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BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ :
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Mensupları Sosyal Dayanışma, Tedavi, Eğitim
Yardımlaşması ve Emeklilik Vakfı Senedinin 18. Maddesi hükmü gereğince yapılması gereken delege
seçimlerinin esaslarını tespit etmektedir.
KAPSAM :
MADDE 2- Bu Yönetmelik Vakıf Senedinin 7. Maddesi hükmüne göre üye olanların delege seçme ve delege
seçilme haklarını kapsar.
YÜRÜTME :
MADDE 3- Bu Yönetmelik Genel Kurulca kabulü tarihinden itibaren, Vakıf Onur Kurulunca yürütülür.

BÖLÜM II
DELEGELİK DURUMU

DELEGE ADEDİ :
MADDE 4- Her seçim bölgesindeki 40 TRT Vakıf Üyesi için (1) delege seçilir. Artık üye sayısı
(25) yirmi beşi geçtiği takdirde bir delege ilave edilir.
DELEGELİK SÜRESİ :
MADDE 5- Delegelik süresi 2 yıldır. Delegelik seçimlerinin sonuçlandırılmasından ve Vakıf
Yönetim Kurulunca ismen tebligat yapılmasından sonra başlar ve gelecek delege seçimlerinin
yapılacağı tarihe kadar devam eder.

DELEGELİĞİN SONA ERMESİ :
MADDE 6sona erer.

Aşağıda yazılı durumlarda üyenin delegelik niteliği ortadan kalkarak delegeliği

a) Delegenin bir yazı ile delegelik görevinden istifa etmesi,
b) Delegenin seçildiği şehirden ayrılması,
c) Delegenin Vakıf üyeliğinden istifa etmesi.
Delegelikten istifa yazıları Merkezde (Ankara) Merkez Seçim Kurulu’na verilir. Taşrada
ise TRT Vakfı Temsilcileri kanalı ile bu yazılar Merkez Seçim Kurulu’na gönderilir. TRT Vakfı
temsilcileri bu yazıları en çok üç gün içinde ve en seri vasıta ile Merkez Seçim Kurulu’na
göndermek zorundadırlar.
VEKALET VERME VEYA YERİNE GÖREVLENDİRME :
MADDE 7- Delegeler, delegelik hak ve görevlerine dair tamamen veya kısmen herhangi bir
üyeye veya üçüncü şahsa vekalet veremezler ve yerlerine görevlendiremezler.
TEMSİL YETKİSİ :
MADDE 8- Delegeler ancak, kendi seçim bölgelerindeki TRT Vakfı üyelerini temsile
yetkilidirler.
DELEGELERİN HAK VE GÖREVİ :
MADDE 9- Delegeler, Vakıf Senedi’nin 20. Maddesinde belirtilen Genel Kurul üyelerinin tüm
haklarına sahiptirler. Ayrıca delegeler Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi konusunda
gerektiğinde Yönetime yardımcı olurlar.

BÖLÜM III
MERKEZ SEÇİM KURULU

KURULUŞU :
MADDE 10- Vakıf Senedinin 19. Maddesi hükmü gereğince TRT Vakfı Merkez Seçim Kurulu’
nu teşkil eder. TRT Vakfı Onur Kurulu’ nun örgütlenme şekli, Merkez Seçim Kurulu’ nun
örgütlenme şeklidir.

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 11- Merkez Seçim Kurulu’ nun görev ve yetkileri şunlardır.
aDelege seçimleri tarihini tespit etmek. Merkez Seçim Kurulu Olağan Genel
Kurulu’ nun yapılacağı yıllarda, Mart ayının ilk haftası içinde delege seçimlerinin yapılacağı
tarihi tespit eder.
bSandık Kurulunu teşkil etmek;
1Merkez Seçim Kurulu her seçim bölgesindeki üye sayısına ve görev
yerlerinin durumuna göre seçimde kullanılacak sandık sayısını tespit eder.
2Her sandık için Vakıf Senedi hükümleri gereğince o bölgede görevli en
yaşlı TRT Vakfı üyesini Sandık Kurulu Başkanı olarak görevlendirir.
3Her Sandık Kurulu’ nun görev yapacak bir asıl ve bir yedek olmak üzere
iki TRT Vakfı üyesini Sandık Kurulu üyeleri olarak görevlendirir.
c- Delege Seçimlerini yenilemek;
Herhangi bir seçim bölgesindeki delege seçimleri Vakıf Senedi hükümlerine göre
ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve prensiplere aykırı yapıldığı takdirde, o bölgeye mahsus
olmak üzere Merkez Seçim Kurulu, delege seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.
d- Eksik Delegeleri Tamamlamak;
Herhangi bir seçim bölgesindeki delege sayısı yedeklerinde, ilavesinden sonra o seçim
bölgesinin Genel Kurul’ da temsil olunacağı delege sayısından aşağı düşerse, Merkez Seçim
Kurulu o seçim bölgesine ait olmak üzere eksik bulunan sayıda asıl ve yedek delegelerin
tespiti için seçim yaptırabilir.
e- Delegeliği Onamak;
Merkez Seçim Kurulu, Sandık Kurulu Başkanlıklarının bildirdikleri delegelerin, üye
numaralarını, ad ve soyadlarını, seçim bölgelerini, asıl ve yedek durumlarını, Karar Defteri’ ne
yazarak delegeliklerini onar ve ilgililere bildirmek üzere durumu bir yazı ile en geç bir hafta
içinde TRT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’ na bildirir.
f- TRT Vakfı Yönetim Kurulu’ nca Tanzim Olunan Delege Kartlarını Onamak;
Merkez Seçim Kurulu Başkanı delege kartlarını onar ve ilgililere dağıtılmasını
sağlar.

