
18.12.2016 
 

 Saat 10:30 itibariyle toplantı Başkan Sertaç Ersayın tarafından açıldı. (28 
kişi yeterlilik sayısıyla). Saygı duruşu ve İstiklal Marşı maddeleri 
gerçekleştirildi. 

 
 Divan Heyeti Seçimi oybirliği ile gerçekleştirildi.  

  
 Divan Heyeti Başkanı Seda Tezsezen 
 Divan Heyeti Başkan Yardımcısı Gülay Hasdoğan 
 Yazman Mine Hoşgün Soylu 
 Yazman Murat Arıkut 
 

 Faaliyet raporu Sertaç Ersayın tarafından sunuldu ve üyelere basılı olarak 
dağıtıldı.  (10:45) 

  
 MYK gündeminden Endüstriyel Tasarım düşürülmüş.  
 TMMOB altında oda olabilmek için girişimler ve Mimarlar Odası'na 
üyeliğin arttırılması konuşuldu. 
 Tasarım konseyi toplantıları 
 Tüzük çalışmaları 
 ETSİS ve sürdürülebilir finans 
 Meslek hakları ve tasarım mevzuatı 
 Design Turkey 2016 
 Tasarım Envanteri 
 ICSID/ETAK toplantıları 
 Çankaya Belediyesi ile çalışmalar 
 Üye buluşmaları - Komisyon sunumları 
 Ankara Kalkınma Ajansı ile işbirliği,  
 Paneller / Yarışma desteği (11:07) 
 

 Faaliyet raporu üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi.  
 
Özlem Er; Design Turkey format değişikliği üzerine, Design Week etkinliğiyle 
birleştirilmesi Design Turkey'in firmanın yaptığı bir yarışma izlenimi yaratıyor. 
Sponsorlar ve yarışma formatı biraraya gelişi güvenilirliğini azaltıyor.  O haftanın 
tarihlendirilmesi ve şekli, siyasetle eşlenmesine neden oluyor. 
 
Sertaç Ersayın; Son dakikada yapılan bir değişiklik, izleyici ve katılımcı sayısını 
arttırıyor (olumlu). Farklı tasarım alanlarını karma olarak içerdiği için olumlu. 
Sahne uygulamasında sponsorların isimlerinin bulunması engellenemedi, bu 
ancak gelecek sefer düzeltilebilir. TİM'le yapılan anlaşma çok olumlu bir gelişme.  
 

 Dilekler/ öneriler kısmında konuşulacaktır. 
 
İbrahim Güvendikler; Faaliyet raporunun basım şekli ekonomik değil, kaç üye 
vardı, bu dönemde kaç üye alındı, mail ortamındaki hareket konusu ne oldu? 
 



 Gündem maddesi olan faaliyet raporu değerlendirmesinin on dakika 
uzatılması oylandı. (19/34 oy ile kabul edildi) 

 
 Yönetim Kurulu'nun yetkisiyle şube açılıp/açılmaması konusunun Genel 

Kurul tarafından yetki verip verilmemesi gündeme eklendi. (23/34) 
 

 Derneğin taşınmaz mal satın alıp almama yetkisinin genel kurul 
tarafından yönetim kuruluna yetki verilip verilmemesi konusunun 
gündeme alınması oylandı, eklendi. (25/34) 

 
 Faaliyet raporu tartışmalarına devam edildi.  

 
Çağrı Şahin; Design Turkey kazananları farklı şehirlerde sergilenecek mi? Design 
Turkey Japon Design Haftası nedeniyle tarihlenmişti. Net tarih? 
 
Sertaç Ersayın; Şehirler ve farklı sergiler konusu hala gündemde ama genel süreç 
çok belirsiz. Yapılabilecek mi, göreceğiz. 
 
Ayberk Yağız; Design Turkey'i düzenleyen firma geçen yıl katılımcı verisi 
istemişti ve verilmemişti. Bu yıl verildi mi?  
 
"Hayır" 
 
İbrahim Güvendikler; Tasarımcı envanterinin güvenirliliği ne kadar?  
 
"Eldeki veri tabanı içinden derlendi, geliştirilmeli." 
 
ETMK öğrenci konusunu açar mısınız? 
 
"Gelecek dönem için kurumsal/sektörel öğrenci, ........ şeklinde 3 modül 
öneriyoruz." 
 

