
ETMK 12. OLAĞAN GENEL KURULU 

Programlandığı gibi 8 Nisan 2012 tarihinde Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde, aşağıda 

belirtilen gündem çerçevesinde, 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 

AÇILIŞ 

Yönetim Kurulu Başkanı Berna Dalaman açılış konuşmasını yaptı. 

DİVAN HEYETİ SEÇİMİ 

Divan Heyeti seçimi yapıldı. Divan Heyeti olarak; 

- Divan Heyeti Başkanı olarak Tevfik Balcıoğlu, 

- Divan Üyesi olarak Berna Baran, 

- Divan Üyesi Yazman olarak ise Merve Aydın, oy birliği ile seçildi.  

SAYGI DURUŞU  

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu katılımcıları saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı. 

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU  

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, faaliyet raporunu sunmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Berna 

Dalaman’ı konuşmaya davet etti. 

Başkan Berna Dalaman, faaliyet raporunu okumak için söz aldı. 

Katılımcılardan Çağrı Şahin söz istedi. Başkan Berna Dalaman tarafından söz verilen Çağrı Şahin, 

Ankara Şube Kurucu Üyeleri arasına isminin eklenmesi gerektiğini hatırlattı. İsmi 3 kişilik kurucu 

üyelerinin arasına eklendi. 

Başkan Yardımcısı Gamze Güven, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu sunmak için söz aldı. 

Başkan Yardımcısı Gamze Güven ve Başkan Berna dönüşümlü olarak Yönetim Kurulu Faaliyet 

Raporu’nu okumaya devam etti. 

 

MALİ BÜTÇE RAPORUNUN OKUNMASI 

Başkan Berna Dalaman, Mali Bütçe Raporu’nu okumak üzere Sayman Orhan Daybelge’yi konuşmaya 

davet etti. 

Mali Bütçe Raporunu okumak üzere Yönetim Kurulu Sayman’ı Orhan Daybelge söz aldı. 

- Katılımcılardan Fatih Akan İstanbul Şube’ye ayrılan 68.000 liranın ne için olduğunu sordu. 

Sayman Orhan Daybelge, İSTKA için alınan bağışın İstanbul Şube’ye ayrıldığını açıkladı, fatura 

kesilmesi için ilk önce Merkez’e geçen paranın İstanbul Şube’ye aktarılarak ETTA’ ya geçirildiği 

açıklandı. 



- Çağlar Şahin söz alarak ETTA için yapılan ödemeler hakkında soru sordu. Başkan Yardımcısı 

Gamze Güven ödemelerin mevzuat gereği fatura şeklinde kesilerek yapılması gerektiği şeklinde 

açıklama yaptı.  

- Gülay Hasdoğan, Design Turkey’in tüm gelirleri dernek kasasına giriyor ve Design Turkey için 

harcanıyor. ETTA’nın bağımsız bir kasası olduğu için, giden harcamaların bu raporlarda 

bulunmadığı ile ilgili söz aldı. 

- Design Turkey ile ilgili açıklama yapmak için, Başkan Berna Dalaman söz aldı.  

- Ayberk Yağız söz istedi. Konsolide bağış ve yardımlar isimli kısım ile danışmanlık için ödenen 

ücret hakkındaki açıklamayı teyit ettirdi. 

DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNMASI 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, usulen soruların Mali Bütçe Raporunun okunması sırasında 

sorulmasının yanlış olabileceği ile ilgili açıklama yaparak, Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması 

üzere Fatma Korkut’a söz verilmesinin ardından, 12. Olağan Genel Kurulu’na ara verilmesini önerdi. 

Denetleme Kurulu Üyesi Fatma Korkut, Denetleme Raporunu okumak üzere söz aldı. 

Denetleme Kurulu Üyesi Fatma Korkut sözü Divan Heyeti Başkanı Tevfik Balcıoğlu’na verdi. Sayın 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, Yönetim Kurulu İbrazını oylamaya sundu. Yönetim Kurulu’nun İbrazı 

oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, ETMK 2012-2014 Dönemi Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide 

Tahmini Bütçe Taslağındaki “Ankara Şube’ye hibe” başlığının açıklanmasının uygun olacağını belirtti. 

