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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM-KONGRELER VE KURULTAY 
 

İLÇE KONGRESİ 

Madde-46 

1. İlçe kongresinin üyeleri, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe 
çevresindeki belediyelerin partili başkanları ve seçilmiş ilçe kongre 
delegeleridir. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile 

değişik) 
 

2. İlçeye kayıtlı üye sayısı dört yüzden (400) az ise üyelerin tamamı ilçe 
kongre delegesi sayılır. 

 
3. İlçe kongresinin onur üyeleri, o ilçede kayıtlı geçmiş dönem TBMM üyeleri, 

eski Parti Meclisi ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri, eski ilçe başkanları, ilçe 

çevresindeki belediyelerin eski başkanları, ilçedeki meslek örgütleri ve 

sendikaların partili başkanları ile partili muhtarlardır. 

 
4. İlçe kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar. İlçe başkanını, ilçe 

yönetim kurulu üyelerini ve yedeklerini, il kongresine katılacak delegeleri gizli 

oyla seçer. 
 

İL KONGRESİ 

Madde-47 

1. İl kongresinin üyeleri, ilin partili milletvekilleri, il başkanı ve il yönetim 
kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile büyükşehir partili 
belediye başkanları ve ilçe kongrelerinden seçilmiş olan il kongresi 
delegeleridir. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile 

değişik) 

 
2. İl kongresinin onur üyeleri, ilde kayıtlı, eski TBMM üyeleri, eski Parti 

Meclisi ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri, eski il başkanları, il ya da 
büyükşehir belediyelerinin eski başkanları ile ildeki meslek örgütleri ve 

sendikaların partili başkanlarıdır. 

 
3. İl Kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar. İl başkanını, il 

yönetim kurulu üyelerini ve yedeklerini, il disiplin kurulu üyelerini ve 
yedeklerini, kurultaya katılacak delegeleri gizli oyla seçer. 



41  

KONGRELERİN SÜRESİ 

Madde-48 

1. Kongreler iki (2) yılda bir yapılır. Bir (1) yıldan fazla ertelenemez. 

Kongrelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren kongreler takvimi 

Merkez Yönetim Kurulu’nca saptanır. 

 
2. Merkez Yönetim Kurulu’nca saptanan süreler içinde olmak koşuluyla 

ilçe kongrelerinin günlerini il yönetim kurulları, il kongrelerinin günlerini 

ise Merkez Yönetim Kurulu belirler. Kongre günlerini belirleyen 

yönetim birimi, alt yönetim birimlerinin görüşünü alır. 

 

KONGRELERE ÇAĞRI, TOPLANTI YETERSAYISI VE GÜNDEM 

Madde-49 

1. İl kongresinin çağrı ve başvuruları il yönetim kurulunca, ilçe 
kongresinin çağrı ve başvuruları ilçe yönetim kurulunca yapılır. İl ve 

ilçe kongrelerinin yeri, günü, saati ve gündemi, yönetim kurullarınca 

en az on beş (15) gün önce il ve ilçe başkanlıklarında ilan edilir. Bu 
ilanda, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 
yeri, günü ve saati de belirtilir. Birinci ve ikinci toplantı arasındaki süre 
yirmi dört(24) saatten az olamaz. Gazete ile ilan koşulu aranmaz. İl ve 

ilçe kongreleri üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk 
toplantıda yetersayı sağlanamazsa ikinci toplantı katılanlarla yapılır.  
(03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik) 

 
2. Kongreyi başkan ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar. 

 
3. Gündem, yönetim kurullarınca belirlenir. Üst örgüt biriminin ya da kongre 

üyelerinin onda birinin yazılı isteği ile gündeme ekleme yapılabilir. Kongre, 

çoğunluk kararıyla gündemin sırasında değişiklik yapabilir. 

 

DELEGELİK, KONGRE ÜYELİĞİ VE SÜRESİ 

Madde-50 

1. Bir kongreye ya da kurultaya katılmak üzere muhtarlık bölgesinde ve 

kongrelerde seçilen partiliye “delege”, partide aldıkları görev nedeniyle 

kongrelere katılanlara “doğal delege”, bunların tümüne “kongre üyesi” 

denir. İlçe kongre delegesi seçimlerinde, kongre takviminin ilanından üç 

(3) ay önceki parti üye listesi seçmen listesi olarak esas alınır. 
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2. Kongre üye tamsayısı, seçilmiş ve doğal delegelerin toplam sayısıdır. 

