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Sayın Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu Üyeleri, 14 Aralık 2016
tarihinde gerçekleşen Olağan Genel
Kurul sonuçları çerçevesinde görev
alan Yönetim Kurulu olarak, 2014
Aralık ve 2016 Aralık ayları arasında
aldığı görev süresi içerisinde ulusal
ve uluslararası birçok mali ve sosyal
krizle de yüzleşerek görevimizi yerine
getirmeye gayret ettik.
Öncelikli hedefler olarak belirlediğimiz,
Sürdürülebilir Finansal Yönetim
Modellerimizi oluşturmak, Tüzük
ve Yönetmeliklerimizi ihtiyaçlar
çerçevesinde gözden geçirmek ve
varsa gereken güncellemeleri Genel
Kurulda gündeme getirmek, Meslek
Haklarımız Konusunda ise Meslek
Hakları ve Fikri Haklar Komisyonu’nun
çalışarak değerlendirme ve önerilerini
iletmek amacıyla, gönüllülerden oluşan
komisyonları kurduk. Hassas ve detaylı
çalışan komisyonlar notlarını, iyileşme
alanlarını ve önerilerini oluşturdular.
MYK (Mesleki Yeterlilik Kurulu)
kontrolünde sertifika ile tasarımcı
yetkisi verilmesi çalışmalarına karşı
yürüttüğümüz yoğun çalışmalarımız
ile bu aksiyonu meslek alanımız için

durdururken, gelecek dönem stratejik
eylem planları arasında da bu eylemin
yer almamasını sağlamış olduk.
TTDK’nın (Türk Tasarım Danışma
Konseyi) iki yıllık dönem zarfı içinde,
rutin gündem ile gerçekleştirilen
toplantılarına ek olarak, Haziran
2016’da gelecek dönem stratejilerinin
oluşturulması için bir moderasyon
eşliğinde organize edilen çalıştaya
katılarak ulusal tasarım stratejilerinin
belirlenmesinde etkin rol oynadık.
Destek verdiğimiz farklı kategorilerdeki
Tasarım Yarışmaları meslek
kuruluşumuza gelir getiririken,
bazı konferanslarda da panelist ve
konuşmacı olarak yer aldık.
Meslek tanıtımları için orta öğretim
kurumlarına ziyaretler gerçekleştirdik.
Bu yıl Design Turkey, ilk defa
düzenlenen Design Week Turkey ile eş
zamanlı organize edildi. Bu değişiklik
çerçevesinde Design Turkey Sergisi
beş gün açık kalırken, 30.000’i aşkın bir
ziyaretçi kitlesi haftayı ve sergiyi ziyaret
etme şansına sahip oldu.
ETSİS ( Endüstriyel Tasarım Sayısal
İzleme Sistemi ) veri yönetim sistemini

devreye alarak, merkez ve şubelerin
üyeleri ile hem mesleki deneyimleri
hem de ortak finans yönetim modeli
üzerinden iletişim ve yönetim
modellerinin kurgulanabileceği
internet tabanında çalışan dijital
altyapıyı oluşturduk.
İstanbul, Ankara ve İzmir›de her kentte
en az ikişer kez gerçekleştirdiğimiz
buluşmalar ile bölgeler bazında
ihtiyaçları belirlemeye gayret ettik.
Çalışmalarımızın tümünü detaylı
bir şekilde faaliyet raporumuzda
bulacağınızı belirterek, Merkez ve
Şube Yönetim Kurullarımızda görev
alan Yönetim Kuruları ve üyelerimizle
beraber, ilgili Çalışma Grubu ve
Komisyonlarımızda çalışan gönüllü
üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim.
ETMK’nın gücünü oluşturan siz değerli
üyelerimizle Genel Kurul’larımızda,
toplantı ve etkinliklerimizde buluşmak
dileğiyle.
Saygı ve sevgilerimizle,
Sertaç Ersayın
ETMK Başkanı (2014-2016)
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Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) Ulusal Meslek Standardı hazırlama iddiası çerçevesinde,
sertifika ile endüstriyel tasarımcı yetkisi verilmesine karşı yürütülen çalışmalar.

Türk Tasarım Danışma Konseyinin
28 Ocak 2010 tarihinde Tasarım
Strateji Belgesini oluşturmak üzere
gerçekleştirdiği çalıştayda Türkiye’de
tasarım alanı ile ilgili belirlenen
zayıf yanların dikkate değer bir
bölümünün tasarım farkındalığına
ve mevzuata ilişkin eksikliklere işaret
ettiği saptanmıştır (2014-2016 Tasarım
Strateji Belgesi; 4). Söz konusu problem
alanlarına yönelik oluşturulan çalışma
grupları, mevzuata ilişkin yapılacak
düzenlemelerle ilgili aşağıda yer alan
iki ana beklentiyi dile getirmişti.
1. Tasarım kavramı ve tasarımcı
unvanının yanlış kullanımlarının
önüne geçilmesi
2. Devlet Memurları Kanunu’nun
ilgili hizmet sınıfları içinde dört
yıllık lisans düzeyinde eğitimi
verilen “endüstriyel tasarım”
alanı kapsamında “endüstriyel
tasarımcı” unvanın tanımlanması.
Bu doğrultuda yapılan çalışmalar
sonucunda gelinen noktada söz

konusu iki beklentiye dönük
hedef “Tasarımcılığın bir meslek
statüsü olarak tanımlanması için
gerekli çalışma ve düzenlemelerin
yapılması” haline dönüştürülmüş ve
Tasarım Strateji Belgesinde Hedef
1 kapsamında ilk faaliyet olarak
tanımlanmış ve bu hedef için MYK
ve ETMK meslek standartlarının
tanımlanması için görevlendirilmişti.
Ancak tanımlanan hedef ve
yapılacak işler konusunda çalışmalar
ilerlediğinde bu tür bir yöntemde
meslek tanımı yapılması ve standart
hazırlanmasının çeşitli sakıncalar
doğurabileceği gözlendi. Takip eden
bölümde Tasarım Strateji Belgesi Hedef
1.1 de tanımlı faaliyetler kapsamında
MYK tarafından yürütülen faaliyetlerle
ve ETMK’nın bu faaliyetler sonucunda
ortaya çıkması kaçınılmaz sorunları
önlemek amacı ile gerçekleştirdiği
çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler
kronolojik bir sıralama ile yer almakta.

1.1

04-11-2015 ETMK - MYK
Bilgilendirme Toplantısı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
tarafından ‘tasarımcılığın bir meslek
statüsü olarak tanımlanması, meslek
standartı ve yeterlilik hazırlanması
süreci’ içinde işbirliği yapılacak kurum
ve kuruluşları bir araya getirmeyi
hedefleyen ve 17-11-2015 tarihinde
yapılmak üzere bir toplantı çağrısı
yapıldı. Çağrısı yapılan toplantı
öncesinde ETMK olarak MYK ile bir ön
toplantı yapılmasına karar verildi.
04-11-2015 tarihinde MYK binasında
gerçekleştirilen toplantıya MYK
adına Uzman Hilal Doğruöz Özer ve
Uzman Yardımcısı Korel Ünsal; ETMK
adına Mustafa Hasdoğan (ETMK
Saymanı), Mehtap Öztürk Şengül
(ETMK Yazmanı), Çağrı Şahin (ETMK
Ankara Şube Başkanı), Gülay Hasdoğan
(ETMK Tüzük Komisyonu Başkanı),
Fatma Korkut (ETMK Mesleki Haklar
Komisyonu Başkanı) katıldı. Söz
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konusu toplantı sonrasında yapılan
değerlendirme sonucu ortaya çıkan
‘MYK ile birlikte tasarımcılık meslek
standardı hazırlamanın meslek alanı
ile ilgili olası sonuçları’na aşağıda
değinilmektedir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun
yetkisinde olan ulusal meslek
standardı hazırlama süreci nedir?
endüstriyel tasarım mesleği açısından
sürecin olası sonuçları neler olabilir?
MYK, mesleki yeterliliklerin,
eğitim yeterliliklerinden bağımsız
olarak tanımlanması ile ölçme ve
değerlendirmelerinin yapılmasını
sağlayan kurumdur. Tabiplik, diş
hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık,
veterinerlik, mühendislik ve mimarlık
meslekleri ile en az lisans düzeyinde
öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş
şartları kanunla düzenlenmiş olan
meslekler MYK’nın görev kapsamı
dışındadır. Tasarım Strateji Belgesi,
ETMK’nın ulusal meslek standardı
hazırlamak için MYK’ya başvurmasını
ve işbirliği protokolü imzalamasını
öngörmektedir. MYK, yeterliliklerin
tanımlanması ve ölçülmesi için
aşağıdaki süreci izlemektedir:

1. Gönüllü kuruluşlar, ulusal meslek
standardı hazırlamak için MYK’ya
başvuru yapar. Bu kuruluşlar,
MYK tarafından temsil kabiliyeti
ve yetkinlik gibi ölçütlere göre
değerlendirilir ve kabul edilmesi
durumunda MYK ile kuruluş
arasında bir işbirliği protokolü
imzalanır. Kuruluşa meslek
standardı hazırlama yetkisi verilir.
2. Kuruluş, söz konusu mesleğin
başarı ile icra edilebilmesi
için gerekli görev ve işlemleri
içeren taslak belgeyi hazırlar.
MYK, bir ay içinde sektör
komitelerinden görüş alır. Gelen
görüşler standarda yansıtılır.
Standart yayınlandıktan sonra
bir yıl içinde bu standart eğitim
kuruluşlarının müfredatlarına
yansıtılır.
3. Kuruluş, standardı tanımlanmış
meslek için yeterliliklerin
nasıl ölçüleceğine ve
değerlendirileceğine dair ‘Ulusal
Yeterlilik’ çalışmasını yapmak
üzere akreditasyon merkezlerine
(Türk Akreditasyon Kurumu,
Avrupa Akreditasyon Birliği vb.)
başvurur ve akredite edilir; MYK
tarafından ulusal yeterliliklere

göre ölçme, değerlendirme ve
belgelendirme faaliyetlerini
yürütmek üzere yetkilendirilir.
Bir veya birden fazla yetkili
kuruluş ölçme ve değerlendirme
yapabilir; başarılı olan adaylara
mesleki yeterlilik sertifikası verilir.
Ulusal meslek standardı, eğitim
standartlarını da kapsayan Türkiye
Yeterlilikler Çerçevesinin seviyelerine
göre 8 seviyede hazırlanabiliyor;
4. seviye lise, 5. seviye ön lisans, 6.
seviye lisans, 7. seviye yüksek lisans,
8. seviye doktora düzeyine karşılık
gelmekte. Yükseköğretim kurumları,
2011 yılında Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında
5. seviye ve üstü için eğitim öğretim
yeterliliklerini saptamıştır. Endüstri
ürünleri tasarımına ilişkin yeterlilikler,
ilgili bölümler tarafından ‘Mimarlık
ve Yapı’ temel alanı altında 6. 7. ve
8. seviyede tanımlanmakta. Ulusal
meslek standartlarının ise MYK
aracılığıyla ‘en az lisans düzeyinde
öğrenim zorunluluğu kanunla
belirtilmiş olanların ve yukarıda sayılan
mesleklerin haricindeki meslekler
için- eğitim standartlarından bağımsız
olarak hazırlanması hedeflenmekte.
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Bu durumda endüstriyel tasarım
konusunda herhangi bir eğitim
almamış bir kişinin yukarıda belirtilen
ölçme değerlendirme sonucunda
başarılı olması durumunda mesleki
yeterlilik belgesi alabilmesi mümkün
olacak. Diğer taraftan lisans eğitimini
endüstriyel tasarım alanında
tamamlamış kişiler bu süreçte başarılı
olamazlarsa bu belgeyi alamama
durumu ile karşı karşıya kalabilecekler.
Devlet, sertifika sahibi kişileri çalıştıran
şirketlere sigorta vergisi indirimi
uygulamakta; şimdilik sadece ‘tehlikeli
ve çok tehlikeli işlerde’ uygulanan bu
indirim diğer alanlarda da uygulanırsa,
özellikle üniversite öğrenimi gerektiren
mesleklerde sertifika sahibini, lisans
derecesini almış ama sertifikasız
olanlara göre avantajlı duruma getiren
bir uygulama söz konusu olacak. Bu
durum, ülkemizde 40 yılı aşkın süredir
eğitimi verilen, iş piyasasında nitelikli
ve lisans düzeyinde endüstriyel tasarım
eğitimini tamamlamış insan kaynağının
oluşmuş olduğu mesleğimiz için bir
tehdit oluşturmakta.
Öte yandan MYK ile yapılan
görüşmelerde, amacın «iş piyasasının
ihtiyacı doğrultusunda, daha az maliyete
katlanarak, işverene maliyeti ortadan

kaldırmak, sınav ve belge sonucu
kişilerin daha kolay iş bulabilmesini
sağlamak, mesleklerin başka ülkelerde
de kıyaslanıp kabul edilebilmesini
sağlamak ve eğitim görüp kendi
alanında çalışmayan, eğitim görmemiş
ama mesleğini çok iyi icra eden kişilere
de olanak sağlamak” olduğu ifade
edildi. Ölçme ve değerlendirme
ölçütlerine lisans derecesi
şartının konulup konulamayacağı
kendilerine sorulduğunda, bunun
MYK’ya önerilebileceği ama kabul
edilmeme olasılığının yüksek olduğu,
çünkü eğitimin bir standart olarak
tanımlanmasının kurum tarafından
tercih edilmediği söylendi. Bugüne
kadar tanımlanan yeterliliklerde
diploma ön koşulunu kullanan tek
meslek ‘iş ve meslek danışmanı’dır.
Bu meslek tanımında hangi lisans
diplomasının ön koşul olduğu
belirtilmemiş, genel bırakılmış, ölçme
ve değerlendirmeye hazırlık için bir
dizi eğitim alınması tavsiye edilmiş
durumda.
Bugüne kadar hazırlanmış meslek
standartları MYK web sitesinde
incelenebilir. Bu standartlar arasında
2. 3. ve 4. seviyelerde ‘kalıpçı,
kaynakçı, operatör, montajcı, aşçı,
bacacı’ gibi iş tanımlarının ağırlıkta

olduğu, öte yandan 6. seviyede ağ
teknolojileri uzmanı, bilgi teknolojileri
(BT) çözümleri uzmanı, sistem
yöneticisi gibi tanımların da yapıldığı
görülmektedir. 6. seviyedeki bu
tanımlara Bilgisayar Mühendisleri
Odası’nın (oda üyelerinin meslek
alanına girdiği ve diplomasızlara bu
yetkilerin verilemeyeceği gerekçesiyle)
dava açarak itiraz ettiği ve kazandığı
ancak MYK’nın da bu sonuca
itiraz ettiği bilinmekte. Bu meslek
tanımlarına bakıldığında dört yıllık
eğitimi verilen herhangi bir mesleğin
ismini doğrudan içeren bir tanımın
olmadığı görülmekte. Dolayısıyla
Strateji Belgesi’nde de belirtildiği gibi
40 yılı aşkın süredir yükseköğretimde
4 yıllık eğitimi verilen ‘endüstriyel
tasarım’ın, ulusal yeterlilikler
çerçevesinde doğrudan bu isimle
tanımlanmasının da sakıncaları olacağı
görülmekte.
Bir kuruluş MYK kapsamında meslek
standardı hazırlamak için gönüllü
olduğunda ve işbirliği protokolü
imzaladığında bu standardı
hazırlamakla yükümlü olmakta.
Meslek standardı hazırlandıktan
sonra bu kuruluş sürece devam
etmek istemezse, yeterlilik belgesini
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hazırlamak ve sınav yapmak için başka
kuruluşlar yetkilendirilebilmekte.
Hatta sınavı birden fazla kuruluş
yapabilmekte. Yeterlilik belgelerinde
sınavları geçebilmek için alınması
gereken eğitim konuları tavsiye
edilmekte. Dolayısıyla sistem, lisans
derecesi bulunmayan kişiler için yeni
kurs ve sınav merkezlerinin açılmasına
yol açacak görü. Bu durum üniversite
düzeyinde verilen endüstriyel tasarım
eğitimi açısından haksız rekabet
yaratacaktır. Daha önce ETMK’nın
yetkili birimlere yazılı itirazlarını
ilettiği meslek lisesi ve ön lisans
düzeyinde endüstriyel tasarım eğitimi
veren ve böyleliklnmektee mesleğin
icra standartlarını aşağıya çeken
programlara bu kurslar da eklenecektir.
Metni derleyen ETMK Üyeleri:
Gülay Hasdoğan, Fatma Korkut,
Mehtap Öztürk Şengül, Özlem Er
Kasım 2015

1.2

17-11-2015 MYK Tasarım
İşbirliği Toplantısı

MYK tarafından düzenlenen Tasarım
İşbirliği Toplantısında ‘tasarımcılığın bir
meslek statüsü olarak tanımlanması,
meslek standardı ve yeterlilik

hazırlanması süreci’ içinde işbirliği
yapılacak kurum ve kuruluşları bir
araya getirmek hedeflendi ancak
katılımcılar göz önüne alındığında
tasarım alanı ile ilgili kapsayıcı bir
temsiliyetin sağlanamadığı gözlendi.
Toplantıya MYK, ETMK, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB), Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Patent
Enstitüsü (TPE), Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu (TRT), Gazi
Üniversitesi (GÜ/TF), İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ/EÜTB), Kemerburgaz
Üniversitesi (KÜ/GTB), Mİmar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ/
ETB), Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Basın İş Sendikası, Türkiye
İhracaatçılar Meclisi (TİM), İstanbul
Maden ve Metaller İhracaatçıları Birliği
(İMMİB), Mücevher İhracaatçıları Birliği
( JTR), Açık Hava Reklamcıları Derneği
(ARED), Endüstriyel Tasarım Derneği
(ENTA), Moda Tasarımcıları Derneği
(MTD), İstanbul Moda Akademisi
(İMA), Sergileme ve Stand Tasarımcıları
Derneği (SSTD) temsilcileri katıldı.
Toplantı sonucunda tasarım
alanında yer alan mesleklerin, sınır
ve kapsamlarının belirlenmesi
amacıyla meslek haritalama çalışması

yapılmasına ve toplantıya katılan
temsilcilerin, meslek haritalama
çalışmasına katılmasını önerdikleri
kişi ve kuruluşları MYK temsilcilerine
iletmelerine karar verildi.
İşbirliği Toplantısının ardından yapılan
çalışmalar ve Üye Toplantılarında alınan
görüşler doğrultusunda MYK ile birlikte
‘tasarımcılığın bir meslek statüsü olarak
tanımlanması’ ve ‘endüstriyel tasarım
meslek standardı’ tanımının yapılması
konusunda MYK’ya olumsuz görüş
bildirilmesine karar verildi. Bu karar
doğrultusunda Meslek Kuruluşumuz
tarafından MYK’ya aşağıda yer alan
görüş mektubu iletildi.
‘Tasarımcılığın bir meslek statüsü
olarak tanımlanması için gerekli
çalışma ve düzenlemelerin yapılması’
ve meslek standartlarının tanımlanması
konusunda ETMK görüşü
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Meslek Standartları Daire Başkanlığı’na
Türk Tasarım Danışma Konseyi
tarafından hazırlanan Tasarım Strateji
Belgesi ve Eylem Planı 2014-2016
kapsamında Hedef1-1 de ETMK ve
MYK ‘Tasarımcılığın bir meslek statüsü
olarak tanımlanması için gerekli çalışma
ve düzenlemelerin yapılması’ ve yine
aynı hedef kapsamında tanımlanan
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‘yapılacak işler’ sıralamasında yer alan
meslek standartlarının tanımlanması için
görevlendirilmiştir.
Ancak bütün dünyada kabul edildiği
gibi, ‘tasarım’ birbirinden farklı pek çok
meslek alanını kapsayan bir akademik
disiplindir, bu nedenle başlı başına
bir meslek statüsü olarak ‘tasarımcılık’
tanımı yapılması ve bir meslek haritası
hazırlanması mümkün görünmemektedir.
‘Endüstriyel Tasarım’ hem teorik bilgi
hem uygulama becerileri gerektiren
mimarlık, tıp, vb. gibi meslek
alanlarından biridir. 40 yılı aşkın bir
süredir Türkiye’de hem ilgili teorik
bilgilerin hem de uygulama becerilerinin
ağırlıklı olduğu programlar ile lisans
düzeyinde ‘Endüstriyel Tasarım’ eğitimi
verilmektedir. Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesinde ‘endüstriyel
tasarım’ için Mimarlık ve Yapı Temel alanı
içinde lisans, yüksek lisans ve doktora
seviyelerinde yeterlilik tanımı yapılmıştır.
Halen Türkiye’de Endüstriyel Tasarım
alanında lisans diploması veren 29 adet
Üniversite ve burada eğitim alan 2700
adet lisans öğrencisi vardır. Üniversiteler,
her yıl ortalama 700 adet lisans mezunu
vermektedir. Mezunların toplam tahmini
sayısı ise 4300 civarındadır.
ETMK üyeleri ve Endüstriyel Tasarım
Bölümleri Akademik Konseyi (ETAK) ile
ayrı ayrı gerçekleştirdiğimiz toplantılarda
konu ayrıntılı olarak değerlendirilmiş

ve tartışılmıştır. Halihazırda YÖK
kapsamında ülke çapında lisans
düzeyinde eğitimi verilen ve TYYÇ
kapsamında tanımlanmış yeterliliklerin
bir lisans derecesi ile belgelendirildiği bir
meslek alanı olan ‘Endüstriyel Tasarım’
için MYK kapsamında yeni bir meslek
standardı tanımlanması ve yeterlilik
sistemi oluşturulması bu uygulamanın
ortaya çıkaracağı çelişkiler nedeni ile
meslek kuruluşumuz ve meslek camiamız
tarafından uygun görülmemektedir.
Bu görüşümüzü etraflıca anlatmak
ve detaylı bilgi vermek üzere konu ile
ilgili olarak düzenleyeceğiniz çalışma
toplantısına ve çalıştaylara katılmaktan
memnuniyet duyacağımızı ifade etmek
isteriz.
Saygılarımızla,
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu

1.3

14/15-01-2016 MYK
Tasarım Meslek
Haritalama
Çalıştayı 1

Eylem planı kapsamında 1415 Ocak 2016 tarihlerinde
MYK tarafından ilgili kurum
ve kuruluşların da davet
edildiği 1,5 gün süren
Tasarım Meslek Haritası
oluşturma çalıştayı yapıldı.

