
ARALIK 2016-NİSAN 2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 

GENEL 
 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu 15. Olağan Genel Kurulu, 18 Aralık 2016 tarihinde ODTÜ 
Vişnelik tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Sonuçlarına göre yönetim kurulu asil/ yedek ve 
denetleme kurulu asil/ yedek listeleri aşağıdaki gibi oluşmuştur:  
Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Mustafa Hasdoğan, Eray Sertaç Ersayın, Mine Hoşgün Soylu, Filiz Özsuca, 
Toğrul Tağızade 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Zeynep Yalman, Süha Sözen, Füsun Cüraoğlu, Alper Karadoğaner, 
Sözüm Doğan.  
Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Mehtap Öztürk Şengül, Ersan Ener, Senem Turhan  
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Naz Börekci, Seda Tezsezen, Cemil Yavuz  
 
Yeni yönetim kurulu görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
Başkan: Eray Sertaç Ersayın 
Sayman: Mustafa Hasdoğan 
Genel Sekreter: Mine Hoşgün Soylu 
Başkan Yardımcısı: Filiz Özsuca 
Başkan Yardımcısı: Toğrul Tağızade 
15. Genel Kurul sonuçları, tüzük değişiklikleriyle ilgili belgeler, 09.01.2017 tarihi itibariyle Valilik 
Dernekler masasına teslim edilmiş ve DERBİS girişleri tamamlanmıştır. 
 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun Mart 2018 tarihi itibariyle 546 üyesi vardır. Üyelerin 

şubelere göre dağılımları aşağıdaki gibidir. Aralık 2016-Nisan 2018 döneminde 130 üyenin merkeze 

bağlı kayıtlarının, kendilerinin de onayı alınarak, ikametgah adreslerine göre şubelere dağılımları 

yapılmıştır (20.02.2017). Bu çalışma döneminde 26 yeni üye şubelere kabul edilmiş ve 11 üye kendi 

istekleriyle üyelikten ayrılmıştır. Şubelere göre üye dağılımımız aşağıdadır. 

İstanbul Şubesi: 323  

Ankara Şubesi: 124  

İzmir Şubesi: 80  

Yurtdışı Üyeler: 19 

Meslek kuruluşunun yeni mezun ve öğrenci konumundaki endüstriyel tasarımcılara ulaşması bu 

dönemde önemsenmiştir. Bu nedenle çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiş, özellikle Design Week 

kapsamında tanıtım çalışmaları ve iletişim adreslerinin kaydı yapılmıştır. Henüz üye olma koşullarını 

sağlamayan, 20’yi aşkın üniversiteden toplam 509 öğrenci “Aday Üye” statüsüyle iletişim listesine 

eklenmiştir. Böylece mesleğimizi ilgilendiren; iş ilanları, kanun değişiklikleri veya fuar, sergi, söyleşi, 

çalıştay haberleri gibi mesleki bilgileri düzenli olarak almaları ve meslek kuruluşumuzu tanımaları 

sağlanmıştır. 

ETMK olarak bu dönemde, çeşitli firmaların yaklaşık 20 adet eleman arama duyurusu yapılmıştır.  

 

ETMK 15. OLAĞAN GENEL KURULU 
 



ŞUBELERLE İLİŞKİLER VE GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU 

Tamamlamakta olduğumuz çalışma döneminde ETMK merkez yönetimi ve şube yönetimleri arasında, 

sürekli iletişim ve ortak çaba, ortak kararlar ilkesi benimsenmiş ve uygulanmıştır. 15. Genel Kurulda 

kabul edilen tüzük değişiklikleri ve yönetmelikler kapsamında, bu dönemin başında tüm şube 

yönetimlerinden katılımla gerçekleşen bir Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. 

Toplantıda şubelerin ve merkezin planları, bütçe paylaşımı konuşulmuş, Genel Kurul tarafından alınan 

kararların hangi yöntemlerle uygulanacağı belirlenmiştir. 

