Bültenimizin ikinci sayýsýnda tekrar siz deðerli üyelerimizle beraber olmaktan
mutluyuz. Bu sayýmýz, önemli bir etkinliðin duyurusunu ve sizlerin yardýmýný
çaðýrýyor: "ETMK'nýn 20 yýlý" sergisi. Kuruluþundan bu yana geçen 20 yýl
içerisinde ETMK'nýn yönetim kurullarýnda, çalýþma gruplarýnda, düzenlediði
etkinliklerde görev almýþ tüm tasarýmcýlara emekleri için teþekkür etmeyi ve
þimdiye kadar neler yapýldýðýný tüm kamuoyu ile paylaþmayý umuyoruz.
Yönetimimiz dönemine denk gelen bu önemli tarihi, olabildiðince kapsamlý ve
renkli bir etkinlikle deðerlendirmek ve en önemlisi 20. yaþ günümüzü tüm
üyelerimizle kutlamak istiyoruz. Bültenimizin diðer bir önemli baþlýðýný yenilenen
web sitemiz oluþturuyor. Hepinizi yayýnýna baþlayan sitemizi ziyarete davet
ediyoruz: www.etmk.org.tr

Mehmet Doðu Çaylý
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* Ýlk numara merkez, ikinci numara ise Ýstanbul þube
üyelik numarasýdýr. Merkeze kayýtlý üyelerimizin
sadece merkez üyelik numarasý bulunmaktadýr.

ETMK Yönetim Kurulu & ETMK Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu

1988 yýlýnda Ankara'da kurulmuþ olan derneðimiz, 20 yýlý geride býraktý. Son on
senesinde Ýstanbul'daki þubesi ile beraber çok sayýda etkinliðe imza attý,
tasarýmýn geliþmesi ve bilinir olmasý için çalýþtý. Ve þimdi 20 yýllýk tecrübeli bir
dernek olarak kendi tarihini, kendi geliþimini ve kazanýmlarýný bir sergiye
dönüþtürmeye ve 20. yaþ gününü bütün üyelerini bir araya getiren bir parti ile
kutlamaya hazýrlanýyor.
Dünya Endüstriyel Tasarým Günü olan 29 Haziran'da Ýstanbul'da açýlýþýný
yapacaðýmýz "Türk Tasarýmýna Ýnanmak : ETMK'nýn 20 Yýlý Sergisi", hem
derneðimizin geçmiþine ýþýk tutacak, hem de þimdiye kadar yapýlmýþ olan
projelerin ve atýlmýþ adýmlarýn derlenip toparlanmasý anlamýna gelecek.
Bastýrmayý planladýðýmýz sergi kitapçýðý da, gelecekteki üyelerimize derneðimizin
birikimlerini aktaracak bir kaynak olacak.
Bütün Endüstriyel Tasarýmcýlar Meslek Kuruluþu üyelerini bu sergi için yardýma
çaðýrýyoruz. Elinizde bulunan belgeleri, dökümanlarý, fotoðraflarý, hatýralarýnýzý
bizlerle paylaþmanýzý istiyoruz. Sergi içeriði ile ilgili olarak biz araþtýrmalarýmýza
baþladýk. Katkýda bulunmak isteyen üyelerimiz, proje koordinatörleri ETMK
Ýstanbul Þubesi Yazmaný Orhan Irmak (orhanirmak@etmk.org.tr) ve ETMK Baþkan
Yardýmcýsý Ece Yalým (eceyalim@etmk.org.tr) ile irtibata geçebilirler.
Bu sergi ile beraber eski-yeni bütün üyelerimizi bir araya getirmeyi ve
derneðimizin 20 yýlýný hep beraber bir parti ile kutlamak istiyoruz. Dolayýsýyla
sergimizin kapanýþý olan 4 Temmuz 2009 Cumartesi gününü þimdiden ajandanýza
not edin. Sergi kapsamýnda düzenleyeceðimiz etkinlikler netleþtikçe gerek
e-mailler gerekse bültenimiz aracýlýðýyla sizlere duyuracaðýz.

Derneðimizin Ýstanbul Þubesi Yönetim
Kurulunda görev alan Baþkan Yardýmcýsý
Aslý Kýyak Ýngin'in istifasý kabul edildi.
Kendisine katkýlarýndan ve görev aldýðý
çalýþmalardan dolayý teþekkür ederiz.
Yedek yönetim kurulu üyesi Hülya Çelik
Pabuççuoðlu, bir sonraki genel kurula
kadar ETMK Ýstanbul Þubesi Baþkan
Yardýmcýlýðý görevini sürdürecektir.