40 kurum ve kuruluşun temsilcilerinin
davetli olduğu çalıştaya 18 kurum
temsilcisi katıldı.
Çalıştayın birinci günü ilk oturumda
MYK temsilcileri tarafından Ulusal
Mesleki Yeterlilik Sistemi, Mesleki
Yeterlilik Kurumu’nun amacı,
yapısı, görevleri ve gerçekleştirilen
faaliyetler, vb. konular hakkında genel
bilgilendirme sunumları yapıldı.
Sunumların tamamlanmasından sonra
tasarımın birbirinden farklı pek çok
meslek alanını kapsayan ve bütün
dünyada kabul edilen bir akademik
disiplin olduğu, bu nedenle başlı
başına bir meslek statüsü olarak
‘tasarımcılık’ tanımı yapılması ve
bir meslek haritası hazırlanmasının
mümkün olmadığı görüşü dile getirildi.
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Bu görüş doğrultusunda YÖK temsilcisi
tarafından yaratıcılık, beceri ve yetenek
gerektiren sınai ve fikri mülkiyete
konu olan işler üreten sektörlerin
yaratıcı sektörler olarak sınıflandırıldığı
belirtildi ve meslek haritası oluşturma
çalışmasının yaratıcı endüstriler
sektörü başlığı altında sürdürülmesi
önerildi.
Katılımcılar arasında yapılan kısa bir
fikir alışverişinden sonra çalışmaya
bu başlık altında devam edilmesi
konusunda görüş birliğine varıldı ve
‘Yaratıcı Endüstriler’ altında yer alacak
ana meslek alanları için ilk taslak liste
oluşturulmaya başlandı.
Çalıştayın ikinci gününde ilk olarak
MYK temsilcileri tarafından birinci gün
çalışmalarının özetlendiği bir sunum
yapıldı.
İTÜ ve ODTÜ temsilcisi tarafından
MYK tarafından ‘Tasarım’ ve ‘tasarımcı’
terimlerini içeren ve 4 yıllık lisans
programları ile aynı adı taşıyan
mesleklerin yeterlilik tanımlarının
yapılmasının doğuracağı sorunlara
dikkat çekildi; bu alanlarla ilgili mesleki
yeterlilik tanımı yapılacak mesleklerin
yardımcı mesleklerle sınırlı kalması
gerektiğine değinildi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği (BESOB) temsilcisi tekstil
sektöründe tekstil desinatörü
ihtiyacına değindi ve halen bu alanda
eğitim verilmediğini belirtti. MYK ile
meslek alanlarına dönük yeterlilikleri
tanımlayarak bu eğitim programlarının
açılmasını sağlamayı amaçladıklarını
ifade etti.

ODTÜ, ETMK ve YÖK temsilcileri
tarafından dile getirilen bir başka
konu da tasarım teşvikleriydi. Türk
Tasarım Danışma Konseyi tarafından
hazırlanan Tasarım Strateji Belgesi
ve Eylem Planı, ülke genelinde
özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi
kuruluşlarında tasarım farkındalığını
arttırarak uluslararası pazara katma
değeri yüksek ürünler sunulmasını
sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu
hedeflere ulaşmak için başlatılan ve
nitelikli tasarımcı istihdamını arttırmayı
hedefleyen teşviklerin, ‘tasarım’ ve
‘tasarımcı’ terimlerini içeren alternatif
yeterlilikler olması durumunda
suistimale açık hale gelebileceği
belirtildi.

ÖSYM tarafından yapılan kapsamlı
ve rekabete dayalı bir seçme sınavı
sonucu yerleşilen, kuramsal bilgi ve
uygulama becerilerinin bir arada
kazandırıldığı 4 yıllık yoğun bir
lisans programın ardından kazanılan
yeterliliklerle aynı adı taşıyan alternatif
yeterlilikler tanımlanmasının, hem bu
alanlarda lisans eğitimi alan bireyler
hem de lisans eğitimi veren kurumlar
açısından yol açacağı sorunlar YÖK
temsilcisi tarafından dile getirildi.

ODTÜ temsilcisi çalışmaya katılımın
sınırlı olduğunu hatırlattı, ilgili bütün
tarafların temsil edilmediği bir çalışma
ile kapsamlı bir meslek haritası
oluşturmanın mümkün olamayacağını
belirtti ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin meslek gruplarının, NACE
ve ISCO gibi meslek sınıflandırma
sistemlerinin ve ÖSYM kataloğundaki
bölüm isimlerinin referans olarak
alınmasını önerdi.

Gazi Üniversitesi Moda Tasarımı
Bölümü temsilcisi, moda tasarımı
sektöründe lisans diplomasına
sahip olmayan moda tasarımcıları
olduğunu ve bu kişilerin yeterliliklerini
belgelemek istediklerini belirtti ve
MYK kapsamında eğitimden bağımsız
tanımlanmış mesleki yeterlilikler
üzerinden bu sorunu çözmek
istediklerini belirtti.
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Katılımın düşük olması ve temsil edilen
alanların sınırlı kalması nedeni ile
çalışma sonuçlarının MYK tarafından
ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek
görüş istenmesine ve iletilecek
görüşler doğrultusunda ileri bir tarihte
toplantı yapılmasına karar verildi.
Tasarım Meslek Haritalama
Çalıştayına ilişkin MYK ve TPE’ye
gönderilen ETMK görüşü:
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu’nun bu çalışmada temsil
ettiği endüstriyel tasarım / endüstri
ürünleri tasarımı alanı üzerine görüşleri
aşağıda sunuldu.
‘Endüstriyel tasarım’ hem kuramsal bilgi
hem uygulama becerileri gerektiren
mimarlık, tıp gibi meslek alanlarından
biridir. 40 yılı aşkın bir süredir
Türkiye’de hem ilgili kuramsal bilgilerin
hem de uygulama becerilerinin ağırlıklı
olduğu programlar ile lisans düzeyinde
‘endüstriyel tasarım’ eğitimi verilmekte.
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesinde ‘endüstriyel tasarım’
için Mimarlık ve Yapı Temel alanı
içinde lisans, yüksek lisans ve doktora
seviyelerinde yeterlilik tanımı yapılmış
durumda.

Halen YÖK kapsamında ülke çapında
lisans düzeyinde eğitimi verilen
ve TYYÇ kapsamında tanımlanmış
yeterliliklerin bir lisans derecesi ile
belgelendirildiği bir meslek alanı
olan endüstriyel tasarım için MYK
kapsamında yeni bir meslek standardı
tanımlanması ve yeterlilik sistemi
oluşturulması bu uygulamanın ortaya
çıkaracağı çelişkiler nedeni ile meslek
kuruluşumuz ve meslek camiamız
tarafından uygun görülmemekte.
Endüstriyel tasarım meslek alanı
ile ilgili olarak MYK kapsamında
yeterlilikleri tanımlanabilecek yardımcı
meslekler aşağıda belirtilmiştir.
•
•
•

Ürün teknik ressamı
Sayısal modelleme operatörü
Fiziksel modelleme operatörü

Yardımcı mesleklerin yeterlilik tanımları
için ilgili sektörlerde kapsamlı bir
araştırma yapılması ve yeterliliklerin
bu araştırmanın sonuçlarına göre
tanımlanması gerektiği düşünülmekte.
1.4

24-2-2016 Endüstriyel Tasarım
Meslek Standartı İle İlgili TPE
Toplantısı

14/15-01-2016 tarihlerinde
gerçekleştirilen Tasarım Meslek

Haritalama Çalıştayı 1 kapsamında
dile getirdiğimiz görüşlerimiz ve
ilettiğimiz rapor sonucunda TPE
tarafından sadece TPE, MYK ve
ETMK temsilcilerinin katılacağı ve
ilettiğimiz görüş doğrultusunda
çalışmalara bundan sonra nasıl devam
edilebileceği ile ilgili bir toplantı çağrısı
yapıldı.
Toplantıda ETMK temsilcileri tarafından
genel anlamda tasarım özelde
endüstriyel tasarım alanı için bugün
gelinen noktada yapılması planlanan
uygulamanın Tasarım Strateji Belgesi
çalışmalarının başlangıcında belirlenen
amaçlardan uzaklaşıldığına ve bu
tür bir uygulamanın sakıncalarına
değinildi.
Toplantı sonucunda dile getirilen
görüşlerimizin bir rapor haline
getirilerek TPE tarafından Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığına iletilmesine
ve çalışmalarda izlenecek yolun
Bakanlığın görüş alındıktan sonra
belirlenmesine karar verildi.
Bu doğrultuda Bakanlığa iletilmek
üzere ETMK tarafından hazırlanan ve
02-03-2016 tarihinde TPE’ye iletilen
rapor aşağıda bulunmakta.
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KONU : MYK kapsamında tasarımcılığın
bir meslek statüsü olarak tanımlanması
için gerekli çalışma ve düzenlemelerin
yapılması
Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin
28 Ocak 2010 tarihinde Tasarım
Strateji Belgesini oluşturmak üzere
gerçekleştirdiği çalıştayda Türkiye’de
tasarım alanı ile ilgili belirlenen zayıf
yanların dikkate değer bir bölümünün
tasarım farkındalığına ve mevzuata ilişkin
eksikliklere işaret ettiği saptanmşıtı
(2014-2016 Tasarım Strateji Belgesi; 4).
Söz konusu problem alanlarına yönelik
oluşturulan çalışma grupları, mevzuata
ilişkin yapılacak düzenlemelerle ilgili
aşağıda yer alan iki ana beklentiyi dile
getirmişti.
1. Tasarım kavramı ve tasarımcı
unvanının yanlış kullanımlarının
önüne geçilmesi
2. Devlet Memurları Kanunu’nun
ilgili hizmet sınıfları içinde dört
yıllık lisans düzeyinde eğitimi
verilen “endüstriyel tasarım” alanı
kapsamında “endüstriyel tasarımcı”
unvanın tanımlanması.
Bu doğrultuda tanımlanan Hedef 1’de ilk
faaliyet olarak “Tasarımcılığın bir meslek
statüsü olarak tanımlanması için gerekli
çalışma ve düzenlemelerin yapılması”
kararı alınmıştır. Tasarım Strateji Belgesi
ve Eylem Planı 2014-2016 hazırlık
çalışmalarında bu hedef için MYK ve

ETMK meslek standartlarının
tanımlanması için görevlendirildi.

Türk Tasarım Danışma Konseyi,
Türkiye’nin katma değeri yüksek
ürünler ile uluslararası alanda rekabet
gücünü arttırmak hedefi ile kuruldu.
Nitelikli tasarım hizmeti sağlayacak
insan kaynağına sahip olmadan söz
konusu hedefe ulaşmak mümkün
görünmemekte. Bu kapsamda YÖK
bünyesinde söz konusu alanlarda eğitim
kalitesinin arttırılması ile ilgili paralel
çalışmalar da yürütülmekte (Hedef 3).
Tasarım alanı içinde yer alan
mesleklerden “Endüstriyel Tasarım”
hem kuramsal bilgi hem uygulama
becerileri gerektiren mimarlık, tıp gibi
meslek alanlarından biridir. Endüstriyel
tasarım eğitimi, 40 yılı aşkın bir süredir
Türkiye’de hem ilgili kuramsal bilgilerin
hem de uygulama becerilerinin ağırlıklı
olduğu programlar ile lisans düzeyinde
verilmekte. Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesinde “endüstriyel
tasarım” için Mimarlık ve Yapı Temel
alanı içinde lisans, yüksek lisans ve
doktora seviyelerinde yeterlilik tanımları
yapılmıştı. Tasarım alanı içinde yer alan
mesleklerden grafik tasarım ile tekstil
ve moda tasarımı da ülkemizde lisans
düzeyinde eğitimi verilen köklü meslek
alanlarıdır.

Bugün gelinen noktada MYK üzerinden
“tasarımcılığın bir meslek statüsü olarak
tanımlanması için gerekli çalışma ve
düzenlemelerin yapılması”, MYK mevzuatı
nedeni ile, lisans düzeyinde verilen
eğitim sonucunda kazanılan “endüstriyel
tasarım”, “tekstil ve moda tasarımı”, “grafik
tasarım” gibi yeterliliklerin karşısına
aynı ismi taşıyan ancak eğitimden
bağımsız değerlendirilebilecek
ve belgelendirilebilecek alternatif
yeterlilikler tanımlama durumunu ortaya
çıkardı. Bu durumun stratejik olarak
nitelikli tasarım hizmeti konusunda katkı
yapmak bir yana çelişkiler doğurabilecek
bir belirsizlik yaratacağı düşünülmekte.
Bu nedenle aşağıdaki görüşlerimizi
bilgilerinize sunarız:
1. Tasarım faaliyetleri ile ilgili
MYK çerçevesinde yapılacak
meslek tanımlarının “ürün teknik
ressamlığı”, “sayısal modelleme
operatörlüğü” ve “fiziksel
modelleme operatörlüğü” gibi
yardımcı mesleklerle sınırlı kalması
2. Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili
hizmet sınıfları içinde dört yıllık
lisans düzeyinde eğitimi verilen
tasarım alanları kapsamında
“endüstriyel tasarımcı”, “grafik
tasarımcı”, “tekstil tasarımcısı”,
“moda tasarımcısı” unvanlarının
tanımlanması.
Saygılarımızla.
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu
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1.5

16-3-2016 MYK Tasarım
Meslek Haritalama
Çalıştayı 2

MYK tarafından düzenlenen ikinci
Tasarım Meslek Haritalama Çalıştayı
16-03-2016 tarihinde MYK binasında
gerçekleştirildi. Toplantıya çeşitli
sektörlerden 40 temsilci ve MYK adına
5 temsilci katıldı. Birinci çalıştayın
sonuçlarının sunulduğu ilk oturumun
ardından çalışmalara Endüstriyel
Tasarım, Grafik Tasarım ve Moda
Tasarımı olmak üzere üç ana alan ve
bu alanlarla ilişkili meslek gruplarının
haritalaması üzerinden yürütülmesine
karar verildi.

2

Grupların oluşturulmasından sonra
her ana grupda bir ETMK temsilcisi yer
alacak şekilde yapılan düzenlemenin
ardından çalışmalara başlandı.
Çalışma süresince lisans eğitimi verilen
alanların MYK ile meslek standardı
belirlenmesi kapsamının dışında
tutulması gerektiğine sürekli vurgu
yaparak çalışmanın destekleyici alanlar
üzerine yoğunlaşması yönündeki
görüşümüzü sürdürdük. Yardımcı
alanlar olarak ise, Sayısal Modelleme
Operatörü, Fiziksel Modelleme
Operatörü gibi alan tanımlarının
yapılması konusunda görüş ETMK
tarafından sunuldu.

Bu çalıştayın ve Türk Tasarım Danışma
Konseyine ilettiğimiz değerlendirme
raporlarının ardından MYK ve TPE’den
“tasarımcılığın bir meslek statüsü
olarak tanımlanması” ve tasarım
disiplini kapsamında lisans düzeyinde
eğitimi verilen meslek alanlarına dönük
meslek standardı oluşturulmasına
dönük çalışmalar yürütülmesi ile ilgili
herhangi bir çağrı gerçekleştirilmedi.

Odalaşma Çalışmaları

2009 yılında ETMK bünyesinde kurulan
ve çalışmalar yürüten Meslek Hakları
Komisyonu yürüttüğü çalışmalar
sonucunda Endüstriyel Tasarımcılar
Odası kurulmasına neden ihtiyaç
duyulduğu ve Odalaşma sürecinin
hangi yollar ile gerçekleştirilebileceği
konularında bir rapor hazırlamış
ve 03-10-2009 tarihinde üyeler ile

paylaşmıştı. Bu çalışmada aşağıda
listelenen meslek alanında ortaya
çıkmış ihtiyaçlar ve Odalaşma süreci
için alternatif yollar raporlanmıştı.

çalıştırmak ya da serbest çalışan
bir tasarımcının imzasını almak
zorunda olmalı.
•

Unvan kullanma hakkı:
Endüstriyel Tasarımcılığın yasal
olarak tanınması

•

Teknik eleman statüsünde
kamu kurumlarında endüstriyel
tasarımcı istihdamını sağlamak

Meslek alanı ile ilgili ihtiyaçlar:
•

İmza hakkı ve tasarımcı çalıştırma
zorunluluğu: Ürün geliştiren
firmalar, bir endüstriyel tasarımcı

16

•

Eğitim standartlarını
belirleyebilmek

•

Tasarım projesi fiyatlandırma
taban çizelgesi/formulasyonu
hazırlanması ve uymayanlara
yaptırım uygulanabilmesi,

•

Serbest ürün tasarımı hizmeti
veren kişi ve şirketlere büro
tescil belgesi alma zorunlulugu
getirmek ve uymayanlara
yaptırım uygulayabilmek,

•

Yabancı tasarımcıların Türkiye’de
hizmet verebilmesinin ve kayıt
dışı olmadan vergi ödemesinin
kurallarının oluşturulması
ve uymayanlara yaptırım
uygulanabilmesi,

•

Odanın oluşturacağı endüstriyel
tasarım yarışma şartnamesi
ve jüri değerlendirme, jüri
raporu yazma, kolokyum
istenildiğinde düzenleme
zorunluluğuna ve prosedürlerine
uymayan kuruluşlara yaptırım
uygulanabilmesi.

•

Tasarım tescil belgesinde
tasarımcının adını yazmayan
kuruluşlara yaptırım
uygulayabilmek ve gerekirse
dava açabilmek. Odanın, ihtisas

mahkemelerine hizmet veren
bilirkişilerin ve davalarda
avukatlık hizmeti veren patent
ofisi ve vekillerinin Endüstriyel
Tasarım Odasının oluşturduğu
kurallara uymaması durumunda
yaptırım uygulayabilmek.
•

Türk tasarımına kötü etki yapan
ürünlerin tasarlanmasına
müdahale hakkı. Örneğin, ince
belli Türk çay bardaklarının
standardını çıkarmak (Espressso
bardakları gibi).

Odalaşma süreci için alternatif yollar:
•

TMMOB’a bağlı oda kurmak

•

Grafik Tasarımcılar ve Moda
Tasarımcılarla (dağılması
durumunda TMMOB’dan
ayrılırlarsa İç Mimarları da dahil
ederek) bağımsız bir kanun
çıkarmak ve “Türk Tasarımcılar
Birliği”ni kurmak, yasayla
düzenlenmemiş tasarım
alanlarının yetki sınırlarını ve
ünvanlarını tanımlamak ve birlik
altında “Endüstiyel Tasarımcılar
Odası”, “Grafik Tasarımcıları
Odası” ve “Moda Tasarımcıları
Odası” olarak ayrı ayrı odalaşmak.

