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ETMK - ENTAK Aday Belirleme Komitesi Yönergesi

MADDE 1 Dayanak, Amaç ve Kapsam

Bu yönerge, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK) Çalışma Yönetmeliğinin
6. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Amacı, ENTAK üyelerinin, program değerlendiricilerinin ve
öğrenci değerlendiricilerin seçimine yardımcı olmak üzere kurulacak olan ETMK Aday Belirleme
Komitesinin (ABK) yapısını, üyelerini, görev, yetki ve sorumluluklarıyla çalışma esaslarını
belirlemektir.

MADDE 2 Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu yönergede geçen:

a. ETMK, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneğini,

b. ABK, ETMK Aday Belirleme Komitesini,

c. Dernek Yönetim Kurulu, ETMK Yönetim Kurulunu,

d. ENTAK, ETMK adına endüstriyel tasarım eğitim programlarının değerlendirilmesi ve
akreditasyonu için gereken çalışmaları yürüten Endüstriyel Tasarım Akreditasyon
Kurulunu

e. ETAK, Endüstriyel Tasarım Bölümleri Akademik Konseyini

tanımlamaktadır.

MADDE 3 Aday Belirleme Komitesi

ETMK Aday Belirleme Komitesi, ENTAK’ın yeni dönem üye adaylarını, yeni program değerlendirici
ve öğrenci değerlendirici adaylarını belirleme çalışmalarını yürütür.

MADDE 4 Aday Belirleme Komitesinin Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

a. ENTAK’ın yeni dönem üye aday(lar)ını belirlemek ve Dernek Yönetim Kuruluna sunmak,

b. Görev süresi dolmadan boşalan ENTAK üyelikleri için adayları belirlemek ve Dernek
Yönetim Kuruluna sunmak,

c. Yeni program değerlendiricisi adaylarının belirlenip ENTAK’ın onayına sunulmasını
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sağlamak,

d. Yeni öğrenci değerlendirici adaylarının belirlenip, ENTAK'ın onayına sunulmasını
sağlamak,

MADDE 5 Aday Belirleme Komitesinin Yapısı

Aday Belirleme Komitesi dört (4) üyelidir ve bu üyeler ETMK-ENTAK Çalışma Yönetmeliğinin 6.
maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

1. Aynı zamanda ABK’nin başkanlığını yapacak olan ENTAK’ın bir önceki başkanı,

2. ENTAK başkanı,

3. ENTAK başkan yardımcısı,

4. ENTAK ile Dernek Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Dernek Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi.

MADDE 6 Aday Belirleme Komitesi Çalışma Esasları

a. Aday Belirleme Komitesinin işleyişinden ve üyeleri arasındaki her türlü iletişimden ABK
başkanı sorumludur.

b. Dernek Yönetim Kurulu ile ABK arasındaki her türlü iletişimi sağlamaktan ABK’daki
Yönetim Kurulu üyesi sorumludur.

c. Aday Belirleme Komitesi, Dernek Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 7 Yeni Dönem ENTAK Üyelerinin Belirlenmesi

7.1 Yeni Dönem Üniversite Temsilcileri

a. İlgili yılın sonunda dönem süresi bitecek ENTAK üyelerinin yerine geçmek üzere yeni
dönem aday(lar)ını belirlemek için, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ETAK Dönem
Başkanlığına en geç o yılın Mart ayı sonuna kadar bir yazı yazar.

b. Bu yazıda,

1. ENTAK Çalışma Yönetmeliğinin 4.2 maddesindeki ENTAK Üyeleri ve Görev Süreleri
belirtilir,

2. ENTAK Çalışma Yönetmeliğinin 4.3 maddesindeki ENTAK Üyelik Koşulları belirtilir,

3. ENTAK Çalışma Yönetmeliğinin çeşitli maddelerinde belirtilen şekilde, ENTAK
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üyelerinden beklentiler sıralanır,

4. ENTAK üyeliği onay süreci açıklanır ve

5. Aday(lar)ın adlarının ve özgeçmiş bilgilerinin en geç Mayıs ayı sonuna kadar ETMK
Merkez Ofisine bildirilmesi istenir.

c. ETAK dönem başkanı aday önerilerinin iletilmesi için bir takvim belirleyerek ETMK’dan
gelen çağrıyı YÖK tarafından tanınan üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim veren
endüstriyel tasarım bölüm başkanlarına iletir.