Aidat toplamaya yönelik zorluklar nedeniyle Türkkonut Çalışma Ofisinin alımı sırasında üyelerimize 

borç bildirimi yapılmış ve büyük oranda olumlu geri dönüş ve ödeme sağlanmıştır. Şubelerin, ilk 

toplantıda sundukları planlarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinliklere dair talep ettikleri miktarda 

maddi destek, merkez bütçesinden karşılanmıştır. Üye aidatlarından sağlanan gelir, şubeler bazında 

hesaplanarak gereken harcamaların öncelikle bu birikimden karşılanması esas alınmıştır. Bu bilgilerin 

dökümünü mali raporda bulabilirsiniz. 

Çalışma dönemimizin mali ve idari açıdan en önemli gelişmesi şubeler ve merkez muhasebesinin 

ortak takip ve kontrolünün sağlanmış olmasıdır. Tüm defterler aynı mali müşavir tarafından 

tutulmaktadır. Böylece daha önceki yıllarda karşılaşılan standart defter tutmama veya sorunların 

izlenememesi gibi durumlar ortadan kalkmıştır. ETSİS sistemi içinde toplanan üye ve aidat bilgileri 

dernek muhasebesinin de ortak olması sayesinde tüm şubeler tarafından izlenebilmektedir. ETSİS 

sistemine yönelik, üyelerimiz tarafından iletilen problemler giderilmiş, güvensizlik hissedilen 

konularda banka ve yazılım firmasıyla çalışmalar yapılarak iyileştirme sağlanmıştır. 

ETMK olarak Dünya Endüstriyel 
Tasarım Günü kutlamaları, İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de Şubelerimizle 
birlikte gerçekleştirilmiştir. Ankara'da 
Merkez ve Şubemizle Mimarlar Odası 
konferans salonunda gerçekleşen 
etkinliğimize katılan 70'e yakın izleyici, 
panelistlerimizin ''out of box '' temalı, 
Rutinlerin Dışında konuşmalarını 
dikkatle izlemiştir. Panelistlerimize 
John Heskett'in Tasarım kitabı ile 
Antoine de Saint-Exupery'nin Küçük 
Prens kitaplarını konuşmaların 
sonunda armağan edilmiştir. 
Ankara'daki Endüstriyel Tasarım 
Bölümleri'nin mezuniyet 
projelerinden oluşan sergi ve 
kokteylimiz ile 29 Haziran günü tamamlanmıştır.  

 

 

 

 

 



İstanbul Kollektif Hause'da İstanbul 
Şubemizce düzenlenen kutlamanın yoğun 
ilgi ile gerçekleşmesi bizleri memnun eden 
diğer bir gelişme olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Şubemiz'in çabaları ile hayata 
geçen Tasarım Otobüsü ise medya 
unsuru olarak Tasarım alanında 
farkındalık yaratmak üzere İzmir'de 
seferlerine başlarken, yine İzmir’de 
29 Haziran Dünya Endüstriyel 
Tasarım Günü İyi Tasarım Paneline 
ise üyelerimiz konuşmacı olarak 
katılmışlardır. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü için ETMK olarak Grafik Tasarımcı Umut Altuntaş ile 
yürüttüğümüz işbirliği ile merkez ve şubelerimizi simgeleyen günün tema ve anlamına dönük özgün 
posterler tasarlanmasını sağladık. 4 ayrı poster, bastırılmış ve çeşitli etkinliklerde de kullanılmıştır. 
Salon ve sergi mekanlarını Ankara'da bizimle paylaşan Mimarlar Odası'na, organizasyonlarda emeği 



geçen ETMK Merkez ve Şube YK Üyelerine, görev alan üye ve öğrencilerimize, şubelerimize, 
organizasyonlara katılabilen öğrenci ve profesyonellere ayrı ayrı teşekkür ederiz. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 



ETSM sanal müze çalışması etkinleştirilmiş ve kuruluş döneminde görev alan firma devreye sokularak 

sitenin ulaşılabilirliği sağlanmıştır. 

Dönem boyunca gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, şubelerimizin bildirdiği gereksinimlere dayanarak 

merkez bütçeden destek verilmiştir. 

