
T.C.ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI’NIN 11.05.2013 
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 

DEĞİŞTİRİLEN VAKIF SENEDİ HÜKÜMLERİ 
 
 
 
ESKİ ŞEKLİ 
Madde 8 c- Yönetim Kurulu; olağan Genel Kurul için hazırlayacağı çalışma raporu ile 
bilançoyu, olağanüstü Genel Kurul için toplantı gerekçesini, olağan veya olağanüstü Genel 
Kurul Toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemini, toplantıdan en az 15 gün önce tüm 
teşkilata sirküle ederek üyelere duyurur. 
 
YENİ ŞEKLİ 
Madde 8 c- Yönetim Kurulu; olağan Genel Kurul için hazırlayacağı çalışma raporu ile 
bilançoyu, olağanüstü Genel Kurul için toplantı gerekçesini, olağan veya olağanüstü Genel 
Kurul Toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemini, toplantıdan en az 15 gün önce Genel 
Kurul Delegelerine duyurur” 
 
 
ESKİ ŞEKLİ 
Madde 15 m - Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço, kar 
ve zarar hesabını ve buna ait raporu her yılın Nisan ayı içerisinde Temsilciler Kurulu’na tevdi 
ve Mayıs ayı içinde üyelere duyurmak üzere Banka teşkilatına gönderir. 
 
YENİ ŞEKLİ 
Madde 15 m - Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço, kar 
ve zarar hesabını ve buna ait raporu her yılın Nisan ayı içerisinde Temsilciler Kurulu’na tevdi 
ve Mayıs ayı içinde Genel Kurul Delegelerine ve talep eden üyelere gönderir. 
 
 

VAKIF SENEDİNİN 10. MADDESİNE EKLENEN FIKRA 

h) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin huzur hakkı veya ücretlerini tespit etmek. 

 

ESKİ ŞEKLİ: 

Madde 20  - Her il, o ilde çalışan veya ikamet eden Vakıf üyelerinin seçim bölgesidir. 
Delegeler, bu seçim bölgesindeki üyeler arasından seçilir.  

Her ilin sınırları içindeki Banka şubeleri ve Bölge Başkanlıkları, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğündeki  her bir Başkanlık ve Vakıf o ilin birer seçim ünitesidir. 

Bankada çalışan üyeler oylarını çalıştıkları şube veya Başkanlıkta kullanırlar. 

Bankada çalışmayan üyeler  oylarını ikamet ettikleri veya çalıştıkları yerdeki seçim ünitesinde 
kullanırlar. Bu konudaki detaylar hazırlanacak Yönetmelikle düzenlenir. 

Seçim tarihi en az 15 gün önceden Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ilan edilir.  

Ünite Seçim Kurulu, biri o ünitenin birim başı veya görevlendireceği bir  yetkili,  diğeri o 
ünitede oy kullanacak bir vakıf üyesi olmak üzere iki kişiden  oluşur.  

Banka Genel Müdürlük ve teşkilatında hangi birimlerin İl Seçim Kurulunu teşkil edeceği, 
Delege Seçim Yönetmeliğinde belirtilir.   
 
Her seçmen Ünite Seçim Kurulu 'nca kendisine verilen ve Banka mührünü (Vakıfta Vakıf 
Mührünü) taşıyan düz beyaz kağıda delegelerin isimlerini el yazısı ile yazarak zarfa koyar ve 



sandığa atar. Ünite Seçim Kurulu 'nca hazırlanmış olan Vakıf seçmen listesindeki adının 
karşısına oyunu kullandığını kanıtlayan imzasını atar. 

Seçim saat 9.00 'da başlar, 17.00 'de sona erer. 

Saat 17.00 'den sonra sandık açılır. Zarflar açılmaksızın kapalı zarfların sayısı ile oy 
kullananların imza sayısı karşılaştırılıp mutabakat sağlandıktan sonra (zarf sayısı fazla ise, 
zarflar açılmadan fazla miktar iptal edilir.) zarflar kapalı ve mühürlü büyük bir zarfa veya 
torbaya konularak düzenlenen bir tutanak ile birlikte İl Seçim Kurulu 'na gönderilir. 

İl Seçim Kurulu kendisine bağlı bütün ünitelerin zarfları geldikten sonra bunları harman yapar 
ve ondan sonra açık olarak tasnife tabi tutar. 

Sayım sonucu üç nüsha tutanağa geçirilir. Tutanaklardan biri Vakıf Onur Kurulu'na, diğeri İl 
Seçim Kurulu'na gönderilir. Üçüncü nüsha ise üyelerin görebileceği şekilde ünitede ilan 
mahiyetinde asılır. 

