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i

belge ve olası tartışma lar için referans niteli!ji
taşıyan bir derleme oluşturmayı hedefledik.
Endüstriyel tasarım e!jltimlni konu alan
birinci kitabı bu d üş üncele tle sunuyoruz.
"Nesnel ı: Türkiye'de Tasarım E!jltimi" birçok
kişi ve kurumun görüşlerini içermekle birlikte,
izleyen sa yılar için tüm tasanmcılara ve tasarım
e!jitimcilerine tartışmaya katılmaları yönünde
bir ça!jrı niteli!jlndedir. Endüstriyel tasarım
e!jıtlmi Nesnel'in yo!junlaşaca!j ı konulardan
biri olarak bundan sonra da a!jırlı!jını

r

koruyacaktır.

Nesnel birçok kurum ve
kiş inin ortak çaba sıyla
yayımlandı. Aren Kurtgözü,
"nesneye dair. nesnel
olsun" diyerek bu yayı 
nın isim babası oldu.
Arıedamento Mimarlık ,

i

Endüstriyel

'--![ '{

i

•

mesleki iletişim i n zayıf lı!jı ve ortak bir tartışma platformunun eksikli!jl Türkiye'deki tasarım
cıları n yıllardır paylaştı!jı temel sorunlardan
sadece birini oluştunnaktadır. Ancak bunu
dl!jer sorunlarımızdan fa rklı ve çok daha
önemli kı l an. temel iletiş im ve tartışma
sorunu nu çözmeden di!jer mes leki
sorunları m ı z ı gündeme dahi getirme
imkanımızın o lmayış ıdır. Çünkü. ortak
gündem yara t m a n ın ara ç l a rı n d a n .
iletiş i m ve ta rtışma platformundan
yoksunuz.
Bu ciddi sorunu çözmek amacıy la.
kuru ldu ğ u 1988 yılından beri Endüstriyel
Ta s a rı m c ı lar Meslek Kuruluşu tasatasarım a l a n ında

rımcılar arasında iletişi m sa!jlamayı,

endüstriyel tasarı m ı ilgili kesimlere
tanıtmayı ve ulusal düzeyde bir tart ı ş ma
platformu oluşturmayı hedef alan bir
yaklaş ım benimsedi. Kuşkusuz böylesi
bır hedefin asli ara çları nd an biri. belki
de en önemlisi süreli bir yayın d ır, Bu
yöndeki ilk çaba, kapsamı ETMK üyeleriyle
s ın ır lı bir aylık bül ten olarak somu tla ştı .
Önceleri düzensiz de olsa, son Iki yıldır
oldukça düzenli ve giderek zengin leşen bir
•
içerikle tüm ETMK üyelerine ulaşan ETMK
Bült en ı iletişimsi z li k sorununun çözümüne

yönelik ilk adım oldu. Ancak, iletişımin yanı
sıra ortak bir tartışma platformu oluşturma
anlamında daha kapsamlı bir yayın çok daha
uzun bir süreci gerektiriyordu. 1992'de ETMK,
dönemi n Vö netim Kurulu Başkanı O!juz
sa!jd ıç'ın özverili çabala rıy la TQSQ... adıyla 22
sayfalık bir dergi çıkannaya başla dı. ETMK'nın
yay ımladı!jı ilk dergi olarak endüstrıyel
tasarı m ın ülkemizdeki kısa tarihinde yerini
alan TQSQ... Eyl ül 1994'e dek ancak üç sayı
çıkabil di. 1995 yı lı nda yeni bir yay ın çabası
başlatıldı ve 1996 Mayısın da gerçekl eşe~ ETMK
Genel Kurulu sonrası oluşturulan yeni Vayın
Komisyonu, daha geniş kitlelere ulaşabilecek
mesl eki bir yayın çıkarma çabasını ufak
keslntilerle de olsa iki yıla yakın bir süre devam
ettirdI. Nesnel bu uzun sürecin ve ko l ektıf
çabanın ürünüdür.
Nesnel Türkiye'de endüstriyel tasarım
pratl!jine, tarihine, e!jitimlne ve kuramına
iliş kin nitelikli birikim ve çalışma la rın keyifle
izlenece!jlmesleki bir yayın olm ayı amaçlı yor.
Hem tasarım profesyonellerini deneyimlerini
aktarmaya ve ürü nlerini t a nıt m a y a hem de
tasarım eQitimcilerini araştırma

ve birikimlerini

paylaşmaya özendiren bır yayın olmay ı

hedefleyen Nesnel kitap dizisi, her sayıs ında bir
konuya a!jırlık verecek ve yılda bir kez Anedamento Mimarlık dergisinin ekı olarak çıkacak .
nesnell l

Dizinin ilk kitab ı endüstriyel tasarım
e!jitimini ele alıyor . Niçin tasarım e!jitimi?
Bunun bırden fazla nedeni var. Ilki endüstriyel
tasarımın ülkemizdeki geçmişine ilişkin .
Endüstriyel tasarı m alanında ülkemizdeki en
köklü birikim çeyrek yüzyıla yaklaşan
ge ç mişiy le tasarım e!jitimi konusunda
yo!junlaşmakta ve endüstriyel tasarımın
Tü rk ıye'deki tarihi en azından 1990'Iı yıllara
dek bu alandaki e!jitim kurumlarının
gelişimiyle neredeyse koşut olarak izlenebilmektedir. Endüstriyel tasarımın ülkemizde
kurumsa lleştı ğı ilk alan olan e!jitim bu nedenle
dizinin ilk konusu olarak seçilmiştir . Ikinci
neden ise endüstriyel tasarımın ülkemizdeki
gelece!jine ilişkin . E!jitim, do!jaSl gere!ji,
kapsam. nitelik ve yöntemleriyle endüstriyel
tasarım rnesleğinin Türkiye'deki gelece!jini
önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip
bir aland ır. Ancak Türkiye'de endüstriyel
tasarım e!jitimi, bu anlamda sistemli bir
tartışmanın konusunu oluşturmaktan hep uzak
kalmıştır . Oysa hayat ı m ızın hemen her
alanında hissetti ğ im i z kök lü de!jiş iklikler,
hepimizin içinden Çıktı!jı e!jitim sistemlerinin
de ya p ıcı ve ileriye dönük yak laşımlarla
geliştirilme sini gerekli kı lmaktad ır . lı k ki tabı
hazırlarken, Türkiye'de endüstriyel tasarım
e!jitiminin bugününü resmeden. gelecek için
n e snıE:!'l

Nesne!'in

ba sımını

ve

da!j ıtımın ı

gerçekleştird i :

Boyut Vayın Grubu'ndan
Bülent Özükan, U!jur Tanyeli ve Cüneyt
Budak sor u n l a rı m ı zı ve heye canımızı
paylaşarak Nesnel'i ya şama geçinnemize
yardımcı oldular. Mimar Sinan Üni versitesi, ODTÜ, Mannara Üniversitesi. ıTÜ
ve ıZmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
endüstri ürünleri tasarım ı bölüm leri
gönderdikleri yazı ve görsel malzemelerle
Nesnel dizisinin ilk k itabına katkıda
bulundu lar; tüm bölümlere de!jerli
katkıları için teşekkür ediyoruz. Nesnel'in
grafik tasarımını Tasarımhane 'den Özlem
Özkal gerçek leşt irdi. Her yazıda özü en iyi
şekilde yansıtmak kaygısıyla titiz ve özverili
bir çalışma yürüten Özlem'e teşekkür ederiz.
Son olarak, başta Gülay Hasdo!jan olmak
üzere Nesne l'in hazırlanma sürecinde
desteklerini bizden esirgemeyen dönemin
tüm ETMK Vö netim Kurulu üyelerine ve
katkıda bu lunan tüm meslektaşlarımıza
teşekkürü borç biliriz.
Nesnel'in Türkiye'de endüstriyel tasarım
alanındaki yayın boş lu ğunu dolduran uzun
soluklu bir yayın olabilmesi hepimizin katkısına
ba!jlı . Bir sonraki Nesnel 'de buluşmak dile!jiyle. ~ıı H. AlpQy Er, FQtmQ Korkut, Özlem Er
lstanbu], Haziran 1998
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1976-IDCSA'da Yüksek Dekoratif Sanatlar
Bölümüne ba~1ı Endüs tri Tasarım ı Araştırma
ve Yayın Enstitüsü (ETAYE) kuruldu.
-

1978-Kuru luş çalışmaları

1975'te başlayan

Endüstri Tasarımı Dem~i (HD), Eczacıbaşı'nın
liderliqinde özel sektör dest~iyle ıstanbul'da
kuruldu.
1978-UNIDO(United Nations Industrial
Development Organizat ion) tarafından
gelişmekte olan ülkelerde endüstri tasarımının
durumunu inceleyen bir rapor hazırlamakla
görevlendirilen Ingiliz tasarım Ci lohn Reid
Türkiye'yi ziyaret etti. Rapor aynı yı l yayım
land ı (Reid. 1978).
.9l8-00TÜ "Endüstri Tasarımı Bölümü
Kuruluş

Raporu"

yay ımland ı.

1979-Akademilerdeki "fakü lteleşme
hareketi " ile birli kte IDGSA'd a Endüstri
Sanatları Fakültesi kuruldu. Bu fakülte Iç
Mimar lık, Endüstri Tasarımı, Tekstil ve Seramik
Bölümlerinden oluşuyordu (Cezar, 1983).
B

1979-14- Z4 Ocak 1979 tarihleri arasında
UNIOO ve ICSIO (International Council of
Societies of Industrial Design) i şbi rli ~ i yl e
Hindistan 'da Ahmedabad Ulusal Ta sarı m
Ensti tüsü'nde "Gelişmekte Olan Ülkelerde
Endüstri Tasarımının Gelişti rilmesi" konulu
top lant ı gerçekleşti. Önder Küçükerman,
Mehmet Asatekin ve Önol Akalın tarafın dan
oluşturu lan "Türkiye'de Tasarım" başlıklı
toplantı metni yayımlandı (Küçükerman ve
d i~erleri, 1979).
1979- 0 DTÜ Mimarlık Fakültesinde
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans
program ı açıld ı.

Tasarım

Ödülleri verildi. ETMK Ürün

Tasarımcıları Katalo~u yayımlandı.

198z- lzmir Dokuz Eylül Ün iversitesi
Mimarlık Fakültesinde yüksek lisans düzeyinde

1994-0 DTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü "Tasarım. Endüstri ve Türkiye" konulu
Uluslararas ı Ürün Tasarımı Sempozyumu
düzenledi. Sempozyum bildirileri kitap olarak

eğit im vermek üzere Endüstri Ürünleri Tasarımı

yayımland ı.

Anabilim Dalı kuruldu.
198z-IDGSA. Mimar Sinan Üniversitesi'ne
dönüştü .

Endüstri Sanatları Fakültesi Endüstri
Tasarı mı Bölümü, Mimarlık Fakültesi Endüstri
Ürünleri Tasarım ı Bölümü olarak de~işti.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim da lında
yüksek lisans ve doktora programı açıldı.
1983-ITÜ Mimarlık Fakültesinde endüstri _
ürünleri tasarımı bölümü kuru lması yönünde
bir komisyon raporu hazırlandı .
1984 - K u r u l u ş çalışmaları

1975'te başlayan, 1978'de resmen kurulan, 12 Eylül
1980 sonrası çalışma ları kesintiye u ~raya n
Endüstri Tasarımı Derne~i (ETD) kapandı.
198s-Marmara Üniversitesi GüzelSanatlar _
Fakültesinde Endüstri Ürünleri Tasarım ı Bölümü
kuruldu.
1986-Kelebek Mobilya tarafından 50. yıl
etkinlikleri çerçevesinde "Konutun Donatımı"
konulu araştırma ödülleri verildi. ödül alan
çalışmalar yayımlandı.

1988-End üstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Ankara'da kuruldu.
1989-ITÜ Mimarlık Anabilim Dalında _
Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek lisans
programı açı ldı.

199Z-ETMK Iasa... dergisinin ilk sayısı _
Eylül 199z'de yayımlandı. Dergi, Eylül 1994'e
kadar üç sayı çıktı.

1980- ICSIO Akdeniz Ülkeleri Bölgesel
Grubu Hazırlık Top lantısı Ekim ayında
Milano 'da (ıta lya) yap ıldı. Toplantıya
Türkiye'den ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasa rım ı
Bölümü ça~rı lı olarak kat ıldı. ODTÜ Endüstri

Ürün leri Tasarımı Bölümü lisans programı

Ürünleri Tasarım ı Bölümü, ı csı n ' e yardımcı

açı ldı.

üyelik başv urusunda bulundu; bir yıl sonra
Helsinki'de yap ılan ICSIO 12. Genel Kurulunda
ICSID yardımcı üyeli~ine kabul edildi
(Asatekin, 1981).

.

198z - lsta n bul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde, "rasarlama (Dizayn)
ı. Ulusal Kongres i" düzenlendi. Kongre
bildirileri kitap olarak yayımlandı.

1993-ITÜ Mimar lık Fakültesinde Endüstri -

1994- ETMK 'nın düzenlendi~i

"Designers' Odyssey" Türk Tasarımcının Serüveni SergiSi
Ankara'da Yapı Fuarı beraberinde aç ıldı. ETMK
nE!snE!l ll

199s -lzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesinde yüksek lisans düzeyinde
eğitim vermek üzere Endüstri Ürünleri Tasanmı

Anabilim Dalı kuruldu,
1995-Sanayi Bakanlı~ ı ve Türk Patent
Enstitüsü tarafından yürütülen endüstriyel
tasarı mların korunmasına yönelik kanunun
hazırlık çalışma lanna ETMK aktif olarak kanldı .
Endüstriyel tasarımların korunmas ına yönelik
kanun hükmünde kararname Haziran 1995'Ie

Kauna/fıar

1111
Asatekin, Mehmet ( 1979). "Türkiye'de
Endüstri Tasarımın ın Ge l i$t irilmes ı. " M imarlıll,
n. i, s. 84.
a setek in. Mehmet (198 1). "ICS ID ve
Des ign ·SI. " M imarlıll . n. 7. ss. 19- 21.
Cezar, Mustafa (1983). "Güzel Sanatlar
Akadem isi'nden 100. Yılda Mimar Sinan
Üniversitesi'ne." GüZlI Sanatlar EAitimindt
100 ytl. Mimar Sinan Üniversitesi Yayın ı No:
3. Istanbul: Mimar Sinan Üniversitesi, ss. 5·

84.
Çapan, Cevat ('987). "'Sadi öı iı' :
Sanatç ının

1997 -0 DTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Ana bilim Dalı nda yüksek lisans programı

Bir Dost Olarak Portresi. " Sanat
ve Sanat EAitimi. Güzel Sanatlar Fakültesi
Yay ın ı , say ı 3.
Er, H. Alpay (1993). "The State of
Des ign: Towards an Assessment of the
Development of lndustrlal Design in
Turkey. ODTO Mimarlıll Fallü /ttı l Dtrgiı /,
c. 13, n. 1-2, ss. 31-51.
Küçü kerman, Önde r ( 1970). "Iç
M imarlık . ,. Mimarlıll, n. 2, ss . 34-36 .
Küçükerman, Önder ( 1974). "50
y ılda lçmi marhk ve Endüstri Ta s a rı m ı
Olgusu. " Akadtm/, n. 8, ss. 150- 183.
Küçükerman, Önder, M. Asatekin ve
Ö. Aka lın (1979) . "Des ign in Turkey."
Meeting Paper. UNIDO -ICSID India 79 ,
Design for Development. Nationalinstitute
of Des ign, Ahmedabad, Hindistan.
Munro. David K. ve Senrn oere! ( 1972).
"Endüstri Ta sa rı mı. Yap ı Endiütriı / , n. 8,
ss . 23- 40.
jules. Arthur J. (1988). Tht Amtrican
Dtıign Adtltnturt . Cambridge MA: MIT Press.
Reid. John (1978). The State of lndustnal
Des ign in Develaping Countries: A Report on
the Pilot Miss ion to Indla, Pakistan, Egypt and
Turkey. February -April l978. UNlOO i EK 57.

açıldı.

id. 78-7582.

yayımlandı.

1995-Eylül 1995'te Tayvan'da ICSIO
Ulus lararası Tasarım Kongresi kapsamında
düzenlenen TlDEX '95 U luslararası Tasarım
Sergisine ETMK 200 diyadan oluşan bir
gösteriyle katı ldı.
1996- ITÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü tara fı ndan 13-15 Mart 1996 ta rihleri
arasında "Tasarımda Evrenselleşme' başlıklı

Ulusal Tasarım Kongresi düzenlendi. Kongre
bildirileri kitap olarak yayım landı.

2.

1996- ITÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Anabilim Da lında doktora programı açıld ı .
1996-Bir vakıf üniversitesi olan Yeditepe
Üniversitesi'nde Güzel Sanat lar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Ta sa rı m ı Bölümü lisans
program ı aç ı ldı.

1998-ITÜ Endüstri Ürünleri Ta s a rı m ı
Bölümü tarafından 9 Haziran'da "Türkiye'de
Endüstri Ürünleri Tasarı mı E~ itim l : Sorunlar
ve Öneriler" başlık lı seminer ve panel
düzenlendi.
nE!snE!h l
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Ciri,
Ta,.r~lim.i

_ herhangi bir
__~ itimci grubuna şu soruyu sor a yı deneyin:
~
_. ... , ı _. (il yeri , (H)
konumu ve (iii) rolü nedir? Içlerindeki alaycılar
için yanıtlar sırasıyla (i) "nerede ki?", (jj) "çok
da yüksek deQiI", (iii) "varmış g ibi
davranıyoruz" olabilir. Fakat pedagojik bir
açıdan baklldlQında durum çok daha ciddi
ve karmaşıktır . Durumu incelemek ve bazı
yapıcı eylem önerileri getirebilmek için Ilk
bakışta çelişik duran üç hipotez sunmakta
yarar görüyorum:
i . Hipotez: EQitimin bütününü kurgulama
ve bilgilendirme clana ğma sahip olması en
mümkün bilgi birikimi 'teori'dir.
2 . Hipotez: öreltıkle mimarlıkta teori
üzerıne birçok kitap bulunmasına ve her
okulun belli bir 'teori' ya da ' t a r ı h ve teori '
eQitiml vermesine karşın, bu kitapların ya da
derslerin tasarım ~itimini ya da ~encilerin
genelolarak eQitimini önemli ölçüde ya da
yaratıcı bir biçimde bilgilendirdlQlne dair
elimizde pek kanıt yok.
3. Hlpotez: En genelde teorinin olanaklannı kullanmak (i. Hipotez), özelde de tasanm
ve mimarlık ~itım indeki durumu iyileştirmek
ıç ın (2. Hipotez), bu alanlarda 'teori' olarak
bilinen paradigmalar, söylemler ve kurallar
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bütününün dışına çıkmak zorunda kalabiliriz, '
\
Genelolarak, bu sayılanların o~uşturduQu
bütün, deQil giderek karmaşıklaşan global
bır toplumda yürütülen tasarım pra)~lerlnln
talepleriyle, çaQdaş pedagojinin talepleriyle
bile başa çıkabilme yetisine sahip degildir.
Gözlemlerden yola çıkarak varııa ~,bu
hipotezler bazılddialan ve tavır alışları, teo).;
tasarım, mimarlık. egitim gibi bazı anahta
k a v ra m l a rı n bell! bir kavranış şe klin i
yansıtıyor. Bunları biraz olsun açarken ş im
dilik aşaQıdaki varsa y ım ve öngörülerle

<,

,

yetinee~im :

Öngörü i
Seçkinci olmayan ve tüm i n s a n lı Q a hitap
edebilen bir mimarlık ve tasarım kavramı
(ömeQin 'mimari'-'yapı' ikilemine düşmeyen
bir tasarım kavramı),
Öngörü 2
Profesyonel ~timin amaçlannı aşan bir ~itim ,
Öngörü 3
Ne biçim yaratmada kullanılan pragmatık bir
araçtan Ibaret bir teori, ne de çabucak ödünç
alınan 'kıssalardan ' ya da sahte felsefi önermeIerden oluşan bir teori.
Efltııı Beklentiler
Tasarım ve mimarlık eQitiminln pratlQinde teori ve tasanm ~t iminden beklenenler her zaman asimetrik olmuştur: Teori, tarih
n l!5nl!ll J

\,

ve sosyal bilimlere dayalı derslerin (tekn ik
derslerin de) statü, içerik, metod ve aQırlık
verilen noktalar açısından kendilerini sanal
bir 'tasarım merkezine' göre ayarlamaları
beklenir. Bir başka deyişle kendilerini tasarım
proje çalışmalanna uydurmaları beklenir. Bu
tür dersler tasarım stüdyosunun eşitlerı olarak
deQiI de, onun hizmetinde ya da destekleyicisl olan dersler olarak görülür. Tasarım
projelerınde başansızlıklar çoQu zaman şu ya
da bu destek dersine yüklenirken, başarılar
geneııikle yürütülen stüdyo eQltiminln
kendisine maledilir!
Bu eşitsiz ilişki içinde ve eQitimsel
süreçler ile bunların sonuçlarının deQerlendirilmeslnde güvenııir bir metodun
yokluQunda, stüdyo ~itiminden beklenenler
diQer derslere kıyasla daha belirsiz ve örtük
kalıyor. Üstelik, sanki yukarıda öne sürülen
gözlemleri ve önyargılı gibi gözükebilecek
saptamaları desteklerceslne, bütün bunlar
.~yük bir oranda ateorik bir biçimde ~itim
pr.t1Qini ve söylemini oluşturuyor .
DoI~lsıy!a, bir ~itim programının belli
ögelerinden nebeklenirse
, beklensin, bunlar
eQitimin diQer ögelerinden,ya da eQitimin
genel amaçlarından soyutlanmamalıdır.
Aksine, mimarlık ve tasarım eQiti;nıııden
beklenenler öyle bir kurgulanmalıdıı ki, bu
beklentiler teori, tasarım ve dlQer müfredat
ögelerinin var olandan daha bütüncül bir
çerçeve içinde etkileşmesine yol açmalıdır ,
Daha özele inerek, ele alınan iki alanda
(yani tasarım ve teoride), şimdilik bunları
bilinçli bir şekilde birbirinden ayrı tutarak,
aşaQıda belirteceğtm davranış degişik/ik/er in i

öneree im.
a. Teori 6tretimi Ozorine Önm vf Ön.rm.l"
i, Teori öQretiml mimarlı ve tasarım
teorilerinin ötesine geçmelı. Mimarlık
dünyasını anlamak ve bu evrende hareket
etmek için önce Dil nyayı tanımalıyız,
MimarlıQın evreni ya da Dünya tek bir
kavramsal çerçeveye ya da disipline indirgenemeyeceQinden, var olan mimarlık teorilerinin ilgilendiQi konular ve nesnelerin
ötesinde mimarlıkla ilişkilendlrilebileeek bilgi
birikimlerini genişletmeliyiz ,
nesnelll

Teori için hangi tanım kabul edilirse
edilsin, bu tanım, meşhur mimar ya da
tasarımcıların söylediQi herhangi bır söze, bu
kişilerin bir cümlelik demeçlerine ya da
'deneysel mimarlık' olarak geçinen grafik
yeniliklere indirgenmemeli. Bu tartışmanın
amaçları çerçevesinde, en asgarı teori tanımı,
biraz da eklektik bir biçimde şöyle formüle
edilebilir: Teori. tutarlı bir şeklide test edilebilir, tartışılabilir. karşılaştırılabilir, karşı
çıkılabilır, yeniden üretilebilir, analiz edilebilir
yeni bilgi ya da anlayışlar üreten biraraçtır .
3. Teori yalnızca varsayılan doQruların,
doQruların koşullannın koyulması ya da
öncelikle pratiQe hizmet veren pragmatik bir
araç olarak görülmemelı. Teori aynı zamanda
bir düşünme, anlamlandırma, tasarlama tarzı
ve aracıdır .
4. Dolayısıyla teori öQretiminin amacı
yalnızca mevcut teorileri aktarmak d~il aynı
zamanda teorize etme yeten~ini özendirmek
ve yaygınlaştırmak olmalıdır .
5. Tasarım, mimarlık ve bunların karmeşık baQlantlları üzerine teoriler üretmek,
bunların karmaşıklıQınl ve birbirleriyle
ilişkilenmelerini irdelemeyi, ancak bunu
yaparken, ele alınanı basitleştirmeyi deQil
karma ıkla tırma i amaçla.malıdır-,
bo Tıuanm 6jrefimi 0uri1Hl öneri "" 6rwmift.r
i . Tasarım stüdyosu, profesyonel bir
tasarım ofisinin neredeyse bir kopyası olarak
görülmemelidir. Sanılanın tersine bu ikisi
arasında çok az ortak nokta vardıı; çünkü
eQitim, öncelikle, para kazanma deQil
öQrenme çabasını içerir.
2. Tasarımın aracı neredeyse evrensel bir
şekilde ve pek de eleştirilmeden, çizmek olarak
düşünülür. Ancak tasarımc ılar aynı zamanda
çok konuşup biraz yazan, giderek artan bir
şekilde bilgisayar kullanan ve kendi büyük
fikirlerini anlatmak ya da dinleyicilerini etkilemek için hiçbir araç bulamaısa beden diline
başvuran insanlardır, Dolayısıyla, grafik olanın
ü s tü n lü ğü nü öne sürmek yerine, onu daha
akıllı, eleştirel ve teorik olarak kullanmalıyu .
Nasılolsa bir biçimde kullandlQımlZ dlQer
iletişim olanaklarını ihmal etmek yerine onlan
baştan katmahyız. Daha özlü bir deyişle,
2.

"

[Fatma Korkut arşivi]

genelde e~iti m, özelde de tasarım stüdyosu,
çok ortamlı, çok araçtı . çok söylemli ve çok
disiplinli olmalı.
3. Stüdyo e~itiminin baskın bir şekilde
deneyimsel ve deneyselolduğu varsayımı
kendi başına yetmez. Bu ~itim aynı zamanda,
proje teslim tarihleriyle sın ırlanmayacak bir
biçimde açık uçlu olm alı , o labildiğince
profesyonel ofislerdekinden daha az araçsal
olmalı ve eleştire l bilgiye çok daha sağlam bir
şekilde oturmalı -aks i halde, tasarım
eğitiminin, teknik ve mesleki bir öğrenimin
ötesinde akademik bir eğitim o lduğu
yolundaki iddialar anlamını yitirir.
4. Tasarımın bilgi dönüş türen, araştırma
benzeri bir etkinlik olduğu düşüncesine
haksızlık etmeden, tasarımı daha araştırma
temelli yapmalı, dolayısıyla teorinin ve bilginin
d~erini daha çok takdir etmeliyiz. Meşhur ya
da tuhaf binalar, endüstriyel ürünler, özel
teknik konular ya da teori üzerine ne kadar
ayrıntılı araştırma yapılırsa yapılsın ya da
bunlar ne kadar kaynak ya da promosyon
yaratırsa yaratsın, bu durum sadece bir okul
çatısı altında meydana geldiği için otomatık
olarak egitimsel bir değe r taşımayabilir. Bu
tür çalışmalar, bir okulun stratejisinin parçası
haline geli p öğreticilerin ve ö~rencile rin
çalışma la rına ekleml enmemişse ve bir biçimde
açık bir egitimsel amacı yoksa, pekala başka
ortam ve kurumlarda da yapılabilir .
5. 'Proje,' 'tasarı ma' eşdeğer bir sözcük
olmaktan çok öte bir anlam ve içerik taşır.
Projeyi, belki de sahip oldu ğumuz en iyi karar
verme araç larından biri olarak görüp,
pedagojik açıdan kullanmaya devam ederken,
onun amacın ı ve içeriQ'ini genişletmeliyiz.
Örneğin, tasarımı içeren egitimsel projeler
geliştirmek mümkün, ancak bu da yeterli
de~iı. Projeleri, tasarım projelerinin içerdiklerinin ötesine geçen pedagojik ve sosyal
amaçlarla donatmak ve ayn ı zamanda zenginle ş tirrnek mümkün.
Herkeslçin Bir 'Eğitim Projesi'
Yukarıda sunulan gözlem ve önermelerdeki ortak kanı şu: Bir yandan tasarım"
tarzı ile teorize etmeyi tle c;gretmeyi amaç·
larken, bir yandan da teori yoluyla bilgilen-

dirilmiş

bir tasarım egitimini amaçlamalıyır.
Böyle bir yönelim için gerekli ön koşuller ilk
bakışta tartışmaya yol açmayacakmış gibi
görünse de, uygulaması çok da kolay de~iı.
Bu çabada, teori, mimarlık, tasarım ve kentsel
planlamada birincil amacı büromsu projeler
d~i1, ~itim olan egitimsel projeler geliştirmek
verimli olabilir.
Teori iyi tasarımı 'garanti' etmese de. en
azından 'iyi tasarı ma' engelolan koşul larm
bilincine vardırabilir. Teortze edebilmeyi bir
tasarımc ı davranışı olarak yerleştirebilirsek,
kavramların, düşünme biçimlerinin, medyatik
ve ideolojik takıl mal arı n rolü konusunda da
bir bilinç yaratabilir, tasarlanmış ürünlerin

e g
~

•

•

t

i

C ha r les

L,

i

m

karmaşıklığını hakkıyla anlayıp saygı duymay ı
sağlayabiliriz .

Son olarak söyleyeceklerim, bazı insanlara çok aşikar, birçoğuna çelişkili, bazılarına
da aşırı gelebilir. Ancak, inanıyorum ki gerçek
eğitimciler için,
i . Egitim, mimarlık, planlama ue
tasarrmdan daha önemlidir.
2. Egitim, tasarım pratlginin önündedir.
Varsayımsa lolarak konuşursak . 'iyi'
mimarlık, tasarım ya da planlama, iyi bir
eğitimi garanti etmeyebilir (iyi bir eğitimin ,
ne kadar önemli ve gerekli de olsa, iyi bir
mimarlığı, tasarımı ya da planlamayı garanti
etmeye yetmeyebileceği gibi). Fakat çok daha
güvenle iddia edebiliriz ki iyi ve teori yoluyla
bilgilenmiş bir eğitim, en azından insanların
bu vasat, acımasız ve çelişkili dünyadan
anlamlı anlamlar çıkarmalarını ve onunla
daha dürüstçe ilişkiler kurmalarını
sa~layabilir.M

çevtren. Özlem Er
. 8u yazlnm ilk. hali /99/ yılında Paris'tt ACSA
Kongresinde sunu /muş. Inttrchang, dergisinin
6/1991 sayısında Ile bazı dılişikliklırle yazarın

Arehitterural Educat ion (Londra: Question Press.
'992, SS. 32 ·38) kitabında yayımlanm ıstı: 'EAit/ms, l
Proje' (educational projtct) kavramı üzerint bkz.
N. Teymur, "Architt ctural Hiıtory as fducational
Objtc''". Hardy, A. vt N. Ttymur (der), Archittctural
History and tht Studio, Londra: çuesı to» Prtss.
1996, H . 26-65.
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daha koloy
satılabilmeleri için ürünleri daha iyi
gös teren kozmetik bir servis olarak
görülüyordu; o kadar da önemli degiidi.
Şim di ise birdenbire çok önemli bir şey
olarak a lgılan maya başladı. Biz
tasarımcılar için bu harika. Öteyandan,
bir ta sarım e ğ tt imc is ! olarak bu beni
kaygılandmy or, çünkü eğer t a sa rı m
o kulla rı ögrencilere entelektüel düzeylerde çaltşmayı ögretmezlerse, yalnızca
becerilert, formla oynamayı, çizim ue
artistik da u ra nış ı ögretmeye devam
ederlerse, ögrencileri beklenen rollere
hazırla m ıyorlar demek tir.
Bugün öğrencil ere çalışt ık ları kuruma
ya da ş irkete getirmeleri gereken üç ş ey
olduğunu söylüyorum. Birincisi, bilmek
zorunda olduklan temel bilgiler ve beceriler
top lamı. Bu, onları tasarımcı yapan şeydir:
temelde, kavramsallaştır ma ve görselleştirrne becerilerini kapsar. Öğrenciler,
başkalarına ya da kendilerine att bir fi kri
alıp, onu insanların eleştireb ileceql bir şeye
dönüştüreb ilmelidir . Sonuç, iki ya da üç
boyutlu, durağan ya da dinamik, mono ya
da multi-medya olabilir. Istenilen, bir şekilde
fikirlere form verebilmek ve-ren iyisi- fikirlerle
ortaya çıkabilmektir.
n e sne Ul

t a s a rı m,

Ow e n

Bu temel uzman laşma d ır. Ö~rencilere
söy ledi~im diQer iki şey nispeten yeni. Bu üç
şeyden Ikincisi, ekip olarak çalışma
becerisidir. Bu, gerçek bilgi ve deneyim ister
....adece "ekip ça lışmasını seviyorum" d eğ il ,
grup dinami ği bilgisi, bir grup insanın bir
arada ça lış ması nı n ne demek olduğu ve lider
o lma nın ne demek olduğu. Üçüncüsü ise,
tasa rım işi ni çeşitli Insa nlarda n o lu şan
bir gru bun birlikte ya p m a sı nı sağ laya n
metodolojidir. "Hadi hep birlikte çalışalım"
demek ayrı , bunu yapabilmek apay rı bir
şey. Bilgiyle ba şetme yolla rına, onu doğru
yer ve zamanda kullanma yollanna ve ekibin
bilgiyi kull anış ın ı optimize etme yollarına
ihtiyaç var. Tasanm metodlan ve Structured
Planning gibi araçlar i nsanları n bir arada
a k ıl lıca ça lış malarına yardı m edebilirler.
Işte böyle bir no kt ad ayız . Bunu bir
perspektife koyarsak, artık tasarı ma çok
büyük bir gereksinim duyan ve bu gerçeği
farkeden bir dünyaya ba kıyoruz . Özellikle
i ş dün ya sı, tasarımın kilit mesele olduğunu her geçen gün daha çok anlı yor.
Bu, o eski "stil" düş ün ce si değil , daha üst
bir tasarım dü şün ces i. Aynı zamanda,
t asarımda , profesyoneller ve eğitim
cilerin çoğu hala Memphis d ünyasında
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getiniyorlar; o dünyanın getirdi!ji ötgürlükle
ve ditginlenmemiş ötgürlükle ge len
sorumluluk eksikli!jiyle birlikte. Bu iyi de!jil.
Bunun tasarım mesle!ji için anlamı, kendi
alanlarımıtdan bir bölümünü başkalarına
kaptınnak olabilir. E!jer endüstrinin üst d üzey
tasarım düşüncesine ihtiyacı varsa ve
geleneksel tasarım disiplinleri bunu
veremiyorsa, endüstri bunu başka bir yerden
sa!jlayacaktır. E!jer okullar, ö!jrencilerine tüm
bunları yapmayı, ürün tasarımında, iletişim
tasarımında, mimarlıkta, tasarım mühendisli!jinde ve dl!jer tasarım disiplinlerinde
ö!jretmiyorlarsa, gerekli konuları içeren ders
programları di!jer disiplinlerde ortaya
çıkacaktır.