 
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 kongresi delege sayısı en çok dört yüzdür (400). İl kongresi delege sayısı 

en çok altı yüzdür (600). 

 
6. İl ve ilçe kongrelerinin delege sayıları ile bu delegelerin ilçe ve muhtarlık 

bölgelerine dağılımı, partinin son milletvekili genel seçiminde, o 
yerlerde aldığı oyla orantılı olarak Genel Sekreterlik tarafından saptanır. 

 
7. Delege seçimlerinde, genel merkezde tutulan ve siyasi parti siciline bildirilmiş 

olan üye kütüğü esas alınır. Delege seçimlerine ilişkin diğer konular 
yönetmelik ile düzenlenir. 

 

KONGRE BAŞKANLIK KURULU 

Madde-51 

1. Kongre açıldıktan sonra kongre üyeleri ya da partililer arasından bir başkan 

ile bir başkan yardımcısı ve kongre üyeleri arasından en az  bir yazman 
seçilir. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile değişik) 

 
2. Disiplin kurulları başkan ve üyeleri, kongre başkanlık kurullarında görev 

alamazlar. 
 

KONGRE OTURUMU, GÖRÜŞMELER VE KARAR İLKELERİ 

Madde-52 

1. Aksine karar alınmadıkça, kongre oturumları açıktır. 

 
2. Kongreler, aksine hüküm bulunmayan durumlarda, hazır bulunanların salt 

çoğunluğu ile karar alırlar. 

 
3. Kongrelerde çalışma ve hesap konuları, bunlarla ilgili raporlar okunduktan 

sonra görüşülüp onaylanabilir. 
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4. Aksine karar yoksa kararlar, işari oylama ile alınır. 

 
5. Kongrelerde gündem konuları sıra ile ele alınır, söz isteyenlere sırayla 

söz verilir. Konularla ilgili söz süreleri, konuların görüşülmesine 
başlanırken kongre üyelerinin iradesi ile belirlenir. 

 

6. Onur üyeleri ve geçici kurul başkan ve üyeleri söz alabilir, önerilerde 
bulunabilir, ancak oy kullanamazlar. 

 

7. Üst örgüt yönetim kurulu başkanı ya da temsilcisine, Parti Meclisi, 
Genel Disiplin Kurulu ve  TBMM üyelerine istediklerinde, sıra 
gözetilmeksizin söz verilir. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu 
kararı ile değişik) 

 
8. İstekli olması halinde çalışma raporu üzerinde beş, diğer konularda üç (3) 

üye konuşmadan yeterlik önergesi oylanmaz. Çalışma raporuna yazılı olarak 

karşı oy vermeyen yönetim kurulu üyesi rapor üzerinde konuşamaz. 

 

KONGRELERDE ADAYLIK 

Madde-53 

Kongrelerde başkan adayı olabilmek için üye tamsayısının en az yüzde beşinin (5) 

yazılı önerisi gerekir. Kongrelerde adaylar, seçimlere geçilmeden önce saptanır. 

Aday olmayanlar seçilemez. Başkanlık için sadece bir adaya imza verilebilir. 

Birden çok adaya imza veren delege, kongre başkanlık kurulunca çağrılır ve hangi 

aday için imza verdiği saptanır. Aksi halde mükerrer imzalar tüm adaylar 

için geçersiz olur. 
 

SEÇİMLERDE KULLANILACAK OY PUSULASI VE OYLAMA 

Madde-54 

1. İl ve ilçe kongre seçimlerinde kural, çarşaf listedir. 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. Seçilecek üye ya da delege sayısından fazla veya yüzde 

doksanından az işaretlenmiş oy pusulaları geçersizdir. 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 kura yoluyla sıra saptanır. 
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2. Gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kongre 

üye tamsayısının onda birinin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile 

seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. 

 
3. Blok liste, başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda, asıl ve yedek 

üye adayları ile delege adaylarının yer aldığı listedir. Liste, yedek üyelikler 

hariç soyadına göre alfabetik sırayla hazırlanır. 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. Aksi halde adayın listelerdeki adaylığı düşer. Blok 

listelerde yer almayanlar bireysel aday olabilir. 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. Seçilecek üye ya da delege sayısından fazla veya yüzde 

doksanından az işaretlenmiş oy pusulaları 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 kademe delegeleri ayrı ayrı yer alır. 

Listeler başkanlık kurulunca kesinleştirilir, seçim kurulunca mühürlenerek oy 

pusulasına dönüştürülür. 

