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Hakim Akımlar
Toplumsal, ekonomik ve ekolojik krizlerde tasarımcının rolü ve tasarıma olan etkisi 
artacak – Tasarım Girişimciliği ve Yenilikçi Ekosistemin Gelişmesi
•Tasarımcılar daha girişimci ve bununla beraber kamu sorununu çözmeye dönük, farklı duyarlılık geliştirmiş ve farklı sorumluluk
almış hale gelecekler

•Tasarım girişimciliği: Endüstriyel Tasarımcıları start-up içerisine gruplar halinde giriyorlar.
•Yenilikçi tasarım ekosisteminin gelişmesi

Akıllı Teknolojilerin ve dijitalleşme artması ile tasarımcının kullandığı tasarım araçları 
ve materyalleri değişecek
•Büyük veri algoritmaları ile tasarım yönlendirmeleri çok önemli olacak

Üretim yöntemlerinin, iş modellerinin ve  sistemlerinin değişimi (Mesleki kriz)
•Yapay zekâ, otonom teknolojiler, büyük veri, blockchain, VR/AR, 5G, eklemeli üretim gibi konular kısa dönemde
üretimi, tüketim biçimlerini ve iş modellerini etkileyecektir
•Disiplinler arası ve ortaklaşa çalışma artacak. Kolektif işbirliği ağı kurabilenler önde olacak. Yaşamımızı etkileyen
pek çok meslek yok olacak: Birden fazla meslek yapılan bir dönem ön görülüyor

Açık Kaynak ile İnovasyon ve Telif Haklarında değişim
•Dijitalleşmenin gereği, open source kaynakların ve kolay taklit edilebilirliğin yeni bir tasarım paradigması
oluşturacak olması.

•Kullanım odaklı ödeme yapılarına geçiş

Değişen kullanıcı ihtiyaçları: bireyselden paylaşıma doğru geçiş
•Paylaşım ekonomisinin gelişmesi, bilgiye erişim ve eğitim metotlarında yeni neslin tavır ve alışkanlıkları önem
kazanacak.

•Paylaşıma uygun, çeşitlendirilebilen, abonelik ile kullanılan hizmet ve ürünlere yönelim olacak.



Mesleki Artılar

İklim-Çevre Krizi nedeniyle sürdürülebilirlik 
odaklı yeni çözümlere ve bu çözümleri 
geliştirecek tasarımcılara ihtiyaç artması 

Mesleğin yeniyi ön görme ve trendlere cevap 
vermek; koşullara hızlı uyum sağlama, bütünsel 
görme; katma değerli yenilikçi çözümler 
geliştirebilme kabiliyeti

Mesleğin insan, diğer canlılar, kurum ve 
sistemlerin davranışlarını anlayabilme 
değiştirebilme: kitle bilincini yönlendirebilme ve 
farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilme 
kabiliyetinin olması 

Endüstriyel tasarım eğitiminde Türk 
üniversitelerinin dünya standartlarının üstünde 
eğitim vermesi; nitelikli mezun vermesi ve 
verilen eğitimlerin bütünsel bakış, esneklik ve 
uyum becerisini mezunlarına kazandırması

Endüstriyel Tasarımcıların gelişen teknolojileri 
takip ederek yeni teknolojilerine uygulaya bilme 
becerilerinin var olması

Girişimcilik ve açık kaynak konusunda kültürel 
olarak belirli bir farkındalığa sahip olunması, 
mevcut ekosistemin buna hazır olması 



Mesleki Eksiler

Mesleki paradoks: hem mevcut tüketim 
sistemine hizmet ediyor hem de tüketim 
krizinin çözümünde rol almaya çalışıyor 

Temel uzmanlık bilgisi, sistem-servis 
tasarım deneyim tasarımı ve dijitalleşme 
ile ilgili eğitim eksikleri ve eğitimin 
teoriye dayalı olması

Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı 
üretim konularında etki alanının sınırlı 
olması

Tasarımcıların Girişimcilik Ekosisteminde 
yer alamaması

Meslek bazında hızlı adaptasyon olsa bile 
sanayi üretiminde bu değişimleri 
gerçekleştirmek zaman alması

Tasarım konusunda farklı alanlardan 
kişilerin kararlara dahil olması (herkesin 
tasarımcı gibi davranması) ve tasarıma 
ayrılan süre ve bütçelerin düşürülmesi