Bunun şimdiden gerçekleşti!jini görebilirsinit. Bu yeni becerinin çok kritik bir
parçası olan Insan faktörü ya da ergonomi
başka alanlarda da gelişiyor: Psikoloji,
mühendislik, bilgisayar mühendisli!jinin batı
alanları. Yatılım geliştirme becerisı ve
bilgisayar destekli tasarım için ortamların
kurulması başka alanlarda da kendini
gösteriyor; bilgisayar grali!ji, bilgisayar
mühendlsli!jinin sa!jlam bir parçası, başka
bir alanda gönnemit çok toroArayüt tasarımı,
geleneksel tasarım disiplinlerinin dışında
kendine pek çok yeni alan buluyor. Benzer bir

bugün "görselleştinne" olarak bilinen
şey tasarım kökenli de!jiL. Bu alanda önde
gelen dergilerden birinin editörü bir elektrik
mühendisI.
Tasarım disiplinlerinin büyük bir bölümü
yeteri kadar bilim, matematik ve teknoloji
ö!jretmlyorlar. Birçok tasarımcı teknik olarak
yetersit. Bu da olan bitenin bir başka ürkütücü
yanı. Dünyanın sitln varlı!jınltı birdenbire
farkedip sonra da pek de bır şey yapmadı!jınızı
itlemesi, hiç farkedilmernekten daha kötü
olabilir. Dünya, blzden. her zamarı sahip
oldu ğumuzu düşündü!jümüt düteyde
performans göstennemiti istedi!jinde buna
hanr olmayabilirit.
Tahmlnlmce, bugün dünyadakı okulların
ço!ju ö!jrencilerl bu çeşit hedeflere uygun
biçimde hazırlamıyorlar . Bu, tasarım için çok
ciddi bir problem. Bite Ötgü becerilerin
ço!junu başka disipliniere kaptınp, kendimiti
yalnıtca stilist olarak bulabilirit. Belki de
Memphls ve Postmodern devrim kendini
gerçekleyen bir kehanettir, belki de
tasarımcılar yalnıtca el işçilerıdlr. u »
şekilde,

fll- - - metin
----------•

Bıı

Owın 'layaptlll

Fatma Korkut'un Char/ts Lo

bir sOy/ts/dtn almmıştır. Soy/tşinin

tam mnn / Eylül 1994 'tr TasAo.. dtrgls;nin J. sQylSfndQ

"Tasartm Alanı- basf/lıyla yayımlanmıştır .

-

-

ve
.T e .v f i k

B a i C i O il. i u

Düşünürleri ça!jlar boyunca u!jr~tıran

ve metodolojik her türlü bilgi ve bilgi akışının
teori ve pratik ikilemi, bır Ikilem olarak hala üretildi!ji ve sa!jlandı!jı alan de!jerlendirgeçerli olup olmadı!jı sorunuyla karşı kaıııya. mesine girer. Yanı. sanat ve tasarım tarihi,
Dilbilim çalışmalarının yo!junlu!junu sür- felsefe, ekonomi, işletme, algılama, psikoloji,
dürdü!jü ve iletişim teknolojisinin toplumsal metodclo]t ve benteri nitelikteki dersler,
gündemin ana maddesini oluşturduğu bır ö!jrencilerin, tasarımlarını bir ba!jlam Içinde
ortamda, teori ile pratik arasındaki dlyalo!jun geliştinnelerinl sa!jlar. Her tasarım nesnesinin
önemini götardı etmek hiç de do!jru bır varoluşumunu olurnlayacak, nedenselll!jini
tavımuş gibi götükmüyor. Bu dönüşümün,
açıklayacak, tartışacak, sergileyecek, eleşfelsefi ba!jlamda irdelenmesı ve Teori-Pratik
tirecek ve sorgulayacak kavramsal birikim
sorunsalından Teori-Iletişim-Pratik
'Teori' sayesinde şeklllenlr, Ö!jrent eort
üçlemine geçiş başlı başına bir
ciler, kişisel bir tasarım anlayışı
inceleme konusu. Yazımızın
edinmek ve geliştinnek için bu
amacı böyle bir Işlevi yüklenbirikimi zerlarlar. 'Pı.tlk', bir
mek de!jil. Ne var ki sonuçlar
tasarımın gerçekleştirilmesi
ne olursa olsun, tasarım
için gerekli maddi üretimin,
e!jitiminde akademik progfitiksel, mekanık, elektronik,
ramların, Teori-Iletişim-Pratik
teknik, teknolojik eylemler
üçgeni ekseninde döndü!jünü pratik
lIetl,lm bütünü içinde oluşum süreçiddia etmek pek de yanlış olmasa
lerini kapsar. Stüdyo ve proje
gerek. Nitekim bir tasarım e!jitimi
çalışmaları, ahşap, metal ve plastik
programında verilen dersleri üçlü bir
atölye e!jitimleri, model, prototip ve maket
sınıflamaya tabı tuttu!jumutda, her birinin
yapımları pratl!je yönelık beceri ve denebu kavramlar kapsamına kolayca girdi!jini yimlerin katanıldl!jı alanlardır. Mesleki
söyleyebiliyorut. Şimdi kavramları tek tek ele aktivitelerin başarı ile yerine getirilmesiiçin
alıp, programlara nasıl yansıdıklarına kısaca
vaıgeçilmet olan bılgı ve beceri, köklerini
de!jinelim.
teori ile prati!jin sa!jlam temeller ürennde
'Teori', tasarım e!jitimi çerçevesinde, ö!jrencilere aktarılmasından alır.
yaratıcı süreçlere gerekli düşünsel, kavramsal
' lı. ti,l m' Ise, bir anlamda, 'Teori' ve
nesneL ı )

e--
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iletişim kurulmasına yardımcı olabılecek

derslerden bazılarıdır.
Teori-ıletişim-Pratik

üçgeninde kesin bir

kut uplaşmanın oldu ğu , eğitim programında ki

her birimin, bu üç tanımlamadan birinde yer
aldı(lı söylenemez. örneğin ekonomi ve işletme
dersleri teorik çalışmadır ama pratikten
ba(lımsız düşünülemez.

Ilk

bakışta çelişkili

gelebilir; ne var ki

tasarımda

kavramsal d üş ün üş ü geliştiren
teorik dersler oldu ğu kadar prati(li geliştiren
teorik dersler de vardır . 'Malzeme bilgisi'
teorik bir çalışma olmasına ra(lmen do(lrudan
do(lruya pratikle ve üretimle ilgilidir. Dolayısı
ile Teori-lletişim-Prati k eşkenar üçgenini
etkileşim alanı olarak algılamak ve konuları
içerdikleri Teori-iletişim -Pratik değerlere göre
konumlandırmak yararlı olacaktır .

Aynı şekilde,

teori

-

-(16

malzeme
bııgı.

pratik

i

iletişim

i

'Pratik' arasındaki diyalogdur; iki yaka arasın
da sınırsız köprüler a(lı, karşılıklı etkileşim
alanı ve o alan üzerinde kurulmuş ba(ldır, O,
hem kavramsalolanın gerçeğe d önüşmesinde.
hem de gerçekleşme sürecinden türeyen
kavramsal birikim ve deneyimin teoriye geri
dönmesinde en vazgeçilmez araçtır.
Iletişimin de(lişik boyutlarda işl evler
yüklendi(lini varsaymak yanlış olmaz .
Örne(lin, bir zanaatkar ya da bir sanatçı için
teori, pratik ve ilet işim tasarım sürecinde
birbirleriyle tamamen bütün leşebilir. Iletişim,

tek kişilik, bireysel üretım süreçlerinde Içsel
bir olgudur. Başkaları devreye girdi(llnde,
bilgi birikimi oluşturmada, geliştirmede,
yaygınlaş tırmada , belgelemek gerekti(linde
iletişim bambaşka bir düzeye sıçrar . En basit
teknik bilgi aktanmından en karmaşık anlaşma
zeminine kadar gen iş bir spekturumda fa rk lı
iletiş im eleman ları görev yüklenir. Bu durum
tasarım eğitimine de yansır. Teknik ve sanatsal
çizim, bilgisayarla tasarım, foto(jraf, video ve
film kullanımı , yabancı dil çalışmaları değiş ik
düzeylerde, farklı amaçlarla, farklı kişiler le
nl!snl!l

maket yapımı , ö(jrenciler
için, bir yandan atölye deneyimi kazandıran
bir alıştırma, bir yandan tasanm düşüncelerini
geliştirme aracı, öte yandan da sunuş mal zemesi olarak, bilgi aktanmına yarayan, güçlü
bir iletişim kayna(lıdır . Bu nitelikleri gözönüne
ehndı ğmda. her maket. özelli(line göre, üç
belirleyici nokta arasında, en uygun koordinatlara yerleşir .
Işte, bir tasarım e(litimi felsefesi kurmak
veya var olan bir programı analiz etmek için,
programı oluşturan derslerin yo(lunlu(lunu,
a(lırlı(lını. konumunu yukarıdaki üçgene
referans!a belirlemek, açık bir perspektif elde
etmek için gereklidir. Endüstriyel tasarım
eğitim inden bir örnek verebiliriz: E(ler prati(le
ve pratik a(lırlıklı teorik bilgilenmeye öncelik
tanıyan bir program hazırlarsanız, ortaya öyle
bir tasarım bölümü çıkar ki. çalışmalarda
teknik ve mühendislik yan belirleyici olur.
Iskoçya'da Napier College buna örnek
verilebilir. Ö(lrencl çalışmalarında tasarımın ,
yeni bir biçim arayışıyla birlikte mühendislik
alanında da kendini göstermesi ve bu alanı
teknik buluşlarla zenginleştirmesi beklenir.
Sanat a(lırlıklı okullardaki endüstriyel
tasarım bölümlerinde öncelik prati(le,
prezantasyona yönelik iletişime, stile ve biçime
kayan teorik bilgilenmeye dayanır. Yenilik,
aykırılık . bireysel yaklaş ım, alışılmamış
nl!sneL'

biçimsel arayışlar ço(lu zaman teknik ve
mühendisli(le ilişkin kaygılardan ba(lımsız
olarak gelişir. Şüphesiz her programın, kendi
ıçınde bir amacı, hedefi. rasyoneli ve en
önemlisi, pazan vardır . Dolayısıyla , programların birbirlerine göre üstünlü(lü söz konusu
değild ir. Önemli olan, gereksinimlerin, sosyal,
teknolojik ve ekonomik potansiyellerin, 'eğitim
pazarı 'nın gerçekçi bır de(lerlendirmesini
yaparak program hazırlamaktır .
Türkiye'de. kapitalist sistemlerde eği
timin bir üretım süreci, okulların da e(litim
fabrikaları oldu(lu fikri, yeni yeni pazarlanmaktadır. ooı:ıru ya da yanlış, eğitimin parayla
alınıp satilan bir metaya d ön üşt ünild ü ğ ün ü
görmezlikten gelemeyiz. E(ler bunun olumlu
bır etkisi varsa, o da, eğitim programlarının,
,a(lın değil- günün gerçeklerine dayanarak
hazırlanması ve sürekli gözden geçirilerek
de(liştirilmesidir . Bunu yapmazsanız talep,
yani bölüme başvuran ö(lrenci sayısı düşer .
bölümü açık tutmak ekonomik olmaz ve bölüm
kapa tılır . Bu yıl Middlesex Ünıversıtes l'nde
iç-mimarlık. seramik ve ÜTÜn tasarımı bölüm-

lerinin kapatılmasında oldu(lu gıbı'
E(litim programlarının dinamik bir yapı
içinde sürekli gelişmesi artık kaçınılmaz .
Özellikle iletişim teknolojisindeki patlama,
tasanmsüreçlerini ciddi boyutlarda etkilerneye
devam ediyor. De(lişik e(litim modelleri sürekli olarak aranmakta ve denenmektedir.
Ingiltere'de, Sir Ron Dearing Komitesi'nin bir
buçuk yılda hazırladı(lı on ciltlik rapor,
Temmuz ayında hükümete sunuldu ve rapor
do(lrultusunda bazı kararlar hemen alınarak
yürürlü(le kondu. Ingiltere'de yüksek ö(jrenim
artık ıng ilizler ıçın de paralı. Işte tüm bu
gelişmelere ayak uyduracak bir tasarım
programı, e(litimin belkemi(lini oluşturan
Teori -Iletişim-Pratik üçgeni Içindeki dengeyi
yeniden gözden geçirirken. etkileyici faktörleri
Iyi saptamalıdır . Bu faktörler toplumların
yapısına ba(llı olaca(lından,

hazırlayan

programı

ö(lretim üyelerinin koşulları analiz
ve de(lerlendirme gücü, ileri görüşlüıü(lü.
önceliklerin saptanmasında ve planlamada
vazgeçilmez bir erdemdir.M
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19J6'da Akşehir'de dolan Namık Arkun, Ankara
Gazi rtrhiye Enstitüsü'nde resim-sanat ölretmen/ili "itimi aldı tl, Çtlitli mırdt res im -iş
6Arttmtnl/Ai yaptı. 1962 'de dtvltt buysuyla gittili
Hamburg Güul Sanatlar Akademistrıde (Almanya)
heyllel IJt endüstriyel tasarım alanmda yü/tsd
lisans derecesi aldı. Bu dönemde Almanya tl,

Ingiltere'ae açılan

yanında heykeltraşlı!jınıı, resimlerinız, takı
tasanmlannız. otuz yılı aşan sanat ve tasanm
e!jitimeill!jinlz, özellikle de "temel tasarım"

Türlu)e), döndükten sonra ilk alanında y,*,nlaşmış mimarlık hocalı!jl deneyimlerlniz var, Bu maceranın nasıl başlayıp
olarak ızmir Elitim Enstitüsü'nd, Resim Bti/ündi ç alıştı: Daha sonra Egt lIt Dokuz Eylül gelişti!jinl bize anlatabilir misiniz? Hiçbir
rsiteler! Mühendis/ik-Mimarltk Vt Güzel örnek kimsenin bulunmadı!jı bır alanda çalış
a t!ar FaIlülte/erinde temel tasarım, strhtst mak fikri nasıi oluştu? Ö!jrenim gördü!jünüz
r m ve ptrSptktif. endüstriyel
gorsel e!jltim kurum larından ve bırlıkte çalıştı!jınız
dama, tasarım metod tle teoriurt gibi aerster e!jitimcilerden söz eder misiniz?
erat. /9lS'a, Egt OniClt'sitısi Güzel Sanatlar
Nomık Arkun: Ben 1957 yılında AnkoFakültısi'nde '"Endüstriyel Tasarım Oriinlerinde
ra'daki o zamanki adı Gazi Terbiye Enstitüsü
Form Oluşum,,"u Ile Formun Kalitesini Etkiltytn olan ve yaparak ö!jrenmeye dayalı bir sanat
Fal/tor/trin Irdelenme Yeintemltri'" başltklt doktora e!jitimi veren E!jitim Enstitüsü'nden resim-iş
tezin! tamamladı. 1982 ytlmda Dokuz Eylül
ö!jretmenl olarak mezun oldum ve çeşitli
Onitltrsitesi Mimarlık Bölümü Endiistri Orünltrl
illerde ö!jretmenlik de yaptım . Bu e!jitim
Tasarımı Anabilim Dalmın kurulmasmdR gÖrtll
yıllarından Türkiye'de seramik tasarımı
Rldı; aynt bölümdt lisans, yüksd lisans tle doktora
alanında ilk çaba sarfedenlerden Hakkılnet'in
d"slıri verdi. Namık Arkun resim Ile heyktl
ya da dl!jer hoca larımdan Arif Kaptan'la Refik
çalısmalarryla birçok sergiyı kattıdı; 1973 yılında
heyktl dalmd", Deıılıt S"'s arı 6dülü aldı. Yurtiçi Eplkman'ın ad ın ı anmak isterim, Derken 196ı
yılında o yıl sadece dört kişiye verilen bir
iii yurtdısmda üretilen endüstriyıl tasarımiarı,
bursla Hamburg'a gittim. Hamburg Devlet
t",kı til aksesuar tasarımları iii anıtsal çellrt
diJzınlımel,,1 olan Arkun halın, Dokuz Eylül
Güıel Sanatlar Akademisi'nde tam 12 yarıyıl
Onilltrsites; Mimarlık BÖliJmünde olrttim üyısi kalarak hem heykelıraşlık hem de endüstriyel
olarRk çRlısmaktad".
tasarım diplomalarını aldım , Endüstriyel
v,

:

,

ödüllır aldı.

.
1:

r

tasarım yarışma/arına katıldı

Con Özcon: Sayın Namık hocam, bildi!jimiz kadanyla Türkıyede endüstri ü rüjıleri
tasarımını akademik ve profesyonel anlamda
meslek olarak seçen ilk kışl lerdensinlr. Bunun

tasarım,

n e SnE!ll l

i

,

tasarıin alanını ben seçrnedim, aiiililı' benı

seçti diyeblliri2. Obölüme belli bir el becerisı
ve çeşitli malıemelerle uygulama yetene!ji
olan ö!jrenciler alınıyordu . Benim Gazi'deki
e!jitimim de bu temele dayandı!jılç ln belli
bir yatkınlı!jım zaten oluşmuştu , Endüstrıyel
tasarım bölümüne o yıl al tı ö!jrenci alındı
ve beş Alman Ile birlikte tek yaba ncı ö!jrenei
ben vardım. Hochsehüle für Bıl dem e Künste
Hamburg, 1967'de kapatılan ve Ilduhaus'tan
sonra yirminci yüzy ılın Ikinci yans ın ın endüstriyel tasarım alanında en etkin e!jilim
kurumu olan Ulm'deki okulun ilkelerl nın
uygulandı!jı b ır yerdi. Ben burada Ulm'de
de ders vermiş olan bir Tomas Maldonado'
nun, bir Gui Bonsiepe'nirı ya da Max Bill sn a üs trıue
gibi, Kurt l ondenberg gibi. Aidem ir
teserım
Mavigner gibi beynelmilel anlamda önemli
hocalann ö!jreneisi oldum./Mx BiII'l ewelki ayrıca/ıif
yıl kaybettik, çevre ve çevresel tasanm an!fişi/ere
layışını bize aşılayan o olmuştur, Kendisi
hem endüstriyel tasa nmeı, hem heykeltraş. b i t;...Jj.B/;e·n
hem de ısviçre'de önemlı bir parlamenterdi. deni!. geniş
Aynı zamanda bizim okulun da direktörüydü. Hepimizin bildl!ji ve bence ölümsüz Ifi tlele r c e
bir tasarı m olan o dökülmez mürekkep paylaşılan
şişelerinin tesanmcısı Wilhelm Wagenfeld
ve Wolfgang Tümpel de hocalarım a rasın sosyal bir
daydı . Hatta Kurt ıondenberg'in o dönemde
auuertııuetır.
n e sne lll

,
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bugünkü anlayışlar üzerinde önemli etkileri hala
vardır. Ulm'dekt okul ise ömeQin Tomas Maldonede 'nun ya da Gui Bonsiepe'nin tasa rı m ı
~rtk aüpıj re-!
semiyotik açıdan ele aldığı yenilikçi çalışmalara
sahne ol m uştur. 1953'de Hannover'de açılan
endüstri yel ürün sergisinde tanımlanan
ilkeler en güçlü bir biçimde bu kurumda
ekol leşrn iştir. Bugün bir Braun, bir AEG'nin
ürün lerini bu anlay ışlardan baQımsız
olarak değerlendirmek ola naklı deQildir.
Benim de hoc alıQıml yapan bir Ma. Bill,
bir wolfgang Tümpel bu an lay ış ı
ge li ştiren kişiler olarak elbette beni de
•
etkilemişlerdir. Özellikle 30 yı l d ır
s ü rd ü r d üğ ü m "temel tasarım " eğ i
timciliQimde bu kurumların ilkeleri
hep yer almıştır. Türkiye'de endüstri
ürünleri alanında ilk doktora çalışması örneklerinden biri olan
"Endüstriyel Tasanm Ürünlerinde
Form Oluşumunu ve Formun
Kalitesini Etkileyen Faktörlerin
Irdelenme Yöntemleri" başlıklı
tezim de aQırlıklı olarak Al\ '\"
manya'daki bu ekollerden
ı.!~ l fJ
yola çıkı larak hazırlanmıştır.
--ı.oJ..\. \
eö: Türkiye' ye döndüQünüz yı ll ar, bizde de
endüstri ürün leri tasarımın ın gerek eQitimde
gerek endüstride yer edinme çabalarının
başladlQı yıllar olmuştur. Siz bu etkinliklerin
ne kadar Içinde ne kadar dışında yer

....

çauıf.btçak '''kımı

prototip. piriJ'lÇ+k8p1ama
(üretlidil
'çatal -tııç_k t..k ımı .

luran

te"

kullanım lık
ufthansa ıçın tasarl andı

l
(iJrell ldl)

yazdlQı

"Papier und Form " adlı k i t a b ın d a
benim de iki çalışmarn yer almıştır.
eö: Almanya'daki eQitim sürecini biraz
deta ylandırabil ir misiniz? Bunu şunu n için
soruyorum: Türkiye'de endüstri ürünleri
tasanmı eQitimi veren ve bizlerin de yetişmiş
olduQu kurumlarda Bauhaus bir ekol olarak
önemli bir yer tutar, ancak bunun devamı pek
getirilmez. Olm'deki kurum ise bir iki satı rla
geçiştirilir . Almanya'daki eQitiminiz bu tasanm ekolleriyle ne derece ilişkili, onu merak
ediyorum,
HA: Almanya'da genelde ta sar ım disipli nleri. özelde de endüstri ürünleri tasanmı
açısından iki önemli kurum ve ekol gelişmiş tir.
Ne yazıktır ki bu iki kurumun da farklı nedenlerle de olsa kellesi istenm iş ve her ikisi de
k ap a n m ı şt ır. Bunlardan birincisi Bauhaus
ikincisi de Vlm 'dek i "Hochschüle fü r
~--'-....~estaltung"dur [1955-1968 ]. Bauhaus kapandı
ya da kapatıldıktan sonra laszlo
Moholy- gy, Paul Klee gibi eQitimciler Amerika'da chi o'da Bauhaus geleneQini devam
ettirm ışler ve u gelenek Amerika'dan tekrar
Avrupa'ya. hat laponya'ya dek uzanmıştır .
Günümüzde de t eskimişlik ya da aşı lmışlık
eleştirilerine rağm
bu kurumun ve bu kurum
ı n s a nl a rı nı n tasa mın en temel doQ'asına
e~lmiş oldukları g rçeği yads ınamaz. Sanat,
zanaat ve makina stetiğ ini bir tasarım ürününde toplama nündeki bu ça lışmaların

k.-ı

..petl. mas ıf lumCı,
(M n ü retı ldl)

',11"

..iat" ,,,kımı , I OmO,
ple..111as sftp1ar

aldınız?

\

/
'dalı döndü'ı<.\~t\ ~~

A1ınA~ya kUl aldım, 'KC)~. ~~~
'tAn ıe
• '
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"il sadece atolye enebil~c: L
deg. de Anad oII at ure
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\ııyord~'"
zamall

yenn

U.

Müdür, odasından kaf~ıru.U2~p

"Beş

diye

tanesi kırmızı olacakı"

Anada!
nesne l ı l

~

aşagıya

b agınr
~ i ve b eş tane

kırmızıt a boyanırdı.

HA: Tam içinde yer aldı ğımı iddia etmeyeceQim, ama tam anlamıyla dışında da
ka lm adım . O zamandan bugüne hep
ya kının da yer aldlQ ıml söyleyebili rim.
Almanya'dan döndükten sonra Koç'tan
teklif a ldım. Koç'un o zamanlar
Kartardaki fabrika deQiI sadece atölye
denebilecek yerinde Anadollar
üretiliyordu . Müdür, odasından
kafasını uzatıp "Beş tanesi kırmızı
elecek!" diye aşaQ ıya baQırır ve beş
tane Anadol kırm ızıya boyanırdı.
Tasarımc ı olarak bu koşullarda
çalışmak yerine belki gençlikten,
belki idealizmden, belki de enayilikten ben akademisyenliQi
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ve hocalıQı seçtim. Ya da Ankara veya Istanbul'u deQil de lzmir'i seçtim. Tüm bu süreçleri
hem meslektaş. hem tasanmcı, hem de dostum
olarak paylaşan sevgili Yavuz Seçkin' de bu
tür tercihleri yapanlardan birisidir. Senin
yaptıQın türden tercihler de buna benziyor
ve bunlar bugün bizi bir araya getiren şe yler
zaten. Ozamanki seçimlerimin bugünümü de
etkilediQini görüyor ve zaman zaman "keşke"
demeden de edemiyorum aslında . Ancak bu
seçimlerimin olumlu sonuçları da olmuştur.
Izmii de güzel sanatlar ve endüstriyel tasarımın yüksek öQrenim kurumlarında yer
almasında önemli katkılarım vardır . Ben
heykeltraşım demesem de ızmir ve çevresinde
bilinen pek çok heykel gerçekleştirmiş imdir
ve ödüllerim vard ır. Ben ressamım demesem

de Devlet Resim ve Heykel Galerisi'yie pek çok
özel ve resmi koleksiyonda resimlerim vard ır .
Sizin kuşak lar endüstri ürünleri tasarımcısı
olarak pek tanımasalar da Almanya 'da
Lufthansa için plastik yemek takımı ya da
Kaiser fotoQrafçllık için kaQıt giyotini gibi
bey-nelmilel patentli ürünlerim olduQu gibi,
Türkiye'de de Beko'nun ürettiQi saç kurutma
makinalarından çeşitli sobalara dek herkesin
görünce tanıd lQı pek çok üründe benim
imzam vardır. Güzel sanatlar fakültelerinde
özellikle resim bölümlerinin oluşturulması ,
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık fakültesi
bünyesinde de Endüstri Ürünleri Tasarımı
Anabilim Da lın ın kurulması benim bu
tercihlerim sayesinde mümkün olmuştur .
Ne yalan söyleyeyim bütün bunlar bir
bakıma beni yormuştur da. Bugün ben
biraz negatif bir insan olarak deQerlendirilirim. Sen de bilirsin, ne zaman
bana gelsen hep biraz olumsuz yargılarla
karşılaşmışsındır . Bunun nedeni biraz da
bu zor meslekte bir şeyler yapmaya
çabalamanın insanı çok y ıpratmasıdır.
Bizim kuşak, de ğil kendisinden sonraki
kuşaklara , kendi kuşa ğma bile "dizayn"
kelimesinin an lamını açıklamakta zorIa nmı şt ır . Bugün varolan endüstriyel

no 'Yrd. Doç. ",avuz Seçk m,
' ressam, tasa rım' "
ızm ir

Yüksd Td nolop Enstitüsü Endüstri
Orün fe r; Tasa rımı Anabilim Dalı Baska n ı.

nesneb l

..
tasanma ya da sanata dair eQitim kurumları kurulurken öyie anlamsız zorlukiar, öyle anlayışsıziıklar, öyle kaprislerle
yüz yüze kalınmıştır ki Namık Arkun'a
negatif deniyor.., bu yüzdendir.
CÖ: Bu birikiminizle siz çoQunlukla
mimarları eQittiniz. Bazı mımarlar da
endüstri ürünleri tasarımı alanına kaydılar
ve bizim kuşaQı da çoQunlukla onlar
eQittiler. Bu 'üreci nasıl deQerlendiriyorsunuz?
NA: Türkiye 'de endüstri ürünleri
tasarımı bölümleri Ankara 'da ODTÜ'de,
Istanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi 'nde
ya da o kadar olmasa da ızmir 'de Dokuz
Eylül Üniversitesi 'nde mimarlık fakülteleri
bünyelerinde kuruldular ve hocaların çeQunluQu da mimarlık nosyonuna sahipti.
Halen de öyledir. Her ne kadar ben mimarlık
fakültesinin bir elemanı olsam daYil"'ek.
lisans düzeyinde endüstri ürünleri tasarımı
dersleri de vermişimdir. Halen de bizim
fakülte bünyesinde bir endüstri ürünleri
tasarımı programı mevcuttur. Ancak uygun
fiziksel koşullar ve yetkin akademik kadrolar
bir türlü yaratılamadıQı için lisans düzeyinde
hayata bilinçli olarak geçirilmemektedir.
DoQrusunu y a p a c a Q ın ı z koşullar y a r a t ı l nesneb l
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hep yanlış olacaktır.
Benim tercihim, olmayacak ya da yanlış bır
şeyler yapmaktansa, hiç yapmamak do~rul
tusunda olmuştur. Ve bence mimarlık bünyesinde endüstriyel ürün tasarımı anca k bır
noktaya kadar gelışebilir. Endüstriyel tasanm
içinde sanatın yeri de sınırlıdır. Endüstriyel
tasarımın daha fazla serpilip gelişebilmesi
için do~rudan endüstriyel üretim ile ilişkili
mühendislik disiplinleriyle desteklenmesi
gereklidir. Hatta mühendislik disiplinieri
altında endüstriyel tasarım nosyonunun
geliştirilmesi çok daha verimli sonuçlar bile
do~urabilir . Hindistan'da da Ingiltere ya da
Amerika'da da endüstri ürünleri tasarımı
e~ itimi uzun yıllardır verilmektedir ve
ço~unlukla teknoloji ile ilişkili enstitülerde
ya da mühendislik destekli multl-dlsipliner
yapılar içinde kurumsallaşmaktadır. Bizde bu
noktaya gelindi~i henüz söylenemez. Ancak
yapı lanları da yanlış olarak de~erlendlrmek
ne benim ne de kimsenin haddi d~ildir. Bu
açıdan bakıldı~ında senin de yer aldı~ın ızmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki Endüstriyel Tasarım Programı d~ bir mantıkla

ele alınmış gibi görünüyor. Ancak her şeyin
bugünden yarına olumlu gidec~ini de kimse
iddia edemez. Önemli olan bundan sonra atı 
lacak adımlann do ğnı atılması, bundan sonra
yanlış yapılmamasıdır .

CÖ: Türkiye'de endüstri ürünleri tasanmı
mesle~inin bugünkü durumunu olumlu ve
olumsuz yönleriyle nasıl de ğerlend lnycr
sunuz?
NA: Her şeyde oldu ğu gibi makro ölçekte
bir e~itim ve meslek politikası üretilmiyor
olması olumsuzlukların en büyü~üdür. Endüstriyel tasarım ayrıcalıklı kişilere özgü bir
yetenek d~i1 geniş kitlelerce paylaşılan sosyal
bir duyarlılıktır . Bu duyarlılı~ın üretici olsun,
kullanıcı olsun toplumun her kesimine yaygın
laştınlması devletin görevlerinden biri olması
gerekirken devletin kendisi tasanm konusunda
en büyük kötülü~ü yapmaktadır Türkiye'de.
Hepimizin hayatına şu ya da bu şekilde girmiş
olan o Devlet Malzeme Ofisi'nin ürünleri bile
bizde bir tasarım duyarlılı~ının gelişmesine
engelolacak ölçüde kötü, kaba ve çirkin
ürünlerdir. Endüstriyel ürün tasanmının d~ası
gere~i pek çok olumsuz lu~u içeren ürünler

i

Türkiye'de uzun yılla r boyunca devlet tarafından topluma empoze edilm iş lerdir . Benzer
bir biçimde Tekel ürünleri de toplumda bu
ürünlere dair duyarlılı~ın (öm~in daha ileri
düzeyde bir Içki ya da zevk kültürünün)
gelişmesini engeııemiştlr. Orta ö~retimde
çocu ğun önüne bir vazo dolusu çiçek koyup
resmini yaptırmakla ya da tam anlamıyla
"saldım çayıra ..." mantı~ıyla da bu duyarlı 
lıkların geliştirilmesi mümkün de~ildir.
Öm~in Avrupa yüzyıııarın birikimine sahip
bir ortam içinde kendi kuşak larına tasarım
kültürünü görgü yoluyla aktarırken bizde
mevcut zevkler, estetik ya da rasyonel ve
teknik duyarlılıklar iyice köreltilmektedir.
Bu duyarlılıklar zevk ve araştırma ürünü bir
çevre içinde yaşamanın sonucu gelişebilir .
Mimari açıdan en çirkin binalar devlet eliyle
yapı lan ortaokul ve lise b inaları oldukça,
bu binalarda yetişen kuşaklarda bir form
ve tasarım duyarlılı~ı aramak abestir. Bu
kuşakların dinledi~i müzi~in de şu andaki
tercihlerinin ötesinde olmasını bekleyemezsiniz. Olaya milll tasarım gibi bir
mantıkla da yaklaşılmamalıdır. Endüstriyel
tasarım, adından da anlaşılaca~ı gibi
endüstriyel yöntemlerle üretilen tasarım
demektir. Makinayı Türkiye'ye kurarsın o
formu ürettirirsin, Almanya'ya ya da Afrika'ya kurarsın yine o formu elde edersin.
Ancak tasarımda beıırley lc ı olan temel
form duyarlılı~ını sa~lamadıkça ve
endüstriyel üretimle ilişkisini kuramadıkça
olumlu bir sonuç alamazsın . Siverek'e de
ızmir'In Alsancak semtıne de aynı biçimsiz
ilkokul sırasını getirip korsan ne milli ne
de evrenselolursun, sadece her iki yerde
oturan çocu~a da kötülük etmiş olursun.
Bolivya'da bile oradaki ormanıardan
üretilebilecek ilkokul sıralarının tasarımı
için k a p sa m lı çalışmalar gerçekleşt i
rilirken bizde bunlar yapılmaz da bizdeki
tasarımcılar bir "sony" ya da bir "BangOlufsen" den daha yetkin tasarım lar
yapmaya soyunurlar. Yaptıklan da onların yaptı~ını bozmaktan ileriye gitmez.
Bizde yapılanları bir çeş it kendi kendini
tatmin etme çabası olarak de ğerlerın 1! 5n~ 11 1

dirrnek de mümkün.
Bugün endüstriyel ürün tasarımcılı~ı
Türkiye'de on yı l öncesine göre prestiji çok
olan bir meslek olarak de~er lendirilebili yor .
ODTÜ çok yüksek bir puanla ö~renci aldı bu
yıl. Ancak p lansızlık ve politikasızlıktan
kaynaklanan bu gibi durumlar gelecekte bir
hüzüne de yol açabilir. Bugün Avrupa ve
Amerika 'da tasarımcı enflasyonu vardır ve
ço~u tasarım cı da Işsizdir. Türkiye'de bugün
var olan bir avuç tasarımcının mesleklerini
hangi endüstriyeltasanm koş u l l a rı nda sürdürdükleri de belli d~i1dir , sanayi kuruluşlarında
tasarımcılar henüz tam anlamıyla meşruiyet
kazanmamışlardır. Ancak Gümrük Birli~i. Ortak
Pazar ya da global endüstri ilişkiler i kaçınılmaz
olarak mevcut sanayi kuru luş ları bünyesinde
profesyonel tasarımcılann istihdam edilmesini
gerektirecektir. Burada da tasanmcılann nlteli~1 önemli bir ölçüt olacaktır. E~itim -~retim
kurumlannın gerçek d~eri de o zaman anlaşı 
labilecektir.
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tabla ve sap plastık
bıçak çelık

ölçü cetvelı eloksal alümınyum
tum elemanlar dememtab ı

bizde yoktur. Ve belki de en önemlisi tasarım
nosyonunun endüstriyel üretim nosyonuyla
birleştirilme s i d i r . Bizdek i mühendislerin
"dizayn" kavramından anladıklan çok larklı
ve endüstri yel tasarımın do(lasına aykırı bir
şeydir. Yine de endüstri kuruluşları yüzlerce
mühendis arar da bir tane tasanmcı talebinde
bulunmaz. Mühendisler de mühendislik yapmaz, işçilerin ve makinaların başında vardiya
nöbeti tutarlar. Yani demek istedi(lim endüstriyel tasarımda olumlu bır adım atılmak
isteniyorsa bence mühendisler tasarımcı kafasıyla, tasarımcılar da mühendis kalasıyla
yetiştirilmelidir. Belki bu biçimde mühendisler
de vardiya amirli(linden kurtulur ve gerçek
anlamda mesleklerini icra edebilirler. Tabii
endüstriyel tasanmcılar da böylece meslek-

_OL
dem ır çUbuk, plflnç
kırynak konstrüksiyon

yüksek lık :

2.5 m

TRT Yarı,mıı Ödulu

cö: Peki sizce idealde yapılması gereken
ve mevcut koşullarda yapılabilecek olan neler
var?
NA: Inan benim ömrüm bunları düşüne 
rek ve geceler boyu uykusuz kalarak geçtI.
Hala da bunun devam etti(lini söyleyebilirim.
Yine de önerebileceklerim lazla iddialı şeyler
olamayacaktır. Öncelikle tasanmın bir duyarlı
lık olarak toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştırılmas. gerekiyor. Bu da daha önce
söyledi(lim gibi daha çocukluktan başlayan
bir çevre, kültür ve e(litim poıi tikas ı olarak
ele alınmalı . Endüstriyel tasarım hem üretken
hem de teknik ve estetik zeka gerektiren bir
meslektir. Bizde ise üretici niteli(li olan zeki
kişiler sözde takdir edilirlerken ço(lunluk
taralından da hoş karşılanmazlar aslında.
Unvanın meslekten önemli olmadı (Iİ bir
ortamda yaratıcılı(la maddi ve manevi deste'
sa(llanmadıkça endüstriyel tasarım mesleçt
ilerleyemez. Benim idealim Türkiye'de sanayi
odalarının, ticari kuruluşların, üretici kurumların ve yüksek e(litim kuruluşlarının tam bi
uzlaşma halinde ba(llmSlZ ve interdisipline
dizayn enstitüleri kurmasıdır . Bunun örnekleri. _
Hindistan'da da, Bulgaristan'da da vardır.ı:':;::"
:::
nesneL. )
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lerini hakkı yla yerine getirebilecek donanıma sahip olmuş
olurlar, bence.
Ve yine bence, endüstri ürünleri tasarımında izlenecek
politikalar bir ölçeksorunu olarak da ele alınmalıdır . Önümüzde bir ıtal ya örn eği vardır ki Türkiye koşullarına da uygun
düşmektedir. ıtalya, orta ve hatta küçük ölçekli atölyelerinde
endüstriyel yöntemler uygulayarak ve tasarım olgusunu
geliştirerek bugünkü yerine gelmiş tir. Endüstriyel ta sarım
sadece devasa endüstri kurumları içinde deği l. endüstriyel
IS ayar a ltın
ameUs taşlı
üretimin geçerli olduğu her ölçekte işletme için geçerli bir
Inci sartıaçlı
olgudur. Bugün siz gençler hep bir Arçelik. bir Vestel, bir
•
Raks gibi büyük ölçekli iş letme lerde tasarım yapmanın
koi)'.
22 eyer a lt ın
hayalini kurarsınız. Oysa bence tasarım an lay ışı onlar için
ııy1 a$' ve Inci
olduğu kadar ızmir Karabağ lar 'daki ya da Ankara Mobil yacılar
Sitesindeki atölyeler ölçeğinde de ele alınmalıdır . Türkiyedeki
Bugün siz gençler hep bır
tasarım c ı mevcut koşu l
Arçelik, bı r Vestel, bı r Raks
larda asla gerçek leşti

.....

rerne yeceği tasarım ların

i

yerine, bu koşullarda
hemen hayata geçirebileceği ürünlere yönelmelidir. Seninle de hep
konuşuruz ya, "sony'den
daha iyi televizyon yapmaya çalışmak yerine
soba küreği yapalım, ama
endüstriyel tasarım ürünü olsun" diyorum ben.
ıtalya bunu yapm ış tır ve
endüstriyel tasarımda
haklı bir yer edinmiştir.
Türkiye'nin de koşulları
buna daha uygun görünüyor. Tabii bundan sonra
ya pı laca klarda da işin çoğu siz genç tasarımcı ların sorumlu luğunda olacak tır. Ben he yecanı nız ı s ak ın kaybetmeyin
derim. Çünkü ben kaybeitim. Yer kavgası , tabure kavgası,
atölye bulma çabası derken işin özü kaçtı gibime geliyor.
Zaman zaman hiç inancım kalmamış gibi hissediyorum
kendimi.
cö. Aman hocam bizim moralimizi bozmayın. Biz sizin
moralinizi düzeltelim siz de bize destek olun Istiyoruz. Üstelik
sizin gib i insanlarla kerşılaş tıkçe aksine seviniyoruz. Ei
yordam ıyla ilerlerkentecrübeleriyle bizlere yol gösterecek
o kadar az Insan var ki.
NA: Çok teşekkür ederim.
CÖ: Asıl tüm meslektaşlarım adına ben teşekkür
ediyorum. Tekrar görüşeceğiz . l/ll
Ekim /996, ızmir

gıbı

büyük ölçekli

Işletmelerde tasarım

yapmanın hayalını
kurarsınız.