•

Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına
bağlı Meslek Birliği kurmak
(Endüstriyel Tasarım Eseri
Sahipleri Meslek Birliği)

•

Mevcut durumda da mesleki
hakları elde etmeye çalışmak
(Üyesi olduğumuz mimarlar
odasının mesleğimizin teknik
hizmetler sınıfında sayılması için
girişimde bulunmasını sağlamak
veya bunu ETMK olarak yapmak)

Bu çalışmalara 2009 yılı sonrasında
çeşitli nedenlerle ara verilmiş ve bir
gelişme kaydedilememişti. Bu dönem
çalışmalarımıza başladığımızda
odalaşma çalışmalarının
neden sürdürülmediği sorusu
gerçekleştirdiğimiz toplantılarda
değişik zamanlarda üyelerimiz
tarafından dile getirildi ve çalışmaların
tekrar gündeme getirilmesi ile ilgili
beklentiler ifade edildi. Bu beklentilerin
yanı sıra Tasarım Strateji Belgesi Eylem
Planı kapsamında Mesleki Yeterlilik
Kurumu ile yapılan görüşmeler ve
çalışmalar sonucunda gelinen noktada
meslek alanı ve meslek haklarının
oluşturulması ve korunması için bir
oda çatısı altında örgütlenmenin
kaçınılmaz olduğu noktasına gelindiği
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görüldü. Bu konuda ilgili raporlar ve
bilgiler yukarıda MYK ile ilgili bölümde
ayrıntılı olarak bulunmakta.
Odalaşma gerekliliğinin gündeme
gelmesi ile birlikte, ilk olarak 2311-2015 tarihinde Mimarlar Odası
Ankara Şube Başkanı Sayın Tezcan
Karakuş Candan ve iki Yönetim Kurulu
Üyelesi ile 03-12-2015 tarihinde de
Mimarlar Odası Başkanı Sayın Eyüp
Muhcu ile toplantılar gerçekleştirdik.
Bu toplantılarda Mimarlar Odasının
TMMOB çatısı altında oda kurma
çalışmalarımızı desteklediğini
öğrendik.
22 Aralık 2015 TMMOB başkanı Sayın
Mehmet Soğancı ile görüşme:
Mimarlar Odası yapılan görüşmelerin
ardından 22 Aralık 2015 tarihinde
TMMOB başkanı Sayın Mehmet
Soğancı ile bir görüşme gerçekleştirdik,

aşağıda bu görüşmede değinilen
konuların bir özeti bulunmakta.
Endüstriyel Tasarım / Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü mezunlarından
Mimarlar Odasına ilk üyelik başvurusu
1983 yılında yapılmış. Bu tarihteki
başvuru ile birlikte Mimarlar Odası
Yönetim Kurulu tarafından alınan ve
TMMOB Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan bir karar ile Endüstriyel
Tasarımcıların TMMOB çatısı altında
örgütlenmesi yürürlüğe girmiş
bulunuyor. Dolayısı ile Endüstriyel
Tasarım / Endüstri Ürünleri Tasarımı
1983 yılından beri Mimarlar Odası ve
TMMOB çatısı altında tanımlanmış bir
meslek kolu olarak yer alıyor.
Hali hazırda Endüstriyel Tasarım
/ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümleri mezunlarının sayısı
(4300 görüşme tarihindeki sayı)
ile kurulacak bağımsız bir meslek
odasının sürdürülmesinin, bütün
mezunların üye olması durumunda
bile pratikte zor olacağı düşünülüyor.
Şu anda TMMOB çatısı altında 90’ın
üzerinde tanımlı meslek dalı söz
konusu, bazı Odalar bünyesinde
farklı meslek dallarını barındırıyor.

Örneğin Makina Mühendisleri Odası
bünyesinde Endüstri Mühendisleri ve
Havacılık ve Uzay Mühendislerini de
barındırıyor. Bu meslek dalları da henüz
bağımsız odalar olarak çalışmalarını
yürütebilecek insan kaynağına
ulaşmadıklarını düşündükleri için
ayrılma girişiminde bulunmadan
bağlı oldukları meslek odası altında
örgütlenmeyi tercih ediyorlar. Her
meslek dalı kendi komisyonları ile
bağlı bulunduğu oda yönetimine katkı
veriyor.
Bu durumda bağımsız bir oda
kurmadan önce de aşağıda
sıraladığımız adımları takip ederek
meslek alanımıza dönük resmi bir
tanımlama yapılmasını sağlamak
gerekiyor.
1. Mimarlar Odası altında (ETMK’nın
izdüşümü gibi çalışacak)
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Dalı oluşturabiliyoruz.
2. TMMOB Serbest Müşavirlik
Mühendislik ve Mimarlık (SMM)
Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi
Yönetmeliğine yönelik olarak
meslek tanımı yapılmasını talep
edebiliyoruz.

18

3. Bu tanım Mimarlar Odası Genel
Kurulunda ve TMMOB yönetim
kurulunda onaylandıktan sonra
Resmi Gazetede yayınlanıyor
Bütün bunları gerçekleştirmemiz ise
Mimarlar Odası içindeki üye sayımızın
artması ve üyelerimizin çalışmalara
aktif olarak katılmaları ile mümkün
olabilecektir.
Endüstriyel Tasarımcıların Mimarlar
Odasında temsili
TMMOB ve Mimarlar Odası ile yapılan
görüşmeler devam etti ve 03-03-2016
tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şube
bünyesinde bir Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Komisyonu kurulması sağlandı.
Komisyon üyelerimiz Gülay Hasdoğan,
Mustafa Hasdoğan, Fatma Korkut ve
Mehtap Öztürk Şengül’den oluşuyor.
Son bir yıl içinde ETMK’nın hem
TMMOB hem Mimarlar Odası ile
yürüttüğü görüşmeler ve çalışmalar
sonucunda Merkez Saymanımız
Mustafa Hasdoğan Ankara Şube
şeçimleri sonucunda Yedek Yönetim
Kurulu üyesi oldu ve Ankara Şubenin
tüm yönetim kurulu toplantılarına
katılmakta. Bu doğrultuda Ankara

Şube içinde Endüstriyel Tasarım
Meslek Komisyonu kuruldu ve 03-032016 da ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Mimarlar Odası Şube Genel Kurulları
Şeçimlerinde Mustafa Hasdoğan,
Gülay Hasdoğan, Fatma Korkut ve
Melih Gün Ankara’dan, Gözde
Şekercioğlu Gaziantep’ten
delege olarak seçildi. Böylece
Mimarlar Odası 45. Olağan
Genel Kurulunda endüstriyel
tasarımcılar 900 delege arasında
5 delege ile temsil edilme ve
seçimlerde oy kullanma hakkına
sahip oldu.
Yine aynı Genel Kurul kapsamında
“Endüstriyel tasarım meslek
tanımının TMMOB bünyesi
içinde yapılması, endüstriyel
tasarımcıların Mimarlar Odası içindeki
mevcudiyetlerinin somutlaştırılması

ve odalaşma yönünde örgütlenme
faaliyetlerinin gerçekleşmesi için
Mimarlar Odası içinde gerekli
çalışmaların yapılması” konusunda bir
önerge sunuldu ve sunulan önerge oy
birliği ile kabul edildi.

Mimarlar Odası Merkez Yönetim
Kurulunun 27 Ekim 2016 tarihli
kararıyla yine üyelerimizden oluşan
“Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu”
kuruldu. Mehmet Asatekin, Özlem Er,
Hakan Gürsu, Gamze Güven, Gülay
Hasdoğan, Mustafa Hasdoğan, Fatma
Korkut, Gözde Şekercioğlu, Mehtap
Öztürk Şengül’den oluşan komisyon
ilk toplantısını 24 Aralık 2016’da
gerçekleştirecek.
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3
3.1

Türk Tasarım Danışma Konseyi Toplantıları
26-08-2015 Türk
Tasarım Danışma Konseyi
12. Toplantısı

26 Ağustos 2015 günü Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirilen
12. Türk Tasarım Danışma Konseyi
Toplantısında ETMK üyesi Dr. Orhan
IRMAK tarafından ambalaj tasarımı
üzerine görüş ve değerlendirmelerini
içeren bir sunum yapıldı.
Toplantının ilerleyen aşamalarında
3 yıllık bir dönemi kapsayan
Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem
Planında 2015 yılı ilk yarısı içerisinde
gerçekleştirilmesi öngörülen
faaliyetlerin bir değerlendirmesi
yapılarak 2015 yılı sonu faaliyetlerinin
planlaması görüşüldü.

3.2

23-12-2015 Türk Tasarım
Danışma Konseyi 13.
Toplantısı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında
gerçekleştirilen toplantıda Türk Patent
Enstitüsü tarafından Tasarım Konseyi
için hazırlanan internet sitesinin tanıtımı
yapıldı, Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem
Planındaki eylemlerin gerçekleşme
durumları ve takip edecek döneme
ilişkin yol haritası üzerine görüşüldü.
Toplantıda ayrıca Türk Tasarım Danışma
Konseyi, Tanıtım ve Farkındalık
Komitesi çalışmaları kapsamında
“Tasarım Onur Ödülü” mekanizmasının
ilk ödülü, Komitenin oluşturduğu seçici
kurulun oy bilrliği ile seçtiği Yılmaz
ZENGER’e verildi.

3.3

16-02-2016 Türk Tasarım
Danışma Konseyi Hukuki
İşler Komitesinin 2.
Toplantısı

16-2-2016 tarihinde Türk Tasarım
Danışma Konseyi Hukuki İşler
Komitesinin 2. toplantısı ve Farkındalık
Komitesinin 6. Toplantısı Türk Patent
Enstitüsünde yapıldı. Toplantıya ETMK
adına Yönetim Kurulu Sayman Üye
Mustafa Hasdoğan ve Yazman Üye
Mehtap Öztürk Şengül katıldı.
İlk gündem maddesi olarak MYK ve
ETMK’nın birlikte görevlendirildiği
Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem
Planı 2014-2016 kapsamında Hedef
1-1 den yer alan ‘Tasarımcılığın bir
meslek statüsü olarak tanımlanması
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için gerekli çalışma ve düzenlemelerin
yapılması’ ve ‘meslek standartlarının
tanımlanması’ konusunda gelinen son
durum görüşülmeye başlandı.
Söz konusu çalışma kapsamında MYK
tarafından yürütülen ve ilgili kurum ve
kuruluşların da katılımıyla 15/16-012016 tarihinde yapılan ‘Tasarım meslek
haritası çalıştayı’ yapılmıştı.
Bu çalışma ile ilgili 05-02-2016
tarihinde üyelerle de paylaşılan
değerlendirme raporunda ETMK olarak
çekinceler dile getirilmiş ve lisans
eğitimi ile yeterliliği kazandırılan ve
‘tasarımcı’ terimini içeren mesleklerin
MYK kapsamında tanımlanmasının
uygun görülmediği, bu nedenle
bu tür bir haritalama çalışmasının
ancak yardımcı meslekler üzerinden
yapılmasının uygun görüldüğü
bildirilmişti. Toplantıda YÖK, ODTÜ,
İTÜ, İstanbul Moda Akademisi ve Moda
Tasarımcıları Derneği tarafından da söz
konusu çalışma için benzer görüşler
bildirildiği ETMK temsilcileri tarafından
dile getirildi.
MYK temsilcisi bu çalışmaların
erken aşamalarında ETMK ile çeşitli

toplantılar yaptıklarını, başlangıçta söz
konusu çalışmaya ETMK’nın olumlu
yaklaştığını ancak ‘ekip’ değiştikten
sonra yaklaşımın değiştiğini aktardı.
ETMK ile birlikte çekincelerini dile
getiren YÖK, ODTÜ, İTÜ, İstanbul
Moda Akademisi Moda Tasarımcıları
Derneği’nin harita için önerdikleri
mesleklerin ‘tasarımcı’ unvanını
içermeyen yardımcı meslekler olması
nedeni ile meslek haritası çalışmasını
tamamlayamadıklarını belirtti. Diğer
yandan dile getirilen çekincelere
rağmen moda tasarımı ile ilgili diğer
katılımcıların, tekstil desinatörlerinin,
stant ve takı tasarımcılarının bu
çalışmanın tamamlanmasını istediğini
bildirdi, bu nedenle haritalama
çalışmasını Şubat ayı sonuna kadar
tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.
MYK temsilcisi ayrıca söz konusu
çalışmayı ilgili kuruluşlara sormadan
kendi içinde bir çalışma grubu
ile de çözebileceklerini ancak
bunun sektöre dayatma gibi
olacağını düşündüklerinde bu yola
gitmediklerini aktardı.
ETMK tarafından Türk Tasarım Danışma
Konseyinin Türkiye’nin katma değeri

yüksek ürünler ile uluslararası alanda
rekabet gücünü arttırmak hedefi ile
kurulduğunu, bu hedefe ise ancak
nitelikli tasarım hizmeti sağlayacak
insan kaynakları ile ulaşılabileceği
görüşünde olunduğu ve bunun
da ancak lisans düzeyinde eğitim
veren kapsamlı programlar ile
sağlanabileceğinin düşünüldüğü
belirtildi. Bu çalışma kapsamında
YÖK bünyesinde eğitim kalitesinin
arttırılması ile ilgili paralel çalışmaların
da yürütüldüğü eklendi.
Gelinen noktada MYK üzerinden
tasarım meslek haritası çıkararak ve
meslek standardı belirleyerek lisans
düzeyinde bir eğitim sonucunda
kazanılan yeterliliklerin karşısına
aynı ismi taşıyan ancak eğitimden
bağımsız değerlendirilebilecek
ve belgelendirilebilecek alternatif
yeterlilikler tanımlama durumunun
ortaya çıktığı belirtildi. Bu durumun
stratejik olarak nitelikli tasarım hizmeti
konusunda katkı yapmak bir yana hali
hazırda bu alanda eğitimi almış ve
alacak olan bireyler ve eğitim kurumları
açısından çeşitli eşitsizliklere ve
çelişkilere yol açacağının ön görüldüğü
ETMK tarafından paylaşıldı.
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sonra durumun kendileri açısından
netleştiğini, lisans eğitimi ile kazanılan
yeterliliklerin değil yaygın eğitim ile
kazanılan işlerin MYK kapsamında
olduğunu düşündüklerini belirtti.
Çalışmanın erken aşamalarında
tasarımcı unvanı ile ilgili yaşanan
karmaşaya karşı önlem olarak meslek
tanımı yapılmasının konuşulduğunu
ancak gelinen noktanın istenilen nokta
olmadığını dile getirdi. Bu konunun
ayrıca Devlet Personel Başkanlığı ile de
görüşülmesi gerektiğini ekledi.

ETAK temsilcisi toplantılarında iletilen
görüşleri özetledikten sonra takı
tasarımı, stant tasarımı ve ayakkabı
tasarımı gibi konuların endüstriyel
tasarımın kapsamına girdiğini, içinde
“tasarım” ibaresi geçen hiçbir mesleğin
MYK çerçevesinde tanımlanmaması
gerektiğini belirtti. 2010’da İstanbul’da
yapılan Tasarım Strateji Belgesi
çalıştayında bu eylem maddesini
yazan grupta olduğunu, bu madde
ile tasarım mesleklerinin Devlet
Memurları Yasasında tanımlanmasını
kast ettiklerini anımsattı. Yine ETAK

temsilcisi tarafından eylem maddesinin
çıktılarının MYK çerçevesinde meslek
tanımı yapılması değil, şu anda
hazırlanmakta olan Devlet Memurları
Yasasında Tasarım ünvanlarının
da yer alması olarak değiştirilmesi
önerildi, ETMK, Kalkınma Bakanlığı ve
Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu
temsilcileri de aynı doğrultuda görüş
iletti.
Kalkınma Bakanlığı adına toplantıya
katılan temsilci ETMK ve ETAK
tarafında ifade edilen görüşlerden

Ancak strateji belgesinde bulunması
nedeni ile bu eylem maddesinin
boşta bırakılamayacağı görüşü de
dile getirildi, söz konusu sorunun
çözümü için Şubat ayı içinde TPE, MYK,
Kalkınma Bakanlığı ve ETMK’nın bir
araya gelmesine karar verildi.
Toplantıda görüşülen ikinci gündem
maddesi Fikri Mülkiyet Düzenlemesi
ile ilgili hazırlanan yasa tasarısı oldu.
Tasarı ile ilgili bilgileri aktaran TPE
temsilcisi var olan mevzuatta öğretim
üyelerinin buluş ve tasarımlarında
hak sahipliği buluşu ya da tasarımı
yapan kişideyken yeni tasarıda hak
sahipliğinin üniversiteye ait olacağı
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ancak elde edilen gelirin %50 sini
öğretim üyesine aktarılması yönünde
bir değişiklik yapıldığı; ayrıca yine
üniversite öğrencileri için de benzer
koşullar içeren bir madde eklendiği
bilgisini aktardı ve tasarının Haziran
ayında Meclis’ten geçirilmesinin
planlandığını belirtildi.
Söz konusu değişiklerin çeşitli sorunlar
doğurabileceği dile getirildi, bu
nedenle yasa tasarısı onaylanmadan
akademisyenlerden de görüş alınması
önerildi. Ancak temsilci tarafından
süreçte çok ilerlendiği ve görüş alma
safhasının geçildiği belirtildi.
Tasarım teşvikleri ile ilgili çalışmalarının
devam ettiği belirtildi. Yasa
taslağında ‘tasarımcı’ tanımının nasıl
yapıldığı sorusu üzerine tanımın
‘ilgili üniversitelerin dört yıllık
fakültelerinden mezun’ şeklinde bir
tanım yapıldığı, ancak bu tanımın
mühendislik fakültelerini de kapsadığı
belirtildi.
Arge Kanununa tasarımın da eklendiği,
Arge merkezlerinde minimum tam
zamanlı çalışan sayısının 30’dan 15’e
düşürüldüğü, Tasarım merkezlerinde

minimum tam zamanlı çalışan sayısının
10’dan 5’e düşürülmesi konusunun
görüşüldüğü bilgisi verildi, bu sayının
tam zamanlı çalışacak tasarımcı ve
tasarım teknisyeni toplam sayısı
olduğu belirtildi.
Konsey ismi ve katılımın artırılması
konularında görüşler ve öneriler de
paylaşıldıktan sonra toplantı sona erdi.

3.4

16-02-2016 Türk Tasarım
Danışma Konseyi Tanıtım
ve Farkındalık Komitesinin
6. Toplantısı

Tanıtım ve Farkındalık Komitesinin 6.
Toplantısı 16 Şubat 2016 tarihinde Türk
Patent Enstitüsünde gerçekleştirildi.
Toplantıya TPE, ETMK, Adalet Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, MYK,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,
TÜBİTAK, KOSGEB, TESK, TOBB, Grafik
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, ETAK ve
Koleksiyon Mobilya temsilcileri katıldı.
Toplantıda öncelikle, Tasarım Strateji
Belgesi ve Eylem Planında, “Toplumda
ve sanayide tasarım farkındalığını
arttırmak” başlıklı 5. hedefte belirtilen
faaliyetler ele alındı, faaliyetlerin
mevcut durumu, yol haritası ve
sonuçları konusunda sorumlu
kuruluşlar, katılımcıları bilgilendirdi.
Toplantıda ayrıca Konsey üyeleri
arasında iletişim ağı kurulması faaliyeti
kapsamında oluşturulan http://www.
tasarimkonseyi.gov.tr web sitesinin
geliştirilmesi konusunda kamu
kurumları ile özel sektör temsilcilerinin
görüşleri alındı. Site içeriğinin daha
çarpıcı hale getirilmesi konusunda
ise sitede spotların olması, sitedeki
spotların ve ilgili resimlerin ana
sayfada belirli periyotlarla değişiminin
sağlanması, TTDK Onur Ödülünün
sitede ana imajlardan biri olması ve
site içeriğinde uluslararası ödül almış
tasarımcıların eserlerinin bir kısmının
paylaşılması gibi öneriler dile getirildi.
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3.5

3/4 Haziran 2016
tarihlerinde Tasarım
Strateji Belgesi Arama
Konferansı

Tasarım Strateji Belgesi Arama
Konferansı” 3 – 4 Haziran 2016
tarihlerini kapsayan, her birinde
tasarım konusunun farklı yönlerinin ele
alıdığı çalışma grupları toplantılarından
oluştu. Konferansa ETMK’yı temsilen
Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ersayın
katıldı.
2014-2016 yıllarını kapsayan mevcut
Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem

Planının uygulama süresi 2016
sonunda bitiyor, bu nedenle Yılda
2 defa düzenlenen Türk Tasarım
Danışma Konseyinin son toplantısında,
Türkiye’nin yeni tasarım stratejilerinin
belirlenmesi için çalışmalara
başlanması kararı alınmıştı.
Türkiye’nin yeni Tasarım Strateji
Belgesinin ana çerçevesini
oluşturmak üzere gerçekleştirilen
ve moderatörlüğünü Sabancı
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Oğuz BABÜROĞLU’nun yaptığı
konferansa, kamu kurumlarının ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,
tasarımla ilgili meslek kuruluşları,

sanayiciler, akademisyenler, endüstri
ürünleri tasarımı, grafik tasarımı ve
moda tasarımı gibi tasarımın farklı
disiplinlerinden temsilciler katıldı.
Hazırlanacak Yeni Tasarım Strateji
Belgesinin Yüksek Planlama Kuruluna
sunulması ve kurulun onayını
müteakip 2017 yılından itibaren
uygulanmaya konulması bekleniyor.

3.6

2016 Arama Konferansı
sonuçları değerlendirme
toplantıları

Türk Tasarım Danışma Konseyi Tasarım
Stratejisi arama konferansının
sonuçlarını değerlendirmek
üzere TPE tarafından 15.7.2016,
18.7.2016, 11.8.2016 ve 14-122016 tarihlerinde toplantılar
yapıldı. Toplantılara ETMK’yi
temsilen Başkan Sertaç Ersayın
ve Mesleki Haklar Komisyonu
Başkanı Fatma Korkut katıldılar.
Toplantılarda arama konferansı
sonucunda oluşturulan Tasarım
Strateji Belgesi ve Eylem
Planı (2017-19) taslak belgesi
gözden geçirildi ve öneriler
doğrultusunda revize edildi.
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3.7

03-08-2016 Türk
Tasarım Danışma Konseyi
14. Toplantısı

Türk Patent Enstitüsü’nün
sekretaryasını yürüttüğü Türk Tasarım
Danışma Konsey’i toplantısına, ETMK
adına Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç
Ersayın katıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK
tarafından açılan toplantıda 2016
yılının ilk yarısında tasarım alanında
yaşanan gelişmeler, Tasarım Strateji

Belgesi ve Eylem Planında (2014-2016)
yer alan eylemlere ilişkin gelişmeler ile
Haziran ayında gerçekleştirilen Tasarım
Strateji Belgesi ve Eylem Planı (20172019) Arama Konferansı’nın çıktılarının
değerlendirilmesi yapılarak, tasarım
politikaları ile ülkemizdeki uygulamalar
ele alındı.
Türk Tasarım Danışma Konseyinin 23
Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen
13. Toplantısında alınan karar
doğrultusunda, 2017-2019 yıllarını
kapsayan yeni Strateji Belgesi için
çalışmalar başlatılmıştı.