Ulusal tasarım stratejisinin sadece 
üretime yönelik olması ve ulusal tasarım 
politikalarının yetersiz olması

Mesleğin ekonomik katkısının 
ölçülmemesini nedeniyle mesleğin kamu 
tarafından tam desteklenmemesi, sosyal 
güvence sistemlerinin belirsizliği ve  
teşvik mekanizmalarının azlığı



Değişim Gündemi hakkında katılımcıların öne çıkan değerlendirmeler 
• ‘Bir sonraki odağımızın bütünsel bir tasarım politikası olduğunu düşünüyorum.  Akımlardaki gelişimler, çalışma alanındaki

değişimlerin hepsi bütünsel bir politika ihtiyacını vurguluyor.

• ‘ Tasarım alanı genişliyor, nerelere kadar genişleyeceğimize bakmak lazım.  İyileşme alanlarımız net ve berrak görünüyor.’

• ‘Akımlardaki çevresel konulara duyarlılık gittikçe önem kazanacak. Herkesin çevresel konuları önceliklendirmesi çok güzel.’

• ‘İklim ve dijitalleşme küresel bir değişimi tetikleyen faktörler olarak ortak noktalar oldu. Küresel ekonomik sistemin tetiklediği
bir iklim krizi söz konusu. Pandemi dijitalleşmedeki gelişmeyi tetikliyor. Benzer şekilde iklim krizi de dijitalleşmeyi
destekliyor. Bu iki unsur birbirini destekleyerek dijitalleşmeye itiyor. Bu da meslekteki odağı deştiriyor. Üretmeye odaklıyken
fiziksel üretim olmayan ürünlerin tasarımları söz konusu olmaya başladı. Her problemin çözümünün fiziksel ürün olmadığı
anlaşılıyor. ‘

• ‘Mesleklerin tanımları zayıflayıp geçirgen hale geliyor. Katı tanımlanmış meslekler bile bu regülasyonlarını değiştirmek
zorunda kalacaklar belki de. Bu disiplinler arası etkileşimde adaptasyon önemli bir rol oynayacak.’



20-21 Ağustos 2021 ETMK Arama Konferansı Adımları

Değişim 
Gündemi

Gelecek 
Tasarımı

ADIM 
1

ADIM 
2

Projeler

ADIM 
3



Vizyon + Misyon

Vizyon:
• Sürdürülebilirlik için tasarımın odağı olmak

Misyon:
• Tasarımın dönüştürücü gücünü kullanarak ekolojik, ekonomik ve toplumsal

sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için yenilikçi ürün, hizmet, sistem ve deneyim
tasarımına yaygınlık kazandırmak, endüstriyel tasarım eğitimi ve hizmetlerinin kalite
standartlarının geliştirilmesine öncülük etmek.



5 Yıllık Ana Hedefler – Endüstriyel Tasarım ve Tasarımcının Geliştirilmesi (1/2)

1. Tasarımın ulusal kalkınma ve büyüme stratejisi içinde yer alması için «Designed in Turkey» (yaratıcı endüstrilerin tamamı)  gibi Türkiye’nin
tasarım gücünü ortaya çıkartan programlar(ihracat odaklı) geliştirmek ve ilgili paydaşlarla işbirliği yaparak hayata geçirilmesine destek
olmak

o Türkiye’nin tasarım endüstrisine yatırım yapan firmaların kazanılması ve  e-tasarımcılar vb. gelişmeler ile tasarımın ulusal kalkınma
ve büyüme stratejisi içinde yer alması

2. Türkiye’de endüstriyel tasarım İK hakkında düzenli veri toplamak ve güncellemek. Üyelerimizin uzmanlık alanları ve portfolyolarına dair
veri tabanı oluşturarak kamuoyu ve paydaşları bu konuda bilgilendiren tanıtım faaliyetleri yapmak

3. Sektörel temsiliyetin artması: Disiplinler arası etkileşim, kapsayıcılık: sanayi, devleti bir araya toplayabilecek bir ETMK yapısı
oluşturulması, lobi faaliyetleri yürütülmesi, toplantılar, etkinlikler ve çalıştaylar düzenlenmesi.