 

 

ETMK TÜRKKONUT ÇALIŞMA OFİSİ 

Aralık 2016-Nisan 2018 döneminde; 15. Genel Kurulda üyelerimiz tarafından verilen yetkiye 

dayanarak, bir önceki dönemden oluşturulan gelir ve tasarruflar ile ETMK’ya ait kalıcı bir mekân 

sağlanmıştır. 28 Ocak 2017 tarihinde yapılan Genişletilmiş Yönetim Kurulları toplantısı sonucunda 

Ankara’da dernek arşivi, etkinlik merkezi ve ofis olarak kullanmak üzere bir taşınmaz alınmasına karar 

verilmiştir. Burada kendi kurumsal hafızasını kendisine ait bir mekânda muhafaza eden, tasarım 

kütüphanesine sahip olan, öğrenci ve profesyonelleri, üyelerimizi çeşitli etkinliklerle bir araya getiren 

bir dernek alanı yaratmak amaçlanmıştır. ETMK’nın kurumsallaşma yönünde attığı destek verecek 

olan bu mekân aynı zamanda yönetim devir teslimleri, kurumsal arşiv muhafazası gibi işlevleri de 

üstlenecektir.  

 

Alım kararı 13.03.2017 tarihinde yazılan ETMK Türkkonut Çalışma Ofisi, yapılan tadilatlar ve 

yerleştirme çalışmaları sonucunda 07.10.2017 tarihinde üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen bir 

kutlama ile açılmıştır. Mekânda kullanılan mobilyalar, İSTKA projesi nedeniyle ETMK İstanbul Şubesi 

demirbaşına kaydedilen ancak kullanım alanı bulunamadığından İstanbul’da kira ödenerek bir depoda 

tutulan mobilyaların Ankara’ya getirilmesiyle sağlanmıştır. Bu konudaki destekleri için ETMK İstanbul 

Şube yönetimine teşekkür ediyoruz. 

Türkkonut Çalışma Ofisi yukarıda belirtilen işlevlerini açılışından itibaren yerine getirmeye başlamıştır. 

Ofisin açılışından sonra oluşturulan Etkinlik Komitesinin çabalarıyla bu mekânda üyelerimiz ve 

öğrencilerin katılımıyla aşağıda posterleri paylaşılan etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Etkinlik Komitesi 



Fatma Korkut, Mehtap Öztürk Şengül, Filiz Özsuca, Melis Dabbaklı ve Yusuf Özkan’dan oluşmaktadır. 

ETMK Ankara Şubesinin Genel Kurulu da aynı mekânda yapılmıştır. 

2018 yılının başından itibaren Türkkonut ofisinde tüm belgelerimiz ve ekipmanlarımız biraraya 

getirilmiş, belge ve yayınlar için arşiv çalışması Ayşen Küçükoğlu önderliğinde Melis Dabbaklı ve Yusuf 

Özkan tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. Dijital arşiv çalışmasının yanısıra Türkkonut Çalışma 

Ofisinden ulaşılabilecek bir Tasarım Kütüphanesinin çalışmaları da başlamıştır. 

Türkkonut Çalışma Ofisinde Gerçekleştirilen Etkinlikler; 

- 14 Ekim 2017 tarihinde Türkkonut ofisinde “ETMK Gençlerle Buluşuyor” adıyla, katılımı 

arttırmak, gençleri ETMK’ya kazandırmak, vb. konuların tartışıldığı, bu ofiste yapılabilecek 

etkinlikler için bir plan oluşturulan çalıştay yapıldı.  

 

- 21.Ekim.2017 Atılım Üniversitesi “Tasarımda Atılım” Öğrenci Birliği Toplantısı ofisimizde 

gerçekleştirildi. 

 



 

- 02.Aralık.2017 Asaf Erdemli “Otomotiv Endüstrisinde Kil Modelleme” sunumu büyük bir 
katılımla yapıldı. 

 

 

 

 



- 23.Aralık.2017 Ece Yalım’la “Ürün Tasarımında Renkler ve Çağrışımları” sunum ve çalıştayı 
gerçekleşti. 
 

 
 

 

  
 

 

 



- 3. Aralık.2017 tarihinde çalıştay sonrasında yeni yılı hep birlikte karşılamak üzere Türkkonut 

Çalışma Ofisinde toplandık. 

