
Kıymetli Üyelerimiz;  

Sendikamızın 1. Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2021 tarihinde ANKARA THE GREEN PARK 

HOTELS’de aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Genel Kurul üyelerimizin ve misafirlerimizin 

katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

TELEVİZYON YAYINCILARI İŞVEREN  SENDİKASI (TVSEN)  

1. OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ 

1. Yoklama ve Açılış 

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi 

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

4. Genel Başkanın Açış Konuşması 

5. Ana Tüzük Değişikliklerinin ve Diğer Yönetmeliklerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, 

a) Ana Tüzük Tadil Raporu, 

b) Mali Yönetmelik ve Tahmini Bütçe Raporu, 

6. Merkez Yönetim Kurulu’na Verilecek Yetkilerin Genel Kurulun Onayına Sunulması, 

7. Zorunlu Organların Seçimi (Saat 14:00 – 15:00  Arası) 

a) Merkez Yönetim Kurulu, (Asil ve Yedek) 

b) Merkez Denetleme Kurulu, (Asil ve Yedek) 

c) Merkez Disiplin Kurulu, (Asil ve Yedek) 

8. Kapanış. 
 

Genel Başkan Vekili sayın Özgür Fetih DEMİRDAŞ, Türkiye’nin dört bir tarafından Genel 

Kurulumuza katılan üye ve misafirleri selamlayarak Genel Kurulu yönetmek üzere tarafına bir divan 

teşekkülü önergesi verilmiş oluğunu, bir başka önergesi olanların kendisine ulaştırması gerektiğini 

ifade etti bir başka önerge gelmediğinden 9 üye imzalı olarak verilen önerge ile  Divan Başkanlığına 

Av. İlyas TOPÇUOĞLU’nun, Divan Katip Üyeliklerine Av. Özgün Bora KOÇ ile Yavuz KOÇAK’ın 

önerildiğini belirterek bu önergeyi okuyarak Genel Kurul’un oyuna sundu ve yapılan oylamada önerge 

oy birliği ile kabul edildi ve Divan heyeti yerini aldı. 

Divan Başkanı İlyas TOPÇUOĞLU haziruna şahsına ve diğer arkadaşlarına olan teveccüh ve 

güvenden dolayı teşekkür ederek, Genel Kurulumuzun özelde Sendikamıza genelde sektörümüze ve 

çalışma hayatına hayırlar getirmesini dileyerek sonuçları itibariyle şimdiden hayırlı uğurlu olsun 

dileklerini ileterek önceden ilan edilen gündemi okudu ve haziruna gündeme ilave edilmesine veya 

gündem maddelerinde değişiklik yapılmasına dair önerisi olan var mı diye sordu.  

Her hangi bir öneri gelmediğinden önceden ilan edilmiş olan Genel kurul Gündemi 

çerçevesinde genel kurulumuzun icra edilmesi hususunu genel kurul hazirununun oyuna sundu ve oy 

birliği ile kabul edildi ve Genel Kurulumuz buna göre icra edilmeye başlandı. 

Gündemin 3’üncü maddesi, Divan Başkanı tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anarak başta 

ulu önderimiz ATATÜRK olmak üzere tüm şehitlerimiz için huzirunu 1 dakikalık Saygı duruşuna davet 

etti, gösterilen saygı duruşunun  ardından İstiklal Marşımızın okunması suretiyle tamamlandı. 

Gündemin 4’üncü maddesi, Genel Başkanın genel kurulumuzu selamladıktan sonra içerik 

olarak özetle; yayıncılık sektörünün sorunlarından, çözüm yolarından, birlikteliğin ortaya koyacağı 

kuvvetten, televizyon yayıncılığının yıllardır aşılamayan engellerini kaldırmak için birlikte olmak 

gerektiğine ve sendikamız özeline dair konularda yapmış olduğu  açış konuşmasının ardından Ana 

Tüzük Değişikliklerinin ve Diğer Yönetmeliklerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, başlıklı  5. 

Maddesine geçildi. 

Divan başkanı, Geçici Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanmış olan  Ana Tüzük Tadil 

Raporunun ve Mali Yönetmelik ve Tahmini Bütçe Raporunun divana ulaştığını ve raporların öncesinde 

üyelere dağıtıldığını, üyelerin okumak ve incelemek için yeterli zamanının olduğunu salgın nedeni ile 

kalabalık ortamda mümkün olduğunca daha az zaman geçirebilmek amacıyla bu raporların haziruna 

okunup okunmaması hususunu Genel Kurulun oyuna sunacağını belirtti, herhangi bir itiraz gelmemesi 

üzerine yapılan oylama da bu husus oy birliği ile kabul edildi.  