Strateji Belgesinin ana çerçevesi,
vizyonu, hedefleri ve faaliyetleri,
Haziran 2016’da tüm paydaşların
katılımıyla gerçekleştirilen “Tasarım
Strateji Belgesi Arama Konferansı
ve Temmuz 2016 ‘da gerçekleştirilen
komite toplantıları sonucunda
belirlendi.
Strateji Belgesinin, Tasarım
Konseyinin bir sonraki toplantısında
görüşülerek nihai hale getirilmesine
ve ardından Yüksek Planlama Kuruluna
sunulmasına karar verildi.
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4

Tüzük ve Yönetmelik Çalışması

Dernek tüzüğü içinde iyileştirme
gerektiren alanlarını belirlemek ve
Tüzük ve Tüzüğü destekleyecek
yönetmeliğin hazırlanması
çalışmalarını yürütmek üzere
Çalışma İlkeleri ve Tüzük Komisyonu
oluşturulmasına karar verildi.
Oluşturulacak komisyonun Dernek
Başkan Yardımcısı ve bu konuda
çalışmak isteyen gönüllü üyelerden
oluşması ön görüldü. Bu doğrultuda
20-02-2015 tarihinde yapılan çağrı
sonrasında aşağıda isimleri bulunan
üyelerimizin katılımı ile çalışma grubu
oluşturuldu ve üyelerimize duyuruldu.

Komisyon Üyeleri:
Füsun Curaoğlu, Gülay Hasdoğan,
Mustafa Hasdoğan, Filiz Özsuca,
Mine Hoşgün Soylu, Mehtap Öztürk
Şengül, Mehmet Yetkin

Çalışma Yöntemi, İlkeler ve Tüzük
Komisyonu Dernek organlarının
Dernek stratejik planında tanımlı
değerlere uygun, ortak amaçları
doğrultusunda ve uyum içinde
çalışmasını sağlamak ve idari
süreçlerde danışılacak kaynaklar olarak
Tüzük ve Ana Yönetmelik oluşturmak
amacı ile çalışmaya başladı.
Çalışmalar Sırasında İzlenen Yol:
• Öncelikle çözüm arayan sorunlar
saptandı.
• Tespit edilen sorunlar arasında
öncelikler belirlenip işbölümü
yapıldı,

•

Yönetmeliklerde izlenecek ilkeler
belirlendi

•

İlkeler üzerinde üyelere
danışılacak konular belirlendi
ve 29-02-2016 tarihinde Şube
Yönetim Kurulları ve Üyelerden
görüş istenmesi talebi ile Genel
Merkez’e iletildi.

•

İstanbul, İzmir ve Ankara’da
yapılan üye toplantılarında
çalışmaların geldiği durum
üyelere sunuldu ve görüş istendi.

•

Bu ilkeler doğrultusunda taslak
tüzük ve yönetmelik hazırlandı.
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5

•

Yeni Tüzük Taslağı 15-10-2016
tarihinde İstanbul ve İzmir,
16-10-2016 tarihinde Ankara
Şube Genel Kurullarında üyelere
sunuldu ve görüş alındı.

•

24-10-2016 tarihinde yeni Tüzük
taslağı üyeler ile çevrimiçi olarak
paylaşıldı ve bütün üyelerden
görüş istendi.

•

7-11-2016 Yönetmelik taslağı
üyeler ile çevrimiçi olarak
paylaşıldı ve bütün üyelerden
görüş istendi.

•

Üyelerden alınan görüşler
doğrultusunda yapılan
düzenlemeler sonrası Tüzük ve
Yönetmelik taslakları 20 Kasım
2016 tarihinde İstanbul’da, 27
Kasım 2016 tarihinde Ankara’da

ve 01-12-2016 tarihinde İzmir’de
gerçekleştirilen ikinci tur Tüzük
ve Yönetmelik toplantılarında
sunuldu ve üyeler ile tartışıldı.
Üyelerden alınan görüşler
doğrultusunda son haline
getirilen Yeni Tüzük ve Yönetmelik
taslaklarına aşağıdaki adreslerden
ulaşılabilmektedir.

Tüzük Taslağı için:
https://docs.google.com/document/d/
1WTvvjGkI5wExPzeoVyOj4JQsp1nhPU
oHliaBoNGrAg4/edit?usp=sharing
Yönetmelik Taslağı için:
https://docs.google.com/
document/d/1Xl1w69oJ8F_
NfPEy1TOjyq2ENPXzCEK
ngwbpdhfKouc/edit ?usp=sharing

Sürdürülebilir Finansman Modeli Oluşturma Çalışmaları ve ETSİS Üye Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir yeni bir finansman
modeli üzerine çalışacak olan
komisyonun Dernek merkez ve şube
saymanları ve gerekli görülmesi
durumunda davet edilecek mali
işler danışmanlarından oluşması ön
görüldü. Bu doğrultuda 20-02-2015
tarihinde yapılan çağrı sonrasında

komisyonda yer almayı kabul edenlerin

dönemlerde uygulanmak üzere merkez

sayısının yeterli olmaması nedeni

ve şube yönetimlerinin düzenli olarak

ile bu komisyon için tanımlanmış

bir araya gelmesini ve faaliyet ve bütçe

çalışmaların Çalışma Yöntemi İlkeler

planlarını paylaştıkları genişletilmiş

ve Tüzük Komisyonu bünyesinde

yönetim kurulu toplantıları yapılması

sürdürülmesine karar verildi.

oluşturulan yönetmelikte önerildi.

Sürdürülen çalışmalar ile gelecek

Ayrıca merkez ve şube yönetimlerinin
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ortak sayısal taban üzerinden üyelerini
çevrimiçi olarak izleyebileceği ve finans
yönetimini gerçekleştirebileceği bir
sistem Sayman Mustafa Hasdoğan
tarafından oluşturuldu. Bu sistemin
ETSİS, Endüstriyel Tasarım Sayısal
İzleme Sistemi olarak adlandırılarak
devreye alınmasına karar verildi.

6
6.1

ETSİS üzerinden Dernek üyeleri
bilgilerini güncelleyebilmekte, aidat
borçlarını ve ödemelerini takip
edebilmekte, sistem üzerinden kredi
kartı ile ödeme yapabilmektedir.
Üyelerin aidat borçları ve
gerçekleştirdikleri ödemelerin
güncellenmesi Dernek yetkilisi

tarafından yapılmaktadır. Şube yönetim
kurullarının yetkilendirdiği kişiler
tüm üyelerin bilgilerini ve ödeme
durumlarını izleyebilmekte. Sistem
ayrıca yönetim kurulu kararlarını,
demirbaş kayıtlarını, gelen ve giden
evrak defter kayıtlarını içermekte.

Meslek Hakları ve Tasarım Mevzuatı İle İlgili Çalışmalar
Meslek Hakları, Sözleşme
ve Fikri Haklar Komisyonu

Tasarım profesyonellerinin
ihtiyaç duyduğu sözleşme tipleri,
ücretlendirme stratejileri, endüstriyel
tasarımcı meslek hakları, bilirkişilik gibi
konularda ihtiyaç duyulan tüm alanlara
ait tip sözleşmeler ve çalışma koşulları
üzerine çalışacak olan komisyonun
öncelikle bu alanda uzmanlaşmış
gönüllü üyelerden oluşması ön
görüldü. Bu doğrultuda 20-02-2015
tarihinde yapılan çağrı sonrasında
aşağıda isimleri bulunan üyelerimizin
katılımı ile çalışma grubu oluşturuldu
ve üyelerimize duyuruldu.

Komisyon üyeleri:
Ahmet Başkan, Barış Derviş, Sözüm
Doğan, İbrahim Güvendikler, Ayça
Kınık, Fatma Korkut , Fatih Mintaş, Filiz
Pektaş Özsuca, Ayşegül Vural
Komisyon öncelikli olarak üzerinde
çalışılmak üzere aşağıda yer alan konu
başlıklarını belirledi ve çalışmalarına
başladı. Komisyon çalışmaları devam
etmekte.

•

•

6.2

sözleşmesi vb. tip sözleşmeler
hazırlamak
Endüstriyel Ürün/Kullanıcı/
Tasarım Güvenliği Modeli
oluşturmak
Endüstriyel tasarım meslek etiği
kurallarını belirlemek

04-03-2016 Sınai Mülkiyet
Kanun Tasarısı Taslağı
Konusunda ETMK Olarak
Görüşümüz

•

Kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşu olmak (Odalaşmak)

•

Endüstriyel tesciline ilişkin
sorunları belirlemek

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve
Değerlendirme:

•

Tasarım hizmet sözleşmesi,
Ücretli çalışan tasarımcı

Ülkemizde 1995 yılında 554 sayılı
KHK’nin yürürlüğe girmesinden sonra
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çok sayıda yenilik ve ayırt edici nitelik
taşımayan tasarım tescil edilmiştir.
Düzenlemede, tescilli korumanın tek
seçenek olması, tescilsiz bir korumanın
bulunmaması, çeşitli sektörleri gerekli
araştırmayı yapmadan bilinçsizce tescil
almaya yöneltmektedir. AB Topluluk
Tasarımı hukukunda da yer verildiği
gibi, yeni yasa çerçevesinde daha kısa
süreli ve tescilsiz koruma seçeneğinin
getirilmesi, tescil için başvuru yapanları
daha dikkatli karar vermeye teşvik
edecektir. Niteliksiz başvuruların
sayısında azalma olacağı gibi koruma
sisteminin gereğini bilmeden ya da
kötü niyetli olarak alınan tescillerden
dolayı açılan davaların sayısında da
azalma olacaktır.
Teklif: AB Topluluk Tasarımı hukukunda
yer aldığı şekliyle tescilsiz tasarımların
bu kanun çerçevesinde düzenlenmesi
önerilmektedir.
Taslak Madde 61/10 Üzerindeki Görüş
ve Değerlendirme:
61/10 “Tasarımcı, birinci fıkranın (ç)
bendi kapsamında başvuruda belirtilir.
Tasarımcı isminin belirtilmemesi
halinde, tasarımcı olarak adının

belirtilmesini isteme hakkına
sahiptir. Ancak, tasarımcı isminin
gizli tutulmasını da talep edebilir.
Başvuru sahibi, tasarımcı değilse
veya tasarımcılardan sadece biri
veya birkaçıysa, başvuru sahibinin,
tasarımcı veya tasarımcılardan tasarım
başvurusu yapma hakkını ne şekilde
elde ettiği, başvuruda yönetmeliğe
uygun olarak açıklanır.”
Mevcut düzenlemeye göre
tasarımcının isminin başvuruda
belirtilmesi zorunludur; tasarımcı
olarak belirtilme hakkının devri veya
bu haktan feragat hükümsüzdür.
Taslağın 61. maddesinin 10. fıkrası,
başvuru sahibi ile tasarımcının farklı
olması durumunda tasarımcının
isminin belirtilmemesinin mümkün
olduğu, başvuru sahibinin tasarımcıya
bilgi vermeden tescil başvurusunda
bulunabileceği izlenimini vermektedir.
Teklif: (10) Tasarımcı, birinci fıkranın
(ç) bendi kapsamında başvuruda
belirtilir. Tasarımcının adı tasarım
sicilinde, rüçhan belgelerinde ve
yayım sırasında yer alır. Tasarımcı
olarak belirtilme hakkının devri ve

haktan feragat hükümsüzdür. Ancak,
tasarımcı isminin gizli tutulmasını
talep edebilir. Başvuru sahibi, tasarımcı
değilse veya tasarımcılardan sadece
biri veya birkaçıysa, başvuru sahibinin,
tasarımcı veya tasarımcılardan tasarım
başvurusu yapma hakkını ne şekilde
elde ettiği, başvuruda yönetmeliğe
uygun olarak açıklanır.
Taslak Madde 55/1 Üzerindeki Görüş
ve Değerlendirme:
55/1 “Tasarım, bir ürünün tümü
veya bir parçasının ya da üzerindeki
süslemenin çizgi, şekil, biçim,
renk, malzeme veya yüzey dokusu
gibi özelliklerinden kaynaklanan
görünümüdür.”
AB Direktifi -98/71/EC (Article 1/a)
“Design” means the appearance of the
whole or a part of a product resulting
from the features of, in particular, the
lines, contours, colours, shape, texture
and/or materials of the product itself
and/or its ornamentation.
Mevcut düzenlemede tasarım,
insan duyuları ile algılanan özellikler
temelinde tanımlanırken taslakta
önerilen tanım, tasarımı görünüş
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özellikleri ile sınırlamaktadır. Mevcut
tasarım tanımı, AB yönergesindeki
tanımı kapsamaktadır. Mevcut tanımın
sorun yarattığına ilişkin bir veri de
bulunmamaktadır.

oluşturan mevcut tanımın ana
unsurlarında değişikliğe gidilmemesi
isabetli olacaktır.

Tasarım hukuku ile örtüşen konular
içeren marka hukukunda renk, ses
ve koku markalarının korunması
tartışılmaktadır. Örneğin ses markaları
Avustralya, ABD ve Avrupa Birliği’nde
korunmaktadır. Bu gelişmeler
ışığında bu kanun taslağında
da ses markalarının korunması
düzenlenmiştir. Benzer şekilde tasarım
alanında da çeşitli duyulara hitap eden
etkileşimli arayüz tasarımlarının, ses ve
hareketli görüntü içeren tasarımların
korunmasının gündeme gelmesi
olasıdır.

Tasarım, bir ürünün tümünün veya
bir parçasının ya da üzerindeki
süslemenin, özellikle çizgi, dış hatlar,
renk, şekil, doku veya malzeme
gibi insan duyuları ile algılanan
özelliklerinin oluşturduğu izlenimdir.

Tasarım tanımında tasarımın görünüş
özellikleri ile sınırlanması görme engelli
kullanıcılar için yapılan tasarımların
değerlendirilmesi açısından da
belirsizlik yaratmaktadır. Bu nitelikteki
tasarımların bilgilenmiş kullanıcısının
da görme engelli bir kullanıcı olduğu
varsayılmalıdır.

c) 3 üncü madde kapsamına
girmeyen gerçek veya tüzel
kişilerce yapılan,

Üzerinde yoğun müzakereler yapılarak
geliştirilen ve çağdaş bir çerçeve

Teklif: Önerilen tanım:

Taslak Madde 64/5 Üzerindeki Görüş
ve Değerlendirme:
64/5 “Enstitü;
a) Tasarım veya ürün tanımına
uygun olmayan,
b) Kamu düzenine veya genel
ahlaka aykırı,

ç) Paris Sözleşmesinin 2 nci
mükerrer 6 ncı maddesi
kapsamında yer alan
hükümranlık alametleri ile bu
kapsam dışında kalan ancak
kamuyu ilgilendiren, dini,
tarihi ve kültürel değerler

bakımından halka mal olmuş
ve ilgili mercilerin tescil izni
vermediği işaretlerin, armaların,
amblemlerin, nişanların veya
adlandırmaların uygunsuz
kullanımını içeren,
d) Yeni olmadığı tespit edilen,
tasarım tescil taleplerini
reddeder.”
Tescil başvurusuna konu olan her
tasarım için Enstitü tarafından yenilik
araştırması yapılması (d maddesi)
gerçekçi değildir. Enstitünün bu
araştırmayı yalnızca bazı tasarımlar için
yapması da eşitsiz bir uygulamaya yol
açacaktır. Bu fıkranın yerine taslakta
tescilsiz tasarımların düzenlenmesi
daha etkili sonuç verecektir.
Kamu düzeni ve genel ahlaka
aykırılık incelemesinin (b maddesi)
başvuru aşamasında yapılması ifade
özgürlüğünü kısıtlayıcı bir nitelik
taşımaktadır.
Mevcut anayasamız ifade özgürlüğünü
sınırlandırma nedenleri arasında genel
ahlaka değil kamu düzenine yer verdiği
için de bu ifade hatalıdır.
Teklif: “Yeni olmadığı tespit edilen”
fıkrası çıkarılmalıdır.
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Bunun yerine AB Topluluk Tasarımı
hukukunda yer aldığı şekliyle bu kanun
çerçevesinde de tescilsiz tasarımların
düzenlenmesi önerilmektedir.

6.3

“Kamu düzenine veya genel
ahlaka aykırı” fıkrası bu maddeden
çıkarılmalıdır. Bu konunun mevcut
düzenlemedeki şekli korunmalıdır.

ULUSAL VEYA ULUSLARARASI TASARIM
YARIŞMALARINDA SERGİLENME
KOŞULU

Destek başvurusuna, başvuran kişinin
tasarımını sergide yer aldığı şekliyle
gösteren bir fotoğraf eklenebilir.

Sergilenme koşulu, endüstriyel tasarım,
grafik tasarım ve moda tasarımı gibi
farklı tasarım alanlarında düzenlenen
yarışmalar ve ödüller açısından bu
alanlara özgü pratikler dikkate alınarak
geniş bir şekilde yorumlanmalıdır.

Yurtdışında yapılacak tasarım tescili
başvurularında, Türkiye’de gerçekleşen
bir sergilemeye dayanarak ‘rüçhan
hakkı’ talep edilmesi hususu, hak
kayıplarının önlenmesi için uzman
hukukçular tarafından ayrıca
değerlendirilmelidir. Yurtdışında
yapılacak tescil başvurusundan ‘önce’
Türkiye’de tescil başvurusu yapılması
ve böylece yurtdışındaki başvuruda
rüçhan hakkından yararlanılması
uygun bir çözüm olabilir. Ancak bu
durumda aynı tasarım için birden fazla
hukuk sisteminde (ulusal ve diğer)
tescil başvurusunun desteklenmesi
gerekebilir.

Taslak Maddeler 55/2, 55/3, 56/2, 59/3
Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme:
Kanun taslağının çeşitli maddelerinde
“birleşik ürün” ifadesi geçmektedir.
AB Topluluk Tasarımı hukukunda
“complex product” olarak geçen bu
ifade 1995 yılından bu yana Türkçede
“bileşik ürün” olarak kullanılmaktadır.
İngilizce-Türkçe çeviride de bu terim
yerleşmiştir.
“Birleşik ürün” iktisat literatüründe
“joint product” anlamında yerleşik bir
kullanıma sahiptir.
Teklif: Bir karışıklığa yol açmaması
açısından “birleşik ürün” ifadesinin
“bileşik ürün” olarak değiştirilmesi
önerilmektedir.
Raporu Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Fatma
Korkut ETMK Meslek Hakları, Sözleşme
ve Fikri Haklar Komisyonu Başkanı
04 Mart 2016

Tasarım Tescil Desteği
Uygulama Usul ve Esasları’
Konusunda ETMK Olarak
Görüşümüz

Destek başvurusuna konu olan
tasarımın, makul bir süre önceden
ilan edilen tarihte ve yerde sunum
paftası, fiziksel ürün veya model, defile,
yerleştirme, performans, video veya
film gibi formatlarda sergilenerek
‘kamuya sunulması’ ‘sergilenme’ olarak
kabul edilebilir.
‘Ulusal’ düzeyde gerçekleşen ödüller ve
yarışmalar için sergilenmeye ilişkin ilan,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
veya görevlendirilen bir kuruluşun bu
tür etkinliklere ilişkin olarak sağladığı
bir web sitesinde de yayımlanabilir.
Destek başvurusuna, sergi afişi veya
davetiyesi, sergi ilanı veya duyurusu,

sergi kataloğu veya kitabı, düzenleyen
kuruluş tarafından verilen katılım ve
sergilenme belgesi, şartname gibi
yardımcı materyaller eklenebilir.

DESTEK KAPSAMINA GİREN ULUSAL
VEYA ULUSLARARASI TASARIM
YARIŞMALARININ BELİRLENMESİNDE
KULLANILACAK ÖLÇÜTLER
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin
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Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde
geçen ‘yarışma’ terimi, hem tasarım
yarışmalarını hem de tasarım ödüllerini
kapsayacak şekilde yorumlanabilir.
ICSID’in 1971 yılında oluşturduğu ve
en son 2015 yılında güncellediği ICSID
tasarım ödülleri ve tasarım yarışmaları
kılavuzları (ICSID Guidelines for Design
Competitions, ICSID Guidelines for
Design Awards) bu konuda başvuru
niteliği taşıyan kaynaklarıdır (Ek 1 ve
Ek 2).
Ulusal düzeyde ETMK’nın tasarım
yarışmaları için 2003 yılında hazırladığı
‘Ulusal Ürün Tasarımı Yarışma
Yönetmeliği’ vardır (Ek 3).
Ekonomi Bakanlığı’nın tasarım
yarışmalarının desteklenmesinde
kullandığı, ETMK tarafından
hazırlanan bir kontrol listesi
bulunmaktadır (Ek 4).
Tasarım tescil desteği sistemi
kapsamına giren tasarım ödülleri
ve yarışmaları için benimsenecek
ölçütler, ICSID’in kılavuzlarından
ve ulusal belgelerden yararlanarak
oluşturulabilir. Bu konuda ETMK, GMK
ve MTD doğrudan görev alabilir.