 

- ETMK Türkkonut Çalışma Merkezi Etkinliklerinin üçüncüsü Aydın Öztoprak tarafından sunulan 

“Genç Profesyoneller için Meslek Pratiği” adını taşıyordu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 31.Mart.2018 tarihinde etkinliklerin dördüncüsü gerçekleşti: Engin Çekçeoğlu “İş Akış Şeması 

ve Proje Sürecine Katkısı” konulu sunumuyla bizlerle birlikteydi.  
 

 

 

 



 

DESIGN TURKEY ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ 

Meslek Kuruluşumuzun en önemli etkinlik ve gelir kaynaklarından biri olan Design Turkey Endüstriyel 

Tasarım Ödülleri, TİM ve Ekonomi Bakanlığıyla verilen ortak karar doğrultusunda yılda bir 

gerçekleştirilen bir etkinlik halini almıştır. Bu karar sonucunda, Design Turkey tasarım 

değerlendirmesi ve sergisi 2017 yılı Türkiye Tasarım Haftası etkinlikleri arasında yerini aldı. 

 
Projelerde yer alacak üyelerimizin seçilmesine dair yönetmelik maddelerine uyularak, Dernek 

Başkanı,  Saymanı ve etkinliğin yapılacağı şehir olduğu için İstanbul şube başkanı icra kurulunun 

üyeleri olmuştur. Ancak ülkenin mevcut gündemi nedeniyle Türkiye Tasarım Haftası ve dolayısıyla 

Design Turkey konusunda bu yıl icra kurulu toplantıları düzenli gerçekleştirilememiştir. Türkiye 

Tasarım Haftası öncesinde, ETMK şubelerinin etkin biçimde katılımı ve projeye desteğini sağlamak 

amacıyla ‘Jüri gözlemcisi’ konumu tanımlanmış, şube başkanları ve daha önceki deneyimlerin 

aktarılması için Filiz Özsuca ve Gülay Hasdoğan ekibe katılmıştır. Bu yıl Design Turkey ödülünün 

yapımı ve organizasyonu İstanbul Şube Başkanı Semiha Kan tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik haftası içinde ETMK için bir stand ayrılmış ve hazırlanan ETMK Broşürü dağıtılmıştır. Bu 

stantta ve Türkiye Tasarım Haftası içinde görev alarak bizlere yardımcı olan tüm üyelerimize ve 

öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. 

 

 



18.04.2017 tarihinde TİM’le imzalanan yıllık sözleşme ile 

başlayan süreç, Design Turkey başvurularına dair duyurunun 

Haziran ayı içinde yapılmasıyla sürmüştür. Bu dönemde 

yapılan girişimler sonucunda Design Turkey Endüstriyel 

Tasarım ödülleri ve Good Design Japonya arasında imzalanan 

bir protokol ile, Design Turkey 2016 değerlendirmesinde İyi 

veya Üstün Tasarım Ödülü alan ürünlerin, Japonya Good 

Design'a ilk aşamayı doğrudan geçerek, ikinci ve son jüri 

değerlendirmesine dahil olması sağlanmıştır. Bu çerçevede 

2016 kazananlarına gereken yönlendirmeler yapılmış Good 

Design katılımlarına aracılık sağlanmıştır. Bu çalışmanın güzel 

sonuçlarından biri olarak; Sayın Ataman Özdemir, Ulaşım 

Ekipmanları kategorisinde Good Design 2017 Ödülünü, 

Engelsiz Erişim ve Yaşam Sistemleri Tasarımı ile kazanmıştır.  

 

Basın duyurusunu aşağıda bulacağınız Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Töreni ve sergisi 

yoğun katılımla gerçekleşmiştir. 

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödüllerinin töreni, 8 Kasım 2018’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 

Sarayı’nda düzenlenmiştir. Türkiye Tasarım Haftası kapsamında gerçekleşen ödül töreninin açılışını T.C. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yapmıştır. 25 kişiden oluşan uluslararası bir jüri tarafından 

değerlendirilen toplam 284 endüstriyel tasarımdan 8’ine Üstün Tasarım, 38’ine İyi Tasarım, 14’üne ise 

Kavramsal Tasarım Ödülü verilmiştir. 13 sektörü kapsayan değerlendirmede toplam 60 tasarım ödüle 

layık görülmüştür. 

