
Kıymetli Üyelerimiz;  

Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu 28 Ocak 2023  tarihinde HAR GRUP toplantı salonunda 
aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Genel Kurul üyelerimizin ve misafirlerimizin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. 

 
TELEVİZYON YAYINCILARI İŞVEREN  SENDİKASI (TVSEN)  

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU GÜNDEMİ 
1. Yoklama ve Açılış 
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi 
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
4. Olağanüstü Genel Kurul’a ilişkin Konuşmalar (Yönetim Kurulu Üyeleri) 
5. Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 2021 tarihli ve E-74071012-

450-30366 yazısına istinaden, Sendikamız Ana Tüzüğünün 30. Maddesinin 24. Fıkrasının Tüzükten 
Yönetim Kurulunca çıkartılması kararının Genel Kurul’un oyuna sunulması, 

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 12 üye imzalı olarak verilen (EK-1) önerge ile  Divan Başkanlığına Av. Özgün Bora KOÇ’un, 
Divan Katip Üyeliklerine ise Cavit BAYDUR’un ve Halil HALİSYAMA’nın 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 haziruna, şahsına ve diğer arkadaşlarına olan teveccüh ve güvenden dolayı teşekkür 
ederek, Genel Kurulumuzun özelde Sendikamıza genelde sektörümüze ve çalışma hayatına hayırlar getirmesi 
temennisi ile sonuçları itibariyle şimdiden hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti ve icra edilen Genel Kurulun 
Olağanüstü olduğunu bu nedenle önceden ilan edilen gündem maddelerinde değişiklik yada madde ilave 
edilmesi söz konusu Genel Kurulun önceden ilan edilen gündem çerçevesinde gerçekleştirileceğini haziruna 
beyan etti.  

 

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 Başkan Yardımcısı Sayın Yunus EVLİYAOĞLU  
genel kurulumuzu selamladıktan sonra içerik olarak özetle; yayıncılık sektörünün sorunlarından, çözüm 

yolarından, birlikteliğin ortaya koyacağı kuvvetten, televizyon yayıncılığının yıllardır aşılamayan   engelleri 
ortadan kaldırmak için öncelikle;  

Sendikamızın genel merkezi olarak kullanılacak hizmet binamızın  sesimizi daha güçlü bir şekilde 
duyurmak için yapacağımız ortak canlı yayınlar için bir stüdyo kurulacağından, 

Bugün için 21 olan üye sayımızı Rtük’e kayıtlı lisanslı tüm yayıncılar ile görüşerek daha da 
arttıracağından, 

Bununla birlikte; ulusal ana akım medya kuruluşlarını ziyaret edip Tv-sen’e temsilci atayarak, 
Sendikamıza  üye olmalarının sağlanmasının hedeflendiğinden, 

TBMM, Rtük ve Türksat gibi devletimizin tüm kurumları ile görüşerek, sektörümüzün sorunlarının ve 
çözüm önerilerinin sunulması ve bunların takibinin yapılmasının  sağlanacağından,. 

Varlık fonu, Bakanlıklar ve devlet kurumları ile diğer kurumsal firmalarla görüşmeler yapılarak, yerel 
televizyonlara da reklam payında yer verilmesinin talep edileceğinden, 

Tv-sen’in tanıtımının sağlanması, etkinliğinin arttırılması ve iletişim başkanlığı gibi değerli kurumlara 
akredite edilmesine gayret gösterileceğinden, 

Bütün bu ifade edilenlerden  daha da önemlisi, sürekli olarak bir araya gelinerek, ortak aklın 
oluşturulması, birliktelik ruhumuzun güçlendirilmesi ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparak gerekli 
adımların hep birlikte atılacağından bahisle konuşmalarını tamamladı.  



