
 

TRT KURUMU PERSONELİ 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI 

DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ 

  
BÖLÜM I 

GENEL HÜKÜMLER 
 

AMAÇ : 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; “TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf” 
“Vakıf Senedi” nin 19.maddesi hükmüne göre yapılması gereken Delege Seçimlerinde uygulanacak 
usul ve esasları hükme bağlamaktır.   

 
KAPSAM : 
 
Madde 2- TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, “Vakıf Senedi”nin 18. Ve 

19. Maddeleri gereğince Genel Kurul Toplantısına katılacak delegelerin seçimi ve seçimde 
uygulanacak esaslar bu yönetmelik hükümlerine tabidir. 

 
BÖLÜM II  

DELEGELİKLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 

DELEGE ADEDİ : 

Madde 3- Her seçim bölgesindeki 50 Vakıf üyesi için 1 asil ve 1 yedek delege seçilir. Her seçim 
bölgesindeki artık üye sayısı 25 ve 25 i geçmesi durumunda 1 asil  ve 1 yedek üye daha ilave edilir. 

 
DELEGELİK SÜRESİ : 
 
Madde 4- Delegelik süresi dört yıldır. Delegelik, delege seçimlerinin sonuçlanması ve Vakfa 

Yönetim Kurulunca ismen tebligat yapılmasıyla başlar ve bir sonraki delege seçimlerinin yapılacağı 
tarihe kadar devam eder. Süresi biten delegenin yeniden seçilmesi mümkündür. 

 
DELEGELİĞİN SONA ERMESİ : 
 
Madde 5- Delegelik niteliği; 

a) Delegenin Vakıf üyeliğinden istifa etmesi, 
b) Yazılı olarak delegelik görevinden istifa etmesi 
c) Seçildikleri seçim bölgesinden bir başka seçim bölgesinde bir göreve naklen atanması veya 

görevlendirilmesi, 
d) Yazılı olarak mazeret bildirmeden Genel Kurul Toplantısına (Olağan veya Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısı) katılmaması durumlarında sona erer ve durum Yönetim Kurulu tarafından 
ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. 

 
DELEGELERİN HAK VE GÖREVLERİ : 
 
Madde 6- Delegelerin hak ve görevleri şunlardır; 
a) Delegeler ancak kendi seçim bölgelerindeki Vakıf üyelerini Genel Kurulda temsil 

yetkisine haizdirler. 
b) Delegeler; “Vakıf Senedi” nin 24.maddesinde belirtilen Genel Kurul üyelerinin tüm 

haklarına sahiptirler. 
c) Delegeler Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda gerektiğinde Vakfın 

yönetimine yardımcı olurlar. 
 
 
 
 



 
 
 

BÖLÜM III  
DELEGE SEÇİMLERİ 

 
DELEGE SEÇİM SİSTEMLERİ : 

Madde 7- Delege seçimleri “Vakıf Senedi” nin değişik 19. Maddesinde belirtilen seçim bölgelerinde 
iş bu yönetmelik hükümlerine göre GİZLİ oy kullanılmak suretiyle yapılır. 

 
DELEGE SEÇİM KURULLARI : 
 
Madde 8- 

Merkez Teşkilatında Vakıf Onur Kurulu Merkez Seçim 
Kurulu olarak, 

a) Merkez teşkilatı dışında, Ankara Radyosu ve Ankara Televizyon Müdürlüğü dahil diğer 
yerlerde Vakıf Onur Kurulunca o bölgeden tespit edilecek 3 Vakıf üyesi ve Ratelvak Temsilcisinden 
oluşacak 4 kişiden müteşekkil bir seçim komisyonu, seçimlerde seçim kurulu olarak görevlidir. 

b) Bütün seçim kurul ve komisyonları ile sandık kurulları Vakıf Onur Kuruluna bağlı olarak 
görev yapar. 