Sayman Orhan Daybelge Ankara Şube’ye 5000 (beş bin) türk lirası aktarılmasının planlandığı şeklinde 

açıklama yaptı. 

Çağrı Şahin soru sormak için söz istedi. Şubelerin Merkez Şube ile beraber, tahmini bütçelerinin ayrıca 

görülmesi gerektiğini söyledi. Bundan sonra 3 şube ve 1 merkez olarak bütçe ibrası yapılması 

gerektiğini söyledi. Bundan sonraki yıllarda merkezlerin hepsinin bütçelerini hazırlaması gerektiğine 

karar verildi. Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu bundan sonra Çağrı Şahin’in önerdiği biçimde olması 

gerektiğini söyledi. 

ETTA SUNUMU (Geçici Bütçe) 

Yazman Bülent Zorlu, ETTA’nın bütçesini sunmak için Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu’ndan söz istedi. 

Yazman Bülent Zorlu İSTKA ve ETTA’nın bütçesi hakkında ayrıca bir sunum yaptı. 

Selim Gençoğlu, Yazman Bülent Zorlu’ya soru sormak üzere söz istedi. Ne kadar zamanda hedeflenen 

bütçenin tamamlanacağını sordu. Yazman Bülent Zorlu tarafından en son zamanın Temmuzun sonu 

olarak açıklandı.  

Mustafa Hasdoğan, nereye harcama yapıldığının açıklanmasını istedi.  

Ayberk Yağız, sürdürülebilirlik konusundaki gelir kaynağını sordu.  

Çağrı Şahin, borçlanma yetkisinin neden gerekli olduğunu sordu. Umut Kart, borçlanmanın kapsamını 

sordu.  



 

Yönetim kurulu üyeleri, sorulan sorularla ilgili açıklamalarda bulundular. 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu yetki ile ilgili gelen sorular üzerine, bu soruların ilgili gündem 

maddelerinde konuşulmasını önerdi Yazman Bülent Zorlu, ETTA ve İSTKA’nın bütçesinin sunumunu 

devam ederek bitirdi. 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, 12. Olağan Genel Kurulu’na saat 13.08’de, sat 13.30’a kadar ara verdi. 

13.08 – 13.30 ARA 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, 12. Olağan Genel Kurulu’nun 2. Kısmını açtı.  

GENEL KONUŞMALAR 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, Gündem Maddesi Önerilerine geçti. 

GÜNDEM MADDESİ ÖNERİLERİ 

1. ETTA ve ETSM projesinde nakit akışını sağlamak üzere bundan sonraki yönetime borç 

alabilme yetkisi verilmesi. 

Ne kadarlık bir süre için ne kadar bir borçlanmadan bahsedildiği konusunda Yazman Bülent 

Zorlu maksimum 100.000 TL’lik bir rakamı tahmin olarak açıkladı. 1.5 aylık bir süre ile 5 aylık 

bir süre tahmini olarak açıklandı. Yazman Bülent Zorlu açıklama olarak tüzükteki ilgili kısmı 

okudu. Başkan Yardımcısı Gamze Güven söz istedi ve Projenin sürdürülebilmesi için bu nakit 

akışına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. 

 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, 1 yıl içinde alınmak üzere ve maksimum 100.000 TL’lik 

borçlanma yetkisini oylamaya sundu. Oy çoğunluğu ile onaylandı. 

 

Barış Yazıcı hayır oyu veren biri olarak, “Derneğin sponsorlar ile bulacağı para hakkında, imza 

atıldığı an borç alınmış sayılmıyor mu?” diye sordu. Sayman Bülent Zorlu avukata 

sorduklarını, avukatın, yönetim kurulu kararıyla bunu yapabileceklerini ve borçlanmış 

olmayacaklarını söylediğini açıkladı. 

 

Çağlar Şahin söz isteyerek, bu alınan para ödenemeyecekse bu durumun sorumluluğunun 

alınmasını istedi. Bunun yönetim kurulunun kararıyla sabitlenmesinin teminatını istedi. 

Yazman Bülent Zorlu, şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşılmadığını açıklayarak, bu 

borcun gerekirse kendilerinin borç vererek tamamlayacağını söyledi. 