Duyurular

TÜRK TASARIMINA ÝNANMAK : ETMK'nýn 20 YILI SERGÝSÝ

ETMK Ýstanbul Þubesi Yönetim
Kurulu'nda Görev Deðiþimi

ETMK Yönetim Kurulu Kararlarý

Haber bültenimize, üyelerimiz dýþýnda
irtibatta olduðumuz çeþitli kurumlar ve
proje ortaklarýmýzdan da yoðun bir ilgi
gösterilmiþtir. Bültenimizi bu kurumlarla
da paylaþabilmek adýna yönetim kurulu
kararlarý bölümünü bu bültenden itibaren
yayýnlamayacaðýz. Ancak ETMK web
sitesinde üyelerimize özel olarak ayrýlan
bölümde, tüm yönetim kurulu kararlarý
üyelerimizin eriþimine açýktýr.
ETMK Yönetimi
Gülay Hasdoðan (Baþkan)
Berna Dalaman (Baþkan Yrd.)
Ece Yalým (Baþkan Yrd.)
Mine Hoþgün Soylu (Yazman)
Seda Tezsezen (Sayman)
ETMK Ýstanbul Þubesi Yönetimi
Sertaç Ersayýn (Baþkan)
Ece Günay Daylan (Baþkan Yrd.)
Hülya Çelik Pabuççuoðlu (Baþkan Yrd.)
Orhan Irmak (Yazman)
Zafer Uluçay (Sayman)
genelmerkez@etmk.org.tr
istanbulsube@etmk.org.tr
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Haber Bülteni

WEB SÝTEMÝZ YAYINDA:
www.etmk.org.tr
Yenileme çalýþmalarý uzun süredir devam eden
web sitemiz, www.etmk.org.tr adresinde
yayýnýna baþladý. Web sitemizde, tasarým ile
ilgili bir çok etkinlik haber ve duyurusunun yer
aldýðýný göreceksiniz. Ayrýca YK kararlarý ve
stratejik plan ve eylem planý gibi sadece
üyelerin görebileceði belgelere yer veren “Üye
Özel” bölümümüz de çok yakýnda aktif olacak.
Sitemizin en önemli bölümünü, üyelerimizin
kýsa özgeçmiþleri ile beraber fotoðraf ve iþ
örneklerini sergileyeceðimiz "Portfolyolar"
bölümü oluþturuyor.
Üye odaklý bir yaklaþýmla hazýrladýðýmýz sitemizde, üyelerimizin kýsa yazýlarýna yer vermeyi düþündüðümüz bir "Köþe Yazýlarý"
bölümü de bulunmakta; sizlerin tasarýmýn çeþitli alanlarýna iliþkin yazýlarýnýzý bu köþeye bekliyoruz. Sitemizin bu bölümü
bundan sonra Fatma Korkut, Aren Emre Kurtgözü ve Orhan Irmak'dan oluþan yayýn kurulu tarafýndan derlenecektir.
Kendilerine bu görevi kabul ettikleri için þimdiden teþekkür ederiz.

WIN FUARLARINDAYDIK
7 Þubat 2009 taihinde Tüyap Beylikdüzü'nde, WIN - World of Industry, I. Faz Endüstri Fuarlarý
çerçevesinde düzenlenen "Gelecek Projeksiyonlarý" konulu oturumun moderatörlüðünü ETMK Ýstanbul
Þubesi Baþkaný Sertaç Ersayýn yaptý. ETMK temsilcisi olarak panele katýlan üyemiz Hakan Ertem'in
teknoloji ve tasarým iliþkisi üzerine bir konuþma yaptýðý etkinlikte, Makine Mühendisleri Odasý
temsilcisi Salih Kükrek de nitelikli iþ gücü ve teknik eðitim konusunda bir sunum gerçekleþtirdi. WIN
fuarlarý ile ilgili daha fazla bilgiye http://www.win-fair.com adresinden ulaþabilirsiniz.

MOSDER ÖDÜL TÖRENÝ YAPILDI
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneði (MOSDER) tarafýndan bu yýl dördüncüsü düzenlenen ‘Ulusal Ev Mobilyalarý Tasarým
Yarýþmasý’nýn ödül töreni 20 Kasým 2008’de gerçekleþti. 379 proje baþvurusu olan ve öðrencilere yönelik olan düzenlen
yarýþmanýn ödül töreninde ETMK'yý temsilen Ýstanbul Þubesi Baþkaný Sertaç Ersayýn bir konuþma yaparak ödül almaya hak
kazanan öðrencileri tebrik etti.

ÜYELÝK BORCUNUZU ÖÐRENMEK & ÖDEMEK ARTIK ÇOK KOLAY
Borcu bulunan üyelerimizin borç miktarlarýný öðrenmeleri ve borçlarýný ödemeleri için elimizden gelen her türlü kolaylýðý
sunmak istiyoruz. Bu konularla ilgili daha fazla bilgi almak için ETMK Merkez üyelerimiz 0530 643 56 66 numaralý telefondan
veya genelmerkez@etmk.org.tr adresinden Filiz Özsuca ile, ETMK Ýstanbul Þubesi üyelerimiz ise 0532 301 32 94 numaralý
telefondan veya istanbulsube@etmk.org.tr adresinden Serap Alp ile irtibata geçmelerini rica ederiz. Ödemelerinizi aþaðýdaki
hesap numaralarýna havale ile yapabilirsiniz.
ETMK Merkez Üyeleri Ýçin: Yapý Kredi Bankasý Karum Þubesi (0666-8) 1002998-3 no'lu veya
Ýþ Bankasý Yukarý Ayrancý Þubesi 4245-30440-127214 no'lu ETMK hesabý
ETMK Ýstanbul Þubesi Üyeleri Ýçin: Akbank Ýstinye Þubesi 0028423-2 no'lu ETMK Ýstanbul Þubesi hesabý
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