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1. Meslek Hakları ve Tasarım Mevzuatı İle İlgili Çalışmalar 
 

1.1. Pendik Belediyesinin İşkur ve Mürgemer işbirliği ile gerçekleştireceğini 
duyurduğu Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Meslek Eğitim Programı 
Hakkında Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu ile Ortak 
Olarak Paylaştığımız Görüş  

10 GÜNDE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI MESLEK EĞİTİMİ VERİLEMEZ 
 
Pendik Belediyesinin İşkur ve Mürgemer işbirliği ile gerçekleştireceğini 
duyurduğu Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Meslek Eğitim Programı Hakkında 
Görüş 
 
Pendik Belediyesi, İşkur ve Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi işbirliği ile 
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Meslek Eğitim Programı başlattığını, eğitimlere 
başvuranların 21 Ağustos 2019’da mülakata alınacağını internet sitesinde 
duyurmuştur. Mülakata katılma şartları arasında lise mezunu olmanın yeterli olduğu, 
eğitimlerin toplam 60 saatte 10 günde verileceği belirtilmiştir. Eğitimin ana konuları, 
bilgisayar destekli tasarım, 3 boyutlu yazıcı, ürün geliştirme yöntem ve yaklaşımları 
ve endüstriyel ürün geliştirme uygulaması olarak belirtilmiştir. Eğitime katılanlara 30 
TL günlük harcırah ve sertifika verileceği belirtilmektedir. Ayrıca İşkur’un internet 
sitesinde bu kurs “Geçerli bir mesleğiniz olsun ister misiniz?” başlığı ile “Endüstri 
Ürünleri Tasarımcısı” mesleğine yönelik olarak yer almakta, 16-27 Eylül 2019 
tarihleri arasında yapılacağı ve son başvuru tarihinin 4 Eylül olduğu belirtilmektedir. 
 



 

 

Eğitimler, duyuru başlığında belirtilen kapsam ile 50 yıla yakın süredir üniversitelerde 
lisans düzeyinde eğitimi verilen Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğini 10 günde kurs 
düzeyinde verilen derslerle kazandıracağını iddia etmektedir. Belirtilen ders konuları 
sayısal ürün modelleme konusunda sadece sınırlı bir bilgi ve deneyim kazandırabilir. 
Ders konuları arasında “tasarım” geçmemektedir. Dolayısıyla böyle bir eğitimin 
başlığının “Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Meslek Eğitim Programı” olması son derece 
yanıltıcıdır. Konuya meslektaşlarımızdan yoğun tepki gelmiş, konu hakkında 
Change.org sitesinde http://chng.it/jyh2bDgnNX adresinde başlatılan kampanya 
1800 imzayı geçmiştir. 
 
Endüstri Ürünleri Tasarımı kamu yararını doğrudan ilgilendiren kullanıcı güvenliği ve 
ürünün çevreye etkisi gibi sorumlulukları taşıyan bir meslektir. Endüstriyel tasarım 
alanında dört yıllık üniversite eğitimi sonucunda elde edilen mesleki yetkinliklere 
sahip olmayan kişilerin 10 günlük bir eğitim sonucunda alacakları sertifika ile bu 
yetkinlikleri kazanacaklarının ima edilmesi haksız rekabet oluşturur. Bu kişilerin 
endüstriyel tasarımcı gibi istihdam edilmeleri ve ürün tasarımı yapmaları, üreticilerin 
yasal sorumlulukları ve pazar başarısı açısından yüksek riskler taşır. Türkiye'de 
endüstriyel tasarım alanında lisans derecesine sahip yaklaşık 6500 endüstriyel 
tasarımcı vardır; bu alanda sahip olduğumuz yetişmiş nitelikli insan kaynağının 
Türkiye genelinde istihdamı çok yetersiz düzeydedir. Kamu kaynaklarının, kısa 
kurslar açmak yerine endüstriyel tasarım alanında lisans diplomasına sahip ehil 
kişilerin Türkiye genelinde endüstride ve kamuda istihdamını arttırmaya yönelik 
olarak kullanılması gerekir. 
 
Yetkin olmayan kişilere verilecek kurs düzeyinde kısa süreli eğitimlerle Endüstri 
Ürünleri Tasarımı mesleki eğitimi vereceğini iddia eden programın isminden 
“Endüstri Ürünleri Tasarımcısı” ibaresi kaldırılmalıdır. Bu tür kursların isimlerinde 
“Endüstriyel Tasarım” ve “Ürün Tasarımı” gibi eş anlamlı sayılacak ifadeler de 
kullanılmamalıdır. Kursun ismi İşkur’un da listesinde yer alan "Bilgisayar Destekli 
Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)", vereceği belgenin ismi ise “Bilgisayar Destekli 
Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) kursu katılım belgesi” olabilir. 

1.2. Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Kültür, Sanat ve Tasarım Sektörü 
Toplantısı 

 
24-10-2019 
TEPAV,  3. kat konferans salonu, Ankara 
ETMK Temsilcisi: Mehtap Öztürk Şengül (Genel Sekreter) 
  
24 Ekim 2019 tarihinde TEPAV binasında gerçekleştirilen toplantı, Ulusal İstihdam 
Stratejisi ve Eylem Planları (2017-2019) kapsamında Ulusal Meslek Sınıflama 
Sisteminin (UMSS) oluşturulmasına yönelik MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) 



 

 

tarafından başlatılan ve danışmanlığı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) tarafından yürütülen çalışma kapsamında düzenlendi. 
  
Toplantının ilk bölümünde TEPAV temsilcileri tarafından genel bir bilgilendirme 
sunumu yapıldı. Sunumda bu çalışmanın ISCO (International Standard Classification 
of Occupations) temel alınarak hazırlandığı ve standardı MYK tarafından yapılmış 
meslek ve işlerin bu çerçeveye eklendiği bilgisi verildi. Söz konusu sıralama ve 
sınıflandırmaların davetli temsilcilerin yönlendirmesi ile tamamlanmasının 
hedeflendiği ifade edildi. Genel bilgilendirmenin ardından 14 Ekim tarihli davet 
mektubu ile paylaşılan listede yer alan meslek grupları üzerinden sıra ile ilerleme 
kararı alındı ve toplantıya devam edildi. 
  
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ile ilgili başlık görüşülmeye başlandığında öncelikli 
olarak Endüstri Ürünleri Tasarımının “Kültür, Sanat ve Tasarım Sektörü” kapsamında 
“Ürün ve giysi tasarımı” başlığı altında bulunmaması gerektiği, endüstri ürünleri 
tasarımının Yüksek Öğretimde Yeterlilikler Çerçevesinde “Mimarlık ve Yapı” ana 
grubu altında yer aldığı dolayısı ile UMSS çalışmasında yer alan bütün sektörler ve 
Mimarlık başlığının altında yer alan meslek ve işler listesi incelenmeden görüş 
bildirmenin doğru olmayacağı ETMK temsilcisi tarafından aktarıldı. Endüstri ürünleri 
tasarımının “Kültür, Sanat ve Tasarım Sektörü” kapsamında “Ürün ve giysi tasarımı” 
başlığı altında bulunmasının ISCO’nun benimsenmesi nedeni ile zorunlu olduğu, 
ISCO içeriğinde bir değişiklik yapılmadığı takdirde kendilerinin de değişiklik 
yapamayacakları MYK temsilcisi tarafından belirtildi. 
  
Ana başlıkların değiştirilemediğinin ifade edilmesinden sonra söz konusu listede yer 
alan (1)Endüstriyel ve Ticari Ürünler Dekoratörü, (2)Endüstriyel Tasarım Mühendisi 
ve (3) Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) tanımlamalarının burada listelenmemesi 
gerektiğini yönünde ETMK görüşü aktarıldı. İşkur temsilcisi tarafından yapılan 
açıklamada söz konusu tanımlamaların bu eğitimleri veren bölümler ile iş başvurusu 
yapan kişilerin doldurduğu formlarda yer alan bilgiler doğrultusunda oluşturulduğu 
belirtildi. Meslek sınıflaması sürecinde bu tür bir yaklaşımın sorunlar yaratabileceği, 2 
kodlu profesyonel meslekler bölümü kapsamında yapılan bir sınıflamada yer alan 
yeterliliklerin 4. seviye yani ISCO standardında en üst seviye yeterlilikler olduğu, 
dolayısı ile 2. ve 3.seviye yardımcı meslek adlarının burada bulunmaması gerektiği , 
endüstriyel tasarım mühendisinin ise ilgili mühendislik alan başlığı altında yer alması 
gerektiği ETMK temsilcisi tarafından aktarıldı. 
  
TEPAV, MYK ve diğer temsilcileri bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiği 
üzerinde görüş birliği içinde olduklarını belirttiler. TEPAV temsilcisi asıl hedeflerinin 
bu başlık altında lisans düzeyinde yeterlilik gerektiren meslekleri ve bu meslek 
sahiplerinin yaptıkları işleri sınıflandırmak olduğunu, ön lisans ve orta öğretim 
düzeyindeki diğer meslek ve işlerin 3 kodlu başlık altında çalışılacağını belirtti.  
Yanlış anlaşılmaların önlenmesi açısından bu açıklamanın 2 kodlu meslek ve işlerin 
sınıflandırıldığı bölümün girişine eklenmesi önerildi. Burada yer alan endüstri ürünleri 



 

 

tasarımcısı meslek başlığının altında yer alacak iş sınıflamaları için “Bilirkişiliğe 
Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına” ilişkin Mimarlar Odası tarafından 
Adalet Bakanlığına gönderilen görüş yazısında yer alan endüstri ürünleri tasarımı 
uzmanlık alanlarının baz alınabileceği ancak bu uzmanlık alanlarına ilişkin ETMK 
olarak kapsamlı bir çalışma yaptıktan sonra endüstri ürünleri tasarımı altında yer 
alacak iş tanımlarının yazılı olarak bildirilmesinin daha doğru olacağı belirtildi. 
TEPAV temsilcileri tarafından bu tür bir çalışmanın kendileri açısından da 
kolaylaştırıcı olacağı ifade edildi.  
  
Toplantıya katılan İşkur temsilcisi ile yapılan görüşmede Türk Meslekler Sözlüğünde 
yer alacak olan endüstriyel tasarım ile ilgili bölümün ETMK tarafından hazırlanacak 
olan endüstri ürünleri tasarımı ile ilgili meslek ve iş tanımlamasına göre yapılması 
konusu dile getirildi.  
  
Toplantı öncesinde yapılan davette ETMK ve Kültür, Sanat ve Tasarım Sektörü 
kapsamındaki diğer paydaşlarla Ulusal Meslek Sınıflandırma Sistemi ile ilgili sadece 
ilgili sektöre ait sınıflandırma bilgileri paylaşılmıştı, ETMK temsilcisi tarafından 
çalışmanın bütünün paydaşlarla paylaşılmasının değerlendirmelerin ve önerilerin 
daha sağlıklı yapılmasını sağlayacağı belirtildi ve toplantının sonunda MYK 
tarafından yapılan çalışmanın bütününün paylaşılması talep edildi. 
 