Sistemin sürdürülebilir olması
ve gerçekten fayda sağlaması
için ölçütlerin düzenli aralıklarla
paydaşlar (katılımcılar, seçici kurul
üyeleri, düzenleyen kuruluş, ilgili
meslek kuruluşları, ilgili STK’lar, ilgili
bakanlıklar ve kamu kurumları)
tarafından değerlendirilmesi önem
taşır.
Tasarım tescil desteği konusunda tüm
süreçlerde ETMK olarak aktif görev
almaya hazır olduğumuzu bilgilerinize
sunarız.
Raporu Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Fatma
Korkut, ETMK Meslek Hakları, Sözleşme
ve Fikri Haklar Komisyonu Başkanı
21 Haziran 2016

6.4

Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı’nın “TR83 Bölgesinde
Endüstriyel Tasarım
Alanında Genç İstihdamının
Artırılması Projesi”
Hakkında ETMK’nın Görüşü

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı,
“TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım
Alanında Genç İstihdamının Artırılması
Projesi’ni Mart 2016’da başlatmış

durumda. Projenin http://genctasarim.
oka.org.tr/#hakkinda bağlantısındaki
internet sitesinde verilen bilgilere göre
proje, endüstriye yönelik üretimde
fark yaratabilmek için malzeme, biçim
işleme mekanizmaları, renk, doku
ve grafik düzenlemelerini görsel
bir duyarlılıkla ortaya koyabilen
tasarımcılara duyulan ihtiyaca yönelik
olarak endüstriyel tasarım alanında
fark yaratacak genç tasarımcıların
ve bu alanda istihdam edilecek
ara elemanların yetiştirilmesini
amaçlamakta. Proje, TR83 Bölgesinde
endüstriyel tasarım alanında 15-29
yaş arası en az meslek lisesi mezunu
60 gence Çorum, Amasya, Samsun ve
Tokat illerinde öne çıkan sektörlere
yönelik endüstriyel tasarım alanında
mesleki eğitim vererek gençlerin
istihdam edilebilirliğinin arttırılmasını
hedeflemekte.
Proje, bu amaç ve hedefleri ile
Türkiye’de 40 yılı aşkın süredir
üniversitelerde lisans düzeyinde
eğitimi verilen endüstriyel tasarım
mesleğini sekiz ayda kurs düzeyinde
verilen derslerle kazandırmayı
öngörmekte. Böylesi bir eğitimle
endüstriyel tasarım alanında
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tasarımcıların veya ara elemanların
yetiştirilmesi mümkün değildir.
Endüstriyel tasarım sürecine yardımcı
olan ara elemanlar ‘teknik ressamlık’
veya ‘modelcilik’ konularında
teknik liselerde yetiştirilmekte. Tüm
tasarım sürecine yardımcı olmak
üzere tanımlanmış ‘endüstriyel
tasarım ara elemanı’ gibi bir meslek
bulunmamakta.
Endüstriyel tasarım alanında dört
yıllık üniversite eğitimi sonucunda
elde edilen mesleki yetkinliklere
sahip olmayan kişilerin endüstriyel
tasarımcı gibi istihdam edilmeleri
ve ürün tasarımı yapmaları, gerek

7

kamu yararını doğrudan ilgilendiren
kullanıcı güvenliği ve çevresel etki
açısından gerekse üreticileri doğrudan
ilgilendiren yasal sorumluluklar
ve pazar başarısı açısından yüksek
riskler taşır. Türkiye’de endüstriyel
tasarım alanında lisans derecesine
sahip 4.000 civarında endüstriyel
tasarımcı vardır; her yıl bu alandaki
30 lisans programından 800’e
yakın endüstriyel tasarımcı mezun
olmaktadır; bunlara rağmen bu alanda
sahip olduğumuz yetişmiş nitelikli
insan kaynağının Türkiye genelinde
istihdamı çok yetersiz düzeydedir.
Kamu kaynaklarının, endüstriyel
tasarım alanında lisans diplomasına

ETMK Web Sitesi

Dernek web sitemiz Mehtap Öztürk Şengül ve
Alper Karadoğaner’in gönüllü çalışmaları sonucu
yeni formatı ile hazırlandı, 23-01-2016 Genel
Merkez ve Şube YK lara test yayınına, 2016 Mart
ayında ise ana yayına geçti. www.etmk.org.tr
ayrıca uluslararası nitelikte haber ve içerikleri
içeren şekilde İngilizce olarak da yayında.
Web sitesinin içeriği sürekli güncellenmekte
ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara doğrultusunda

sahip ehil kişilerin Türkiye genelinde
endüstride ve kamuda istihdamını
arttırmaya yönelik olarak kullanılması
proje amaçlarının gerçekleştirilmesine
en sağlıklı şekilde hizmet edecektir.
Endüstriyel tasarım alanında genç
istihdamın artırılması önemlidir.
Bu amaçla yürütülen projeler, bu
alanda lisans eğitimi almış kişilerin
endüstride istihdamını desteklemeyi
hedeflemelidir. Yetkin olmayan kişilere
verilecek kurs düzeyinde kısa süreli
eğitimlerle endüstriyel tasarım alanına
yönelik eleman yetiştirmeyi hedefleyen
OKA projesinin bu uygulama şekli
değiştirilmelidir.
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site yapısında gerektiğinde değişiklikler
ve eklemeler de yapılmakta. Mevcut
web sitesi kapsamında yayında olan
içerik aşağıda yer alan başlıklar altında
sunulmakta.
Ana Sayfa
Hakkımızda
•

Yönetim

•

Tüzük

•

Faaliyet Raporları

•

Tarihçe

Endüstriyel Tasarım
•

Endüstriyel Tasarım

•

Portfolyolar

•

Makaleler

•

Yayınlar

Haberler
Medya
Üye Özel
•

Üye Listesi

•

Belgeler

•

Yönetim Kurul Kararları

•

Raporlar

İletişim
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Design Turkey 2016 Hazırlıkları

19-11-2015 tarihinde
Design Turkey 2014
organizasyonunun
değerlendirildiği ve
2016 yılı için önerilerin
değerlendirildiği
Design Turkey 2016 İcra Kurulu ilk
toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının ardından Design Turkey
çalışma grubu oluşturulması için
geçmiş yıllarda Design Turkey
organizasyonunda görev almış
üyelerimize ve Şube Başkanlarına
çağrı yapıldı. 09-05-2016 tarihinde
İstanbul’da ilk çalışma grubu toplantısı
gerçekleştirildi ve çalışmaya katılmayı
kabul eden üyelerimizden oluşan
Design Turkey 2016 Çalışma Grubu
çalışmalarına başladı ve öncelikli
olarak Design Turkey web sitesi
içeriği, başvuru ve değerlendirme
sistemi üzerinde yapılması gereken
güncelleme ve değişiklikleri
tamamladı. Design Turkey şartnamesi
ICSID yönetmeliği ile tam uyumlu hale
getirildi. Bu yönetmeliğin gerekleri
hem başvuru formlarına hem de

değerlendirme sistemine aktarıldı.
İnternet sitesinde başvuru formlarının
arasındaki tutarsızlıklar, Türkçe ve
İngilizce metinlerdeki uyumsuzluklar
giderildi. Başvuru kılavuzları hazırlandı.
Değerlendirme sistemi iyileştirildi.
Design Turkey Çalışma Grubu: Pınar
Azizoğlu, Şebnem Demirkan, Özlem
Er, Sertaç Ersayın, Gülay Hasdoğan,
Mustafa Hasdoğan, Filiz Özsuca,
Mehtap Öztürk Şengül,
Türkiye gündeminde yaşanan
hızlı değişiklikler sonucu yapılan
ertelemeler nedeni ile Design Turkey
2016 lansmanı ancak 11-06-2016
tarihinde Türkiye Tasarım Haftası

etkinliklerinin lansmanı ile birlikte Dış
Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen
bir basın toplantısı ile yapıldı ve aynı
tarihte başvurular alınmaya başlandı.
Bu çerçevede ilk kez düzenlenecek
olan Türkiye Tasarım Haftası’nın
18-23 Ekim 2016 tarihleri arasında
İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirileceği ve
Design Turkey Sergisi, Konferansı ve
Ödül Töreninin mevcut formatı ile bu
organizasyon içinde yerini alacağı
ve Design Turkey Ödüllerinin her yıl
hayata geçen bir organizasyon haline
dönüşürken ETMK’nın sorumlulukları
ve paydaslığının da devam edeceği
duyuruldu.
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ETMK, Design Turkey Sekreteryası ve
program yürütücülüğü karşılığında
TİM ile 12 aylık bir anlaşma
yaptı. Bu anlaşma tarafların mali
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını
bir yıla yayan ve de her yıl
tekrarlanacak bir formata getiren bir
belge olarak imzalandı. Anlaşmanın
içeriğinde Design Turkey’in stratejik
partneri ve kurgulayıcısı olan ETMK’nın
yapısı muhafaza edilirken, yapılan
anlaşma ile hem maddi hem de manevi
olarak her detay ETMK’nın lehine
yorumlandı ve imzalandı. Bu anlaşma
çerçevesinde de geçtiğimiz yıllardan
kalan tüm Dernek borçlarını ödeyerek,
merkez ve şubelere proje ve etkinlikleri
için kaynak aktarabilecek duruma
gelmiş bulunmaktayız.
Ayrıca Design Turkey için bir iletişim
ve halkla ilişkiler firması ile 12 aylık
bir anlaşma yapıldı ve Design Turkey
Logosu ve kazananlarının tanıtım
ve iletişim planlamasının tüm yıla
yayılması da sağlandı.
Design Turkey ve Türkiye Tasarım
Haftası’nın lansmanının yapıldığı
Haziran 2016 tarihini takiben Temmuz
ayında gerçekleşen darbe girişimi

ve sonrası ile tüm süreç
uzun bir süre durdu, hem
sektörlerin hem de yaratıcı
endüstrilerin dikkatini
bu organizasyondan
uzaklaştırdı. Bu sebeple
yurt içi ve yurt dışı
mecralarda Design Turkey
reklamları da önemle ve
özenle gerçekleştirildi
ancak yurt dışı katılım
gerçekleşmedi.
Bu nedenle bu yıl katılım
adeti geçtiğimiz yıllara göre daha
sınırlı bir rakamda kaldı. Sergilemeye
değer bulunan 320 ürün ve kavramsal
tasarım içinden toplam 50 tasarım
seçici kurul tarafından ödüle değer
bulundu. Bunların içinden 7’si Üstün
Tasarım, 36’sı İyi Tasarım, 7 ‹si ise
Kavramsal Tasarım kapsamında
ödüllendirildi.
%15.5 civarında gerçekleşen ödül
oranı, yüksek profilli jüri kadrosu,
ekonomik ve siyasi birçok sıkıntıyı
ülke olarak yaşadığımız OHAL’li bir
dönemde Tasarım’ı gündemde tutmak,
kamuoyu ile buluşturmak, Design
Turkey’in daha geniş kitlelere ulaştırmış

olmak çok önemli gelişmelerdir. Bu
bilinçle üyelerimizin önümüzdeki
yıllarda bu tarz organizasyonlarımıza
daha yüksek katılım göstermesi, sahip
çıkması, yapıcı yaklaşımlar üretmesi
çok önemlidir.
Design Turkey için 22 Ekim günü
gerçekleştirilecek olan ödül töreni,
anılan tarihe çok kısa bir zaman kala
ödülleri Sayın Başbakan’ın vereceğinin
belli olması sebebi ile haftanın açılış
töreni ile birleşirken, açılış günü de
bir gün öne alındı. Protokol kuralları
çerçevesinde de Başbakan’ın ev
sahipliği yapacağı ödül töreninin
formatı da bu nedenle Başbakan,
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Ekonomi Bakanı ve Tim başkanlarının
konuşma yapacakları şekilde
planlandı. Açılış ve ödül töreni günü
Sn Başbakan’ın katılamayacağı bilgisi
son dakika paylaşıldı, ancak programı
planlandığı şekilde devam ettirmek
durumunda kalındı.
Türkiye Tasarım Haftası’nın açılış töreni
ile Design Turkey Ödül töreninin
birleştirilmesi nedeni ile hızla ilerleyen
bir ödül töreni icra etmek zorunluluğu
doğdu. Design Turkey Endüstriyel
Tasarım Ödülleri’nin Bu yıl ilki
düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası
içinde yer alması beklenmedik sorunlar
doğurmuş olmakla birlikte geçtiğimiz
yıllarda tek gün açık kalan Design
Turkey sergisinin 5 gün boyunca
izlenebilmesine olanak sağladı.

Organizasyonun 5 gün açık kalması
ve içeriği dolu programı ile toplam
ziyaretçi sayısı 20.000’i aştı. Ancak
sınırlı kaynaklar ve OHAL sebebiyle
ETMK olarak öğrenci taşıma sürecine
girilemedi, bu nedenle okullar kendi
organizasyonlarını yaparak katılım
sağladılar.
Ön değerlendirmeyi geçerek
sergilenmeye hak kazanan bütün
başvurular, sergi kataloğunda basıldı
ve katılımcılara dağıtıldı. Ayrıca ETMK’yi
tanıtan bir broşür etkinlik sırasında
ziyaretçilere dağıtıldı.
Tüm bunlara ek olarak Türkiye
Tasarım Haftasının kapsamında ETMK
üyelerine ücretsiz stand olanağı
tanındı ve aşağıda sıralanan etkinlikler
gerçekleştirildi;

•

Birlik tasarım yarışmalarına
katılan plastik, metal, tekstil,
moda, seramik, deri, ambalaj,
kumaş, hazır giyim gibi tüm
kategorilerde birliklerin
düzenlediği 20’ye yakın
Tasarım Yarışması’nda dereceye
giren kavramsal tasarımların
sergilendiği platformlar,

•

Turquality markaları içinden
Tasarım yatırımı ile öne çıkan
markaların yer aldığı standlar,

•

Tasarım alanında faaliyet
gösteren okulların öğrenci
projeleri ile katıldığı sergiler,

•

4 gün boyunca devam eden
konferans, panel, konuşmacılar
ile etkinlikler,
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8.1

19-24 Mart 2015
Uluslararası Zow Fuarı
Design Turkey 2014
Kazananlar Sergisi

19~22 Mart 2015 tarihleri arasında
düzenlenen Uluslararası Zow

9

Fuarı’nda, Design Turkey 2014
kazananları arasından bir seçki ile
oluşturulan bir sergi hafta boyunca
sergilendi ve açık kaldı. Mobilya
sistemleri, aksesuarları, kumaş ve deri
bağlantı elemanları, iç dekorasyon

malzemeleri, yüzey ve malzemeler gibi
yarım mamullerin ve bitmiş ürünlerin
sergilendiği fuarda, Design Turkey
Sergisi izleyiciler tarafından ilgi ile
karşılandı.

ekonomik açılardan hacmini,
faaliyetlerin hangi sektörlere
dağıldığını, endüstriyel tasarımcıların
mesleklerini nasıl icra ettiklerini,
uzmanlık alanlarını ve gelir durumlarını
araştırmayı amaçlayan envanter
çalışmasının çıktılarının endüstriyel
tasarım ile ilgili devlet desteklerine,
vergi teşviklerine ve Türk Tasarım
Danışma Konseyi’nde yapılacak
çalışmalara temel oluşturması
hedeflenmektedir.

Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem
Planı Hedef 4 Faaliyet 1 kapsamında
Türkiye’de endüstriyel tasarım
faaliyetlerinin insan kaynağı ve
ekonomik açılardan hacmini,
faaliyetlerin hangi sektörlere
dağıldığını, endüstriyel tasarımcıların
mesleklerini nasıl icra ettiklerini,
uzmanlık alanlarını ve gelir durumlarını
araştırmayı hedefleyen envanterin
oluşturulması için anket sorularının
hazırlanması ve TOBB ile işbirliği içinde

Tasarım Envanteri Çalışması

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin
hazırladığı Kasım 2014’te yürürlüğe
giren tasarım strateji belgesi ve eylem
planı Hedef 4, Faaliyet 1’de belirtilen
“Türkiye’nin tasarım envanterinin
hazırlanması” çalışması için Meslek
Kuruluşumuz (ETMK) ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
görevlendirilmiştir.
Türkiye’de endüstriyel tasarım
faaliyetlerinin insan kaynağı ve
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verilerin değerlendirilmesi üzerine
çalışacak komisyonun akademisyen,
serbest çalışan, kurum çalışanı ve firma
sahibi gönüllü üyelerden oluşması
öngörüldü. Bu doğrultuda 29 Ocak
2015 tarihinde yapılan çağrı sonrasında
aşağıda isimleri bulunan üyelerimizden
oluşan çalışma grubu oluşturuldu ve
üyelerimize duyuruldu.
Komisyon Üyeleri: Gülay Hasdoğan,
Mustafa Hasdoğan, Orhan Irmak, Ayça
Kınık, Filiz Özsuca, Aydın Öztoprak,
Suha Süzen, Çağrı Şahin

10 ICSID Toplantıları

Komisyon 15-02-2016 tarihinde
ilk toplantısını gerçekleştirerek
çalışmalarına başladı, Envanter
çalışması kapsamında, (1) dört yıllık
Endüstri Ürünleri Tasarımı veya
Endüstriyel Tasarım bölümlerini
bitirmiş tasarımcılara, (2) endüstriyel
tasarım hizmeti veren ofis ve şirketlere
ve (3) bünyesinde endüstriyel tasarım
faaliyeti bulunduran veya endüstriyel
tasarım hizmeti alan üretim veya
pazarlama firmalarına yönelik üç ayrı

anket düzenlendi. Düzenlenen anketler
16-12-2015 tarihinde çevrimiçi olarak
test yayınına, 20-01-2016 tarihinde de
son haline getirilerek çevrimiçi ulusal
yayına açıldı.
Envanter çalışması sonucu elde edilen
verilerin analiz edildiği Türkiye Tasarım
Envanteri Raporu (EK 1) üyemiz Aydın
Öztoprak tarafından hazırlandı ve
Temmuz 2016 da yayınlandı.
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10.1 ICSID 29. Genel Kurulu
Güney Kore’nin Gwangju kentinde
17-18 Ekim 2015’te yapılan ETMK’yı
vekaleten Prof. Dr. Gülay Hasdoğan
temsil ettiği ICSID 29.Genel Kurulunda
Yönetim Kuruluna Türkiye’den Prof. Dr.
Alpar Er şeçildi.
ICSID 29. Genel Kurulu’nda kurumun
isminin değişiminden endüstriyel
tasarımın yeniden tanımlanmasına
kadar radikal değişim ve gelişim
kararları alındı. ICSID, ismini World
Design Organisation - WDO (Dünya
Tasarım Örgütü) olarak değiştirdi.
ICSID, endüstriyel tasarımı yeniden
tanımlamak için tüm üyeleri internet
üzerinden katkı yapmaya davet
eden “Renew ID” başlığı altında
başlattığı ve tüm üyelerinden görüş
istediği endüstriyel tasarımı yeniden
tanımlama hareketi kapsamında
topladığı görüşler doğrultusunda
‘endüstriyel tasarım’ tanımını
“Endüstriyel tasarım, yenileşim, ticari
başarı ve daha iyi bir yaşam getiren
ürünlerin, sistemlerin, hizmetlerin
ve deneyimlerin geliştirilmesi için
kullanılan stratejik bir problem çözme
sürecidir” şeklinde yeniden yaptı ve
duyurdu.

10.2 ICSID İstanbul Trafik
Problemi Çalıştayı (World
Design Talks Traffic
Congestion in Istanbul,
Turkey)
ICSID Dünya Tasarım Söyleşilerinin
ilkini 24-06-2015 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirdi. Şöyleşide gelişen
ekonomilerin mega kentlerindeki
ulaşıma dikkat çekilirken İstanbul’un
trafik sorunu üzerine odaklanıldı.
Tüm gün süren çalıştaya endüstriyel

tasarımcılar, mimarlar, akademisyenler
ve sivil toplum örgütleri
temsilcilerinden oluşan 40 kişilik bir
grup katıldı.
Çalışmada deniz ulaşımının, yaya
yollarının ve bisiklet sisteminin
iyileştirilmiş kullanımı üzerine olduğu
kadar davranış değiştirme odaklı
kampanyalar, trafik seyrini rahatlatacak
dijital sistemler ve sinyalizasyon
konuları da tartışıldı.
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11 ETAK Toplantıları
2015-2016 yıllarında Endüstriyel Tasarım Bölümleri Akademik
Konseyi tarafından dört toplantı ve bir Yüksek Öğretim Kurulu
ziyareti gerçekleştirdi.

