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Konu: Delege seçimleri hk.      Ankara, 04.01.2016 

                  Sirküler No: 249 

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.     
..................................................... 
 

Vakıf Senedimizin 21. maddesine göre Vakfımız Genel Kuruluna iştirak edecek 

delegelerin her üç yılda bir yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Delege seçimleri en son 

12.03.2013 tarihinde yapıldığından 2016 Yılı Mayıs ayından itibaren başlayacak yeni dönem 

ile ilgili delege seçimi, Vakıf Senedimizin 20., 21. ve 22. maddeleri ile Delege Seçim 

Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dahilinde 23.02.2016 tarihinde yapılacaktır. 

 

 Seçimle ilgili olarak: 

 

a- Vakfımız Delege Seçim Yönetmeliği;  

b- Vakfımız Senedinin 20. Maddesi ile Delege Seçim Yönetmeliğinin 3. Maddesine 

göre belirlenen Seçim Bölgeleri, her seçim bölgesindeki üye sayısı ile her bir 

seçim bölgesinden seçilecek delege sayılarını gösteren tablo; 

c- Oy kullanabilecek ve aday olabilecek üyelerimizin sicil, ad ve soyadları ile oy 

kullanabilecek durumdaki tüm üyelerimizin Vakfımızda bulunan bilgilere göre 

belirlenen seçim bölgeleri; 

 

Vakfımız Web sitesinde (www.zbv.org.tr) yayımlanmıştır. 

 

Vakfımızda hak sahibi üye sayısı 5.889 olmakla beraber, 101 üyenin vefat etmiş 

olması, 24 üyeye ait hiçbir adres bilgisinin Vakfımızda bulunmaması nedeniyle aday 

olabilecek veya oy kullanabilecek üye sayısı 5764 olarak belirlenmiştir. 

 

Seçimle ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. 

 

A- DELEGE ADAYLIĞI İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

 

Delege adayları, hangi seçim bölgesinden delege adayı olmak istediklerini bu 

duyurunun yayım tarihinden itibaren en geç 20.01.2016 tarihine kadar yazılı olarak Vakfa 

bildireceklerdir. 

 

Bildirimler vakifsecim@zbv.org.tr adresine elektronik posta ile gönderilebileceği 

gibi; iadeli taahhütlü bir mektupla T.C. Ziraat Bankası Personeli Vakfı Sanayi Caddesi 

Çavuş Sokak Akgül İş Hanı No 3/9 06050 Ulus/Ankara adresine de gönderilebilecektir. 

 

20.01.2016 tarihinden sonra vakfa intikal eden başvuralar dikkate alınmayacaktır. Bu 

nedenle posta ile müracaatta bulunacak adayların postada oluşabilecek gecikmeleri dikkate 

almaları uygun olacaktır. 
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Elektronik posta ile müracaatta bulanacak adayların müracaatlarını daha önce 

Vakfımıza bildirdikleri kendilerine ait e-mail adreslerinden yapmaları gerekmektedir. Başka 

bir mail adresinden gelen bildirimler de dikkate alınmayacaktır. 

 

Üyelerimiz, sadece bulundukları seçim bölgelerinden aday olabileceklerdir.  

 

Delege seçimleri için vakfa müracaat eden üyelerin talepleri Vakıf Senedi 

hükümlerine göre incelendikten sonra kesinleştirilen aday listeleri seçim tarihinden önce 

Vakfımız Web sitesinde (www.zbv.org.tr) yayımlanacaktır. 

 

Yayımlanan aday listesinde yer almayan kişilere verilecek oylar geçersiz 

sayılacaktır. 

 

B- OY KULLANIMI İLE İLGİLİ İŞLEMLER 

 

B-1- Elektronik Posta ile oy kullanacak üyelerle ile ilgili işlemler: 

 

Halen T.C. Ziraat Bankasında görev yapan üyelerimiz ile Vakfımıza daha önce e-

mail adreslerini bildiren emekli veya banka dışında çalışan üyeler oylarını e-mail mesajı 

göndermek suretiyle kullanacaklardır  

 

Bu amaçla bu üyelerin e-mail adreslerine vakfımızca bir e-mail 

gönderilecek(vakifsecim@zbv.org.tr adresinden) ve bu mesajda üyenin seçim bölgesi ile bu  

seçim bölgesinden Delege adayı olanların sicil ile Ad ve soyadları belirtilecektir. 