4. Tasarım hizmeti almak isteyen ve tasarım hizmeti vermek isteyenlerin iş birliğini sağlamak amacıyla etkili mekanizmalar geliştirilmesi:
sanal toplantılar, fuarlar, sergiler; tasarım ödülleri, akademik konferanslar, çalıştaylar gibi

5. ETMK’nın etkinliklere katılarak, desteklere başvurarak  mesleğin tanınırlığını artırmak.

6. Mesleğin güncel tanımına giren tasarım alanlarının özendirilmesi için düzenlenecek yarışmalarda meslek etiğine uygun şartname ve
katılım koşullarını gözetme konusunda etkin olmak

7. Güncel küresel sorunların çözümüne yönelik için eylem planı ve endüstriyel tasarım yönergesi geliştirilmesi.

8. Mevcut endüstriyel tasarım sanal müzesinin güncellenmesi, fiziksel tasarım müzesi için yürütülecek çalışmalar için uygun zemini
hazırlamak ve süreci yönetmek



5 Yıllık Ana Hedefler - Mesleki Eğitim Standartları ve Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi (2/2)

9. Akademi-uygulama işbirliğinin artırılmasına özen göstermek.

o Lisans üstü eğitim veren kurumlarda araştırma gündemini etkilemek; toplumun, üreticilerin ve ilgili tüm paydaşların 
sürdürülebilirlik konusundaki tutum ve davranışlarını anlamaya yönelik araştırmaları desteklemek,

10. Mesleki eğitimin kalitesini artırmak için çalışmalar yapmak

o Eğitim programlarının akreditasyonu için yetki almak.

o Sektörler ve üniversiteleri bir araya getiren etkinlikleri artırmak

o Endüstri tasarımı okuyan öğrencilerin farklı disiplinlerle bir araya gelmesini sağlayacak etkinlikler, yarışmalar, vb. düzenlemek. 

11. ETMK Akademi: Meslektaşlar için yaşam boyu eğitim programlarının üye öncelikli oluşturulması ve verilmesi

o Endüstriyel tasarım yönetimi, endüstriyel tasarımcılarla nasıl çalışılacağı, sürdürülebilirlik, tasarım hukuku gibi konularda yaşam 
boyu eğitimler verilmesi

o Tasarımcıların hukuki, fikri ve mesleki haklarına yönelik üyelere eğitimler verilmesi

12. Mesleğin icra standartlarını geliştirmek, hizmet kılavuzları hazırlamak ve tasarım alanında mesleğe yeni başlayan üyelere mentörlük 
sağlamak.

o Hizmet fiyatlandırması, tip sözleşmeler, hizmet kalitesi standardı, danışmanlık hizmetinin aşamanlandırılması vb. konularda 
standart geliştirmek ve kılavuz hazırlamak



Endüstriyel Tasarımın Geleceği için

Endüstriyel Tasarımın Geliştirilmesi

Made in Turkey’den ‘Designed in Turkey’ geçiş için yeni 

politikanın tasarlanmasına destek vermek

Endüstriyel tasarımın gelişen yeni faaliyet alanlarında da 

aktif olmasını sağlamak. Örneğin hizmet tasarımı, 

kullanıcı deneyimi tasarımı, gıda ürünleri gibi

Alternatif iş modelleri (açık kaynak tasarım, sosyal 

inovasyon, tasarım girişimciliği, tasarımcı düşünce) ile 

değer yaratılması için çalışmalar yapmak

Ekolojik ve sosyal krizlere duyarlılık göstererek, bu 

durumlar için problem çözme ve teknolojilerin kullanımı 

konusunda eylem planları oluşturmak

Döngüsel tasarım kavramının uygulamada yaygınlaşması

Endüstriyel Tasarımcıların Geliştirilmesi

Tasarım ve geliştirme süreçlerinde endüstriyel tasarımcıların liderlik rolünü 

üstlenmesi ve  girişimci ekosistemi içinde tasarımcıların daha fazla yer almasını 

sağlamak

Tasarımcının tasarladığı ürünün satışından da gelir kazanması için royalty bazlı 

sistemler geliştirilmesini sağlamak

Endüstriyel tasarımcı tanımının geliştirilmesi ve unvanının kamuda oluşturulmasını 

sağlamak

o Kamuda ve özel sektörde endüstriyel tasarımcı unvanı ile çalışmanın 
mümkün olmasını sağlamak

o Endüstriyel tasarım meslek tanımının yapılması: etki, karar ve sorumluluk 
alanlarının tanımlanması