1.3. Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Çalışmaları Kapsamında "Endüstriyel 
Tasarım" ve ilişkili iş ve meslek unvanları ile ilgili düzenleme hakkında 
ETMK görüşü 

Türkiye Meslek Sınıflama Sisteminde belirlenmiş meslekler ile iş ve meslek 
unvanlarının doğrulanması, sistemin kalite ve kabul edilebilirliğinin sağlanması amacı 
ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi için Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından yürütülen çalışma kapsamında "Endüstriyel Tasarım" ve ilişkili iş 
ve meslek unvanları ile ilgili düzenleme hakkında ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar 
Meslek Kuruluşu) olarak aşağıda yer alan görüş MYK ile paylaşılmıştır. 
 
2.Grup Profesyonel Meslekler 
 
Meslek adlarını düzeltme 
2163.02 Endüstriyel Tasarımcı 
27 Nisan 2013 tarihinde Doğuş Üniversitesinde yapılan Endüstriyel Tasarım 
Akademik Konseyi (ETAK) toplantısında bölüm isimlerinde “Endüstriyel Tasarım" 
isminin kullanılması bölüm başkanları tarafından kabul edilmiş daha sonra bu karar 
YÖK’e iletilmiştir (EK-1). Bu karar üzerine isimlerini değiştiren bölümler olmuştur. 
Dünya Tasarım Örgütü (World Design Orgasization-WDO) "Industrial Design" 
tanımını 2015 yılında ürünlerin yanı sıra sistem, hizmet ve deneyim tasarımını 
kapsayacak şekilde genişletmiştir. Bu alanda dünyada en çok kabul gören 



 

 

adlandırma "endüstriyel tasarım"dır (industrial design). Bu nedenle meslek unvanı 
sadece ‘endüstriyel tasarımcı’ olarak yer almalıdır. 
  
Meslek ekleme 
1223.02 Tasarım Yöneticisi 
Firma, kurum ve kuruluşlarda tasarım ile ilgili temel yaklaşımların oluşturulmasında, 
firma vizyonu içinde tasarımın pozisyonlandırılmasında ve gerek iç kaynaklı gerek 
dış kaynaklı tasarım uygulamaları ile ilgili planlama, strateji oluşturma, markaların 
rakiplerinden ayrışmasında inovasyon ve yeni ürün ve hizmet stratejileri geliştime, 
vb. konularda doğrudan üst kademe yönetim kadrosunda "Tasarım Yöneticileri" 
istihdam edilmektedir.  
  
İş ve meslek unvanı düzenleme 
1223.02.01 Tasarım Müdürü (mevcut kod: 1223.00.06) 
Firma, kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen “Tasarım Müdürleri” Tasarım 
Yöneticisi’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle mevcut listede 1223.00.06 kodla 
yer alan “Tasarım Müdürü” adının 1223.02.01 kod ile “Tasarım Yöneticisi” grubu 
altına taşınması gerekmektedir. 
  
İş ve meslek unvanı ekleme 
1223.02.02 Tasarım Şefi 
Firma, kurum ve kuruluşlarda Tasarım Müdürü’ne bağlı “Tasarım Şefleri” istihdam 
edilmektedir. 
  
İş ve meslek unvanı çıkarma 
2163.02.02 Mobilya Tasarımcısı 
2163.02.03 Ürün Güvenliği Uzmanı 
2163.02.04 Bebek ve Çocuk Ürünleri Tasarımcısı 
2163.02.05 Aydınlatma Ürünleri Tasarımcısı 
2163.02.06 Kamu Alanı Ürünleri Tasarımcısı 
2163.02.07 Tıbbi Cihaz ve Gereç Tasarımcısı 
2163.02.08 Yapı Ürünleri Tasarımcısı 
2163.02.09 Elektronik Ürün ve Elektrikli Cihaz Tasarımcısı 
2163.02.10 İş, Alet ve Makineleri Tasarımcısı 
2163.02.11 Ulaşım Araçları Tasarımcısı 
2163.02.12 Ambalaj ve Hızlı Tüketim Ürünleri Tasarımcısı 
  
Endüstriyel tasarım faaliyet alanları farklılık göstermekle birlikte bir endüstriyel 
tasarımcı lisans eğitimini tamamladığında alan kapsamındaki bütün endüstriyel 
tasarım uygulamalarını gerçekleştirebilecek donanıma sahip olması beklenmektedir. 
Bu nedenle faaliyet alanları tanımlaması gerekmemektedir. 
  
 
 



 

 

İş ve meslek unvanı çıkarma 
2163.00.01 Endüstriyel ve Ticari Ürünler Dekoratörü  

Böyle bir iş veya meslek unvanı bulunmamaktadır. 
2163.00.03 Ürün Geliştirme Elemanı (Metal)  

Böyle bir iş veya meslek unvanı bulunmamaktadır. 
2163.00.10 Arge Elemanı  

Böyle bir iş veya meslek unvanı bulunmamaktadır. 
  
İş ve meslek unvanı çıkarma 
2. ana grup altında yer alan “tekniker” vb. terimler içeren bütün meslek isimleri 2. ana 
grup altında yer alan bütün meslekler lisans eğitimini temel alan meslekler olarak 
tanımlanmış durumdadır; bu ana grup altında yer alan ancak “tekniker” vb. terimler 
içeren ve ön lisans eğitimi ile kazanılan mesleklerle ilgili adların 3.ana grupta yer 
alan “YARDIMCI TEKNİK VE PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI”  kategorisi 
altında yer almaları gerekmektedir. 
  
İş ve meslek unvanlarının adlarını düzeltme  
 
2163.00.02 Endüstriyel Tasarım Mühendisi 
(A)Endüstriyel Tasarım Mühendisi isminin “Ürün Geliştirme Mühendisi”olarak 
değiştirilmesi ve (B)meslek unvanı adının “214” kodlu geniş kapsamlı grup  altında 
"Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri 
Hariç)" isimli kategori altında yer alması uygundur. 
(A) Endüstriyel tasarım mühendisliği lisans eğitimi veren bölümlerin ders içerikleri 
incelendiğinde "endüstriyel tasarım" lisans eğitiminde her dönem haftada 8-12 saat 
olarak yer alan tasarım dersleri, bu programlarda haftada 3-4 saat olarak yer 
almaktadır. Müfredatları tasarımdansa” ürün geliştirme” odaklıdır. Eğitim kadroları 
tasarım alt yapısına sahip değildir. Dolayısıyla bu programlarda kazandırılan 
beceriler ile endüstriyel tasarım eğitimi verilen lisans programlarında kazandırılan 
beceriler farklıdır. 
Bu programların endüstriyel tasarım programları ile isim benzerliğine ilişkin 
Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyinin (ETAK) itirazı 7 Mayıs 2016 tarihinde 
Selçuk Üniversitesinde yapılan toplantısında oluşturulmuş, 20 Aralık 2016'da dönem 
başkanı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından YÖK’e gönderilmiştir (EK-3). 
(B) Endüstriyel tasarım mühendislerinin 2015 yılında TMMOB’a 
başvuruları sonucu eğitim programlarının Mimarlık'tan sa Makina Mühendisliğine 
benzemesi nedeni ile Makina Mühendisleri Odasına üye olmalarına karar 
verilmiştir. Mesleğin “214” kodlu geniş kapsamlı grup  altında " Mühendislik İle İlgili 
Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)" 
isimli kategori altında yer alması uygundur. 
  
 
 
 



 

 

 
İş ve meslek unvanlarının adlarını düzeltme  
 
2163.00.09 Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 
“Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri” yerine “Bilgisayar Destekli Modelleme 
Teknikeri” Ülkemizde  Bilgisayar Destekli Tasarım ismine sahip önlisans programları 
bulunmaktadır ancak bu programların müfredatları tasarımdansa modelleme 
odaklıdır. Bu nedenle ilgili önlisans programlarında kazandırılan meslek ünvanı 
olarak “Bilgisayar Destekli Modelleme Teknikeri” kullanılması ve 3.Ana Grupta yer 
alan “YARDIMCI TEKNİK VE PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI” altında yer 
alması uygundur. 
  
 
  
3.Grup Yardımcı Teknik ve Profesyonel Meslek Mensupları 
  
İş ve meslek unvanı ekleme 
Ürün Geliştirme Teknikeri 
Ülkemizde “Endüstri Ürünleri Tasarımı”  isminde 5 önlisans programı vardır. Bu 
programların müfredatları tasarımdansa ürün geliştirme odaklıdır. Bu programların 
lisans programları ile aynı şekilde isimlendirilmesine ilişkin Endüstriyel Tasarım 
Akademik Konseyinin (ETAK) itirazı 9 Haziran 2009 tarihinde Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesinde yapılan toplantısında oluşturulmuş, 22 Haziran 2009'da 
YÖK’e gönderilmiş ve bu programların ”Ürün Teknolojileri” veya “Ürün Geliştirme 
Teknolojileri” olarak adlandırılması önerilmiştir (EK-2). Bu nedenle ilgili önlisans 
programlarında kazandırılan meslek unvanı olarak “Ürün Geliştirme Teknikeri” 
kullanılması ve 3.Ana Grupta yer alan “YARDIMCI TEKNİK VE PROFESYONEL 
MESLEK MENSUPLARI” altında yer alması uygundur. 
 
  
TÜİK ISCO Tanımları ve Kodları Kapsamında Listelenmiş Meslek ve İşler ile 
İlgili ETMK Görüşü 
  
İş ve meslek unvanı çıkarma 
TÜİK  ISCO 2163 Endüstriyel ve ticari ürünler dekoratörü  

Böyle bir iş veya meslek unvanı bulunmamaktadır. 
TÜİK  ISCO 2163 Ürün ve giysi tasarımcısı 

“Ürün ve Giysi Tasarımcıları” ISCO kapsamında tanımlı bir kategori ismidir. 
Endüstriyel tasarım mesleği kapsamında “ürün ve giysi tasarımcısı” olarak bir 
iş veya meslek unvanı bulunmamaktadır. 

TÜİK  ISCO 2163 Sanayi ürünleri tasarımcısı 
Böyle bir iş veya meslek unvanı bulunmamaktadır. 

TÜİK  ISCO 2163 Ticari ürün tasarımcısı 
Böyle bir iş veya meslek unvanı bulunmamaktadır. 



 

 

 
TÜİK  ISCO 2163 Dekoratör. endüstriyel ve ticari ürünler 

Böyle bir iş veya meslek unvanı bulunmamaktadır. 
TÜİK  ISCO 2163 Eşya tasarımcısı 

Böyle bir iş veya meslek unvanı bulunmamaktadır. 
  
İş ve meslek unvanı adlarını düzeltme 
TÜİK  ISCO 2163 Bilgisayar destekli tasarım teknikeri 
Ülkemizde  Bilgisayar Destekli Tasarım ismine sahip önlisans programları 
bulunmaktadır ancak bu programların müfredatları tasarımdansa modelleme 
odaklıdır. Bu nedenle ilgili önlisans programlarında kazandırılan meslek ünvanı 
olarak “Bilgisayar Destekli Modelleme Teknikeri” kullanılması ve 3.Ana Grupta yer 
alan “YARDIMCI TEKNİK VE PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI” altında yer 
alması uygundur. 

