T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DUYURU
4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 698. ve 700. maddeleri gereğince Vakıflar
Meclisine; yeni vakıflardan üç asil üç yedek, mülhak ve cemaat vakıflarından ise birer asil
ve birer yedek üye olmak üzere toplam beş asil ve beş yedek üyenin seçimi yapılacaktır.
Önceki dönemlerde fiziki ortamda yapılan Vakıflar Meclisi Üye Seçiminin, koronavirüs
salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal
izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması
amacıyla V. dönemde e_Devlet üzerinden online olarak yapılmasına karar verilmiştir.
29.12.2020 Salı günü 09.00-16.00 saatleri arasında e_Devlet üzerinden online olarak yapılacak
olan seçim, “V. Dönem Vakıflar Meclisi Üye Seçimi Usul ve Esasları” doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
Seçimde Oy Kullanacaklar:
1- Önceki seçimlerde vakıf adına oy kullanacak kişiler “Temsilci Bildirimi” ile Kurumumuza
bildirilmekteyken, bu seçimde vakfın yöneticisi oy kullanacağından, vakıflar ayrıca
temsilci bildiriminde bulunmayacaklardır.
Seçimin yapıldığı gün;
 Yeni vakıflarda, vakfın yönetim organı başkanı,
 Mülhak vakıflarda, vakıf yöneticisi,
 Cemaat vakıflarda ise yönetim kurulu başkanı
olarak görev yapan kişiler oy kullanacaklardır.
2- Oy kullanacak vakıf yöneticilerinin tespitinde Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS 2.0)
kayıtları dikkate alınacağından, VBYS 2.0 da yer alan vakfın yönetim organı üye bilgileri
güncel bilgi olarak kabul edilecektir.
Bu sebeple, vakıflar VBYS 2.0 da kendi kullanıcı ekranında “Vakıf Bilgilerim” menüsünde
yer alan “İşlemler” bölümündeki “Kişiler” satırından vakfın güncel yönetim organı
üyelerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Zira oy kullanacak vakıf yöneticilerin tespiti bu
bölümden sağlanacaktır. (EK-1)
Vakıf yöneticilerinin oy verme işleminde sorun yaşamaması için vakıf yönetim organı
olmayan veya güncel olmayan vakıflar, Yönetici Değişiklik Bildirimlerini Vakıflar
Yönetmeliğinin 15. maddesi doğrultusunda yapması gerekmektedir.
3- Her vakfın sadece bir (1) oy kullanma hakkı vardır. Bir kişi birden fazla vakfın yöneticisi
ise yöneticisi olduğu vakıf sayısı kadar oy kullanabilir.
Meclis Üyeliğine Seçilme Şartları:
Aşağıdaki şartları taşıyanlar, Vakıflar Meclisi Üyesi seçilmek üzere başvurabilirler.






Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenen memur olma şartlarını taşımak,
Yükseköğrenim mezunu olmak,
Kesinleşmiş mahkeme kararıyla vakıf yöneticiliği görevinden alınmış olmamak,
Mülhak vakıflarda vakıf evladı olmak,
Genel Müdürlükte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kadrolu veya sözleşmeli
olarak çalışmamak,

Meclis Üyesi Adaylığı:
Adaylar; seçim kuruluna iletilmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi
(https://www.vgm.gov.tr)
“Mevzuat/Genelge” bölümünden ya da direkt olarak
(https://cdn.vgm.gov.tr/mevzuat/ek-1-vakiflar-meclisi-uye-adayi-basvuru-formu.doc) linkinden temin
edecekleri Ek-1 Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formunu doldurarak en geç 14.12.2020
Pazartesi günü mesai bitimine kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire
Başkanlığında olacak şekilde posta ile gönderecek ya da bizzat elden teslim edeceklerdir. Son
başvuru tarihinden sonra Genel Müdürlüğe yapılan başvurular ile Bölge Müdürlüklerimize
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, Adaylık başvuruları online olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi
(https://www.vgm.gov.tr)
üzerinden
ya
da
direkt
olarak
(https://meclisuyesecimi.vgm.gov.tr/AdaylikBasvurusu.aspx) linkinden de yapılabilecektir. Online
olarak yapılan başvurularda Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formunun ekinde talep edilen
belgelerin onaylı/imzalı dijital kopyaları sisteme yüklenecektir. 14.12.2020 Pazartesi
gününden sonra online olarak da başvuru yapılamayacaktır.
Meclis Üyesi Adaylarının İlanı:
Meclis Üyesi seçilme şartlarını taşıyan adayların listesi 22.12.2020 Salı günü Vakıflar Genel
Müdürlüğünün resmî internet sitesinde (https://www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup ayrıca,
vakıflar VBYS 2.0 da kendi kullanıcı ekranında “Vakıflar Meclisi Üye Seçimi Aday Listesi”
menüsünde Meclis Üyesi Adaylarını ve özgeçmişlerini görebileceklerdir. Mevzuatta değişiklik
olması halinde, bu değişiklikler kamuoyu ile paylaşılacak ve uygulanacaktır.
Oy Verme:




Yeni ve cemaat vakıflarında yönetim kurulu başkanı, mülhak vakıflarda ise vakıf
yöneticisi olarak görev yapanlar oy kullanabileceklerdir.
Oy verme işlemi 29.12.2020 Salı günü 09.00-16.00 saatleri arasındadır.
Oy verme işlemi ilan edilen gün ve saatte Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet
sitesi
(https://www.vgm.gov.tr)
üzerinden
ya
da
direkt
olarak
(https://meclisuyesecimi.vgm.gov.tr/OyKullanma.aspx) linkinden Vakıflar Meclisi Üye
Seçimi Platformu aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Seçimin Zamanı ve Yeri:
Tarih :
Saat :
Yer :
Adres :

29.12.2020 Salı günü
09:00 – 16:00 saatleri arası
e_Devlet üzerinden
(https://www.vgm.gov.tr) - (https://meclisuyesecimi.vgm.gov.tr/OyKullanma.aspx)

Seçim Yardım Masası
(312) 415 51 86
(312) 415 51 83
(312) 415 51 78
(312) 415 51 85
(312) 415 54 29
(312) 415 54 28

(312) 415 51 71
(312) 415 51 59
(312) 415 51 73
(312) 415 53 11
(312) 415 54 63

İLAN OLUNUR

EK-1
VAKIFLAR MECLİSİ ÜYE SEÇİMİNDE
VAKIF ADINA OY KULLANACAK KİŞİNİN
KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Kurumsal internet adresimizden

(www.vgm.gov.tr)
Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi’ne
(VBYS 2.0) tıklayınız.

VBYS 2.0’a kullanıcı adı
ve şifrenizle giriniz.
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“Vakıf Bilgilerim”
menüsüne tıklayınız.

“Kişiler” menüsü altındaki
Yeni Vakıflarda ve Cemaat Vakıflarında; “Yönetim Kurulu Üyeleri”
Mülhak Vakıflarda ise; “Yöneticiler”
alt menüsüne tıklayınız.
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Görevi;
Yeni Vakıflarda ve Cemaat Vakıflarında; “Başkan”
Mülhak Vakıflarda ise; “Mülhak Vakıf Yöneticisi”
olan kişi, Vakıflar Meclisi Üye Seçiminde
vakıf adına oy kullanabilecek kişidir.
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