 
5. Seçimlerde, kongre üye tamsayısının onda birinden az oy alanlar asıl ya da 

yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar. (23/07/2022 tarihli 1. Olağanüstü 
Kurultay kararı ile değişik) 

 

6. Kongrede sıra seçimlere geldiğinde, kongre başkanlık kurulu görevi, yetkili ve 

görevli seçim kurulu başkanlığına bırakır. 

 
7. Kongreler ve seçimlere ilişkin diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir. 

 

OLAĞANÜSTÜ KONGRELER 

Madde-55 

1. Üst örgüt yönetim kurulu kararıyla ya da kongre üyelerinin beşte birinin, 
on beş (15) günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları 
başvurular üzerine yönetim kurulunun çağrısıyla en geç kırk beş (45) 
gün içerisinde olağanüstü kongre yapılır. 

 
2. Üye tamsayısının beşte birinin toplamış olduğu imzalarla olağanüstü 

kongreye gidilebilmesi için imzaların on beşinci günün bitiminden itibaren 
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yedi (7) gün içerisinde ilgili örgüte teslim edilmesi gerekir. On beş (15) 
günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz. On 
beş (15) günlük sürenin başlangıcı ilk imza tarihidir. 

 
3. Olağanüstü kongrenin gündemi, kongre isteminde bulunanlar tarafından 

belirlenir. Üyelerin başvurusunun aynı (ortak) gündemle yapılması gerekir. 

Olağanüstü kongrelerde gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim 

yapılamaz. 

 
4. Ancak olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üye tamsayısının salt 

çoğunluğunu sağlıyorsa, olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması 

ve seçim maddeleri konabilir. Ancak bu durumda seçim yapılabilir. 

 
5. İlgili örgüt birimi tarafından bu usullere göre toplantı çağrısı yapılmadığı 

takdirde, üst örgüt yönetim kurulu olağanüstü kongre çağrısında 
bulunarak kongrenin toplanmasını ve yapılmasını sağlar. 

 
6. Kongreler Takvimi ilan edildikten sonra olağanüstü kongre yapılması, süreç 

takvimden önce başlamış olsa bile Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır. 

 
7. Olağanüstü kongrelere ilişkin diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir. 
 

İTİRAZ 

Madde-56 

1. İl ve ilçe kongrelerinde seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile 

seçim sonuçlarına, tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki (2) gün 

içinde, yetkili ve görevli seçim kuruluna itiraz edilir. İlçe seçim kurulunun 

kararı kesindir. 

 
2. İlçe kongresi delege seçimleri ile ilgili itirazlar, sonuçların ilan tarihinden 

itibaren iki (2) gün içinde o ilçede kayıtlı üyelerce ilçe yönetim kuruluna yapılır. 

İlçe Yönetim Kurulu iki (2) gün içinde karar verir. Bu karara karşı iki (2) gün 

içinde il yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetim kurulunun iki (2) gün 

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

 
5. İtirazlar, yetkili kurullara yazılı olarak yapılır. İtiraz, işlemin 

yürütülmesini durdurmaz. 
 

KURULTAY 

Madde-57 

1. Kurultay, partinin en yüksek organıdır. Yasa ve tüzük kuralları içinde, 
toplumun ve ülkenin genel sorunlarını ve parti tutumunu görüşüp karara 

bağlar. 

 
2. Kurultayda Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri ve yedekleri, Genel 

Disiplin Kurulu üyeleri ve yedekleri gizli oyla seçilir. 
 

KURULTAY ÜYELERİ 

Madde-58 

1. Kurultay, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur. Doğal üyeler Genel Başkan, Parti 
Meclisi üyeleri, TBMM’nin partili üyeleri ve partili bakanlar, Genel 
Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleridir. 

 
2. Toplam seçilmiş delege sayısı Siyasi Partiler Kanunu gereğince altı yüz 

(600) olan milletvekili sayısının iki katı bin iki yüzdür (1.200). Öncelikle her 

ile Siyasi Partiler Kanunu gereğince sahip olduğu milletvekili sayısı kadar 

delege tahsis edilir. Geriye kalan altı yüz 600 delege ise şu şekilde 

belirlenir: 600 rakamının Partinin son milletvekili genel seçiminde almış 

olduğu toplam oya bölünmesiyle bir katsayı elde edilir. Bu katsayının 

Partinin o ilde almış olduğu toplam oy sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 

rakam, her ildeki geriye kalan delege sayısını oluşturur. Kurultayın 

yapılacağı tarihe göre, Partinin katıldığı genel seçim olmamış veya Partinin 

seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığında, her il; seçmesi 

gereken milletvekili sayısının iki katı delege ile Kurultayda temsil olunur. 