Endüstriyel tasarımcılara disiplinler arası çalışma için bilinç ve işbirliği potansiyeli 

kazandırılması 

Endüstriyel tasarımcıların hizmet ve sistem tasarımı bakış açısı kazanması için 

eğitim çalışmaları yapmak

Endüstriyel tasarım meslek pratiğinin asgari niteliklerinin belirlenmesi ve yeni 

mezunlara rehber oluşturulması 
Malzeme, yeni üretim/tasarım yöntemleri, sürdürülebilirlik ve yeni teknolojiler 
hakkında bilgilendirme yapmak



Meslek Kuruluşu Olarak Faaliyet Alanları – Endüstriyel Tasarımın Geliştirilmesi (1/2)

Bütünlüklü bir Türkiye Tasarım Politikası Geliştirilmesine Öncülük Etmek
Tasarımın ekonomiye katkısını sistematik olarak ölçülmesi ve raporlanması

Yaşam biçimindeki dönüşüm, gelişim, değişime ayak uydurulabilmesi için tasarım stratejileri geliştirmek

Çalışma alanlarına yönelik alt çalışma grupları/komisyonlar oluşturulmasına destek olmak (kullanıcı deneyimi tasarımı, otomotiv tasarımı gibi)

İklim Değişimi, Çevre ve Yeniden Yapılanma Gündemine Endüstriyel Tasarımı Sokmak (İlişki Yönetimi/Lobi Faaliyetleri)
İklim değişimi ve çevre konularının hem endüstriyel tasarımcı hem üretici gündemine girmesi için gerekli lobi faaliyetlerinin yapılması tasarımcıların 

kamu sektöründe hizmet etmelerini desteklemek. Birleşmiş milletlerin sürdürebilir kalkınma hedefleri ile eşgüdümlü ilerlenmesi.

Afet bölgeleri, göç konuları, düşük ekonomi bölgelerine yardımlar konusunda tasarımlarda aktif rol alması için girişimde bulunulması. (sivil toplum)

Endüstriyel Tasarımcı Tanımlanması ve Yasal Statülerinin Belirlenmesi Çalışmalarına Destek Vermek
Endüstriyel tasarım mezunlarının imza yetkisinin tanınması için kamuyu bilgilendirmek ve kanun yapmaya teşvik etmek

ETMK olarak free lance tasarımcı tanımının yapılması 

Endüstriyel tasarımcının hangi yasal statülerde faaliyet gösterebileceğinin tanımlanması (teknokentlerde şirket kurmak; freelance, tasarım ofisi)

Teknoparklar ve kuluçka merkezlerinde endüstriyel tasarımcıların varlığının sağlanması

Tasarım merkezlerinde endüstriyel tasarımcı istihdamının sağlanması için faaliyetler yapılması

Endüstriyel Tasarımcıları için Destek Mekanizmalarının Oluşturulmasına Katkı Sağlamak

Endüstriyel tasarım şirketlerine ayrı destek paketleri sağlanması öncülük etmek

KOBİ’lere sağlanan desteklerin endüstriyel tasarımcılara ve tasarım ofislerine sağlanması 

Endüstriyel tasarımcıları girişimcilik konusunda desteklemek: şirket kurulumu ve yönetimi konusunda eğitim ve finansal destek sağlanması 



Meslek Kuruluşu Olarak Faaliyet Alanları – Endüstriyel Tasarımın Geliştirilmesi (2/2)

Meslek Etiği ve Meslek Standartlarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Uluslararası iş birlikleri ile endüstriyel tasarım mesleki standartları konusunda bilgi transferinin sağlanması (ücretlendirme, çalışma koşulları 

vb konularda)

Endüstriyel tasarım eğitiminin akreditasyon çalışmalarına yardımcı olmak

Tasarım Değerlendirme Sistemleri Geliştirmek
ETMK’nın ürün, hizmet ve sistem tasarım çıktılarını kalite onayı yapan mekanizma geliştirilmesi (kalite akreditasyonu)

ETMK’nın kendi yönettiği yeni bir tasarım değerlendirme sistemi geliştirilmesi

Endüstriyel Tasarım Yarışmalarına Danışmanlık ve Destek Hizmet Verilmesi (minimum koşullarının belirlenmesi)