d. Bölüm başkanları duyuruyu bölümlerindeki öğretim üyelerine iletir. Bölüm başkanları
aday önerebileceği gibi, duyuruyu alan öğretim üyeleri kendilerini de aday gösterebilir.
Öneriler özgeçmişler ile birlikte, belirtilen takvim süresinde ETMK’ya iletilir.

e. ABK, aday(lar)ın özgeçmişlerini inceler, dönem süresi bitecek üye sayısının iki katı kadar
adayın ENTAK üyeliği için uygunluğu konusundaki görüşlerini, tercih sıralaması yaparak,
en geç Haziran ayı sonuna kadar gerekçeli bir raporla Dernek Yönetim Kuruluna sunar.

f. Dernek Yönetim Kurulu, adayların durumunu, iletilen rapor ışığında inceler ve adayların
ENTAK üyeliklerini sonuca bağlar. ENTAK üyelikleri, ABK’nın görüşleri doğrultusunda
sonuçlanabileceği gibi, Dernek Yönetim Kurulu ABK’dan adayların durumunu yeniden
incelemesini de isteyebilir.

g. ENTAK üyeliği kararı ilgili kişilere, onbeş (15) gün içinde bildirilir ve kendilerinden

(1) ENTAK üyesi olarak görev yapabileceklerine ve

(2) her yıl en az bir kurum ziyaretinde takım başkanı olarak görev yapabileceklerine dair
yazılı beyan istenir.

7.2 Yeni Dönem Öğrenci Üye

a. İlgili yılın sonunda dönem süresi bitecek ENTAK öğrenci temsilcisinin yerine geçmek
üzere yeni dönem adayını belirlemek için, Yönetim Kurulu Başkanı, en geç o yılın Mart ayı
sonuna kadar Dernek öğrenci konseyi iletişim kuruluna bir yazı yazar.

b. Bu yazıda,

1. ENTAK Çalışma Yönetmeliğinin 4.2 maddesindeki ENTAK üyeleri ve görev süreleri
belirtilir,

2. ENTAK Çalışma Yönetmeliğinin 4.3 maddesindeki ENTAK Üyelik Koşulları belirtilir,

3. ENTAK Çalışma Yönetmeliğinin çeşitli maddelerinde belirtilen şekilde, ENTAK
üyelerinden beklentiler sıralanır,
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4. ENTAK üyeliği onay süreci açıklanır ve

5. Aday(lar)ın adlarının ve özgeçmiş bilgilerinin en geç Mayıs ayı sonuna kadar ETMK
Merkez Ofisine bildirilmesi istenir.

c. ETMK gelen önerileri derleyerek ABK’ya iletir.

d. ABK, ETMK tarafından bildirilen aday(lar)ı inceler, gerekirse adaylarla irtibat kurarak
özgeçmiş bilgisi ister; iki adayın ENTAK üyeliği için uygunluğu konusundaki görüşlerini,
tercih sıralaması yaparak, en geç Haziran ayı sonuna kadar gerekçeli bir raporla Dernek
Yönetim Kuruluna sunar.

e. Dernek Yönetim Kurulu, adayların durumunu, iletilen rapor ışığında inceler ve adayların
ENTAK üyeliğini sonuca bağlar. ENTAK üyelikleri, ABK’nın görüşleri doğrultusunda
sonuçlanabileceği gibi, Dernek Yönetim Kurulu ABK’dan adayların durumunu yeniden
incelemesini de isteyebilir.

f. ENTAK üyeliği kararı ilgili kişiye onbeş (15) gün içinde bildirilir ve kendisinden ENTAK
üyesi olarak görev yapabileceğine dair yazılı beyan istenir.