 

Özlem Er söz alarak, İSTKA ve ANKA’nın yeni bir durum olduğunu söyleyerek, derneğin bu 

projeyi yazdığını ve kabul edildiğini söyleyerek, bu bir risk teşkil etse de, kalkınma ajanslarının 

önlemlerini izlemeciler ve denetimlerle aldığını belirtti. Sponsorlukların bu projenin devamı 

için kullanılacağını açıkladı. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bu nakit akışının 

gerekli olduğunu söyledi. 

 



Ayberk Yağız söz alarak, şu noktaya dikkat çekti; devletin yatırımlarının artık finansı olmayan 

projeye başlamadığını söyledi. Buradan şu dersi çıkarmamızı açıkladı; finansmanı sağladıktan 

sonra bu tip projelere başlamanın daha sağlıklı olacağını söyledi. 

 

Başkan Yardımcı Gülay Gamze Güven söz alarak, bundan sonraki sözleşmelerin avukatlara 

okutulmasını önererek, eş finansmanla yapılan sözleşmede bu durumun ortaya çıktığını 

açıkladı. 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, maddeyi tekrar oylamaya sundu, oy çokluğuyla kabul edildi. 

 

2. Yaratıcı Endüstriler Konseyine Üyelik 

Başkan Yardımcı Gülay Gamze Güven, Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu‘ndan söz aldı. Meslek 

hakları ve telif hakları konusundaki toplantılar yapıldığını ve burada bu fikrin çıktığını 

açıklayarak, böyle bir platformun/derneğin kurulması için, 17 dernek olması gerektiğini ve şu 

an 16 dernek olduğunu söyledi.  

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu bu üyeliğin yükümlülüklerini sordu. Yazman Bülent Zorlu giriş 

bedeli ve aidat olarak bir ücret ödeneceğini söyledi.  

Kunter Şekercioğlu söz alarak, 3 boyutlu herhangi bir ürün yapan tek derneğin bizim 

derneğimizin olduğunu söyledi. 16 dernekte kimlerin olduğunu, bizi niye istediklerini ve bu 

platformun katılımının bize ne katacağını sordu. 

Çağrı Şahin söz alarak, yönetim kurullarının rastgele seçilebileceğini ve bu kişilerin bu işlerin 

peşinde koşmakta yorulduğunu söyledi. Dernek olmanın angaryaları arasında, yeni bir proje 

alıp, faydasını bilmeden bu işin altına girilmemesi gerektiğini söyledi. Üyelik koşullarını çalışıp 

konuştuktan sonra karar verelim dedi. 

Katılımcılardan  Sertaç Ersayın söz alarak reklamcıların asıl hedeflerinin patent ve haklar 

konusunda sahip olduğumuz knowhow’ı elde etmek olabileceğini söyledi.  

Alpay Er söz alarak, Creative Industry meselesinde reklamcıların bazı çıkarları olabileceğini 

açıklayarak, ETMK’nın stratejilerini belirlemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. 

Bu tarz işlerin yük olarak görülmesine rağmen, potansiyel bir Network imkânı da 

sağlayabileceğini söyledi.  

Çağrı Şahin, derneğin bir gönül işi olduğunu ve de gençlerin ETMK’dan uzaklaştığını söyledi. 

İlk amacımızın üye sayısını arttırmak olması gerektiğini söyledi. Küçük adımlarla ilerlememizi 

önerdi. 

Alpay Er cevap olarak, benim dediğim savunduğum bir şey değildir tespitten ibarettir dedi. 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, bir komisyon kurulmasını önerdi. Bu komisyonun şu an farklı 

fikirleri sunan kişilerden oluşabileceğini söyledi. Umut Kart bunun hızlı yapılmasını önerdi. 



Başkan Yardımcı Gülay Gamze Güven, reklamcıların kaybettiği pastalara karşın ETMK’nın da 

kazanacağı pastalar olduğunu söyledi. Bu dernek 1 ay sonra kurulacağı için eğer bir komisyon 

kurulacaksa çok hızlı bir şekilde kurulması gerektiğini söyledi. 