Oysa bence
tasarım anlayı şı onlar ıç ın
olduğu kadar ızmır
Karabağlar'daki ya da
Ankara Mobllyacılar
Sıtesındekı atölyeler
ölçeğtnde de ele alınmalıdır.
Türkiye'deki tasarımcı
mevcut koşullarda asla
gerçekleştl remeyeceğt

bu
koşullarda hemen hayata
geç irebileceği ürünlere
yönelmetldlr,
tasarım ların yerıne,

n e sneL.l

s
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Soulnitri Varadara;an:
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H. Alpay Er._Özlem .E r
Haziran 1996'da ıstanbul'da düzenlenen Habltat
/i toplantısı için Türlliye'ye geltn soumtırı Ile Sofit
Vara"Artllan çifti ile dost/Ulumuz üy elerimizden Alpay
Er'in giri$imiylt internette baştadı. ıstanbul'dan sonra
Ankara)' ı da ziytlret tden tasarım" çift, Ankar" ET!AK
grubu ile tamst, ve OOTO Endüstri Orün/tri Tasarımı
Bölüm ünde 1996 bahar dönem; fii ri/erine katıldı .
Doçent Sourn itri Varadarajan, Yeni Dt/hi'de
Hindistan Tdnoloji [nItitiıs ü (tndtan Institute of
'tc"nology DelII i) Makina Mühendislili Bölümü
Endüstriyel Tasarım yüksek lisans programında ötrrtim
üyesi. 1961 dogumlu olan Yara"artlian, mak ina
mühendiJligindtki lisans tlitimindtn sonra Alımmabad
Ulusal Tasarım Enstitüsü'nden (Nat/ona/ lnstitute of
Des ign) endüst riy el tasarım diploması almış. 1991
yılm da bu rslu olard japonya'da Hitachi elektronik
firmasrnda a lt ı ay sureli bir çaltşma gerçekleştiren
Varadarajan'm profesyonel urün tasa rımı ça tış ma 
la rı n ı n ya n ıs ıra Yeni ö e ttı ı Planlama ııe Mimarltk
okulu endüstriyel tasarrm yuksd lisans program l1l ın
/ı azırla n m as ı dahil olmd üzer« önemli bir eAitim
deneyim i de ııar.
1996 yılmda Ingiltere'de tasarım eAitim i
konusunda kapsamlı incelemelerde bulunan Soumftri
Varadarajan, son olarak Mayıs 199,'de lzmir Yükstk
Tdnoloji Enstitüsü Endüstri Orün/eri Tasarımı
programının davetlts! olarak ızmirde "Endüstriyel
Tasartm EAitlmi ve MühendisiikMile "japon Endüstrisi
ııe EstetiAi" basıtkıt iki seminer verdi. Bu söyleş i
metn' 199fi'daki Ankara ziyareti sırasında Nesne""n
ilk saytsl içinA/pay!lt Oz/em Er tarafmdan kendisiyle
yapılan sôylesiden süzüferd oluşturuldu.
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NESNEL: Kısa Türkiye deneyiminız in
ışı!jında Türkiye ve Hindistan'daki tasarım
e!jitimi yaklaşımlannı ka'll l~tırabilir misiniz?
sv: Türkiye'de daha çok Avrupa etkisi
hissediliyor. Avrupa ve Hindistan arasındaki
fark ya da Avrupa'da eksik olan şey, Avru'
pa'dakl tasarım e!jltlminln yeterince ciddi,
disiplinli olmaması. Amerika için de aynı şey
söylenebilir, biraz tembel bir e!jltim. Oysa
Hindistan'da çok ciddiye alınır . Tasarım
e!jitimini doktora yapıyormuş gibi a lırsınız.
Biraz takıntılı bir yaklaşım . Ö!jrencinln her
zaman az zamanı olduO"u varsayılır ve her
projede ö!jrenci her şeyi yapmak zorundadır .
Dersler projelere ba!jlı uydular gibi ele alınır.
Genellikle bir dönemde iz . hafta sonunda proje
üzerinde yo!junlaşmaya başlanır. Proje
çalışması dmıerden daha önemlidir. Böyle
olması da do!jru zira teorik bilgi yeterince
güçlü de!jil. Hindistan'da endüstriyel tasarım
programlarının hiçbirinde derslere vurgu
yapı lmaz.

NESNEL: Örne!jin ergonomi, tasarım
metodları gibi dersleriniz yok mu?
SV: Evet,lakat hepsi stüdyo temelli."
Öm~in, bir çamaşır makinasını alırsınız ve
ergonomik açıdan analiz edersiniz. Fakat
mesela ergonomi üzerine bir dizi ders
almazsınız . Stüdyo aracl1ı!jıyla. kritik alarak
nesneL. ı

ö!jrenirsiniz. Ders verilmedi!ji için entelektüel
düzey çok yüksek de!jil. Ö!jrencinin insiyatil
almasına. kendi araştırmasını yapmasın a çok
önem verilir. Yeni malzemelerin tanıtımııç in
derslerimiz var. Ama genel olarak teorik bilgi
üzerinde lazla bir vurgu yok.
NESNEL: Tasarım tarihini de aynı kategoriye koyuyor musunuz?
SV: Ilginç aslında. Tasarım tarihinde
ot u rm uş , lormal bir e!jitim yok. Ö!jrenciler
tasarımcıların de!jll ürünlerin tarihin i
ö!jreniyorlar. Örne!jin beyaz eşyaların tarihi
üzerine ödevler yapıyorlar. Gidi yorlar,
k ull a nı la n teknolojiye, ta sarım stilierine
bakı yorlar. Her şeyaslında ders gibi yapılan 
dırılmış, anca k i ş i n ço!ju aslında ö!jrencl

seli ıılst&ml. Urunün üzerinde &rafık anlatım )'a da LED
kuUMı lmaml, ; ı, ık. !)jr! ,üç üniteliinin ünriooe. dilen
me LCD eiuwııın (1otapfta; ~ .. blok olarak g6rfIıı,j)Or)
alt ıncıı )'er aları ık ı .krlllk kutleden )'ayıhyor. Nippon
CoIumbIa ((>enon). Shlrakırwı. Japonya. 1992.

metodoloji de!jlşece k. Sanırım derslere daha çok
yer verilecek. Stüdyo görevleri daha uzaktan
kumandalı hale gelecek. Ö!jrencilerle ilişkiler
şimdiki gibi yakın olmayacak. Şu anda hocalar
ile ö!jrenciler arasındaki ilişki çok yakın . Ö!jrencinin
her adımında soru larını yanıtlamak ya da destek
vermek Için yanındayız .
Bir konuya baktı!jında ya da anlamaya
ça lış tı!jında, genellikle bir çerçeven vardır ; konu
politikayla veya ekonomiyle ilgili olabilir ya da
bir tasa rım problemi olabilir. Bu anlamda Ulusal
Ta sarım Enstitüsü'nde alınan e!jltlm çok ilginç.
Ele aldı!jın bir konuya en baştaki ilkelerden yola
taralından yapı lıyor.
çıkara k yaklaşıyorsun. Bir projeye baş larken bir
NESNn: Ö!jretim kadrosunun rolü nedir? ürün seçmene izi n verm iyorlar. Bir alan
SV: Stüdyo saatleri var. Örne!jin benim seçebilirsin. Vani bir projeye başlarken, örne!jin
ders yüküm çok lazla. Stüdyolara giriyorum. ben kamu "!jlı!jı üzerine çalışaca!jım diyorsun.
Ayrıca üç ders veriyorum. her biri haftada
Daha sonra kamu sa!jlı!jı nedir onu tanımlı
7' şer saatten. Stüdyolarda proje tanımları
yorsun. Bu alanda kritik noktalar nelerdir? Etkin
ya p ı l d ı k t a n sonra ö!jrenciler gelip neler
bır çözüm ıçın gerekli araçlar nelerdir? Bütün
bulduklarını anlatırlar. Analiz aşamasında
bunları açık ladl!jınlZ zaman araçla rdan
onlarla birlikteyim.
bahsedebilecek bir noktaya geliyorsunuz. Bir
NESNEL: Vani ö!jrencllerle ilişkin iz araç seçip ona temel ilkelerden bakablll oldukça yakın.
yorsunuz . Bütün ölçütleri sınayıp. aracı
SV: Enstitü, aldı!jımız ö!jrenci sayısını de!jerlendirdikten sonra "bu işini yapmıyor"
iki katına çıkarmak istiyor. D zaman tabii diyebilirsiniz. Çünkü gereklilikieri a.b.c.d
n e sneL,')
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Delhl'de yiyeatk saııın bır sokak ıatcı,ı . lJaradarejan 'ın
SOll.aktakl tasMm çözümlerinı bet&eleyen "Kamusal Alanda
Tasaf ım- kOflUlu l t1regl(let'\ a ra$t ırmasındBn .

yeni

olarak saptadınız . Bunun sonucunda yeniden
tasarlamaya başlayabilirsiniz . Aslında çok ilginç bir
yaklaşım. bir bakıma eleştirel bir tasarım yaklaşımı.
Fakat ne yazık ki Enstitü bu yaklaşımı yavaş yavaş
terkediyor. çünkü ö!jretim kadrosu perspektifinden
bakıldı~ında çok yo~un, çok zaman gerektiren bir
,
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Pvt.

Şimdi,

Bruce Archer diyor ki tasarım birçok
de~işimden ge çmiştir : so 'Iarda insanlar
tasarım şunu yapmalı diye düşünüyorlardı,
şimdi bizim ta sarımın yapması gerekti~lni
düşündü~ümüz şey bu. Benim s öy ledi ğim ise
"sizin ortaya koydu~unuz tasarım anlayı "

başkasının işidir .

_ .....

=

ue., Yeni Delhı , 1990-91.

~

Ürünün kullanıcı ile kurdu~
ilişkiyi tasarladıktan sonra ürünü mühendislik
grubuna veriyorsunuz. Mühendislik grubu o
kadar iyi yapılanmış ki. bunu yapabiliyorlar.
Öm~in, sekiz yı ldır televizyon setleri tasarlı
yorsunuz. Bu demektir ki, bu sekiz yıl boyunca,

Batıda farklı hiyera~ik

organizasyon yapılanna uyum
sa~layabilmeleri Için d~iştirildi. Bu yapılann özelli~i
kişilerin daha ben merkezli ve dolayısıyla topları
tılarda daha az şey başarabiliyor olmalan. Bu yüzden
herkesin kendi odasına gitmesine ve orada eş zamanlı
mühendisll~i bilgisayarlarla yürütmelerine izin

. .

~.

i"'-"-

yaklaşım . Benim e~itim aldıqım dönemde bu
yaklaş ım kullanılıyordu. Gerçekten sizinle yaşayan
bir yaklaşım . Benim Hindistan'daki birçok
meslektaşım birçok probleme bu temel yaklaşımla

bakar diyebilirim. Hepimizin ~itiminde tasanma
problem çözme etkinli~i olarak bakış var.
NISHn: Bruce Archer'ın yaklaşımını benim"
.
.
sryorsunuz yanı .
sv: Çok genel anlamda, belki. Aslında ciddi
çekincelenm de var. Bruce Areher'ın Hindistan'a
gel işini ve endüstri yel tasarımın gelece~i
hakkında konuşmasını ele alalım ömeçm: tasarımın rolü ya da tasarımın tanımı açısından
temel ilkelerden yola çıkarsanız, onunla kesinlikle
ayrı düşünebilirsiniz. Fakat Bruce Archet't
anlamaya çahşırsanu ki ben bunu denedi m,
görürsünüz ki kendisi Ingiliz endüstriyel
tasarımının sözc üs üd ür. Şunu rahatlıkla
söylebilirim ki Ingiliz endüstriyel tasarımı
ölüdür . Ingiliz endüstriye l tasarımının
Hindistan'da, Japonya'da ya da Almanya'da
oynayabilec~i birrol yoktur. Geçmişte birrolü
oldu mu? Bu sorgulanabilir. Fakat bu tarihsel
bir problem. Ingiliz endüstriyel tasarımcıları
dünya üzerindeki ürün kültürünü etkiliyorlar
mı? Bu da kuşku lu.
NESNII.: Fakat Ingiliz tasarı mc ılar dünya
pazarında aranıyor ve oldukça iyi işler buluyorlar!
sv: Do~ru, fakat bu ikincil bir konu.

ş indan kuşku

duyuyorum ." Tamam, sırf
metodolojik açıdan bir ürünün nasıl tesarlanabilece~ini tartışabiliriz . Öte yandan e~er
siz bana endüstriye l tasarım yo~unlaştı~ı
noktayı de~iştirmell, daha mühendislik
yönelimli olmalı, eş zamanlı geli ştirme gibi
kavramları daha faz la göz önüne almalı
derseniZ, ben bu iddiayı tamamen reddederim. Derim ki, bu sizin perspektifiniz.
NESNII.: Sizce bu Ingiliz perspektifi mi?
sv: Bence Ingiliz perspektifi. Bir ürünün
eş zamanlı m ühendish ğ: ürün geliştirme
sürelerinin çok kısa olmasını isted i~iniz zaman
gerekli. Eş zamanlı geliştirme herkesin kendi
odasında oturup kendi i ş i n i yaptı~ı ve
birbiriyle konuşmadı~ı bir ortamda gerekli
olur. Japon tasarımında , tasanmın özelleşmiş
rolü öyle ki, tasarımcı ürünü kullanıcı için bir
araç olarak görselleştiriyor . Bu tasarımcının
işi. Tasarım estetik bir yolculuktur, o kadar.
Japonya estetik açıdan çok duyarlı bir ülke.
Hem de güzellik sözcü~ünü kullandıklarında
düzeni kasteden Batılı ülkelerden çok daha
fazla . Bu araç nasıl üretilecek, o başkasının
işi. Tasarımcı ona karışmamalı. Çünkü bunu
yaptı~ında kendi temel görevine haksızlık
etmiş olur. Bu temel görev insanların ürünü
sevmesi, ondan zevk alması zorunlulu~u ile
ilgili. Tasarımcıdan beklenen budur: yani
kullanıcı ile ürün arasındaki ilişki. Ürünün içi
n[!snl?b l

her yılbaşı ve her Temmuz ayında yeni bir
televizyon modeli piyasaya sürd ün üz, Yani
baya~ı bir deneyiminiz var. Iç detaylar
standartlaşmış . Modeli d~iştırebilirsiniz, ama
içerideki her şey belli. Böyle bir senaryoda,
geliş tirme, tasanm ya da tasanmda d~işiklik
üründe li>S'lIk bir de~işim demek. Sıfırdan
de~i1, dereceli bir d~işim. Dolayısıyla Bruce
Archer kc nuştuğunda benim ona söy ledi~im
şuydu : "Siz, sanki bir ürün tasar landı~ında,
sıfırdan başlanıyormuş gibi konuşuyorsunuz."
Kimse bunu yapmıyor. Demek istediğim şu :
Televizyon üreten bir şirkette, siz tasarımda
d~işiklik yaptı~ınızda temel bir takım verileri
d~iştirmiyorsunuz. Ne d~işiyor? Hiçbir şey;
ön yüzde bir e~im. Bu mühendislik işi de~iı.
Üretim detaylan ile ilgili bir iş; bu da bilgisayar
kontroll ü bir makinada farklı bir programlama
yapılması demek. Bu ise mevcut ürün üzerinde
küçük çaplı bir de~işim : yeni bir ürün
geliştirme işi de~il . Dolayısıyla eş zamanlı
geliştirme tasarımda

geçerli

de~iı. Nasıl

olabilir?
NISHn: Fakat Japonya eş zamanlı ürün
geliştirme kavramının ortaya çıktı~ yer dı$1 mi?
sv: Önemli olan nokta şu : Japonya'da eş
zamanlı mühendislik diye bir şey yok. sadece
tasarımları çözümleyebilmek için bütün gün
sürebilen uzun toplantılar var. Bu problem
çözme toplantıları, Batıya ihraç edildi~inde
nesnelll

veriliyor. Kısalan ürün geliştirme süreleri Japon"
yada birçok yöntemı. başarılıyor, fakat eş zamanlı
mühendis lik bunlardan biri de~il . Aslında,
tasanmcı ve üretimden sorumlu tasanm mühendisi
arasında Ilişki olması özendirilmiyor. Üretilebilirlik
ya da üretim kolaylı~ı ciddi bir sorun d~iı. E~er
özellikle çok büyük miktarlarda ise her şey
üretilebilir,
NESNEL: Sizce ıngiliZıer mühendislik ve
tasarımı bir şekilde kaynaştırmak mı istiyorlar?
SV: Ingiliz tasarımcıların problemi şu, belli
bir statü istiyorlar ve toplum tarafından biçilen
rolü kabul etmiyorlar. Bir ressama "sen
ressamsın" dedi~inizde "tamam, ben ressamım"
diyor. Bir tasarımcıya gidip "sen tasenrncısm
yani form veren kişisln" dedtğmlzde kabul
etmiyor, "Ben bundan daha fazlasıyım" diyor.
Neden? Bence bu bir Ingiliz problemi, Japon
ya da ıtalyan d~iı. ıngilizlerin problemi "ben
stilist de~ilim, oldu~um şey de~ilim, daha
fazlasıyım" yaklaşımı . 1960'larda mezun olmuş
50 yaşın üstündeki Ingiliz tasanmcıiar-Terence
Conran bunlardan biridir- tasarımın rolünü
belirlemeye çalış tı lar ve baya~ı da iddialı lardı.
Tasarımın oldu ğundan daha fazla bir şey
olmasını istediler. Bir de tabii izole olmak
istemedller. ıtalyada tasarımcıiar Izole,
Japonya'da da öyle. Tasarımcılar ayrı bir
dünyada yaşıyor ve tasanm yapıyorlar . Bence
bir sakıncası yok, fakat Ingııız tasarımcılar

----o
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fotokOPt maklrıesi . Makine, fotokopisi çe4<ilecek görselin uzeme
kOrıuyor ve kullan ıcı çekim

firması ıçın

izole olmak istemediler. Mühendislik odalanna
girece!jiz ve onlardan üstün olaca~ız dediler.
Geçen 30 yıl boyunca ıngilizler endüstriyel
tasarımın firma yönetim kuruBarında temsil
edilmesi ge rekti~ini savundu!ar.

NESNEL: Deniyor kı art ık yöneticiler tasarımın önemini kavradı, fakat gelişen şartlarda
ayakta kalabilmek ve firma yönetimiyle ilişki
kurabilmek için tasarımcılar da iş letme
kavramlarını bilmeliler.
Sv : Bu bir çözüm. Tasarımcıların ayakta
kalabilmek gibi bir sorunları yok. Öyle bir
sorununuz oldu ğunu düşünüyorsanız, o
zaman ben yönetim kuruBarında temsil
edilmeliyim diyorsunuz. Bir firma başarılı
olmak için iyi tasarıma ihtiyaç duyar. Bu
soruna Japon çözümü, tasarım merkezleri
kurmak. Örne!jin Hitachi birtasanm merkezine
sahip. Şehrin ortasına yer l eşti ril miş. Birkaç
tasarımcı var bu merkezde. Ama aynı zamanda
toplumdaki e~ilimleri inceleyen birçok
psikolog, sosyolog ve futurolog var. Bunlar
tasarımcılara veri sağlıyorlar . Aynı zamanda
pazaılamacılara da veri sa~lıyoılar . Size hangi
renklerin gündemde olaca~ın ı, ne tür formların ortaya çıkması gerekti~ini söylüyorlar.
Bana bir televizyon tasarımı görevi verildi~inde örne!jin, bir ay süre veriliyor ve kaba
bir model yapıyorum. Sonra bir ay daha
veriliyor ve başka bir model yapıyorum . Altı
ay sonunda, büyük bir olasılıkla belki de sekiz
model yapmış oluyorum. Bu arada sürekli
olarak tasarım merkezi grubuyla görüşüyorum ;
onlar su nuşlar için geliyorlar. Benim
modellerimi tasarım merkezine götürüyorlar.
Sokaktan de~işik insan ları toplayıp merkeze

surecln! izleyebiliyor. Mod l-Xeroır.
IIT Delhl'de yapılan bir ctrenci çalı şm ası, 1995.

getiriyorlar. Televizyonları gösteriyorlar ve
tepkilerini alıyorlar. Tekrar bana dönüyoılar
ve diyorlar ki senin bu sekiz televizyonundan
şu iyi bir fikir; şu özellik iyi. bu iyi. Ayrıntılı
bir yönerge hazırlıyorlar. Aynntılı bir yönerge
aldı~ımda, televizyonu tasaılamak için iki ya
da üç gün veriliyor bana. Eğer biraz daha
zaman varsa, belki bir hafta veriliyor. Bu arada
zaten birçok fikir geliştirmiş oluyorum. Fakat
üretime girecek son fikir için çok fazla zaman
verilmiyer. Son sunuşu yaptı~ımda, tasarım
merkezi grubu geliyor, de!jerlendirme yapıyor ,
Tamam dediklerinde o ürün üretime gidiyor,
Bu anlamda tasarımın yönetim fonksiyonunda
yer alması için bir neden yok. Japonya'da bu
bir kültür. Her yılbaşı, her Temmuz yeni bir
model piyasaya sürmek zorundasınız . Kimse
bunu sorgulamıyor.
msı/u: Son olarak buradaki izlenimlerinizi özetler misiniz?
SV: Burada, ODTÜ'de ne bulmayı umuyordum sorusuna gelirsek; ö~rencilerden
temiz, üst sunuşler beklerdim. Baya~ı
heyecanlıydım. Gördüklerime gelince... Bence
bu tasarıma 3. Dünya yaklaşımı; yani çalışma
mekan izmasına bakmak. Japonya'da ürünün
nasıl çahşn ğına bakmıyorlar. sadece sunuşlara
bakıyorlar . Ürünün içi bir başkasının işi. Öte
yandan, 2 . sınıf stüdyosunda bir buluş
yaklaşımı var. Yaratıcılık açısından aslında
oldukça zoılayıcı bir perspektif.
Geçenlerde internette IDFORUM tartışma
listesinde Friedman'a (Dr. Ken Friedman,
Noıveç Işletme Okulu! sordum: Tasarıma ne
oluyor? Stratejiden filan söz ediliyor, giderek
askeri bir terminoloji ile konuşuluyor. Tasarım
tartışmaları içinde stratejiye ih tiyacımız yok.
Strateji, pazarlama ya da işletme fonksiyonu.
Tasarım ne kadar işe yarayabilir? Düzgün
tasarım yap yeter. Tasarımı tartışalım . 1J11
Haziran /996, Ankara
Çeviren: 6zlem Er

t

i

"si:e bin;\! LLölıeıi ll1i: var"
b

a

k

y

• O

m

z

g

•

n

ş

e

i

yor",z

~L
••

,,
•

LTı

--

• Söyleşinin yapıld/~f

tarihten bu yana Yeni
Delhi Hindistan TeknolOji Enstitüsü Endüstriyel
Tasarım programında kuramsal derslerin
basfatılmasına yönelik girişimler oldu. Stüdyo dışı
dersler ilk olarak 1997-98 ögretim yt/ında programa
dahil edildi.
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endüstri
ürünleri

tasarımı

bölümü

1883

öncelikle endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını
yakından ve açık olarak tanıyabilmeler i
için gereken işbirli~i kanalları da kurulabilmektedir. Bu gibi yarışmalar, ö~rencilerin
endüstri kuruluşlarıyla yakınlaşmaları ve
gelecekte de yeteneklerine uygun çalışma
alanlarına yaklaşabilmeleri açısından, endüstri
ürünleri tasarımı programının önemli hedefleri
arasında yer almaktadır .

MSÜ Endüstri Ürünleri Tasanmı Bölümü
Mimar Sinan Üniversitesi'nin kökeni. eski
adıyla

~

"Güzel Sanatlar Akademisi"dir. Onun
da kayna~ı 1883 yılında kurulan "Sanayi-i
Nelise Mektebi Alisi"dir.
Bu kaynakların bir uzantısı olan MSÜ
Endüstri Ürünleri Tasanmı Bölümü, Türkiye'de
ilk olarak, işte bu eski sanat kurumunun çatısı
altında 1972 yılı nda e~itim ve ö~retime baş
ladı.

1971 yılı nda. o dönemdeki Güzel Sanatlar
Akademisi'ne ba~1ı olarak kurulan Uygulamalı
Endüstri Sanatlan Yüksek Okulu'nda (UESYO)
gündüz 4, gece S yıl süreli ~retim yapan ilk
"Endüstri Tasarımı Bölümü" kuruldu. 1979
yılında ise Akadem!'nin lakülteleşme hareketleri Içinde UESYO'ya ek olarak. 1972'den
beri ~itimini sürdüren Iç Mimarlık ve Endüstri
Tas arı m ı Bölümünde de~işiklik yapılarak
Endüstri Tasarımı Bölümü ba~ımsız hale
getirildı' Otarihte ~retim Akadem;'nin gelen~ne uygun bir biçimde S yıl içinde tamamlanıyordu.

Daha önce Güzel Sanatlar Fakültesi içinde
yer alan Endüstri Tasanmı Bölümü. 1981 yılında
Istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin
Mimar Sinan Üniversitesi'ne dönüşmesiyle
Mimarlık Fakültesi içinde yer aldı.
Böylelikle ülkemizde 1972-98 yıllarını
kapsayan dönemde, "uygulama ve bilim"

arasındaki geniş

yelpazeyi geliştiren MSÜ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Türk
sanayii için birçok de~erli tasarımcı ve
uzmanlaşmış ~retlm üyesi yetiştirme serumlu lu ğune da sahip oldu.
Türkiye'de ilk kez 1971 yılında endüstri
tasarımı ö~re tlm ve e~ltimini başla tmış
bulunan MSÜ Endüstri Ürünleri Tasarım ı
Bölümünün bugünkü temel amacı. üniversitenin kendı kimli~lnl taşıyan bilim ve sanat
ortamı içinde amaca en uygun ÜTÜn tasanmı
gerçe~ini ve bu alanda yaratıcı çözümleri
hayata geçirecek olan, en iyi ve yetkin endüstri
tasarımcılarını yetiştirmektir.

Bu amaca ba~1ı olarak, endüstrinin
gerçek ihtiyaçlarını yansıtmakta olan, birçok
alanla ilgili programlar geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu programlar ıçınde. "üretım
tüketim-yatırım" kapsamındaki her türlü araçgereç, u laşım, otomotiv, ambalaj gibi çok
de~işlk ürünlerın tasarımı yer a lmaktadır.
Endüstrinın

bu önemli alanında ortaya çıkan
gerçek tasarım ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşı
lanabilmesi için çözümlenmesi gereken çok
yönlü sorunlar, endüstri tasarımı programının

temel hedeflerini ve yapısını oluşturmaktadır .
Böylelikle, öncelikle Türk sanayiinin
bugün karşı karşıya bulundu ğu ve gelecekte
kal1llaşabııec~1 tasarım sorun larını, özeilikle
nlE! sn~L ı

üst düzeydeki birikimleriyle çöz ümteyecek
de~erli tasarımcıları yetiştirmek de en önde
gelen ilkeleri arasında bulunmaktadır .
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün

bir di~er önemli
özelli~i de, üzerinde çalışılan endüstri tasarımı
alanlarını ve konularını öncelikle Türkiye'nin
gerçekleri ile elden geldi~ince yakından ba~_
lantılı tutmaktır . Ancak bununla birlikte,
.
endüstri için ürün tasanmının "global" düzey'..
deki önemi , dünyanın her yerinde gittikç';" ,
daha büyük önem kazanmakta ..ı... •• ....
.J::~"~_
~~ .}~
..
U;H.lII -.-.:,
__
cenin etkinli~ i artmaktadır. Bu nedenle"
program içinde yer alan her <$'encinin dün
yanın herhangi bir yerinde, herhangi bi
kuruluşta tasarım yapabilecek bilgilerle v
deneylerle donatılması da her zaman en önder
tutulmakta olan di~er bir önemlı ilkedir.
Bu düşünce leri en iyi biçimde hayat
geçirebilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarım
Bölümü programının yapısı hem kurarnsa
hem de uygulamaya dönük çalışmaiarla beltrl]
bir bütünlük ve uyum içinde tutulmaktadır.
Bu iki önemli hedeli bütünleştirebllme
için endüstrinin de~işik alanlarındaki en'
önemli kuruluşlarıyla işbirli~i içinde, her yıl
çok sayıda endüstri ürünü tasarımı yarışması
düzenlenmektedir. Böylece henüz ~retim ve;
e~itim süreci içinde bulunan ö~rencileri
~itim-<$'etim programının

_---...

ı;

nesn~t

. ~

Uı.A

o

",,*_

•,
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MSU
Mimarlık

Fakültesi
••
Endüstri Urünleri
DERSIN ADI SAATI (teorik-pratik)
ı. Yıl

Temel

Tasarı

Tasarım

3'5
Tasarıma Giriş 4·0
Anlatım Teknikleri 1'3
Model Yapımı 1'3
Geometri Perspektif 2'2
Tek. Kons. Resim 1'3

Malzeme Üretim Yön.

2+0

Türk Dili 3'0
Yabancı Dil 2'0
2. Yıl
End. Tas. Proje i
End. Tas. Proje ii
Anlatım Teknikleri
Tek. Kons. Resim
Teknik Fizik

6'10
6'10
"3
1'3
2'0

Ergonomi

2+0

Sanat Tarıhı
Bilgisayar Destekli Tasarım
Atatürk tikeleri
Yabancı Dil

2'0
2'2
3'0
2'0

3. Yıl
End. Tas. Proje iii
End. Tas. Proje LV
Teknik Fizık
Türk Sanat Tarihi

6'10
6'10
2'0
2'0
Tasarım Tarihi a-o

Iletişim Kuramları

2·0

Bilgisayar Destekli Tasarım 2'2
Uygarlık Tarihi 2'0
4. Yıl
End. Tas. Proje V 6'10
End. Tas. Proje Vi (Bitirrrıe Projesi) 6'10
Pazarlama Ür. GeL. 2'0
Bilgisayar Destekli Tasarım Z'2
Tasarım Hukuku

n e sneL••

1·0

Tasarımı

Bölümü Lisans
Programı

i

i
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MSU Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Endüstri
••
Urünleri
Tasarımı

Bölümü
Yüksek Lisans
Programı
•

Sömestir Ders

c':

at ~ı"t/m Elemanı

(GuılBahar)

-

Ta.sarım

Tarihi

Prof Oya Boylo

•
yy End. Ür. Tas. Tarihi
Ürün Planlama kavramları
Prof ılhan Erhon
•
Ürün Planlama Teknikleri
Ergonoml
Prof. Dr. Ctmil To."
•
Antropomelri
•
Bilim Tarihi
L Prof. Sadtttin 6ktın
•
Teknoloji Tarihi
Malzeme Seçimi
Prof. Dr. Murat (rlç
Üretim Teknikleri Seçimi z •
Endüstri ilişkileri
2 Prof. Öndtr Küçüktrman
2 •
Endüstriyel Sistemler
20.