BÖLÜM IV
YÖNETİM KURULU

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 12- TRT Vakfı Yönetim Kurulu’ nun delege seçimleri ile ilgili görev ve yetkileri
şunlardır:
a- Asıl ve Yedek Delege adedini Tespit Etmek;
Bu Yönetmeliğin 6. Maddesi hükmü gereğince, asıl ve yedek delege adetlerini
tespit eder.
b- Delege seçimlerine katılacak üyelerin seçmen kartlarını hazırlar ve seçimlerden
10 gün önce üyenin elinde bulunacak şekilde bunların dağıtımlarını yapar.
c- Seçimlerden 10 gün önce, seçime katılacak üyelerin Sandık Kurulu’ nda bulunacak
listelerini hazırlar. Bu listeleri Sandık Kurulu Başkanlarına gönderir.
d- Seçim sonuçlarını, Merkez Seçim Kurulu’ ndan alınan bilgi ve esaslara dayanarak
ilan eder.
e- Seçim sonuçlarına göre, delege üyelere ismen tebligat yapar.
f- Delege kartlarını hazırlar.
g- Seçimlerin her türlü mali ve idari konularını düzenler.

BÖLÜM V
SANDIK KURULU

KURULUŞ:
MADDE 13- Merkez Seçim Kurulu tarafından, bu Yönetmeliğin 13. Maddesinin (B) Fırkası
gereğince görevlendirilen Sandık Kurulu’ na, o bölgenin TRT Vakfı temsilcisi de asıl ve tabii
üye olarak katılır. Böylece Sandık Kurulu 1 Başkan, 2 Asıl ve 1 Yedek üyeden kurulur.
Birden fazla sandığın kullanılacağı seçim bölgelerinde TRT Vakfı temsilcisinin hangi sandıkta
görev alacağı Yönetim Kurulu’ nca belirlenir ve diğer sandıklar için birer asıl üye yine Yönetim
Kurulu’ nca tespit olunur.

GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 14- Sandık Kurulu Başkanlığı’ nın görev ve yetkileri şunlardır:
a- Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen, seçimde oy kullanacak üye
listelerini, seçim günü sandık başında bulundurmak ve bu listelerden bir suretini, bir hafta
önceden sandık mahallinde asarak ilan etmek,
b- Seçimde kullanılmak üzere gerekli miktarda zarf, kağıt, mühür, kalem, seçim
sandığı ve benzeri malzemeleri, seçim günü sandık başında bulundurmak,
c- Sandık Kurulu Üyelerinin seçim tarihinde belirtilen saatten yarım saat önce,
sandık başında göreve hazır olmalarını sağlamak, asıl üyelerden gelmeyen olursa yerine
yedeğini göreve çağırmak,
d- Bu Yönetmelikte yazılı tutanakları ve yazışmaları, usulüne uygun olarak ve
zamanında yerine getirmek,
e- Seçimler hakkındaki her türlü itiraz ve sair hususları gerekli belgeleri ile birlikte
Merkez Seçim Kurulu’ na bildirmek.