 Mali bütçenin okunmasına geçildi. (Mustafa Hasdoğan) (11:33) 
 
 Şubeler arası gereksinimler bazında para aktarımı var. 
 İktisadi işletme gelirleri için ödenecek vergiyi az ödemek için taşınmaz 
alınması iyi olabilir (Ayberk Yağız). Personel gideri önceki dönemde Design 
Turkey gelirinin içinde yedirilmişti. 
 

 Denetleme kurulu raporu sunuldu. (Namık Özer) 
 
 Rapor ara denetleme ve son denetleme olarak iki maddede sunuldu. 
13.11.2016 denetleme son tarihidir. 16.12.2016 tarihine dek olan yaklaşık 1 
aylık dönem denetleme kurulu tarafından incelenmiş ancak imzalı olarak 
denetlenmemiştir.  
 

 Faaliyet Dönemi ve Mali Rapor'un ibrası oylanmış ve oybirliği ile ibra 
edilmiştir. (34/34) 



 Denetleme kurulunun yayınladığı rapordan sonra son rapor ile arasındaki 
tablo düzenlemesine yönelik değişiklik genel kurula bildirildi.  
 

 Gelecek dönem için tahmini bütçe sunumu Mustafa Hasdoğan tarafından 
gerçekleştirildi. 

 
 150.000 tek Design Turkey geliri, üye aidatları, bazı küçük gelirler, 50.000 
şube faaliyetleri, 20.000 medya iletişim giderleri vb. tahminlerde bulunulmuştur.  
 
Özlem Er; şubeler ve merkez için yer planlaması yapılmalı, gelir elde etmek için 
de iyi olacaktır. Design Turkey için sürekli eleman bulundurulması düşünülmeli. 
 
Mustafa Hasdoğan; üye aidatlarının sürekliliği sağlanmalıdır. Sabit kaynaklar 
oluşturulmalıdır.  
 
Zeynep Yalman; merkezin üyelerinin şubelere dağıtılması üye aidatları için 
gereklidir. 
 
Çağrı Şahin; muhasebe hesaplarının şubeler için de aynı kişi tarafından tutulması 
sağlanıp muşavirlik giderleri arttırılmalıdır. Design Turkey giderlerine, eleman 
giderleri de eklenmelidir.  
 
Sertaç Ersayın ve Mustafa Hasdoğan; dernek muhasebesi ve ETSIS sistemini aynı 
kişinin düzenlemesi için çalışmalar yapıldı, tahmini bütçeye de eklendi.  
 
İbrahim Güvendikler; genel sekreter(direktör) için bir çalışma yapıldı mı? 
Taşınmaz almak veya biriktirmek için bir öneri var mı?  
 
Sertaç Ersayın; bütçe genel sekretere uygun değil.  
 
Tuğrul Tağızade; Design Turkey için belirtilen 150.000 rakamı varsayım mıdır? 
 
Sertaç Ersayın; gerçekçi bir rakam, daha fazlası olabilir.  
 
Seda Tezsezen; bir hukuk bürosu ile bağlantı yapılmalı, dütçede buna da yer 
ayırılmalıdır. Kira ile tutulacak yer kararı ancak bu yer kendi gelirini de 
yaratabiliyorsa düşünülmelidir.  
 

 Tahmini bütçe ayarlandı ve oybirliği ile kabul edildi.  
 
Ankara Şube Duyurusu; ETSİS sistemi üzerinden üye bilgilerinin güncellenmesi 
ve fotoğrafların değiştirilmesi için duyuru yapılmıştı ancak kimse yanıt 
vermediği için elimizdeki bilgilerle üye kartları bastık. 
 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI 
 
Saat 13:25 Toplantı seçim yönteminin anlatılması ile başladı. (Seda Tezsezen) 
 

 Hazirun listesi tek tek okunarak yoklama yapıldı.  



 Aday olanlar kendilerini tanıtmaya davet edildi. 
 Şube denetim kurulunda olanlar merkez denetimde yer alabilir mi 

şeklinde oylama yapıldı. Oybirliği ile yer almamaları kararı alındı.  
  
 Şube denetim kurulunda olanlar merkez yönetim kurulunda yer 
alabilirler. (-4 oy ile kabul edildi.)  
 Seçim yapıldı ve Divan tarafından sayıldı. Sonuçlar aşağıdadır. 
 