Iletişim Kuram ları

l Doç. Dr. oguz 8ayrall.ÇI

Tasarım

2 •

Gösterge Bilimi
Üretim Yöntemlerı A-G
Üretım F1ziQI
Kültür ve Tasarım

kültür ve Çevre
Bilimsel Araş . Teknikleri
Istatistik
Ambalaj Teknikleri
Ambalaj Yöntemleri
Tasarım kuramları
Tasarım Yöntemlerı

Endüstri Tasarımı
Endüstri Tasarımı

2

•

Prof. Önder Küçükerman
Prof. ılhan Erhan
Doç. Gürkut Uysal

Sölum Baskanı
Bolum Basian verdımcısı
Bölüm Basılan Yardımcısı

~retim I1emam

o.r$;" Adı
Endustr/ TasaYlml

Prof. Önder Küçükerman
Prof. Dr. eemil Toka
Prof. ılhan Erhan
Prof. Nuri DoQan
Doç. Gürkut Uysal
Doç. Dr. OQuz Bayrakçı
Doç. Süha Ural
Yrd. Doç. Dr. Süha Erda
Yrd. Doç. Babür Kerim Ineeday ı
ÖQr. Gör. Ereüment Tarcan
ÖQr. Gör. Gülseren Yapar
Arş. Gör. Tengüz Ünsal
Arş . Gör. Hüseyin kurtuluş
Arş. Gör. OQuz Erataç
Arş, Gör. Ebru Güzelderen
Uzman Engin Gökırmak
Prof. Dr. Sefa Erkün
Prof. Yılmaz Morçöl
Prof. Oya Boyla
Doç. Dr. ıbrahim Ataç
Yrd. Doç. Levent Arşıray
Yrd. Doç. ıekl Sönmez
ÖQr. Gör. Sabit AyasbeyoQlu
ÖQr. Gör. zernn Boynudelik
ÖQr. Gör. Sevim Baş
ÖQr. Gör. Nafiye Ersoy
ÖQr. Gör. Gökalp Baykal
Okulman Mustafa MiyasoQlu
Okutman Nurhan Oleay
Okutman ıeynep Gökçe Avşar
Okutman Nadlya Düren

Prof. Dr. Murat Eriç
•

Prof. Nuri Dolan
•

Prof Or. K.mol Yolurtçug;1
•

Doç. Gürkur Uysal
•

4l Prof. Öndtr Küçüktrma"
Prof Or. C.mil Toko
Prof ılhan Erhon
Prof. Nuri Dog"n

41 Prof 6ndtr Küçüktrmon
Prof Or. cemıt Toko
Prof ılhan Erhon
Prof Nuri Doltln
Doç. Gürkul Uysal
n E! s n E!l

Mimar Sinan Üniversitesi
Mimarlık

i

Fakül1esi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
80040 fındıklı Istanbul
Tel:
Fab:

[ndüitri
Endüstri

tasarımı, Taıarıma

(, Iris

Iaıanmı

ind üıtr ı tasarımı

Endüıtrı Tasarımı. lletişim Kuramıarı

industri Tasarım ı, Modt/ Yapımı
Endüstri Tasarımı
[ndustr/ Tasartmı
Projt Danısmanltlı
Anlatım Tdnllıf,rt

I-II

Endünri Tasenmı. Tasanma GirtS
Endüstri Tasarımı, Anlatım Tdnikltri, Tasartma Girtş
Endüst" TasaYlmt, Modtl Yapımı, Tasartma GırıŞ
Endüstri Tasarımı. Ergonomı. Bilgisayar Dtstdli Tasarım
Endiıstrt Tasarımı

Tasartm HukuJtu
Tasart Gtomttr;
tasarım Tarilıı

Bilgisayar Dtstdli TaSimm
Ttmtl Tasartm
Turk Sanat Tarihi
Atatürk Jlktltr/ lIt Jnkilap Tarihi
Sanat Tarihi
Pazarlama Orün Gtltstirmt
Ttkn;k Rtıim Hi
Bdgısayarla Tasarım

Tilrk

ou.

Yabancı

Dil

Yabancı

o«

Yabancı

Dil

••

MSU
Endüstri
••
Urünleri
Tasarımı

252 67 ii
(0212) 252 16 00 '344-345
(021Z) 251 75 67
(0212)

http://mediaccess.msu.edu.tr/
n e sneL

Bölümü

Tam ve
Yarı
Zamanlı
..

Oğretim

Elemanları

.....-~

Adı_.

i

traastn Ieıarımı, Ergonom.'
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ODTü Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün kuruluşundan bu yana ı9 yıl geçti.
Türkiye'de mesle§ln di§er mesleklere göre
daha yeni oldu ğunu yadsırnak olanaksız ama
yeni bir bölüm demeye artık dilim varmıyor.
Son ıo yıldır Türkiye'de daha ıazla tanınmaya
başlayan mes leğimir, son beş yıldır endüstri
kuruluşlanndan yo§un bir ilgi ve destek görüyor.
Mesle§ln gösterdi§i ilerleme kuşkusuz e§itime
talebi de artırıyor, bizler de tüm gücümüzle
tasarım ö§rencileri için en iyiyi başarmaya
çabalıyoruz .

19 yılda neler de§işt l? DoÇjal olarak bu süre
içinde Endüstri Ürünleri Tasarım ı Bölümü
e§itiminde birçok saptamalar, de§işimler
gerçekleşti. Aslında bu de§ işim hiçbir zaman
bölümün kuru luş aşamasında oluşan temel ilkeleri
yok etmedi. Olsa olsa Ö§rencilerden, endüstriden.
dünyadan ve üniversiteden gelen geri bildirim Ile
yönlendi. En dikkate de§er de§işim 3ve 4. sınıflarda
tasarım stüdyolarının yanısıra yo§unlaşan seçmeli
ders olanakları. Ö§retimde ça§daş ve güncel düzeyi
takip edebilme u§raşı ise gerek ö§retim elemanlarımızın sürekli kendilerini geliştirme çabaları,
gerekse donanımın (kütüphane, bilgisayar, atölyeler,
vb.) nicelik ve nitelik açısından iyileşti ri lmesi ve do§al
olarak bunların e§itime yansıması (ders içeriklerinin
güncelleştirilmesi, bilgisayar ve Iletişim derslerinin
say ıca ço§almaSl, seçmeli derslerin ço§almaSl, vb.)

olarak süregeliyor.
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü e§itim
Ilkeleri şöyle açılab ilir:
'Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü,
tasarım prensiplerini özümsemiş, e§itim
sürecinde edindi§i bilgi birikimini tasarıma
entegre edebilecek, tasarladı§ı nesneler ile
insan ve çevre yaşantısına artı de§erler katabilecek tasarımcıl ar yetiştirmey i hedellemektedir.
'Tasarım stüdyo ları e§itimin temel Ö§esi
olarak kabul edilir, ı . smıfta temel tasarım
olarak başlayan tasarım stüdyo ları daha
sonraki sınıflarda endüstri tasarım ı olarak
devam eder. Stüdyolar, kazanılan bilgi
birikiminin ö zü m sen d iğ ı ve tasarıma entegre
edildi§i, tasarımcı kişili§inin, bakış açısının
oluştuqu ortam lardır .

'E§itimde ürün tasarımının herhangi bir
dalında uzmanlaşma amaçlanmamaktadır,

'E§itimin ilk yıllarında zorunlu olan bilgi
birikimi dersleri (!izik, strüktür, sanat tarihi,
görsel iletişim, malzeme. ergonomt, üretim
yöntemleri, pazarlama, vb.) 3 ve 4. yıllarda
yerlerini seçmeli derslere bırakmaktadır.
Endüstri tasarımının d isiplinlerarası
yapısının çok net olarak izlendi§i bölüm
programında ODTÜ'nün bir kampus üniversitesi olmasının avantajları kullanılmaktadır .
nesnel i

Di§er bölümlerin uzmanlık alanına giren
konular Ilgili bölümlerden servis dersi olarak
alınmaktadır,
ı9 yılda

bölümümüz nitel ve nicel olarak
büyüdü. E§itimin başlangıcı olan 1979-Bo
akademik yılında bölümde sadece 4 oÇjretım
elemanı vardı. Şu anda 21 ~retim elemanımız
var. 1980 'Ii yılların başında üniversitenin ve
bölümün iradesi dışında gelişen kararlar
ile oluşan ö§renci kontenjanı fazlalı§ı
bölümümüze Bo'li yılların sonuna kadar zor
dönemler yaşattı . Kuşkusuz e§itim etkinli§inl
nitel yönde artırabilmenin önemli bir girdisi

nE!snel

ö§renci-ö§retim elemanı oranıdır.
Celdi§imiz noktada stüdyolarda sa§lıkh
bir oluşum var: her Ö§retim üyesine LOı~ ö§renci düşüyor. Bilgi birikimi
derslerinde ise gruplar, zorunlu olanlarda
30- 40, seçmeli derslerde 10-20 ö§Tenciden
oluşuyor .

Her akademik kururnda olması
gerekti§1 gibi ODTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü de temel politika olarak,
niteliksiz bir nicel büyürneyi hiçbir zaman
hedellemedi. Bölümümüzdeki nitel büyüme
ıarklı konularda uzmanlaşmış bır kadro ve
dolayısıyla araştırma birikimi olarak gelişti.
Şu anda ö§retim elemanlarımızın akademik
birikimleri do§rultusunda yürütülebilecek
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araştırma

aktiviteleri

aşa<:lıdaki başlıklarda

topla-

nabilir:
O,ün tasanm" tasarım kriterleri, tasarım
modelleri. kullanıcı modellen; tasarım egitim( tüketici
ergonomisi, tüketicinin korunması, tasarımın yasal
boyutları, eu kazaları, çevreset tasarım, görsel
iletişim, tasarım yönetimi, teknoloji- ürün ilişkisi,
grafik -ürün ilişkiSi, mekantzma- ür ün ilişkisi,
malzeme, zanaat, üretim teknikleri, sanat tarihi,
sanat ve iletişim.
E<:litim kadrosundaki nitel ve nicel büyüme
Endüstri Ürünleri rasanmı Bölümünde yüksek
lisans programını gündeme getirdi. Uzun ve
yoc:ıun u<:lraşlar sonucunda hazırlanan program
1997-'99B ders yılında açıldı.
Endüstri Ürünleri rasanmında Yüksek
lisans Programının hedefi disiplinlerarası bir
yapı içinde, ürün tasanmında güncel kavram~

-e

çtm btçme m86dUSl
Enis ınal
3 . sınıf projeSı

,

lar ve problem alanlan üzerine araştırmalar
üretmek. Programın disipllnlerarası yapısı
başvurabilecek ö<:lrenci profilinde de kendini
gösteriyor:
'Endüstri ürünleri tasanmında akademisyenli<:li hedefleyen tasanmcrlar,
' Ürün tasanmında araştırma yapmak
Isteyen veya çalıştıklan kurumlarda farklı
pozisyonlan hedefleyen tasenmcı ler,
' Fa r k lı mesleklerden olan ve ürün
tasaıımında araştırma yapmak Isteyen
mezunlar.•
Dört dönemden oluşan programın ilk
Iki döneminde derslerin tamamlanma", son
iki dönemin de tez için ayrılması bekleniyor.
Programı tamamlayabilmek Için ö<:lrencilerin tez dışında iki zorunlu ders (tasanm
Araştırma Metodları ve rasarım Stüdyosu)
beş seçmeli ders ve iki tane de kredtslz
seminer dersl almaları gerekiyor. Yüksek
lisans ö~rencilerinin ürün tasarımının
farklı dallarında özelleşmelerlne olanak
sa<:ılamak için program ıç ınde seçmell
dersler beş ana konu altında toplanıyor:
" Ta s a rı m ı n
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kavramları,

' Kültürel ve tarihsel yaklaşım,
' Ergonomlk ve çevresel yaklaşım.
-Yönetim ve teknoloji,

,

- ra sa rı m ec:ıltimi.

Yukarıda

belirtilen ana başlıklar,
bölümümüzce bu konularda açılan
derslerle ve yine kampus üniversitesi

,

•

•

olmanın avantajlaıı kullanılarak,

üniversitenin di<:ler bölümlerindeki
ilgili derslerle bir zenginli<:le kavu-

,

şuyor ,

Özellikle Ankara'daki mezunlanmıza farklı disiplinlerden öc:lrencilerle birlikte endüstri ürünleri tasarı 
mında yüksek lisans olana<:lı tanıyan
.. Endüstri ürünleri

tasarımı

disiplininden olmayan mesunlerm.
YÜ/lSd

lisans derslerinden ön"

bölümü" öngöftctli. tasaT/m dlslp-

•

.rı ~ J,:........c.r.s
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lininin dolasln/, ı ermtnotoj ısın t,

ttknikierin; ve i/ttlşim biçimitrini
ktwrayabilmtltrini sal'ayacçık lisans
derslerin i almaları gtrdmdttdir.
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ODTU
Endüstri
••
Urünleri
Tasarımı

Bölümü
Lisans
Programı

i, vanyıl

Temel Tasarım i
Tasarım Iletişimi

i
Endüstnyel Tasanma Giriş
fizik i
Ingilizce i
2 . vanyıl

Temel Tasarım ii
Tasarım Iletişimi

ii

Endüstriyel Tasarımda
bon",
Murat Ankurt

4.

sınıf projesı

bu program kuşkusuz bölümümüze de akademik bir Geliştinne Merkez!'nin kurulması durumunda
zenginlik ve heyecan getire<:ek. Bu durumda, tasanm en büyük kazan cımız e~itim ve ~ret imin içiçe
mesleğlne ve ~itimine ulusal ve uluslararası düyapılması olacaktır ki bunun sa~ layaca~1 yararlar
zeyde önemli katkılar sa~layaca~ına inandı~ım ız yadsınamaı .
ve üzerlerine ciddi bir sorumluluk düşen, yakın
• OOTO'de Tasanm Enstitüsü kurulması
gelecekteki yüksek lisans mezun larımızdan Için Fakülte ölçelind' çaba göstfrm,/ı.
beklentilerimiz:
Şu anda var olan fen Bilimleri ve Sosyal
• Endüstri tasarımındaki araştırma yöntemlerini Bilimler Enstitülerinin çatısı a lt ına ginnekte
özümseyerek. amaçları net olarak tanımlanmış zorlanan Mimarlık fakültesi Bölümlerinin en
bir araştırmayı yürütebilmeleri ve bu lguları önemli sorunlarından biri tasarım disiplininin
tasanm prat i~ ine uygulayabilmeleri.
gerek tird i~1 özel ö~retim üyesi grubunu
• Endüstri tasarımının kapsadı ğı alanlar üzerine yetiştirme görevini üstlenecek bir Tasarım
bilgilerini derinleştirmeleri. eleştirel bir yaklaşım Enstitüsünün olmay ışıdır . Yüksek lisans ve
sunabilmeleri ve güncel kavramlara ve yakla- doktora düzeyinde ~itim i yönlendirebilecek bu
şımiara özgün katkılarda bulunabilmeleri.
enstitü. tasarım ~it im in in gelişmesi yönünden
• Endüstri tasanmının , bölüm seçmeli dersleri çok önemlidir.
ile de desteklenebilecek farklı dallarında
'Lisans ve yütu,k lisans progra mımlZda
özelleşmiş bir bilgi birikimine sahip olmaları.
ünivenit,dlki dil" bölüml"l, ortak d, n ler
• Disiplinlerarası ekip çalışması becerilerini açmak.
kazanmaları,
Bölüm ~rencllerinin ve ~ret im eleman'
• Görsel ve yazım becerilerini geliştinneleri. Iannın bilgi ve deneyimlerini di~er disiplinlerle
Baş ladı~mız noktadan bugüne kadar olan
daha y$n bir biçimde paylaşab ilmesi. ~ren'
gelişimi kısaca özetledikten sonra sanınm ileriye cilerin profesyonel hayatta karşılaşacaklan ekip
dönük hedeflerimizden de söz etmek gerekiyor. çalışması için deneyim kazanabilmeleri yönünBu hedefleri ş öylece açabiliriz:
den çok faydalı olacaktır .
'OOTO'de bir Tasanm Araştırma ve Geliş
'Mezunlanmrz ilt i1ft4imimizigüçltndimıtk.
tirme Merkezi kurmak .
Profesyonel hayattaki deneyimin ~itime
Bilindi~i gibi üniversite yalnızca belirli geri bildirimi kuşkusuz çok önemlidir. Mezunladallarda bireyler yetiştinnekle d~i1. endüstriye nmızın deneyimlerinı. gözlemlerini aktaracakları
ve topluma bilgi aktarmakla da yükümlüdür. Her seminerler, toplantılar düzenlemek ö~renci
iki tarafın da sa~lıklı gelişimi bu karşılıklı bilgi lerimizin motivasyonunu art ıracak, ~itimimize
alışverişi ile yönlenecektir. Tasarım Araştırma ve
de destek sa~ layacaktır .
n e snE!ll l

Köken ve Tav ırlar i
fizik ii
Ingilizce ii

........

Tucyan YitltClınl8l'
4 _sınıf prqesi

Atölye Stajı ve Tasarımda
Bilgisayar

]. Vanyıl
Endüstriyel Tasarım i
Tasarım Iletiş imi

iii

Endüstrıyel Tasanmda

Köken

ve Tav ırlar ii

Strüktür
Üretım Mühendisli~llIkeler i

Atatürk ilkelerli
4. vanyıl
Endüstrıye l Tasarım ii

Malzeme
Endüstnyel Tasanmda Köken
ve

Tavırlar

III

Ergonoml
Ingilizce
Atatürk Ilkeleri ii
Üretim Birimi Stajı ve
Tasarımda

Bilgisayar

OIuklu Mukıwv 8 Üreticileri Demeli
Ambalaj Varış mas ı l şlevset Ürün
kategorisinde Mjl lJlan slmit ambalaj.
TfJtkmen cem Cansu
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UUıktıınk~

Bilge Dinçer Mutlu

3 . sın ıf

5. '(anyı!

..

~SL

EndüstTiyel Tasarım iii
Tasarımda BilgisayaT
Tasarımcılar için Psikoloji
Seçmeli DeTS
Seçıneli Ders
Türkçe i
6 .'(anyı!

Endüstriyel Tasanm LV
Görsel Algı lama
Pazarlamaya Gi riş
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Türkçe ii
Büro Stajı
7.'(anyı!

Endüstriyel Tasarım V
Mesleki Pratik
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
B. '(anyı!
Mezuniyet Projesi
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders

Lisans
Programında

Bölümün
Açtığ ı

Seçmeii
Dersler
Sunuş

Teknikleri I, ii
Baskı Teknikleri
Model '(apımı
Bilgisayar Graliği
I'J lu.,..!!'I'\
i
Görsel Medyaya GiTiş
Grafik Tasarımı I, ii
Temel Mekanizmalar ve Güç Iletim Teknikleri
Sanat ve Iletişim i, ii

i

....... .....

••

ODTU Endüstri
..
Urünleri

Tasarım Yönetimine Gir i ş

Tasarımı

Arayüz Tasarımı

Bölümü
Yüksek Lisans
Programı

Mert Torun

3 . sınıf PfOieal

i , '(anyı!

Endüstriyel Tasarımda
Araştırma Me totları i

Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
z. '(a n yı!
Endüstriyel Tasarımda
Proje Gelişt irme
Endüstriyel Tasarımda
lisansüstü Seminerler i
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders

Yüksek
Lisans
Programında

Bölümün
Açtığı

seçmeli
Dersler
,(önlendiTllm iş Çalışmalar

3. '(anyı!
Tez
EndüstTiyel Tasanmda
lisansüslü seminerler ii

_po""""
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-""""
T......,.
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4. '(anyı!
Tez

Bi,.. """"'

-

n ~ snl!
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Medya ve Tasarım
Tasanmın kültürel Analizi
Ergonamide Model ve Metodlar
Makina-Insan Arayüzü Tasanmı
Tasarım '(önetimi i
Tasanm Yönetimi II
Endüstriyel Ürünlerde Strüktür
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OOTU
Endüstri
••
Urünleri
Tasarımı

Bölümü

••

Oğretim
Elemanları

Arş.

Doç. Dr. Mehmet Asatekin
Doç. Dr. Gülay Hasdoğan
Yrd. Doç. Dr. Çığdem Erbuğ
(Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Özlem Er

Gör. Evren Akar
Arş . Gör. Hümanur Bağlı
Arı . Gör. Burcu Derer
Arş. Gör. Figen Işık
Arş . Gör. Fatma Korkut
Arı . Gör. Aren Kurtgözü
Arı . Gör. Bahar Şener
Arş . Gör. Sepren Tansel
Arş . Gör. Şebnem Timur
Arı . Gör. Canan E. Ünlü
Arı . Gör. Eden N. Ünl üata

Öğr. Gör. Oya Demirbllek
Öğr. Gör. Ali Günöven
Öğr . Gör. Dr. Hakan Gürsu
Öğr . Gör. Güner Muta!
Öğr. Gör. Hasan Saltık
Öğr . Gör. Önder Şenyapılı
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Şe rm in

Alyanak

Tarihçe
Eski adı Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu (kuruluşu 19S7) olan Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde,
Endüstri Ürünleri Tasanmı Bölümünün kuruluşu ile ilgili ilk çalışma lar , altmış lı yılların
orta larına kadar gider. Bu yıllardan itibaren
birçok mezun ö\'jrenci
kuru lacak bölüme ö\'jretim üyesiolarak yetişt iri l 
mek üzere yurtcJııına gooderilmeye başlamıştır.
Yetrn iş li y ı ll a rı n

sonlanna do\'jru Mobilya
- Iç mimarlık Bölümünde
ikili atölye sistemine
geçiimiş (Içrnimarhk ve
mobil ya/ürün tasarımı
olarak) ve ilk endüstri
tasanmı projeleri üretilmeye başlamıştır .
19Bı'de YÖK 'ün
kurulmasıyla DTGSYO,
Güzel Sanatlar Fakültesi
adıyla Marmara Ün iversitesi bünyesine
katılmış ve yeni bölüm şeması ile birlikte
19Bs'te Endüstri Tasanmı Bölümü ba\'jımSlZ bir
bölü m haline gelerek endüs tri ürünleri
tasarımcısı olarak ilk meıun la rını vermiş tir .

Amaç
Endüstri ürünleri tasanmı, insan ve insan
gruplannın çeşitli gereksinmeleri Wzyolojik!
psikolojik) için tasarım yapacak ve yaşanabilir
bir çevreyi oluşturacak formasyonda tasarım
cıları yetiştirm eyi planlayan bir daldır. Bu
nedenle tasanm ö\'jretiminin, ö\'jrenciyi kritik
düşü nmeye, sanatsal ve bilimsel çalışmaya.
birlikte çalışma disiplinine yönlendiren bir
amacı vardır.

~relim

ve E\'jilim Programı
Tasanm olgusu, estetik, teknik, ekonomik
ve sosyal faktörlerin bir arada olma koşulu yla
kavranabilir. Bu sa yd l\'jımlZ etkenlerle yapilan
eylemler işbirli\'jini gerektirir ve disip lin lerarası
bir karakteri cldu ğu için de bilimsel ve teknik
bilgilere dayanır . Yeni bilgi ve kazanımları
insanların akılcı ku llanımı için geliştirme
görevi etkileyici ve zorla yıcıdır . Endüstri tasanmcısının geleceğin dünyasının şekillendiril 

mesinde bütün k işil i\'j i il e etkin olma sını
gerekt irir. Bu nedenle eğ itim ve ö\'j retim
planında, tasarım ö\'jrencilerine böyle bir
formasyonu kazandıracak bir e\'jitim program ı
oluşturulmuştur . Öğrencinin yaratıcı yönünü
teşvik eden. tasarım için gerekli teknik bilgi
ve beceriyi kaza ndıran proje dersleri. teknik
ve konstruktif bilgiler veren denler ile bu bilgi
ve becerileri kuramsal bir temele oturtmayı

i

amaçlayan araştırma, planlama. yöntem
bilgileri, sosyal davranış kuramlan. ekonomi,
işletme. pazarlama gibi kuramsal dersler de
e\'jitim planının kapsamındadır.
Eğitim Süresi ve ~rtnci Sayuı
Endüstri Orünleri Tasarımı Bölümünde,
lisans (4 yıl), yüksek lisans (1 ' 1 y ı l) ve
doktoraya eş değer sanalla yeterlik (,'z y ı l)
olmak üzere llç ay.. düzeyde eğitim yapı lmaktad ır. ıisans e\'jitimi 4 yılın sonunda
30 i ş günü süren bir d iploma projesi ile
tamamlanmakta öu. Ayrıca e\'jitim süresince
90 günlük bir staj ın da tamam l anması gerekmektedir. lisans e\'ji tı mine ö\'jrenci kabulu
Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yap,lan
iki aşamalı yetenek sınavıyla yapılmaktadır .
Giriş sınavları her yıl Eylül ayında gerçekl eş 
tirilmektedir. Bölüme alınacak ö\'jrenci kontenjanı 20 olarak sınırlanmıştır.
lisansüstü e\'jitim Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne ba\'jlı olarak yürütülmektedir. Yüksek
lisans ve sanalla yeterlik programına başvuru
lar yılda bir kez olmak üzere A\'justos ayının
son haftasında, ö\'jrenci seçme sınavlan da
Eylül ayı içinde gerçekleştirilmektedir. Yüksek
lisans ö\'jrenci kontenjanııs" yabancı uyruklu
ve sanalla yeterlik konten janı s" yabancı
uyruklu olarak saptanmıştır .
1996-97 ders yılı nda Endüstri Ürünleri
nesneL
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Prof. Joseph KonceHk.
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Tasanmı

'5 '1

Bölümünde 96 lisans, 18 yüksek lisans
ve 7 sanatta yeterlik öQrencisi oQitim görmektedir. Bu tarihe kadar bölümümüzde 150
civarında lisans, 14 yüksek lisans ve z sanatta
yeterlik dereceleri verilmiştir.
ÖQretim ve EQilim Kadrosu
Bölümümüzde Prof.. Yrd. Doç.• ÖQretim
Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olmak üzere
toplam '0 kadrolu öQretim elemanı görev
yapmaktadır. Ayrıca üniversitemizin diQer
fakültelerinden ve diQer üniversitelerden
öQretim üyeleriyle endüstri kuruluşlarından
uzmanlarla oQitim programımız desteklenmektedir.
Endüstri Wıldleri
Bölüm-endüstri ilişkileri iki temel
noktada odaklanmaktadır. Birincisi endüstrinin birikim ve olanaklannı eQltim programına
katarak öQrencilerin yılda en az bir ödevini
gerçek bir tasarım sorunu olarak vermek,
ikincisi bölümümüzde kurulu
Tasarım ve Araştırma Grubu ile
endüstri kuruluşlarına tasarım
ve danışmanlık hizmetleri
vermektir. Bu baQlamda bölümümüzde yapılan belli başlı

MU Endüstri
"
Urünleri

Uluslararas. I1ilkiler
Endüstri Ürünleri Tasanmı Bölümü yurtdışından ak.ıdemik ve profesyonel çevrelerden
birçok tasarımcı ve teorisyen ile seminer.
konferans ve workshop düzeyinde çalışmalar
ya pma ktadır. Bunlardan bazıları şunlardır :

ı

Tasarımı

Bölümü
Lisans
Programı

' Prof. Peter lo Jones (Kinston University.
Ingiltere)
' Prof. Cari Auböck (Hoonschule für
Angewandte Künste Wien. Avusturya)
' Prof. loseph Koncelik (Ohio State
University. ABD)
' Prof. Bruce Archer (Ingiltere)
Prof. Jacques Giaıd (carleton University.
Kanada)
Mahmut Akbulut. Dipl. tasarımcı
(Mercedes Bem A.G.. Almanya)

çaı ı.."el ..

Temel Sanat EQit imi i
Teknik Resim i

Endüstri Tasarımı ii

i

YabancıDil

Atatürk Ilkeleri

Grafik Tasarım Ilkeleri ii
Strüktür ii
Üretim Teknikleri ii
Malzeme Teknolojisi ii
Tasarımda Insan Faktörü i
Tasanm Tarihi ii

VI. Yanyıl
Endüstri Tasarımı LV

Strüktür IV
kuram ve
Yöntemleri ii

Tasarım

Pazarlama
çaQdaş Sanat Yorumu ii
Düşünce Tarihi ii

Araştırma Yöntemleri
II.Yanyıl

Sanat Tarihi LV
Türk Sanatı ii

VII. Yanyıl
Endüstri Tasarımı V

V. Ya nyıl

vm. Yanyıl

Sanat Tarihi ii
Uygarlık Tarihi ii

Endüstri Tasarımı iii
Strüktür III

Endüstri Tasarımı VI

YabancıDil

Ta s a rı m

Atatürk Ilkeleri

Yöntemleri i
Yönetim (Iş letmeye Giriş)
ÇaQdaş Sanat Yorumu i
Düşünce Tarihi i

Temel Sanat EQitimi ii
Teknik Resim ii
Tasarıma Giriş

ii

m. Yanyıl
Endüstri Tasarımı i
Grafik Tasarım Ilkeleri i
Strüktür i
Üretim Teknikleri i
Malzeme Teknolojisi i
Tasarımda Insan Faktörü i

2. S ıM'

Tasarım

telefon tasarımı
çalışma/an

Tarihi i

Istatistik
Sanat Tarihi iii
Türk sanatı i

Bölüm Tasarım ve Araflırma crubunun

projeler:

i

Rayatobüsü tasanmı (TüvASAŞ. Türkiye Vagon
Sanayii A.Ş .)
Büro mek.ın ve mobilya tasanmı (TÜlOMS A.Ş.)
' Hidrolik kaldırıcı tasarımı (HEMA)
' A kı l lı bilet otomalı tasarımı <ISTANBUL
ANAKENT BELEDIYESI)
-Ekmek fmm ve hamur kanştıncıs ı tasarımı
(EKMESAN)

Pr

LV. Yanyıl

sanat Tarihi i
Uygarlık Tarihi i

Iletişim ekipmanları tasarım ı ( NETAŞ)
geU ıfucli!!,i

ı. Yanyıl

Tasarıma Ciriş

projelerden bazı ları şunlardır:

ö!!,rencilerle birlikte geliştirilen projeler:
Bedford kamyonlan için kabin
ve panel tasarımı (GENOTO)
Televizyon kabuk tasarımı
(BEKO)
oluklu mukawadan ambalaj
tasarımı (cAMI Ş AMBALAJ)
Deri mobilya ve aksesuar
tasarım. (GÖNDERJ)

for)lı eı .up(ıraesı

n e sn eL ı )

_
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Tasarım Araştırmaları

Kurarn ve

•Seçme/i ders/erden en az
iki ders seçilmelidir.
Seçmeli Denler
Bilgi I şlem I. ii
Tasarım Yönetimi

I, II
Reklamcılık Bilgileri i. ii
Tasarım Tarihi III. IV
Sosyal Psikoloji I. ii
Seminer I, II, III
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n. Yanyıl

•S.çm,1i dtrsltrd.n tn
az iki dm sıçilm.lidir.

Endüstri Tasarımı ii
Tasarım Teorisi ii
Tasarım Teorisi i
Sanat Teorisi ii
Sanat Teorisi i
o üş ünce Tarihi ii
s.çm .ıı Donler
••
Ür.tim yön.timl Planlama Davranıı Bilimı.ri
Düşüne. Tarihi i
Ergonomi
Tasanm Anlatım Ieknikleri
Malz.m. Ür.tlm Iekniklen
Avrupa Birli~i llişkllert ii
Avrupa Birli~ i Ilişkileri i
Araştırma Yöntemleri
(seminer)
Tasarım yön.timi I, ii
Endüstri Tasanmıl

MU

Endüstri
..
Urünleri

Pim., . Utenslllo

i

i

Tasarımı

Yüksek
Lisans
Programı

nesnel

L

Yanyıl
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_
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MU Endüstri
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Urünleri
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Tasarımı

Sanatta
Yeterlik
Programı
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PROJEKSIYON MAKINASı

ı. Yanyıl

Endüstri Tasanmı i
Düıünce Tarihi i
Reklamcılık Bilgileri i
Pazarlama Bilgileri i
Avrupa BirlıQ i Iliıkileri i
n.Yanyıl

Endüstri Tasanmı ii
Düşünce Tarihi ii
Reklamcılık Bilgileri ii
Pazarlama Bilgileri ii
Avrupa BirliQi Il işkiler i ii

GI

SB

•Seçmeli ders/erden en az bir
ders seçilmelidir.

LF

.,

-

ır

-,

II
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Seçmeli Dersler
20. Yüzyıl Tasarım

• •

Tarihi I. ii

Göstergebilim I. ii
Yönetim I, ii
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Bölüm Dı,ı Öğretim Elemanlan
Doç. Dr. Iş ık Gör (Üretim tekntkleri)
Doç. Dr. Yalçın Özel
(Strüktür - Mobilya Konstrüksiyon)
Doç. Dr. Bekir Kantarcıoğ lu
(Grafik Tasarım llkelert)

....hv.ltı

Meral C. Telsiz

ketıvatlı

Mtt
Ozıe Boıyel
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Prof. Dr. Şermin Alyanak
(Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Ümit Celb iş
(Böl üm Başkan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Eser Tezeren
(Bölüm Başkan Yardımcı s ı)
Yrd. Doç. Dr. C. Arslan Özbiçer
(Anasanet Dalı Başkanı )

Fakülte Dıfı Öğretim Elemanlan
Prof. Dr. [ülfü Çakar (Tasarı mda Insan Faktörü)
Doç. Dr. Rauf Nişel (Istatistik)
Yrd. Doç. Dr. Alev Torun (Sosyal Psikoloji)
Öğr. Gör. Dr. Şule Necef (Araş tırma Yöntemleri)
Öğr. Gör. Esin Dü zakın Yolsever (Teknik Resim)
ÖÇjr. Gör. Faruk Kaptan (Reklam cılık Bilgiler;)

i

i

..

m u
Adres
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Güzel sanatlar Fakültesi

OMUO Yllflıma9 ı projes ı
A. Sedl Tekin

Marmara Üniversi1esi
Ac ıbadem

Tel: ( 0 21 6) 326 26 67-70
Faks: (0216) 339 18 83
http://www.maıun.edu.tr/

Yrd. Doç. Dr. Yavuz ırmak
Yrd. Doç. Dr. Hakan Ezer
Yrd. Doç. Dr. Nedim Dayan
Arş.
Aış .

Aış .

