
 
T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI 

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ 
 
KAPSAM 

Madde 1 : T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı Senedinin; 20., 21. ve 22. maddeleri 
gereğince Genel Kurul Toplantısına katılacak delegelerin seçimi ve seçimde uygulanacak 
esaslar bu yönetmelik hükümlerine tabidir. 

TANIM: 

Madde 2 :  Vakıf Senedi’nin 8. Maddesi gereğince her yıl olağan ve gerektiğinde olağanüstü 
yapılacak Genel Kurul Toplantılarına katılacak olan Vakıf üyelerine delege denir. 

Delegeler, üç yılda bir Şubat veya Mart ayında Vakfın üyeleri arasından Vakıf Senedi 
hükümlerine göre yapılacak seçimlerle tespit edilir. Süresi biten delegenin yeniden seçilmesi 
mümkündür. 

Bu yönetmelikte geçen üye ibaresi; Vakıf senedi hükümlerine göre üyelik ilişkisi devam eden 
vakıf üyelerini (eski tanımı ile Sosyal Yardımlar Bölümü üyelerini) ifade eder. 

SEÇİM SİSTEMİ VE DELEGE ADEDİNİN TESPİTİ: 

Madde 3 : En az 50 üyenin bulunduğu  her il ya da belirlenen iller bir seçim bölgesidir. Aynı 
coğrafi bölgede bulunan ve 50 den daha az üyenin bulunduğu iki veya daha fazla il  tek bir 
seçim bölgesi olarak belirlenir veya   50 den fazla üyenin bulunduğu seçim bölgeleri ile 
birleştirilir. 

Seçim Bölgelerinin hangi il veya illerden oluştuğu hususu ile Vakıf Senedinin 21. Maddesine 
göre hangi seçim bölgesinden kaç delege seçileceği hususu  seçim tarihinden önceki yıl 
sonu itibariyle üyelerin vakıfta bulunan en son ikamet /iş yeri adresleri dikkate alınmak 
suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

Seçim bölgeleri, her seçim bölgesinden seçilecek delege sayısı ile üyelerin hangi seçim 
bölgesindeki adaylar için oy kullanacağı ile ilgili hususlar seçim tarihinden önce Vakfın Web 
sitesinde (www.zbv.org.tr) yayımlanır. 

Üyelerin seçim bölgesi vakıfta bulunan en son ikamet /iş yeri adresleri dikkate alınmak 
suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

Vakıf tarafından web sitesinde yayımlanan listede yer almakla beraber, çeşitli nedenlerle 
Bankadaki görev yeri değişen üyeler yeni görev yerinin bulunduğu seçim bölgesindeki 
adaylar için oy kullanabilir. 

Bankada çalışmayan üyelerden seçmen listelerinin yayımlanmasından sonra  görev veya 
ikametgah adresi değişen üyeler Vakıf Genel Müdürlüğüne önceden bilgi vermek ve bu 
durumu tevsik etmek  suretiyle yeni görev veya ikametgah adreslerinin bulunduğu seçim 
bölgesindeki adaylar için oy kullanabilir.  

Delegeler ilgili seçim bölgesinde bulunan Üyeler arasından seçilir. 

ADAYLIK İŞLEMLERİ 

Madde 4 : Delege adayları, hangi seçim bölgesinden delege adayı olmak istediklerini vakıf 
tarafından duyurulacak sürede yazılı olarak veya elektronik posta ile vakfa bildirir. Yapılan 
inceleme sonrasında aday olmalarına Vakıf Senedine göre engel bir durum olmadığı 
belirlenen adayların ad ve soyadları ile hangi seçim bölgesinden aday oldukları vakfın web 
sitesinde yayımlanmak suretiyle üyelere duyurulur. 

Bankada görev yapan üyeler ancak çalıştıkları yerin dahil olduğu seçim bölgesinden aday 
olabilirler. 



Banka veya Vakıfta görev yapmayan ancak üyeliğini dışarıdan devam ettiren üyeler ancak 
çalıştıkları veya ikamet ettikleri seçim bölgesinden delege adayı olabilirler. 

Banka Genel Müdürlük teşkilatının Ankara dışındaki birim ve ünitelerinde görevli üyeler 
ancak çalıştıkları birim ve ünitenin bulunduğu seçim bölgesinden  delege adayı olabilirler ve 
bu seçim bölgesindeki adaylar için oy kullanabilirler. 

OY PUSULASI 

Madde 5: Oy pusulasının şekli ve içeriği vakıf yönetim kurulu tarafından belirlenir ve vakfın 
web sitesinde yayımlanır. 

Oy pusulalarına en fazla o seçim bölgesinden seçilecek asil delege sayısı kadar adayın ismi 
yazılır.  

OYLARIN KULLANILMASI  

Madde 6 : Üyeler oylarını elektronik posta göndermek suretiyle kullanırlar.  

