
 
 
 
ETMK 9. Olağan Genel Kurulu Sonucunda Yapılan Tüzük Değişiklikleri 
 
ETMK 9. Olağan Genel Kurulunda getirilen tüm tüzük değişikliği önerileri tartışıldı ve Genel Kurulun 
oyuna sunuldu. Görüşülen konuların özeti ve yapılan oylamalar sonucunda tüzük değişiklikleri, 
yönetmelikler ve Merkez Yönetim Kuruluna verilen yetkiler konularında alınan kararlar aşağıdaki Genel 
Kurul tutanağından izlenebilir. 

 
ETMK 9. Olağan Genel Kurulu Tutanağı 
 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği - ETMK’nın 9. Olağan Genel Kurulu Ankara’da 
ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisinde 12’si İstanbul Şubesi üyesi olmak üzere toplam 41 
üyemizin katılımı ile 02 Nisan 2006 tarihinde saat:14:00’da toplandı. 
 

1. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı Naz Evyapan’ın açılış konuşması ile başladı. 

2. Divan seçimi sonucu; 

Divan Başkanı Sertaç ERSAYIN, Divan Başkan Vekili Bahadır GÜZEL ve Yazman Çağrı 

ŞAHİN oybirliği ile seçildi. 

3. Yönetim Kurulu Başkanı Naz EVYAPAN Genel Kurul gündemini okudu. 

4. Yönetim Kurulu Başkanı Naz EVYAPAN 2004-2006 dönemi faaliyet raporunu okudu. 

5. Sayman Mustafa HASDOĞAN 2004-2006 dönemi mali bilançosunu okudu. 

6. Denetleme Kurulu üyesi Çağrı ŞAHİN Denetleme Kurulu Raporunu okudu. 

Divan Başkanından söz alan İstanbul Şubesi üyesi Alpay ER, Merkez faaliyet raporlarında 

İstanbul Şubesinin faaliyetlerinin de belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Buna karşılık, Şube ve 

Merkezin ortak bir bütçesinin bulunmadığı ve İstanbul Şubesinin Şube Genel Kurulunu daha 

önceden tamamlayarak aklandığı, bu nedenle bugüne kadarki uygulamada Merkez Genel 

Kurullarında Şubenin faaliyetlerinin ayrıca belirtilmediği ifade edildi. 

7. 2004-2006 Dönemi Yönetim Kurulu OYBİRLİĞİ ile aklandı. 

8. 2006-2008 Dönemi tahmini bütçesi Mustafa HASDOĞAN tarafından okundu ve OYBİRLİĞİ ile 

kabul edildi. 

9. Daha önceden Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu tarafından sunulan 

tüzük değişikliği önerileri ve 5 adet yeni önerge görüşmeye açıldı.  

 
Aşağıdaki değişiklik önergeleri ve gerekçeleri  Fatma KORKUT tarafından okundu. 

 

 Madde 4’ e yeni bir bend eklenmesi OYBİRLİĞİ ile KABUL edildi. 
 
Eklenen bend:  

l. Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer 
derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı 
gerçekleştirmek için Dernek Yönetim Kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir. 

 

 Madde 7 c ve d bendi ile son fıkra değişiklik önerileri tek tek oylandı. 
 
Madde 7 c bendi değişiklik önergesi OYBİRLİĞİ ile KABUL edildi. 
 
Değiştirilmiş hali ile c bendi:  

c. Fiil ehliyetine sahip olmak ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak, 
 
 
 
 
 
 



Madde 7 d bendinin kaldırılması önerisi yeterli OYÇOKLUĞU ile KABUL edildi. 
 
Kaldırılan d bendi:  

Kamu haklarından yasaklanmış, kısıtlanmış, ağır hapis cezası gerektiren suçlardan ya 
da Dernekler Kanunu’nun kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek 
suçlarından birinden kesin hüküm giymemiş bulunmak, 

 
Madde 7 son fıkra için değişiklik önerisi yeterli OYÇOKLUĞU ile KABUL edildi. 
 
Değiştirilmiş hali ile son fıkra:  

Yabancı uyrukluların, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgenin 
örneğini de vermeleri gerekir. 

 

 Madde 12 değişiklik önergesi OYBİRLİĞİ ile KABUL edildi 
 
Değiştirilmiş hali ile Madde 12:   

Genel Kurul, derneğin en yetkili ve en üst organı olup merkez ve şube asil üyeleri ile 
onursal üyelerden oluşur.Toplanma yeter sayısında asil üyeler gözetilir; iki yılda bir 
Mart ayında Ankara’da toplanır. Üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve 
gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile 
bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı yazısıyla gündem, Yönetim ve Denetleme 
Kurulları raporları gönderilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı 
yapılmayacak olursa ikinci toplantının hangi tarihte ve nerede yapılacağı da belirtilir. 
 
İlk toplantı çoğunluk sağlanmama dışında bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri 
bırakılma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak 
üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak en geç iki ay 
içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya koşul ve yöntemlere uyularak 
yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. 

 

 Madde 20 değişiklik önergesi OYBİRLİĞİ ile KABUL edildi. 
 