 

Bu mesajı alan üyelerimiz, yanıtla seçeneğini seçecek, mesaj bölümüne ise 

aşağıdaki örneğe uygun mesajını yazdıktan sonra gönder seçeneğine basmak suretiyle oyunu 

Vakfımıza gönderecektir. 

 

Oy Kullanacak üyenin sicilinin 90342, ad ve soyadının Hasan İstanbullu, Seçim 

Bölge numarası ve adının 35-Samsun-Sinop, bu bölgeden seçilecek delege sayısının 2, aday 

sayısının 4 olduğunu (91242-Ali Yaman, 91566- Hasan Gelmez, 92346 Tahsin Korkmaz, 

94566-Hatice Bilir)varsaydığımızda Üye tarafından yanıt olarak gönderilecek Mesaj 

Örneği:  

 

 

Oy Kullanan üyenin Banka Sicil No: 90342 

Oy Kullanan üyenin Adı Soyadı : Hasan İstanbullu 

Seçim Bölgesi    : 35-Samsun-Sinop  

  : 

Oy Verilen Delege Adayı: 

Sicili  Adı Soyadı 

94566  Hatice Bilir 

91242  Ali Yaman 

 

Mesajda bu formata aynen uyulması ve ek yapılmadan doğrudan mesaj olarak 

gönderilmesi oyların sayım ve tasnifi açısından uygun olacaktır. 

 

Üyeler mesajlarını (oylarını) 23.02.2016 günü saat 00.01 ile 24.00 saatleri 

arasında göndereceklerdir. 

 

Oy verilen Delege adayı bölümüne en fazla o seçim bölgesinden seçilecek asıl delege 

adayı sayısı kadar isim yazılacaktır.  
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Aşağıda belirtilen oylar geçersiz sayılacaktır. 

 

a- Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerden önce veya sonra elektronik posta ile 

gönderilen oylar, 

b- Üyenin bulunduğu seçim bölgesi dışındaki adaylara verilen oylar, 

c- O seçim bölgesinden aday olmayan üyelere verilen oylar, 

d- Vakıfta kayıtlı Elektronik Posta adresi dışındaki bir elektronik posta 

adresinden gönderilen oylar, 

 

Ayrıca, birden fazla oy pusulası (mesaj) gönderen üyelerin oy pusulalarından sadece 

biri (içeriği aynı olmak kaydıyla) dikkate alınacak, Oy pusulalarında farklı adayların isimleri 

yazılı ise bu oy pusulalarının tamamı geçersiz sayılacaktır. 

 

Diğer taraftan, o seçim bölgesinin asil delege adedinden fazla isim ve soyadı yazılı 

oy pusulaları baştan itibaren sırası ile dikkate alınacak, fazla yazılan isimler liste sonundan 

düşülecektir. 

 

B-2- Taahhütlü Mektupla veya Kargo ile oy kullanacak üyelerle ile ilgili 

işlemler:  
 

 

 Vakfımızda kayıtlı mail adresi bulunmayan ve bildirdiği mail adresi yanlış 

olduğundan kendisine oyunu elektronik posta ile kullanması için e-mail gönderilmeyen 

üyelerimiz oylarını taahhütlü mektupla veya kargo ile (Posta ve kargo giderleri kendilerine 

ait olmak üzere) gönderebileceklerdir. 

 

Bu üyelerimiz, öncelikle Vakfımızın web sitesinden (www.zbv.org.tr) bulundukları 

seçim bölgesini ve bu seçim bölgesinden delege adayı olanları tespit edecekler; bilahare 

aşağıdaki örneğe uygun oy pusulasını kendi el yazıları ile düzenleyerek Vakfımızın (T.C. 