1.4. İsced Önlisans ve Lisans Program İsimlendirmesi hakkında ETMK 
görüşü 

Yükseköğretim sistemindeki mevcut önlisans ve lisans programlarının UNESCO 
Uluslararası 
Standart Eğitim Sınıflamasına uyumlu eğitim alan sınıflamasını yapmak amacı ile 
Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen çalışma kapsamında “Endüstri Ürünleri 
Tasarımı/Endüstriyel Tasarım” ve “Endüstriyel Tasarım Mühendisliği” lisans 
programları ile “Endüstri Ürünleri Tasarımı” önlisans programı isim ve dar alan 
sınıflandırması hakkında ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) olarak 
aşağıda yer alan görüş Yükseköğretim Kurulu’na iletilmiştir. 
  
Geniş Alan      02        Sanat ve İnsani Bilimler           
Dar Alan         021      Sanat Alanı      
Ayrıntılı Alan   0212    Moda, İç Mekan, Sahne ve Endüstri Ürünleri Tasarımı 
             
Lisans Program Adı: 
006.0212.006.001      Endüstri Ürünleri Tasarımı 
006.0212.006.002      Endüstriyel Tasarım    
Önerilen Program Adı: 
006.0212.006  Endüstri Ürünleri Tasarımı     
  

Paydaş Görüşü ve Önerisi 
(A)  Program İsimlendirmesi Uygundur Değildir.  
Alanın ismi "Endüstriyel Tasarım" olmalıdır. 
27 Nisan 2013 tarihinde Doğuş Üniversitesinde yapılan Endüstriyel Tasarım 
Akademik Konseyi (ETAK) toplantısında bölüm isimlerinde “Endüstriyel 
Tasarım" isminin kullanılması bölüm başkanları tarafından kabul edilmiş daha 
sonra bu karar YÖK’e iletilmiştir. Bu karar üzerine isimlerini değiştiren 



 

 

bölümler olmuştur. Dünya Tasarım Örgütü (World Design Orgasization-WDO) 
"Industrial Design" tanımını 2015 yılında ürünlerin yanı sıra sistem, hizmet ve 
deneyim tasarımını kapsayacak şekilde genişletmiştir. Bu alanda dünyada en 
çok kabul gören adlandırma "endüstriyel tasarım"dır (industrial design). 
(B)  Programın geniş ve dar alan sınıflaması uygun değildir. 
Program 07 Mühendislik, İmalat ve Yapı geniş alanı, 073 Mimarlık ve Yapı dar 
alanı altında sınıflandırılmalıdır.  
0212 dar alanının isminden “Endüstri Ürünleri Tasarımı" çıkarılmalıdır.  
073 Mimarlık ve Yapı dar alanının ismi 073 Mimarlık Tasarım ve Yapı olarak 
değiştirilmelidir.  
0730 ""Tanımlanmamış Mimarlık ve Yapı"" ayrıntılı alanının ismi 0730 
""Endüstriyel Tasarım, Gemi ve Yat Tasarımı"" olarak değiştirilmelidir."          
ISCED sınıflamasında “Industrial Design (artistic)” ""Arts and Humanities"" 
alanı altında sınıflanırken aşağıdaki ibare ile bu sınıfın değiştirilebileceğine 
işaret edilmektedir: 'Study of Industrial design is excluded from this detailed 
field if emphasis is given to technical subjects and not to artistic design, and 
included in the appropriate detailed field under 071 ‘Engineering and 
engineering trades’ (sayfa 11). "Endüstri Ürünleri Tasarımı UAK doçentlik 
sisteminde "Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı" altında yer 
almaktadır. YÖK Yürütme Kurulu, 25.1.1994 tarihli toplantısında Endüstri 
Ürünleri Tasarımcılarının Teknik Hizmetler sınıfında sayılmalarına karar 
vermiştir. TMMOB’un kararı ile 1983 yılından beri endüstriyel tasarımcılar 
aldıkları eğitimin en benzer olduğu Mimarlar Odasına üye olmaktadırlar. 
Endüstriyel tasarımcılar mesleki pratiklerinde mühendis ve mimarlarla birlikte 
çalışırlar; teknik endüstriyel süreçlerde üretilecek ürünlerin tasarımı ve bu 
süreçlerin planlanmasından sorumludurlar. Endüstriyel Tasarım programının 
Mühendislik, imalat ve Yapı geniş alanının altında yer alması ülkemizin katma 
değerli ürün üretilmesine yönelik sanayi politikaları ile uyumludur. " 
   
  

Geniş Alan      07        Mühendislik, İmalat ve Yapı    
Dar Alan         073      Mimarlık ve Yapı Alanı            
Ayrıntılı Alan   0730    Tanımlanmamış Mimarlık ve Yapı      
  
Lisans Program Adı: 
006.0730.002.001      Endüstriyel Tasarım Mühendisliği       
Önerilen Program Adı 
006.0730.002  Endüstriyel Tasarım Mühendisliği       

  
Paydaş Görüşü ve Önerisi 
(A)   Program isimlendirmesi uygun değildir.  
Programın ismi "Ürün Geliştirme Mühendisliği" olmalıdır.  
Ülkemizde bu isimde 3 lisans programı vardır. Bunların içerikleri 
incelendiğinde "endüstriyel tasarım" lisans eğitiminde her dönem haftada 8-12 



 

 

saat olarak yer alan tasarım dersleri, bu programlarda haftada 3-4 saat olarak 
yer almaktadır. Müfredatları tasarımdansa ürün geliştirme odaklıdır. Eğitim 
kadroları tasarım alt yapısına sahip değildir. Dolayısıyla bu programların 
Endüstriyel Tasarım ismini taşımaları çok yanıltıcıdır; "Ürün Geliştirme 
Mühedisliği" olarak isimlendirilmeleri uygun olacaktır. Bu programların 
endüstriyel tasarım programları ile isim benzerliğine ilişkin Endüstriyel 
Tasarım Akademik Konseyinin (ETAK) itirazı 7 Mayıs 2016 tarihinde Selçuk 
Üniversitesinde yapılan toplantısında oluşturulmuş, 20 Aralık 2016'da dönem 
başkanı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından YÖK’e gönderilmiştir. 

  
(B)   Programın geniş ve dar alan sınıflaması uygun değildir. 
Program 071 Mühendislik ve Mühendislik İşleri dar alanı altında 
sınıflandırılmalıdır. 
Bölüm mezunlarının 2015 yılında TMMOB’a başvuruları sonucu eğitim 
programlarının Mimarlık'tansa Makina Mühendisliğine benzemesi nedeni ile 
Makina Mühendisleri Odasına üye olmalarına karar verilmiştir. Programın 
"Ürün Geliştirme Mühendisliği" olarak "Mühendislik ve Mühendislik İşleri" 
geniş alanının altında yer alması uygundur. 
  
(C) Geniş ve dar alan isimlendirmesi uygun değildir.       
Geniş ve dar alan isimlendirmelerine yönelik öneri ve açıklama 006.0212.006 
kodlu programın hizasında yapılmıştır.  

   
02        Sanat ve İnsani Bilimler           
021      Sanat Alanı      
0212    Moda, İç Mekan, Sahne ve Endüstri Ürünleri Tasarımı        
Önlisans Program Adı: 
005.0212.001.001      Endüstri Ürünleri Tasarımı     
Önerilen Program Adı: 
005.0212.001  Endüstri Ürünleri Tasarımı 

             
Paydaş Görüş ve Önerisi: 
(A)  Program isimlendirmesi uygun değildir.  
Ön lisans programı “Ürün Geliştirme Teknolojileri" olarak isimlendirilmelidir. 
Ülkemizde bu isimde 5 önlisans programı vardır. Bunların içerikleri 
incelendiğinde lisans eğitiminde her dönem haftada 8-12 saat olarak yer alan 
tasarım dersleri, bu programlarda haftada 3-4 saat olarak yer almaktadır. 
Müfredatları tasarımdansa ürün geliştirme odaklıdır. Eğitim kadroları tasarım 
alt yapısına sahip değildir. Dolayısıyla bu programların lisans programları ile 
aynı ismi taşımaları (Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım) çok 
yanıltıcıdır. Bu programlardan Endüstriyel Tasarım Lisans programlarına 
dikey geçiş yapanlar ders programlarının uyumsuzluğu nedeniyle 1. sınıftan 
eğitime başlatılmaktadır. Bu programların lisans programları ile aynı şekilde 
isimlendirilmesine ilişkin Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyinin (ETAK) 



 

 

itirazı 9 Haziran 2009 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde 
yapılan toplantısında oluşturulmuş, 22 Haziran 2009'da YÖK’e gönderilmiştir 
(EK-3). Program Ürün Geliştirme Teknolojileri olarak isimlendirilmelidir; 
Böylelikle mezunları Ür-Ge teknikeri olarak çalışabilirler. 
  

(B) Programın geniş ve dar alan sınıflaması uygun değildir. 
Ayrıntılı alan isminden "Endüstri Ürünleri Tasarımı" çıkarılmalıdır. Program 
073 dar alanı altına alınmalıdır.    
Programın içeriği gereği Sanat ve İnsani Bilimler geniş alanı altında olması 
uygun değildir. 07 Mühendislik, imalat ve Yapı geniş alanının altında 071 
Mühendislik ve Mühendislik İşleri veya 073 Mimarlık ve Yapı dar alanı 
altında sınıflandırılmalıdır. 

 

1.5. ETMK bünyesinde Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulu (ENTAK) 
Kurulması/Oluşturulması 

Türkiye’deki ve KKTC’deki Endüstriyel Tasarım programlarının başkanlarından 
oluşan Endüstriyel Tasarım Bölümleri Akademik Konseyi (ETAK), Endüstriyel 
Tasarım eğitim ve öğretiminin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla 
sürekli geliştirilmesi amacıyla bir akreditasyon kurulu kurma kararı almıştır. ETAK 
üyelerinin önemli bir çoğunluğu bir dernek  bünyesinde bağımsız bir yapı olarak 
kurulması gereken Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulunu (ENTAK), ETMK 
bünyesinde kurmak üzere destek belirtmiştir. Bu doğrultuda, akreditasyonun, 
derneğin amaçları ve çalışma konuları arasına eklenmesi ve ENTAK’ın zorunlu 
olmayan bir organ olarak tanımlanması için tüzük değişikliği önerileri geliştirilmiştir. 
 

2. Mesleki Örgütlenme 
2.1. Üye Adayları / Öğrenci Konseyi 

ETMK olarak 2016 yılında stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, uzun vadede meslek 
örgütümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak, orta ve yakın vade de ise genç ve dinamik 
bir yapıya ulaşmak için öğrencileri meslek örgütümüze kazandırmak amacı ile 
çalışmalara başladık ve Yönetim Kurulu ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu kararlarımız 
doğrultusunda ETMK Üye Adayı Öğrenci Temsilcileri programını hayata geçirdik. Bu 
çerçevede yetkilendirdiğimiz Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Hasdoğan tarafından 
yönetilen Üye Adayı Öğrenci Temsilcileri uygulamasında zaman zaman 850’ye kadar 
çıkan kayıtlı üye adayı sayımız 2021 Mart ayı itibariyle 30 üniversiteden 531 Üye 
Adayı Öğrencidir. 
 