Cad. Kadı köy Istanbul 810 18

Ş işe Cam ambalaj!
Ayşegül Bavıker

Gör. Dr. Sıdıka Rodop
Gör. Hakan Ertem
Gör. Meriç Yıldırım
nE!snE!b l
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ıTÜ . Taşktşla Bınası

)

Bayaz ıt

Istanbul Teknik Üniversitesi'nde (ıTÜ)
Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek lisans
Programı Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde
ve Mimarlık Anabilım Dalı kapsamında, sade'
ce endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık
diplomasına sahip kişilere açık olarak 19B9
yılında açıldı. ıTÜ Endüstri Ürünleri Tasarı mı
Bölümü ise 1993 yılında M imarlık Fakültesi
bünyesinde lisans düzeyi nde kuruldu ve
1993 '94 ö~retim yılında ilk
ö~rencilerini aldı. Bölüm her yıl
ÖSYM sınavı ile matematik a~ırlıklı
olarak 30 lisans ö~rencisi almak'
tadır ve halen 140 lisans ~rencisi
bulunmaktadır. Yüksek lisans
düzeyinde ise bölüme endüstri
ürünleri tasarım ı yanısıra, mühendislikten ve sosyal bilimlerden
mezun ö~renciler de kabul
edilmektedir. ıTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde
kayıtlı 30 yüksek lisans ö~rencisi bulunmaktadır. Ayrıca A~ustos 1996 tar ihinde
Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim dalında
Doktora programı açrlmıştrr. Halen dört
~renci programa kayıtlıdır.
E~tim perspektifi
ıTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü,
Türkiyenin ulaştl~1 günümüzdeki end üstrileşme aşamasında tasarım, işletme ve

mühendislik temeli kuvvetli endüstri tasanmcı l a rı na gereksinimi karşı lamak amacıy la
kurulmuştur . Özell ikle ülke ekonomisinde.
Ihracata yöneli k endüstri kuruluşlarının
a~ırlıklı olarak yer aldı~ı Istanbul metropoli tan alanında , yüksek düzeyde mühendislik.
işletme . finansman ve bilgisayar destekli
tasarım ve üretim bilgileri veren bir ürün
tasarımı bölümüne ihtiyaç olduçu göz önüne
alınarak bölümün kurulması kararlaştırılmıştır. Yetişecek ö!jrencilerin,
ya lnız kendi başlarına tasarım
yapmayı ö~renmiş k i şil er olmak
yerine, di~er disiplinlerle işbirli~i
yapmaya ve bir ekip içinde çalış'
maya hazır olmalan prensip olarak
kabu l edilm iştir. Günümüzde
ürünün Işlevsel, boyutsaL. mekanik.
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin
belirlenmesinin yanı

sıra , tasarım

ve üretim

aşamalarının

organizasyonu ve yönetimi de
önemli etkinlikler haline gelmiştir.
Mevcut alt yapılar göz önöne alındı
ğında. endüstri ürünü tasanmeısımn Teknik
Omversite bünyesinde yetiştirilmesi için ortam
oldukça elverişlidir. ' End üstri Ürünleri
Tasarımı' kapsamına giren disiplinlere ilişkin
olarak. Teknik Üniversitenin çeşitli bölümlerinde oluşmuş bilgi birikimi ve yetişmiş
nesneL 1

o~retim kadroları

mevcuttur. Çok disiplııt
bir o~retim planı temel alınarak planlana
ITU Endustrı Urünleri Tasarımı Bölıımlinun
endustri ile yakın ilışkılerı olması hedeflanmektedır. Bu nedenle, halen endustrid
çalışmakta olan başarılı yönetici ve tas.'
nmeılardan da e~itim sürecinde yara e.
nılmaktadır . Ayrıca ö~rencilerin endüstrınin
problemlerinı
amacıy la,

ve ihtiyaçlannı tanıyabilmeleri
bazı firmalarla ilişki kurulmuş olup,

staj ve iş olanakları sa~lanmaktadır .
Endüstri ürünleri tasarımı e~itiminin
kuramsal bilgi aktarımının yanı sıra, prıtik
çalışmaları da içermesi gere~i açıktır. ıTÜ
Endiıstri Ürünleri Tasırımı Bölümü ydkgek
kalitede bir ~itim vermeyi hedeflemektedir.
Ka litenin yükselmesi yönündeki gösteıge
lerden en önemlisi bölüme alınan ö~renci 
lerin mesleki başarı lan olacaktir. Bu yüzden
kaliten ın ve o~rencilerin başarı grafi!)iniır
yükselmesi için e~itim in end ' stri ile yakın
ılışkıler içinde sürdürülmesine ve endüstride
uygulama olanakları yaratilmaSlna özen
gösterilm tedir.
Eğitim Programı

Bölümde "Endüstri tünleri Tasarımcısı
ö~reti m üyelerirıin yanısı ra makına. endüstri
ve inşaat m iihendisliğ ], mimarlık, işletme,
ekonom ı , resim, sanat tarihi, sos,al psikOlOji
nesneL

•

,
•

•

•
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ve yönetim şekillerini ö~enme ye ve ~itimin buna göre
yönlendirilmesine çalışılmaktadır. Bu amaçla, her yanyıl
çeşitli endüstri kuruluşlarına gezııer düzen leyerek,
ö~rencilerin bilgi ve görgülerini artırmak önemli
etkinliklerden biridir.
z, Ö~rencilere ülkemizin önde gelen endüstri
kuruluşlannda staj yapma olanaklan yaratilarak. gerçek
uygulama içinde yetişmeleri sa~lanmaktadır.
3. Yurt dışındaki üniversitelerle ve önemli
tasa nmc ı la rla ilişki kurarak ıTÜ Endüstri Ürünleri
Tasanmı Bölümündeki ~itime katkıda bulunmalan
sa~lanmaktadır. 1993 yılındaki kuruluşundan beri
bölümün bu yöndeki çalışmalan aşa~ıda listelenmiştir.
'Şubat

ile yapı lan

•

Steve DiSkIn (Art CentM College or Desle'll
atOlye çalişma ııı 8&n8S1nd1 b61um elemanları ve ~11ef. 1995.

ve felsefe gibi alanlardan ~retim üyeleri de
görevalmaktadır. Yukarıda sözü edilen
nitelikleri sa~lamak üzere bölümün e~itim
programında sekiz grup derse yer verilmiştir:
ı. Temel Bilimler. 2. Bilgisayar. 3. Tasanm, 4.
Cenel Kültür,s. Sanat, 6. Teknoloji ve
Mühendislik, 7. Ekonomi, B. Işletme. Derslerin
'lI'.30·U mühendislik temelini oluşturacak
niteliktedir.
Bölümün açılışından bu yana elde edilen
dört yıllık deneyime dayanarak, üniversitenin
1997-98 öğretim yılında geçti~i kredili sisteme
göre hazırlanan yeni ö~retim planında, bir
önceki plandaki temel hedefler korunmakla
birlikte, bazı yenilikler getirilmiştir. Bilgisayar
kullanımına daha fazla a~ırlık verilmiş, ürün
tasanmı dersleri kuramsal tasanm dersleriyle
birleştirilerek yeni bir tasanm ~itimi yapısı
kurulmuştur. Di~er taraftan tasanm yönetimi
ve ürün iletişimi zorunlu dersler haline
getirilmiştir. Seçmeli derslerin zorunlu derslere
oranı 'lI'.20'ye çıkanlarak ö~encilere de~işik
teknolojiler kapsamında uzmanlaşma olana~ı
sa~lanmıştır .

1994'de Domus
Academy ( İtalya) ile işbirli~ine
giderek küçük çaplı bir atölye
(workshop) çalışması gerçekleş tir ümişttr. Profesör Marco
Susani yönetiminde bir haftalık
bir çalışma yapılmıştır .
• Eylüll994'de Ingiltere'den
Royal College of Art emekli
ö~retim üyelerinden Profesör

1996

sa~lanmıştır.

sınıfı uygulaması başlamıştır.

nesnelı l

ötrenci projfl sı

Bruce Archer davet edilerek s öl üm ün ö~retim
kadrosuna seminerler vermesi sa9lanmıştır.
Özellikle Avrupa Blr li~j'nin Product /iability
ile ilgili olarak aldı~ı kararların hukuki yönü
ve tasanmcı ile firmalara getirdi~i yükümlülükler, bu faaliyet içindeki en önemli seminer
konusunu oluşturmuştur .
• Mayıs 199s'de Art Center College of
Design Pasadena'dan (ABD) Steve Diskin davet
ed ilerek, ö~rencııerle bir
atölye ça lışma sı yapması

Yüksek lisans ve doktora programları
ürün tasarımı a lanındaki teknolojik ve
metodolojik gelişmeler ışı~ında yeniden
düzen lenmektedir. ıTÜ Endüstriyel Ürün
Tasanmı Yüksek lisans ve Doktora Programlarının akademik anlamda araştırmaya
yönelik, ancak endüslrinin ihtiyaçlanna cevap
verecek şekilde esnek, disiplinlerarası nitelikte
ve uluslararası akademik standartlarda bir
yapıya sahip olması hedeflenmektedir.
Ayrıca 1997"98 öğret im yılından itibaren
lisans programındaki derslerin \\30'unu n
Ingilizce olarak veri lmesine baş lanmıştır. Bu
d~iş iklikle ba~lantllı olarak yeterli düzeyde
Ingilizce bilmeyen ö~renc iler için hazırlık
Ek Akademik Etkinlikler
ıTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde
e~itimin en ça~daş yöntemlerle yapılması
hedeflenmektedir. Bu amaçla çeşitli ek
akademik etkinlikler yoluyla ~itimin kalitesi
yükseltilmeye çalışılmaktadır . Bu çerçevede
yapılmakta olan çalışmalar şöyle sıralanabilir:
ı. Endüstrinin uyguladı~ı teknolojileri

).'M1k t8kJmL

1&,. .

-1995

,

J:

• Eylül199s'de 15 gün
süren Domus Academy ~
retim üyelerinden Dante
Donegani, Ciovanni Iauda,
Rodolfo Dordoni ve Türkiye'den 50 kişi lik bir
öğrencl grubu katılımıy la
bir atölye çalışması yapilmış , bu çalışmayı Kelebek
Mobilya ve Kontraplak
Sanay i A .Ş . desteklemiştir.

nE!snebl
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1997'de Art Center Coııege of
Design Pasadena'dan Steve Diskin, Andy
Wedest ve Richard Pietruska davet edilerek,
Bölüm ö~rencileri ve Marmara Üniversitesi
Endüsti Ürünleri Tasanmı t$encileriyle birlikte
bir atölye çalışması yapılması sa~lanmıştır.
4, Kongre Organizasyonu: !Tü Endüstri
Ürünleri Tasanmı Bölümü akademik faaliyetleri
kapsamında 13-'5 Mart 1996 tarihleri arasında
"Tasarımda Evrenselleşrne : 2. Ulusal Tasarım
Kongresı" ıTÜ Mimarlık Fakültesinde
düzenlenmiştir. Kongre bildirileri kitabı
Vapı Endüstri Merkezi Kitabevi tarafından

•

•

ı

•

1\

basılmıştır .

I.ymen, Academia

5, Ö~rencilerin firmaların açtıkları
yarışmalara girmeleri teşvik edilmektedir. Bu
yarışmalarda bazı ödü ller alınmıştır .

Mobilya Varıtma ..
('997) ı. Ödül (c ülname Özdemir)
Kale Seramik i , Sa~lık Cereçlerı
Tnanını Yanımaı.

('997) 'üri Teşvik ödülü (sandra Aslan~lu)
Beton lirUk Bahçe Mobilyalan Yan""a..' nda (ı99S) 2. Ödül (Hasan liman)
Oluklu Mu.k.avva Ambalaj

Yanımas ı

('997) Ma nsiyon (Nurhan Yener)
3. Cenç Vıtıneklır Ayakkabı
YAlanını

Yan,mu. (1997)

(Mahmure Kaya)

1/1

ii,.. . ". ÇIIIııfmMı

LıIrenCL pı ojesi

1997

rasamn Uygulama Çalı,malan
Endüstriden gelen talebe göre bölüm
elemanlan tarafından ürün tasarımı ve geliş
tirme korıusunda danışmanlık, bilgisayar
destekli tasarım konularında ise çeşitli
uygulama çalışmaları yapılmaktadır.
ra.amn Araştırma Çalı,malan
Tasarım biliminde ve tasarım araştır
malarında son yıllarda kaydedilen ilerlemeleri
takiberı ıTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım' Bölümünde aşa~daki konularda ~itli araştırmalar
sürdürülmektedir: Tasarımda bilgHabanlı
nl!sneb l

sistemler, tasarlama psikolojisi, tasarım
yönetimi, tasarım ve yaratıcılık. tasarımda
bilişsel bilimi, bilgisayar destekli tasarım,
tasarım otomasyonu. tasarımın bilgisayarla
görseııeştirilmesi. tasarım veri tabanlan.
tasarımda yapay zeka, ekip çalışması, tasarımda güvenilirlik ve ürün güvenli~i, ürün
performansı.

ürün'insan

etkileşimi. Ayrıca

~itli erıdüstri kuruluşları içirı ürün düzeyinde
yapılmış tasarım araştırmaları
maktadır.

da bulun-
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ITÜ Endüstri
Ürünleri

I. Yanyıl
Temel

Tasarım

Ürün Tasanmı i· (Tasanm Kavramlanna Giriş)
Teknik Çizim·
Matematik
Fizik·
Malzeme Bilgisi
Ingilizce i·
II.
Tasarım

Tasarımı

Yrd. Doç. Dr. H. Alpay Er

Bölümü Yüksek
Usans Programı

Cüz

Mühendislik Matematiği
Endüstri Ürünleri Tasanmı: Proje i

• ' t 'ye

Yanyıl

Kuram ve Metodları

Bahar
Endüstri Ürünleri Tasanmı: Proje ii

Ürün Tasanmı ii (Tasarım Ilkeleri ve Ürün
Analizi)
Görsel Anlatım Teknikleri
Istatistik
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisine Giriş"
Tasanmda Malzeme
Ingilizce ii"

Seçmeli Deraler
BDT Metodlan ve Araştırma·
BDT Uygulamalan
Endüstri Tasanmının Gelişimi
Reklamcılık ve Yönetim"
Ürün Tasanmında Kullanıcı Tercih Analizi

m. Yanyıl
Ürün Tasanmı lll" (Biçim ve Strüktür Ilkeleri)
Teknoloji Tarihi
Üretim Yöntemleri
Bilgisayar Destekli Tasanm·
Atölye i (Model oluşturma Ilkeleri)
Ingilizce iii·
Seçmeli Ders

Prof. Dr. Nigan Bayazıt
(Bölüm Başkanı)

Tasarım

VI.

Yanyıl

Ürün Tasanmı Vi (lleri Uygulamalar)
Değerlendirme ve Yap ılabili rlik
Pazarlama Ilkeleri"
Hukuk Bilgisi ve Tasanm Hukuku
IV. Yanyıl
Seçmell Ders
Ürün Tasanmı IV (Sergileme Tasanmı)
Seçmeli Ders
Sanatrarihi
Türkçe ii
Ürün Tasanmında Insan Faktörleri
Bilgisayar Destekli Grafik Tasanmı·
VII. Yanyıl
Atölye ii (Model Uygulamalan)
Ürün Tasanmı VII (BOr)
Mukavemet
Kalite Kontrol
Seçmeli Ders
••

ITU
~r. Gör. Dr. Seçil Şatıı
Öğr. Gör. Dr. Oya Şenocak Endüstri
Aış.

Gör. Fikret K. Çorbacı
Arş. Gö.r. Serdar Aytöre
Aış . Gor. Demet Gunal
Aış. Gör. Özgür Uşaklıgil
Aış. Gör. Orhun Berkun Tasarımı
Arş . Gör. E. Cem Alppay

Ürünleri

Bölümü
Öğretim

Süreci Teorileri

Fiziksel Çevre ve Mobilya Tasanmı
Işletme Teorisi"
Insan Makina Sistemleri
AR-GE Yönetiml"
Estetik Deneyim·
Tasanmda Gelecek Tahminleri
Tasarlamada Karar Teorisi ve Teknikleri
Grafik amaçlı Programlama Teknikleri

••

Elemanları
Adre.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimarlık Fakültesi

71

Istanbul Teknik Üniversitesi
Taıkışla, Taksim 80191 Istanbul
Tel: (0212) 293 13 00 i 2332
Faks: (0212) 251 48 95

ht1p:llwww.itu.edu.trl
E-po.ta:
tasarim@kariye.mim.itu.edu.tr

• Egitim dilinin Ingiliz« oldugu derster.
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1996

Ürün Tasarımında Iletişim

Yeni Ürün Geliştirme·
V. Yan yıl
i'
. ..
Seçme i Ders
urün Tasanmı V
i' De
Seçme i fS
(Urün Tasanmı
tü k Ilk i . i
.
ı ') Ata r
e en
Sıstem en
Endüstri
. . . VIII. Yanyıl
Tasanmının Ge Iışımı ..
Çi
. Bititme a ışması
Eko nomı
.
Seçmelı Ders
Makina Hemenlerı
I· De
i
Ato. 1ye ııSeçme
r
. rs
.
Seçmelı Ders
Seçmelı· kDersAtatur
. k Ilke ien. ıı
Tur çel'

Endüstri
Urünleri

Tasarımı

Bölümü
Lisans
Programı

,..,.
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• Egitim dilinin Ingi/iz«
oldugu dersler.
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Endüstri
Urünlerln
Ur nı e rı

Tekno-Endüstrly~1

ü

Tasarımeılan ıç ın bır

_

Yüksek

Tasarımı

Eğltlın-Oğretim

ve

Bölümü

Araştırma-Geıı,tlrme

Kurumu

A . C a n

oı

tüm dünyada ve
hemen hemen her alanda baş döndürücü
d~işim ve dönüşüm süreçleri yaşanıyor . Bilgi
birikimi, iletişim ve teknoloji alanlarındaki
gelişmeler üretim ve insan ilişkilerini yeniden
biçimiendiriyor. Çok deQiI on yıl öncesine
kadar hayal bile edilemeyecek olgular gündelik hayatın bir parçası haline gelirken
insanoqlu da geçmişin beklentilerinin çok
ötesindeki deQişimlere ayak uydurma
zorunluluğuylakarşı karşıya kalıyor. Özellikle
teknoloji alanlarındaki d~işim süreci o kadar
hızlı yaşanıyor ki bırakın yılları, aylık hatta
haftalık süreçler yeni teknolojileri üretirken,
bir hafta öncesinin teknolojisi çoktan eskimiş
olabiliyor. Üretim ve insan ilişkilerinin
lokomotifi olan eQitim ve üretim kurumları
da bu hızlı deQişim süreçleri karşısında
yeniden yapılanmak durumunda kalıyorlar.
Vakın gelec~in dünyasına ayak uydurabilmenin yolunun insan ve teknoloji
alanlarına yapılacak doQru yatırımlardan
geçtiQi artık tartışılamaz bir gerçektir .
Profesyonel anlamda uzmanlaşmış, yeterli
bilgi birikimine sahip. üretken kadroların her
zaman olduğundan daha çok belirleyici
olacaQı bir gelecekte, teknolojinin ileri bir
düzeyde yeniden üretilerek sosyal ve ekonomik
yaşamın iyileştirilmesi yönünde kullanılması
2000'Ii

yıllara girerken

c a n

- --

- --

özellikle ~itim alanında bugünden ve acilen
atılması gerekli adımları zorunlu kılmaktadır .
EQltim ve teknoloji alanlarına yapılacak yatı
rımların Türkiye'nin geleceQin dünyasındaki
konumunu belirleyen en önemli etkenler
olduqunun da her fırsatta vurgulanması
gerekmektedir.
Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki sorunlarını aşabilmesinin

büyük ölçüde eQitim ve

üretim alanlarında yapacaQı atılımlara baQIı
o lduğunu istatistikler de kanıtlamaktadır.
Günümüz verilerine göre Türkiye'nin 22 OECD
ülkesi arasındaki teknoloji açısından konumu
çok parlak deQildir. 1993 yılına ait WH-IMO
dünya rekabet raporuna göre Türkiye, halkın
~itım ve kültür düzeyiyle, bilim ve teknoloji
düzeyi alanlarında sonuncu sırada yer
almaktadır. Ülkenin genel başarı düzeyi,
altyapı düzeyi ve iç ekonomi verimliliQi 21.
sırada d~erlendirilmektedir. Aynı rapora göre
işletme ve hükümet yeterliliQi açılarından 19.
sırada. finans gücü açısından 18 . sırada.
uluslararası ilişkiler açısından da 15. sırada
bir Türkiye tablosu karşımıza çıkmaktadır.
Türkiyenin bu konuma gelmesinde iç ve dış
etkenler bir arada sorumludurlar. Gelişmiş
ülkelerin kendi aralarındaki yüksek rekabet
nedeniyle yaşadıklan hızlı teknolojik d~işim
leri Türkiye'nin kavrayarak özümseyememiş
nesneL.1

L

olmas ı

i

bunun en önemli etkeni olarak
görülmektedir. Vatırımların üretim alanlarından çok tüket im alanlarına yapı lması,
araştı rma-gelişt irmeye önem verilmemesi.
ekonomik dengenin saQlanamamaSl, sosyal
sorunların aşılamaması gibi etkenlerle
Türkiyenin teknolojik kimliQI bir türlü gelişememiştir . Eğitim ve teknoloji politikaları
gen iş kapsamlı ve geleceQe yönelık olarak
tasarlanmadlQı için gelişemediQi gibi giderek
de gerilemiştir . Bu geri kalmışlık istatistiklerde
de kendini gösteriyor. Ar-Ge kaynak larının
GSVIH içindeki payı AB ülkelerinde 'Il.2, ABO'de
'Il.'.8 Japonyada 'Il.3 iken, bu rakam Türkiye'de
'Il.o.]'dir. Ekonomik açıdan verimli 10.000 k işi
içinde Ar-Ce personelinin sayısı AB ülkelerinde
40 , ABO'de 80 ve la ponya'd a 90 iken
Türkiye'de sadece 7.s 'tur. Vedinci beş yıllık
kalkınma planı ('996-'000) çerçevesinde ArGe harcamaları oranının ~ı. 5. onbin ki ş i
içindeki Ar-Ge personelinin de 15 olması
p l a n l a n ma kt ad ır . Bu plan çerçevesinde
Türkiyenin endüstriyel alanlarda çözmesi
gereken sorun ların başında şun lar gel mektedir:
i. Tasarım ve ürün geliştirme
2. Teknoloji
3. Uzman kadroların yetiştirilmesi
4. Üretim planlaması
n ~ sn el

5. Kalite
6. Pazarlama
7. Çevre ve atıklar
Şimdiye kadar bu alanlardaki yetersizlikler, fiyatlar ya da üretim maliyetieri düşü k
tutularak kapatı lmış, ancak sosyal, ekonomik,
ve toplumsal küreselleşmenin giınümüzde
geldiQi noktada AT ile entegrasyon ya da
Gümrük BirllQl'nin dayattıQı zorunluluklar

-.
U

karşısında bu sorunlar aşılamadığı

7'1

için giderek
gerileyen bir konuma d üş ülm üştür . Bu olumsuz tabloya rağmen Yedinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı'nda mevcut koşulların sağlıklı bir
değerlendirilmesinin yapılmış olması ve Bılim
Teknoloji alanlarında yeni ve sağlıklı düzenlemelerin öngörülmesi Türkiye adına
sevindirici bir adımdır.
Yedinci Beş Yıllık kalkınma Planı içinde
yer alan en önemli eğitim ve araştırma
geliştirme projelerinden bir tanesi de Fen,
Mühendislik, Mimarlık Fakülteleriyle,
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü,
Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi
birimlerinden oluşan ızmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü ile Mimarlık Fakültesi'ne bağlı olan
Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalıdır .
199Z yılında kurulan, ı994 yılından itibaren
de faaliyete geçen IYTE'nin amacı özellikle
mikroelektronik, iletişim, bilgisayar, etemasyon, uzay teknolojisi, yeni malzemeler ve
enerji kaynakları, lazer, biyoteknoloji, sağlık
ve savunma endüstrisi gibi alanlarda "üst
düzeyde eğitim-Öğretim ve araştırmalar
yaparak yaratıcı beyinleri yetiştirmek, özellikle
ileri teknolojiyi geliştirmek ve üretmek" olarak
belirlenmiştir . Bu amacı gerçekleştirmeye
yönelik yöntemler Ise şöyle sıralanmaktadır:
• Enstitü bünyesinde seçkin bir akademik
kadronun oluşturulması ,
• Eğitim-öğretimin araştırma ile iç içe
yapı lması,

• Üst düzeyde araştırıcıların ve nitelikli
öğretim elemanlannın yetiştirilmesi,

i

• Yüksek teknolojiye yönelik araştır
malann yapılması ve ürünlerin geliştirilmesi,
•Sanayi kuruluşlan ile eşgüdümlü programlann uygulanması,
• Meslek içi eğitim-Öğretim programlarının açılması,

• Bilimsel ve Teknolojik Ar-Ge birimlerinin
oluşturulması,

• Bilim ve Teknoloji alanlannda ulusal ve
uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesi,

• Yüksek Teknolojiye dayalı üretim tesislerinin kurulması.
Endüm Ürünı.ri Ta.anın., Mimarlık,
Şehir Planlama ve Mimari Restorasyon ile
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birlikte IYTI'nin Mimarlık Faküliesini oluşturan
dört bölümden bir tanesidir. 1995-1996 öğretim
yılından itibaren yüksek lisans düzeyinde
eğitime başlayan EÜT Anabilim Dalı eğitim
programı , yüksek teknolojiye dayalı endüstriyel ürün tasarımı alanında bir yandan
eğit im-Öğretim ve araştırma-geliştirme
çalışmalan yapmayı amaçlarken, bir yandan
da bu alanda uzmanlaşmış akademik ve
profesyonel kadroların yetiştirilmesini
hedeflemektedir. Program oluşturulurken hem
mevcut koşullar, hem de bu alanda uzmanlaşmış dünyadaki diğer benzer kuru luş lann
programlan değerlendirilmiştir. Türkiyedeki
ilgili sektörlerin ihtiyaçlan ile Enstitü'nün kısa
ve uzun vadeli hedefleri de genel eğitim
felsefesinin oluşmasında roloynamıştır.
Program, tasanm eğitiminin temel ilkeleriyle
teknolojik endüstriyel ürünlere özgü özel
koşulların bir sentezi olarak tasarlanmıştır.
Gelecek kuşak tasanmcıların faaliyet alanları
geleneksel üretim yöntemlerinden farklı,
yüksek teknolojiye dayalı ve uzmanlaşmış
kişilerin ortak çabalarıyla sonuca varılan
üretim ortamları olacaktır. Dolayısıyla programın özünü kendı alanlarında uzmanlaşmış
kişilerin yaratıcı niteliklerini bir tasarım grubu oluşturacak şekilde bir araya getirerek,
geleceğe yönelik tasarım ilkeleri doğrultu
sunda tekno-endüstriyel ürünlerin tasarımı
konusunda geliştirmeleri oluşturmaktadır . Bu
nedenle programın Ilk yüksek lisans öğren
cileri de çeşitli mühendislik bölümleri çıkışlı
kişilerden oluşturulmuştur . Bu gruba zaman
içinde endüstriyel ürün tasarımı. hatta
mimarlık eğitimi almış kişilerin de dahil
edilmesi öngörülmektedir. Eğitim programını
oluşturan konular dört ana başlık altında

0 0 00
0 0 00
0000
000

toplanmıştır:

Bilgi Birikimi: Tekno-endüstriyel
ürünlere dayalı tasarlama, üretlm ve
pazarlama gibi süreçler sırasında kulanılan
bilgi. yöntem ve kavramların verilmesini
amaçlar.
2. Teknoloji: Endüstri ürünlerinin tasanmında belirleyici olan elektrik, elektronik,
makina, iletişim, bilgisayar, malzeme, enerji
teknolojileriyle, uzay, sağlık, savunma sanayii
ı.
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gibi alanlardaki teknolojik verileri d~erlen
dirir.
3. Tasanm: Tasanmın yaratıcı süreçleriyle.
metodlannı Içerir.
4. iletişim : Tasarımın iki boyutlu grafik
ve teknik Ifadeleriyle. üç boyutlu modeilmaket
yapım teknikleriniiçerir. CAD-CAM (bilgisayar
destekli tasarım ve üretım) uygulamaları da
tasarım ve Iletişim yöntemlerinin bir bileşimi
olarak programa dahil edilmiştir.
EQitlm-öQretim ve araştırma-geliştirme
süreçleri Içinde bu başlıklara dahil konular
kısa ve uzun vadeli tasarım uygulamalarına
ve proje çalışmalarına baQIı olarak iş len
mektedir. Her tekno-endüstriyel ürün genelde
aşaQıdaki ölçütler esas alınara k tasarlanmakta
ve d~erlend irilme ktedi r:
i. Işlevsel

yön
2 . Teknolojik yön
3. Estetik yön
4. Ekonomık yön
5. Sosyal yön
6. Psikolojik yön
r . Malzeme

B. Prezantasyon (sunuş/gösterim)
Yaratıcılık yöntemleri uygu l amaları,
pazarlama, bllim-teknoloji-üniversite-sanayii
entegrasyonu gibi konular da bu sürece dahil
edilmektedir. EQitlm-öQretim ve araştırma-

geliştirme çalışmalarında aşaQıdaki

"'" ,

süreçler

izlenmektedir:

• Bireyseilgrup proje uygulamaları
• Bireysel/grup günlük eleştiri ve d~erlendirmeler

teknoloji ve malzeme deQerlendirme, ulusal
ve uluslararası iletişim gibi konularda hizmet
vermek de hedeflenmektedir. Ege bölgesinden
başlamak üzere ilgili sanayi kuruluşları
deQerlendirllerek ortak proje uygulamaları
için belli başlı kuruluşlarla da ilişkiye geçiimektedir.
Programın şu anda üç kişilik uzmanlaşmış bir akademik kadrosuyla, altısı
araştırma görevlisi statüsünde olmak üzere
ıo 'un üzerinde yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Ilgili konularda uzman yerli ve
yabancı kişiler de misafir öQretlm elemanı
statüsünde projeler, seminerler ve dersler
yürütmektedirler. Henüz kuruluş aşamasında
olan bölüm her yıl konusuyla ilgili yurtiçi ve
yurtdışı seminerlere. konferansıara ve
yarışmalara da katılmayı hedeflemektedir.
Urla'da, ızmir' den 40 km uzaklıkta 35000
dönüm arazi üzerinde inşas ı süren kampus
tesisleri tamamlanıncaya kadar ilk etapta
eQitim ızmir'deki binada sürdürülmektedir.
Bölümün model-maket-prototip çalış-

malarının yapıldlQı

bir atölyesi Ile CAD-Cl.M
uygulamaları ve internet baQlantllannın gerçekleştlrlldiQi bilgisayar terminalleri de
bulunmaktadır.

GeçtiQimiz 1996-1991 öQretim yılı
içerisinde normal ders programının yanısıra
KOSGEB, Patent Merkezi ve ızmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliQi yapılarak
proje ve seminer çalışmaları düzenlenmişt ir.
Hindistan Delhi Teknoloji Enstitüsü Endüstri
Ürünleri Tasarımı Pr o gra m ında n Doçent
Soumitri Varadarajan davet edilerek bir dizi
konferans gerçekleştirmiş, tasarım stüdyosu
kapsamında ürettiQi projesiyle araştırma
görevlisi Aslan Riza Bilim Vakfı ve TÜBITAK
tarafından düzenlenen Gösteri Birimi Yanşma
sında ödül kazanmış, ayrıca bölümün ürettiQi
projeler ızmir fuannda düzenlenen teknoloji
fuannda topluca ızmir Yüksek Teknoloji Enstit üs ü 'rı ü temsil etmişlerdir. Bölüm öQretim
elemanlan aralarında ıtalya ve ıngıltere olmak
üzere yurtdışı ve yurtiçi bilimsel toplantılarda
da yer almışlardır.

• Dersler

• Seminer çalışmalan
· Misafir uzman ve

e~itmenlerin

ders,

i

uygulama çalışmalan
• D~erlendirme jürlleri
• Yayın, yarışma izleme
• Sanayi kuruluşları Ile ortak projeler
• Kültürel, teknolojik geziler
• Staj çalışmaları vb.
Günümüz koşullarında ulusal ve uluslararası boyutlarda " üniversite- üniversite" •
semıner,

"üniversite -sanay i". "sanayi-sanayi "
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birlikleri iyi niyet ifadeleri olmaktan öte bir
zorunluluk haline gelmişt ir. Ürün tasanmı bu
ortaklıkların somut hale gelebIImesi için en
elvenşlı alanlardan bir tanesidir. Bu noktadan
hareketle ME. EÜT Anabilim Dalının en önemli
hedeflerinden biri de bilimsel üniversite
kültürüyle, ilgili sanayileri teknoloji ve tasarıma dayalı ortak bir platformda bir araya
getirmektir. Bu amaç doQrultusunda endüstri
kuruluşlarına tasanm, danışmanlık, CAD-CAM
(bilgisayar destekli tasarım ve üretim),
prototıp geliştirme, model/maket üretimi,
ne sneL ı l
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Tasarım Metodclojisi
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Endüstriyel Tasarım
Seçmeli Ders
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Ta,

MALZEMENIN TAN ıMı
MALZEMENIN TEKNIK OZEU IKlERI
MAlZEMENIN AYRıN Tılı fiZIKSH O,
ZElliKLERI
ORETllMESI, BIÇIMLENOIR ILMESI. KO·
RUNMASI vf TOKETIM AlANLARI
Ah",.

KAPSAM ,

AMAÇ ,
Mekan ve .ndOstri ün)nlerinjn '""letele
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ve fonksi yon ların ı n inc.lenmesi, eres-
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--- Endüstri tasarımı. en kısa bi(i~e. ·seri Uret1len
nesnelerin tasarı.la~sı· olarak tanı.lanabilir. Tarifte
gecen bu iki kavram. ·seri Ureti.· ve -nesnelerin
tasarımlan~slM gerçekte bir diQerinden 6zgür olusabilen ,
daha dogrusu olusagel.is iki Ureti. yönte-ini icerir_ Bu
iki yönte.in kısaca tartlsıl.ası endüstri lasarı.ının
da ısık tutab ilir .
reru eıne

Ne sne tasarl.1 (yani seri Uretimsiı endüstri tasarı_ı)
insanıık olusalıber' varolan ye baslangıcta ilkel
insanın eL yeteneklerini arttlrlcı aletler .eydana
getirmesinden kaynaklanan bir sürectir. Jnsanın
entellektüel kapasitesinin artmasına paralelolarak nesneler
de baslangıçtakt islevsel biçimlenmelerinin yaoı slra
sembolik değer ler kazanlMya ba~larlar. Birer sanat eseri
olmaya yönelir nesneler . fakat en önemli faktör nesne
tasar1IRlnda Uretimin elle ve tek tek yapı lmasıdır .
Se ri üretim (yani yaratlcı tasarlm&lZ endüstri tasa rımı)
i se Urün mUhendisligini ca~rlstırır. OrUn rriJhendis1t~i
endüstrilesme ve sta ndardiı&syonun ortaya çıkard ıg1 bir
disiplin olarak nesnenin özell iklerini Uretim yöntem leri ,
makina kapasiteleri . to leransıar . montaj süresi ve benzeri
kavramlar çercevesinde görmek zoru ndadır. Bunun sonucunda
nesne tUm sembolik ve tinsel degerlerinden sıyrılmıs.
ve ekonomik verimliligin biçiMe dönüsnesi olmustur.
t~knik

[ndü\lri tasarımı isE' nesneyi tu. varlıgı içinde ele
almak durumundadır. Nesne. onu ol us turan isl evsel gereksinmeye,
kullanıcının duygusal ve duy~al iste.lerine ve üretim
sürecinin teknik ve ekono-ik istemlerine yeter li yanlt
Nesne tU.uyle insan. tevre ve yasantısına katkıda
olmalıdır.

ItSID (International Council of Sacieties of

bulu~yı a~cla.alıdır.
Niteki ~

nesneL
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yaklas '.ın ve egiti• .e todla~l nın belli 6fg istklik le~
9Öste ~dtgt tz l e~ k tedi~ , O ~g i n. Hi ndt sta nda Ahaedabad
seh ~ i nd . kurulu M
i lli Tasa~' . EnstttUsU. (Na t tonal Inst itute
of Destgn) s e~a . t kı -ebil ya ve Urün ta~ l~l.' böl U.le~ tnden
o l us~s . Ens titU' nUn yıklas ı .ı insan cevrestnin kalttes inin
yU kseıti l.esinde et kl l t olacak kitilere .uhend tsl lk
becerilerini tnsan~çpvre ili t ktleri ite rtglnde ve tasa~ı .
boyutu ile bt~ l lkte v f ~ k sekli nde . Meksikada -e vcut dört
Endüstri Tasarı.ı Ok ulunun ortak ya nı tse endüstriyel
Uretf.t el sanatları Il e bi rl ikte yUrUtecek kisllerl
yet ist i nlek. böy lece Ulkedekl yaygın el s ı natlarl potanstyelini
daha üret ken bir bt ciMf get trebl l .ek. ~re de k t tasarı .
ok ulla r ı nın ortak ya n ı da yine bunun aynı. Ulkedekl geleneksel
el sanatla rı ol gus unun endUstrtletttril aesl. Qysa .
Ingilteredeki oku ll a rı n tutumu degi sik. Drnegi", Manchester
Polyt eehnic Sına t ve Tas a r ı. Okul unun genel po litikasında
a.a cı n. tas ar ,., n mtihend isl ik ve teknoloj ik boyutları yerine
ergonoalk. sosyal ve estet ik boyutlarl. i l gi len i l-ek oldugu
bildiri l irken, okulun Pol iMer Teknolojtsi. Elektrik
Mü hendisli gi ve ısle~c iltk gib i uı~nlıs.,s bölUmlerden
oluttugu gijrU lme kte. Moskovadaki EndUstriyel ve Uygu lamalı
Sanatl ar YUksek Okulunun .-acının da yine ülkedeki uz-anlasml$
tas lr 1-e ı gereksi nl.i nl karılll alk . ASO. 'nde de birtaç
okuldak i. dahı tok .ra$t ı~ya dönUk kıs1tlı kapsaMll
programlar d ı s ında, uı.inla smaya dönUk genel bir tutUMdan
söz edi l ebf I tr·.

