olarak atanmasına ilişkin kararına temel sağlamak. 