 

Özlem Er söz alarak, hükümete söz dinletebilmek için böyle birleşmelerin güçlenme 

sağladığını söyledi. Reklamcılar daha güçlü olmak için bizim derneğimizi arkasına almak 

istediği söyledi. Bu katılım yararlı olabilecek olsa da, Yönetim Kurulu’nun tüzük önerisi ve ne 

kadar aidat ödeneceğini göstermesi gerektiğini söyledi. 

 

Katılımcı 11 derneği merak edenlerin sorusuna karşılık, Yazman Bülent Zorlu bu 11 katılımcı 

derneği listeledi. 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu bu konuşmalar üzerine, Yaratıcı Endüstriler Konseyi’ne Üyelik 

maddesine karşın komisyon kurulması ve bu komisyonun incelemesini yaparak bir rapor 

vermesini oylamaya sundu. Üye olalım diyen 14 kişiye karşın, komisyon kuralım diyen daha 

çok olduğundan oy çokluğu ile komisyon kurulmasına karar verildi. 

Seçilen Komisyon; 

Ayhan Eyşici, 

Dani Benreytan, 

Barış Bulut, 

Gamze Güven, 

Bülent Zorlu, olarak seçildi. 

Özlem Er, bu durumu genel kurula sunanların daha fazla bilgi ile (aidat, yönetmelik, vs…) 

buraya gelmesi gerektiğini söyledi. 

Buna karşın, Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, bundan sonra oylamaya sunulmadan önce bu 

tarz kararların daha iyi bir bilgilendirmeyle (yazılı olarak) kurula gelmesi gerektiğinin kayıtlara 

geçmesini istedi. 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, Yaratıcı Endüstriler Konseyi’ne kesinlikle girilmesine karşı 

olanları öğrenmek üzere bir oylama açtı. Oy olmayınca denetleyici bir komisyon kurulmasını 

isteyenleri oylamaya sundu.  

Ayberk Yağız bu konuda bir forum kurulursa orada tartışmak daha kolay olabilir diye fikir 

sundu. 

Yaratıcı Endüstriler Konseyine Üyelik konusu tartışıldı ve Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu bu 

konunun tartışılabileceği bir forum kurma ve bu forum sonucuna göre yönetim kuruluna 

karar verme yetkisini oylamaya sundu, oy çokluğuyla kabul edildi. 

 

 

 



3. Dernek Şirket Üyeliği 

Başkan Yardımcısı Gamze Güven, ETTA’ya şirketlerin üyeliği konusunu gündem konusu olarak 

sundu.  

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu bu maddeye yeterlilik verdi. 

4. Tüzük Değişikliği İçin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararı Alınması ve Yönetmelikler 

Oluşturulması. 

Çağrı Şahin söz alarak eski tüzüğün şube-merkez ilişkisini taşımadığını ve birçok hukuki 

durumu kapsamadığını düşündüğünü söyledi.  

Ayberk Yağız, konuyla ilgili Tüzük Kurultayı kurulması üzerine bir öneri verdi. 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu,  konuşmalar üzerine yeni yönetim kuruluna yeni tüzük üzerine 

çalışma yapmaları ve bunun üzerine olağanüstü genel kurul yapmaları tavsiye edildiği kararı 

alınabileceğini önerdi. 

 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, 6 ay içinde Yeni Yönetim Kurulu’nun tüzük çalışmalarını 

tamamlayıp, 1 yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul oluşturmasını oylamaya sunuldu, oy birliğiyle 

kabul edildi. 

 

5. Bölgelere Göre Üyelikler Belirlendi. Yurtdışı Üyelerinin Merkez Üyesi Olmasının Yanlış 

Olduğu, Sadece Merkeze Kayıtlı Üye Bulunmaması İçin Yurtdışı Üyelerinin İstediği Şubeye 

Üye Olmaları. 

Bu konuyu gündeme getiren Çağrı Şahin maddeyi açıkladı. (Yurtdışı üyeliği olanların istediği 

şubeye kaydolması) Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu öneriyi oylamaya sundu, öneri oy birliği ile 

onaylandı. 

