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V. DONEM V AKIFLAR MECLiSi DYE SE(:iMi 
USUL ve ESASLARI 

BiRiNCi BOLUM 
Arna~, Kapsam ve Dayanak 

Madde 1- Koronavirils salgm1mn toplum saghg1 ve kamu dilzeni a<;1smdan olu~turdugu riski 
yonetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastahgm yay1hm h1zmm kontrol altmda 
tutulmas1 amac1yla V. Donem Vaklflar Meclisi Dye Se9iminin e_Devlet ilzerinden yapilmasma ili$kin 
usul ve esaslan belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu usul ve esaslar, 4 Numarah Cumhurba$kanhg1 Kararnamesinin 698. maddesi, 

18.09.2020 tarih ve 31248 say1h Resmi Gazetede yay1mlanan 
67 Numarah Cumhurba$kanhg1 Kararnamesinin 13 ve 14. maddesi geregince V. Donem Vak1flar 
Meclisi Dye Se9iminin e _ Devlet ilzerinden online olarak yapilmasm1 kapsar. 

Dayanak 
Madde 3- Bu usul ve esaslar, 4 Numarah Cumhurba$kanhg1 Kararnamesinin 698 . maddesi, 

18.09.2020 tarih ve 31248 say1h Resmi Gazetede yay1mlanan 
67 Numarah Cumhurba$kanhg1 Kararnamesinin 13 ve 14. maddesi geregince Genel Mtidilrlilk 
Makam1'mn 25 .09.2020 tarih ve E-110617 say1h Oluruna istinaden dilzenlenmWir. 

iKiNCi BOLUM 
Adaylarm Belirlenmesi ve Se~im i~Iemleri 

Meclis iiyeligine se~ilme ~artlan 
Mad de 4 - (I) Y eni vaklflar, millhak ve cemaat vak1flannca Meclis D yeligine se9ilebilmek i<;in 

a$ag1daki $aiilar aramr. 
a) Devlet Memurlan Kanununda belirlenen memur olma $artlanm ta$1mak, 
b) Yilksekogrenim mezunu olmak, 
c) Kesinle$IDi$ mahkeme karanyla vak1f yoneticiligi gorevinden ahnm1$ olmamak, 
<;) Millhak vak1flarda vaklf evlad1 olmak, 
(2) Genel Mildtirlilkte 657 say1h Dev let Memurlan Kanununa tabi kadrolu veya sozlqmeli olarak 

9ah$an personel meclis ilyeligine aday olamaz. 

Se~im kurulu ve gorevi 
Mad de 5 - ( 1) Se9imlere ili$kin i$1emleri ylirlitmek ve se9imi sonu9land11mak ilzere person el 

arasmdan belirlenecek yeterli say1da ilyeden se9im kurulu olu$turulur. 
(2) Se9im Kurulu; se9imlerin yilriltillmesini ve oylann a<;1klanmas1yla gorevli olup, bu gorevini 

se9im ve sonu9lann a<;1klanmas1 i$1eri bitinceye kadar arahks1z olarak slirdlirlir. 

Se~imin yap1h~ ~ekli ve zamam 
Madde 6 - (1) Meclis Uyesi se9imleri ile ilgili 9ah$malar, se9ilmi$ be$ ilyenin gorev silrelerinin 

bitiminden il<; ay once ba$1ar. 
(2) Se9imler internet ortammda e_Devlet ilzerinden online olarak yap1hr. 
(3) Se9im tarihi 29.12.2020 Sah olup, se9imden iki (2) ay once Kurumun resmi internet sitesi.nde 

ilan edilecektir. .1/l'. (}\ \. 
Se~imde oy kullanacaklar .: ;;-:.i·-. " §;:_· ~ .~· ' \ 

Madde 7 - (1) Se9imin yapild1g1 giln vak1f yoneticisi olarak gorev yapanlar oy ~k~\~·~ \ ~1: . ". 
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(2) Oy kullanacak vakif yoneticilerinin tespitinde Vak1f Bilgi Yonetim Sistemi VBYS 2.0 
kay1tlan baz almacaktir. 