1 .l ~1nda, en~u strt tasarl.1
kayn.klandıO' bu nedenl e de

_

olgusunun
Endüstri

T ~ bu gOz leal eri n yanı Slra IC510 't" 1964 yıl,nda 8ruges'd.
yapt l§l ~ ir egtti. se.t nertnde. özel l ikl e gelisen Ul kel er
tc jn or taya koydUOU yırgıd,n söz eu.tktt yarar var; ·geli~kte
ola n ülkele rdeki EndUstri Tas.rı .' Okullarl . ülkenin tirthsel
Ye kUl tOre l oI USUll . r' paral eli nde btr egitt. yeMael idirler· ,
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ana konuları 'ç inde bütünlesen
yönünden ba~ ımsız bir !eslek

a l an ı d ır.

pazarlasa ve eko~1 gibi konu ların ka t ı lı.ı il e endüs t ri
ta Sl n . ı a~ lr1ıkl1 bir ~i ti. gerçekl esebl1_ist i r . SU tse
bugünki akad~ik alt y ap ıy ı olus tunlUs tur, Ancak , t e.el de
Endüstri Tasarı .ı ıw:sle~i . Miınarlık mes l e~i ile i nsan. çev re
ve ta s a r ı .
a~ etkinli k.
k ap s a ~. gö re v

Tüket ime dönük . geltsmi$ ülkeler endü~t risi , bir ya ndan t emel
ihtiyaç madde leri üreti rken bi r yandan da . ,a~ı.ıı i n s a nları nı n
yöne l işlerini d~ge rlend irerek , t a sa rı . ı n da öncel ik le cak
k is i ı ı i n dik ka ti ni çekme s i amaçlanan baz ı lük s t ükeU.
maddeleri üre tmek tedir. Böyle bir tutum, k ı sı n in seçme
ö zgü r ıügUnU k o r~~l bakım ı n d a n ilk ba k\ sta ol um lu
kar s \lanabi li r , Anc ak , dogal ka ynakl a rın s ın ı r l ı ol dugu
gereegi , ge l is_is Ulke tnsenl er tm bil e , üreti ıııl e ri nde beli rli
gi tmeye zor l amaktad,r.
sınırlamaları

Gelis mekt ~ olan Ulke l~rin durumu ise. problem karsı sında çok
daha dikkatli davranmay' gere kt irmekte di r. Bu tUr bir
gereksinme :
1, Olke 1ç1 gereksi nimleri n dogru olarak saptanması.
2. Ge reksin iml er ic in be l i r l i bir önce l i k saptan ması .
J, D ı s pazarlarda ha ngi konularda ba $arıl ı 01unab11ece9inin
septe nee s ı ,
gihi k onulırı be r aberinde get ire cekt i r . Gel i ş Mekt e olln bir
ülkeni n kaynak israf ı gib i bi r 011na9' SöZ konusu
01 a ~ ı yı ca 9'n da n. do9ru sonucu denemelerle bul ~ sa nsı da
01ama1. Böylece her UrünU en bas ı n dan do~ru ol ara k ~ e ç me
zorunlugu ortaya c ıkmi ktadır.

Ul o;.arı.ın ~f'(:illlt .

,"

~

Ancak. yapıl ~ s 1 zorun lu olanlar dogr u ürüne kara r vermP i le
de bi~k tpdir, r~ynak i srafı . bu a s a ~a n sonra ya pı l a c a k
de sürebilir. Bu asa-ada:
h at al ı SpçiMl~rle

1. Orün icin geCE'rli
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TOrlfiye 'de

sruıırstrıueı

UrOn Tasarımı Egitimi:

Bir Varolus
Sorunu
•

••

U2 erine

anlamda hiç de yanlış değildir; tasarımcılık
2000'Ii yılların gözde mesleklerinden biri
olarak uluslararası düzeyde giderek daha
yaygın bir kabul görmektedir. Bunda, tasarımcıların sahip olduğu varsay ılan yaratıcı,
sentezci, disiplinlerarası formasyon ve bu tür
niteliklere sahip kişilerin fark yaratmaya
dayanan rekabetçi firma stratejilerindeki
katkıları büyük roloynamaktadır .
Ne var ki Türkiye'de yaşayan bir kişi,
endüstriyel ürün tasarımı

mes leğinirı

uluslar-

arası

üüsünceter
H . A I p

a y

meslek dışın
dan pek çok kişi bugün
Türkiye'de endüstriyel
ürün tasarımı gibi fazla
bilinmeyen ve endüstri
mühendisliğiyle sıkça karıştırılan bir dalda altı üniSanırım

E [
Enstitüsü resmen kurul muş endüstri ürünleri
tasarım ı bölümlerine sahip olmalarına rağm en
öğretim elemanı yokluğundan dolay ı henüz
eğitime baş layamamıştır. Bu devlet üniversitelerine ilaveten Ankara'da kurulan bir vakıf
üniversitesi olan Başkent Üniversitesi bün-

yesinde de bir endüstri ürünleri tasarımı
versite ve enstitüde lisans ve bölümü açılması öngörülmektedir.
lisansüstü eğitim verildiğini
i. Yükselen Bir Meslek?
öğrendiğinde şaşıracaktır. 1998
Eğitimdeki bu genişlemenin ta lep
itibarıyla Mimar Sinan Üniversitesi,
boyutuna baktığımızda ise, endüstriyel taMarmara Üniversitesi, ODTÜ ve sarımın mezuniyet sonrasında sağladığı
ITÜ'de lisans ve yüksek lisans Imkanlarla orantısu bir biçimde üniversiteye
düzeylerinde, ızmir Yüksek Teknoloji başvuran adaylar arasında popüler bir disiplin
Enstitüsü'nde ise sadece yüksek li- olarak öne çıktığı görülüyor. Yetenek sınav
sans düzeyinde eğitim verilmektedir. larıyla öğrenci alan bölümler içerisinde en
Istanbul'daki Yeditepe Üniversitesi, çok arzu edilenlerin başında yer alan endüstri
endüstri ürünleri tasarımı programına tasarımı bölümleri, merkezi sistemde de
sahip tek özel vakıf üniversitesi olarak 1996- giderek artan puanlarla Öğrenci alıyorlar.
97 akademik yılında ilk öğrencilerini almıştır . Örneğin 1997 ÖYS sınavı sonuçlarına göre ıTÜ
Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi ve ıTÜ ,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, içinde yer
endüstri ürünleri tasarımı alanında doktora, aldığı fakültenin en yüksek taban puanla
Marmara Üniversitesi ise sanatta yeterlik öğrenci alan bölümü oldu. Ilk anda bu tür
programlarına sahiptir.
bilgiyle karşılaşan çoğu insan, doğalolarak
Bunlara ek olarak yeni kurulan çok sayıda endüstriyel ürün tasarımını so'Iann. iş
üniversitede de aynı alanda eğitim vermek çevrelerince talep edilen, pazarlama, işletme,
üzere çalışma yapı lmaktadır . Mersın , Isparta iletişim-reklamcı lık veya bilgisayar müSüleyman Demirel, Dokuz Eylül, Anadolu, hendisliği gibi yükselen mesleklerinden biri
Erclyes Ünıversıteleri ve Gebze Yüksek Teknoloji olarak düşünecektir . As lında bu yargı genel
n E!sne 111

düzeyde giderek artan önemini kendi
çevres inde iz lemekte zorlanabilir. Bunun
nedeni esas olarak ülkemiz in ekonomik
gelişme ve endüstrileşme yöntemleriyle ilgili
tercihlerinde aranmalıdır . Ancak, ekonomi ve
endüstrileşme politikaları gibi makro
düzeydeki unsur ların belirleyiciliği, mesleki
örgütlenme ve eğitim gibi içsel unsurların
endüstriyel ürün tasarımı mesleğinin geliş
mesinde hiçbir rolü olmadığ ı anlamına da
gelmiyor. Özellikle ekonomik ve endüstriyel
dinamiklerin değişkenliği göz önüne a lın 
d ığında, her değ işen durumda yeni sorun ve
fı rs a tl ar l a karşılaşı lacağı ve eğ itim gibi bir
alanda değişimin nabzını tutarak a lınacak
tavırlarla mes leğin geleceğin i etkilemenin
mümkün olabileceği açıktır.
Bu yazının konusu, yukarıda içsel unsur
olarak kastedilen, son iki, üç yıldır giderek
etkinliğini arttıran Endüstriyel Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu'nu (ETMK) dışanda bırakırsak
Türkiye'de endüstriyel ürün tasarım ı alanında
şu ana dek oluşan tek kurumsal yapı lanma,
yani üniversitelerde sürdürülmekte olan
endüstriyel ürün tasarımı e~itimi ve bu

konudaki kişisel gözlem ve düşüncelerden
ibarettir. Yazar, ülkemizdeki endüstriyel ürün
tasarımı eğitiminin toplumsal bazda (hem
öğrenciler hem de endüstri açısından) giderek
artan beklentilere karşı lık verebilmek için
yeniden yapılanması gerektiğini savunmaktadır.
2,

Türkiye'de Endüstriyel Ürün Tasanını

Eğitimi:

Mevcut Durum

Son yıllarda endüstriyel ürün tasarımı
eğitimi alanında ülkemizde niceliksel bir
sıçramaya tanık oluyoruz. Giderek artan sayıda
n e sne ll l

lisans ve yüksek lisans programı kuruluyor.
Ancak, nicelikteki bu artışın niteliksel bir
gelişmeyle desteklendiğini söyleyebilmek çok
kolay değiL. 20, 25 yıllık eğitim tecrübesine
rağmen ülkemizin özgün koşul ve ihtiyaç ları
doğrultusunda bir perspektif gelişti remediğimiz gibi, endüstriyel ürün tasarımı
eğitimini n genelde geçirdiği teknolojik ve
metodolojik değiş imle ri izlemekte de pek
başarı lı görünmüyomz.
Endüstriyel tasarım a lanının akademik
anlamda olgunlaşmamış olması, bu alanda
bilgi üretimini, bir geri besleme mekanizması
olma anlamında araşt ırma geleneğini ve
dolayısıy la kendi ko ş ull a rı mı z ın gerekti rd iği
eği tim yöntemlerinin geliştiri lmesini engellemiştir . Sonuçta üniversitelerimizdeki endüstriyel tasarım eğitimi zamanın bir noktasında
Batıdan transfer edilen nosyon ve metod ların
birbiçimde öğrenciye aktarılmasına indirgenmiş görünmektedir. Bugün, baz ılarına fazlaca
sert görünebilecek böylesi bir yarg ıya varmak,
Uzak Doğu Asya, bazı latin Amerika ülkeleri
ve hatta Hindistan gibi ülkelerin tasarım
eğitiminde edinmiş olduk ları deneyim ve
perspektif ışığında pekala mümkün ve yerinde
görünüyor. Benzer koşullar altında ve hemen
hemen aynı tarihsel dönemlerde başlayan tüm
bu tasarım eğitimi deneylerinin içerisindeki
yerimiz ne yaz ık ki pek parlak değ iL.
Tüm bu sayilan ülkeler 20 veya 30 yıl
öncesinde Bauhaus, Ulm gibi tasarım eğiti
minin belli başlı modellerinden etkilenerek
veya sadece basit bir ticari-endüstriyel sanat
etkinliği olarak başlatt ıkları endüstriyel ürün
tasarımı eğitimi deneylerinde zamanla kendi
yerelliklerini, yani özgün koşullarının gerektird iği yenilikleri, kendi eğitim felsefelerini
oluşturmuşlardır . Örneğin Brezilya gibi latin
Amerika ülkelerinde, toplumsal-kentsel sorunlar, yeniden kullanım gibi öğeler endüstriyel
ürün tasarım ı eğitiminde yönlendirlci olabilmekte: veya Hindistan'da köyü temel alan
zanaat ve küçük ölçekli üretim tasarım eğiti
mini yönlendirebilmekte; veya Kore, Tayvan
gibi Uzak Doğu ülkelerinde dışa açık ekonominin ihtiyaçlannı karş ılamak tasarım eğit iminin
temel amaçlarından birisi olabilmektedir.
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bunlar da .p., drrinlrrd. gizl.nir- bır bılgı ~e d~r şen
Iıdır.
ve becerlaktanmından bahsetmek mümkün oşu ara
düstri tasarımı e~ltlminln
görünüyor, Bu anlamda, ülkemizdeki en- uy~m
ülkemizdeki ilk dönemlerinde
düstrlyel tasanm ~Itlmi zamanla sadece temel sağlamak- kurumsalolarak Içerisinde yer
mesleki beceri ve nosyonların aktarıldı~ı tba nıçın
aldı~ı, daha sonra da ıık kuşak
sıradan bir mesleki ö~retlme (uocationa! U
~itlmcilerln fonnasyonlan nedetraining) dönüşme tehlikesını ciddi anlamda den, ii
nlyle etkisini sürdüren mimarlık
barındınnaktadır. Durumu daha da vahim zor an- ve Iç-mimarlık alanlarının
kılan ise, bu alanda ' iddialı ' bazı e~itim mak- endüstrıyel tasarım üzerınde
kurumlarımııın da llk kuruluş yıllarının tadır? kurduklan örtükblısöylem hakimiyeti
coşkusunu kaybederek bildik akademik
gelmektedir.
yorgunlu~a ve sıradan bır statükoculu~a
Mimarlık a~ırlıklı bu söylem, genel
teslim olmalandır .
anlamda tasanmı uzun bır tarihsel geçmişi
), Türkiye'de EndiiJ1riyel Ürün Tasanmı
olan mimarlık fonnunda bütünleşen tek
E~tImi: Niçin?
bır üst etkinlik olarak tanımlarken; enBir, iki Istisnai, ama henüz tam anlamıyla
düstrlyel ürün tasarımını da, tasarlanan
sonuç vermeyen yenilikçi çaba dışında, nesneyi üretim ve tüketim süreçlerinden
Türkiye'de endüstrıyel tasanm ~Itlml kendi- soyutlayarak, bu etklnli~in bır alt şubesine
sını yenııemekte ve de~işen koşullara uyum
indirgemektedir. Aşın besitleşnrme pahasına,
sa~lamakta niçin bu denli zorlanmaktadır?
bır anlamda mlmarlı~ın büyük ölçekteki
Bu sorunun cevabı, nedenlerı kısmen uzantısı çevre, kent ve bölge tasanmı olurken,
endüstrıyel tasarımın ülkemizdeki tarlhlnde
küçük ölçekteki uzantısı ise Iç mekan tasarımı
saklı olan, özgün bır tasarım e~ltlml felsefeve bu mekanda bir 'fonksiyonel nesneden'
sinin yoklu~unda aranmalıdır . Bir e~itlm Ibaret oldu~u düşünülen ürünün tasarımı
felsefesi, öncelikle, verilmekte olan ~itimln olınalctadır diyebiliriL Insanın fiziksel çevresinl
hangi sosyal, ekonomik ve kültürel gerek- oluşturan bir ~e olarak nesnenin (ürünün)
slnime referansla varoldu~u sorununu, yani tasarımına yapılan vurgu bu söylemin en
o alanın temel varoluş sorununu ele almalıdır. temel belirtl-sidir. Birçok endüstrıyel tasanmcı
Bir başka deyişle, Türkiye'de niçin endüstrıyel tarafından içselleştlrllen ve Cul Bonsiepe'den
tasarım ~itimi verlldi~i sorusuna tutarlı bir (ı990) sadece ülkemize özgü olmadı~ını,
cevap önermelidlr. E~itlm felsefesi veya benzer koşullara sahip di~er gelişmekte olan
felsefelerinin kurumlar düzeyinde yaratıla- ülke-lerde de hakim oldu~unu ~endi~lmlz
mamış olmasının en olumsuz sonucu ileriye
bu 'architectontc' söylem, endüstriyel
dönük bir perspektlf, vizyon yoklu~unu tasarımın sosyo-ekonomik rolü üzerinde bir
beraberinde getlnnesldlr.
yanı lsama yaratarak, gerçekçi bır meslek
4 , Türkiye'de sür E~ilimi: Venlden ideolojisinin oluşmasının önünde de en büyük
Vapılarım ayı EngeUeyen Unıwlar
engelolarak duruyor.
Endüstrıyel ürün tasarımı gibi disiplinKaynaklarını Bauhaus gibi güçlü enlerarası bir etkinli~in Türkiye'deki varoluş
telektüel odaklarda bulan bu yaklaşım,
nedeni ve koşullarını özümsemiş bır yaklaşım endüstriyel tasarım ~illmlnin, di~er birçok
bu alanda verilecek e~itim için bütünsel bır ülkede oldu~u gibi, ülkemizde de temel
perspektif önerebilir. Bu yöndeki çabalar için -modemist- felsefesini oluşturdu. Ancak bu
ilk adım öncelikle Türkiye'de endüstriyel yaklaşım, 90'Iı yılların sonunda "türklye'de

nesnel.!

endüstri ürünleri tasarımı egitiminin varlık

,

i

nedeni ve

gelece~e

yönelik perspektlfi ne
olmalıdır?" gibi temel soruları cevaplamakla
yetersiz kalmaktadır .
En basit anlamıyla, ürün tasarımı artık
işlev-biçim ilişkisinin endüstriyel nesne
düzeyinde dengelendl~1 özerk bir alan
olmaktan çıkıp günümüzün küresel rekabet
koşullarında, finna stratejilerinin önemli bir
~esi haline gelmiştir . Tek başına bu gerçeklik
bile tasanm ~itiıninin yeniden yapılanmasını
talep etmek için yeterli olabilir, Tasarımın
farklılık yaratarak tinnaların rekabet gücünü
arttırma anlamındaki ekonomik boyutu, artık
ergonomi, semantlk, estetik vs. gibi di~er
tasarım unsurlarıyla eş a~ırlıklı d~il, tüm bu
unsurların rekabet koşullarındaki temel
yönlendiricisidir. Be~enelim veya be~en
meyelim, endüstriyel tasarımla ilgili di~eı
nitelikler günümüzde bu perspektif içinde
anlam bulmaktadır.
Örtük 'mimarlıkçı' söyleme ek olarak,
di~er bir unsur ise endüstriyel tasarımı bir
çeşıt endüstriyel sanat olarak algılayan
anlayıştır. Özetle, endüstrıyel tasanm ı sanatla
teknolojinin senteze u laştı~ı nokta olarak
gören bu anlayış, tasarımcıyı da bir çeşit
endüstriyel sanatçı olarak tanım lıyor.
Endüstrıyel tasarım üzerindeki güzel sanatlar
gelen~i etkisinin bir ürünü olan bu yaklaşım.
zanaat düzeyinde nesne tasanmı için anlamlı
olabilir, ancak modern bir endüstrinin
rekabetçi gereksinimlerini karşılamaktan
uzaktır. Ortaya çıkan her ürünün bir özgünlük,
biriclkiik taşıması gerektl~i gibi tasarım
camiamııda üzerınde sıkça durulan yaklaşımlar bu anlayışın izlerini taşıyor. Öm~in,
bu anlayış çerçevesinde, yeni ürün geliştlnne
stratejilerinin yaygın metodlarından biri olan
'piyasada mevcut ürün kavramları üzerinde
anlamlı

•

ancak küçük farklılıklar yaralarak
tiyat ve kalite avanlajlan elde etmek', kolayca
'kopyacılık' olarak nitelenebilir ve kınanabilir.
Vukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan
her iki yaklaş ım da günümüzdeki çıkmazlanna
karşın, ülkemizde endüstriyel tasanm e~iti
minin ilk dönemine önemli katkılarda
bulunmuşlar ancak artık d~al ömürlerini
nesne 1

doldunnuşlardır.

Ülkemizde endüstriyel tasarım ~itiminin
yeniden yapılanmasının önündeki bir di~er
engel ise 'kendinden hoşnutluk' olarak adlandırılabilecek bir durumdur. Aslında bu,
d~işime karşı direnme yönündeki tavırların
tlpik dayana~ıdır. Belki böylesi bir bakış açısı
birçoçurnunı, geçici de olsa, rahatlatacaktır .
Ancak, günümüzün dinamik ve rekabetçi
koşullarında çalışacak tasarımcıları e~iten
kurumlarımızın,

sürekli gelişen bu koşulların
sadece mezunlarını de~i1 kendilerini de
etkileyeceğini gönnezlikten gelerek kendilerinden hoşnut olmaya devam etmeleri
mesle ğimizin bu ülkedeki gelec~i açısından
pek umut verici olmayacaklır . Edward de Bono
(1996) kurumlar için kendinden hcşnutluğun
dört çeşidi olduğunu öne sürer. Bunlar:
Rahatlık, gevşek lik, kibir ve vizyonsuzluk
nedeniyle kendinden hoşnutluktur. Kendinden hoşnutluqun Iki olumsuz sonucu gözlenmektedir: ı. duraklama ve düşüş, 2 .
kullanılmayan tirsat ve potansiyeller. Vine
Bono'ya (ı996) göre, -yaratıcılık, kendinden
hoşnut olmaya hiç kimsenin gücünün
yetmeyec~i bir alandır" (s. 55).
5.
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verilmektedir. Ancak bu ~itim ço~u
ar i
kez sadece akademisyenlerin bir Işlev-biçim
şekilde geçmek zorunda oldukları
ilişkisinin
zorunlu bir aşama veya mezuniyet
endüstrıyel
sonrası piyasaya tam ısınamayan
nesne
tasanmcılar için geçici bir sı!)ıllak
düzeyinde
olarak algılanıyor. Aslında
dengelendığı
ülkemizde verilen lisansüstü
özerk bır
e~itim, halihazırda lisans
alan olmaktan
düzeyindeki ~itime oranla çıkıp günümüzün
daha zayıf olmakla beraber
i k bet
. d on
- ük pot ansıye
. i'i
kurese re a
i'1enye
açısından daha avantajlı
koşullannda,
bir konumda görünfırma strateJImektedir.
lerinin önemlı
di~er ülkelerinde de,
bır öğesl
bir
halıne gelmiştir.
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iki istisnai ve daha çok otomotiv, mobilya gibi
sektör bazında. uzmanlaşan programlar
dışında, lisans düzeyinde endüstri tasarımı
~itiminde metod ve içerik anlamında görece
bir standartlaşmadan söz etmek mümkün
görünüyor. Temel karakteristikleri, projeye
dayalı, disiplinlerarası, yaparak ~renmeye
ve problem çözmeye yönelik olarak tanım
lanabilecek bu programlar, sektörel bazda
'genelleşme' gibi bir ilkeyi de paylaşırler. Bir
iki deneysel program ve deneme dışında,
lisans düzeyinde e!jitimin ayrışma noktaları
daha çok teknik veya form a!jırlıklı olma
noktasında yo!junlaşıyor.
Tasarım

e!jitiminin lisansüstü düzeyde
gösterdi!ji metod ve kapsam çeşitlili!ji ise
lisans programlannın çok ötesindedir. Bunun
önemli bir nedeni lisansüstü programlarının
daha esnek bır yapıda oluşları ve bunun
sonucunda toplumsal ve ekonomik gereksinimlerle, mesleki gelişmelere daha duyarlı
olabilmeleridir. Bu yüzden sektör bazında bir
faıklılaşmaya ek olarak, tasanm tarihi, tasarım
yönetimi ve stratejisi, bilgisayar destekli
tasarım gibi ihtiyaç duyulan alt tasarım
alanlarına yönelik bir çeşitlenme de mümkün
olabilmektedir.
Ülkemizde ise lisans düzeyinde olduçu
gibi, lisansüstü düzeyde de toplumun ve
özellikle endüstrınin gereksinimleri ile ~itim
programlarının oluşumu arasında güçlü bir
etkileşimden bahsetmek olası de!jildir.
Lisansüstü programların gelişimini etkileyen
unsurlar ya çok kişi
...Llsansüstü tasarım sel ya da b ürokratiktir. Örne!jin
eğitimi öncelikle
gerçek anlamda bır YÖK 'ün akademik
alanların kendi öakademik niteliği
zelliklerini dikkate
sağlamaya çalışmalıdır.
almaksızın genelde
Tasarım alanında
dayattı!jı akademik
bılımsel yöntem ve
atama ve terfi kuralları sonrasında enmetodların kullanılması
düstriyel tasarımda
teşvık edilmelidir.
lisans düzeyinde
~itim veren kişilerin yüksek lisans velveya
doktora gibi derecelere sahip olmaları
rorunluluğu do!jdu. Bu zorlama do!jal olarak

lisansüstü programlara yönelik yapay bir talep
yarattı . YÖK 'ün getirdi!ji düzenlernelerin
endüstriyel tasarım alanındaki ilginç sonuçlarından biri, Türkiyedeki ilk doktora
programının, bu disiplinin ülkemizdeki tarihi
göz önüne alındı!jında oldukça erken bir
tarihte kurulması oldu. Oysa rnesleğin
1930'Iarda kurumsalleştıqı ABO'de endüstri
tasarımı alanındaki ilk doktora programı, çok
sınırlı sayıda öğrenci alarak ancak 1991 yılında
lIIineis Institute of Technology bünyesinde
açı labiidi.

YÖK'ün getirdi!ji düzenlemeler tasarım
gibi geri beslemenin önemli olduğu bir
alanda, endüstri ve akademi arasında geçiş
yapma olana!jını kısıtladı!jı gibi, başarılı bir
tasarımcı ve stüdyo e!jitimcisi oldu ğu halde
akademik anlamda bir motivasyonu, sorunsalı
olmayan kişileri de sırf akademik yükselme
için doktora gibi normal şart larda yüksek
derecede araştırma motivasyonu talep eden
bir u!jraşa itiyor. Bunun Iki temelolumsuz
sonucu oldu!ju gözlenmektedir. Ilki zorlamayla, yasak savma babında yapılan
çalışmalarla tasarım alanında akademik
kalitenin düşürülmesi; ikincisi ise endüstriyel
deneyimle desteklenmesi gereken lisans
düzeyindeki tasarım e!jitiminin zayıflama
sıdır.

Birçok ülkede endüstriyel tasanm ~itim
cilerinin yüksek lisans ve doktora çalışmalanna
duydu!ju ilgi oldukça yenidir. Esas olarak, bu
ilgi ve ihtiyaç geleneksel tasarım becerilerinin
bir tekrarından ziyade. sistematik ve bilgi
ta.banh tasarım metodlarını içeren lisansüstü
tasarım programlarının ortaya çıkmasıyla
beraber gündeme gelmiştir. Oi!jer bir deyişle.
endüstrinin talep ettic}i mezuniyet sonrası
uzmanlaşma programlarına duyulan ihtiyaç
nedeniyle bir kısım tasarım ~itimcisi için de
yüksek lisans ve doktora gibi akademik
çalışmalar gerekli hale ge lmiştir. Bu. tasarım
e!jitiminin bilimselleşmesi ve akademik
kurumsallaşma ile koşut giden bir gelişmedir.
Bu yüzden ülkemizde lisansüstü tasanm
~itimi öncelikle gerçek anlamda birakademik
niteli!ji sa!jlamaya çalışmalıdır. Tasarım
alanında bilimsel yöntem ve metodların
n l! sn elı 1

kullanılması teşvik

edilmelidir. Aksi halde
tasarım e!jitimini bilgiden çok, becerilerin
aktarılmasına dayanan bir süreç olarak
algılayan anlayışın etkisiyle, lisansüstü tasanm
~itimi de lisans ~itiminin basit bir uzantısı.
hatta belki de bir tekren olarak uygulanmaya
çalışılacaktır .

Bilgi ve araştırma odaklı birlisansüstü
e!jitim toplumsal meşruiyet gibi mesleki
kazanımlara yol açahilec~i gibi. endüstrinin
ihtiyaç duydu!ju özelleşmiş tasarım kabiliyetlerinin oluşturulmasında da büyük rol
oynayahilir. Günümüzde firmaların teknik ve
idari pozisyonlardaki personelini tasarım
nosyonuyla tanıştırmanın, yakın disiplinlerde
e!jitim görmüş kişileri tasarım konusunda
eğitmenin, tasarım mezunlarının belli bir

alanda uzmanlaşmasını sa!jlamanın ve
akademik anlamda tasarım alanında bilgi
üretmenin tek yolu ça!jdaş ve esnek bir
lisansüstü ~it im anlayışına a!jırlık vermektir.
6. Sonuç ve Öneri
Endüstriyel ürün tasarım ı e!jitimi bu
ülkeye il k geldi!ji yı llarda ve sonraki uzunca
bır dönem boyunca modernist gelişme
fantezisinin parçası olarak kald ı. Bugün
geldi!jimiz noktada ise - ta s a rı m egitiminin
katkısının marjinaloldugu bir nokta - hem
lisans hem de lisanüstü düzeyde tutarlı ,
varoluş sebebinin bilincinde, endüstrinin
ihtiyaçlarını karşılayabilen ve kendini sürekli
yenileyebilen (hiç bir zaman kendinden
hoşnut clmayanl) bir endüstriyel tasarım
e!jitimi acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Türkiyedeki tasarım e!jitimini ikibinli
yıllara taşıyacak yeni bir anlayışın oluş
turulmasında ilk ve en önemli adım, ürün
tasarımının, endüstr ileşmenin üretim ve
tüketim süreçlerinde yarattı!jı kopukluk ve
yeniden eklemlenmelerin sonucunda ortaya
çıkan ve bazı benzerliklerine ra!jmen, ne
geleneksel mimarlık, ne mühendislik, ne de
sanat kalıplarıyla anlaşılamayacak. özgün ve
dinamik bir yaratıcı etkinlik olarak tanım
lanmasıdır .

Ikinci adım ise, küresel düzeydeki ekonomik ~i1iınleıi de göz önüne alarak. Tüılciyenin
gereksinim ve potansiyelleri ışı!jında ürün
n e sne l . 1

tasarımı

gibi bir etkinliğin e!jitiminden
toplumun hangi açılardan ve nasıl yararlanabilece!ji sorusuna verilecek pragmatik
yanıtlaıla ilişkilidir. Bu
sorunun tek bir doğru yanıtı Endüstrıyel ürün
olması şart de!jildir. Ancak
tüm yanıtlar yapısal bir tasarımının, artık
tutarlılı!ja sahip olmalıdır.
bır disiplin olarak
Yukarıda özetlenen bu iki
temel koşul, tasarım e!jiti- Türkiye'de kendi
minin bu ülkede kendisine bilgisini üretme
anlamlı bir varoluş sebebi
formüle edebilmesi için vakti gelmiştir.
yaşamsal görünüyor.
Öte yandan, tek başına endüstride öyle
veya böyle bir tasarım ihtiyacının beliriyor
olması anlamlı bir varoluş için gerekli, ancak
yeterli d~ildir . Bu ihtiyaç endüstrinin gayet
yalın fayda ve etkinlik arayışı çerçevesinde
ülkedışındaki kaynaklarca rahatlıkla karşı 
lanabilir ve karşılanıyor da. Türkiye'deki
mevcut koşullarda anlamlı bir varoluşun
formülasyonu tasarım eQitimini sürdüren
kurumların beliren ihtiyaca karşılık kendi
özgün çözümlerini oluşturmalarıyla . yani
tutarlı bir tasarım ~itimi felsefesi ("Ne için?"
ve "Nasıl?" sorularına cevap olacek .i.)
önermeleriyle mümkündür.
Tutarlı bir e!jltim felsefesinin, pers pektifinin oluşturulması güçlü bir prati!ji
oldu!ju kadar kuramsal bazda araştırma ve
tartışmaları da gerektirir. Oi!jer bir deyişle
içerisinde bulunduğumuz düşünsel uyuşuk
luktan bir an önce sıyrılmamız ve neredeyse
gelenekselleşen araştırma ve teori düşmanlı!jı
gibi kötü alışkanlıklarımızı da terk etmemiz
gerekiyor.
Endüstriyel ürün tasarımınm, artık bir
disiplin olarak Türkiye'de kendı bilgisini
üretme vakti gelmiştir. Taşıma suyla d~irmen
dönmüyor! Lııl
r
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ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü, 1991-98 akademik yılı başında
bir yüksek lisans programı açtı. Genel
hatlarıyla "araştırma" merkezli olarak
tanımlanabilecek bu program, endüstriyel
tasarımda yeni problem alanlarına ve
güncel konulara öncelik ve alanın çok
disiplinli yapısına a!jırlık veren bir müfredat çerçevesinde e!jitime başladı. Program,
endüstriyel tasarım mezunlarının yanısıra
mühendislik, işletme, mimarlık, iç mimarlık,
grafik tasarımı mezunlarının başvuruşuna
da açıktır,
Bölümün, 1919 yılından beri e!jitim
veren lisans programı, farklı disiplinleri
sentezleyerek tikre ve ürüne dönüştürmeye
ve iletişim becerileri kazand ırmaya yönelik
bir mühedat üzerine temeliendirilmiştir.
Aynı bölümde bır yüksek lisans programı
açma gereksinimi endüstriyel tasarımın
bilgi, süreç, ütün, ba!jlam ve uygulaması
için bilimsel, eleştirel ve araştırmaya
yönelik bir e!jitimi başlatma gerekli Ii!jinden do!jmuştur.
Bu gereklili!jin kaynaklanndan bazıları, Gümrük Birli!jine girme aşama
sında ülkemizin geçti!ji süreçlerdir. Bu

sürecin parçaları olarak Türk hukuk sistemine
gelen yeniliklerin içinde, Türkiye'de ilk kez
endüstriyel tasarımların korunması konusunda bir yasal düzenlemenin yer alması ve
Türk endüstrisinde büyük kuruluşların ISO
9001 gibi tasarımı da içeren standartlar
almaya ve böylelikle kalite güvencesi ilkelerini uygulamaya başlamaları sayılabilir.
Bu yeniliklerin sonucu olarak "tasarım"
kavramı endüstriyel kuruluşların gelişme
stratejileri içinde giderek daha fazla rol
almaya baş lamıştır. Bu kuruluşlarda çalışan
tasarımeılar giderek daha fazla karar alıcı
konumlara gelmekte, bu nedenle de yeni
bilgi, yaklaşım ve yöntemlerle donanma
gereksinimi duymaktadırlar .
Bir firmanın yönetim politikası içine
endüstriyel tasarım nosyonunu yerleşt irme
süreci, stratejik bir planlama dahilinde bir
dizi işlem gerektirir. Bu süreçte, tasarımemın
donanımlarının düzeyini yükseltmek kadar,
iş letmeci. pazarlamacı ve mühendisler gibi
ürün geliştirme süreci içinde rol alan di!jer
uzmanları tasanm nosyonuyla donatmak da
önemlidir. Bu ikili işlem, ürün geliştirme
sürecinin tasarım, üretim, pazarlama gibi
farklı aşamaları arasında

daha iyi bir
n~ sn~bl

i

etkileşim,

firmalarda tasarım birimi ile
di!jer birimler arasında ise daha güçlü bir
iletişim kurulmasını sa!jlar. Bu nedenle
geçti!jimiz yıliarda mühendislik e!jitiminde
tasarıma daha fazla a!jırlık verilmeye baş
lanmış, tasarım, mühendislik ve işletme
bilimlerinde çok disiplinli çalışmaların
sayısı ço!jalmış, "tasarım yönetimi" ve
"tasarım mühendlsll!jl" gibi yeni kavramlar
do!jmuştur. Yine bu yaklaşımlar, iletme,
mühendislik, pazarlarna ve e!jitim bilimleri
gibi farklı bilgi donanımlarına sahip ö!jrencileri çok disiplinli bir program çerçevesinde e!jitmenln gerekllli!jini dO!jurmuştur .

Çok disiplinlilik gibi bir hedef belirlemek, tasarlanan e!jitim programını ister
istemez ülkemizin diQ'er üniversitelerindeki benzeri programlardan farklı olarak
"mesleki uygulama"dan çok "araştırma"
merkezli bir temele yerleştirme gereklili!jini
dcğurmuştur . Dört akademik dönemden
oluşan program, ilk iki döneminde araş
tırma yöntemlerinin ve tasarım yönetimi,
tasarımın kültürel analm, ergonominin
model ve yöntemleri gibi yüksek lisans
düzeyinde temel sayılabilecek konuların
n e sne b l

,
bilgisinin ve bilimsel, e leştirel ve
analitik düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik derslerin yanısıra ,
"ileri proje geliştirme" isimli bir stüdyo
dersi içermektedir, Bu derste geliştirilen
projeler lisans e!jltimlndeki stüdyo
derslerinden farklı olarak analitik bir
çalışma gerektirmekte, girdilerini tasanm
alanındaki yeni yöntemler, yeni yaklaşımlar ve yeni problem alanlarından
almaktadır. Ulusal ve uluslararası pazarlarda, yeni gereksinimierin ve sorunsalların keşfedilmesini ve yeni yöntem ,
yaklaşım ve araştırma bulgularının ütün
ve sistemlerin analiz ve bulgularında
kuııanılmasını teşvik eden bu derste, farklı
disiplinlerden gelen ö!jrencilerden oluşan
ekip çalışmalannın a!jırlıkta olması düşü
nülmüştür .