7.3 Yeni Dönem Diğer ENTAK Üyeleri

a. İlgili yılın sonunda dönem süresi bitecek işveren temsilcisi ve uygulama alanından
endüstriyel tasarımcı ENTAK üyelerinin yerine geçmek üzere yeni dönem ENTAK üye
aday(lar)ını belirlemek için, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, en geç o yılın Mart ayı
sonuna kadar ETMK üyelerine bir duyuru yapar.

b. Bu duyuruda,

1. ENTAK Çalışma Yönetmeliğinin 4.2 maddesindeki ENTAK Üyeleri ve Görev Süreleri
belirtilir,

2. ENTAK Çalışma Yönetmeliğinin 4.3 maddesindeki ENTAK Üyelik Koşulları belirtilir,

3. ENTAK Çalışma Yönetmeliğinin çeşitli maddelerinde belirtilen şekilde, ENTAK
üyelerinden beklentiler sıralanır,

4. ENTAK üyeliği onay süreci açıklanır ve

5. Aday(lar)ın adlarının ve irtibat bilgilerinin en geç Mayıs ayı sonuna kadar ETMK
Merkez Ofisine  bildirilmesi istenir. ETMK üyeleri, kendilerini veya tanımlara uyan
kişileri aday gösterebilirler.

c. ETMK gelen önerileri derleyerek ABK’ya iletir.

d. ABK, ETMK tarafından bildirilen aday(lar)ı inceler, gerekirse adaylarla irtibat kurarak
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özgeçmiş bilgisi ister; dönem süresi bitecek üye sayısının iki katı kadar adayın ENTAK
üyeliği için uygunluğu konusundaki görüşlerini, tercih sıralaması yaparak, en geç Haziran
ayı sonuna kadar gerekçeli bir raporla Dernek Yönetim Kuruluna sunar.

e. Dernek Yönetim Kurulu, adayların durumunu, iletilen rapor ışığında inceler ve adayların
ENTAK üyeliklerini sonuca bağlar. ENTAK üyelikleri, ABK’nın görüşleri doğrultusunda
sonuçlanabileceği gibi, Dernek Yönetim Kurulu ABK’dan adayların durumunu yeniden
incelemesini de isteyebilir.

f. ENTAK üyeliği kararı ilgili kişilere onbeş (15) gün içinde bildirilir ve kendilerinden

1. ENTAK üyesi olarak görev yapabileceklerine ve

2. her yıl en az bir kurum ziyaretinde takım başkanı olarak görev yapabileceklerine dair
yazılı beyan istenir.

MADDE 8 ENTAK Üyeliğinden Ayrılma

ETMK Çalışma Yönetmeliğinin 4.7 maddesine göre, gorev süresi dolmadan boşalan ENTAK
üyeliği için ABK yeni aday önerilerini otuz (30) gün içinde Madde 7.1, 7.2 ve 7.3  uyarınca belirler.

MADDE 9 Yeni Program Değerlendirici ve Öğrenci Değerlendirici Adaylarının Belirlenmesi

a. ABK, her değerlendirme döneminin başında, ENTAK değerlendirici havuzuna katılacak
yeni adayların belirlenmesi için bir çalışma başlatır.

b. Bu çalışmada, gerekirse ENTAK üyelerinden bazıları da yer alır ve ihtiyaca bağlı olarak
ENTAK üyesi olmayan ETMK üyelerinin ve deneyimli değerlendiricilerin de katkıları
istenebilir.

c. Yeni değerlendirici ihtiyacı, her değerlendirme döneminde kurumlar tarafından yapılan
niyet beyanları ve bir sonraki değerlendirme dönemine ait değerlendirme başvurusu
tahminleri göz önünde tutularak, ABK tarafından belirlenir.

d. Yeni ENTAK program değerlendirici adayları belirlenirken,

1. O dönem belirlenmiş olan değerlendirici ihtiyacı ve

2. ENTAK Çalışma Yönetmeliği’nin 5.2 maddesinde program değerlendirici adayları ve
değerlendirici havuzunun yapısı için öngörülen beklentiler göz önünde bulundurulur.

e. Yeni ENTAK öğrenci değerlendirici adayları belirlenirken,

1. O dönem için ihtiyaç duyulan öğrenci değerlendirici sayısı ve
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2. ENTAK Çalışma Yönetmeliği’nin 5.3 maddesinde öğrenci değerlendirici adayları için
öngörülen beklentiler

göz önünde bulundurulur.

MADDE 10 Yönergede Değişiklik

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Dernek Yönetim Kuruluna Aday Belirleme Komitesi
tarafından sunulabilir. Hazırlanan öneriler, Dernek Yönetim Kurulunun ilk toplantısının gündemine
alınır ve karara bağlanır.

MADDE 11 Yürürlük

Bu yönerge Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE

İlk dönemde Aday Belirleme Komitesi 3 kişiden oluşur ve, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

Bu yönerge 9 Mayıs 2022 tarihli Dernek Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmiştir.
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