Design Turkey Ödülleri bu yıl da Dünya Tasarım Örgütü (WDO) tarafından desteklenmiştir. Design 

Turkey 2017’de ön elemeyi geçen tüm ürünlerin sergisi 8-12 Kasım tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre 

ve Sergi Sarayında Türkiye Tasarım Haftası boyunca sergilenmiştir. 

 

 



Türkiye Tasarım Haftası etkinlikleri kapsamında, endüstriyel tasarım alanında mesleğimize verdikleri 

katkılar için beş tasarım duayenine ödül verilerek teşekkür edilmiştir. Gelecek yıllarda da ETMK Onur 

ödüllerinin, Design Turkey ödül töreninin öncesinde verilmesine karar verilmiştir. ETMK Onur 

Ödüllerini bu yıl alan kişiler; 

Prof. Şermin Alyanak 

Doc.Dr. Mehmet Asatekin*  

Prof.Dr. Nigan Bayazıt 

Prof. Önder Küçükerman 

Yılmaz Zenger 

 

*Sn Asatekin rahatsızlığı sebebiyle törene katılamamıştır, geniş katılımlı ilk etkinliğimizde teşekkür 

plaketimiz kendisine ayrıca takdim edilecektir. 

 

Türkiye Tasarım Haftası 2016 için TİM tarafından etkinlikleri ve katılımcıları tanıtan bir yayın 

hazırlanmış ve ETMK Türkkonut Ofisinin açılışında üyelerimize dağıtımı sağlanmıştır. 2018 yılı Design 

Turkey değerlendirmesinin 10.Yılı olacaktır. ETMK’nın 30.Yılına denk gelen bu yılda tüm Design 

Turkey sergilerini kapsayan bir katalog/yayın projesi Ekonomi Bakanlığına sunulmuş ve kabul 

görmüştür. İngilizce ve Türkçe hazırlanacak bu yayının kitapçılarda da yerini alması planlanmıştır. 

 

ETMK ve ODALAŞMA ÇALIŞMALARI 

Endüstriyel Tasarımcılar Odası kurulması konusunda toplantılar TMMOB Mimarlar Odası, Endüstriyel 

Tasarım Komisyonu ev sahipliği ve hazırlıkları ile yapılmaktadır. ETMK yönetimi olarak odalaşma 



ihtiyacını ve bu konuda devlet birimlerinde bir kamuoyu oluşturulmasında erken fazdan itibaren 

yardımcı ve destek olunmaktadır. Prosedür olarak öncelikle Mimarlar Odası içerisindeki üye 

Tasarımcıların sayısının artması ve önümüzdeki yıllarda yapılacak TMMOB Oda Genel Kurullarından 

Endüstriyel Tasarımcılar Odası Kurulması üzerine yetki alınması gerekmektedir. ETMK olarak; 

Mimarlar Odası, Endüstriyel Tasarım Komisyonunun sosyal medya ve diğer mecralarda paylaştıkları 

notların ve aksiyon planlarının dernek iletişim ortamlarında da paylaşmaları sağlanmıştır. YK üyemiz 

ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yedek YK Üyesi olan, aynı zamanda Endüstriyel Tasarım Komisyonu 

üyesi Mustafa Hasdoğan bu konudaki bilgileri bizlerle paylaşmıştır.  

TMMOB Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonunun, Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirdiği 

farkındalık toplantılarına yönetim kurullarımızdan katılım sağlanmıştır.  

 

ÇEŞİTLİ PAYDAŞLARLA ÇALIŞMALAR 

TÜBİTAK ile Bilim Merkezleriyle ilgili çalışma yapılmıştır, üyelerimize katılmaları için yapılan duyuru ile 

düzenlenen toplantı, Bilim Merkezleri çalışmasına katılım çağrısı ve endüstriyel tasarımcıların bu 

alana ne tür katkılar yapabilecekleriyle ilgili bir arama çalışması olarak gerçekleşti. 