 

 

 
Mart 2021 Üye Adayı Öğrencilerin Okullara Göre Dağılımları 

 
 

 
 
Aday meslektaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı daha iyi organize etmek ve Üye 
Adayı Öğrencilerle iletişimimizi kolaylaştırmak amacı ile ikinci adım olarak 27 
üniversiteden 27 Üye Adayı Öğrenci Temsilcimizi belirlemeye karar verdik ve 2019 
yılı başında 24 üniversiteden Üye Adaylarımız temsilcilerini seçti. 
 
23 Şubat 2019, ETMK Üye Adayı Öğrenci Temsilcileri Toplantısı 
  
Seçilen Üye Adayı Öğrenci Temsilcilerimizden 21’i ile 23-02-2019 tarihinde İstanbul 
Moda Akademisinde (İMA) bir araya geldik. Toplantıda katılımcılar endüstriyel 



 

 

tasarım eğitimi, meslek alanı, mesleki örgütlenme vb.  konularda beklentilerini, 
sorunlarını ve sorularını paylaştılar. 
  

 
 

Kısa bir zaman dilimi içerisinde gündemi öğrenciler tarafından oluşturulacak 
toplantılar ile öğrencileri meslek örgütümüze kazandırırken, öğrencilerin ortaklaşarak 
çalışma kültürünü kazanabilecekleri, saptadıkları sorunlara kolektif bir yaklaşım 
göstererek çözüm önerileri geliştirebilecekleri bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. 
  

 
Toplantıya katılan üye adayı öğrenci 
temsilcilerimizle, Merkez ve Şube 
Yönetim Kurulları üyelerimize ve 
uygulamamızı yöneten Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Hasdoğan’a 
teşekkür ederiz. 
 
 
 
 
 

 

Mayıs 2019 / Endüstriyel tasarım eğitiminde sorunlar ve çözüm önerileri anket 
çalışması 

Üye Adayı Öğrenci Temsilcilerimizin “endüstriyel tasarım eğitiminde sorunlar ve 
çözüm önerileri” konulu anket çalışması ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
ev sahipliğinde düzenlenen 24.ETAK Toplantısında sunuldu. Çalışmanın 
değerlendirmelerinde aşağıda yer alan altı ana sorun alanı öne çıktı: 
  



 

 

●      İletişim 
●      Fiziksel Koşullar 
●      Maddiyat 
●      Akademik Kadro 
●      Ders Planı 
●      Sektör 
 

Bu sorun alanları kapsamında öne çıkan iyileştirme ihtiyaçları: 
  

●      Akademik kadronun güncellenmesi-iletişim sorunları 
●      Akademik kadro sayıları 
●      Sektörde meslek alanının tanınırlığı 
●      Öğretim elemanları arasında sektörden ve uygulamadan gelenlerin sayıları 
●      Öğrenciler için kariyer fuarı, seminer ve teknik geziler 
●      Ekstra seminerler, kişisel gelişim destekleri vb.  
●      Psikolojik açıdan profesyonel destek 
●      Multidisipliner çalışmalar 
●      Öğrenciden öğrenciye deneyim aktarımı (Staj, stüdyo çalışmaları vb. konularda) 
●      Üniversiteler arasında ders saatleri dengesi 
●      Derslerin yıllara dağılım dengesi 
●      Branşlaşmaya izin veren eğitim yapısı  (Uzmanlaşmayı destekleyen yaklaşımlar) 
●      Ders içeriklerinin okullar arasındaki farklılığı 
●      Atölyeler 
●      Atölye kullanım saatleri (mesai saatleri dışı kullanıma izin verilmemesi, dış 

kaynaklara başvurmak zorunda kalmak ve bu nedenle ekonomik sorunlar 
yaşamak) 

●      Öğrencilerin ekonomik kaynaklarının zorlanması, malzemelere erişim  
●      Notlandırma/Değerlendirme kriterleri (neyin sorunlu olduğunun bilgisinin 

verilmesi) 
●      Öğrenciler ile mezunların ilişkileri (Deneyim vb. konuların paylaşılması, 

sektörlerde çalışan mezunlarla iletişime geçebilmek) 
 

Aralık 2019 / Endüstriyel tasarım eğitiminde sorunlar ve çözüm önerileri anket 
çalışması 

Mayıs ayında ETMK Öğrenci temsilcileri tarafından 60 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen 
ve 24.ETAK toplantısında sonuçları paylaşılan anket çalışması gözden geçirilmiş hali ile 
Aralık ayında bu kez daha geniş bir katılım ile 25 farklı üniversiteden 342 öğrenci ile yeniden 
gerçekleştirildi. Anket sonuçları gönüllü öğrenci temsilcileri tarafından görselleştirildi ve 
Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünün ev sahipliğini yaptığı 25.ETAK 
toplantısında sunuldu. 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
Anket değerlendirmesi sonucu öne çıkan temel sorun alanları: 
 

● Akademisyenlerin uzmanlık alanlarına göre proje dağılımı yapılması 
● Akademisyenlerin mesleki pratikten uzak oluşu 
● Teorik ders içeriğinin pratikte karşılık bulamaması 
● Öğrenci inisiyatifine izin verilmemesi 
● Tasarım temelli olmayan eğitim kadrosunun tasarım eğitimi vermesi 
● Müfredat 

○ Ders yükünün müfredata bağlı olarak eşit dağılmaması 
○ Mesleki güncelliğe uygun müfredat olmaması 

● Malzeme masraflarının öğrenciyi yorması 
● Kritik alma / Zaman yönetimi 
● Akademisyenler arasındaki iletişimsizlik 
● Jüri istikrarsızlığı 
● Grup çalışmaları verimsizliği 
● Öğrencilerin profesyonel davranmamasına göz yumulması (intihal) 
● Üslup sorunları, karşılıklı saygı 
● Okullardaki imkan sıkıntıları 

 

Aralık 2020 / Pandemi sürecinde endüstriyel tasarım eğitimi ve sorunları anket 
çalışması 

Bir yıla yaklaşan ve pandemi önlemleri nedeni ile online yürütülen eğitim sürecinin 
endüstriyel tasarım eğitimine etkileri, öğrencilerin online eğitim deneyimleri ve sorunlarına 
odaklanan, ülke çapında 25 üniversiteden 403 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen geniş 
kapsamlı bir anket çalışması ile ETMK Öğrenci Temsilcileri dikkate değer bir çalışmaya daha 
imza attılar. Anketlerden elde ettikleri veriler, TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel 
Tasarım Bölümü tarafından gerçekleştirilen 27.ETAK toplantısında sunuldu. 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

2.2. YEKON’a Sertaç Ersayın Başkan seçildi. (2019 Mart) 

Yaratıcı endüstrileri bir araya getirerek disiplinler arası işbirliğini teşvik etmek, geliştirmek ve 
yaratıcılığın özenilen ve tercih edilen sosyal ve ekonomik değer haline gelmesi için, nitelikli 
çalışmalar yapmak amacıyla 2009 yılında kurulan ve bu yıl onuncu yılını kutlayan YEKON’un 
Yönetim Kurulu Başkanlığına Dernek Başkanımız Eray Sertaç Ersayın seçildi. 
  

2019 – 2022 döneminde Sertaç Ersayın 
başkanlığında YEKON çalışmalarını 
yürütecek Yönetim Kurulunda Nej Nejla 
Güvenç (MTD) Başkan Yardımcısı, Murat 
Şam (RYD) Genel Sekreter, Fügen Toksü 
(TÜHİD) Sayman ve Mustafa Arhan Kayar 
(ISTAV) Üye olarak görev üstlendiler. 

  
YEKON Denetleme Kurulu’nda ise Yiğit Sal (İRD), Serdar Uğur Girgin (YEPUD) ve 
Kemalettin Solmaz(SSTD) görev aldılar. 
  
YEKON Başkanı E. Sertaç Ersayın, yaratıcı endüstrilerin ülkelerin ve markaların vizyonunu 
değiştirdiğini ve dünyaya seslenmenin yolunun yaratıcılıktan geçtiğine işaret ederek, 
YEKON’un onuncu yılında yeni bir ekip ve disiplinlerin güç birliği ile bu hedefle yola 
çıktıklarını belirtti.  Yaratıcı endüstrilerin dünyada her yıl ortalama %30 gibi güçlü bir büyüme 
gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Ersayın, ülkemizde de yaratıcı endüstrilerin ve 



 

 

sektörün büyümesi ve daha çok katma değer yaratabilmesi için tüm disiplinlerle birlikte yeni 
hedeflere dönük çalışacaklarını vurguladı. 
 

2.3. Sertaç Ersayın WDO YK Üyesi olarak seçildi  (2019 Ekim) 

11-12 Ekim tarihlerinde Hindistan’ın Hyderabad kentinde, Dünya Tasarım Örgütü’nün 31 
Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da gerçekleştirilen seçimler neticesinde Hindistan, 
ABD, Kanada, Fransa, Çin, Tayvan, İtalya, Japonya ve Meksika’dan temsilcilerin yanı sıra 
Türkiye’den ETMK Başkanı E. Sertaç Ersayın WDO* Yönetim Kuruluna seçildi.  

 
              

*Daha önceki adı ICSID ( International Council of Societies of Industrial Designers ) 
olan WDO ( World Design Organization ), 1957 yılında Endüstriyel Tasarım mesleğini 
geliştirmek için kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Tasarım alanında 
Dünya’nın en büyük çatı örgütü olan WDO’nun merkezi Montreal’dir. 150’den fazla 
üye kuruluşu ile birçok uluslararası programı gerçekleştirmektedir. World Design 
Capital, World Design Talks, Design Impact Prize, World Industrial Design Day ve 
Interdesign gibi birçok uluslararası programı yönetmektedir. WDO, aynı zamanda 
Birleşmiş Milletler nezdinde özel danışman statüsüsündedir. Birleşmiş Milletlerin 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Endüstriyel Tasarım’ın katkıları ile hayata 
geçirmek hedefini kendisine hedef olarak koyan WDO, 17 hedef içerisinden 7 adetini 
stratejik amaç olarak tanımlamıştır. Bunlar sağlıklı ve kaliteli yaşam, temiz su ve 
sanitasyon, erişilebilir temiz enerji, sanayi-yenilikçilik ve altyapı, sürdürülebilir şehirler 
ve topluluklar, sorumlu tüketim ve üretim, amaçlar için ortaklıklar şeklinde 
sınıflandırılabilir. 

 

2.4. TOBB Kreatif Endüstriler Sektör Meclisi – TÜRKEM 

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Sektör Meclisi 2017 yılında kuruldu. Ancak 
meclis kuruluşundan sonra uzun süre toplanamadı. Sayman Filiz Özsuca 
ETMK’yı temsilen, Sertaç Ersayın’da Yekon’u temsilen halen mecliste üyelik 
görevini sürdürmekte. 2019 Şubat ayında TOBB Ankara'da sektörlerin bir araya 
gelmesini sağlayacak ilk toplantı düzenlendi. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya 
Filiz Özsuca katıldı. Ancak toplantı son anda Berat Albayrak'ın "istihdam 
seferberliği" programı duyurusu ile sektör meclisleri sunumu en sonda çok kısa 
formatta özet bilgilendirme şeklinde gerçekleşti. 