BÖLÜM VI
SEÇİMLERİN YAPILIŞI VE OY PUSULALARI

SANDIĞIN HAZIRLANMASI:
MADDE 15- Seçimin başlama saatinden 15 dakika önce, Sandık Kurulu Başkanı seçim
sandığının kapağını mühürler ve durumu bir tutanakla tespit ederek Kurul Üyelerine
imzalatır. Seçimlerde kullanılacak sandığın Milletvekilleri ve Mahalli Seçimlerde kullanılacak
sandığın evsafında olması gereklidir.
OY VERME İŞLEMİ:
MADDE 16- Oy verecek üyenin önceden seçmen listesinde adı bulunur. Üye boş bir zarf
alarak içerisine oyunu koyar ve kapatarak Sandık Kurulu huzurunda zarfı sandığa atar. Üye
bundan sonra listedeki yeri imzalar ve elinde bulunan seçmen kartını Sandık Kurulu Başkanı’
na imzalatır ve mühürletir.
OY VERME SÜRESİ:
MADDE 17- Oy verme süresi, seçimin başladığı saatten Merkez Seçim Kurulu’ nca daha önce
tespit edilmiş ve Sandık Kurulu Başkanlığı’ na bildirilmiş saate kadar devam eder. Ancak,
bitim saatinde sandık başında oy vermek için bekleyen üyeler bulunduğu takdirde, Sandık
Kurulu Başkanlığı’ nca bu üyeler sıraya alınır ve oylarını kullanmaları sağlanır.

OY KULLANACAK DELEGE SAYISI:
MADDE 18- Her üye, oy pusulasına ancak, o seçim bölgesinden seçilecek asıl delege adedi
kadar delege adayının ismini yazabilir. Her seçim bölgesinden seçilecek asıl delege adedi
Yönetim Kurulu’ nca saptanır. (Örneğin; A bölgesinden seçilecek asıl delege adedi 4 ise, her
üye oy pusulasına ancak 4 delege adayının imini yazabilir.)
Herhangi bir oy pusulasına o bölge için tespit edilmiş olan, asıl delege sayısından fazla isim
yazılmış ise, sondan başlamak üzere fazla yazılan isimler Sandık Kurulu Başkanlığı’ nca iptal
edilir. (Örneğin; asıl delege adedi 4 olan bir seçim bölgesinde oy pusulası üzerinde 6 adayın
ismi bulunuyor ise bunlardan sondan iki tanesi iptal olunur.)
Sandıktan çıkan zarf içinde aynı şahıslara verilmiş birden fazla oy pusulası bulunuyorsa, bu
takdirde bu pusulalardan bir tanesi geçerli sayılır. (Örneğin; zarftan iki pusula çıkmıştır. Her
iki pusulada da A,B,C,D şahıslarına oy verilmiştir. Bu takdirde bu pusulalardan biri geçerli
sayılacaktır.)
Şayet, zarf içerisinde birden fazla oy pusulası çıkmış ve bu oy pusulalarında da değişik
şahıslara oy kullanılmış ise zarfın içerisindeki pusulaların tamamı iptal olunur.
OY PUSULALARI:
MADDE 19- Seçimde kullanılacak oy pusulalarının özellikleri şunlardır:
a- Sandık Kurulu Başkanlığı’ ndan alınan boş mühürlü kağıda, üye tarafından
adayların isimleri yazılarak oy kullanılabilir.
b- Önceden Teksir edilmiş, matbaada bastırılmış veya daktilo ile hazırlanmış
bulunan oy pusulaları da geçerli sayılabilir.
OYLARIN TASNİFİ:
MADDE 20- Oy verme işlemi bittikten sonra (1) numaralı tutanakta en fazla oy alan adayın
isminden başlamak suretiyle ve oy sırasına göre adayların isimleri (2) numaralı tutanağa
geçirilir.
(2) numaralı tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir. Bunlardan bir ve ikinci nüshalar gerekli
tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra taahhütlü olarak Merkez Seçim Kurulu Başkanlığı’ na
üç gün içerisinde gönderilir.
Kullanılan oy pusulaları ile (1) numaralı tutanak bir zarfa konularak mühürlenmek suretiyle
zarf kapatılır ve zarfın arkası Sandık Kurulu Üyeleri ve Başkanı tarafından imzalanır. Bu zarf o
bölgenin TRT Vakfı temsilcisine bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanağın bir sureti de Merkez
Seçim Kurulu’ na gönderilir.

BÖLÜM VII
DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 21- Bu Yönetmelikte ve Vakıf Senedi’ nde bulunmayan hususlarda, Türkiye
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’ nun genel seçimlerde uyguladığı esaslara göre hareket
edilir. Ayrıca, yapılacak işlerin Merkez Seçim Kurulu’ na bildirilmesi gereklidir.
MADDE 22- Her bölgenin delege seçimlerine ait masrafları o bölgedeki TRT Vakfı Temsilcisi
tarafından karşılanır. Bunlara ait sarf evrakı temsilcilik tarafından mahsup edilir.
MADDE 23- Sandık Kurulu’ nda görev yapan Başkan ve Üyelere seçimin yapılacağı günün
koşullarına göre yiyecek, içecek ve sair zaruri masraflarını karşılamak üzere, Merkez Seçim
Kurulu’ nun önceden tespit edeceği miktar üzerinden günlük ödenir.