Bu yazının kaleme alınış tarihine
referans la beklenenden daha az sayı
daki ö!jrenclsiyle henüz bir yarıyılı
geride bırakan program, önümüzdeki
yıl, farklı disiplinlerin de daha yaygın
katılımıyla hedeflerine ulaşmayı
vadetmektedir. ını
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birçok olay bugün yaşadık
lanmıza belli bir felsefi rahatlık ve bilgelikle
bakmamın sa!)lar. Endüstriyel tasarım alanında
da böyle. Bir zamanlar hep tartışmalı ve
karmaşık görünen konular zaman geçtikçe
anlaması ve açıklaması daha kolay hale geldiler. Endüstriyel tasarım tarihçileri sonradan
ayırdına vardl!)lmlZ çeşitli konulan belqelediler,
ı
ve
a i ar 1
Ça!)daş endüstriyel tasarım mesleğini
belki de en çok etkileyen konu, alanın d~u
na yol açan konudur. Gündelik nesnelerde
insani bir yan arayan sanat ve Ianaat Hareketi
ile hemen her şeyi seri üretme e!)i1iminde olan
Endüstriyel Devrim arasındaki cepheleşme,
ikisi arasında ortakyaşamsal bir ilişkiye yol
açtı. Artık seri üretim tehditinin sanıldı!)ı kadar
büyük olmadığını ve her iki dünyanın da iyi
yanlarını almanın aslında mümkün olduğunu
kolayca görüyoruz. Daha fazla ayrıntıya ve
yoruma girmeksizin diyebiliriz ki sonunda
endüstriyel tasarım haline gelen disiplininin
katalizörü bu cepheleşmedir. Başlangıçta taban
tabana zıt görülen de!)erler -zerıaata içkin
artistik niteliklerle endüstrinin üretime dayalı
nicelikleri- her iki ideolojik kampı da kucaklayan bir bütüne dönüştü.
Endüstriyel tasarım e!)itiminin evrimi

pratikteki. gerçek yaşamdaki evrimiyle
benzerdi. Tasarım Okulu'nun Ingiltere'de
başlamasından (,837) Weimar Cumhuriyeti'nin
Bauhaus'una ('919) ve Ikinci Dünya Savaşı
sonrasında. kurulan endüstriyel tasarım
okullarının birço!)una varıncaya dek pedagojik
öncelikler farklı olmaktan çok benzerdi. Akıı
ve duygunun felsefi birli!)i, sonunda sanat ve
bilimin akademik evlili~ine yolaçtı. Di!)er bir
deyişle, becerilerin (sanat) kinestetik nitelikleri,
bilginin (bilim) kuramsal nitelikleriyle zaman
zaman deneme niteli!)inde de olsa birleşti.
Başlangıçta endüstriyel tasarım okulları
ço!)unlukla güzel sanatlar programı sınırları
içinde yer aldılar ve e~itimde ö!)rencileri
yaparak ö9i'enmeye dayalı bir yaklaşıma teşvik
ettiler. Ders programları ahşap işleme, metal
işleme ve teknik çizim gibi özelleşmiş
becerilerin kazanılmasına dayanıyordu . Bu
e!)itim modeli döneme ve kültüre uygun
düşüyordu. Süregiden çeşitli tartışmalar "biçim işlevi izler" ya da "en az en çoktur"
gibi- bu ideal birleşmeyi kolayca rasyonalize
etti ve haklılaştırdı. Sanat okulu modeli,
endüstriyel üretimin görünen sonuçlarının bazılarınca dünyanın ruhsuz hatta daha da
kötüsü "sahte" ürünlerle dolması şeklinde
algılanan sonuçlarının- sihirli çözümü de!)i1se
de panzehiri oldu. Sorunun reçetesi, bu yeni
nesn~ lI J
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anlaşılmasını
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içeriyordu. Birçok düşünürün
de kaydeni!); gibi ça!) endüstri ça!)ı oldu ve
tasarım endüstriyelleşti. Zanaat dışlarıdı .
eç!: ce den Bilgı
Izleyen yüzyılda endüstri ça!)ının zorlu
etkisi kendini acımasızca hissettirdi ve etkileri
daha da yaygınlaştı. Örne!)in buhar gücü
başlangıçta madenlerdeki suyu pompalamak
için kullanıldıysa da daha sonra demiryolu
vagonları için lokomotif gücü olarak kullanıl
ması toplu taşımanın yolunu açtıl; bu gelişme
insanın üzerinde yaşadı!)ı gezegenle ilişkisini
tamamen de!)iştirecek olan bir gelişmeydi.
Endüstrideki bu devrimin toplum üzerinde
uzun dönemli ve ciddi etkileri olacaktı -bu
de!)işiklikler kısa bir süre içinde farkediidi.
Başlangıçta nesnelerin tasanmından çok
yapımının büyüsüne kapılmış birhareket olarak
alg ılanan endüstri çaQ'I, tasarl arnanı n leraat
kadar önemli olduçu bir noktaya geldi. Artık
yalnızca nesneyi üretmek -ihtıyaçları fiziksel
olarak karşılamak- yeterli de!)ildi; nesnenin
bir bütün olarak tasanmı -hern ihtiyaçlar hem
de istekler- dikkate elınmalıydı . Önceki endüstri
ça!)ı yapma ve onunla ilişkili el becerileriyle
eşanlamlıyken, devrimin bu evrimi -bazılannın
belimledi!)i gibi- bilginin elde edilmesinden
ya da neyi niçin yaptl!)lmlZl anlayabilmeden
yana olan de!)işimlere yol açıyordu . Di!)er bir
deyişle, tasartama bilgisi üretme becerisinden
daha gerekli hale geldi.' Dahası endüstriyel
tasarımın kuramsal birikimi di!)er teknolojik
mesleklerle aynı oranda genişlemişti. Malzeme,
üretim yöntemleri, ergonomi ve genelde
teknoloji alanındaki gelişmelere bakıldığmda
endüstriyel tasarım alanındaki bilgi birikimi
genişliyor ve karmaşıklaşıyordu .
Endüstri ça!)ı bilgi ça!)ına d ön üşm üşt ü.I
Birinci Dünyanın üretici güçleri, endüstriyel
birikimlerini yavaş yavaş Ikinci ve Üçüncü
Dünyaya transfer ediyorlardı. Bir zamanlar
ekonomik refahın temeli olarak görülen üretim,
gücün gerçek kayna!)ı olarak görülmeye
başlanan bilgi için yavaş yavaş bir kenara
bırakılıyordu. Kolektif problemlerimizi çözecek
olan bilgiydi: işçiler ve fabrikalar üretmeliydi,
ne sne h l

çözümler başka yerde eranrnahydı . Makinenin yerini
bilgisayara bırakması , kas gücünün yerini akla bırakması
gibiydi. Endüstriyel dünyada bilgi beceriyi yerinden
etmişti -e!)itim sürecine yansıması gereken b" d<$şimdi
bu. Yoksa endüstrinin gerçekli!)iyle, e!)itimin o dünyaya
öykünen gerçekli!)i arasındaki ba!) en iyi durumda
bile cılız kalırdı.
d -s . el asanmd
LI
ğitim
Günümüzde el becerileri endüstriyel t asa rı m
e!)itiminin temel de!)ilse de belirleyici unsuru olmayı
s ürd ür üycr.s Ya bilgi ça!)ı hakkıyla an l a şı l a ma d ı
ya da e!)itim sistemi de!)işemeyecek kadar geçmişe
gömülü. Okulların ço!)u nesne yapma becerisinin
olmazsa olmaz oldu!)u güzel sanatlar atmosferi
içinde kalmayı sürdürüyor. Daha yeni tas arı m
okullannın ço!)u bile bilgi temelli olmaktan çok
beceri temelli okullar olmaya devam ediyor. Dahası
endüstriyel tasarımda yüksek lisans programlarının ço!)u bir çözüm ya da alternatif sunmuyorlar. Yeni araştırmaları teşvik ederek bilgi
birikimi oluşturmadıkları gibi bazıları geçıci
bir programdan daha fazlası de!)iI.S Endüstriyel
tasanmda lisansüstü bir derece lisans programının iki yıllık bir uzantısı demek. Di!)er
meslekler içın toplurnsal etktliltğin ve ekonomik
büyümenin kayna!)ı haline gelen bilgi birikimi,
tasarım e!}itimcileri ve onların yakın çevresi
tarafindan ihmal ediliyor gibi görünüyor.
Söz konusu çıkmaz -bu temel de!)işimleri
görmeyi ve yeniden tavır belirlemeyi reddetmek
tabii ki bir çıkmaz olarak nitelenebilir- mesleqin
kendi üyelerinin, özellikle de çalışmaları "poslıııo
demist" diye nitelenenlerin izledikleri yollarda
da kendini gösteriyor. Bir açıdan postmodernistıerin
ürünleri, mobilyaları ve grafik tasarımları bu
hastalı!)ın göstergesi. Oturulamayan bir sandalyeden sorumlu bir tasanmcı biraz da sofrada yeme!)i
ile oynayan bir çocuğa benzer. Her iki durumda da
biçim özden daha önemli hale gelir. Yine de biçim
ve işlev birbirini dışlamaz endüstriyel tasarımda: ne
de parça kendi başına var olabilir. E!)er oluyorsa, o
etkinli!)e endüstriyel tasarım de!)i1 de sanat ya da
bilim denebilir. Benzetmemize dönersek, tasarımcı
tıpkı bir çocuk gibi karşı karşıya bulundu!)u temel
problemi görmezlikten gelir gibi. Elindeki problemle
yüzleşrnek için hazır bilgi birikimini etkin bir biçimde
kullanmak yerine problemi görmezlikten geliyor ve
dalga geçiyor. Bugünü dikkate almamak ve geçmişle
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oyalanmak ne kadar kolay.
Endüstriyel Tas
v n
Bu. endüstriyel tasarımın bir bilgi tabanından
yoksun olduğu anlamına gelmez. Iasanmcılar sık sık
niceliğe vurulabilir ya da betimlenebilir (niteliğe
vurulabilir ya da değerlendirilebilir olana karşı) ögelere
beşvururlan bunu yaparken de yalnızca sezgilere değil
akıl yürütmeye dayanan becerileri ve öğretilebilir bir
bilgi birikimini kullanırlar. Ancak çeşitli nedenlerle
endüstriyel tasarımda lisans eğitimi veren birçok
okul hala ele dayalı tasarım becerileri üzerinde
duruyor. lisansüstü programlann çoğu da problemin
ayırdına varmış değil; lisansüstü okul adı altında
lisans düzeyindeki beceri temelli derslerle geçen
bir ya da iki yıllık programlar endüstriyel tasanmın
gelişmesi için çok gerekli olan bilgi birikimine
bir şey katmıyor.
Mesleğın kendisi tabii ki endüstriyel tasanm
pratiğiyle meşgul ancak birçok durumda daha
geniş konularla ilgilenmiyor. örneğin endüstriyel
tasarım konferanslarının pek çoğu zaten
bildiklerimize yeni şeyler katan bildirileri
ya da yayınları ihmal ediyor -endüstriyel
tasarımcılar bildiklerini ortaya koyınak istemiyorlar sonucuna varmak zorunda ka lıyoruz .
Katılımcılar bir dizi renkli broşür ve kitapçıkla
dönüyor, onları inceliyor ve bir kenara bırakıyor .
Diğer mesleklerin üyeleri ise tam tersine düzenli
olarak konferanslar ve dergiler aracılığıyla bilgiyi
paylaşıyor ve disiplinlerin i geliştiriyorlar.
rasanmcılar tarafından yayımlanan makaleler tasarım bilgisinin yayılması için bir başka
yol ise de bu kuraldan çok istisnadır . Basılan
makalelerin çoğu genellikle tasanmcılann bir süreci
anlatan yazıları değil gazetecilerin bir olayı rapor
eden yazılan oluyor. Fotoğraflar makaleleri örtüyor
ve kalıcı etki betimleyici olmaktan çok değerlen
dirmeye dönük oluyor. Yine öz biçim tarafından
gölgeleniyor ve yeni kuşak tasarımcılar için geriye
oldukça cılız bir miras kalıyor .

o
Bazıları

sanatı

e
bilimi,

değerlendirmeksizin

betimleme

olarak tanımlar. 6 Endüstriyel tasarım alanında
durum çoğunlukla tersidir -yani betimlemeksizin
değerlendirme. Tasarımeılar olarak çevremizdeki
nesneleri değerlendiririz ve böyle yaparak nesneler
hakkında konuşmakle kalmayıp, onları belli bir düzeyde
kavradığımıza da inanmakta ısrar ederiz. Tabii ki gerçek

tam tersidir. Bir tasarıma güzel, çirkin, iyi ya
da kötü diyen birisi nesneden çok kendisi
hakkında konuşur . Böyle bır değer yargısı
sayısız faktör tarafından belirlenir ve sonuç
olarak oldukça önyargılıdır. Bu tür değer
lendirmeler ne yanlış ne doğrudur, ancak
endüstrıyel tasarımı anlamamıza pek de
yardımı olmaz.
Bilim ise konusunu değerlendirmekten
çok betimlemeye çalışır. Örneğin kimyagerler
disiplinlerine ilişkin bilimsel yargılannı kişisel
beğenilerinin ya da hoşnutsuıluklarının
etkilemesine asla Izin vermezler. Dksijenin hoş
ya da çirkin diye nitelendiği pek olmaz. Bilim
adamları ve birçok meslek grubu bilgi birikimlerini öznelolmaktan çok nesnelolması
gerektiği üzerinde temellendirmiştlr. Diğer bir
deyişle betimleme, sonunda değerlendirmeye
değil anlamaya götürür. Buna rağmen değer
lendirme süreci tasarımcıları büyülemeyi
sürdürüyor.
Bugünkü sorunlan aşmak için endüstriyel
tasarımcılar, değerlendirmeden (becenlerden)
çok betimlemenin (bilginin) kendi bağlamı
mızı daha iyi arıIamamııa gideceğini anladılar .
Bu betimleyici bilgi ve anlayış kaçınılmaz
olarak alanı canlandıracak bilgi birikimini
mümkün kılacak . Üstelik bu amaca endüstriyel
tasarım becerileri pahasına da ulaş ılması
gerekinez. Ancak şimdiki yolu izlemeye devam
edersek endüstriyel tasanmda niçinlerin değil
nasıllann üzerinde aşırı durursak tasarım
mesleği gelecek yüzyılın ticaretine dönüşebilir.
Değişimler bir gecede gerçekleşemez, gelecek
ıo yılda bile gerçekleşemeyebilir. Ancak
bellmleyici ideolojinin temel alındığı ve
aşağıdaki yönelimleri içeren bir doğrultuda
yol almak yine de önemli.

süresince gerçekleşecek :
A. Ilki, çoklukle bu alanda eğitim veren
bir kurumda, endüstriyel tasarım disipliniyle
ilk tanışma sırasında olacak. Burada el becerileri
kadar bilginin de öğretılmesi esas olacak. Bilgi
alanlannın geniş yelpazesi düşünüldüğünde,
disiplinlerarası üniversitelerin sunduQu çeşitlilik
bu tür kurumlan endüstriyel tasanm mesleği
için önemli noktalar haline getirecek. Bağımsız
ve kapalı güzel sanatlar okullanna bu senaryoda yer olmayabilir.
B. Ikinci kesişme noktası, betimleyerek
anlamanın kuralolacağı profesyonel düzeyde
gerçekleşecek . Tasarım dergileri biçem kadar
öze de eğilmek zorunda kalacaklar; bu tür
dergiler bunu yapamadığında akademik
dergiler bu boşluğu doldurmak zorunda
kalacak. Endüstriyel tasarım konferansıarı
sosyal bir araya gelişlerden daha fazla bir şey
olmak zorunda kalacak. Daha öze dönük
konulara eğilip, daha da önemlisi sonuçları
paylaşmak zorunda kalacaklar.
c. SOn olarak endüstriyel tasanm alanında
bilgi bütünündeki büyümenin artış hızı,
tasanmcılann lisansüstü düzeyde bağımsız ya
da yönlendirilmiş araştırmalarla ya da yaz ve
akşam dersleriyle, seminerler ve atölye çalış
malarıyla daha ileri seviyelerde eğitilmesi

n

o

ihtiyacını doğuracak .

iÇiii iien:DehAliii
berberler ve cerrahiar aynı
loncanın üyeleriydi. Benzer amaçlan, belki de
benzer hırslan vardı . Ancak izleyen beş yüzyıl
kaçınılmaz değişimler getirecekti ve zaman
her iki disiplin için de çok çarpıcı geçıı .
Berberler için beceri, her şeyin üstünde
pratiklerinin ön koşulu olmayı sürdürdü.
Yaptıkları iş evriidi ancak cerrah meslektaş
larınınkine hiç benzemeyen bir şekilde .
Cerrahlık işi, berberliğin tersine, hem beceriyi
hem de bilgiyi bir araya getiren bir meslek
haline geliyordu. Araya giren yıllarda bu iki
grup arasındaki bağların tümü yavaş yavaş
ancak dönüşü olmayan bir biçimde koptu.
Bugün geçmişteki ortak köklerini ve amaçlanndaki benzerliği pek çoğumuz hatırlamıyor.
Berberliği ve cerrahlığı birbirinden tamamen
farklı iki uğraş alanı olarak görüyoruz.
Ortaçağda

ı.Endüstriyel tasarım mesleği, tanımı
gereği,

bir beceriler bütünü kadar bir bilgi
bütününe de sahip olması gerektiğini anlamalı
ve kabul etmelidir.7
2.Bilgi bütünü, esas olarak, üniversitelerde ve belli endüstrilerde yürütülen
araştırmalarda olduğu gibi, betimleyici bir
süreç aracılığıyla oluşacak.
3. Bilginin yayılması üç düzeyde ve büyük
bir olasılıkla tasanmcının kariyerinde üç aşama
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Endüstriyel tasanmcılar için alınacak bir hisse
var bu kıssanın bir yertnde . ım
çeviren. {atma Korkut
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"Tasarım Tarihi
Bir BaRıma Tasarım
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üeuecmıstatr
Maryse Posenaer Erkip, 19 86-1990 yılları
arasın da ODTÜ Endüstri Ürünler; tasarım ı

Bölümünde ögrenci olanlar için özel bir isim.
2 . smıftan başlayarak kronolojik bir sıra içinde
sanat tarihi ve daha sonra da sanat ve tasarım
tarihi derslerin i yürüten Maryse Pasenaer
Erklp 'le Nesne l adma 6zlem Er görüştü .
C; ö'rüşme yogunlukla Türkiye'de endüstriyel
ürün tasaTımı egitim ; deneyiminin belli bir
kesitin e dair gözlemleri içeriyor. Daha genel
olarak ise sanat ııe end üstriye! tasa rım tarih i
gibi astı olarak Batılı bir tarihsel süreci ele
alan derslerin o tarihsel süreci kıyıdan ve
seyirci olarakyaşam ış bir toplumun bireylerine
ögretilmesinde karşıtaş ılan güçlüklere dikkat
çeken görüşme aynı zamanda teorik bilginin
ta sarım egitimindeki rolü ya da teori oe
pratigin egitim süreci içinde nasıl uelaş tı 
rtlabilecegigibi süregelen tartışma konularma
da ışık tutabilecek görüş ler içeriyor.

yaşamaya başlayışımdan

iki yıl sonra
başladım. Dolayısıyla ODTü'deki hocalığımı ,
Türkiye'de yaşamaya başlamamdan ayırı
edemem. Akademik formasyonuma gelince:
Biraz karışı k . Free University of Brussels 'da

sosyoloji okudum. O zamanlar ası l amacım
müzelerde ya da yaygın sanal eğiliminde
çehşmaktı. ABD'ye giltiğimde, University of
Califomia, Berkeley'de sanal tarihi okumaya
başladım . Amacım müze işinde devam
ederken sanat tarihinde teorik allyapımı
güçlendirmekli. Fakat yavaş yavaş UC,
Berkeley'deki programın çok teorik olduğunu
anladım ve farklı boyutlarda düşünmeye
başladım. 1789-1914 arası Avrupa resmi üzerine
uzmanlaştım. Başka bir deyişle, benim ilgi
alanım ön-modern diyebileceğimiz modem
sanalın başlang ıç dönem i, özgür sanatın
gelişimi idi.
Hocalık deneyimime gelince. Bu konunun
üzerinde ısrar la duruyorum. Benim için

bIlem Er Bize akademik formasyonunuzdan ve Türkiye'deki eğitim deneyiminizden söz edebilir misiniz?
Maryıe Poıenaer Erkip: ODTü 'de nasıl
çalışmaya başladığımı anlatarak başlayayım
söze. 1986 Şubaıından, 19'}0 Şubalına kadar
çalı ştım ODTü'de. Bence ıarih önemli çünkü
ODTü'de çalışmaya Türkiye'de sürekli olarak

ODTü'de çalışmak Türkiye'de sürekli olarak
yaşamaya başlamamla ö rt ü ş t ü . Dolayısıyla

ben bu duruma farklı baklım ve yeni ortamı
ma alışmaya, yani Türkiye'ye ve geleceğin
endüstriyel ıasanmcılan olacak öğrencilerime
alışmaya çalıştım. Derslerimi hazırlarken asıl
amacım kendi eğitimimle öğrenci lerin eğ ilim
altyapısını buluşturmak, yani kendimi izlenl! sn~ b l

yici kitleme adapte etmekti. Bu benim için dırarı. onu belli bir konuma oturlan tarzda
önemli kriterlerden biriydi. Sanat tarihine kaynak malzemeleri.
sosyolojik bir bakış açısıyla yaklaşlığım söyleOE: Sizce genelolarak teorik derslerin ve
nebilir, yani sanat hangi zaman diliminde ve özellikle de lasanm tarihi dersinin endüslriyel
kimin için yapılır? Dolayısıyla ODTü profes- tasarım eğitimindeki önemi nedir? Endüstriyel
yonel olarak hocalığa başlamak için iyi bir tasarım eğilim inde stüdyo dersleri ile teorik
yerdi. Eklemek islediğim başka bir şey, belki derslerin birbirine nasıl entegre edilmesi
daha sonra konuşabi lim. fakat benim üzerinde gerektiği konusunda tart ışmalar süregilmekle.
çok ısrarla durduğu m ve belki de ODTü'de Deneyimleriniz ışığında sizin bu konudaki
güç olan şey şu idi: sanat tarihi öğretiyorsanız düşünceniz nedir?
MPE: ODTü'de çalışırken bu konu üzerine
iyi görsel malzemelere sahip olmalısınız ; çünkü
çok d üş ünd üm. bu konuda bazı
teorik kavramlan görselolanla ilişki
lendirmek istiyorsunuz. Bence
fikirlerim var. Her şeyden önce
şunu belirtmeliyim ki ODTü'ye
bu ikisi, yani kendimi öğrenci
Sanat tarihine
lerime adapte elmek ve bu
ge ldiğimde tasarım okulları
sosyolojik bır bakış
konuda taviz vermemek
ya da öğrencileri ile ilgili
açısıyla yakıaştığım
benim ODTÜ'deki öğretim
hiçbir deneyimim olmamıştı .
söylenebilir, yanı
hayalımın iki amacı oldu.
Ben teorik bir eğilimden,
sanat hangi zaman
bE: Hazır bulduğunuz
sanal tarihi bölümünden
görsel malzemenin kalite geliyordum. Fakal inandığım
diliminde ve kimin
siyle ilgili bir sorun mu vardı?
birkaç nokta var: Bir tanesi
ıçın yapılır?
MPE: Hayır , kalite problemi
teorik derslerin tasanm öğrencileri
değil, lam olarak i s t ed i ğ i m malzeiçin oldukça önemli olduğu . Çünkü
meyi bulamad ım. Tabii, doğalolarak mimarlık tasarım disiplinleraras ı bir düşüncenin sonucu.
üzerine var olan görsel malzeme resim üzerine Dolayısıy la herhangi bir obje lasarlayan bir
olandan daha çoklu. Resim seydamlan elde öğrenci birçok boyulu düşünmek zorunda .
etmek için ı s ra r lı oldum. Aynı zamanda Diğer bir nokta ise sentezin öğrencinin kendisi
karşılaştırmalı malzeme kullanmanın önemine
larafından yapılması gerekliği. Eğitim açısın
de inanınm, bir resmi ya da binayı canlan- dan dersler gerçekten tasarım öğrencilerine
ne sn ~l

=

[Fatma Korkut arşivi]

.•. Kaşıkla yedirmeye ve
özellikle

yalnızca tasarım

öğrencllerllçln hazırlanmış

bir derse

inanmıyorum. En

son tahlilde sorumluluk
ö ğre nc ldedı r, Farklı

alanlardan gelen flklrlerl
ve bilgllerl almak ve
gerek

gıbı

sentezlemek

oğrencllere düşer.

tasanmeının

Bu

en önemli rol-

lerinden, neredeyse

tasarım

tarihinde ileri seviyede çalışmalar
tasarımeı tanımlarından
yapabilirler. Sonuç olarak her ~renci tasanm
tarihi
üzerine
bir
ders
almalı ve belki daha
blrldlr aslında.
sonra kendi IIgllendi9i konular üzerınde
adapte edilmeli. Fakat kaşıkl a yedirmeye ve çalışmaya devam etmeli.
özellikle yalnızca tas arım ö~rencileri için
ÖI: ABD'de iken tasarım bölümlerinde
hazırlanmış bir derse inanmıyorum. En son
bır deneyiminiz oldu mu?
tahıllde sorumluluk ö~rencidedir. Farklı
MPE: Hayır . Aslında ilginç bir nokta var.
alanlardan gelen likirleri ve bilgileri almak Benim doktora tez konum olan Art Nouveau
ve gerekti~i gibi sentezlemek ö~renci lere aslında bir tasarım konusudur. Art Nouveau
düşer. Bu tasarımcının en önemli rollerinden,
sanat ta rıhı bölümünde ö~retiliyordu ve bu
neredeyse tasarımcı tan ımla rın dan biridir konuyla ilgilenen birkaç profesör oldu~u Için
aslında . Tasarımcı de~işik derslerden ya da
ben o konuyu ele aldım . Sonunda başka
çevresinden edindi~i bilgilerin sentezini bölümlerden dersler almak zorunda kaldım
yapabilmeli. Tasarım tarihine gelince; bence ama tasanm konusunda d~iı. Tabii her zaman
bu farkl ı bır olay. Tamam teorik bir ders ama, kütüphaneyi kullanıyordum . Bu ilginçti, çünkü
aynı zamanda tasarım mosl~inin özgeçmişi
aslında Art Nouveau tasarım tarihinde ele
bir bakıma. Dolayısıyla tasanm tarihi üzerine a lınabilecek bir dönemken avant-garde
bir ders gerçekten gereklı. neredeyse yaşa msal. sanatın tarihine eklemlenmiş ve sonunda da
çünkü bu mesl~in altyapısı nı oluşturacak. sanat tarihi e~ltlminde ele alınan bir konu
Farklı dönemlerde yaşayan farklı tasanmcıl ann
haline gelmiş . Aslında geç 19. yüzyıl döned~işen ilgi alanları, bence bu çok önemli.
minin başka birçok tasanm konusu sanat tarihi
Dolayısıyla bu dersler üzerinde di~erl erinden
bölümlerinde ~retilmeyebiliyor .
daha çok durulmalı.
Gerçekten inandı~ım ve söylemek
Ol' Bu derslerin süresi ile ilgili olarak; istedl~im bir şey var. Bence teorik derslerin
sizce bu de...ler ~encinin akademik yaşamı ve stüdyo!ann birbirini beslemesi hem önemli,
içinde ne zaman verilmeli?
hem de çok zor. Bunu başarmanın bir yolu,
MP~ Bu her bölümün ders programına
teorik dersleri veren hocaların stüdyoya
göre d~işebilir . Dolayısıyl a o konuda karar katkısını jürilerde oturmayla sınırlam adan.
vermek zor. Bence ~nciler belli bir seviyede projenin geliş tirilmesi nde. sürecin yürütül·
tasanm tarihi ile tanıştınl malıdır. Daha sonra. mesinde rol oynamal annı ve ö~r encil erin
zorunlu ders olarak ya da d~i1 bilemiyorum. geli şimini izlemelerini sa~lamak olabilir. Bana
nesneL_J

göre ODTÜ'de ka~ı1aştl~m önemli bir problem
sanat tarihinin geriye kalan her şeyden
scyutlanmesıydı. lürilere katılabiliyorduk ve
dolayısıyla işin içine katıldı~ımız farredtIiyordu ama aslında stüdyo dersleri üzerine
söyleyecek hiçbir sözümüz olamıyordu. Aynı
durum bizim ders lerimizle ilgili olarak stüdyo
de rs lerini yürütenler için de geçerliydi. Oysa
çıktıların bir bütünlük içinde olabilmesi için
girdilerin de belli yollarla l\Işkilendirilmlş
olması gerekir. Aynca stüdyo yürütücüleri ve
teorik dersleri veren hocalar arasında daha
çok iletişim olmalı. Stüdyo çerçevesinde
projenin bir boyutuyla ilgili seminerler verecek
konuk hocalar olabilir. Ö~rencilerin konusu
sandalye tasanmıysa öm$n, neden sandalye
tasarımında ele alınması gereken ergonomlk
veriler üzerine bır seminer ya da tasanm tarihi
açısından sandalyeler üzerine bir seminer
verilmesin.
OE: Stüdyo yürütücüleri ve di~er hocalar
arasında daha çok işbirli~1 olması yararlı olur
dlyors unuz.
MPI: Evet, belli bir noktada bunu hissettim, ama bunlann üzerinden çok zaman geçti.
ÖI: Bu problem hala yaşanıyor. Belki de
teorik ders ler servis dersleri olarak görüldü9ünden bu sorunla ka~ ı laşılıyordu. Aslında
şimdi birçok tasanm bölümü mezunu ö~etim
elemanı teorik dersler de vermeye
başladı.

MPI: Evet daha iyiye
gitmeli. Ders verenler ken dileri
tasarım

nesneLrl

kökenli ve dolayısıyla konuya daha yakınlar.
En azından böyle bir sorun olduğunu biliyorlar
ve bunu kendi aralarında konuşabilirler.
Öm~in, stüdyolarda jürilerin önemini daha
iyi anlayabilirler ve o düzeyde sorunları
çözmeye çalışabilir!er .
Ol' Tasanm $timi üzerine gözlemleriniz
neler?
MPI: Oaba önce tasanm ~itimi ile ilgili
bir deneyimim olmadı~ı Için, biraz bu konu
içinde kayboldum diyebilirim. Sanat tarihi
~retirken farkına vardı~ım bir şey, tasarım
sıüdyosu ve teorik dersler arasında bir aynşma
oldu~u idi. Bundan hoşlanmadım ama bu
sorunu ortadan kaldırmak için ne yapaca~mı
bilmiyordum. Çünkü en nihayet teori ve
tasarımı entegre etmek gibi bir şeyden söz
edince, bunu yapmak sadece sanat tarihi veren
kişinin işi olamaz. Bu. biraz önceki sorular
çerçevesinde konuştu~umuz gibi daha genel
bir problem. Sanat tarihi oldukça teorik bir
ders olarak görülüyordu ve bir cümle ile
özetlernem gerekirse birçok
ö9rencinln bana şöyle de~/~II~~i~ini hatırlıyorum: Sanat tarthl oldukça
Fakat hocam,
teortk bır ders olarak
ben sanat
. · 1·uyord u ve bl r cum
' ie
goru
Ile özetlemem gerekırse
birçok öğrencinin bana
,öyle dedıgınl
hatırtıyorum: "Fa kat
hacam, ben sanat
tarthçlsl değilim" ve ben
onlara "evet, ama siz

ergonomlst, ekonomist
ya da tarthçl de degJ niz,
tasanmcısınlZ ve biitün
bu uzmanlık elanlannın
üstünde olmalı ve sentez
pabllmellslnlz."

:
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tarihçisi de!jilim " ve ben onlara "evet, ama
siz ergonomist. ekonomist ya da tarihçi de
değilsiniz. tasanmcısınız

ve bütün bu uz-

manhk alanlarının üstünde olma lı ve sentez
yapabilmelisiniz." Bu çok ka rşı laştı!jım bir
tepkiydi. Sistem, ki bu bence
Teorik dersler do!jru bir yaklaşım. stüdyoyu
öğrencilere esas ders olarak görüyor. En çok
disiplin kredi stüdyo dersine veriliyor.
dolayısı yla biz baş tan kaybedikazandırıyor.
yoruz, Tasarım stüdyosundan
Tasarımeıolmak
geçtı!jin zaman sanat tarihi ile
tamam yaratıcılık u!jraşmak istemeyebilirsin ,
gerektiriyor ama Bunu çok ıy ı anlıyordum fakat
aynı zamanda biraz da üzgün hissediyordum.
düşünmeyi de Çünkü bu sistem ö!jrencileri
gerektiriyor. di ğer alanların bilgisine yeterince açmıyordu. Özellikle
- bunda ıster ediyorum- bu dersler zorunlu
oldu ğunda . Belki zorunlu ders sayıs ını
sınırlayıp, seçmelileri arttırmakla ilgili bir
sorun. Teorik dersler özelinde, zorunlu dersleri
sınırlı say ıda tutmak ve daha sonra öğren·
cilerin kendilerinin seçecekleri alanlarda daha
esnek olarak Istedikleri konuları araştırmaların ı
sa!jlayacak, fakat aynı zamanda da hiç teorik
ders almadan sıyrılmalarını önleyecek bir
sistem. Teorik dersler ö!jrencilere dis ip lin kazandırıyor. Tasarımcı olmak tamam
yarat ıcılık gerektiriyor ama a ynı zamanda
düşünmey i de gerektiriyor. Ben bu konuda
biraz gelenekçiyim. Ben eski Yunanca ve
Lati nc e ders i a l dı m . Aldı!j ı m zaman bu
dersl erden nefret ediyordum, ama şimd i o
de rs leri aldl!jıma çok memnunum. Belki
karş ı l aşt ırm ak do!jru de!jil. Öte yandan,
zamanında stres ya da zorl uk kayna!j ı olan
bir ders daha sonra çok yararlı bulunabili r.
Dolayısıyla bir taviz verme durumu söz konusu.
Zorunl u derslerin ve seçmelilerin a !j ırlı !j ı
önemli. Belki daha az zorunlu ve daha çok
seçmeli ders o l a n a!j ı o l m alı .
ÖE: As lı nda bu önerin iz en az ın da n
ODTÜ'de bir ölçüde gerçekleşti.
MPE: Bu iyi. Bence öğrenc iler Içi n aynı
yıl altı ya da yedi teorik ders almak çok fazla.
Dolayısıyl a birkaç alanda ön şartlı dersler ve
sonra da seçenekler sunmak en iyi çözüm

olabilir. Kimse ergonomi ya da malzeme bilgisi
dersleri almadan sıyrı lamamalı , bazı konularla
mutlaka tanışmalı . Daha sonra konu, ne kadar
bilginin zorunlu derslerle ve ne kadarının da
seçmelilerle veri leceğinin sa pt a n m a sı .
ÖE: Işb irliğin in yetersiz olması problemi
hakkında ; projenin belirlenmesi aşamasında
ilgili derslerin hocalarının grup çalışması
içinde katkıları sağlanabilirse. onlar da
kendilerini daha faz la işin içinde hissedebilirler.
MPE: Bu önemli bir ba ş l a n gı ç n o k ta sı
olab ilir. Teorik derslerin hocalarını stüdyo
dersleri kapsamında tasarım sürecine ne kadar
faz la katarsaniz. onlar da derslerini stüdyo
projelerinde karşılaşılan problemlere göre
yönlendirebilir ya da de!jiştırebilirler. Karşılıklı
alış-verişle sağlanabilecek bir durum.
ÖE: E!jer gerekli verileri sağlamazsanız ,
onlardan derslerini de!jiştirmelerini beklemek
haklı bir beklenti olmaz.
MPE: Evet, teorik ders lerin hocaları nasıl
ka tkıda bulunabileceklerini bilmeliler. Sanat
tarihini daha uygulamaya dönü k olarak
ö!jretmek bir tutum ve istek meselesi. Fakat
hoca olarak tasarım altyapınız yoksa, aynı
zamanda bu işi nasıl yapabil eceğinizi de
bilmek istiyorsunuz.
ÖE: Yabanc ı bir hoca olarak güçlüklerle
kerşrlaştmu mı?