İl kongrelerinde ilin kaç adet Kurultay delegesi seçeceği, kongre seçim 

takvimine karar verildiğinde; Genel Sekreterlik tarafından hesaplanır 

ve Parti Meclisince onaylanarak il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı 

hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir. 
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3. Parti üyeliği devam etmek kaydıyla Cumhurbaşkanlığı, Genel Başkanlık, Parti 

Meclisi üyeliği, Genel Disiplin Kurulu başkanlık ve üyeliği, bakanlık , TBMM 

üyeliği yapmış olanlar; Siyasi Etik Kurulu Başkan ve üyeleri, kurultay üyesi 

olmayan il başkanları ile kadın ve gençlik kolları genel başkanları, parti üyesi 

büyükşehir ve il belediye başkanları, meslek örgütleri ve sendikaların en üst 

birimlerinin partili başkanları onur üyesidir. 

 

KURULTAYA ÇAĞRI VE GÜNDEM 

Madde-59 

1. Kurultay iki (2) yılda bir toplanır. Bir (1) yıldan fazla ertelenemez. 
Kurultayın toplanacağı yer, gün ve saat ile gündemi Parti Meclisince 

belirlenir ve en az otuz (30) gün önce Genel Başkan tarafından 

duyurulur. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci 

toplantının yapılması halinde iki toplantı arasındaki süre en az yirmi 
dört(24) saat olmalıdır. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı 

ile değişik) 

 
2. Kurultay tarihinden yedi (7) gün öncesine kadar Genel Sekreterliğe 

ulaşmak koşulu ile kurultay üye tamsayısının en az beşte birinin 

imzasını taşıyan konular geçici gündeme alınır. Bu konuların 

görüşülebilmesi, kurultayın kararına bağlıdır. Oylamadan önce, gündem 

önerisine ilişkin olarak önergede imzası olanlardan birisi ile Merkez Yönetim 

Kurulu adına bir üye konuşabilir. 

 

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 

Madde-60 

1. Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisi’nin kararı ya da kurultay üye 
tamsayısının beşte birinin on beş (15) günlük süre içinde noterden 
onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya 
çağırır. 

 
2. Birden fazla çağrının bulunması halinde, Genel Başkan bu çağrıları 

birleştirebilir. Birleştirilerek yapılan olağanüstü kurultay çağrısının 
gündeminde, her çağrının gündemi ayrı ayrı yer alır ve ayrı ayrı oylanır. 

 
3. Üye tamsayısının beşte birinin talebiyle kurultayın olağanüstü toplantıya 

çağrılabilmesi için imzaların, on beşinci (15) günün bitiminden itibaren 
yedi gün (7) içerisinde Genel Sekreterliğe teslim edilmiş olması gerekir. On 
beşinci 
(15) günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz. 
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On beş (15) günlük sürenin başlangıcı ilk imza tarihidir. 
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4. Olağanüstü kurultayın gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Üyelerin 

başvurusunun aynı (ortak) gündemle yapılması gerekir. Olağanüstü 

kurultayda gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim yapılamaz. Ancak 

Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabilir. 

 
5. Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı üye 

tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim 

maddesi konulabilir. 
 

6. Olağanüstü kurultay, en az on beş (15) gün önce ilgililere duyurulmak 
koşuluyla en geç kırk beş (45) gün içinde yapılır. 

 
AÇILIŞ VE BAŞKANLIK KURULU 

Madde-61 

1. Kurultay toplantı yetersayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk 
toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı katılanlarla yapılır. 

 
2. Kurultayı, Genel Başkan ya da görevlendireceği bir Merkez Yönetim 

Kurulu üyesi açar. 
 

3. Kurultay açıldıktan sonra Kurultay üyeleri ya da partililer arasından bir başkan 

ile kurultay üyeleri arasından yeterli sayıda başkan yardımcısı ve yazman üye 

seçilerek “Başkanlık Kurulu” oluşturulur. Genel Disiplin Kurulu başkan 

ve üyeleri, Kurultayda başkanlık kurulu üyesi olamazlar. Kurultay 

Başkanlık Kurulu seçimine ilişkin oylama, aksine karar alınmadıkça 
işari oyla yapılır. (03/08/2021 tarihli Kurucular Kurulu kararı ile 

değişik) 

 

KURULTAY GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI 

Madde-62 

1. Kurultayda gündemdeki konular görüşülür. Aksine hüküm yoksa kararlar işari 

oylamayla ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır. 