 Tüzük değişiklikleri için öneriler okunmaya başlandı. Yöntem olarak 
tartışmaya açık konular 3 olumlu, 3 olumsuz görüş alınıp tek tek 
oylanarak sonuçlandırılacaktır. Oylama oturum yeter sayısının 2/3'ü ile 
yapılabilecektir.  

 Gülay Hasdoğan tüzük değişiklikleri ve önerisi için genel bir sunum yaptı. 
 Derneğin amacı maddesi;  

 "Üyeler" öznesi, "Endüstriyel tasarım mesleği" ve "üyeler arasında 
dayanışma" şekline çevrilmesi... 
 
Tuğrul Tağızade; meslek onuru ve meslektaşlar ve üyeler gibi hepsini kapsamalı. 
 
Ayberk Yağız; üye olan ve olmayan iki tasarımcı arasında menfaat çatışması 
durumunda dernek üyeyi korumalıdır.  
 
Oturumda 33 kişi var - 23 kişi onayıyla kabul edildi. 
 

 Madde 6; derneğin çalışma konuları maddesinden m. ve n. maddelerinin 
çıkarılması ve çeşitli maddelerde düzenlemeler yapılması. 

 
Özlem Er; Uluslararası ilişkiler maddesi YK değişikliklerinde YK'ları bağlayan 
sonuçlara yol açabilir.  
 
Mehmet Akan; Uluslararası ilişkiler dernekler kanununda var mı? 
 
Sertaç Ersayın; Bu tür ilişkileri kurmak için tüzükte olması gereklidir. 
 
Ayberk Yağız; MYK'ya başvurmak istemesek de gerektiği yerde ihtiyacımız olsa 
tüzükten çıkarırsak derneği hızlıca koruyabilmek için m. ve n. maddeleri kalmalı.  
 
Çağlar Şahin; 2013'de de benzer süreçler yaşandı ve içimize sinmese de 
oylamalarla geçirirsek farkı yok. 
 
Ayşegül Vural; tüzük çalışması 2-3 aydır paylaşılıyor, farklı bir görüş varsa 
alternatif getirilmiş olmalıydı.  
 
Fatma Korkut; tüzük bu düzeyde, soyutlukta kalmalı, gerisi yönetmelikle 
düzenlenmelidir. 
 
Seda Tezsezen; Yönetmelik için yeni yönetime son tarih verelim hazırlık 
yapsınlar.  
 



Maddedeki değişiklikler oylandı. (26/34) oyçokluğu ile kabul edildi. 
 

 Madde 9 her bendindeki değişiklikler ayrı ayrı oylanacak; 
 
Melih Gün; "meslek" derneği olduğu için portfolyo ile üye alım konusunu 
düzenlemeliyiz. Herhangi birimiz eğitimle verilen bir hakkın bir komisyonla 
verilmesi yeterliliğine sahip değiliz, diploma belirlemeli ve portfolyo ile üyelik 
kalkmalıdır. Portfolyo ile girenlerle ortak çıkarlarımız aynı olmadığı için aynı 
dernek amaçlarına uyamayız. Akademisyenler konusunda da bizler de gidereke 
farklı bir alanda master vs. yapsak, o alanın mesleğine sahip olduğumuzu iddia 
edemeyiz. 
 
Namık Özer; mezunların sayısı her zaman alaylılardan fazla olacak. Çok az sayıda 
istisna için tümüyle atmayalım. Tüm maddelerin kriterlerini çok zorlaştırıp 
bırakalım.  
 
Özlem Er; Akademisyenler için lisansüstü ve doktora yaparak derneğe üye olma 
açık kalmalıdır. 
 
Semiha; 14 başvurudan sadece 2 tanesi lisanslı. 
 
Sertaç Ersayın; Endüstriyel tasarım daha transdisipliner hale geldi, bizim 
kapsayıcı görünen ama kuralları zorlaştıran bir yapıya ulaşmamız 
gerekmektedir. Yılda 2 kez toplantı yapan köşelerini iyi koyan bir yapı olmalı. 
 
........; Portfolyo ile başvurunca meslek elden gitmiyor, iyi bir portfolyo hazırlamak 
zor, portfolyoyu değerlendirebiliriz. Zorlaştırarak portfolyo ile alabiliriz. 
 
Ayşen Küçükoğlu; Portfolyo ile alımdan önce "nasıl bir portfolyo?" sorusu ve 
zaman konusunda sıkıştırma yaşıyoruz. Onları tasarımcı çalıştırmaya 
yönlendirebiliriz. 
 