İnovasyonun Geliştirilmesi ve Fikri Hakların Korunması 
• ETMK ‘nın yenilikçilik ve tasarım konularında bir odak merkez olarak algılanmasını sağlamak üzere projeler üretmek (inovasyon hub,..)
• Türk Patent ve Marka Kurumu ile tasarım, marka ve buluşların korunmasına ilişkin tasarımcıların yaşadığı sorunlarını hakkında iş birlikleri

yapılması ve ticari hayatın gereklerine uygun pratik çözümlerin geliştirilmesi

Endüstriyel Tasarımcılar Arası İletişim ve Bilgi Paylaşımını Geliştirmek

Profesyonellerin birbirinden öğrenmesi için platformlar oluşturmak (sözleşme, finans yönetimi, fiyatlandırma, hak koruma,)

Profesyonel tasarımcıların dernekte bilgi üretmesi, tecrübe paylaşmasının sağlanması



Meslek Kuruluşu Olarak Faaliyet Alanları – Üyelerin Geliştirilmesi

Üyelerin Finansal Sürdürebilirliğine Katkı Verecek Sistemler Geliştirmek

Meslek kuruluşunun finansal olarak sürdürülebilirliği için gelir modellerinin oluşturulması

ETMK web sayfasında endüstriyel tasarımcı işlerinin tanıtılması (kiralanarak)

Üyeler Arası Etkileşim ve İşbirliğinin Artırılması

• Üyelerin de birbiriyle iş birliğinin sağlanması adına bir ara yüz oluşturmak, bu konuda üyeleri cesaretlendirmek. Üyelerle ilgili bir veri

kaynağı oluşturmak.

Üyelerin İhtiyaçlarına Yönelik Eğitim Modelleri Geliştirmek

Üyelerin eğitim alanında veya mesleki standartlar konusunda ihtiyaç duyduğu unsurların belirlenmesi için envanter çalışması yapılması 

ve ilgili platformlara aktarılması

Üyelerin ilgi ve ihtiyaç alanlarında meslek içi eğitimlerin verilmesi (üniversite öğrencileri ve profesyoneller)

Yaşam boyu öğrenme modeli (SEM; Bilirkişilik; Sosyal İnovasyon; Çekirdek eğitimler, Okulda tamamlanmayan eğitimler, Plastik eğitimi, 

CAD-CAM ,girişimcilik,  sürdürülebilirlik ve UX-UI  eğitimleri vb. …)

Yeni teknolojiler, girişimcilik, fikri mülkiyet vb. konularda eğitim verilmesi. Üniversite öncesi ve  meslek içi olarak.



Tanıtım ve İletişim (1/2) 

Endüstriyel Tasarımın Görünürlüğünü Artırmak

Geniş halk kitlelerinde tasarımı görünür kılan etkinlikler yapmak

Üniversiteler ve farklı kuruluşlarda görünürlüğünün artırılması

Uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurmak (WDO)

Design Turkey Endüstriyel Tasarım ödüllerinin devamlılığını sağlamak

Kurumsal Kimliğinin ve Kurumsal İletişiminin Güncel ve Etkin Olmasını Sağlamak

ETMK’nın tüm dijital medya platformlarında güncel ve etkin içerik ile varlığının sağlanması ve sürdürülmesi

ETMK’ın tanıtım ve iletişim faaliyetleri için profesyonel hizmet alımı

ETMK’ya özel, bağımsız bir ödül programı oluşturmak için çalışmalar yürütmek

İç İletişimi Artırmak

ETMK’nın iç iletişimini geliştirmek için özel bir uygulama (app) tasarımı yapılması

Üyeler arası iletişimi kuvvetlendirmek için faaliyette bulunmak

Dönemsel temalar oluşturulması bu temalar bağlamında etkinlikler düzenlenmesi



Tanıtım ve İletişim (2/2) 

Endüstriyel Tasarımcıların (üyelerin) Tanıtımını Yapmak 

Şubelerin olmadığı kentlerde temsilcilikler aracılığı etkinliğinin sağlanması

ETMK’ın kendi üye veri tabanını ara yüz olarak kullanarak sanayicilerle tasarımcıları buluşturmak

Yeni mezunlara ve genç tasarımcılara ulaşmak için iletişim çalışmalarının yapılması

Yeni üye Kazanmak: Üniversite Öğrencileri, Yeni Mezunlar ve Genç Tasarımcılara Ulaşmak

Yeni mezunlara ve genç tasarımcılara ulaşmak için iletişim çalışmalarının yapılması

Yeni üye kazanmak için faaliyette bulunmak

Endüstriyel tasarım bölümleri ile ilişkisini geliştirerek devam ettirmek (öğrenci temsilciliği)