28-11-2015 İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / İstanbul
ETAK 19. Dönem Toplantısı:

ETAK 17. Dönem Toplantısı:

30-05-2015 Melikşah Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / Kayseri
Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay
Ziyareti: 04-08-2015 Yüksek Öğretim Kurulu / Ankara
ETAK 18. Dönem Toplantısı:

07-05-2016 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü / Konya
ETAK 20. Dönem Toplantısı:
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04-11-2016 Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü / Kıbrıs
Toplantılarda görüşülen öncelikli
konular aşağıda yer almaktadır.
•

Akreditasyon,

•
•
•
•

Asgari eğitim gereklilikleri,
(Lisans programı)
Endüstriyel Tasarım
Mühendisliği,
Meslek odası kurulması,
Arge Reform Paketi ve Tasrım
Merkezi Sunumu,

•
•

MYK Meslek Standartları
Çalışması Hk. Bilgi verilmesi,
Yetenek sınavı ile öğrenci alan
okulların merkezi sisteme
dönüşmesi ile ilgili olarak
yapılacak itirazlara ETMK Desteği

12 Çankaya Belediyesi İş Birliği Çalışmaları
03-02-2015 tarihinde Çankaya
Belediyesi Başkan yardımcısı Yasemin
Asil’e bir ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyaret sırasında ETMK üyelerinin ne
konularda çalıştığı üzerine bilgiler
verildi ve Çankaya Belediyesi ile
ETMK’nın işbirliğinde ne tip projelerin
geliştirilebileceği üzerine görüşler
dile getirildi. Görüşme sonucunda
09.02.2015-13.02.2015 tarihleri
arasında daha geniş katılımlı bir
toplantı düzenleyerek işbirlikleri
üzerinde çalışma yapmak üzere karar
alındı. Yapılan görüşmeye Belediye
adına Başkan yardımcısı Yasemin
Asil, İmar ve Şehircilik Müdürü
Necla Ertoğrul, ETMK adına Mustafa
Hasdoğan, Mehtap Öztürk Şengül,
İrem Yıldırak katıldı.

İlk toplantının ardından 06-02-2016
tarihinde üyelerimize Çankaya
Belediyesi Çalışma Grubu için çağrı
yapıldı. Çağrı sonrasında Gülay
Hasdoğan, Mustafa Hasdoğan, Mert
Kulaksız, Haluk Seyrek, Çağrı Şahin,
Mehtap Öztürk Şengül, Zeynep
Yalman ve İrem Yıldırak’ın katılımı ile
11-02-2016 tarihinde ilk çalışma grubu
toplantısı gerçekleştirildi ve öncelikli

olarak geliştirilebilecek işbirliği
projeleri belirlendi.
13-02-2015 tarihinde Çankaya Belediye
Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç ile bir
görüşme gerçekleştirildi ve işbirliği
çalışması için yapılabilecek ön
çalışmalar, kısa sürede ve uzun sürede
gerçekleştirilebilecek çalışma önerileri
ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.
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Ön çalışma önerileri:
• Çankaya Belediye ve ETMK
arasında işbirliği içinde tarafların
birbirini tanıması amaçlı düzenli
toplantılar yapılması (değişik
birimlerde süreçler nasıl ilerliyor,
sorunlar ne, ETMK ne yapabilir)
• Çankaya’nın geleceği fikir
yarışması
• Satın alma ve şartname
hazırlıklarına destek çalışması
Kısa Süre İçinde Başlatılabilecek
Çalışma Önerileri:
• Çaçoy atölyesinde engelli
çalışanlar tarafından doğal
malzemeler ile üretilebilecek
ürün fikirleri

•

Çankaya Belediyesi kimliğini
yansıtan kent mobilyaları/
donanımları geliştirme projesi

Uzun Süre İçinde Başlatılabilecek
Çalışma Önerileri:
• Engelli bireylerin kent yaşamına
katılımına/üretkenlik deneyimine
katkı projesi
• Endüstri ürünleri tasarımı
bölümleri ile ortak stüdyo
çalışmaları
• Tasarımcıların davet edildiği
grup çalışmaları
• Çankaya Belediyesi kimliğinin alt
ve üst yapıya uygulanması odaklı
projeler

•

•
•

Endüstri ürünleri tasarımı
bölümleri ile ortak stüdyo
çalışmaları
Tasarımcıların davet edildiği
grup çalışmaları
Ön çalışmalar ile belirlenmiş
tema ve malzemelere odaklanan
kent mobilyaları/donanımları
tasarım yarışmaları

Önerilen projeler arasından ilk olarak
Çaçoy atölyesinde engelli çalışanlar
tarafından doğal malzemeler ile
üretilebilecek ürün fikirleri odaklı bir
öğrenci çalıştayı yapılmasına karar
verildi.

13 Çankaya Belediyesi ÇAÇOY Çalıştayı
Çankaya Belediyesi bünyesinde
bulunan Çankaya Ahşap Çocuk
Oyuncakları Atölyesinde (ÇAÇOY)
engelli çalışanlar tarafından doğal
malzemeler ile üretilebilecek ürün
fikirleri geliştirmek amaçlı (örn: doğal
ahşap oyuncak, kâğıt hamııru ve
kalıp baskı yöntemi ile üretilebilecek
hatıra obje vb.), Ankara ve Eskişehir’de
bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bölümleri öğrencilerinin katılımı ile
bir atölye çalışması önerisi geliştirildi
ve hazırlanan öneri üniversitelerin
ilgili bölümleri ile paylaşıldı ve Gazi
Üniversitesi Çalıştayı yapmak için
gönüllü oldu.
Çalıştay için Ankara ve Eskişehir’de
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
bulunan beş üniversiteden (Gazi
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, TOBB

Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi) 2. ve
3. sınıf öğrencilerine çağrı yapıldı.
Çalıştay 09-05-2015 tarihinde Çaçoy
atölyesinin de içinde yer aldığı Öveçler
Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler
binasında yapıldı ve Gazi Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Araştırma Görevlileri Zeynep Yalman,
Damla Aktaş, Merve Yavuz ve Ebru
Gedik tarafından yürütüldü.
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Çalıştaya katılan öğrenciler
geliştirdikleri oyun ve oyuncak
fikirlerini çalıştay sonunda yaptıkları
sunumlarla Çankaya Belediyesi Başkan
Yardımcısı Anıl Sevinç’e, ETMK ve
Çankaya Belediyesi Sosyal Projeler
Merkezi temsilcilerine anlattı.

14 Üye Buluşmaları
14.1 24-01-2015 İstanbul Üye
buluşması
24 Ocak 2015 Cumartesi, Saint
Pulcherie Fransız Lisesi, Beyoğlu,
İstanbul
Katılanlar: Mustafa Hasdoğan, Gülay
Hasdoğan, Gamze Güven, Namık Özer,
Fatma Korkut, İbrahim Güvendikler,
Barış Muluk, Özlem Er, Duygu
Özdurgut, Dani Benreytan, Mine
Hoşgün Soylu, Kunter Şekercioğlu,
Bahadır Güzel, Aslıhan Yılmaz, Sertaç
Ersayın, Avşar Gürpınar, Duygu Zeynep
Nermin, Aykut Erol, Özlem Yalım
Özkaraoğlu, Sevin Coşkun, Mehtap
Öztürk Şengül
Yönetim Kurulu (YK) başkanı Sertaç
Ersayın derneği, küresel, ulusal,

iktisadi ve mesleki ölçeklerde
konumlandıran bir sunuş yaptı.
Vizyon ortaklığı çerçevesinde, plan
yaparak, katılımcı kültürü ve önyargısız
çalışmayı esas alarak ve değişimi
kendimizden başlatarak çalışmamız
gerektiğini vurguladı. Yönetilebilir
ve sürdürülebilir bir finans modeli
ile ulusal organizasyon yapımızı,
günümüz dünyasının ihtiyaçlarına

paralel olarak yeniden çalışılması
gerektiğine işaret ederken bunun da
üyelerle beraber yapılacağını belirtti.
İbrahim Güvendikler sorun saptaması
yapan ve öneriler getiren bir sunuş
yaptı. Design Turkey etkinliği ile Genel
Kurul’un (GK) tarih olarak birbirine
yakın düştüğünü, bunun bir sorun
yarattığını söyledi.
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Dile getirilen öneriler:
• Yönetim kurulunun görev süresi
Design Turkey etkinliğinden
sonra zaman kalması için 2 yıl 6
ay olması
• GK öncesi bilgi paylaşımı
yapılması
• GK sırasında ara verilmesi
ve üyelerin görüş alışverişi
yapmasına olanak tanınması
• GK için bütçe ve faaliyet raporu
formatı oluşturulması
• Seçime katılma şekline göre
oylama ve sayım yöntemlerinin
netleştirilip, seçimden önce tüm
üyelere duyurulması
• Denetleme kurulunun
yetkilerinin genişletilmesi ve
seçim sürecini denetleyebilmesi
• ETMK’nın belli bir konuda daha
önce ne yaptığına dair dosyalar
olması; üyelerin bu bilgilere
ulaşabilmesi
Gençlerin ETMK’da çalışmalarının zor
olduğu ve çalışmak için YK’ya girmek
gerektiği görüşü dile getirildi. Bu görüş
karşısında gençlerin katılmalarının
teşvik edildiği, isteklerini bildirdikleri
durumlarda yönetim kurulu
toplantılarına katılabilecekleri vb.
yanıtlar verildi .

Toplantının devamında Derneğin
geleceği ile ilgili konularda aşağıda
özetlenen öneriler dile getirildi.

•

Uluslararası boyut kazandırılması,
ETMK bunu tanımlarken önemli
katkı koyabilir

Öneriler:

•

Tüm bunların üyelerle birlikte
yeniden kurgulanması

•

Design Turkey gelirlerinin
iyi değerlendirilebilmesi için
2008 DT etkinliğinden sonra
da olduğu gibi bütçe planı
yapılması

•

Proje ortaklarımızla sözleşme
imzalanması

•

ETMK’nın rolünün üstlendiği
işler açısından yeniden
değerlendirilmesi, bilimsel ve
mesleki uzmanlık rolünün öne
çıkarılması

•

Yeniden misyon, vizyon ve
strateji tanımlayıp, geçmişte
olduğu gibi Design Turkey’in
konumunun da bu anlamda
tekrar yenilenmesi

•

DT bir tasarım ödülüne yaklaşım
olarak da eskimiş, yeniden
tanımlanması veya yepyeni bir
ödül kurgulamak düşünülebilir

•

İnovasyon haftası gibi
etkinliklerle konumunun
yeniden tanımlanması

•

ETMK Design Turkey’e bu
kadar bağımlı olmalı mı?,
değerlendirilmesi

Konuşulan diğer konular:
Ekonomi Bakanlığı tasarım teşviklerini
tüm sanayi kuruluşlarına açtı ve sanayi
kuruluşlarının (tasarımcı çalıştırma
zorunluluğu olmadan) tasarım teşviği
almalarını çok kolaylaştırdı.
Turquality de tasarımcıya teşvik
verdiğini söylüyor ve ‘tasarımcı’
kavramını çok geniş tutuyor.
Mehtap Öztürk Şengül: ETMK-Kamu
ilişkileri nerede duruyor tanımlamalıyız.
‘kamuya yönelik tasarım’ kavramı veya
‘kullanıcıyı koruyan dernek’ gibi görev
edinebilir miyiz? Tasarım ve kullanıcıyı
eğitme görevleri alabilir miyiz?
Gülay Hasdoğan: Tasarım strateji
belgesinden odalaşma maddesi
çıkarılmış, öte yandan ETMK Mesleki
Yeterlilik Kurumu ile birlikte 2015
sonuna kadar meslek standartları
hazırlama görevini almış. Odalaşma
hükümetin de zorlaştırdığı bir
yöntem. Özellikle hükümet tarafından
diplomaları geçersizleştirmek için
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ortaya konmuş bir yöntem olan
‘Mesleki Yeterlilik’ konusunu onaylayıp
biz de sertifika veren taraf olmayı
istemeli miyiz?
İbrahim Güvendikler sayısal ortamda
denemesini yaptığı bir anket yöntemini
anlattı ve oluşturulacak komisyonlar
için bilgi girişi sağlama yöntemi olarak
kullanılmasını önerdi.
Komisyonlar kurulması ve üyelerin
bu komisyonlara katılımıyla hem
derneğe tekrar yakınlaşması hem de
bilgi birikimlerinden yararlanılması
konuşuldu.
•

•

•

•

Komisyon sözcüğü yerine
‘ekip’ kavramı kullanılabilir.
Bu ekiplerin YK’larla ilişkisi iyi
tanımlanmalı. Bağımsız değil
mutlaka YK’dan bir kişi veya grup
nezaretinde ekipler olmalı.
Komisyonların kurulma yöntemi
herkese açık olabilmeli, farklı
çalışma konuları ve katılımcıların
belirlenmesi hep birlikte, şeffaf
ortamda gerçekleştirilmeli.
Şubeler arası ilişkiler
tanımlanmalı, bütçe konusu
da bu ilişki maddelerinden biri
olmalı.
Saymanlar bir araya gelerek
sistemi birlikte oluşturmalı,

•

•

dernek bütçesi tüm şubelerin
girdi sağladığı tek bütçe olarak
görülmeli.
Denetleme bir kaç ayda bir
yapılıp üyeyle paylaşılmalı.
Muhasebe için profesyonel
destek alınmalı.
Eğitim, akreditasyon konularında
bir komisyon olmalı.

14.2 03-10- 2015 Ankara Üye
Buluşması (ETMK Komisyon
Sunumları, Faaliyet Notları
ve Öneriler)
Toplantıya Katılanlar: Sezgin Akan,
Mehmet Akan, Ahmet Başkan,
Füsun Curaoğlu, Barış Derviş, Orhan
Daybelge, Sertaç Ersayın, Selim
Gençoğlu, İbrahim Güvendikler, Gülay
Hasdoğan, Mustafa Hasdoğan, Ayça
Kınık, Fatma Korkut, Doğancan
Özguba, Filiz Özsuca, Aydın
Öztoprak, Mine Hoşgün Soylu,
Çağlar Şahin, Çağrı Şahin,
Mehtap Öztürk Şengül, Ece
Yalım, Zeynep Yalman
Sertaç Ersayın’ın genel
değerlendirme sunuşu ile
toplantıya başlandı. Özellikle
ETMK’nın kuruluş yıllarından

bugüne geldiği dönem içinde ulusal
ekonomimizin büyüme trendi ve
oranı içinde endüstriyel tasarım
alanında üretim endüstrilerinin,
tasarım alanındaki yatırımlarını aynı
oranda gerçekleştirmediklerine ve
tasarımcıların artan bu gelirlerden
aldıkları payların azaldığına dikkat
çekildi. Gelişim fırsatları ve iyileştirme
alanları ile ilgili fırsatlara ise
komisyon sunumları içinde tartışma
olanağı yaratıldı. Detaylarına ekli
dosyalarda ulaşabileceğiniz komisyon
sunumlarının tümü etkileyici notlara ve
iyileşme alanlarına işaret ediyordu.
Fatma Korkut, Ayça Kınık,
Ahmet Başkan, İbrahim Güvendikler,
Mustafa Hasdoğan, Ayşegül Vural Telli,
Filiz Pektaş Özsuca ve Barış Derviş’ten
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oluşan Meslek Hakları, Sözleşme
ve Fikri Haklar Komisyonu’nun
sunumlarını komisyon başkanı
Fatma Korkut ve üyelerden Barış
Derviş, Ahmet Başkan, Ayça Kınık ve
İbrahim Güvendikler gerçekleştirdi.
Sunumlar sonucunda oluşan görüşler,
değerlendirme notları ve üyelerin
görüşüne ayrıca sunulacak sorular
ilgili olarak komisyonların başkanları
üyelerimize ayrıca ulaşacaktır.
Meslek Hakları Komisyon üyeleri
sunumlarında özellikle, İş Güvenliği
Kapsamında Tasarım Güvenliği, Tip
Sözleşme, Pedagojik Formasyon,
Tasarım Tescili, Meslek Etiği gibi
konularda yaptıkları araştırmaları
paylaştılar. Özellikle ortaöğretimde 7.
ve 8. sınıflarda zorunlu olan Tasarım
ve Teknoloji derslerini genellikle
resim öğretmenlerinin verdiğine
işaret edilerek, endüstri ürünleri
tasarımı lisans diplomasına sahip olan
mezunlarımızın, pedagojik formasyon
eğitimi alarak bu göreve aday
olabilecekleri belirtilmiştir. Tasarım
farkındalığının 13-14 yaş kuşağına
bu alanın profesyonelleri aracılığı ile
aktarılması olumlu bir gelişme olarak
yorumlanırken, bu konuya dahil
olmanın tasarım mesleği açısından

olası tehditleri ve pedagojik formasyon
eğitimi almış uzmanlar ile öğretmen /
uzman gibi kavramlar arasında yeni bir
karmaşanın çıkmaması için önlemler
alınması gerektiği de belirtildi. Özel
okulların da KPSS sonrası atanma ile mi
Teknoloji Tasarım öğretmeni istihdam
ettiği notu paylaşılırken, bu konuya
meslektaşlarımızın dahil olmasının
mesleğe yönelik getirdiği fayda ve
tehditler konusunun da araştırılması
talep edildi.
Güvenli Tasarım Şartnamesi başlığı
olarak da anılabilecek sistemsel bir
yaklaşımın geliştirilmesinin önemi
örnekler ve soru işaretleri ile aktarıldı.
Özellikle İş Güvenliği hakkında
görüşler, firma içi tasarımcıların tasarım
güvenliğinden doğrudan sorumlu mu
olacakları sorularını gündeme getirdi.
Tasarım güvenliği eğitimlerinin ETMK
tarafından verilebilirliği tartışıldı.
Özgünlük denetimi konusunun da
gündemde olması gerektiği ifade
edildi. Firmaların ürüne ait kararlarını
Kalite, Ar-Ge, Ür-Ge, Pazarlama
bölümleriyle oluştururken, birçok
faktörü göz ardı edebildikleri de
ifade edildi. Bu eksikliğin karar verici
mekanizmaların içinde tasarımcıların
da olması durumunda yaşanmayacağı

belirtildi. Bu ve benzeri konuların aynı
kapsamda ele alınabileceği aktarıldı.
Meslek etiğine uyum ve ETMK
açısından sürecin daha da sağlıklı
işletilmesi için “İyi Tasarımcıyı” tanımla
ve denetle “İyi Tasarımın” ne olduğunu
anlat, “İyi Ürüne” onay ver yaklaşımının
bir sitem içinde geliştirilmesi gerektiği
de aktarıldı.
Odalaşma ve MYK (Mesleki Yeterlilik
Kurumu) ile gerçekleştirilmesi mümkün
olabilecek tasarım tanımı konusu
detaylı biçimde tartışıldı. İdeal olan
yaklaşımın tasarımcıların bir odaya
sahip olması ve odaların derneklere
göre yaptırım güçlerine daha fazla
sahip oldukları, devlet nezdinde
daha tanınır oldukları, meslek için
daha güçlü muhatap olabileceği,
meslek adına kanun oluşturmak
üzere çalışabileceği gibi birçok
olumlu yanlarından bahsedildi. Halen
Mimarlar Odası’na kayıt olabilen
endüstri ürünleri tasarımı bölümü
mezunlarının mevcut durumda bu
odaya üye olarak tasarımcılardan
oluşan ve lobicilik yapabilecek güçlü
bir grubu oluşturmamızın faydalı
olacağı benimsendi. Türk Tasarım
Danışma Konseyi toplantılarında,
daha önceki tarihlerde “Endüstriyel
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Tasarımcılar Odası” konusunun
gündeme getirildiği ve dünyada
benzerinin olmaması gibi sebeplerle
ETMK’nın mesleki yeterlilik tanımını
oluşturması ve onu denetleyen kurum
olma yolunun ETMK’ya önerildiği de
ifade edildi. Her iki konu ile ilgili olarak
üyelerimiz arasında gerçekleştirilen
fikir alışverişleri ise aşağıdaki başlıklar
çerçevesinde gerçekleşti.
•

Meslek tanımını resmi bir
kurum üzerinden (MYK) ile
gerçekleştirerek, ETMK’yı
mesleki akreditasyon veren bir
kurum haline getirerek, sınav ve
diğer ölçüm sistemleri ile bunu
gerçekleştirebiliriz.

•

Mesleki akredite veren kurum,
sınav sistemi

•

Üyeler tarafından sorun olarak
görülenler: Karşıt görüş olarak
ise aldığı lisans diploması ile
akreditasyon ve endüstriyel
tasarımcı kimliği almış bir
mezunun bu kimliğinin, yeni
bir sınava bağlanması riski
gündeme getirildi.

•

Zaten 4 yıllık okulu bitirerek bu
ünvanı almış kişi neden bu süreci
tekrarlasın?

•

Endüstriyel tasarım eğitimi
almamış bir kişi bu sınavda
başarılı olursa 4 yıllık endüstriyel
tasarım diploması olan kişiyle
aynı haklara mı sahip olacak?

•

Herkesin sınavı geçip endüstriyel
tasarımcı olabilme durumu,
mesleğin içini boşaltmaz mı?

•

ETMK tek yetkili ve karar verici
olabilir mi ve kötü niyetli bir
baskı olursa bu gücünü nasıl
koruyabilir?

•

MYK konusu yurtdışında
yaklaşıldığı gibi “Yaşam Boyu
Eğitim” çerçevesine oturtulup
daha sorunsuz ve tasarım
mesleği açısından daha verimli
bir eksene getirilebilir mi?

•

Meslek tanımı okulların
yaklaşımıyla yapılmış durumda;
devlet nezdinde endüstriyel
tasarımcı ünvanına kavuşmak
MYK’ya boyun eğmeye değer
mi?