Değiştirilmiş hali ile Madde 20: 

Organlara Seçilenlerin Mülki İdare Amirliğine Bildirilmesi 
Madde 20 
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve 
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel kurul 
sonuç bildirimi ve gerekli ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare 
amirliğine bildirilir. 

 

 Madde 22 değişiklik önergesi yeterli OYÇOKLUĞU ile KABUL edildi. 
 
Değiştirilmiş hali ile Madde 22:  

Dernek,  Yönetim Kurulu kararı ile gerekli görülen yerlerde Dernekler Kanunu 
hükümlerine uygun olarak şube açabilir. Şubeler, Merkez tüzüğüne aykırı çalışmalarda 
bulunamazlar. 
 

 Madde 10 ile ilgili önergenin daha sonra oylanmasına karar verildi. 
 
İstanbul Şubesi 5. Olağan Genel Kurulunda oybirliği ile alınmış tüzük değişikliği önergeleri, 
gerekçeleri ile birlikte Aslı Kıyak İNGİN tarafından okundu, Alpay ER tarafından açıklandı.  
Konuyla ilgili olarak sırasıyla Hakan GÜRSU, Mehmet ASATEKİN, Hakan ERTEM, Özlem 
YALIM, Alpay ER, Serkan GÜNEŞ, Gamze GÜVEN, Utku BAŞKIR, Ceren GÜN, Namık 
ÖZER, Özlem ER, Gülay HASDOĞAN, Çağlar ŞAHİN, Aslı Kıyak İNGİN, Alpay ER, 
Gamze GÜVEN, Hakan ERTEM, Namık ÖZER, Mahsube GEZER, Mehmet AKAN, Barış 
YAZICI, Hakan GÜRSU ve Alpay ER görüşlerini bildirdi. 
 
Değişiklik önergeleri için tek tek oylama yapıldı. 
 



 6.1.2 Bireysel Asil Üyelik Koşullarına c bendi eklenmesi için sunulan önerge, 25 ret 
oyuna karşı 2 çekimser ve 8 kabul oyu ile OYÇOKLUĞU ile RET edildi. 

 

 6.1.4. Öğrenci Üyeliği için sunulan önerge OYÇOKLUĞU ile RET edildi. 
 

 6.2. Tüzel Kişilerin Üyelikleri için sunulan önerge, 27 ret oyuna karşı 8 kabul oyu ile 
OYÇOKLUĞU ile RET edildi. 

 

 Bölüm 3, Madde 11 derneğin organlarına danışma konseyinin eklenmesi önergesi 
sunulan önergede değişiklik yapılarak oylandı, 6 ret oyuna karşı yeterli OYÇOKLUĞU 
ile KABUL edildi. 

 
Değiştirilmiş hali ile Madde 11: 

DERNEĞİN ORGANLARI  
Dernegin organları şunlardır: 
a. Genel Kurul 
b. Yönetim Kurulu 
c. Denetleme Kurulu 
d. Onur Kurulu 
e. Danışma Konseyi 

 
Madde 19’dan sonra eklenen yeni madde:  

Danışma Konseyi 
Madde 20 
Danışma Konseyi dernek politikalarının oluşturulmasında, süreklilik ve tutarlılık 
kazandırılmasında Yönetim Kurullarına danışmanlık yapar. 
 
Kuruluşundan itibaren ETMK Yönetim Kurullarında Başkanlık görevi yapan ve halen 
ETMK üyeliği süren kişiler  ikamet ettikleri yerde ETMK Danışma Konseyinin doğal ve 
daimi üyesi olarak gönüllülük temelinde görev yaparlar. 
 
Danışma Konseyi, yönetim kurullarının çağrısı ile yönetim kurulları ile ortak toplantı 
düzenleyebilir. 

 
Merkez veya şubelerde Danışma Konseyi en az 3 Konsey üyesinin yazılı çağrısı ile 
gündemli olarak toplanır. 

 

 Derneğin Adı Endüstriyel Tasarım Meslek Kuruluşu’dur değişikliği için sunulan önerge 
10 kabul oyuna karşı 28 ret oyu ile OYÇOKLUĞU ile RET edildi. 

 

 Derneğin Merkezi İstanbul’dur değişikliği için sunulan önerge 12 kabul oyuna karşı 24 
ret oyu ile OYÇOKLUĞU ile RET edildi. 

 

 Madde 10 b bendi için sunulan değişiklik önergesi önergede değişiklik yapılarak 
oylandı yeterli OYÇOKLUĞU ile KABUL edildi. 

 
Değiştirilmiş hali ile b bendi: 

b. Ödenti borçlarını yeterli bir sürede ödemesini isteyen yazılı uyarıya rağmen 
ödememekte direnme durumunda (Üyenin bir yıl boyunca aidatını ödememesi 
dernekten çıkarılma sebebidir.), 

 

 Alpay ER tarafından ekte sunulan Madde-12 “ETMK Merkez Genel Kurul’un Oluşumu” 
ve delege sistemi ile ilgili değişiklik önergesi 6 kabul oyuna karşı 23 ret oyu ile 
OYÇOKLUĞU ile RET edildi. 