İşbirlikleri

İşbirliği yapılacak kurumlar 

• Uluslararası tasarım dernekleri, tasarım merkezleri ve tasarım konseyleri

• ETMK’nın partneri olan kuruluşlar dışında kalan devlet kurumları ve özel kuruluşlar

• Türkiye’de ve uluslararası faaliyet gösteren etkin STK’lar

• Yerel yönetimler

• İlgili alanlarda faaliyet gösteren ve fon sağlayıcı kurum ve kuruluşlar

• Akademisyenler
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Endüstriyel Tasarım Mesleği ve Üye Gelişimine Ait Projeler



KISA DÖNEMLİ ÜYE VE MESLEKİ GELİŞİM PROJELERİ (2021)
Proje Adı Ana Eylemler Proje Sorumlusu Proje Ortakları Süresi

1. Etkinliklerin
düzenlenmesi

• İç iletişimi ve network sağlamak için üyeler ve sektör
katılımcıları ile toplantılar/ konferanslar, gibi iç ve dış
ritüeller geliştirmek

1. Yapılandırılmış network aktiviteleri düzenlenir.
2. Her yıl tekrarlanan seminerler, yemekler, sektör

toplantıları gerçekleştirilebilir.
3. Organizasyon bütçe çalışması.
4. Organizasyon ayrıştırması ve takvimlenmesi.
5. Design Week. Bağımsız tasarım partileri.
6. Belirli şehirlerde (İzmir, Eskişehir gibi)
7. Periyodik üye ziyaretleri. (Motivasyon arttırıcı)
8. Paydaşlarla katılımcıların bir araya getirileceği bir işbirliği

kongreler, konferanslar. Sponsorlar bulunması gerekliliği.
(daha uzun dönemde, 2 yılda 1 gibi)

9. İç ritüeller yılda iki (bahar-güz) bir araya gelişlerin
organize edilmesi

YK 
ETMK Başkanı
Çalışma 
Komisyonları
Eğitim Çalışma 
Grubu

• Organizayon
kişi/şirketler

• Sektörel ortaklar,
sponsorlar,

• STK’lar,
• KOSGEB

Kısa: 2021’den 
itibaren

1 yıldan az 

2.ETMK Forum
Etkinliği

• Türk Patent’ten ETMK üyelerine ve üniversite
öğrencilerine özel çevrim içi bilgilendirme toplantısı
düzenlenmesi.

• 2 fazdan oluşan bir program olması yarışmalar ve
bilgilendirme olması

• Konular:
• Fikri ve sınai haklara ilişkin mevzuat bilgileri ve

sürece ilişkin bilgiler.
• Marka tescilinin önemi
• Yönlendirmeler

• Sosyal medyadan duyurulması

ETMK Yetkilisi • ETMK Merkez ve
Şube Yönetimleri

• Türk Patent

Ekim 2021



KISA DÖNEMLİ İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM PROJELERİ (2021)

Proje Adı Ana Eylemler Proje Sorumlusu Proje Ortakları Süresi

3.Youtube
kanalı (kısa)

• Tasarım içerikli düzenli popüler yayınlar yapılması

En Kısa: 2021 

4. Bilişim Vadisi
ile Tanışma

• Bilişim Vadisi ile ETMK üyelerine özel çevrim içi
bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi.

• Tasarım Kümelenme Merkezi Ziyareti
• Tasarım projeleri ve muafiyetleri hakkında

online bilgilendirme

ETMK Yetkilisi

• ETMK Merkez ve
Şube Yönetimleri

• Bilişim Vadisi
Tasarım
Kümelenme
Merkezi

Kasım 2021



ORTA DÖNEM ÜYE DESTEK VE GELİŞİM PROJELERİ ( 2021 – 2022 )

Proje Adı Ana Eylemler Proje Sorumlusu Proje 
Ortakları Süresi

5. Üyelere Hukuksal
Danışmanlık

• Hukuki konularda ETMK’ya
danışılabilmesinin sağlanması
(dışarıdan hizmet alınabilir) Önerilen: Fahrettin 

Ersin Alaca

• Barolar ve
patent
enstitüleri

• Mesleki
uzmanlar

• SGK
uzmanları

Orta: 2022’den itibaren

6. ETMK Girişimci
Tasarım Mentörlüğü

• Tematik tasarım üzerine mentörlük
veren bir sistem

• Hem tasarımcılara hem alan dışından
kişilere mentörlük hizmeti

Önerilen: Ezgi Ezdar Orta : 2022’den itibaren

7. ETMK Endüstriyel
Tasarımcı Envanter
Çalışması ve Eğilim
Analizi

• Araştırma, veri tabanı oluşturma ve
analiz hizmeti.