 
MERKEZ SEÇİM KURULUNUN GÖREV VE 
YETKİLERİ : 
 
Madde 9- “Vakıf Senedi” nin 19.maddesi hükmü gereğince Vakıf Onur Kurulu Merkez seçim 

kurulu olup, onur kurulunun örgütlenme şekli Merkez Seçim Kurulunun örgütlenme şeklidir. 
a) Merkez Seçim Kurulu, Vakıf Olağan Genel Kurulunun yapılacağı tarihlerde o yılın Mart ayının 

ilk 10 işgünü içinde olmak üzere delege seçimlerinin yapılacağı tarihi tespit eder ve gerekli seçim 
düzenlemelerini yapar. 

b) Merkez Seçim Kurulu her seçim bölgesindeki üye sayısına ve görev yerlerinin durumuna göre 
seçimde kullanılacak oy sandığı sayısını ve yerlerini tespit eder, 3 kişiden müteşekkil Sandık 
Kurullarını ve Sandık Kurulu Başkanlarını görevlendirir ve durumu ilan eder. Sandık Kurulları için 
ayrıca 1 yedek üye tespit edilir ve o bölgedeki Ratelvak Temsilcisi Sandık Kurulunun 4. Üyesi 
olarak görev yapar. 

c) Merkez Seçim Kurulu, herhangi bir seçim bölgesindeki delege seçimlerinde Vakıf Senedi ve 
işbu yönetmelik hükümlerine aykırı bir durumun tespiti halinde o bölgeye mahsus olmak üzere 
seçimin yenilenmesine, herhangi bir seçim bölgesindeki delege sayısının yedeklerin ilavesinden sonra 
o seçim bölgesinin Genel Kurulda temsil edileceği delege sayısından aşağı düşmesi durumunda o 
seçim bölgesine mahsus olmak üzere yeniden seçim yapılmasına karar verebilir. 

d) Merkez Seçim Kurulu, Sandık Kurullarının bildirdiği Genel Kurul asil ve Yedek delegelerinin 
üye numaralarını, ad ve soyadlarını, seçim bölgelerini asil ve yedek delegelik durumlarını karar 
defterine yazarak, delegeliklerini onaylar ve durumu seçim tarihini takip eden 10 işgünü içinde yazılı 
olarak Vakıf Yönetim Kuruluna üyelere ilan edilmek üzere bildirir. 

e) Vakıf Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul delege kartlarını onaylar ve 
ilgililere dağıtılmasını sağlar. 

 
DELEGE SEÇİMİ USUL VE ESASLARI : 
 
Madde 10- Delege Seçimi Usul ve Esasları Vakıf Senedi, Delege seçim Yönetmeliği ve ilişkin 

Genel Mevzuata uygun olarak Merkez Seçim Kurulunca aşağıda belirtilen hükümlere göre 
düzenlenir. 

a) Sandık Kurulları, bu yönetmeliğin 9.maddesinin c  fıkrası gereğince merkez seçim kurulunca 
tespit edilecek 1 Başkan, 2 Asil üye ve 1 Ratelvak Temsilcisi (tabi asil üye)olmak üzere 4 kişiden 
müteşekkildir. Merkez Seçim Kurulunca her sandık için ayrıca gerektiğinde görev almak üzere 1 
yedek üye tespit edilir. 

Birden fazla sandığın kullanılacağı seçim bölgelerinde Ratelvak Temsilcisinin hangi sandıkta 
görev alacağı ve diğer sandıklarda görevlendirilecek Ratelvak Temsilcisi asil üye Vakıf Yönetim 
Kurulunca tespit edilerek Merkez Seçim Kuruluna bildirilir. 



SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ: 
 

b) Seçimde oy kullanacak üye listelerini ve kesinleşmiş delege aday listelerini seçim günü 
sandık başında bulundurur, bu listelerden bir suretini seçimden en geç 7 işgünü önceden sandık 
mahalline asarak ilan eder( Bağımsız adaylar hariç). Seçim için gerekli tüm araç ve gereçleri seçim 
günü sandık başında bulundurur. Bu araç ve gereçler Vakıf Yönetimi tarafından temin edilerek 
seçimden 1 gün önce sandık kurunla teslim edilir. 