 

2017 yılında düzenlenen TOBB Kreatif Endüstriler Meclis toplantılarına ETMK Başkanı Sertaç Ersayın 

ve Başkan Yardımcılarımızdan Filiz Özsuca’nın temsil edilmesine karar verilmiştir. Bugüne kadar tek 

bir tanışma toplantısı yapılmıştır.  

ETMK olarak içinde yer aldığımız Türk Tasarım Danışma Konseyinin Tasarım Stratejileri Eylem Planı 

oluşturma komisyonu ve alt komisyon toplantıları da çalışma döneminde birer kez gerçekleşmiş ve 

katılım sağlanmıştır. 27.07.2017 tarihli Tasarım Konseyi toplantısına Sertaç Ersayın, Filiz Özsuca, 

Toğrul Tağızade ve Ankara Şube yönetimi adına Zeynep Yalman katılmıştır. Aynı toplantıda Sertaç 

Ersayın, Türkiye’de “Önümüzdeki On yıl için Üretim Endüstrisi’nde Tasarımın Rolü” konulu sunum 

gerçekleştirmiştir. 



Ankara Kalkınma Ajansı ile, sitelerde gerçekleştirilecek Mobilya Mükemmeliyet Merkezi için Avrupa 

Birliği proje çalışması yapılmıştır. İçinde ODTÜ’nün de yer aldığı 12 ortaklı projenin başvuru için 

gereken belgeleri 04.07.2017 tarihinde teslim edilmiş, Genel Kurulumuza yakın tarihlerde sonuç 

bilgisi beklenmektedir. Bu proje çalışması, yönetim kurulundan Mine Hoşgün Soylu ve üyelerimizden 

Ayşegül Vural ve Ersan Ener tarafından takip edilmektedir. 

14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Torino’da gerçekleştirilen WDO Genel Kuruluna katılım 

gerçekleştirilmiştir. ETMK Başkanı Sertaç Ersayın ve  İzmir Şube Başkanı Elif Kocabıyık ETMK’yı temsil 

etmişlerdir.  

20 ve 21 Ekim tarihleri arasında Gaziantep'te GETHAM tarafından organize edilen  “Sınırdan Tasarım” 

başlıklı Uluslararası Sempozyum açılış konuşması yapmak üzere ETMK Başkanı Sertaç Ersayın davetli 

olarak bir sunum gerçekleştirmiştir. 

ETAK toplantılarına ETMK yönetim kurulundan katılım gerçekleştirilmektedir. Çalışma dönemimizde 2 

ETAK toplantısı yapılmıştır. Toplantılara Sertaç Ersayın, Mustafa Hasdoğan, Filiz Özsuca ve Semiha Kan 

katılım göstermişlerdir. 

 

YARIŞMALAR 

Her dönem olduğu gibi çeşitli yarışmalara bilgi ve jüri üyesi desteği verilmiştir. Jüri üyesi önerirken 

üyelerimiz arasından istenen konuda değerlendirici yeterliliğin yanısıra kuruluşumuza aidat borcu 

olmamasına özen gösterilmiştir. Teklif götürdüğümüz üyelerimizin, teklifimizle birlikte açıkladığımız 

bu koşul için gösterdikleri hassasiyete teşekkür ediyoruz. 

ETMK tarafından desteklenen ve jüri üyesi önerilen yarışmalar aşağıdadır: 

İMKOÜİB Karton Ambalaj ve Kağıt Ürünleri Tasarım Yarışması 

İMMİB Tasarım Yarışmaları  

 

GELECEK DÖNEM İÇİN ÖNERİLEN ÇALIŞMALAR 

Çalışma dönemimiz içerisinde önerdiğimiz ve üyelerimize bir duyuru ile ilettiğimiz Mentörlük 

Çalışması başlatılmıştır. Otuz yıllık deneyimi ve farklı iş alanlarında görev alan uzman üyeleri ile ETMK, 

Endüstriyel Tasarım alanında eğitim alan öğrencilere destek vermek amacı ile bu programı 

başlatmaktadır. Gönüllülük esası üzerinden çalışacak olan ETMK Mentor programı ile Endüstriyel 

Tasarım alanındaki son sınıf öğrencileri ile en az 5 yıl profesyonel deneyime sahip üyelerimizi 

eşleştirerek öğrencilerin, Tasarım Alanındaki gelecek planlamaları ve Tasarım alanındaki danışmak 

istedikleri konular için birer Mentör ETMK Üyesi atanması planlanmıştır. Ancak yapılan duyuruya geri 

dönüş çok sınırlı sayıda olmuştur. 