Oyların gönderileceği elektronik posta adresi vakıf tarafından vakfın web sitesinde seçimle 
ilgili duyuruda belirtilir. 

Üyelerin oy kullanabilmesi için daha önceden vakfa kullanacakları elektronik posta adreslerini 
bildirimleri ve oy pusulalarını bu elektronik posta adreslerinden Vakfa iletmeleri zorunludur.  

Elektronik posta adresi bildirmeyen üyeler oy pusulalarını taahhütlü mektupla veya kargo ile 
(posta/kargo giderleri kendilerine ait olmak üzere) Vakıf Genel Müdürlüğüne gönderirler. 
Posta ile gönderilen oy pusulalarının oy kullanan üye tarafından imzalanması ve kullanılan 
imzanın vakıftaki imza örneğine uygun olması gerekmektedir. 

Gerek elektronik posta yolu ile, gerekse diğer şekilerde birden fazla oy pusulası gönderen 
üyelerin oy pusulalarından sadece biri (içeriği aynı olmak kaydıyla) dikkate alınır. Oy 
pusulalarında farklı adayların isimleri yazılı ise bu oy pusulalarının  tamamı geçersiz sayılır. 
 
Seçim ilan edilen gün ve saatler arasında yapılır. Seçim bölgeleri itibariyle farklı seçim 
tarihleri belirlenebilir. Belirlenen seçim tarih ve saatinden önce veya sonra gönderilen oylar 
dikkate alınmaz. 

GEÇERSİZ SAYILACAK OY PUSULALARI 

 Madde  7 : Aşağıda belirtilen oy pusulaları geçersiz sayılır. 

a- Vakıf üyesi olmayanlar ile kimin tarafından kullanıldığı belli olmayan oy pusulaları 

b- Üyenin bulunduğu seçim bölgesi dışındaki adaylara verilen oylar. 

c- Aday listesinde yer almayan üyelere verilen oylar. 

d- Vakıfta kayıtlı elektronik posta adresi dışındaki bir elektronik posta adresinden 
gönderilen oylar 

e- Adi posta ile  gönderilen oylar. 

f- Kargo ile veya Taahhütlü olarak gönderilmiş olmakla beraber seçim tarihinden 
itibaren 10 gün içinde vakfa ulaşmayan oylar. 

g- Kargo ile veya Taahhütlü olarak gönderilen oy pusulalarından imzasız olanlar ile 
imzalanmış olmakla beraber vakıftaki imza örneğine uygun olmayanlar. 

 

Diğer taraftan, O seçim bölgesinin asil delege adedinden fazla isim ve soyadı yazılı oy 
pusulaları baştan itibaren sırası ile nazara alınır, fazla  yazılan isimler liste sonundan düşülür. 

 



 
OYLARIN SAYIMI, SEÇİM SONUÇLARININ BELİRLENMESİ  

Madde 8 : Seçim Kurulu Vakfın Onur Kurulu’dur. Vakfa intikal eden oyların sayımı ve 
sonucunun belirlenmesi Vakıf Onur Kurulu tarafından yapılır. 

Onur Kurulu oy tasnif ve sayım işlerini Vakıf üyeleri arasından görevlendireceği  kişilere 
yaptırabilir. 

Gelen oylar öncelikle seçim bölgeleri itibariyle tasnif edilir. 

Vakıf Onur Kurulu’nca, gelen oy pusulalarından seçim bölgeleri itibariyle delege adaylarının 
aldıkları oylar ve seçilen delegeler  aldıkları oy sayısına göre asil ve yedek olarak tespit edilir. 
Yapılan tespit sonucunda eşit oy alan delegeler arasında Onur Kurulu’nca kura çekilerek sıra 
tespiti yapılır. Bütün Seçim Bölgeleri için aynı şekilde tespit yapıldıktan sonra asil ve yedek 
delege seçilenler için bir tutanak düzenlenir. 

Seçim sonuçları Vakıf Yönetim Kurulu’nca yayımlanacak bir duyuru ile Vakfın Web sitesinde 
(www.zbv.org.tr) ilan edilir. Seçilen delegelere de ayrıca duyurulur. 

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ VE İTİRAZLARIN SONUÇLANDIRILMASI 

Madde 9: Seçim sonuçlarının yayımlanmasından sonra seçim sonuçlarına, sonuçların vakfın 
web sitesinde  ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Vakıf 
Onur Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.  

Madde 10 :  Delege seçimleri nedeniyle oluşabilecek masrafların ilgililerine ödenmesinin usül 
ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Madde 11 :  İşbu yönetmelik Vakıf Senedi’nin 22. maddesi gereğince Vakıf Senedi’nin konu 
ile alakalı hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak Temsilciler Kurulu’nun 11 
Nisan 2015  ve Genel Kurulun 18.05.2015 tarihindeki toplantısında onaylanarak yürürlüğe 
konmuştur. 

Madde 12 :  İşbu yönetmeliği Yönetim Kurulu yürütür. 

 