• Endüstriyel tasarımcı envanteri
raporu.
• Etkinlik

• ETMK Merkez
• Şube YK

temsilcileri

• ETMK
• hizmet

sağlayıcı

• Şubat-Aralık 2022
Envanter oluşturma

• Ocak-Nisan 2023 Rapor
oluşturma

• 29 Haziran 2023
Envanter analizinin
sunum etkinliği

TA
SL
AK



ORTA – UZUN  DÖNEM ÜYE EĞİTİMİ PROJELERİ (2022 – 2023)

Proje Adı Ana Eylemler Proje Sorumlusu Proje Ortakları Süresi

8. ETMK
Akademi
(orta-uzun)

• Veriye dayalı araştırma ve eğitim faaliyetleri: Üyelerin ve sektörün
hangi eğitim ihtiyaçlarının saptanması

• Yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi; Üyelere (ücretsiz) eğitim ve
seminerler de içerir.

• Üniversite tercih dönemlerinde mezun ve akademisyenlerle  mesleğin
ve eğitim programlarının tanıtılması

• Tasarım ve tasarımcı envanterine dayalı ölçme ve değerlendirme
sistemi (akademik + profesyonel)

• Akademisyenlerden oluşan hem yönetimde hem üyelerde eğitimci
katılımı olabilir gönüllülük usulü veya dışardan kişi/kurumlarla
anlaşmalar yapılabilir. (İlk yıl ETMK içinden eğitimcilerle, sonraki
dönemlerde dışardan kurumlarla çalışılabilir.)

• Eğitimler; ücretli , ücretsiz olarak ayrıştırılabilir.  Üye olmayanlar (ücrete
tabii) eğitim içerir.

• Çalışma grubu kurularak aşağıdaki çalışmaların yapılması:
1. Üye olan veya olmayanların eğitim talepleri toplanıp

değerlendirilir. (Her yılın başında toplanabilir.)
2. Eğitmen, eğitim eşleşmesi  (ETMK üzerinden eğitimci

talepleri alınabilir öncelikli olarak)
3. Nasıl vereceğiz online? offline? belirlenmesi
4. Online eğitimler için platform kararı verilmesi.
5. Eğitim takvimleri ve süreleri oluşturulması. (her ay X sayıda

eğitim, 2-3 hafta öncesinde katılım talepleri toplanır)
6. Karma eğitimlerle çeşitlendirilebilir.
7. Maliyet çalışması (bağış yöntemi de olabilir, yıllık bir bedel

çalışılabilir.)

• YK
• ETMK Başkanı
• Çalışma

Komisyonları

• Mevcut
üniversiteler,
bölümler,
programlar

• Eğitim
tedarikçileri;
firmaları

Orta-uzun: 
2022’den 
itibaren



UZUN  DÖNEM PROJELERİ (>2023)

Proje Adı Ana Eylemler Proje Sorumlusu Proje Ortakları Süresi

9. Endüstriyel
Tasarım Sanal
Müzesi’nin
Güncellenmesi

• Sanal Müze kurumsal stratejisinin
tasarımı. (Misyon, vizyon)

• Paydaşlara çağrı etkinliği.
• Arama Etkinlikleri dizisi.
• Stratejik Eylem planı.

• ETMK Merkez
• Şube YK

temsilcileri

• ETMK
• Paydaşlar

• 2022 Kurumsal
plan.

• 2023 Stratejik
eylem planı

• 2024 Açılış

10.Proje
yazım/geliştirme
başvuru hizmeti ve
ETMK Proje
Hizmetleri Merkezi

• ETMK’nın kendi projeleri dahil olmak
üzere, tasarımcılara proje geliştirme ve
yazma desteği (İSKA, AB)

• Kütüphane, sosyal hizmetlerin
verildiği,  AR-GE yapılan,

• Hukuk danışmanlığı verilen,
• ETMK Akademi’nin aktivitelerinin

yürütüldüğü,
• Seminerlerin, workshopların, fuarların

düzenlendiği bir ortam.

Önerilen: Ahu Gürler 
Akdeniz • Proje yazım

uzmanı • Uzun



Türk Patent ve Marka Kurumuna ve Bilişim 
Vadisine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.