 

6. Design Turkey Gibi Projelerin İcra Kurullarının Oluşturulması Yöntemlerinin Tanımlanması. 

Önerinin sahibi Çağrı Şahin öneriyi açıkladı. Gündem Maddesi tartışıldıktan sonra, yeni bir 

tüzükte / yönetmelikte bununla ilgili bir çalışma yapılmalıdır kararı verildi. Karar Divan 

Başkanı Tevfik Balcıoğlu tarafından açıklandı.  

7. ETMK tarafından alınan hizmetlerde ve yapılan faaliyetlerde yönetim kurullarının nasıl 

karar aldıkları ve bu kararların nasıl işleme konduğu, komisyonlarda görev verildiğinde bu 

yetkinin nasıl tanımlandığı ve yönetim kurulu tarafından nasıl denetlendiği. 

Önerinin sahibi Çağrı Şahin öneriyi açıkladı. Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, bir üstteki madde 

ile aynı kararın verildiğini açıkladı. 

 

Sonrasında 8. 9. 10. Ve 11. maddeler alakalı bulunarak beraber değerlendirilmek üzere Divan 

Başkanı Tevfik Balcıoğlu tarafından kurula okundu. 

 

8. Yarışma jüri üyelerinin seçimi, ücretlendirmenin belirlenmesi. 

9. Design Turkey etkinliğinin maddi ve / veya manevi olarak dernek üyelerine sağladığı getiri 

ve götürüler 



10. ETMK’nın kurumlara yaptığı sunumların içeriğini kimler belirliyor ve nedir? 

11. Yönetim kurulları güncel kararların üyelere bilgilendirme yapılması şeffaf bir yönetim için 

gereklidir. Bunun yolu ne olmalıdır? 

 

Dernek üyesi Mehmet Asatekin söz alarak eleştirileri fazla bulduğunu bir fikir olarak belirtti. 

Çağrı Şahin bunun üzerine ETMK’nın üye odaklılığını kaybettiğini düşündüğünü söyledi. 

ETMK’nın yeni mezunlardaki ve üye olmayanlardaki ön yargıları kırması gerektiğini belirtti.  

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu diğer bir gündem maddesine geçmeden konuyu toparlamak 

adına, bahsedilen konuların ve önerilerin, yeni tüzük içinde ETMK’nın kurumsallaşması 

üzerine talepler olarak özetlenebileceğini açıkladı. Ayrıca Üye ilişkilerinden sorumlu bir 

yönetim kurulu üyesi veya bir komisyon kurulabileceğini önerdi. 

Alpay Er, Yönetim Kurulu Seçimi Öncesi ara verilmesini önerdi, Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu 

öneriyi kabul ederek 5 dakika ara verildiğini duyurdu. 

YENİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ SEÇİLMESİ 16.30 

Yeni Yönetim Kurulu Adayları için öneriler alındı; 

1- Bülent Zorlu 

2- Gamze Güven 

3- Cemil Yavuz 

4- Barış Muluk 

5- Beyza Baran 

6- Aydın Öztoprak 

7- Mustafa Hasdoğan 

8- Pınar Azizoğlu 

9- Ayberk Yağız 

10- Barış Yazıcı 

 

Yeni Denetleme Kurulu için öneriler alındı; 

1- Orhan Daybelge 

2- Özlem Er 

3- Fatih Kaya 

4- Çağlar Şahin 

5- Selen Uzluer 

6- Can Özcan 

 

Onur Kurulu için öneriler alındı; 

1- Mehmet Akan 

2- Gülay Hasdoğan 

3- Tevfik Balcıoğlu 

4- Fatma Korkut 

5- Mehmet Asatekin 

6- Merve Aydın 

 



 

 

 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının Seçilmesi üzerine katılımcı 

ETMK üyelerini kapalı oylamaya çağırdı. Saat 17:07 

 

Kapalı Oylama usulüyle oylama yapıldı. Divan Üyeleri, ETMK üyeleri şahitliğinde oyları saydılar. 

 

3 dernek üyesinin oylaması aday olmayan kişilerin gösterilmesi sebebiyle iptal edildi. 

 

Yapılan oylama sonucunda, oy sıralamasına göre Yeni Yönetim Kurulu Asil Liste ve Yedek Liste şu 

şekilde belirlenmiştir. 