 

 

 

 
 
Meclis bu yıl Şubat ayında yeniden yapılanarak seçim toplantısı düzenleme kararı 
aldı ve TOBB'un liderliğinde İstanbul'da bir seçim toplantısı yapıldı. Geçen dönem 
ayrılan başkanın yerine başkan vekili olan Ata Kavame başkan seçildi ve dört 
başkan yardımcısı tanımlandı. Toplantının sektörlerin sorunlarının tartışılması 
planlanan seçimden sonraki bölümünde özellikle sanat kesiminden telif hakları 
konusunda uzunca bir tartışma yaşandı. Bu bölümde ETMK tarafından tasarımcıların 
657 sayılı Kanun kapsamında tanımlanmadığı bilgisi aktarıldı. 
 
15 Mayıs 2020 tarihinde Meclis yeni yönetimle toplantısını video konferans olarak 
gerçekleştirdi ve Meclisin işleyişi ile ilgili olarak alt komisyonların kurulmasına karar 
verdi.  
  
Komisyonlar 
1-      TURKEM Atlası Komisyonu; 

● Türkiye’nin kreatif üretim atlasının oluşturulması 
● Ekonomiye etkisinin ölçümlenmesi 
● Sağlanan istihdamın ortaya çıkarılması ve arttırılması 

  
2-      TURKEM Özlük Hakları Komisyonu; 

● Bağımsız vergi mükellefi olan, olmayan tüm paydaşların özlük hakları ile ilgili 
çalışmalar 

  
3-      TURKEM Marka Komisyonu; 

● Kurumsal kimlik ve Marka stratejilerinin oluşturulması 
● İtibar Yönetimi 
● İletişimin Planlanması 

 



 

 

2.5. ETAK 

23. ETAK TOPLANTISI 4-5 Mayıs 2018 

Endüstri ürünleri tasarımı üzerine lisans ve lisansüstü eğitim veren üniversitelerin 
ilgili bölümleri arasında iletişim, işbirliği ve eşgüdüm sağlamak amacıyla kurulan 
Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi (ETAK) 23.toplantısı, Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü’nün ev sahipliğinde 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde Bilecik’te yapıldı. 
 

 
 

Toplantının tasarım eğitim ve öğretiminin güncel durumunun değerlendirildiği ilk 
oturumunda ETMK olarak proje çalışmalarımız hakkında bir sunum gerçekleştirdik. 
Mezun analizleri ve öğrenim kazanımları, öğretim alanı ve elemanların 
standardizasyonu, bölüm ve program revizyonları ve stajların standardizasyonu gibi 
konular üzerine görüşmeler yapılan ikinci oturumdan sonra yapılan değerlendirmeler 
ile toplantı sonlandı.  
  

24. ETAK Toplantısı 10 Mayıs 2019 

ETAK toplantılarının 24’üncüsü ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün 
ev sahipliğinde 10 Mayıs 2019 tarihinde 
gerçekleştirildi. “Kurumsal Gelişim” teması üzerine 
gerçekleştirilen toplantıda yüksek öğrenimde kalite 
güvencesi ve akreditasyon konuları üzerine 
değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya paralel olarak 
yürütülen öğrenci çalıştayında ise Aday Üye 
Temsilcilerimiz Türkiye çapında Aday Üyeler ile 
gerçekleştirdiğimiz “endüstriyel tasarım eğitiminde 
sorunlar ve çözüm önerileri” anketimizin yanıtlarını 
değerlendirdiler ve bulguları  ETAK toplantısının 
son bölümünde sundular. 



 

 

 
Toplantı sonunda yapılan değerlendirmelerde Aday Üye Temsilcilerimizin 
saptadıkları sorun alanları ve sorunların böyle bir toplantıda dile getirilmesinin önemli 
bir katkı olduğuna ve toplantının ana gündem konusu olan “Kurumsal Gelişim” ile 
doğrudan ilişkisine vurgu yapıldı ve çalıştaya katılan temsilcilerimize teşekkür edildi. 
 

25. ETAK Toplantısı 11-12-2019 

ETAK toplantılarının 25’incisi Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü tarafından Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Adem Çelik Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi. 
 

 
 

Tasarımın uygulama alanı ve tasarım eğitimine ilişkin beklentilerin tartışıldığı toplantıda 
ayrıca ETMK Öğrenci Temsilcileri Aralık ayı içerisinde düzenledikleri ve 25 farklı 
üniversiteden 342 öğrencinin doldurduğu ve endüstriyel tasarım eğitiminde sorun alanları 
konulu anketleri ve sonuçlarını sundular. 

27.ETAK Toplantısı 23 Aralık 2020 

23 Aralık 2020 tarihinde TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen 27. ETAK toplantısında “Endüstriyel Tasarım Eğitim/Öğretiminde Pandemi 
Deneyimleri” ve akreditasyon çalışmaları ile ilgili durum değerlendirmesinin yapıldı ve 
görüşler paylaşıldı. Toplantıda ayrıca ETMK Öğrenci Temsilcileri tarafından Aralık 2020’de 
“endüstriyel tasarım öğrencilerinin çevrimiçi eğitim deneyimleri ve sorunları” üzerine yapılan 
anket çalışmasının değerlendirmeleri sunuldu. 
 



 

 

 
 

3. 30. Yıl Etkinlikleri 
ETMK Ankara Şubesinin desteği ile hazırlanan ve ETMK'nın 30 yıllık yolculuğunu anlatan 
"ETMK 30. yıl" ve “30 Yılda 30 Öğrenci 30 Proje” sergileri yine 16-19 Kasım 2018 tarihleri 
arasında Haliç Kongre Merkezi’nde sergilendi. 
 

 
 

4. Design Turkey ve Design Week Turkey 
 

4.1. Design Turkey 2018 

Design Turkey 2018 kapsamında toplam 333 ürün ve kavramsal proje başvurusu kabul 
edildi. Bu yıl da ödül alan firmaların sektör çeşitliliği ve ödül alan markaların sayısında 
dikkate değer bir artış oldu. 16 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninde 13 Üstün 
Tasarım, 52 İyi Tasarım ve 27 Konsept Tasarım ödül almaya hak kazandı. 16-18 Kasım 



 

 

2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftası kapsamında yer alan Design 
Turkey 2018 sergisini üç gün içinde 50.000’i aşkın tekil ziyaretçi izledi. 
 
Design Turkey 2018 Seçici Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu: 
 
Ayşe Coşkun Orlandi 
Ayşegül İzer 
Can Yalman 
Canan Emine Ünlü 
Charles O. Job 
David Kusuma 
Defne Koz 
Ece Yalım 
Frank Peters 
Jasjit Singh 
Julios Oförsagd 
Naz Börekçi 
Neslihan Kaya 

Oğuz Sağdıç 
Omri Revesz 
Pieter Jiemart 
Ricca Tezuchi 
Seçil Şatır 
Sedat Öztürk 
Sedef Aksoy 
Sergeiy Khelmianov 
Srini Slirinivasan 
Tolga Benli 
Türkmen Cem Cansu 
Ümit Celbiş 

 

4.2. Design Week Turkey 2018 

4.2.1. PANEL: Design Turkey, Sektöre Katkıları ve Rekabet 

17 Kasım 2018 tarihinde “Design Turkey, Sektöre Katkıları ve Rekabet” konulu bir panel 
gerçekleştirildi. Panelde ETMK Başkanı Sertaç Ersayın moderatörlüğünde, Ticaret Bakanlığı 
Markalar ve Destekler Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Kılıçkaya, Design Turkey 2018 Jüri 
Üyesi Can Yalman, ve Design Turkey katılımcısı ve Üstün Tasarım Ödül Sahibi Umut 
Demirel değerlendirmeler yaptılar, görüşlerini ve deneyimlerini izleyicilerle paylaştılar. 
 

4.2.2. PANEL: Araç Tasarımı Süreçleri 

18 Kasım 2018 tarihinde ETMK tarafından her yıl düzenlenen Sektör Paneli bu yıl Otomotiv 
Tasarımı konusunda düzenlendi. “Araç Tasarımı Süreçleri” isimli panel ETMK üyesi Tasarım 
Stüdyosu Direktörü Sedat Öztürk moderatörlüğünde, Rusya Stieglitz State Academy of Art 
and Design Bölüm Başkanı Sergey Khelmyanov ve İngiltere Chartered Society of Designers 
Başkanı Frank Peters’ın katılımları ile gerçekleştirildi. 
 

4.3. Design Turkey 2019 

ETMK’nın geliştirdiği sistem önerisi ile başlayan, Türkiye’deki en prestijli endüstriyel tasarım 
değerlendirme sistemi olan ve 2008 yılından bu yana önce Dış Ticaret Müsteşarlığı daha 
sonra Ekonomi Bakanlığı ve günümüzde ise Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) ortaklığında sürdürülen  Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 



 

 

organizasyonunun 8.’si Design Week Turkey – Türkiye Tasarım Haftası 2019 kapsamında 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 
  
Design Week Turkey öncesi 12 Kasım 2019 tarihinde Çırağan Hotel’de düzenlenen Basın 
Toplantısı, ETMK Başkanı, Ersayın, Kanada’dan WDO YK Üyesi Thomas Garvey, 
Taiwan’dan Medical Design Association Başkanı Kevin C. Tseng ve TİM Başkanı Sn. İsmail 
Gülle’nin konuşması ile gerçekleştirildi. 
  
Türkiye Tasarım Haftası; paneller, sergiler, söyleşiler, atölyeler ve ödül törenlerine ev 
sahipliği yapan ve Endüstriyel Tasarım başta olmak üzere Moda Tasarımı, Görsel İletişim 
Tasarımı ve Mimari Tasarım alanlarını içinde barındıran ve Türkiye’de Tasarım kültürünün 
her aşamasını kapsayan bir organizasyon niteliğine sahip. Yurtiçi ve yurtdışından 
akademisyenler, sektör temsilcileri ve sanayiciler bu yıl da organizasyonda yerini aldı ve 14-
17 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde on binlerce ziyaretçi ile 
buluştu. 
  
Design Turkey 2019’a  toplamda 286 başvuru gerçekleşti. Başvuranlar arasından 273 ürün 
ve kavramsal proje sergilendi. Jüri değerlendirmesi sonucunda iyi tasarım kriterlerini 
karşılayan 36 ürün, üstün tasarım kriterlerini karşılayan 8 ürün ve kavramsal tasarım 
kriterlerini karşılayan 18 proje ödüle layık görüldü. 15 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen 
Ödül Töreninde ödüller sahiplerini buldu. 
 

Design Turkey 2019 kazananları, sergilenmeye hak kazanan ürünlerin yanı sıra 2008 
yılından bugüne kazananların sergilendiği dijital bir sergi de izleyenler ile buluştu. 
 