(3) Vak1f yoneticisi; 
a) Yeni vak1flarda, vakfm yonetim orgam (Yonetim Kurulu/MUtevelli Heyet, vb.) hangisi 

ise bu organda Ba~kan olarak gorev yapan ki~i, 
b) MUlhak vakiflarda vakfm yoneticisi, 
c) Cemaat vak1flarmda ise yonetim kurulu ba~kamd1r. 

( 4) Her vak1f adma sadece bir (1) oy kullanma hakki vard1r. Bir ki~i birden fazla vakfm yoneticisi 
ise yoneticisi oldugu vakif say1s1 kadar oy kullamr. 

Meclis iiyesi adaylarmm belirlenmesi 
MADDE 8 - (1) Adaylar; se9im kuruluna iletilmek Uzere Ek-1 (Vak1flar Meclisi Oye Aday1 

Ba~vuru Formu)'deki formu doldurarak se9im tarihinden en az on be~ gUn once Genel MUdUrlUkte 
olacak ~ekilde gonderirler veya bizzat teslim ederler. Adayhk ba~vt1rulan aynca e-devlet Uzerinden de 
yapilabilir. E-devlet Uzerinden yapilan ba~vurularda Ek-1 deki formu ile birlikte, form ekinde talep 
edilen belgelerin onayh/imzah dijital kopyalan da sisteme yUklenir. 

Meclis iiyesi adaylarmm ilam 
Madde 9- (l)Meclis Oyesi se9ilme ~artlanm ta~1yan adaylann listesi, se9im tarihinden en az yedi 

gUn once Genel MUdUrlUgUn resmi internet sitesinde ilan edilir. 
(2) Listelere ilan tarihinden itibaren U9 gUn i9erisinde Genel MUdUrlUge itiraz edilebilir. itirazlar 

hakkmda itiraz1 takip eden gUnde karar verilir. 
(3) itiraz edilmeyen veya itiraz sonucu verilen karara gore dUzenlenen Meclis Uyesi adaylan 

listesinin alfabetik s1ralama yapilarak kesinle~en liste Kurumun resmi internet sitesinde yeniden ilan 
edilir. 

Se~im usul ve esaslan 
Madde 10 - (1) Se9im, se9im kurulu gozetiminde yeni vak1flar, mUlhak vak1flar ve cemaat 

vak1flan i9in aym gUn internet ortammda e _ Devlet Uzerinden online olarak yap1hr, 
(2) Se9imde kullamlacak yaz1hm platfo1munun temini ve yap1land11mas1 ile se9irn kurulunun 

sekretarya hizmetleri Vakif Hizmetleri Daire Ba~kanhgmca yUrUtUlUr. 
(3) Se9im kurulu se9im sUresince yaz1hm platformunun aktifligini ve se9imin yapilabilirligini 

kontrol etmekle yUkUmlUdUr. 

Oy verme i~lemi 
Mad de 11 - (1) Vakfm yoneticisi d1~mdakiler oy kullanamazlar. 
(2) Se9im gUnU saat 09.00-16.00 aras1 oy ve1me sUresidir. 
(3) Oy venne i~lemi ilan edilen gUn ve saatte Vakiflar Meclisi Oye Se9imi Platformu arac1hg1 ile 

e_Devlet Uzerinden internet ortammda ger9ekle~tirilir. 

Sand1klarm aplmas1 ve oylarm tasnifi 
Madde 12- (1) Adaylann ald1g1 oylar se9im sonunda Vak1flar Meclisi Oye Se9irni Platformu 

Uzerinden raporlamp almarak tutanaga yaz1hr. 
(2) Se9im sonunda yapilacak itirazlar se9im sUrecini durdurmaz. 
(3) Tasnif i~inin dUzeni ve idaresi se9im kurulu ba~kanma veya onun bulunmamas1 halinde 

gorevlendirecegi se9im kurulu Uyesine aittir. 
(4) Adaylann ald1klan oylar belirlendikten soma, en yUksek oy alandan a~ag1ya,dog1; s1ralamr 

ve se9ilecek asil ve yedek Uyeler en yuksek oy alandan ba~lamak Uzere belirlenir. .1~~ -~'<.Ji • {) ,, , 
(5) Listelerde tespit edilen adaylar arasmda e~it say1da oy alm1~ olanlar bulundtigu.t_akqi: s:9· 1 
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(6) Asil ve yedek ilyelerin s1ralanrnas1 bu surette ayn ayn belirlenir ve tutanaga asil ve yedek 
ilyelerin adlan yaz1hr. 