Ziraat Bankası Personeli Vakfı Sanayi Caddesi Çavuş Sok. Akgül İş Hanı No:3/9 06050 

Ulus/Ankara) adresine taahhütlü bir mektupla veya Kargo  ile göndereceklerdir. 

 

Oy Kullanacak üyenin sicilinin 90342, ad ve soyadının Hasan İstanbullu, Seçim 

Bölge numarası ve adının 35-Samsun-Sinop, bu bölgeden seçilecek delege sayısının 2, aday 

sayısının 4 olduğunu (91242-Ali Yaman, 91566- Hasan Gelmez, 92346 Tahsin Korkmaz, 

94566-Hatice Bilir)varsaydığımızda gönderilecek oy pusulası örneği:  

 

Oy Kullanan üyenin Banka Sicil No: 90342 

Oy Kullanan üyenin Adı Soyadı : Hasan İstanbullu 

Seçim Bölgesi    : 35-Samsun-Sinop  

  : 

Oy Verilen Delege Adayı: 

Sicili  Adı Soyadı 

94566  Hatice Bilir 

91242  Ali Yaman 

 

İmza: 

 

Bu formata aynen uyulması oyların sayım ve tasnifi açısından uygun olacaktır. 

 

Her oy pusulası posta veya kargoya ayrı ayrı verilecek, aynı mektupla birden 

fazla oy pusulası gönderilmeyecektir. Bir başka ifade ile birden fazla oy pusulası aynı 

zarfla gönderilmeyecektir. 
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Bu şekilde oy kullanacak Üyelerin oylarını 23.02.2016 günü 00.01 ile  24.00 

saatleri arasında postaya/kargoya vermeleri gerekmektedir  

 

Oy verilen Delege adayı bölümüne en fazla o seçim bölgesinden seçilecek asıl delege 

adayı sayısı kadar isim yazılacaktır.  

 

Aşağıda belirtilen oylar geçersiz sayılacaktır. 

 

a- Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerden önce veya sonra Postaya/kargoya verilen 

oylar; 

b- 04.03.2016 tarihine kadar Vakfa ulaşmayan oylar; 

c- Adi posta (mektupla) gönderilen oylar; 

d- Kargo ile veya taahhütlü olarak gönderilen oy pusulalarından imzasız olanlar ile 

imzalanmış olmakla beraber vakıftaki imza örneğine uygun olmayanlar, 
e- Üyenin bulunduğu seçim bölgesi dışındaki adaylara verilen oylar, 

f- O seçim bölgesinden aday olmayan üyelere verilen oylar, 

 

Ayrıca, birden fazla oy pusulası gönderen üyelerin oy pusulalarından sadece biri 

(içeriği aynı olmak kaydıyla) dikkate alınacak, Oy pusulalarında farklı adayların isimleri 

yazılı ise bu oy pusulalarının tamamı geçersiz sayılacaktır. 

 

Diğer taraftan, o seçim bölgesinin asil delege adedinden fazla isim ve soyadı yazılı 

oy pusulaları baştan itibaren sırası ile dikkate alınacak, fazla yazılan isimler liste sonundan 

düşülecektir. 

 

C- OYLARIN SAYIMI, SEÇİM SONUÇLARININ BELİRLENMESİ 

 

Oy sayım ve tasnif işlemi seçim sonuçlarının belirlenmesi ile ilgili işlemler Vakıf 

Onur Kurulu tarafından yapılacaktır.  

 

Seçim sonuçları yayımlanacak bir duyuru ile Vakfın Web sitesinde (www.zbv.org.tr) 

ilan edilecek, seçilen delegelere ayrıca duyurulacaktır. 

 

seçim sonuçlarına, sonuçların vakfın web sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren 7 

gün içinde itiraz edilebilecektir. Yapılan itirazlar Vakıf Onur Kurulu tarafından incelenerek 

karara bağlanacaktır.  

 

Bilgi ve gereğini rica eder seçimin Vakfımız ve üyelerimiz için hayırlı olmasını 

dileriz. 
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