Sandık Kurulu Başkanı seçim başlamadan yarım saat önce Sandık Kurulu asil üyelerinin 
sandık başında olmasını sağlar ve asil üyelerden gelmeyen olması halinde yerine yedek üyeyi 
göreve çağırır. Seçim sonucunda ilişkin tutanakları ve yazışmaları usulüne uygun olarak ve 
zamanında düzenler ve seçim sonuç tutanaklarını, diğer belgeler (itiraza ilişkin ve sair hususlardaki 
belgeler) ile birlikte Merkez Seçim Kuruluna bildirir. 

 
SANDIĞIN HAZIRLANMASI : 
 
c) Sandık Kurulu, seçimin başlamasından yarım saat önce yerini alır, gerekli düzenlemeleri 

yapar ve seçimin başlamasından 15 dakika önce seçim sandığı kapağını mühürleyerek durumu 
tutanakla tespit eder. (1 nolu tutanak) seçimlerde kullanılacak sandığın Yüksek Seçim Kurulunca 
tespit edilen ve Milletvekilleri seçimlerinde  kullanılan sandığın evsaflarında olması gereklidir. 

 
SEÇİMİN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ : 
 
d) Seçim saat 09.00’da başlar ve 17.00 de sona erer. Saatin 17.00 olmasına rağmen oy 

kullanacak üye bulunması durumunda sayım yapılarak oy verecek üye isimleri tutanakla belirlenir 
(2 No.lu tutanak) ve bundan sonra sıraya kimse alınmaz. 

 
OY VERME İŞLEMİ : 
 
e) Her seçmen öncelikle Ratelvak üye kartını, bu bulunmadığı taktirde hüviyet kartını veya 

hüviyetini kanıtlayacak resmi bir belgeyi Sandık Kuruluna ibraz etmek mecburiyetindedir. 
Hüviyet ibraz etmeyenlere Sandık Kurulunca oy kullandırılmaz. Her seçmen Sandık Kurulunca 
kendisine verilen ve Vakıf Mühürünü taşıyan zarfı alarak oy verme yerine girer, oyunu zarfın 
içine koyarak sandığa atmasını takiben seçmen listesinde isminin hizasına Sandık Kurulunca 
imza attırılır. 

 
DELEGE ADAY SAYISI : 
 
Madde 11- Her üye oy pusulasına o seçim bölgesinden seçilecek delege sayısının 2 katı 

adayın ismini yazabilir. Bundan fazla isim yazılmış ise sondan başlamak üzere fazla yazılan 
isimler Sandık Kurulunca iptal edilir. 

Seçim sonucunda yapılan oy sayımında oy pusulasının en başından başlamak üzere ne 
yüksek oy alanlardan o seçim bölgesinin çıkaracağı delege sayısı kadar aday asil delege sonrakiler 
yedek delege olarak tespit edilir. 

 
OY PUSULALARI : 
 
Madde 12- 

a)Sandıktan çıkan zarf içinde aynı şahıslara verilmiş birden fazla oy pusulası bulunması   
halinde bu oy pusulalarından bir tanesi geçerli sayılır. Aynı zarf içinde farklı şahısların isimleri 
yazılı iki oy pusulası çıkması durumunda ise o oy Sandık Kurulunca iptal edilir. 
b)Teksir edilmiş, matbaada basılmış veya daktilo ile hazırlanmış olabileceği gibi Sandık 
Kurulundan alınacak boş ve mühürlü bir kağıda üye tarafından aday isimleri yazılmış oy 
pusulaları da geçerli sayılır. 