Ceren Gün; Mezun sayımızı arttıramazken neden derneğin tüzüğünde portfolyo 
maddesi var? 
 
Ayberk Yağız; Mesleği kapsamak için her tür yöntemle üye alınabilir. 
 
Alper Karadoğaner; Amaç maddesi ile çelişiyor. 
 
Murat Arıkan; Eskiden okulu olmadığı için portfolyo gerekliydi, şimdi 
olmayabilir. Akademik eğitim veren kişiler bu işin içindeler ve kapsayıcılık bu 
anlamda geçerli olabilir. 
 
Zeynep Yalman; Önce oylama yapıp bu madde kalacaksa  
 
Oylama sonucu; d maddesi (24/34) oyçokluğu ile kalkmıştır. 
 
Ayça Kınık; a ve b maddelerinin birbirine bağlanması gerek. 
 



Semiha; Master yapma süresi ayrıca tartışılmalıdır. 
 

 c maddesi eklenmeyecek (1/34) 
 b maddesinin çıkarılması (24/34) oy ile çıkarıldı. 
 b ve c maddelerinin birleştirilerek oylanması üzerine Özlem Er tarafından 

önerge olarak verildi ancak değişiklik önergesi verilmemesine oyçokluğu 
ile karar verildi. Bu genel kurulda tüzük değişikliği önerildiği şekilde 
(24/34) oylanacak.  

 
 Madde 13 Disiplin Kurulu'nın dernek organlarına eklenmesi oylandı; 

(madde 21'de Disiplin Kurulu'nun seçim ve işleyişi tanımlanmış beraber 
konuşuldu, 23/23 oy ile kabul edildi. 

 
 Madde 15; Genel Kurul zamanının Kasım ayından Mart ayına alınması 

tartışıldı, Design Turkey ile bağlantısı tartışıldı. (18/24) oy ile kabul 
edildi.  

 
 Madde 16; Dernek organlarının seçimi yöntemi oylandı, oybirliği ile 

(25/25) kabul edildi. 
 

 Madde 17; Genel Kurul'un görevleri maddelerindeki değişiklikler (25/25) 
oybirliği ile kabul edildi. 

 
 Madde 18; YK'nın görevlerindeki değişiklikler (24/24) oybirliğiyle kabul 

edildi. 
 

 Geri kalan tüm maddelerdeki değişikliklerin toplu olarak oylanıp 
oylanmaması konuşuldu. Genel olarak konuşulması tercih edildi. 

 
 Madde 36; Yıllık üyelik ödentileri ve şube ödentisi konuları tartışıldı, bu 

madde için önerilen değişikliklerin de toplu oylama ile yapılabileceği 
kabul edildi. 

 
 24/26 oyçokluğu ile tüzükle ilgili tüm diğer değişikliklerin yapılabilirliği 

kabul edildi. 
 

 Mezuniyet Projeleri Yarışması önerildi, ETMK'nın hem yeni üyelere 
ihtiyacı var, hem de var olan üyelerin yol göstermeye gereksinimi var. Bu 
nedenle sektörel çalışma masaları kurulmasını öneriyorum. Sektörler 
bazında etkinlikler planlanmalı, yeni proje ve fikirler için farklı 
ortamlarda daha sık biraraya gelmeliyiz. (Sezgin Akan) 

 
 Mehmet Akan üye alımını arttırmak için yeni mezunları 1 TL gibi biçimsel 

bir giriş parası ve ilk 3 yıl için 10 TL ödenti alınmasını önerdi. Henüz 
tüzük maddeleri geçerli olmadığı için daha sonraya kaldı. 

 
 Genel kurul (21/23) oy ile YK'ya taşınmaz alabilmesi için yeki verdi. 

 



 Yeni şubelerin açılabilmesi için Genel Kurul (18/21) oyçokluğu ile YK'ya 
yetki verdi.  

 
 Yönetmeliğin yeterliliği genel kurul tarafından oylandı ve 23/23 oybirliği 

ile kabul edildi ve bundan sonra seçilen YK'ların yönetmeliklere uyması 
istendi. 

 
 Dilek ve Temenniler;  

 
Ayberk Yağız; Design Turkey icra kurulu seçimleri için makama yönelik seçimler 
yapılması ve şube başkanlıklarının da motive edilmesi ve Ekonomi Bakanlığı 
Ankara'da olduğu için Ankara Şube Başkanının da icra kuruluna alınması. 
 