 
 



 

 

Design Turkey 2019 Seçici Kurul Üyeleri aşağıdaki isimlerden oluştu 
  
Ambalaj ve Hızlı Tüketim Ürünleri 
Kymo van Blokland 
Aslıhan Arıkan 
Karl Stocker 
Yasemin Ural 
Eray Makal 
Mustafa Hasdoğan (Jüri Koordinatörü) 
  
 

 

Aydınlatma Ürünleri 
Ev Mobilyası 
Ofis Mobilyası 
Yapı Bileşenleri 
Thomas Garvey 
Görkem Erdoğan 
Haluk Seyrek 
Nazan Pak 
Johannes Peterus Siebers 
Semiha Kan (Jüri Koordinatörü)

 
Elektronik Ürünler  
Elektrikli Ev Cihazları ve Kişisel Bakım 
Ürünleri 
Şule Koç 
Pınar Öztürk 
Michael Thomson 
Naoki Terada 
Gülname Turan 
Gülay Hasdoğan (Jüri Koordinatörü) 

  
Ev ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları 
Kamu Alanı Ürünleri 
Ela Cindoruk 
Nihal Bursa 
Makiko Tsumara 
Jimmy Sung-ho-Park 
Özgür Uşaklıgil 
Murat Arıkut (Jüri Koordinatörü)

 
  
Spor, Hobi, Oyun, Çocuk Ürünleri ve Moda Aksesuarları 
Tıbbi Cihazlar ve Gereçler 
Ulaşım Araçları ve Aksesuarları 
Yatırım Ürünleri ve İş Alet ve Makineleri 
Kevin Tseng 
Pier Paolo Peruccio 
Nurtan Meral 
Gökhan Akış 
Çağla Doğan 
Filiz Özsuca (Jüri Koordinatörü) 

 

4.4. Design Week Turkey 2019 

Design Turkey 2019 Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nin yanı sıra Design Week Turkey 2019 
kapsamında ETMK ve WDO (Dünya Tasarım Örgütü) hakkında detaylı bilgiler verilen 
standlar ve panellerin yanı sıra Türkiye’deki tüm üniversitelere yapılan çağrı sonucu 15 
üniversiteden gelen 55 öğrenci projesinden her üniversiteden proje olmasına dikkat edilerek 
“30 öğrenci 30 proje” ve ETMK sergileri de gerçekleştirildi. 
 



 

 

 
  
Design Week Turkey 2019’da düzenlenen etkinlikler kapsamında ETMK’nın düzenlediği üç 
panele ilgi yüksekti. Moderatörlüğünü ETMK Başkanı ve WDO Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç 
Ersayın’ın gerçekleştirdiği Design Turkey paneline Şule Koç (Design Turkey Jüri Üyesi ve 
Endüstriyel Tasarımcı), Eray Makal (Design Turkey Jüri Üyesi, Bilgi Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi ve Endüstriyel Tasarımcı), Filiz Özsuca (Design Turkey Jüri Koordinatörü, Atılım 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Endüstriyel Tasarımcı), Kevin C. Tseng (Design Turkey 
Jüri Üyesi ) ile Ece Yalım (Endüstriyel Tasarımcı ve Design Turkey 2019 ödül sahibi) 
katıldılar. 

 
Design Week Turkey kapsamındaki etkinliklerde 
de genç meslektaşlara odaklanan yaklaşımını 
vurgulayan ETMK, ülke çapında 26 üniversiteden 
Aday Üye Temsilcilerinin kendi aralarında 
belirlediği 8 Aday Üye konuşmacının ve ETMK 
Öğrenci İlişkileri Komisyon Başkanı Mustafa 
Hasdoğan'ın katılımı ile moderatörlüğünü Sertaç 
Ersayın’ın gerçekleştirdiği 
"İLETİŞEMEYENLERDEN MİSİNİZ?" başlıklı 
paneli gerçekleştirdi. Endüstriyel tasarım 

öğrencilerinin problemlerinin tartışıldığı panele aşağıda isimleri ve okulları bulunan Aday 
Üyeler katıldı. 
 
Emin Serkut Yüksel, İzmir Ekonomi Üniversitesi 
ETMK Öğrenci Temsilcisi, İzmir  
Gül Onat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ETMK 
Öğrenci Temsilcisi, Ankara 
Orçun Türk, Marmara Üniversitesi ETMK Öğrenci 
Temsilcisi, İstanbul 
Nisan Kuzuluk, Özyeğin Üniversitesi ETMK Öğrenci 
Temsilcisi, İstanbul 
Rüveyda Molak, Medipol Üniversitesi ETMK Öğrenci 
Temsilcisi, İstanbul 
Ege Ökçün, İstanbul Ticaret Üniversitesi ETMK 
Öğrenci Temsilcisi, İstanbul 



 

 

Gamze Parçal, Kadir Has Üniversitesi ETMK Öğrenci Temsilcisi, İstanbul 
Kemal Atay,  Karabük Üniversitesi ETMK Öğrenci Temsilcisi, Karabük 
  
41 adet gönüllü öğrencinin Tasarım Haftası’nda Design Turkey, ETMK, ETMK 30x30 ve 
WDO standı için verdiği katkı hem gönüllü öğrencilerimiz hem de ETMK açısından çok 
öğretici oldu. 

5. Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantıları 

03-02-2019 Tarihli Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı / İzmir 

ETMK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı 3-2-2019 tarihinde Genel Merkez ve Şube 
Temsilcilerinin katılımı ile İzmir Akdeniz Akademisinde yapıldı. 16 Dönem 2. Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu Toplantısında Dernek işleyişi, tamamlanan çalışmalar ve etkinlikler 
değerlendirildi, bu değerlendirmelerin yanı sıra takip eden süreç içinde devam eden ve 
yapılması planlanan çalışma ve etkinlikler ile ilgili yol haritası üzerinde de görüşüldü. 
 
Katılanlar: 
Genel Merkez Yönetim Kurulu: Sertaç Ersayın, Murat Arıkut, Mustafa Hasdoğan, 
Filiz Özsuca, Mehtap Öztürk Şengül, 
İstanbul Şube: Semiha Kan,Ilgım Eroğlu, Aykut Erol 
İzmir Şube: Elif Kocabıyık, Ezgi Ezdar, Egemen Tamcı 
Ankara Şube: Engin Çekceoğlu, Melis Dabbaklı, Yusuf Özkan, Ayça Kınık 
Sekreterya: Ayşen Küçükoğlu 

 

 
 
 



 

 

19-04-2020 Tarihli Genişletilmiş Yönetim Kurulu Çevrimiçi Toplantısı 

1) Merkez-Şube ilişkileri, gelir paylaşımı 
 

2) İzmir Şube Başkanı Ezgi Ezdar Onur ve ETMK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Arıkut 
tarafından COVİD konusunda yapılan etkinlikler hakkında bilgilendirme 
 
İzmir Şube tarafından organize edilen ve ETMK adına tescil edilmiş Designathon: 

● 300 katılımcı 
● 25 proje 
● 7 seçilmiş proje 

 
 Covid 19 Basecamp grubu 

● Covid 19 dökümanı (Ayça Kınık) 
● Yüz kalkanı (Murat Armağan) vb. açık kaynak projeler 
● Gönüllü Aday Üyeler tarafından tasarlanan ve ETMK web sitesinde 

yayınlanan Covid-19 bilgilendirme afişleri 
 

3) İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge nedeni ile GKların ertelendiği ve mevcut 
yönetimlerin görevlerine devam edeceği bilgilendirmesi 
 

4) ETMK Yönetim Kurulu Üyesi ve ETMK Aday Üye ve Temsilcileri Sorumlusu Mustafa 
Hasdoğan tarafından ETMK Aday Üye Grubu hakkında bilgilendirme 
 

5) ETMK Dijital Kuluçka Merkezi ile ilgili çalışma önerisi 
 

6) İTÜ-İSO-ETMK ortaklığındaki proje süreci hakkında bilgilendirilme 
 

7) ETMK İstanbul Online Buluşmasında öne çıkan çalışma grubu beklentilerinin 
değerlendirilmesi  

a) ETMK İstanbul Akademik Çalışma Grubu: 
• İçinde bulunduğumuz dönem ve gelecek dönemleri kapsayacak 
şekilde akademik iş birlikleri ve öğrenci projelerinin gündemle ilişkilendirilmesi 
üzerine çalışmaların yapılması 

b) ETMK İstanbul Mesleki Dayanışma Grubu: 
• Kriz döneminden çıkma yolunda alternatif iş modelleri, kredi, hibe ve 
destekler üzerine çalışma ve paylaşım grubu 

c) ETMK İstanbul Ürün Tasarımı Çalışma Grubu: 
Kriz dönemindeki ihtiyaç duyulan başlıca 
• Siper, 
• Maske, 
• Koruyucu Elbise,  
• Ventilatör 
• Modüler Sağlık Birimleri* 
gibi ürünlerin tasarımı üzerine çalışacak ve destek verecek. 

d) ETMK İstanbul Malzeme Araştırma Grubu: 



 

 

• Salgın döneminde geliştirilecek tasarımlar için gerekli kriterleri 
karşılayan malzemeleri araştırma, gerekirse tedariği konusunda çalışmalar 
yapma  

e) ETMK İstanbul Bilgilendirme Kılavuzu Çalışma Grubu: 
• Salgın döneminde sağlık ve sosyal yaşam konularında halkın farklı 
kesimlerini bilgilendirmek için görsel araçların tasarımı, paylaşımı, 
yaygınlaştırılması 
• Doğru bilgiye erişim altyapısının sağlanması 
 
 
 

8) ETMK Yönetim Kurulları arasında etkin bir iletişim ağının kurulması 
 

9) ETMK için kurumsal kimlik tasarımı ve iletişim araçları tasarımı 
 

10) Kısa, orta ve uzun vade hedefler için çalışma yapılması (Etkinlikler, projeler, 
ihtiyaçlar) 
 

11) Kalkınma ajansları hibe ve destek programlarının incelenmesi ve başvuru 
koşullarının değerlendirilmesi 
 

12) Tasarım şirketlerinin salgından etkilenen sektörler içinde değerlendirilmesi için 
çalışma yapılması 
 

13) Ortak YK toplantılarının merkez ve şube denetleme kurullarının da dahil edilerek üç 
ayda bir toplanması 
 

14) Merkez-şube koordinasyonu:  
a) Hesap hareketleri ve ilgili bilgilerin yılda iki kez Şube Yönetim Kurulları ile 

paylaşılması  
b) Merkez hesabında toplanan şube aidat gelirlerinin %30 kesintisi yapılarak üç 

ayda bir şube hesaplarına aktarılması  
c) Üye takip sistemi ETSİS’in Merkez ve Şube Yönetim Kurullarından birer kişi 

ve Dernek sekreteri tarafından kullanılabilmesinin saplanması 
d) Teknik anlamda merkez ve şube yk üyelerinin sorunlulıklarına ve bekleyen 

işlere ilişkin bir kılavuz hazırlanmalı 
 

15) Tüzük değişikliği taslağının Merkez ve Şube Yönetim Kurulları Üyeleri ile 
paylaşılması ve görüş istenmesi 
 

26-04-2020 Tarihli Genişletilmiş Yönetim Kurulu Çevrimiçi Toplantısı 

26-04-2020 tarihinde Zoom  platformunda çevrimiçi olarak düzenlenen Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu Toplantısında aşağıda listelenen konularla ilgili bilgilendirme yapıldı ve görüşler dile 
getirildi. 
 