Çeşitli etkinlikler ve Design Week nedeniyle elimizde çok sayıda öğrenci veya yeni mezun 

meslektaşımızın iletişim adresi bulunmaktadır. Bu kaynağın mesleğimize daha yararlı olması ve 

kuruluşumuzun etkisini arttırmak amacıyla mentörlük programının gelişerek ve tüm dileyenlere 

ulaşabilmesini önemsiyoruz, gelecek çalışma döneminde gerçekleşmesini umuyoruz.  



Gelecek çalışma dönemi için üyeler ve meslek kuruluşu arasında iletişim ve bilgilendirme süreçlerinin 

düzenlenmesi için en önemli kaynak olarak web sitesinin düzenlenmesi ve daha aktif kullanımı 

gerekmektedir. Bu çalışma için maddi kaynak ayrılması ve sürekli bu konuda çalışacak bir kişinin 

görevlendirilmesi önerimizdir. Meslek kuruluşumuzun ve üyelerimizin tanınırlığını arttırmak adına 

yapılacak çalışmaların bir halkla ilişkiler çalışması düzeyine taşınması, profesyonel destek alınması da 

planlanabilir. 

Aralık 2016-Nisan 2018 döneminde başlatılan öğrenci ve yeni mezun meslektaşlarımıza ulaşma ve 

kuruluşumuzla tanıştırma çalışmalarının gelecek yıllarda bir “Öğrenci Zirvesi” ile sürdürülmesi amacın 

gerçekleşmesini hızlandıracaktır. 

 

ARALIK 2016 – NİSAN 2018 DÖNEMİ ŞUBE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI 

Bu dönemde merkez ve şube yönetimlerinde yer almış tüm arkadaşlarımıza, çaba ve katılımlarıyla 

destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

 Ankara Şubesi İstanbul Şubesi İzmir Şubesi 

Yönetim 
Kurulu Asıl 

Zeynep Yalman 
Başkan 
Toğrul Tağızade  
Başkan Yrd 
Engin Çekceoğlu  
Başkan Yrd 
Ebrar Gök 
Genel Sekreter 
Süha Süzen 
Sayman 
 

Semiha Kan 
Başkan 
Emrah Cengiz  
Başkan Yrd 
Can Güvenir 
Başkan Yrd 
Duygu Kaçar  
Genel Sekreter 
İbrahim Güvendikler 
Sayman 
 

Elif Kocabıyık Savasta 
Başkan 
Beyza Baran 
Başkan Yrd 
Ezgi Ezdar 
Başkan Yrd 
Egemen Tamcı 
Genel Sekreter 
Özlem Perşembe 
Sayman 
 

Yönetim 
Kurulu 
Yedek 

Ayberk Yağız 
Burak Şahin 
Mustafa Hasdoğan 
Ayça Kınık 
Alper Karadoğaner 
 

Fatih Kaya 
Dani Benreytan 
Avşar Gürpınar 
Emine Vagtborg 
Özlem Tuna 
 

Ezgi Yelekoğlu 
Özgü Özkan 
Setenay Çağatay 
Nuray Işık Kapucu 
Emre Eru 
 

Denetim 
Kurulu Asıl 

Namık Kemal Özer 
Mine Hoşgün Soylu 
Fatma Korkut 
 

Gamze Güven 
Meltem Maralcan 
Özlem Er 
 

Nilüfer Talu 
Murat Arıkut 
Altuğ Toprak 
 

Denetim 
Kurulu 
Yedek 

Mehmet Akan 
Çağlar Şahin 
Ayşegül Vural 
 

Ece Günay 
Bahadır Güzel 
Sevin Coşkun 
 

Can Özcan 
Can Aysan  
Özgür Deniz Çetin 
 

 

 

ETMK Yönetim kurulu     13 Nisan 2018 