MPE: Evet. Fakat "yorum yok" demeliyim.

ODTÜ bana çok iyi davrandı ve derslerimde
özgürlük tanıdı , Belki kendimle çeliş iyor
muş um gibi bir durum ortaya çıktı, çünkü
daha önce teorik derslerle tasarım stüdyosu
arasında daha çok işbirliği olmalı dedim. Öte
yandan kend i derslerimi verirken özgür
bne k ı l dı ğım için memnundum. Derslerimi
nasıl verece!jime kimse karışmadı. Bu çok
olumlu; diğer dersleri veren hocalarla daha
çok işbirliği yapmak iyi olabilirdi, ama genel
olarak olumlu idim, çünkü şunları ö!jretmelisin
denmedi bana. Derslerimi tesarlamekta özgür
bı rakıl dı m . Ve gün be gün , y ıl be yıl ge liştir
dim derslerimi. Her yıl yeni bir şeyler katmaya
çalı ştı m.

OE: Sanat ve tasa rım tarihi ö!jretimine
sizin y a k la ş ım ın ı z ne id i? Zaman içinde
nesnel

derslerinizi nası l geliştird iniz?
MPE: Başlangıçta, tasarım konusunda
belli bir a ltyap ım olmadı!jı için özel bir
yaklaşımım yoktu. Sanat tarihinde standart
bir yaklaşıma, ama sanatın kimin için
yapıldığına özel bir vurguyla. bağlı kaldım ,
Bir şey öğ retmeye çalışıyorsanız izleyici
kitlesinin anlayacağından emın olmak
istersiniz. Dil meselesi, Ingilizce, Türkçe ya da
F ra n sız c a anlamında değil, kullandl!jınız

sözcükler ve kavramlarla ilgili. Hocalıktaki ilk
birkaç ayımdan sonra an ladım ki, sanat tarihi
ya da tarihte benim kesinlikle anlaşıld ığını
d üş ünd ü ğ üm bazı noktalar tamamen yanlış
anlaşılıyor. Örne!jin, Napolyon birçok kiş i için
tamamıyla yabancıydı. Bense telefonda bir
sözcüğü heeelemek gerektiğinde Napolyon'un
N'si derim. Bu bir örnek. Başka örnekler de
var. Be!jenelim ya da beğenmeyelim Batı
sanat ı büyük ölçüde Hıristiyandır. Altyapı
Hıristiyan ; erken Hıristiyan ya da Bizans
döneminden 20. yüzyıla kadar, Anlad ım ki
sanatın ima ettiği şeyler bu Hıristiyan
kökenden dolayı anlaş ılamıyor. Dolayısıyla
bu konunun anlaşılabilmesi için daha aç ık
olmaya çalıştım . Daha sonra Türk ö!jrencileri
Hıristiyan sanatı ile bombardıman etmenin
haksızlık olacağına karar vererek Selçuklu
d öne-minden başlayarak Türk sanatını da
işlemeye çalıştım. Önceleri misafir hocalardan
yardım a ldım , daha sonra kendim vermeye
çalıştım. Beni dersimle ilgili olarak umutsuz
bir duruma düşüren boyut bu oldu. Bir
noktada şunu anladım : Her şey i bilemezsin
ve her şeyi öQTe-temezsin. Daha sonra tasanmı
işin içine daha çok sokmaya çalıştım . Bu demin
bahsettiğim sorunla baş etmenin baş ka bir
yoluydu. Sonra Bauhaus üzerine ıo kitap, bir
o kadar Malevich ve bir o kadar da Mondrian
üzerine okudum, ki bu konular da benim için
nispeten yeniydi. Hıristiyan ya da sanat
tarihçisi olmayan öğren-ci kitleme kendimi
adapte etmeye çalışma çabalarımdı bunlar.
Ama çok enerji gerektirdi.
ÖE: Öte yandan endüstriyel tasarımın bir
meslek olarak do!juşu ve gelışim i Batılı bir tarih.
MPE: Evet, endüstriyel ta s a rı m ın ortaya
çıkışı Batılı ve ondan da daha çok kapitalist.

n e s n el.l

Beğenelim ya da
beğenmeyelim Batı
sanatı büyük ölçüde
Hıristiyandır. A ltyapı

Hıristiyan ;

erken
Hıristiyan ya da
Bizans döneminden
20. yüzyıla kadar.
Anladım kı sanatın

Ima ettiği şeyler bu
Hıristiyan kökenden
dolayı anlaşılamıyor.
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Öte yandan Avrupa'da resmin evrimi, Hıris
tiyanlıQın evrimi ile çok ilgili.
Ol Resimleri sipariş edenler dini kurumlar ya da kişilikler...
I : Tamamen. Bazı mesajlarda dinin
önemi çok fazla. Ben dindar bir insan de!)ilim.
fakat diyebilirim ki kendi kültürümün o
boyutunu Türkiye'de keşfettim. Rönesansdan
bahsedeceQim ve ö!)rencilere göstereceklerimin "90'1 Hıristiyanlık kültürü ile ilintili.
Öme!)in Gotik katedralleri; bu binaları birçok
yönden anlatabilirsiniz, ama esas nokta
onların bir bakıma kilisenin ve aynı zamanda
da Tannnın yüceltilmesi amacıyla yapıld.k1an .
öte yandan onlara yapısal ve mimari nitelikler
ya da mühendislik açısından da bakabilirsiniz,
ki ben o yönlerden bakmaya çalıştım. favori
sanatçılanmdan biri olan Garavaggio hakkında
konuşurken bir ö!)rencim "siz çok inançlı bir
Hıristiyansınız" dedi bana, ben de "hayır, hiç
de de!)i1" dedim. ÖQrenci "kökenini anladı
!)ınız için çok inançlı bir şekilde anlatıyorsunuz
konuyu" diye devam etti. Kültür birçok şeyden
oluşuyor ve bunlardan biri de siz farkında
olun ya da olmayın din. Ve belki de gerçekten
Batılı bazı şeyleri anlayabilmek için bunları
sezebilmek gerekiyor. Dolayısıyla olay sadece
bir yapıta bakmak de!)i1, O tür bir yapıt günlük
hayat açısından ya da kültürelolarak ne demek

onu anlayabilmek önemli. Tabii ben de
ö rneğin Islam mimarisi örneklerine bakarken
aynı zorluQo yaşadım.
O Sizin öQrencilerinizle alan gezileri
dolayısıyla yoQun deneyimleriniz oldu.
ömı$n 1987'de Amsterdam'da, ICSID Kongresi
çerçevesinde düzenlenen ö!)renci seminerine
ODTÜ 'den bir grup öQrenciyle katıldınız.
Türkiye'de de deQişik bölgelere yapılan
öQrenci gezilerine katıldınız . Sizce bu tür
etkinliklerin e!)itime katkısı neydi?
i Bence alan gezileri ö!)renciler için
çok önemli deneyimlerdi. Sanat tarihi açı
sından ö!)rendiklerini bir kenara bırakın,
Türkiye'nin farklı bölgelerinde insanlar günlük
yaşamda ne tür nesneler kullanıyorlar, bunu
gözlemlemek açısından bu tür geziler çok
yararlıydı. Öme!)in teması "yeme biçimleri"
olan bir proje çerçevesinde Güneydo!)u'ya bir
gezi yaptık. Ogezi çok yararlı oldu, çünkü bir
teması vardı. Insanların neyi nasıl yediQini,
yemek yerken kullandıklan nesneleri gözlemlemek müthiş bir deneyimdi. Bence bu, bir
alan gezisinden elde edilen verilerin stüdyo
çalışmasına nasıl yansıtılabilece!)inin güzel
bır öme!)iydi.
Ol: Bu söyleşi için Nesnel adına size çok
teşekkür ederim. bII
Ekim 1997, Ankara
Çeviren: Özlem Er

Endüstriyel Tasarım
Mezun
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Öflrencisinin
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Yüz yüze geleceQiniz ILK

ŞEY : Iğitim

yeni ba,lıyor,
Bildiklerinizin, bilmediklerinizin ,,'de
kaçı olduQuna karar verip iş arayın.
Öneri: BildiQinizi sandlQın.z "işi" yapın.
Bilginin en kıymetli sermaye haline geldiQi
günümüz dünyasında, kana susamış vampir
gibi bilgiyi arayın, bulun ve yorumlayın . Işe
alınanların belli bir alanda bilgi birikiminin
yanısıra genel bilgi birikimine de sahip olmaları gerektiQi anlayışının "güncel görüş" olduQunu unutmayın ,
HazırlayacaQınız portfolio her türlü
duyuya hitap etmeli. Beynin yarısının görsel,
diQer yarısının da sözel algılamayla ilgili
olduğunu unutmayın . Defter, dosya, diya,
audio-video kaset, disket, CD Rom, vs. Özen
gösterin ve hazır lamayı ertelemeyin.
CV sizi okul dışına taşıyan ikinci iletişim
unsuru olacaktır. Her detayı yaz.n! Aile, kişilik
özellikleriniz, beklentileriniz, stajlar, seyahatler, sergiler, not ortalamanız, seçmeli dersleriniz, katıldlQın.z kurslar, ilgi a lanlarınız,
ilgilendiQiniz sporlar, hobiler. Bol bol sayılara
yer verin . EkleyeceQiniz fotoQrafa özen
gösterin, "kendini zi sevdiQiniz bir günde"
çektirin. Hemen bugün el yazınızla ve
daktiloyla Ingilizce ve Türkçe ikişer CV hazırla
yın! (Mezun olmanız şart de!)i1, pratik yapın.)
nesnl!b l

oarentn

Okul boyunca ve hayat boyunca uluslararası ilişkilere önem verin. Demeklerle yazışın,
firmalarla ilişki kurun, yurtdışından arkadaş
edinin, Ziyaret edin, davet edin! Her fırsatta
yurtdışına gitmeye çalışın. (Fransa'da üzüm
toplayın, ısrail'de patates ekin ama gidin! Bir
an önce planlayın .)
Aynı veya benzer eQitimi veren diQer
okullan ziyaret edin, arkadaş edinin, tasarımcı
klmllQlnl tartışın, doQrusunu bulun. Kimi
bildiQiniz, neyi bildiQinizden daha önemli
oldu ğunde bu arkadaşlıkların çok faydasını
göreceksiniz. Yaratıcı bir ortamın tohumları
başka hangi yollardan saQlanır "merak" edin!
Vücudunuzu ö!)renin! Ergonomiyle dalga
geçmeyin. Bir karışımz kaç santim? Kaç
adımda kaç metreye gidiyorsunuz? OturduQonuzda kaç santimde rahat ediyorsunuz? En
sevdiQiniz masa yüksekli!)i ne? Not edin, diğer
vücutlarla karşılaştırın, tartışin. ortalamay ı
bulun, oyun haline getirin -okeyle karıştır
mayın!
Sırt sırta

gelmekten

kaçınacaQınız

ILK ŞEY: Patronl
Görev tanımı isteyin, yoksa hemen hazır
layın, mümkünse önüne koyun ve imzalatın.
"Kariyer planı" isteyin yoksa, emekliliQi
gelmiş teknik ressamın yanında "tasanmcımız
var" süsü olursunuz.
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Ekip çalışmasına yatkın o ldu ğunuzu
hissettirin, d~lu~una inand ı ğınır yenilikleri
önermekten çekinmeyin, başı çekin, kurumsallaşmaya özen gösterin.
Unutmayın! E~itim yeni başlıyor;
bildi~inizi sandığınu "işin" seminerlerine,
e~itim toplantılarına , fuarlarına ilk giden
olmaya çalışın, derneqlne üye olun, şart
koyun, zorlayın. (Sakın patrona sormayınl)
Içine girmekten kaçınmayaca~ınız
ILI( ŞEY ; Pazarlama
Disip linlerarası bir e~itim ald ı~ ınızı
unutmayın. Ürün mutfaktan çıktıktan sonra
takip edin : Ambala jını , kol isini, nasıl sevk
edildi~ini. hangi noktalarda satıldıçım, nasıl
sergilendi~ini, hangi şartlarda satıldı~ını,
pop ve POS'in ne oldu ğunu kesin ~renin.
Ürünün kar marjını . ne tip tüketicinin satın
a1dl~lnl bilin. Tüket;ciniz mutlu mu? Araştınn,
konuşun (tüketicinin beklentilerini ve sizin
ürününüzün eksikliklerini belirleyin).

Tüketici başsız bir canavara benzer, ne
tarafa yönlendirirseniz o tarafa yönelir!
Vaktinizi ve paranııı harcamaktan
çekinmeyece~iniz ILK ŞEY : MBA
(ya da yöneticil i~e ilk adım)
Global market, liderlik, stratejik d üş ün
me, uluslararası operasyonlarda etkili olmak,
çok kültürlü çevre, ekip ruhu, ba~ımsız
düşünme ve pratik yaratıc ı çözümler. "Yeni
dünya düzeninin"olmazsa olmaz argüman-

kimli~i,

firma ekonomisi, halkla
ilişkiler, uluslararası ekonomi, satış
sonrası servis, reklamcılık, uluslararası
firmaların

analizi vs. öğretiliyar. Herkesi

almıyorlar,

not ortalamasına dikkat!
Her zaman takip etmeniz gereken
iKi ŞEY : Toplam Kalite ve ISO'lar
Erken kalkıp geç yatın ki toplam
kalıteyle daha çok ilgilenebilin, Özel sektör
kuruluşlarının

ları ,

tamamının,

Bütün bu ad ı geçen yen i ö~retileri
konsantre bir biçimde "hap" gibi almak istiyor
ve gelec$nizi garantiye almaya takıyorsanız
MBA yapın ya da okulda, okul dışında alaca·
~ınız derslerle kendinizi bu yönde geliştırin.
MBA'de 18 ay gibi kısa bir sürede şimdi
nin veya gelece~in yöneticilerine linans,
istatistik, yönetim, pazarlama, insan kaynak·
ları, stratejik yönetim, genel müdürün rolü,
makro ekonomi. operasyon yönetimi, kurum
n e sne h l

i

küçü~üyle büyü~üyle

kendilerini ve çalışanlarını de~iştirmeyi, geliştirmeyi , e~itmeyi, insan
kalitesini yükseltmeyi en stratejik ve önemli
hedel olarak belirledt ğin i : ISO dokuzbinX
ve Toplam Kalite Yönetimi başta olmak
üzere ça~daş yönetim sistemlerini uygula·
maya başlayarak oluşacak "kaliteyi" birey,
aile, mahalle, çevre ve topluma taşımaya
başladıqım görün.
Çizelgelerden ve şablonlar·
dan korkmayın, hazırlayıcısı ve
nesnE!ll l

1997 Istanbul Moda fuan
"Fcrm Follows Fun" çanta ye mobilya standı
All BakOV8
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uygulatıcısı

olun. Vaptı~ınız işi sistematize
edin, belgeleyin ve terminieyin, delege
edin ve ciddileşin (bürokrasi ile karıştır

yol gösterin; ileride bütün bu yardımlar size
kazanç olarak dönecektir.

mayın) .

(rakipleriniz hariç),

Hiç bir ıaman unutmayaca~ınız
ILK ŞEV : Konsept)e"e yatayın.
Do~rulu~una inandı~ınız ya da
hoşlandı~ınız konseptlerden etkilenin,
mümkünse kendi konseptinizi yaratın.
Hayatınızın her alanına taşıyın, tartışırı ve
savunun. ekleme ve ç ıkartmalar yapın,
geliştırın ve uygulayın.
Sizin kendi hakkınızda ne düşün
dü~nüz d~i1, insanlann
sizin hakkınızda ne düşündü~ü önemli! Cilali
imaj devrinde yatadı~ınızı
unutmayın . Dergiyi elinizden bırakın, alışverişe
çıkın, kendinizi daha iyi

Maaşii çalişıyorsanız , dışarıya iş yapın

akşamlarmm

ve hafta
sonlarınızı d~erlendirin. ~işik iş alanlanna
girmeye çalışın, eliniz 'mouse' kadar paraya
da d~sin. Piyasa şartlarını ~renin, ekipler
cluşturun, ilişki kurun.
Piyasadan satın aldı~ınız seri üretılmiş
ürünlerin maliyetinin, satış fiyatının 1/4'Ü
olduğunu sakın unutmayın. Siz kaça üretebilirdiniz hesaplayın, araştırın .
SON ŞEY: Üçüncü bir dil öğrenin,

hissedeceksiniz, tersini
söyleyenlere inanmayın!
ATaklamanın

•
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-
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lJ(nited üttion

1995

nesnel:

legal
ŞEvI: Benchmarking
Vaptı~ınız işi dünyada başka birinin daha
iyi yaptı~ına inanın! Araş
tırın, bulun ve etkilenin.
Kısmen veya oldu~u gibi
alin, zaman kaybetmeyin.
Sürekli gelişmeye
inanın. "The best of the
best" Kaizen felsefesini
sular seller gibi ö~renin.
Enerjinizi en iyiye do~ru
yönlendirin, bol bol pratik yapın . Bu arada
Voga ö~renin, kendinizi sevmeyi ihmal
etmeyin, çökmeyin (yalnızca köpekler
geçerken çökünl).
Her alanda agresif rakipleriniz olduQ'unu bilin ve alanmmrı en iyisi olmaya
çalışın, sürekli finali hedefleyin.
Uluslararası patent, marka koruma
konularında bilgilenin, dünyanın en çok
bilinen ıo markasıru ezberleyin, izleyin.
En önemli ILK ŞEY: Para
Sizden Iş isteyen hiç kimseye " h a y ır"
demeyin. Vapamazsanız bile yardımcı olun,
nesnE!!h

..-

Gön Aletier örgü K06ekSI)OOn

1995
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aldı.

asarım

DOnyası

üürt:

SOc/O
Savunucusunu
Kaybetti
Ozlem Er, Fatma Korkut
Tasarım dünyası

üyelerini kaybetti. Bu

çok

önemlı bazı

kişilerin çalışma

larının, tasarım alanındaki katkılarının
tanıtılması

ve irdelenmesi ortak bir
tasarım kültürü oluşturma çabasının bir
ger~dir . Burada geçtic)imiz iki yıl içinde
yitirdic)imiz, tasanm a lanına farklı açılar
dan katkılarda bulunmuş dört önemli
isim kısa özgeçmişleri ve yak1aşımlarıyla
tanıtılmaktadır .

Victor Papanek
Insan ve çevre dostu tasarımın tutkulu
sözcüsü Papanek Viyana'da doğdu, New
York'da tasarım ve mimarlık okudu, MIT'de
yüksek lisans çalışması yaptı. lnsanın temel
ihtiyaçlarıyla tasarım etkinlie)i arasındaki
ilişkiyi daha iyi kavrayabilmek için ant ropolojiyle ilgilendi; halk sanatı ve el sanatları
ile ilgili çalışmalar yaptı, DOc)u, Eskimo ve
Amerikan yerli kültürlerin; inceledi.
Birçok kurum ve ülkede ec)itimci olarak
çalışan Papanek, Kansas City Art
Institute ve California Institute of
Arts'da tasarım bölüm başkanlıkları
yaptı . 1981'den ölümüne kadar Kansas
Üniversitesi'nde mimarlık ve tasarım
profesörü olarak çalıştı. Yaptıc)ı
çalışmalarla çok sayıda ödül alan ve
birçok kurum tarafından onurlan-

dırılan

Papanek, Birleşmiş Milletler. UNESCO
ve Dünya Sae)lık Örgütü gibi kuruluşlar için
ürünler tasarladı.
ıo Ocak 1998 tarihinde 7Z yaşında
kaybettic)imiz Victor Papanek tasarımeının
yaşadıc)ı çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını vurgulayan bir tasarımcı ve ec)itmendi. Tasarım üzerine sekiz kitabı bulunan
Papanek'in en çok bilinen kitabı 1970 yılında
yayım lanan ve birçok ülkede tasarım çevrelerini derinden etkileyen "Gerçek Dünya için
Tasarım"dır (Design for the Real World).
Tasarımda toplumsal sorumluluk bilincini
ve ahlaki bir tutumu savunan Papanek,
teknolojinin insanların gerçek ihtiyaçlarını
karşılamak için kullanılması gerektic)ine dikkat
çekti ve bu konuda özellikle "3 .Dünya"
toplumlarının, sorunlarına kendilerine özgü
yöntemlerle buldukları çözümlerden ilham

~

.

nesnel

Bunun bir örnec)i Papanek'in gelişmekte olan ülkelerde ucuza ve
kolayca üretilmesi için tasarladıc)ı kullanılmış teneke kutulardan yapılan
radyodur. Papanek mesleki pratikte toplumun kıyısında yer alan grupların,
yoksulların, özürlü ve yaşlılann çoc)u zaman görmezlikten gelinen ihtiyaçlarına yönelik bir tasarım anlayışının s özc ül üğ ün ü yaptı. Papanek'e göre
tasarım yaşamı gerçekten kolaylaştırmalı, hem
kullanıc ı , hem de ürünün kullanıldıc)ı çevre
açısından yeni sorunların kaynac)ı olmamalıydı.
Ölümünden kısa bir süre önce 1996'da
yayımlanan "Yeşil Gereklilik" (The Green trnperative) kitabı ise son yıllarda giderek önem kazanan
ekolojHasarım ilişkisini ele aldı . Yeşil tasarım ya
da çevre dostu tasanmın , ürünün tüm yaşam sürecinin planlanması ya da yeniden dönüştürülebilir
olmasının ötesinde bir anlam taşıdıc)ını belirten
Papanek, ne teknolojinin ne de daha basit yaşam
tarzlarına dönüşün tek başına yeterli olamayacac)ını, çevre kaygısının tasanmcının içselleştirdic)i
manevi bir kaygı haline dönüşmesi gerektic)ini
savundu.

DES GN FOR

THE REALWORLD
vıeTOR

PAPANEK
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chrinopher Loronz
Şubat 1996'da kaybetti!jimiz Chrıs
topher Lorenz, uzun bir süre Financial tımes
gazetesinde iş letme sayfası editörü olarak
çalıştı. Iş dünyasında etkili olmasını sa!jla"
yan bu kl mli!jlyl e y a z d l !j ı The Design
ôimension adlı kitabı yedi dilde basıldı ve
bir tasanm yönetimi klasi!ji oldu, Tasanmın
rekabet açısından artan önemine dikkat
çeken lorenz, çık ışından itibaren (ı989)
Design Management Journal 'ın danışma
kuru lundaydı.

IZ'l

American Design Ethic

Arthur Pulo.
1997 yı lında kaybetti!jimiz 1917 do!jumlu
Pulos, ii. Dünya Savaşı sonrasında endüstriyel
tasarımeılann mesleki örgütlenmesi alanında
yaptı!jı çalışmalarla tanı nd ı. Farklı örgütlere
da!j,lan tasanmcı lar 1960'Iarda IDSA(Amerika
Endüstriyel Tasanmcılar Deme!ji) çatısı altında
örçütlendiler. E n d üs t r ı yel tasanm mesle!jinin
gelişimi için kurumsallaşmanın gere!jine inanan
Pulos, bu amaçla IDSA'nın kuruluşunda ve
gelişiminde aktif görevler aldı. Pulos endüstriyel
tasanmcı, e!jitımei, danışman kimliklerinin
yanısıraAmırican Design EtMe ve The American
Design Aduenture gibi tasanm tarihini Amerikan
deneyimiyle buluşturan yapıtlarıyla yazar ve
tarihçi kimli!ji ile de tanındı. 1988'de ıapon
Kenji Ekuan ve Rus Yuri Soloviev'le birlikte
Dünya Tasanm ödülünü (WORlDESIGNAward)
al dı. Papanek gibi Pulos da endüstriyel tasarım
mesle!jinin as ilamaeının topluma hizmet olması
gerekti!jini savundu.

nesneL.l

'amo. Pilditch
A~stos 1995'to 66 yaşında kaybetti!jimiz
Pi lditch, lorenz gibi ta sa n m ı bir rekabet
faktörü olarak tanı tan fikirleriyle iş dünyasını
etkileyen güçlü bır tasarım savunueusuydu.
1959'daA/lied International Designers adıy la
londra'da bir danışmanlık firması kurdu, Bu
tırma daha sonra AIDCOM adıy la dünya
çapında hizmet veren halka açık bir tasanm
tırmasına dönüştü. Pilditeh 198fde bu
tırmadan aynldı!jında AIDCOM benzerleri
arasında en büyü!jü olarak nitelenen bir
tasanm danışmanlık firması d urumunda ydı .
Tasa rımın tüketicilerin almak isteyece~i
ürünlerin yaratılmasındaki önemini vurçuladı!jı Winnmg Ways ('987) kitabı da dahil
olmak üzere yedi kitap yazdı. Tasanmın
london Business School'a bir ders konusu
olarak girmesinde etkin roloynayan kişilerden
biriydi. in'

nesneb l
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Endüstri Tasanını:
Endüstri için Ürün
rasanmmda Varatıcılık
Önder Küçükerman
Vap ı -Endüstri Merkezi

Türkiye'de
Endüstriyel

Yayın l a rı

Istanbul
1996
167 sayfa

Tasarıma

Iliskin

rasanmda Evrensell",me
2. Ulusal rasanm Kongresi Bildiri Kitabı
(Der.) Nigan Bayazıt,
Demet Günal ve Fikret Çorbacı

•

ıru Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümu ve
Vapı-Endüstri

ENDÜSTRi INDUSTRY
YE ~

TÜRKjyE TURKEY
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Endüstri rasanmmda
Ürün' Kullanıcı lIi,kiIeri
Mehmet Asatekin
ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Vayınıarı

ı.Ulusal

tenmycrın . un

iDESIGN

Vayını

Istanbul
1996
198 sayfa, 21 bildiri metni
ve panel tartışmalarının
d ök üm ü

1990'" yıllar endü striyel tasarım
yazınında bir 'patlama'ya tanık olmasa da,
hissedili r bir kıpırdanmanın ilk belirtilerini
taşımakta . Endüstriyel tas arı m ı n çeşitli
boyu tları üzerine ulusal ve u luslara rası
dergilerde giderek artan sayı ve nitelikte
makaleler Ile 1994'den beri konu ile ilgili, üçü
kongre derlemesi olmak üzere yedi kitabın
yayımlanmış olması dikkat çekicidir. Aşa!)ıda
1994'den bu yana yayımlanan kitaplan kısaca

TASARıM

Merkezi

Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta
rasarlama Metodlanna Cirit
Nigan Bayazıt
Uteratür Vayıncılık
Istanbul
1994
288 sayfa

Mobilya Kongresi Bildiri Kitabı
(Der.) ıbrahim Baykan, Erol Burdurlu,
H. Alpay Er ve Ali Şenay
Hacettepe Üniversitesi A!)açişleri Endüstri
Mühendisli!)i Bölümü Vayını
Ankara
1997
434 sayfa, 40 bildiri metni
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Endüstri Tasanını:
Ürün rasanmmda Adımlar
Önder Küçükerman
Vapı-Endiıstri MerkeZi Vayınlan
Istanbul
1997
183 sayfa

rasanm, Endüstri ve rürkiye
Uluslarara.. Endüstri Ürünleri
rasanını Sempozyum Bildirileri
(Der.) Gülay HasdcQan
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasanını Bölümü Vayını
Ankara
1994
300 sayfa, 34 Türkçe ve Ingilizce bildiri metni
nesnell l

Ankara
1997
118 sayfa

i
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Katkıda

Bulunanlar

Şermin

Alyanak, Prof,
Istanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu 'ndan mezun oldu. Aynı
kurumdan 1975 yılında sanatta yeterlik
derecesi aldı. 1986 yılından beri Marmara
Üniversitesi Cüzel Sanatlar fakültesinde
profesör olarak görev yapmakta ve 199z'den
beri Cüzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlü!!ü
görevini yürütmektedir. Halen Marmara
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm
B a ş k a n lı !! ı

görevini sürdürmektedir.

Atmn, Doç. Dr.
1957'de Gazi Terbiye Enstitüsü'nden
resim-sanat t>gretmeni olarak mezun oldu.
Çeşitli illerde ö!jretmenlik yaptı . 1962'de devlet
bursuyla glttl!!i Hamburg Güzel Sanatlar
Aka d emisi'nde ( Almanya) heykel ve
endüstriyel tasarım alanında yüksek lisans
dereeesi ald ı . Türkiye'ye döndükten sonra Ege
ve Dokuz Eylül Üniversiteleri Mühendisli kMimarlık fakültelerinde ö!!retim üyesi olarak
ça lıştı. 1978'de Ege Üniversitesi Cüzel sanatlar
fakü ltesi'nde d o k t o ra s ını tamamladı . Dokuz
Eylül Üniversi tesi'nde Endüstri Ürünleri
Tasarımı Anabilim Dalının kuruluşunda rol
a ldı . Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Bölümünde ö!!retim üyesi olarak çalış
S, Narnıl<

- -

--I.

yılında

doktora derecelerini aldı. 1989 yılına
dek ODTÜ Endüstri Ürünl eri Tasarımı
Bölümürıde ö!!retim görevlisi olarak çalıştı.
Halen Kent Institute of Art and Design' da
(Ingiltere) 3 Boyutlu Tasarım programının
direktörlü!!ünü sürdürmektedir.
Nigan kyant, Prof. Or.
196z yılında Yüksek Mühendis-Mimar
unvanıyla ıTÜ Mimarlık Bölümünden mezun
oldu. Aynı üniversiteden 1969 yılında doktor,
1974 yılında doçent unvanlarını aldı. 1981
yılından beri ıTÜ Mimarlık fakültesinde
profesör olarak görev yapmakta ve halen ıTÜ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanlı!!ı
görevini sürdürmektedir.
H. A1pay Er, Yrd. Doç, Dr.
1988 y ı lında ODTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 1994 yı lı nda
Ma nchester Metrop oli tan University'den
(Ingiltere) doktora derecesini aldı . Bir süre
Hacettepe Üniversitesi A!!açişleri Endüstri
Mühendisli!!i Bölümünde çalış t ı. 1997" 98
döneminde ETMK Cenel Sekrete rliği görevini
yürüttü. Halen ıTÜ Endüstri Ürünleri Tasarı m ı
Bölümünde ö!!retim üyesi olarak çalışmak
tadır.

maktadır.

.m

1987 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 1989-1995
yılları arasında Raks, TEBA-BRAUN. Yapı Kredi
Bankası Reklam ve Halkla Ilişkiler Bölümü gibi
firmalarda ürün müdürü ve kreatif direktör
olarak çalıştı . 1995-96 yılları arasında GönAtelier müdürü, OCak 1996-Temmuz 1997 arası
ise Gön Deri ürün geliştirme müdürü olarak

- ıem Er, YrQ. Boç. Or
1988 yılında ODTÜ End üstri Ürünleri
Tasanmı Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında
ODTÜ'den yüksek lisans ve 1995 yılında
Manchester Metropolitan University'den
(Ingiltere) doktora derecesini aldı. 1989-91
arası ETMK Yönetim Kurulu Başkan YardımClIı!jı
yaptı. Halen ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmak

çalıştı .

tadır.

e
ila
u
D
ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun oldu.
Aynı üniversiteden yüksek lisans ve 1993

1984 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Aynı

B.akOY

nesnelll

üniversiteden 1987 yılın da yüksek lisans ve
1996 yı lında doktora dereeelerini al dı. Halen
aynı üniversitede Endüstri Ürünleri Ta sarımı
Bölüm Baş kan lı!!ı görevini sürdürmektedir.
Mary.e Po.enaer Erkip
Brussells free University'den (Belçika)
sosyo loji a lanında lisans, Un iversit y of
Califomia, Berkeley'den (ABD) sanattarihi
alanında yüksek lisans dereeelerini aldı. 19861990 yılları arasında ODTÜ Endüstri Ürünleri
Ta sarım ı Bölümünde sanat ve tasarı m tarihi
dersleri verdi. Halen Belçika Büyükelçili!!inde

görevlisi olarak çalışmak tadır .
Charles L. Owen, Prof.
Kimya ve ürün ta sa rımında a ld ı !! ı
de rece lerden sonra şe hi r p lanlama ve
bilgisayar mühendisli!!i alan la rında da çeş itli
ça lış malar yapan Prof. Owen, 1965 yı lı ndan
bu yana m (lllinois Institute of Technology,
Chicago, ABD) Tasarım Enstitüs ü'nde çalı ş 
maktadır. Prof. Owen, m 'de Tasarım Süreçleri
Labora tuvarı direkt ör l ü ğü yapmakta, yüksek
lisans ve doktora programlarında ders
vermektedir.

ça lış maktad ır.

Jacque. R. Ciard, Prof.
Mantrea! tde mobilya tasarımı alanında
lisans ve yüksek lisans dereeeleri aldı. 1971'de
Birmingham Polytechnic'den (Ingiltere)
endüstriyel tasarım derecesi aldı. 1987'de
Concardia University'den (Kanada) doktora
derecesini ald ı. Ciard halen Carleton
University, School of lndustrial Design'da
profesör olarak çalışmaktadır . Ayrıca kendisi
1996'dan beri Kanada Endüstri Tasarımcı ları
Deme!!i Başkanlı!!ını da sürdürmektedir.
GÜlay Hudöğan, Doç. Dr,
1985 yı lında ODTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarım ı Bölümünden mezun oldu. 1988
yı lında ODTÜ'den yüksek lisans ve 1993 yılında
Central Saint Martin's College of Art and
Design'dan (Ingiltere) doktora derecelerini
aldı . 1996-98 döneminde ETMK Yönetim Kurulu
Başkanlı!!ı yaptı. Halen ODTÜ M imarlık
fakültes i Dekan Yardımc ılı!!ı görevin i
sürdürmektedir.
falma Korkut
1988 yı l ın da ODTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında
Illinois Institute of Technology'den (ABD)
yüksek lisans derecesini aldı . 1994-96 arası
ETMK Yönetim Kurulu Başkanlı!!ı yaptı . Halen
Mimar Si nan Ün iversitesi 'nde doktora
çalışmalarını sürdürmekıe ve ODTÜ Endüstri
Ürünleri Tasarım ı Bölümünde araşt ırma
n~snl! lI l

A. Can ÖZcan, Yrd. Doç. Dr,
1988 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım ı Bölümünden mezun oldu . Dokuz Eylül
Üniversitesi'nden 1992 yılında yüksek lisans,
1996 yılı nda doktora derecelerini aldı. Bir süre
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde çalıştı . Halen
ızm ir Yüksek Teknoloji Ensti tüsü Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümünde ö!!retim üyesi
olarak ça lışmaktadır.
Necdet Teymur, Prof. Dr.
ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun oldu.
Ooktora dereeesini University of Liverpool'dan
(Ingiltere) aldı. Ingiltere'deki çeş itli mimarlık
okullarında ö!!retim üyeli!!i yapan Teymur,
Universi ty of Manchester'da Uluslararası
Lisansüstü Mimarlık Programının direktörü
olarak çalıştı. Halen ODTÜ Mimarlık fak ültesi
Dekanlı!!ı görevini sürdürmektedir.
Soumutri Varadarajan. Doç.
Madras Üniversitesi'nden (Hind istan)
makina mühendis i olarak mezun oldu.
National institute of Design'dan endüstriyel
tasarım alanında yüksek lisans derecesi
a ldı. ıaponya 'da bir süre Hitachi stüdyolarında çalışan Varadarajan , halen Yeni
Delhi'deki Hindistan Teknoloji Enstitüs ü
Makine Mühendisli!!i Bölümü Endüstriyel
Tasarım Yüksek Lisans Programında doçent
olarak görev yapmaktadır. Ingiltere ve
Türkiye'de çeşitli mesleki incelemelerde
bulunmuştur. ini
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