  

 İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Aslı Kıyak İNGİN tarafından ekte sunulan, ülke 
genelinde şube/temsilcilik açılması ve merkez yönetim kurulunun şubelerin 
temsilcilerinden oluşması yönündeki değişiklik önergesi 8 kabul oyuna karşı 21 ret oyu 
ile OYÇOKLUĞU ile RET edildi. 

 



 Gamze GÜVEN, Utku BAŞKIR ve Namık K. ÖZER tarafından ekte sunulan, tüzel 
kişilerin üyeliklerinin fahri üyelik kapsamında ele alınması yönündeki değişiklik 
önergesi 10 kabul oyuna karşı 16 ret oyu ile OYÇOKLUĞU ile RET edildi. 

 

 Barış YAZICI, Gülay HASDOĞAN ve Fatma KORKUT’un Madde 32 a bendine ilişkin 
değişiklik önergesi yeterli OYÇOKLUĞU ile KABUL edildi.  

 
Değiştirilmiş haliyle Madde 32 a bendi: 

a. Yıllık üyelik ödentisi: Yıllık üyelik ödentisi 120 YTL’dir. 
 

 Aslı Kıyak İNGİN, Alpay ER, Hakan ERTEM ve Çağrı ŞAHİN tarafından ekte sunulan 
önerge değiştirilerek 17 kabul oyuna karşı 15 ret oyu ile OYÇOKLUĞU ile KABUL 
edildi. 
 
Kabul edilen önerge: Genel Kurul, Ankara’da derneğin şubesinin açılması için Merkez 
Yönetim Kurulu’na yetki verdi. 

 

 Gamze GÜVEN, Utku BAŞKIR, Aslı Kıyak İNGİN ve Mehmet ASATEKİN tarafından 
ekte sunulan değişiklik önergesi değiştirilerek 21 kabul oyuna karşı 10 ret oyu ile 
yeterli OYÇOKLUĞU ile KABUL edildi. 

 
Değiştirilmiş haliyle Madde 7 a bendi 

a. Türkiye'de endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinden veya yabancı ülkelerde bu 
bölüme eşdeğerliği resmen onaylanmış bölümlerden lisans, yüksek lisans, doktora 
veya sanatta yeterlik derecelerini almış olduğunu belgelemek, veya Türkiye'de 
endüstri ürünleri tasarımı eğitimi veren bölümlerde en az beş yıl tam zamanlı 
öğretim elemanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek, veya Türkiye'de endüstri 
ürünleri tasarımı eğitimi veren bölümlerde lisans programında 4. sınıfa kayıtlı 
öğrenci olmak (Diplomalarını üyeliğe kabulden sonra iki yıl içinde ibraz etmeyen 
öğrenciler üyelikten çıkarılır.)  

 

 ETMK Üyelik Başvurusu Değerlendirme Yönetmeliği Önerisi, 22 kabul oyuna karşı 2 
ret oyu ile KABUL edildi. 

 
10.  Dernek yönetim organlarının seçimi ve listelerin oluşturulması için on dakika ara verildi. 

Yönetim organları seçiminin tam liste ve açık olarak oylanması yeterli OYÇOKLUĞU ile 
KABUL edildi. 
 
Sunulan yönetim kurulu asil listesindeki adaylar kendilerini tek tek tanıttı.  
Aşağıda yazılı liste bir ret oyuna karşı OYÇOKLUĞU ile KABUL edildi. 
 
Yönetim Kurulu ASİL ÜYELERİ 
Sezgin AKAN 
Gülay HASDOĞAN 
Barış YAZICI 
Mahsube GEZER 
Mine HOŞGÜN SOYLU 
 
Yönetim Kurulu YEDEK ÜYELERİ 
Berna DALAMAN, Ceren GÜN, Ersan ENER, Çağlar ŞAHİN, Deniz PATLAR 
 
DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ 
Hakan GÜRSU, Serkan GÜNEŞ, Haluk SEYREK 
 
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ 
Çağrı ŞAHİN, Sertaç ERSAYIN, Banu ŞAHİN 
 
ONUR KURULU ASİL ÜYELERİ 
Mehmet ASATEKİN,  Namık ÖZER, Melih GÜN 
 



 
ONUR KURULU YEDEK ÜYELERİ 
Zeynep GENÇ, Naz EVYAPAN, Bahadır GÜZEL 
 
 

11. Bundan sonraki Genel Kurul toplantılarının da aynı heyecanla yapılması temennileri dile 
getirildi. Yeni Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dilendi. 

 
12. Başarılı geçtiği belirtilen 9. Genel Kurul toplantısının ardından eski Yönetim Kurulu üyelerine 

teşekkür edildi. 
 
 
 

Divan Başkanı   Divan Başkan Vekili  Yazman 
 
 
 
Sertaç ERSAYIN  Bahadır GÜZEL  Çağrı ŞAHİN 
 
 
 
EKLER:  

 5 Adet önerge  

 28 sayfalık toplantı için hazırlanmış raporlar, gündem, maddeleri ve önergeleri içeren 
kopya. 

 