1) Tüzük ve Yönetmelikte Dernek işleyişi 



 

 

 
2) Çalışma Grupları/Komiteleri belirlenmesi, 

   Eğitim Komitesi 
   Mesleki haklar komitesi ( fiyatlandırma, sözleşmeler vb ) 
   Öğrenci komitesi 
 

3) Profesyonellerin ve sektör komitesi ( Üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek 
üzere ) 

 
4) Projeler 

   İTÜ-İSO-ETMK ortaklığındaki proje süreci hakkında bilgilendirilme 
   Kalkınma ajansları hibe ve destek programları bilgi güncellenmesi 
 

5) ETMK kurumsal iletişim stratejisi 
   Önümüzdeki dönem stratejik yol haritası ve eylem planları için görüşmeler. 
   Üye envanter çalışması (kısa vade) / Türkiye endüstriyel tasarım envanteri (orta 
vade) 
   Kurumsal iletişim stratejisi 
 

6) ETMK kurum içi iletişim: 
   Proje ve etkinliklerin organizasyonu 
   Kurulların yetki ve sorumlulukları 
   İş akış ve deneyim aktarımları 
   Görev devir teslim yönergeleri 
   Jüri/katılımcı/temsilci seçimleri 
   Mali durum bilgilendirmeleri 
   Genişletilmiş Yönetim Kurullarının işleyişi 
   Aidat gelirlerinin şubelere aktarılması 

 

20-07-2020 Tarihli Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı 

20-7-2020 tarihinde Zoom platformu üzerinde çevrimiçi olarak Design Turkey 2020 gündemi 
ile düzenlenen toplantıda, Design Turkey’in Covid 19 önlemleri nedeni ile fiziksel ortamda 
gerçekleştirilememesi durumunda yapılabilecekler konusunda aşağıda özetlenen görüşler 
dile getirildi. 

● İlk kez tasarım deneyimleyen firmaların ayrı bir kategoride değerlendirilebilir 
● Kavramsal Tasarım bölümünün hayata geçirilmemiş profesyonel fikirleri 

değerlendirecek şekilde düzenlemesi konusunda çalışılabilir  
● Fiziksel ortamda bir sergi düzenlenememesi durumunda online sergi ve basılı kitap 

ile katılan ürünlerin ve projelerin tanıtımı için çalışılılabilir 
● Firmaların her yıl değerlendirmeye değer ürün çıkarmıyor olması durumu söz 

konusu, bu nedenle Design Turkey yine iki yılda bir düzenlenebilir 
● Kavramsal Tasarım için startupların katılımı teşvik edilebilir 
● Üçüncü bir kategori olarak öğrenci projeleri kategorisi açılabilir 
● Biz belkide kendi içimizde kaç kategori olacağına dair arama yapmalıyız. 
● Kavramsal Tasarım bölümü futuristik, gerçek anlamda kavramsal projelerin katılımı 

için düzenlenebilir 



 

 

● Bütçe daha düşük, dolayısı ile kaynaklar yayın ve iyi bir konferans kullanılabilir. Bu 
konuda çalışacak bir çalışma grubu oluşturulup sonra daha geniş katılımla 
değerlendirme yapılabilir 

● Teknik altyapı için bütçe ayrılmalı 
● Var olan sistemin online’a çevrilmesi değil üzerinde çalışarak yeni bir format 

geliştirilebilir 
● Design Turkey kapsamında de bu yıl Covid19 için ayrı bir kategori belirlenebilir 

 

10-08-2020 Tarihli Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı 

 İMMİB vb. endüstriyel tasarım yarışmalarına önerilen jüri üyelerinin seçimi için geçmiş 
yıllarda ETMK tarafından önerilen jüri üyelerinin yarışmalara ve yıllara göre dağılımını 
gösteren bir tablo oluşturulmasına ve bu tarihten sonra Genel Merkez ve Şube Yönetim 
Kurulları tarafından yapılacak jüri üyesi önerilerinin bu bilgiler doğrultusunda ve gerekçe 
belirtilerek, aidat borcu olmayan üyeler arasından yapılması konusunda görüş birliğine 
varıldı. 
  

15-01-2021 Tarihli Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı (Akreditasyon 
Süreci) 

15 Ocak 2021 tarihinde Zoom platformu üzerinden yapılan toplantıda Genel Merkez ve Şube 
Yönetim Kurulları Üyelerine ENTAK Akreditasyon Çalışma Grubu Başkanı Gülay Hasdoğan 
tarafından akreditasyon süreci ve çalışmaların bundan sonraki aşamaları konusunda bilgi 
verildi. Süreç ile ilgili sorular ve görüşler paylaşıldı. 
 

25-03-2021 Tarihli Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı (Design Turkey) 

Toplantıda Design Turkey 2021’in dijital olarak Mayıs ayında gerçekleştirilmesi ile ilgili 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) talebi Genişletilmiş Yönetim Kurulu ile paylaşıldı ve 
uygulama ile ilgili Dernek ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin görüşleri alındı. 
 

 
 



 

 

6. Dünya Endüstriyel Tasarım Günü Etkinlikleri 

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 2018 

 
29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 
(WIDD 2018) için tema olarak seçilen Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 
birisi olan “İyi Sağlık ve İyi Oluş” (Good Health 
and Well Being) 2018’de düzenlenen kutlama ve 
etkinliklerimizde öne çıktı. 

29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 
2018, İzmir’de, İzmir Şubemizin de katkılarıyla 
WDO’nun organizasyonunda tam gün süren 
“birlikte yaşamak (co-living)” temalı konuşmalar, 
atölye çalışmalarının ardından akşam Tarihi 
Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde ETMK 
Genel Merkez ev sahipliğinde düzenlenen bir 
davet ile kutlandı. 

 

 
 
“Good Health and Well Being” (İyi Sağlık ve İyi Oluş) temalı Dünya Endüstriyel Tasarım 
Günü 2018 afişlerimizin tasarımı Umut Altıntaş tarafından yapıldı. 
 

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 2019 

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 2019 kapsamında, Ankara’da, 24 Haziran 2019 Pazartesi 
günü ETMK ve TMMOB Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonunun birlikte 
organize ettiği ve Mimarlar Odası Ankara Şube ev sahipliğinde, moderasyonunu ETMK 
Başkanı Sertaç Ersayın’ın  yaptığı “Sorumlu Tüketim ve Üretim” konulu panel düzenlendi. 



 

 

 
  
Panel, Tuğba Arslan Konak (Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi)ve Mustafa 
Hasdoğan (Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi) tarafında yapılan 
açılış konuşmasının ardından Enes Yıldız (Atılım), Tuana Topal (Gazi), Hande Kars ve 
Alperen Özkan (Karabük), Nilay Köse (ODTÜ) ve Dilay Buse Kökoğlu (TOBB ETÜ) 
tarafından yapılan mezuniyet projeleri sunuşları ile başladı. 
 

 
  
Çağla Doğan (ODTÜ) tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilirlik ve ‘sorumlu üretim ve 
tüketim’ odaklı tasarım ile ilgili bir sunum ile devam eden panelde, Uygar Özesmi (Türetim 
Ekonomisi Derneği) doğaya ve insana zarar vermemeye odaklı yeni bir ekonomik sistem 
kurgusu olan türetim ekonomisini anlattı. İnci Gökmen Güneşköy Kooperatifi deneyimini 
aktardı. 
  
Panelin ardından TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubenin gerçekleştirdiği Endüstriyel 
Tasarım Bölümleri Mezuniyet Projeleri Seçkisi Sergisinin açılışı yapıldı. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 2020 

 
Dünya Endüstriyel Tasarım Günü 2020 kapsamında 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu olarak 
tasarımcıların ve kamuoyunun bu alandaki 
farkındalığını arttırmak ve çalışmalarını yönlendirmek 
adına konuşmalardan ve interaktif etkinliklerden 
oluşan bir program hazırlandı. 
 
29 Haziran Pazartesi günü saat 18:45’te zoom 
platformu üzerinden başlayan kutlamalar instagram 
üzerinden canlı yayınla tamamlandı. Kutlamaların ilk 
etkinliği Oya Akman ile ETMK Başkanı Sertaç 
Ersayın’ın   Endüstriyel Tasarım’ın Günlük Yaşama 
Notları Başlığı ile gerçekleşti. Ardından Dünya 

Tasarım Örgütü Başkanı Srini Srinivasan bizlerle birlikte oldu. Devamında ETMK İzmir 
Şubesi Başkanı Ezgi Ezdar Onur, Öğrenenler Topluluğunun kurucusu ve Maker Selçuk 
Keser ile birlikte günlük yaşam için çevremizdeki olanaklarla üretme konusunda keyifli bir 
sohbet gerçekleştirildi. Bu bölümün sonunda WDO Young Designers Circle’ a kabul alan 
dünyadaki 14 genç tasarımcıdan biri olan Gizem Severoğlu da Ezgi Ezdar Onur’un konuğu 
oldu. 
 
Zoom platformunda gerçekleştirilen bu etkinliklerin ardından ETMK Öğrenci Topluluğu’nun 
Zoom platformunda başlayıp instagram’da devam eden iki ayaklı etkinlikleri ile birlikte 
instagram platformuna geçiş yapıldı. Günün kapanış etkinliğinde ise ETMK İstanbul Şube 
yayınında İstanbul Şube üyesi akademisyen Şebnem Timur ile birlikte gündelik yaşama yön 
veren objeler konuşuldu.  
 

 
 
Etkinliklerle birlikte çevrimiçi olarak ülke çapında 17 üniversitenin endüstriyel tasarım 
bölümlerinden 87 öğrenci projesinin yer aldığı Mezuniyet Projeleri Sergisi 2020 de yayına 
açıldı. Sergiyi aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. 
http://etmk.org.tr/proje/templates/proje/ 



 

 

ETMK Covid-19 Çalışma Grubu 

COVID-19 pandemisi sebebi ile dünya genelinde görülen karantina uygulamaları, medyada 
her geçen gün artan haberler, kurumların, tüketicilerin, iş verenlerin tutum ve davranışlarının 
olumsuz veya alışılmamış yönde etkilendiğinin gözlemlenmesi vb. sonucu yakın ve uzun 
dönemde karşılaşılabilecek olası sorunlar için çözüm yollarına odaklanmak amacıyla ETMK 
olarak bir COVID-19 Çalışma Grubu oluşturmaya karar verdik ve 13-03-2020 tarihinde 
çağrımızı yaptık. 
 

 
 
Çalışma grubunda yer alan öğrenci üyelerimiz arasında gönüllü bir grup ile COVID-19 
hakkında bilgilendirici grafikler hazırladık ve belirli aralıklarla hem web sitemizde hem de 
sosyal medyada bunları yayınladık 
 

 
 
Gönüllü üyelerimiz ve öğrencilerimizle  kurduğumuz ETMK Covid 19 Çalışma Grubu olarak 
04-04-2020 tarihinde çevrimiçi bir konferansla üyelerimizle buluştuk. Konferansta Sertaç 
Ersayın (ETMK Başkanı), Murat Arıkut (ETMK YK Üyesi, ma|d Tasarım Kurucusu), Murat 
Armağan (ETMK Üyesi ve Arman Tasarım Kurucusu) üyesi oldukları ETMK Covid 19 
Çalışma Grubu’nda gözlemlerini ve endüstriyel tasarım alanının pandemi ile mücadeledeki 
katkılarını konuştular. 
 