İli temsil edecek delegelerin seçimi ile ilgili oy pusulaları ünite Seçim Kurulu huzurunda kapalı 
ve mühürlü bir zarfa konularak düzenlenen tutanakla birlikte Vakıf Onur Kurulu'na gönderilir. 

Vakıf Onur Kurulu'nca teşkilattan gelen oy pusulaları ve tutanaklardan illerin seçtikleri 
delegelerin sırası, aldıkları oy sayısına göre asil ve yedek olarak tespit edilir. Yapılan tespit 
sonunda eşit oy alan delegeler arasından Onur Kurulu'nca kura çekilerek sıra tesbiti yapılır. 
Bütün iller için aynı şekilde tespit yapıldıktan sonra asil ve yedek delege seçilenler için bir 
tutanak düzenlenir. 

Seçim sonuçları Vakıf Yönetim Kurulu'nca seçim ünitelerine bildirilir. Seçilen delegelere de 
ayrıca duyurulur. 

 
YENİ ŞEKLİ 

Madde 20  - En az 50 üyenin bulunduğu Her il 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. 

Üyeler oylarını çalıştıkları  veya ikamet ettikleri seçim bölgesinde kullanırlar. Delegeler, ilgili  
seçim bölgesindeki üyeler arasından seçilir 

Seçim tarihi en az 15 gün önceden Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ilan edilir.  

Seçim Bölgelerinin, seçim Ünitelerinin ve seçim kurullarının oluşturulması, seçimlerin 
yapılması, oyların tasnif ve sayımı ve seçim sonuçlarının ilanı ile ilgili hususlar Delege Seçim 
Yönetmeliğinde belirtilir. 

 

ESKİ ŞEKLİ: 

Madde 21  -  Delegeler üyeler arasından seçilir. 

Bir seçim bölgesindeki, üye adedine göre, 

Her seçim bölgesinden 1 asil 1 yedek delege ile, ayrıca 100’den fazla üye bulunan seçim 
bölgelerinde her 100 üye için 1 asil 1 yedek delege seçilir. 

Üyeler oy pusulasına en fazla bölgesindeki asil delege sayısı kadar isim yazar. Asil ve yedek 
delegeler ile sıraları 20. madde hükmü uyarınca belirlenir. 

 
Delegeler üç yıl için seçilir ve her üç yılda bir Olağan Genel Kurul Toplantısı için yeniden 
delege seçimi yapılır. Delegelerden seçildikleri seçim bölgesinden diğer seçim bölgesine 
atananların veya ikametgahı değişenlerin delegelikleri devam eder. Ancak; çeşitli nedenlerle 



Vakıf üyeliğinden ayrılmaları veya delegelikten istifa etmeleri halinde üç yıllık süreyi 
tamamlamak üzere Genel Kurul 'a yedekleri katılır. 

Delegeler görevlerini bizzat yaparlar, başkalarına vekalet veremezler. 
Genel Kurul 'a katılan delegelere, hakiki yol masrafları ile birlikte toplantı süresinde geçecek 
her gün için Banka Müfettişlerine ödenen en yüksek yevmiye, Vakıf masraflarından ödenir. 
Yeni Şekli 

Madde 21  -  Delegeler üyeler arasından seçilir. 

Bir seçim bölgesindeki, üye adedine göre, 

Her seçim bölgesinden 1 asil 1 yedek delege ile, ayrıca 100’den fazla üye bulunan seçim 
bölgelerinde her 100 üye için 1 asil 1 yedek delege seçilir. 

 
Delegeler üç yıl için seçilir ve her üç yılda bir Olağan Genel Kurul Toplantısı için yeniden 
delege seçimi yapılır. Delegelerden seçildikleri seçim bölgesinden diğer seçim bölgesine 
atananların veya ikametgahı değişenlerin delegelikleri devam eder. Ancak; çeşitli nedenlerle 
Vakıf üyeliğinden ayrılmaları veya delegelikten istifa etmeleri halinde üç yıllık süreyi 
tamamlamak üzere Genel Kurul 'a yedekleri katılır. 
Delegeler görevlerini bizzat yaparlar, başkalarına vekalet veremezler. 

Genel Kurul 'a katılan delegelere, hakiki yol masrafları ile birlikte toplantı süresinde geçecek 
her gün için Banka Müfettişlerine ödenen en yüksek yevmiye, Vakıf masraflarından ödenir. 
 
 