 
Gündemin 5. Maddesi,  
Divan başkanı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 19-10-2020 tarihli ve E-17639301-552-

02-03-02-2373806 sayılı “Tüzük İncelemesi” konulu yazısında özetle “6356 sayılı Yasanın 11. Maddesinin (a) 
bendi gereği organların seçimi genel kurulların görevleri arasında sayılmış, 16. Maddesinin birinci 
fıkrasında genel kurul dışında yapılan delege seçimlerinin üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy ve 
döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılacağı hükmüne yer verildiğinden tüzüğün 30. Maddesinin 
birinci fıkrasının yirmi dördüncü bendinin sendika tüzüğünden çıkarılmasının gerektiği söz konusu 
aykırılığın giderildiği tüzüğün Bakanlığa gönderilmesi gerektiği” hususu Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla 
İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmiş, Söz konusu durum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 28-04-2021 
tarihli ve E-17639301-552-99-1046 sayılı “Tüzük İncelemesi” konulu yazısı ile İl Sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürlüğüne tekrar bildirilerek Sendika Genel Kurulunda, ilk yazıları doğrultusunda yeniden düzenlenmiş 
sendika tüzüğünün Bakanlığa gönderilmesinin istendiği Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürlüğünün 18-05-2021 tarihli ve E-74071012-450-30366 yazısı ile sendikamızca bu yazının elden 
alınmasını müteakip öğrenilmiştir. 

 

Yönetim Kurulunca konu hakkında yapılan inceleme neticesinde Sendika Ana Tüzüğünün Genel 
Kurulun Görev ve Yetkileri başlıklı 22. Maddesinin 1. Fıkrasında Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu 
Üyeleri ile Konfederasyon delegelerini seçmek, hususunun düzenlenmiş olduğu, bu düzenlemeye sehven Sendika 
Ana Tüzüğünün 30. Maddesinin 24. Fıkrasında yer verildiği bu nedenle Tüzüğün 30. Maddesinde  “Yapılacak 
ilk Genel Kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce 
kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen Tüzük ve Yönetmelik değişikliği gibi konular hakkında 
genel kurulca verilen yetkiye göre değişiklik yapmak,” şeklinde düzenlenmiş 34. Fıkrası çerçevesinde, 
Yönetim Kurulunun 10 Haziran 2021 tarihli ve 02 sayılı toplantısında Sendikamız Ana Tüzüğünde gerekli 
düzeltme yapılarak son şekli ile hazırlanan Ana Tüzük Bakanlığa gönderilmek üzere İl sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürlüğüne gönderilmesi kararlaştırılmış ve gereği yapılmıştır şeklindeki açıklamalardan sonra, 

Divan Başkanı Yasaya uygun olmayan bu hususta Yönetim Kurulunca yapılan bu düzeltme işleminin 
oylarınıza sunuyorum dedi ve yapılan oylama da bu husus katılanların oy birliği ile kabul edildi.  

Bu arada, Divan Başkanı, Olağanüstü Genel Kurulumuzun Zorunlu Organlar seçimine saat 14.00’da 
başlanılacağı, adaylık müracaatlarının saat 12:00’a kadar divana ulaştırılmasını, divanca okunacak adaylık 
listelerinin varsa hataların düzeltilerek kesinleştirileceğini ifade etti ve bu hususu Genel Kurul Üyelerinin 
oyuna sundu, yapılan oylamada bu hususlar oy birliği ile kabul edildi. 
 

 Gündemin 6. ıncı Maddesi’nin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu’na 
verilecek yetkiler başlıklı Gündemin bu maddesi ile ilgili Divana 12 üye imzalı bir önergenin ulaştığını 
belirtilerek başka bir önerge olup olmadığını sordu. Divana başka bir önerge gelmediğinden verilen önerge 
Divan Başkanı tarafından haziruna bütünüyle okundu ve Genel Kurul’un oyuna önce maddeler halinde sunuldu 
bu oylamada yalnızca önergenin 4. Maddesi 13 kabul oyuna karşın 1 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. 
Daha sonra bütün olarak bir kez daha Genel Kurul hazirununun 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 Başkanı 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. 
  Genel Başkan Yardımcısı Yunus EVLİYAOĞLU’ nun 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 Yunus EVLİYAOĞLU, Genel Başkan Vekilliğine Özgür Fetih DEMİRDAŞ, Genel Başkan 
Yardımcılıklarına ise, İbrahim ASLAN, Tarık ÇANAK, Mustafa EREN ve Vehbi Bülent ÇELİK seçilmişlerdir.   

 

           
        Saygılarımızla 

Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası 
          Merkez Yönetim Kurulu 
 
 



 

 