•

Sanayide çalışan veya serbest
çalışan tasarımcı için ünvanlar
farklı sınıflandırılıyor; sınavla
ünvan verilmesi onları nasıl
etkiler?

•

MYK’dan belge alan işçinin

sigortasını 2 yıl devlet ödediği
için firmalar arasında buna
sıcak bakacak bir grup olabilir.
Bu ünvanı veren kurum
olmak kuruma para ve prestij
kazandıracağı için ETMK
dışında başkaları da bu süreci
yönetmeye soyunabilir.
•

Tasarımcının bireysel gelişimi ve
tanınırlığı önplana çıkarsa ünvan
sorunu daha kolay aşılır.

•

MYK ile meslek tanımı oluşturan
gruplara baktığımızda daha çok
ara eleman tanımı yapıldığını
görüyoruz. Bu bakışla ETMK’nın
da tasarımcılara destek veren ara
elemanların tanımını bu kurum
aracılığı ile resmileştirebilmesi
olumlu bir fırsat olarak ortaya
çıkıyor.

- Çalışma Yöntemi İlkeler, Tüzük
Komisyonu: Gülay Hasdoğan,
Füsun Curaoğlu, Mehtap Öztürk
Şengül, Mehmet Yetkin, Filiz
Özsuca, Mine Hoşgün Soylu ve
Mustafa Hasdoğan’ın katkıları ile
gerçekleştirilen sunuşta, komisyon
çalışmaları, süreç içinde iyileştirilmesi
önerilen yönetmeliklerin listesi
ve ilkesel yaklaşımları içeren bir
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format içinde konu tartışmaya
açıldı. Anılan iyileştirme alanlarıyla
ilgili anket sorularının komisyonun
belirleyeceği bir formatta üyelerle
en kısa zamanda paylaşılması ve yıl
sonuna kadar yeni yönetmeliklerin
tamamlanması kararı alındı.
- Sürdürülebilir Finansman Modeli,
özellikle meslek kuruluşumuzun
merkez ve şubeleri ile eşgüdüm
içerisinde tüm sayısal verilerini
yönetme modellerini sağlamayı
amaçlayan bir çalışma grubuydu. Bu
çerçevede ETMK’nın kullanımı için
satın alınan ve ismini ETMK – ETSİS
(Endüstriyel Tasarım Sayısal İzleme
Sistemi) olarak adlandırdığımız
yazılımın tanıtımı yapıldı. Yazılımın,
yönetim kademesinin tüm verileri
izlemesini olanaklı kılan yönetim
panelleri, özellikle her üyeye
dönük izleme ve bilgilendirme
modülleri anlatıldı. Üyelerimiz
tarafından söz konusu özellikler ile
ilgili olumlu görüşler dile getirildi.
Üyelerin kullanımına sunulacak
bu yazılım ile kuruluşumuzun tüm
verilerini kalıcı bir hafıza içinde
muhafaza edebilecek olmanın
önemi paylaşıldı. Sertaç Ersayın ve
Mustafa Hasdoğan tarafından Şube

YK’lara da ayrıca tanıtımı yapılan
uygulama ile merkezi ve şube bazlı
bütçe yönetimi, finansman yönetimi,
muhasebe kaydı ve en önemlisi yasal
dernek kayıtları oluşturulabilecektir.
Bu olumlu iyileşmelerin tümü
meslek kuruluşumuzu her an
denetlenebilen, şeffaf bir yapıda
olmasını sağlarken, üyelerle daha
yakın ve izlenebilir bir iletişim modeli
oluşturmasını da sağlayacaktır.
Aidat kontrol, muhasebeye dönük
veri üretebilme, çok şubeli dernek
yönetimlerine uygunluk, üyelik aidat
ödeme kampanyaları planlayabilme,
sanal pos uygulaması ile uyum, üye
olma ve üyelikten çıkma koşullarının
dijital platformda yönetimi gibi
birçok fayda aktarıldı.

Şekil E4. 1 ETMK 14.12.2014-30.09.2015 ARASI
GELİRLER

Şekil E4. 2 ETMK 14.12.2014-30.09.2015 ARASI
GİDERLER

Etsis sisteminin tanıtımından sonra
Derneğimizin mevcut finansal durumu
üyelerimize kısaca sunuldu.
- Mevcut finansal yapımıza
baktığımızda, meslek kuruluşumuzun
gelirlerinin %72’sinin Design Turkey
etkinliğinden geldiği gözüküyor.
- Tablo ayrıca üyelerimizin aidatlarını
ödeme konusunda teşvik edilmesi ve
kolaylıklar sağlanması gerektiğine de
işaret ediyor.

Giderler kısmına baktığımızda ise yine
giderlerin, %81’inin Design Turkey,
Design Turkey Personeli, Vergi, SGK
ve yasal kıdem tazminatlarına gittiği
gözüküyor. Diğer küçük kalemler
ile organizasyonun gelirinden daha
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fazla gideri olduğuna işaret ediyor. Bu
negatif durum izleyen organizasyonlar
için finansman yönetim modelinin
daha güçlü bir temel üzerinden
yönetilmesini zorunlu kılıyor. Aşağıdaki
tabloda detayların görülebileceği
üzere 26 Eylül 2015 itibari ile
kasamızda 2.981,- TL bulunuyor. Bu
tarih itibarı ile dışarıya olan borçlarımız
36.159,30 TL dir.
Mali tablonun 30 Kasım 2016 itibarı
ile son durumu bu belgenin sonunda
özetlenmektedir.
Şekil E4. 3 ETMK 14.12.2014-30.09.2015 ARASI
GELİR – GİDER KARŞILAŞTIRMASI

mesleği üzerinde etkili olmak
anlamına gelmiyor ancak kısa
zamanda atılacak adım olarak
TMMOB’a üyelik koşulları öğrenilip
üyelerimiz bilgilendirilecektir.

yapılarak, iyi tasarımın mali değer
karşılığı anlatılmalı. Tasarım tescili,
patent vb. sayılarla ilgili istatistikler,
ihracat payını belirleme çalışmaları
yapılmalı.

- ETMK web sitesinde “akredite bir
endüstriyel tasarım okulu” nasıl olur?
konulu bilgilendirme yapılabilir.
Böylece, uzun vadede eğitimin
kalitesine ve öğrencinin okul seçip
değerlendirmesi sürecine etki
edilebilir.

- Yurtdışı pazarların zorunlu bazı
şartlarının (kullanıcı odaklılık,
güvenlik, vb) tasarımcı tarafından
ürüne entegre edileceği sanayiciye
anlatılmalı. Dış pazar tanıtım
kodları öğrenilmeli, ülkemizdeki
tasarımcıların da yurtdışında tanıtımı
konusu ETMK tarafından yapılır hale
getirilmeli.

- YÖK’de lobi çalışmalarıyla okulların
kontenjanını belirleme sürecine etki
edilebilir mi? Piyasaya daha az sayıda
ancak daha kaliteli eğitilmiş tasarımcı
gerekli, kontenjanların sürekli ve
okulların kapasiteleriyle oransız
olarak artışı bu sorunu yaratıyor.

Diğer not ve aksiyonlar:

- ETMK – ETAK ortak toplantısı
düzenlenmeli, birlikte atılabilecek
adımlar var mı incelenmeli. Böyle
bir toplantıya bakanlıklardan
katılım sağlanabilir mi? Sorunların
anlaşılmasına, duyurulmasına katkı
sağlayabilir mi?

- Odalaşmak kısa zamanda İmza
yetkisi elde etmek ve tasarım

- Tasarımla ilgili sorunlar dile
getirilirken iktisadi değerlere atıf

- Tasarım tescili kanunu veya
mahkemelerde tasarım ihlalleri
gibi konularda üyeleri yetkin
hale getirmek üzere eğitimler
düzenlenmeli. Bilirkişilik eğitimi
en hızlı düzenlenebilecek eğitim
olarak gündeme geldi. Bu konuda
eğitim vermek üzere üyeler gönüllü
olacaklarını belirtti.
- Diğer tasarım alanlarıyla “moda
tasarımcıları”, “grafik tasarımcılar”, vb.
ortak hareket olanağı sağlanabilir
mi? Bu konuda toplantılar
düzenlenip yaklaşımları öğrenilmeli.
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- Üyelerin iş kapasiteleri, hangi
alanlarda deneyimli oldukları gibi
konularda arşiv ve bilgi kaynakları
oluşturulmalı. Yarışmalarda jüri üyesi
olma prestiji ETMK içinde dengeli
olarak dağıtılmalı, üyelerin yetkin
oldukları alanlarda ETMK onaylı
yarışmalara jüri üyesi olmaları teşvik
edilmeli.
- Jürilik akreditasyonu ETMK
tarafından geliştirilebilir mi?
- ETMK’nın verebileceği bilirkişilik,
çocuklara yönelik tasarım
farkındalığı vb. eğitimler tartışıldı
ve bu tür eğitimler konusunda hali
hazırda deneyimi olan üyelerimiz
varsa konunun kendilerine de
iletilebileceği gündeme getirildi.
- Üyelerimizin güncel deneyim
haritasını çıkarmanın önemi
paylaşıldı. Bu konuda gönüllü
üyelerle bir proje oluşturarak “ETMK
Yüzyüze Programı” gibi bir isimle bir
proje oluşturulması önerildi.
- “ETMK Onaylı Ürün” veya “ETMK
bu ürünün çevre dostu koşullarda
üretildiğini onaylar”, “ETMK
tarafından kullanıcı dostu olarak

kabul edilmiştir” benzeri bir
markalaşma/onay çalışması yapılıp
yapılamayacağı tartışıldı.
- Anadolu’ya açılacak gezici tasarım
üssü: Tasarım ve tasarımcı hakkında
sunumlar, katılım sağlayacak önemli
isimler, sanayici, sanayi bakanlığı,
tasarımcıyı bir araya getirecek bir
dizi toplantı. ETMK için potansiyel
üye kazanmak adına aynı şehirde
okul ziyaretleri. Bu toplantı serisinin
yayına dönüştürülmesi. Trendler
konusunda gelecek firmalara ve
tasarımcılara bilgi kaynağı vb
birçok aksiyon bu çerçevede ziyaret
edilen kentlerde tartışılabilir. Bu
önerinin yurtdışı ayağının yapılıp
yapılamayacağı konuşuldu. Bu proje
için sponsor önerileri ve mali kaynak
tartışması yapıldı.
- “İyi tasarımı” ödüllendiren Design
Turkey gibi “iyi tasarımcıyı”
ödüllendiren bir sistem üzerinde
çalışma yapılması önerildi. Böyle
bir ödüle (a) Yılın tasarımcısı, (b)
tasarıma destek veren kurum, (c)
gelişmekte olan genç tasarımcı
vb. ödüller eklenebileceği ve bu
ödüllerin verilme koşullarının

belirlenebileceği dile getirildi.
- Geçmiş yıllarda ETMK Ankara Şubesi
tarafından verilen Yılın Tasarıma
Destek Veren Kurumu ve Yılın
Tasarımcısı ödülleri ile ilgili olarak
bilgi verildi.
- Türk Tasarım Danışma Konseyi’nce
de benzeri bir ödülün verilmesi
konusunda daha önceki toplantılarda
ilgili Bakanlıklar arasında bir
uzlaşma sağlanamadığı için projenin
gelişmediği ifade edildi. Bu ödülün
Design Turkey’in içine bir modül
olarak adapte edilip edilemeyeceği
konusu da gündeme geldi.
- 26 Ağustos’ta gerçekleştirilen Türk
Tasarım Danışma Konseyi toplantısı
notu ile 2 karar alındığı paylaşıldı.
Bunlar, Türkiye oyuncak endüstrisinin
gelişimine dönük olarak ilgili üretim
endüstrisinin vakfı Pagev ile ortak
çalıştay ve seminerler düzenleme
kararı alındığı paylaşıldı. Bu arada
aynı toplantı ile Mesleki Farkındalık
Komitesi’nin tasarım yarışmaları için
çalışma komisyonu oluşturması ve
bir dizi toplantı ile öneri oluşturması
kararı alındı.
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14.3 29-Kasım-2015 İstanbul
Üye Buluşması (MYK)
Toplantıya Katılanlar: Pınar Azizoğlu,
Füsün Curaoğlu, Alpay Er, Özlem Er,
Sertaç Ersayın, İbrahim Güvendikler,
Mustafa Hasdoğan, Gülay Hasdoğan,
Fatma Korkut, Can Özcan, Çağlar
Şahin, Çağrı Şahin. Toplantıya ayrıca
Endüstriyel Tasarım Derneği (ENTA)
temsilcileri katıldı.
Atölye İstanbul Bomonti Ada’da
gerçekleştirilen toplantıda MYK
üzerinden meslek tanımı yapılması
konusu tartışıldı ve bu tür bir tanımın
yapılmasının meslek alanı için
doğuracağı sakıncalara değinildi.
Toplantı sonucunda MYK ile meslek
tanımı yapılmaması konusunda görüş
birliğine varıldı.

14.4 12 Aralık 2015 İzmir Üye
Buluşması (İzmir Tasarım
Çalıştayı ve MYK)

Toplantıya katılanlar: Murat Arıkut,
Beyza Baran, İdil Çubukgil, Şebnem
Yanç Demirkan, Derya Irkdaş Doğu,
Mehmet Ergül, Özgür Deniz Çetin,
Sertaç Ersayın, Can Güvenir, Gülay
Hasdoğan,
Mustafa
Hasdoğan,
Mert Karaman,
Elif Kocabıyık,
Merve Kurt, Can
Özcan, Özlem
Perşembe,
Egemen Tamcı,
Altuğ Toprak,
Samed Tümer,

Toplantı Sertaç Ersayın’ın mesleğin
geçmişi ve bugünü hakkında
gerçekleştirdiği ETMK’nın
kuruluşundan itibaren
değişen ülke ve
meslek yapısının
değerlendirildiği ve
meslek alanı ile ilgili
büyüme payları ve
olasılıklara değinilen bir
sunum ile başladı.
Toplantının takip eden
bölümünde Design
Turkey Etkinliği’nin
ve Ekonomi Bakanlığı’yla yapılması
planlanan etkinliklerin güncel
modelleri ve paydaşlıklar, yeni etkinlik
modelleri, olası gelir getirici faaliyetler
ve gündemde olan sürdürülebilirlik
modelleri ile ilgili gelişmeler Sertaç
Ersayın tarafından anlatıldı.
Toplantının üçüncü bölümünde
Prof. Dr. Gülay Hasdoğan tarafından
Tasarım Strateji Belgesi kapsamında
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile
birlikte meslek tanımı yapılması ve
meslek standartlarının belirlenmesi
konusunda yaşanan gelişmeler
aktarıldı.
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Bu gün gelinen noktada MYK
üzerinden meslek standardı belirleme
ve yeterlilik sistemi tanımlamanın
YÖK’e bağlı üniversitelerin lisans
eğitimi veren Endüstriyel Tasarım
Bölümleri tarafından lisans diploması
ile belgelenen yeterlilikler için
doğuracağı çelişkili durum ile ilgili
çekinceler dile getirildi.
MYK ile meslek standardı tanımlamak
ve yeterlilik sistemi oluşturmak ile
ilgili dile getirilen bir diğer görüş ise
MYK’nın bir dernekle beraber yapmaya
karar verdiği çalışmanın aslında
Dernekler Kanunu’na aykırı olduğu
çünkü bu kanuna göre bir derneğin
ancak kendi üyeleri üzerinde bağlayıcı
kararlar alabileceği bunun yanında
Haksız Rekabetle Mücadele Kanunu da
göz önünde tutulunca bu çalışmanın
diğer pek çok kanunla da çelişeceği
görüşü paylaşıldı.
Bunun arkasından Endüstriyel
Tasarımcıların 30 yılı aşkın süredir
mimarlar odasına üye olabildikleri,
dolayısıyla zaten TMMOB çatısı altında
yer aldığı belirtildi. Buna karşı görüş
olarak Mimarlar Odasının sadece
“meslektaşlarının” yani mimarların

faydasını gözettiği ve geçmişte ya da
bugün endüstriyel tasarımcılar için
hiçbir çalışmanın yapılmadığı, tanımı
itibariyle de ileride de yapılmayacağı
görüşü dile getirildi.
Odalaşma yöntemleri ile ilgili üye
görüşlerinin aktarılmasından sonra
Mimarlar odasına kayıtlı şu an 40
üye olduğu bilgisi verildi, bu sayının
Oda kuruluş aşamasında Genel Kurul
yapabilecek, gerekli yönetim yapısı
için ihtiyaç duyulan insan kaynağını
sayısal olarak karşılayabilecek ve
üye ödentileri ile kurulacak odanın
sürdürülebilmesini sağlayacak sayıya
ulaşması halinde ayrılarak TMMOB
çatısı altında bir oda kurmanın
mümkün olduğu dile getirildi. Bu
yöntem genel olarak kabul edilmekle
beraber, Mimarlar Odasının mezuniyet
yılından itibaren aidat ödentilerini
isteyeceği yani eski mezunların bu
koşulda çok yüksek rakamlar ödemesi
gerekeceği dile getirildi, bu konu ile
ilgili farklı çözüm yolları için Mimarlar
Odası ile görüşülmesi gerektiğine
değinildi.
Odalaşmanın hangi yöntemlerle
gerçekleştirilebileceğine ilişkin toplantı

sırasında dile getirilen görüşler aşağıda
bulunmakta.
•

Birinci Odalaşma yöntemi olarak
Mimarlar Odası bünyesinde
Genel Kurulda ayrılma talebinin
dile getirilmesi ve Odalaşma
sürecinin başlatılması

•

Oda olarak ayrılma talebinin
Mimarlar Odası bünyesinde
sağlanamaması durumunda
TMMOB üst yönetimine dilekçe
ile başvurarak odalaşma
girişiminin başlatılması (1994
yılında YÖK tarafından yapılan
tanımlamada ‘Endüstriyel
Tasarım’ın mimarlık ve
mühendislik gibi teknik bir
meslek olduğu’ belirtilmiştir,
dolayısı ile TMMOB çatısı altında
tanımlanması daha doğru
bulunmaktadır)

•

TMMOB bünyesinde
odalaşmanın mümkün
olmayacağı bir durumda
Bakanlar Kurulu kararı ile
Türk Tabipler Birliği gibi ayrı
bir meslek birliği kurma
çalışmalarının yapılması
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Odalaşma yöntemleri ile ilgili dile
getirilen görüşlerin ardından odalaşma
eylem planı ile ilgili bir komisyon
oluşturulması ve gerekli durumlarda
hukuki danışmanlık alınması
konusunda görüş birliğine varıldı.
Ayrıca, bu konunun üyelere bir rapor
ile aktarıldıktan sonra anket yolu ile
görüş alınmasının da yararlı olacağı
dile getirildi.
Toplantının ilerleyen bölümünde
Tasarım Teşvikleri ile ilgili yapılan yasa
düzenlemelerine değinildi, bu teşvik
ve desteklere özellikle yeni mezun ve
tecrübesi sınırlı meslektaşlarımızın
kolay ulaşımı için bir teşvikler ve
destekler raporu hazırlanması ve
bu çalışmanın üyelerle paylaşılması
konusunda öneriler dile getirildi.
Toplantının son bölümünde
ETMK’nın sürüdürülebilirlik modeli
altında geliştirdiği Etsis sistemi
hakkında Dernek Saymanı Mustafa
Hasdoğan tarafında detaylı bir sunum
gerçekleştirildi. Sunumun ardından son
olarak ETMK Genç modelinin tekrar
canladırılması dile getirildi, toplantıya
katılan 4. Sınıf öğrencileri ETMK Genç
altına kaydedildi.

14.5 01-03-2016/İstanbul ve
23-03-2016/Ankara Arge
Reform Paketi ve Tasarım
Merkezleri Destek Paketi
Sunumları
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
ve ETMK’nın birlikte düzenlediği
İstanbul ve Ankara toplantıları ile
yeni ArGe Reform Paketi ve Tasarım
Merkezleri Destek
Paketi ETMK üyelerine
tanıtıldı. İstanbul’da
düzenlenen toplantı 1
Mart 2016 tarihinde saat
17:00’da İstanbul Moda
Akademisi’nde Ankara’da
düzenlenen toplantı ise
23 Mart 2016 tarihinde
saat 14:00’da Cermodern
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Özellikle meslek kuruluşumuza
üye profesyonel tasarımcıların,
genç mezunlarımızın, son sınıf
öğrencilerimizin, Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü Başkanlarının ve
Akademisyenlerin davet edildiği
toplantılara İstanbul ve Ankara’da
toplamda 100’ü aşkın katılım
gerçekleşti.