Tutanak 
Mad de 13- (1) Sec;:im sonucunda dtizenlenecek tutanaga; 
a) Sec;:imlerin yapild1g1 tarih ile sistem ilzerinden sec;:im sonuc;:lannm ac;:1kland1g1 saat, 
b) Oy kullanan valuf yonetici say1s1, 
c) Ttim adaylar ile Valuflar Meclisine asil ve yedek ilye olarak sec;:ilenlerin ald1klan oy say1sma 

gore ad ve soyadlan ile oy miktarlan, 
d) Sec;:im sonucunun hazir bulunanlara duyuruldugu, 
e) E~it oy alan adaylar arasmda kurayla sec;:im yap1lm1~sa bu husus ve adaym ad, soyad ve TC 

Kimlik Numaras1, 
1) Oy verme i~lemlerinin Kanuna ve bu Yonetmelige aykm olduguna <lair itiraz ve ~ikayetler, 
yaz1hr. 
(2) Be~ nilsha olarak dtizenlenen tutanak sec;:im kurulu tarafmdan imzalamr. Tutanaklann birer 

ornegi bir tam i~ gilnil Valuflar Genel Mtidtirltigil hizmet binasma asilmak suretiyle ve Genel 
Mtidtirliigtin resmi internet sitesinde yaymlanmak suretiyle gec;:ici sec;:im sonuc;:lan ilan edilir. Bu ilan 
aynca bir tutanaga baglamr. 

(3) Sec;:imle ilgili belgelerin birer ornegi tic;: ay silreyle Meclis btirosunda saklanmak ilzere Genel 
Mtidtirltige verilir. 

itirazlar ve incelenmesi 
Madde 14- (1) Oy kullanan vak1f yoneticileri ile adaylar gec;:ici sec;:im sonuc;:lanna ili~kin 

itirazlanm, ilan silresinin bitiminden itibaren bir giln ic;:erisinde yaz1h olarak sec;:im kuruluna yaparlar. 
itirazlar ayru giln incelenir ve karara baglamr. itiraz ilzerine verilen kararlar idari i~lemler bak1mmdan 
kesindir. itirazlann karara baglanmasmdan hemen sonra, itiraz olmamas1 halinde ise gec;:ici sec;:im 
sonuc;:lanmn ilanmdan bir tam giln sonra kesin sonuc;:lar Genel Mtidtirltik binasmda bir tam i~ gilnil 
asilmak ve Genel Mtidtirltigiln resmi internet sitesinde yaymlanrnak suretiyle ilan edilir. 

(2) Vak1f yoneticisinin sec;:imde oy kullarnnamas1/kullanamamas1 itiraza konu edilemez. 

Bildirim 
Madde 15 - (1) Sec;:im kurulu, Meclis Uyeligi kesinle~enlere derhal yaz1h bildirimde bulunur. 

Se~imlerin iptali 
Madde 16 - (1) Sec;:imlerin yapilmasma engel bir durumun olu~mas1 veya sec;:ime yapilan 

itirazlann degerlendirilmesi sonucunda sec;:imin yenilernnesine karar verilmesi halinde aym yontemle 
silresi bir haftadan az, bir aydan fazla olmamak ilzere sec;:imin yenilenecegi tarih ve saat tespit edilerek 
Gene! Mtidtirltigiln resmi internet sitesinde yaymlanrnak suretiyle ilan edilir. Bu ilan aynca bir tutanaga 
baglamr. 

(2) Sec;:im aym adaylarla yenilenir. 
(3) Yenilenen sec;:imler sonuc;:lanmcaya kadar mevcut Meclis Uyeleri gorevlerini silrdtirtirler. 

U<;UNCU BOLUM 
Diger Hiikiimler 

Madde 17- Bu usu! ve esaslar Vakiflar Gene! Mtidlirilniln onay1 tarihinde yilrlirliige girer. 

Madde 18- Bu usu! ve esaslan Vak1flar Genel Mtidtirli yilriltilr. 

3 