 

ASİL LİSTE 

1- Bülent Zorlu – 37 oy 

2- Ayberk Yağız -  36 oy 

3- Barış Muluk - 30 oy 

4- Gamze Güven – 24 oy 

5- Barış Yazıcı – 24 oy 

 

YEDEK LİSTE 

1- Aydın Öztoprak – 18 oy 

2- Beyza Baran – 17 oy 

3- Cemil Yavuz – 16 oy 

4- Pınar Azizoğlu – 14 oy 

5- Mustafa Hasdoğan – 9 oy 

 

Yapılan oylama sonucunda, oy sıralamasına göre Yeni Denetleme Kurulu Asil Liste ve Yedek Liste şu 

şekilde belirlenmiştir. 

 

ASİL LİSTE 

1- Özlem Er – 45 oy 

2- Orhan Daybelge – 39 oy 

3- Çağlar Şahin – 24 oy 

 

YEDEK LİSTE 

1- Fatih Kaya – 23 oy 

2- Can Özcan – 23 oy 

3- Selen Uzluer – 0 oy 

 

 Yapılan oylama sonucunda, oy sıralamasına göre Yeni Onur Kurulu Asil Liste ve Yedek Liste şu şekilde 

belirlenmiştir. 

 

ASİL LİSTE 

1- Tevfik Balcıoğlu – 41 oy 



2- Gülay Hasdoğan – 29 oy 

3- Mehmet Asatekin – 22 oy 

 

YEDEK LİSTE 

1- Fatma Korkut - 19 oy 

2- Merve Aydın – 11 oy 

3- Mehmet Akan – 11 oy 

 

 

  

 

DİLEK VE ÖNERİLER 

 

Gülay Hasdoğan söz alarak, Ankara Şube’nin daha önce tavsiye olarak karar verdiği iki kararı okudu; 

1- Yaygın Yönetim devam etsin. (2 İstanbul, 2 Ankara, 1 İzmir) 

2- Çift Görev olmasın; şubede görevli olan, merkezde görevli olmasın. 

 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, yukarıdaki konuları tartışmaya sundu. 

Çift Görev Olmasın Konusu  

Yazman Bülent Zorlu, çift görev olmazsa arada iletişim kopukluğu olabileceğini, 4 ayrı şube gibi 

davranılabileceğini söyledi. 

Çağlar Şahin, ortak kişi önemli değildir dedi. 

Özler Er, bu öneriye katıldığını belirtti, bu çift göreve sahip kişilerin iletişim sağlamak için ekstra efor 

sarf ettiğini düşündüğünü söyledi.  

Çağrı Şahin, bu konuda merkezin Yönetim kurulu üye sayısının 7 ye çıkarılmasını önerdi. 

Orhanr Daybelge, merkez yönetiminin kişi sayısının artmasına katıldığını belirtti.  Bir kişi çift görev 

yürütürken bu iki görevinde hakkını veremeyebileceğini söyledi. 

Divan Başkanı Tevfik Balcıoğlu, hâlihazırda İzmir, Ankara ya da İstanbul şube yönetiminde bulunan bir 

kişinin merkez yönetime katıldığı zaman, şube yönetiminden istifa etmesi gerekir ve yerine yedek 

üyenin gelmesi gerekir şeklinde tavsiye niteliğinde bir karar olarak Genel Kurulun oylamasına sundu, 

oy birliği ile kabul edildi. 

Design Turkey ve ETTAnın sürdürülebilirliği için, görevli olanların görevine devam etmesi. 

Oğuz Turan Burak (4. Sınıf öğrencisi) söz aldı, Yönetim Kurulu değişirse Design Turkey gibi devam 

eden projelerin sona ermeyeceğini, zaten kendi komisyonlarının olduğunu hatırlattı.  

Özlem Er söz alarak, derneğin eski başkanlarının deneyimlerinden yararlanarak bir danışma kurulu 

oluşturulabilir diye önerdi. ETMK için bir politika belirleyecek, hangi tür projelere girmesini 

belirleyecek bir kurul olmalı diye de önerisine ekledi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