Sertaç Ersayın; Makama yönelik seçim yapılıyor ancak İstanbul ağırlıklı bir 
etkinlik. Farklı etkinlikler için şubelerin çalışmların içine çekilmesi için 
çalışmalar var. 
 
Namık Özer; Asil üylelik koşullarının bir vizyon çerçevesinde şu anda geldiği dar 
çerçeveden kurtarılması için bir çalışma yapılmalı. 
 
Ayça Kınık; Gereğinden kapalı hale geldik, tasarımın yapısına aykırı, bu nedenle 
bir çalışma yapılmalı.  
 
Fatma Korkut; Mesleği teşvikler nedeniyle korumaya çalışmayı anlıyorum ancak 
genele bakarsak yeterince örgütlenmeyen meslektaşlar, dernrk içinde nitelikli 
üye sayısı az, kamu bizi beklemeden çözümlerini üretir ve biz ölü bir dernek 
haline geliyoruz, strateji geliştirmemiz gerek. 
 
Sertaç Ersayın; Üye haklarından -> meslek haklarına, mesleği -> sadece lisans 
mezunlarına döndük. Büyük bir tezat oluşturduk. Bu nedenle kaygılıyım. 
Aldığımız kararların altını doldurmamız gerek. 
 
Semiha; Çeşitli tasarım alanlarını tasarımcı kabul etmek yerine endüstriyel 
tasarımcaları bu alanlarda etkin olmaya davet edelim.  
 
Seda Tezsezen; Kendi tabanımızı aktive etmek için bir komisyon oluşturmalıyız. 
 
İbrahim Güvendikler; Dernek hala "ETMK'ya neden üye olacağım?" sorusuna 
muhattap. 
 
Gülay Hasdoğan; Çeşitli konularda danışma kurulları oluşturulabilir. Sektörel, 
öğrenciler için, aktif üyeyi arttıracak kurullar. 
 
Sertaç Ersayın; Birbirimizle iş hayatı, mesleki paylaşım vb. şeyler konuşmalıyız. 
Aksiyonel, uygulamaya yönelik çalışmalar yapmalıyız. 
 
Seda Tezsezen; 1- Hukuk danışmanlığı için bütçe ayırılmalı. 2- YK'lar daönemler 
arası sorumluluk aktarımı için yönetmelik oluşturulmalı. 
 



Elif Kocabıyık; Muhasebe işleri çok zaman alıyor ve tek elden çözülmesi zaman 
kazandıracak. 
 
Ayşegül Vural; Öğrencilere, ETMK'yı cezbedici hale getirecek aktiviteler 
yapılmalı. ETMK çalıştay organize edebilirse farklı okullarda biraraya getiren bir 
yöntem iyi olur. 
 
Genel Kurul kapanış saat 18:30'da toplu fotoğraf çekimiyle gerçekleştirildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEÇİM SONUÇLARI 
 
YK ASIL  
 
Sertaç Ersayın: 33 
 
Mustafa Hasdoğan: 34 
 
Özlem Tuna: 16 
 
Filiz Özsuca: 26 
 
Mine Hoşgün Soylu: 32 
 
Tuğrul Tağızade: 21 
 
 
YK YEDEK  
 
Füsun Curaoğlu: 29 
 
Sözüm Doğan: 26 
 
Alper Karadoğaner: 29 
 
Zeynep Yalman: 35 
 
Süha Sözen: 35 
 
 
DENETLEME ASIL 
 
Mehtap Öztürk Şengül: 36 
 
Ersan Ener: 35 
 
Senem Turhan: 32 
 
 
DENETLEME YEDEK 
 
Naz Börekçi: 33 
 
Seda Tezsezen: 28 
 
Cemil Yavuz: 24 
 
Engin Çekceoğlu: 21 
 



 
Bu toplantı tutanağı Divan Heyeti tarafından tutulmuştur. Toplam 13 sayfa 
tutanak, 2 sayfa seçim sayımı ve 1 sayfa gündem önerisinden oluşmaktadır. Ekte; 
37 adet mühürlü oy pusulası, Tüzük değişiklikleri önerisi kitapçığı, Yönetmelik 
önerisi kitapçığı ve Faaliyet ve Maddi bütçe, Denetim Kurulu raporları, hazirun 
listesi (37 imzalı).  
 