  

Gündemin 5. Maddesi (a) fıkrası çerçevesinde divana sunulan (EK-2) Ana Tüzük Tadil 

raporunun Divan Başkanı tarafından maddeler halinde mi yoksa bir bütün olarak mı Genel Kurulun 



oyuna sunulması hususunu Genel Kurul’a sundu ve oy birliği ile bir bütün halinde oylanması 

kararlaştırıldı. Ayrıca  Lehte yada aleyhte söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen 

olmaması üzerine Ana Tüzük Tadil Raporu Genel Kurula üyelerine dağıtıldığı ve Divan Başkanlığına 

sunulduğu şekli ile Genel Kurulun oyuna sonuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 
  

Divan Başkanı, Gündemin 5’inci maddesinin (a) fıkrasının görüşülmesinin ve karara 

bağlanmasının tamamlandığını belirterek Gündemin 5’inci maddesinin (b) fıkrasının görüşülmesine 

geçilmeden önce 1. Olağan Genel Kurulumuzun Zorunlu Organlar seçimine saat 13.00’da 

başlanılması ve adaylık müracaatlarının saat 11:15’e kadar divana ulaştırılmasını, gündemin 6. 

Maddesinin görüşülüp karar bağlanmasını  müteakip te adaylık listelerinin güncellenerek 

kesinleştirileceğini ifade etti ve bu hususu Genel Kurul Üyelerinin oyuna sundu, yapılan oylamada bu 

hususlar oy birliği ile kabul edildi. 
 

 Gündemin 5. Maddesinin (b) fıkrası çerçevesinde divana sunulan (EK-3) Mali Yönetmelik ve 

Tahmini Bütçe Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Divan Başkanı tarafından 

Mali Yönetmelik Raporu ile tahmini bütçenin maddeler halinde mi yoksa bir bütün olarak mı Genel 

Kurulun oyuna sunulması hususunu Genel Kurul’a sundu ve oy birliği ile bir bütün halinde oylanması 

kararlaştırıldı. Lehte yada aleyhte söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen 

olmaması üzerine, Mali Yönetmelik ve Tahmini Bütçe Raporunun  Genel Kurula üyelerine dağıtıldığı 

ve Divan Başkanlığına sunulduğu şekli ile Genel Kurulun oyuna sonuldu.   

 Yapılan bu oylamada Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) Mali Yönetmeliği ve 

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2024 tarihleri arası uygulanacak dört yıllık tahmini bütçe oy birliği ile  

kabul edilerek gündemin bu maddesinin görüşülmesi tamamlandı. 
 

 Gündemin 6. ıncı Maddesi’nin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı, Merkez Yönetim 

Kurulu’na verilecek yetkiler başlıklı Gündemin bu maddesi ile ilgili Divana 11 üye imzalı bir 

önergenin ulaştığını belirtilerek başka bir önerge olup olmadığını sordu. Divana başka bir önerge 

gelmediğinden verilen önerge, Divan Katip Üyesi Yavuz KOÇAK tarafından haziruna bütünüyle 

okundu ve Genel Kurul’un oyuna sunuldu yapılan bu oylamada, Merkez Yönetim Kurulu’na verilecek 

yetkilerin belirtildiği bu önerge oy birliği ile kabul edildi. 
 

 Divan Başkanınca, zorunlu organlara adaylık için divanca verilen süre içerisinde divana bir  

aday listesinin ulaştığı, bu listenin tek tek okunacağı, ad veya soy isimde hata olması halinde divana 

müracaat edilerek düzeltilmesinin gerektiği söylendi. Divana gelen listede yer alan isimler Divan 

Katip Üyesi Yavuz KOÇAK tarafından  haziruna okundu, her hangi bir itiraz gelmemesi üzerine Divan 

Başkanı, müracaatların oy pusulası haline dönüştürülmesi hususunu genel kurulun oyuna sundu ve 

okunduğu şekli ile oy pusulası haline getirilmesi oy birliği ile kabul edildi. 
  

  Bu arada Divana 5 üye imzalı bir önerge verildi. Verilen bu önergede özetle; Ülkemizde 

yayıncılık sektörünün gelişiminde ve Sendikamızın kuruluş aşamasında büyük hizmetlerde bulunan 

sayın Cavit BAYDUR ‘a Sendikamız Ana Tüzüğünün 7. Maddesi çerçevesinde "FAHRİ ÜYELİK" 

unvanı verilmesinin ayrıca yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulunca Genel Başkan Danışmanı olarak 

görevlendirilmesinin teklif edildiği bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu ve okunduğu şekli ile oy 

birliği ile kabul edildi. Genel Başkan Mehmet Okan KAYA’ nın yaptığı kapanış konuşmasının ardından 

Divan Başkanınca Genel Kurul sonlandırıldı. 
 

 Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından Sendikamız Zorunlu Organlarının 

seçimleri sonuçlandırıldı. Yapılan seçimlerde ise aşağıdaki Seçim sonuç tutanağından da görüleceği 

üzere Genel Başkanlığa Mehmet Okan KAYA, Genel Başkan Vekilliğine Özgür Fetih DEMİRDAŞ, 

Genel Başkan Yardımcılıklarına ise Mehmet Emin GÜZBEY, İbrahim ASALAN, Yunus EVLİYAOĞLU 

ve Mustafa EREN  seçilmişlerdir.   

 

           

        Saygılarımızla 

Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası 

          Merkez Yönetim Kurulu 

 



 

 

 