 
 
 



OYLARIN TASNİFİ : 
 
Madde 13- Oy verme işlemi bittikten sonra mühürlü sandık Sandık Kurulunca açılarak oy 

zarfları sayılır ve oy verme listesi ile sayısal karşılaştırma yapılır. Fazla zarf çıkması halinde, 
fazla çıkan zarf adedi kadar oy zarflar açılmadan iptal edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir.(3 
nolu tutanak). 
Müteakiben Sandık Kurulunca zarflar açılarak puantaj yapılmak suretiyle en fazla sayıda oy 
alan adayın isminden başlamak ve sayısına göre sıralanmak üzere o seçim bölgesi için 
belirlenmiş olan 
delege sayısı kadar asil delege tespit olunur ve yedeklerde oy sayısına göre ayrıca sıralanır. 
Yedeklerinde asil delege olarak değerlendirilmesi yapılabilir. Örneğin; A listesinin yedek adayı B 
listesindeki asil adaydan daha fazla oy almış ise A listesindeki yedek aday asil delege olarak 
değerlendirilecektir. 

Tasnif ve puantaj sonucunda tespit edilen asil ve yedek delegeler sandık kurulunca ismen 
sıralanarak tutanak düzenlenir. (4 nolu tutanak). Tasnifin sonucunda kullanılan oy pusulaları ve  
Sandık Kurulu tutanakları bir zarf veya torbaya konularak mühürlenmek suretiyle kapatılır ve o 
bölgenin Ratelvak Temsilcisine bir tutanakla (5 nolu tutanak) Merkez Seçim Kuruluna iletilmek 
üzere teslim edilir. Tasnif sonucu düzenlenen 5 adet tutanağın birer suretleri Merkez Seçim 
Kuruluna Sandık Kurulunca bekletilmeksizin gönderilir. 

 
SEÇİM SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ : 
 
Madde 14- Merkez Seçim Kurulu seçim sonuçlarının, kendisine intikalinden itibaren 10 gün 

içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. 
 

BÖLÜM IV 
YÖNETİM KURULUNUN DELEGE 

SEÇİMİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLERİ 

 
GÖREV VE YETKİLERİ : 

Madde 15- Ratelvak Yönetim Kurulunun delege seçimleri ile ilgili görev ve yetkileri şunlardır; 
a) Asil ve yedek delege adedini tespit etmek, 
b) Delege seçimlerine katılacak üyelerin listelerini hazırlar ve seçimlerden 10 gün önce 

üyelere bildirimini yapar. 
c) Seçimlerden 10 gün önce, seçime katılacak üyelerin ve delege adaylarının sandık 

kurulunda bulunacak listelerini hazırlar ve Onur Kuruluna intikal ettirir. 
d) Seçim sonuçlarını, Merkez Seçim Kurulundan alınan bilgi ve esaslara dayanarak ilan eder. 
e) Seçim sonuçlarına göre delege olan üyelere ismen tebligat yapar. 
f) Delege kartlarını hazırlar. 
g) Delegelere ödenecek harcırah ve yevmiyelerin ödeme esaslarını tesit eder. 
h) Seçimlerin her türlü mali ve idari konularını düzenler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BÖLÜM V 
SON 

HÜKÜMLER 
 
 

İSTİSNA : 

Madde 16- “Vakıf Senedi” nin 47.maddesi hükmü gereğince emekli olduktan sonra 
hizmetlerden yararlananların Vakıf Organları için delege seçme ve seçilme hakları yoktur. 

 
Madde 17- Bu yönetmelikte ve “Vakıf Senedi”nde bulunan hususlarda Türkiye Cumhuriyeti 

Yüksek Seçim Kurulunun genel seçimlerde uyguladığı esaslara göre hareket edilir. Ayrıca; 
yapılacak işlerin merkez seçim kuruluna bildirilmesi gereklidir. 

Madde 18- Sandık kurulunda görev yapan başkan ve üyelere seçimin yapılacağı günün 
koşullarına göre yiyecek, içecek ve sair zaruri masraflarının karşılamak üzere Merkez Seçim 
Kurulunun önceden tespit edeceği miktar üzerinde günlük ödenir. 

Madde 19- Daha önce yürürlükte olan “Delege Seçim Yönetmeliği” tümüyle yürürlükten 
kaldırılmış olup bu yönetmelik Genel Kurulca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve Merkez 
Seçim Kurulu görevini yapan Onur Kurulu tarafından yürütülür. 
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