 
2. Kurultaya sunulacak rapor ve karar tasarıları ile ilgili hazırlık 

komisyonları oluşturulur. Hazırlık komisyonları; Genel Başkanca 
görevlendirilecek üç (3) Parti Meclisi üyesi, TBMM Grubunca 

görevlendirilecek iki (2) TBMM üyesi, il başkanlıklarının 
görevlendireceği birer (1) kurultay üyesinden oluşur. Komisyonlar, 
Kurultaydan önce toplanarak rapor ve karar tasarılarını görüşürler. 
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3. Kurultayda TBMM Grubundan iki (2), illerden birer (1) temsilci kurultay 

komisyonlarına seçilir. Genel Başkan tarafından belirlenen üçer (3) 

Parti Meclisi üyesi de kurultay komisyonlarına katılır. Hazırlık 

komisyonlarından geçen rapor ve karar tasarıları, kurultay komisyonlarınca 

görüşülüp kurultaya sunulur. 
 

4. Kurultay komisyonlarında görüşme konusu yapılmış rapor ve karar tasarıları 
dışında önerge verilemez, görüşme ve oylama yapılamaz. 

 
5. Parti Meclisi raporuna karşı oy yazısı koymamış olan Parti Meclisi 

üyeleri, kurultayda rapor üzerine konuşamaz. 

 
KURULTAYDA SEÇİMLER 

Madde-63 

1. Seçimlere geçilmeden önce adaylar saptanır. Aday olmayanlar seçilemez. 

 
2. Genel Başkanlığa sadece işbu Tüzüğün 28. Maddesi gereğince belirlenen 

kişi aday olabilir. 
 

3. Seçimlerde kural, mutlak surette çarşaf listedir. Başka bir yöntemle seçimlerin 

yapılmasına karar verilemez. Çarşaf liste, tüm adayların yer aldığı tek ve ortak 

listedir. Çarşaf listede adaylar, kurultay başkanlık kurulunca çekilen kurada 

belirlenen harften başlamak üzere, soyadı esasına göre sıralanır. Oylama, 

seçilecek sayıda adayın adının yanına işaret konularak yapılır. Seçilecek 

üye sayısından fazla veya yüzde doksanından az isim işaretlenmiş olan oy 

pusulaları geçersizdir. 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 adçekme yoluyla sıra 

saptanır. Ancak olağanüstü kurultaylarda, kurultaya katılanların 

salt çoğunluğu ile alacağı kararla asıl ve yedek üyelerin 

belirlenmiş olduğu blok listelerle ve kurultay üye tam sayısının 

onda birinin yazılı önerisi üzerine blok liste yöntemi ile seçim 

yapılabilir. Blok listede organlar ayrı ayrı yer alır. Blok liste, 

seçilecek sayıda asıl ve yedek üye adaylarının yer aldığı listedir. 

Liste, yedek üyelikler hariç soyadına göre alfabetik sırayla 

hazırlanır. Bir aday blok listelerinden yalnızca birinde yer alabilir. 

Bir adayın birden çok listede yer alması halinde kongre kurultay 

divanınca adayın hangi listede yer almak istediği saptanır. Aksi 

halde adayın listelerdeki adaylığı düşer. Blok listelerde yer 

almayanlar bireysel aday olabilir. Blok listede yazılı adlar 

çizilebilir. Çizilen adlar yerine yeni ad yazılabilir. Adayın en çok 
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oy aldığı listedeki oyu ile adının yer almadığı listelerde çizilip 

yazılmak suretiyle aldığı oylar toplanır. Seçilecek üye sayısından 

fazla veya yüzde sekseninden az işaretlenmiş oy pusulaları oy 

verilen organ yönünden geçersizdir. Aldıkları oya göre seçilenler 

saptanır. Yedekler mazbata sırasına göre sırayla çağrılır. 

(23/07/2022 tarihli 1. Olağanüstü Kurultay kararı ile değişik) 

 

4. Çarşaf listede organlar, ayrı ayrı yer alır. Listeler başkanlık kurulunca 

kesinleştirilir, seçim kurulunca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür 

 
5. Seçimlerde üye tamsayısının onda birinden az oy alanlar, asıl ve yedek üyeliğe 

seçilmiş sayılmazlar. (23/07/2022 tarihli 1. Olağanüstü Kurultay 
kararı ile değişik) 

 
6. Kurultay ile ilgili diğer tüm konular yönetmelikle düzenlenir. 
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