 

 

Designathon for Cure 

 
Tasarımın gücüyle, Dünya’nın yüzleşmekte olduğu 
koronavirüs krizinin yarattığı problemleri nasıl anlar 
ve dayanışma içerisinde birlikte çözüm geliştirebiliriz? 
Sorusuna dönük çözümler aramak üzere düzenlenen 
Designathon for Cure, Endüstriyel Tasarımcılar 
Meslek Kuruluşu, Maya Girişim Merkezi ve Design 
Mesh Innovation Lab yürütücülüğünde, 11-12 Nisan 
2020 tarihleri arasında internet üzerinden 
gerçekleştirildi. Covid-19 salgını sonucunda 
Dünya’nın yaşamakta olduğu bu krize karşın; 
tasarımcı, öğrenci, mühendis, sağlık çalışanları, 
ekonomist, sosyolog gibi birçok farklı alandan 
kişilerin online ortamda bir araya gelerek hem bugün 
hem de geleceğe yönelik çözümler geliştirdiği 

Designathon for Cure, farklı temalar altında kısa sürede geliştirilen projelere ev sahipliği 
yaptı. 
 
Sorun çözme bakış açısına sahip, üretken, duyarlı ve dayanışma ile kalkınmaya inanan 
herkesin katılmaya davet edildiği etkinlikte katılımcılar aşağıda yer alan üç tema altında 
çalışmalar gerçekleştirdiler. 
 
 

Sağlık ve İyi Oluş 
Öncelikli olarak sağlık çalışanları ve genel olarak toplumun şu anda ve gelecekte 
karşılaşacağı sağlık alanındaki malzemeye ulaşma, hijyen, ekipman gibi sorunlarına 
yönelik olarak geliştirilecek çözümler 
 
Toplum Gelişimi ve Psikoloji 
Toplumun karantina süresinde, sonrasında ve kademeli olarak sokağa çıkmaya 
dönüş süreçlerinde aile, çalışma ve diğer sosyal davranış değişimleri ile psikolojik 
durumlarını dikkate alan çözümler  
 
Ekonomi 
Salgın nedeniyle değişen çalışma şekilleri, işyerlerinin kapanması, belirli sektörlerin 
ticari olarak durması ile oluşacak ekonomik sorunlara yönelik şimdi ve gelecek için 
çözümler 
 

Designathon for Cure için 300 katılımcı ve 25 proje başvurusu gerçekleştir. Değerlendirme 
sonucu başvuru yapan projeler arasından 7 proje gerçekleştirilmek üzere seçildi. 
 



 

 

ETMK Üye Toplantısı 06-02-2021  

6 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen ETMK Üye Toplantısında Yönetim Kurulu tarafından 
yapılan kısa bilgilendirme sonrasında ETAK Akreditasyon Çalışma Grubu Başkanı Gülay 
Hasdoğan tarafından akreditasyon çalışmaları ve ilgili Tüzük değişikliği önerisi konusunda 
bilgiler aktarıldı. Toplantının devamında üyeler aşağıda özeti bulunan konularda görüş ve 
beklentilerini dile getirdi. 
 
ETMK Öğrenci Konseyi çalışmaları: 
 

● Öğrenci üyeler ile Şubelerin de iletişim kurabileceği bir yapı oluşturulmasının, 
ETMK öğrenci grubunun kendi ayaklarının üzerinde durmasının ve 
öğrencilerin kendi hazırladıkları yönetmelikle dönüşümü nasıl 
sağlayacaklarını belirlemeleri 

● Bundan sonrası için Tüzük’te kısa bir tanımla Öğrenci Konseyi maddesinin 
eklenmesi, Konseyin çalışma prensiplerinin öğrenci üyelerin hazırlayacağı 
yönetmelikle belirlenmesi  

● Öğrencilerin temsilci olmak ve sorumluluk almak istemeleri için teşvik edilmesi 

 

Online pazarlarda küçük üreticilerin ürünlerinin de değerlendirilebileceği bir sistem üzerinde 
çalışılması 

Design Turkey dışında kalan kategorileri de içeren bir değerlendirme sistemi üzerinde 
çalışılması 

Design Turkey ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılması 

Tasarım şehri İstanbul ile ilgili bilgi paylaşımı 

Design Turkey dışında kamu ile ETMK ilişkileri ile ilgili çalışılması 

Ücretli çalışan endüstriyel tasarımcılar için görevlere göre ücretlendirme çalışması ihtiyacı 

Daha aktif ve bellek görevini de yerine getirecek bir web sayfası ihtiyacı 

Kolokyum kültürü ve alana ait değerlendirme sisteminin geliştirilmesi için mesleki tartışmaların 
olduğu bir kolokyum sistemi geliştirilmesi ihtiyacı  

 
 



 

 

7. ETMK Onur Ödülleri 2018 
 

ETMK tarafından ulusal ve uluslararası çalışmalar ile topluma, meslektaşlarına ve mesleğe 
karşı örnek oluşturacak tutum ve davranışlar sergileyen, mesleğin gelişmesine ve 
saygınlığının artmasına katkıda bulunan kişilere her yıl verilen Onur Ödülleri bu yıl 16 Kasım 
tarihinde gerçekleştirilen Design Turkey Ödül Töreni öncesinde ETMK Başkanı Sertaç 
Ersayın ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından Doc. Dr. Mehmet Asatekin, Dr. Öğretim 
Üyesi Ümit Çelbiş, Prof. Dr. İlhan Erhan, Ali Günöven, Faruk Malhan, Aziz Sarıyer ve 
Güner Mutaf adına eşi Fügen Mutaf’a verildi. 
 

 

8. ETMK Bülten 
Çeşitli nedenlerle uzun süredir yayınlanamayan ETMK Bülten’in yayınına Aralık 2018 de 
yeniden başladık ve bugüne kadar iki sayı yayınladık. 

 



 

 

9. Paneller, konferanslar ve diğer etkinlikler 

Panel: Endüstriyel Tasarımda Kariyer Olanakları 

15 Mayıs 2018 tarihinde Karabük Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde 
gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Başkanımız Sertaç Ersayın’ın yaptığı ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Hasdoğan ile Üyemiz Gülay Hasdoğan’ın (ODTÜ) 
konuşmacı  olarak katıldığı panelde endüstriyel tasarımda kariyer olanakları üzerine 
konuşuldu ve öğrencilerin soruları yanıtlandı. 

 
 

Ankara Marka Buluşmaları 

28-30 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara ATO Congresium‘da gerçekleşen Uluslararası Marka 
Buluşmaları etkinliğinde ETMK Ankara Şube ile birlikte yer aldık. 

 
 

Bölgesel Gelişim Stratejilerinde Tasarım Ekosistemleri Konferansı 

Türk Tasarım Danışma Konseyi tarafından 2018 yılında alınan tavsiye kararı ile 
gerçekleştirilmesi planlanan ve yürütücülüğünü TPE’ ve İTÜ’nün üstlendiği ”Bölgesel Gelişim 



 

 

Stratejilerinde Tasarım Ekosistemleri ” konulu konferansı, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından, TPE, İTÜ, Bilişim Vadisi ve ETMK’nın da verdiği destek ile 19-20 Aralık 2019 
tarihinde, İTÜ Maslak Ayazağa Kampüsü’nde Süleyman Demirel Kültür Merkezi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansta yurtiçi ve yurtdışından tasarım alanında önemli 
pekçok isim konuşmacı olarak katıldı. 
 

 

10. ETMK Olarak Desteklediğimiz Yarışmalar 
 
CEMER 2018 Dünya Bir Oyun Parkı 
 
PROMODESIGN 2019 Promosyon Ürünleri Tasarım 
Yarışması  
 
 

 

11. ETMK IDEA Söyleşileri 
ETMK üye adayi öğrenciler ile, "ETMK’dan isteyin yapsın" başlığı altında 
gerçekleştirilen anket çalışmasında en çok dinlemek istedikleri tasarımcıları ve 
konuları öğrendik. Bu çerçevede Zoom platformunda çevrimiçi “ETMK idea 
söyleşileri”ni düzenledik. 



 

 

 
 
ETMK IDEA söyleşileri serisinin ilki 16 Mayıs 2020 tarihinde Defne Koz ile ETMK 
Başkanı Sertaç Ersayın’ın kolaylaştırıcılığı ile başladı,  

23 Mayıs 2020 tarihinde Mehmet Asatekin ile söyleşiyi Gülay Hasdoğan,  

30 Mayıs 2020 tarihinde Kunter Şekercioğlu ile söyleşiyi Engin Kapkın, 

6 Haziran 2020 tarihinde Ümit Altun ile söyleşiyi Özlem Er, 

13 Haziran 2020 tarihinde Sedat Öztürk ile söyleşiyi Murat Arıkut, 

20 Haziran 2020 tarihinde Gamze Güven ile söyleşiyi Tevfik Balcıoğlu, 

27 Haziran 2020 tarihinde Meriç Dağlı ile söyleşiyi Fatma Korkut ve Medipol 
Üniversitesi öğrenci temsilcisi Hasna Rüveyda Molak, 

4 Temmuz 2020 tarihinde Sultan Kaygın Sel ile söyleşiyi Ahmet Can Özcan ve 
ETMK üye adayı Beykent Üniversitesi öğrenci temsilcisi Berkay Kazak, 

11 Temmuz 2020 tarihinde Ela Cindoruk ve Nazan Pak ile söyleşiyi Sezgin Akan 
ve ETMK üye adayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Cem Özcan, 

18 Temmuz 2020 tarihinde Murat Hondu ile söyleşiyi Füsun Curaoğlu ve öğrenci 
temsilcilerimizden Nisan Kuzuluk, 

25 Temmuz 2020 tarihinde Ece Yalım ile söyleşiyi Canan E. Ünlü ve Selçuk 
Üniversitesi ETMK öğrenci temsilcisi Erva Nurçin Şenay, 



 

 

8 Ağustos 2020 tarihinde Orhan Irmak ile söyleşiyi Şebnem Timur ve ETMK üye 
adayı Melike Balkaya 

22 Ağustos 2020 tarihinde Adlıhan Tartan ile söyleşiyi Emre Günal ve ETMK üye 
adayı Gamze Parçal, 

29 Ağustos 2020 tarihinde Ersan Ener ile söyleşiyi Mustafa Hasdoğan, 

5 Eylül 2020 tarihinde Özlem Tuna ile söyleşiyi Sibel Kutlusoy ve İstanbul Aydın 
Üniversitesi ETMK öğrenci temsilcisi Sinem Kırmızıgül 

 

 

Teşekkürler: 
 
2018-2020 dönemi süresince duyuru ve etkinliklerimizde kullandığımız görsellerimizin 
çoğunu hazırlayan Rüştü Erata’ya, çalışmalarımızı organize eden Ayşen Küçükoğlu’na, 
destekleri için Şube Yönetimlerinde görevli meslektaşlarımıza, çalışmalarda gönüllü görev 
alan üye adaylarımıza ve öğrenci temsilcilerimize, Denetim Kurullarımıza ve Tüzük 
Komisyonumuza teşekkür ederiz. 
 