Tanıtım toplantıları çerçevesinde
hazırlanan yasa ile Tasarım
Merkezleri’nin yararlanabileceği
destekler, Tasarım Merkezleri İnsan
Kaynağı, ArGe ve tasarım hizmeti
veren firmaların yararlanabileceği vergi
indirimleri vb. konular katılımcılar ile
paylaşıldı.
Her iki toplantı da Bakanlık temsilcileri
tarafından yapılan ve genel bilgilerin

paylaşıldığı sunumlar ile başladı
ve özellikle Tasarım Merkezleri’nin
mevzuat, yönetim ve insan
kaynaklarına ilişkin konular üzerine
yöneltilen sorular ve cevaplar ile
devam etti. Katılımcılar soruların
yanı sıra uygulama esaslarının
hazırlanması sürecinde göz önünde
bulundurulmasını istedikleri öneri,
fikir ve beklentilerini de Bakanlık
Temsilcileri ile paylaştı.
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15 Ankara Kalkınma Ajansı – Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında proje başvurusu
ETMK olarak ODTÜ ve Atılım
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümlerinin de proje ortağı ortağı
olarak yer aldığı Mobilya Sektöründe
Tasarım Odaklı Çözüm Önerileri
için İhtiyaç Analizi ve Yol Haritasının
Çıkarılması - Ankara Örneklemi
konulu bir araştırma projesi önerisi ile
Ankara Kalkınma Ajansına başvuruda
bulunuldu.
Yaratıcı uygulamaların, endüstrilerde
etkin kullanımının artırılmasına yönelik
çözümler geliştirmeyi, böylece ortauzun vadede tasarım sektörünün
gelişimine katkıda bulunmayı
amaçlayan proje pilot uygulama
olarak; Ankara mobilya sektörünün
tasarımla ilişkisinin artırılmasına
yönelik aşağıdaki eksende ihtiyaç
tespiti ve planlama çalışmaları yapmayı
hedefliyor.
1- Ankara endüstriyel tasarım
sektörünün mobilya sektörü
özelindeki mevcut durumunu ve
karşılıklı ihtiyaçları araştırmak
2- Sektör gelişimi için gelecek
stratejilerde kullanılmak üzere
yol haritası çıkarmak, planlama
yapmak

Proje sonucunda aşağıda yer alan
kazanımlara ve somut çıktılara
ulaşılması hedefleniyor
Proje Kazanımları:
1. Kent ölçeğinde, mobilya
sektörünün tasarımla ilişkisine
dair üretici işletme-tasarımcı
düzeyinde karşılıklı ihtiyaçlar
belirlenecek.
2. Endüstriyel tasarım alanındaki
boşluklar/yetersizlikler tespit
edilecek.
3. Proje sonunda tasarım
sektörünün potansiyelinin
geliştirilmesi için, mobilya
sektörü ile entegrasyonunu
güçlendirecek öneri niteliğinde
yol haritası çıkarılacak, sektör
gelişimine destek olunacak.
4. Yine proje sonunda mobilya
sektöründe tasarım yönetimi
süreçlerini etkinleştirmek için
kısa ve orta vadeli aksiyon planı
hazırlanacak, entegrasyona
ve sektör stratejilerine katkı
sunulacak.

5. Araştırma raporu hazırlanıp ilgili
yerlerle paylaşılacak, böylece
karar alma mekanizmaları için bir
kaynak üretilmiş olunacak.
Somut Proje Çıktıları:
•

İşletmelerle yapılacak 10’ar kişilik
2 odak grup toplantısı (toplam
20 işletme)

•

Tasarımcılarla yapılacak 10 kişilik
1 odak grup toplantısı

•

İşbirliği kuruluşlarla yapılacak 15
kişilik 1 odak grup toplantısı

•

Toplam 500 kişiye anketler
yoluyla erişim (300 tasarım
sektöründen, 200 mobilya
sektöründen)

•

2 adet strateji geliştirme
toplantısı

•

Mobilya sektörüne yönelik etkin
tasarım yönetimi hk. kısa-orta
vadeli aksiyon planı

•

Tasarım sektörünün gelişimi için
yol haritası

•

500 adet araştırma raporu

•

Mobilya üreticisi işletmelere
yönelik etkin tasarım yönetimi
süreci hk. 5000 adet mini kitapçık
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16 Orta Öğretim Kurumlarında Meslek Tanıtım Sunumları
25 Nisan 2016 da Ankara Nermin Mehmet Çekiç
Anadolu Lisesi’nde, 17-02-2015 tarihinde Saint
Pulcherie Fransız Lisesi’nde Üniversite sınavına
hazırlanan öğrencilere Endüstriyel Tasarımı tanıttık.

17 Paneller, konferanslar ve diğer etkinlikler
12-11-2015 tarihinde Kayseri Tasarım
Merkezi’nde gerçekleştirilen Tasarım
ve Tasarım Yönetimi Paneline ETMK
Başkanı Sertaç Ersayın konuşmacı
olarak katıldı.
2-12-2015 tarihinde Hilton Bomonti
Konferans Salonunda organize
edilen Elektrikli Ev Aletleri ve Tüketici
Elektroniğinde Plastikler konulu
konferansa meslek kuruluşumuz ETMK
olarak destek verildi.
17 / 18-03-2016 tarihleri arasında
İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye
İnovasyon Haftasına ETMK Başkanı
Sertaç Ersayın konuşmacı olarak katıldı.

06-12-2016 tarihinde Hilton İstanbul
Bomonti Hotel de gerçekleştirilen
Elektrikli Ev Aletleri ve Tüketici
Elektroniğinde Plastikler temalı

11. PAGEV Türk Plastik Endüstrisi
Kongresine ETMK Başkanı Sertaç
Ersayın konuşmacı olarak katıldı.
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18 ETMK olarak desteklediğimiz yarışmalar
Cemer Oyuncak Tasarımı Yarışması
Mobilya Aksesuarcıları Derneği tarafından düzenlenen Tasarım yarışması için juri desteği verildi
İMMİB tarafından düzenlenen Endüstriyel Tasarım Yarışması için juri desteği (jürinin Tasarım alanındaki profesyonellerden oluşan
jüri kadrosu ETMK tarafından oluşturuldu)

19 ETMK 12/2014-12/2016 Dönemi Mali
Durum Özeti
Yukarıda Bölüm 14.2’de, 3 Ekim 2015 tarihli üye toplantısında
sunulan mali bilanço verilmişti. Bugünkü tabloya
baktığımızda gelir gider dengesinin olumlu yönde değiştiği,
borçlarımızın tamamen ödendiği, gelirlerimizin giderlerimizi
karşılayabildiği ve önümüzdeki dönem yapılacak faaliyetler
için kayda değer bir bütçe ayırılabildiği görülmektedir.
Bu tabloya ulaşabilmek için aşağıdaki stratejiler izlendi.
1. Giderler minimuma indirildi.
2. Daha önceki personele ödenmiş olan tazminatlara
rağmen, personel giderleri %40’ın altına indirildi.
3. Üye aidatlarının merkezi olarak toplanabilmesi ve
izlenebilmesi için ETSİS sistemi kuruldu.
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EKLER
EK 1

2.

Türk Tasarım Danışma Konseyi Tasarım Strateji Belgesi
Türkiye Tasarım Envanteri Raporu
Ankara, Temmuz 2016
Hazırlayan: Aydın Öztoprak

Anket katılımcıları olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm
endüstriyel tasarımcılar, tasarım ofisleri ve üretim/pazarlama
şirketleri hedef alınmış, örneklem yoluna gidilmemiştir.
Bu kapsamda anket duyurusu aşağıdaki listede yer alan
paydaşlara e-posta yolu ile iletilmiştir.
• Bugüne kadar mezun vermiş tüm endüstriyel tasarım
ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinin lisans, yüksek
lisans ve doktora mezun listeleri (Endüstriyel Tasarım
Akademik Konseyine (ETAK) üye tüm bölümlerden
mezunlarına anketi iletmeleri istenmiştir),
• KOSGEB KOBİ veri tabanında NACE 7410 – Uzmanlaşmış
tasarım faaliyetleri kodu ile kayıtlı tüm firmalar
• Design Turkey 2010, 2012, 2014 yılı katılımcı listeleri
• ETMK veri tabanında kayıtlı tüm üyeler
• Sosyal medyada endüstriyel tasarım ile ilgili paylaşım
grupları
• Üniversitelerin endüstriyel tasarım ile ilgili öğrenci
toplulukları
• Türk Patent Enstitüsü veri tabanında kayıtlı, ürün
tasarımı ile ilgili endüstriyel tasarım tesciline sahip tescil
sahipleri

1.

Giriş

Türkiye’nin tasarım envanterinin oluşturulması faaliyetinin,
Tasarım Strateji Belgesi uyarınca, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu Derneği (ETMK) sorumluğunda tamamlanması
öngörülmüştür. Bu kapsamda pilot uygulama olarak
Endüstriyel Tasarım envanteri oluşturulması kararlaştırılmış ve
çalışmalar ETMK ve TOBB koordinasyonunda yürütülmüştür.
Tasarım envanterinin oluşturulması amacıyla Türkiye’de
faaliyet gösteren dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı ve
endüstriyel tasarım bölümlerinden mezun kişiler, endüstriyel
tasarım alanında faaliyet gösteren tasarım ofisleri/şirketleri
ve endüstriyel tasarımcı istihdam eden üretim pazarlama
şirketleri hedef alınmıştır. Bu üç gruba yönelik üç ayrı anket
hazırlanmış (EK 2, EK 3, EK 4) ve bu anketler http://tobb.
org.tr/Sayfalar/20151221-TasarimEnvanteri.php adresinde
yayınlanarak (EK 1), çeşitli ortamlarda ve sosyal medyada
duyurulmuştur.
Anketler; tasarımcılar, tasarım ofisleri ve özgün ürün
üreten şirketler hakkında güncel bilgi toplamak amacıyla
hazırlanmıştır. Ankette yer alacak soruları, ETMK’nın kurduğu
Envanter Komisyonu hazırlamış ve bilimsel olarak geçerli bir
anket hazırlanmasına özen gösterilmiştir.

Anket Katılımcıları

Türk Tasarım Envanterine katılım çağrısı amacıyla yaklaşık
6000 e-posta birer aylık ara ile 2 defa hedef katılımcılara
gönderilmiştir. Bu çağrılar sonucunda 17 Haziran 2016 tarihi
ile tasarım ofislerine yönelik ankete 36, tasarımcılara
yönelik ankete 332, üretim-pazarlama şirketlerine yönelik
ankete ise 65 katılımcı cevap vermiştir.
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3.

Anket Sonuçları

Yaklaşık 6000 potansiyel katılımcıya 2 defa e-posta yolu ile
ulaşılsa da envanter anketine katılım beklenen seviyede
olmamıştır; ancak ankete katılan tasarımcı, tasarım ofisi
ve üretim-pazarlama şirketlerinin sayıları istatistiki olarak
anlamlı bilgiler verecek kadar yüksektir. Bu bağlamda ankete
katılanların Türkiye’deki tasarım sektörünü temsil ettiği
söylenebilir.

3.1.

Endüstriyel Tasarımcılar Envanteri

Ankete katılan 335 tasarımcının ortalama yaşının 32.5
olduğu anlaşılmıştır. Bu durum ilk mezunlarını 1970’lerin
sonlarına doğru veren endüstriyel tasarım bölümleri dikkate
alındığında normal karşılanmıştır. Ankete 194 Kadın (%
58), 139 (%42) Erkek tasarımcı katılmıştır. Ankete katılan
tasarımcılara yaşadıkları şehir sorulduğunda ise 259 cevap
alınmıştır. Buna göre 54 katılımcı Ankara’dan, 108 katılımcı
İstanbul’dan, 18 katılımcı da İzmir’den, 11 Manisa’dan, 9
Kocaeli’nden, 14 yurtdışından ve ankete cevap vermiştir, 45
katılımcı ise farklı illerden ve ülkelerden anketi cevaplamıştır.
Ankete katılanların %7.1’i çalışmadığını, %73.1’i tam zamanlı
çalıştığını, %3.8’i yarı zamanlı çalıştığını, %8.4’ü serbest
çalıştığını, %7.5’u ise şirket sahibi veya ortağı olduğunu
belirtmişlerdir.
Ankette tasarımcıların aylık net gelirleri, aralıklar olarak
sorulmuş ve bu soruya verilen cevaplar aşağıdaki grafikte
sunulmuştur. Buna göre bu soruya cevap veren 274
tasarımcının yüzde 30’u 3001 -4000 TL aralığında aylık net
gelir elde etmektedir, bu oranı yüzde 21 ile 2001-3000 TL
aralığında gelir elde eden tasarımcılar takip etmektedir.
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ve çeşitli diğer mesleklerden şahısların,
endüstriyel tasarım şirketlerinin
yaklaşık yüzde 80’inde temsil
yetkisine sahip olduğu görülmüştür.
Ayrıca ortaklarında endüstriyel
tasarımcı bulunup bulunmadığı
sorusuna 15 firma ortaklarımızda
endüstriyel tasarımcı yok, 21 firma ise
ortaklarımızda endüstriyel tasarımcı
var cevabı vermiştir.

Ankete katılan endüstriyel
tasarımcıların eğitim durumları
sorulduğunda tamamının lisans
derecesine sahip olduğu, yüzde
47.1’inin yüksek lisans derecesine sahip
olduğu, yüzde 12,3’ünün ise doktora
derecesine sahip olduğu anlaşılmıştır.

3.2.

Endüstriyel Tasarım Ofisi ve
Şirketi Envanteri

Endüstriyel tasarım ofisi ve şirketi
envanterine 36 katılımcının cevap
vermesine rağmen anketi dolduran
5 firmanın doğrudan tasarım ofisi
olmadığı, bünyesinde tasarımcı
çalıştıran imalat ve pazarlama
firması olduğu anlaşılmış ve bu
5 firma örneklemden çıkarılarak
değerlendirmeler 31 firma üzerinden
yapılmıştır.

Ankete katılan firmaların ortalama
yaşı 6.6 olarak gerçekleşmiştir. Ankete
katılan en eski firma 1997, en yeni firma
2015 yılında kurulmuştur. Bu durum
ülkemizde tasarım ofislerinin yeni yeni
yaygınlaştığını göstermektedir.
İllere göre tasarım ofislerinin
dağılımına bakıldığında; tasarım
ofislerinin büyük çoğunluğunun
istanbul (%50), Ankara (%13), Bursa
(%10) ve İzmir’de (%7) yer aldığı
anlaşılmıştır. Ankete katılan firmaların
%20’si ise diğer illerde yer almaktadır.
Tasarım ofisi ve şirketlerde temsil
yetkisi olan şahıslara bakıldığında
yüzde 58’inin endüstriyel tasarımcı
olduğu anlaşılmıştır. Bunların dışında
mühendisler, mimarlar, ekonomistler

Ankete cevap veren 30 firmadan
19’unun tescilli markasının bulunduğu,
11’inin ise tescilli markasının
bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durum,
görece yeni olan tasarım şirketleri ve
ofislerinde markalaşmanın yeteri kadar
yaygınlaşmadığını göstermektedir.
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Markalaşmanın en önemli olduğu
sektörlerden biri olan tasarım
endüstrisinde bu durum dikkat
çekicidir.
Firmalara çalışan sayıları sorulduğunda
ise en fazla 12, en az 1 çalışan cevabı
verilmekle beraber ortalama çalışan
sayısı 4.2 olarak gerçekleşmiştir. Bu
4.2 çalışandan ortalama 2.2 tanesinin
endüstriyel tasarımcı olduğu
belirtilmiştir.
Endüstriyel tasarım ofislerine imalat
yetenekleri sorulduğunda ise katılımcı
ofislerin %56.7’sinin dışarıdan alt
yükleniciler aracılığı ile üretim
yaptırdığı, %23.3’ünün kendi olanakları
ile sadece prototip üretimi yaptığı,
%6.7’sinin ise kendi imalathanesinde
seri üretim yaptığı anlaşılmıştır. Bu
durumun daha detaylı araştırmalar ile
incelenmesi gerekmektedir. Dünya’da
başarılı tasarım ofislerine bakıldığında
kendi markalarını yarattıkları ve
kendi markaları ile ürünlerini pazara
sundukları görülmektedir. Bu
başarıya ulaşmış tasarım ofislerinin
izlediği yolun yaygınlaştırılması ve
iyi uygulama örneklerinin ülkemize
getirilmesi sektör açısından kritik önem
taşımaktadır.

Ankete katılan firmalara tasarım ve
ürün ihracatı faaliyetleri sorulduğunda
ise 30 firmadan 9’unun tasarım ihracatı
yaptığı, bu 30 firmadan ise sadece
bir tanesinin ürün ihracatı yaptığı
görülmüştür. Bu durum tasarım
firmalarımızın imalat yapmadığı
tasarım faaliyetlerine yoğunlaştığı
şeklinde yorumlanabilir.
Son olarak ankete katılan firmalara
2015 yılı ciroları sorulduğunda
ise sadece 19 firmadan cevap
alınabilmiştir. Bu 19 firmanın 2015 yılı
ortalama ciro miktarı ise 498,107.90 TL
olarak gerçekleşmiştir.

3.3.

Üretim veya Pazarlama
Firmaları Envanteri

e-posta yolu ile yayımlanan anket
çağrısına üretim ve pazarlama
firmalarından 62 firma cevap vermiş
ve ilgili anketi doldurmuştur. Ankete
katılan firmaların ortalama yaşı 23.1
olarak hesaplanmıştır. Bu firmalardan
en eskisi 81 yaşında olmakla beraber
en yenisi 1 yıllıktır. Ankete katılan
firmaların illere göre dağılımı ise
aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre
firmaların %47’sinin yer aldığı İstanbul
ve %29’unun yer aldığı Ankara,

tasarımcı çalıştıran firmaların büyük
çoğunluğunun yer aldığı iller olarak
öne çıkmaktadır.

İmalat ve Pazarlama firmalarına
tescilli markaya sahip olma durumları
sorulduğunda 8 firma olumsuz cevap
vermiştir. Buna karşılık 54 firma tescilli
markasının bulunduğunu belirtmiştir.
Bu durum markalaşma ve tasarımcı
çalıştırma arasında pozitif bir ilişki
olabileceğine dair ipuçları vermektedir.
Firmalara çalışan sayıları sorulduğunda
30.000 bin çalışan ile 2 çalışan arasında
değişen cevaplar alınmıştır. Firmaların
ortalama çalışan sayısı 1311 olarak
hesaplanmıştır. Buna karşılık firmada
çalışan ortalama endüstriyel tasarımcı
sayısı 3.8 olarak saptanmıştır.
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Firmalara endüstriyel tasarım
konusunda hizmet alımı yapma
durumları da sorulmuştur. Bu soruya
cevap veren 59 firmadan 52’si firma
dışından endüstriyel tasarım hizmeti
aldıklarını belirtmiştir. Bu firmaların
büyük çoğunluğunda, endüstriyel
tasarımcı çalışmasına rağmen
endüstriyel tasarım hizmeti satın
almalarının incelenmesi gerektiği
anlaşılmaktadır. Bu durum endüstriyel
tasarım eğitimi, pratiği ve süreçleri
açısından önem taşımaktadır.
Firmalara 2015 yılı içerisinde
endüstriyel tasarım faaliyetlerine
ayırdıkları bütçe sorulduğunda ise
36 firma bu soruya yanıt vermiştir.
Endüstriyel tasarıma ayrılan bütçeler
24.5 milyon TL ile 7000 TL arasında
değişkenlik göstermiş ve ortalama
1,326,739.1 TL olarak gerçekleşmiştir.

4.

Değerlendirme

Türkiye’nin endüstriyel tasarım
envanterinin oluşturulması
amacıyla hazırlanan bu çalışmada,
envanterin hedef kitlesi olarak
belirlenen endüstriyel tasarımcılar,
bu tasarımcıların kurdukları
endüstriyel tasarım ofisleri/şirketleri

ile bu tasarımcıların çalıştığı üretim
pazarlama şirketlerinin kayıt altına
alınması hedeflemiştir. Bu envanter
çalışması ile ülkemizdeki endüstriyel
tasarım sektörünün ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik
karar destek mekanizmalarının
oluşturulması amaçlanmıştır.
Çalışma başlangıcında yaklaşık 6000
gerçek ve tüzel kişiye ulaşılmasına
rağmen katılım beklenenden az
olmuştur. Bu durum çalışmanın temsil
gücünü azaltmakla beraber istatistiki
olarak güvenilir sonuç vermeye
yetecek kadar katılım sağlanmıştır.
Bu çalışma endüstriyel tasarım sektörü
ile ilgili olarak aşağıdaki kritik noktaları
ortaya çıkarmıştır;
• Endüstriyel tasarım meslek
olarak çok yenidir. Endüstriyel
tasarım ofislerinin ortalama yaşı
6.6 olarak hesaplanmıştır.
• Endüstriyel tasarım süreçleri
henüz piyasaya yeteri kadar
nüfuz edememiştir. Firmalarımız
arasında markalaşma
yaygınlaşmamıştır.
• Endüstriyel tasarımcıların büyük
çoğunluğu (%77) tam zamanlı
olarak bir işte çalışmaktadır.

•

Endüstriyel tasarımcıların aylık
ortalama net geliri 3000-4000 TL
aralığındadır.

•

Endüstriyel tasarım faaliyetleri
genellikle İstanbul, Ankara, Bursa
ve İzmir’de yürütülmektedir.

•

İmalat ve Pazarlama şirketlerinde
ortalama 3.8 endüstriyel
tasarımcı çalışmaktadır. 30
bin kişiden fazla çalışana
sahip firmaların çalıştırdıkları
endüstriyel tasarımcı sayılarına
bakıldığında, endüstriyel tasarım
gerekli bulunmakla beraber az
sayıda personel ile yürütüldüğü
anlaşılmaktadır.
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