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SUNUŞ 
 

Plato Meslek Yüksekokulu’nun düzenlemiş olduğu 3. Mesleki Eğitim Kongresine hoş 
geldiniz demek istiyorum. Fevkalade önemli günler yaşadığımız bu ortamda, Plato 
Meslek Yüksekokulumuz pandemi süreciyle ertelediği bu 3. Kongreyi bugün 
gerçekleştirmiş olmasından dolayı da büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyorum. 
Yaklaşık 40 yıllık mesleki hayatımda öğrendiğim en önemli şey, mesleki eğitimin ne 
kadar önemli olduğu ve ülkemiz açısından da mesleki eğitimin çok önem verilmesi 
gerektiği konusudur. Mesleki eğitim ülkelerin can damarlarından biridir. Mesleki 
eğitime ne kadar ağırlık verilirse, Anadolu’da insanlarımızın ihtiyaç duyduğu 
mesleklerdeki eğitim imkânını sağlayabileceği gibi insanların daha iyi yaşama 
şartlarına erişmesi noktasında da büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çünkü 
daha güzel bir dünya daha iyi bir yaşam eğitimden geçiyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe 
insanların yaşam düzeyi, yaşama rahatlığı da o oranda arttığı için belki tam anlamıyla 
lisans ve lisansüstü eğitime erişemeyen insanlarımızın, ara bir eğitim modeli olan ve 
özellikle de yetenekleriyle fevkalade alakalı olan bir meslek eğitimi edinilmesinde çok 
büyük fayda sağlayacağı açıktır. Bu nedenle geçmişte mesleki eğitim konusunda çok 
önemli çalışmalar yapılmıştır. Yükseköğretim Kurulu’nda ve o zaman Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca çıkarılan Kanun ve Yönetmeliklerde de bu konu önemle vurgulandı ve 
mesleki eğitimin güçlendirilmesi, desteklenmesi için birçok kararlar alındı ve hatta 
sınavsız üniversite, üniversiteye giriş sınavının da kaldırılması programlarına 
eklenerek, mesleki eğitimden gelen öğrencilerin, üniversite eğitimlerini sınavsız 
yapabilme imkânları da tanındı ve ülkemizde mesleki eğitim bölgeleri, METEB 
Bölgeleri tanımlandı ve fevkalade güzel bir projeydi. Zamanında bu projelerin bazı 
kademelerinde yönetici veya katılımcı olarak yer almış bir öğretim üyesi olarak da, o 
süreçlerin fevkalade önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi Rektörü olduğum bu 
Üniversitenin çok güçlü, çok bölümlü ve fevkalade tecrübeli bir mesleki eğitim 
tecrübesi var. Plato Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşundan bu yana edinilen bu 
tecrübe bugün Plato Meslek Yüksekokulu’nu da Mesleki Eğitim Kongrelerini 
düzenleyerek bu konudaki tecrübelerini aktardığı, aynı zamanda başka alanlardan 
insanlarımızın, bilimsel çalışma yapanların da mesleki tecrübelerini ve bildirileriyle 
araştırmalarını bize anlattıkları bir zemin oluşturmak için fevkalade önemli olduğunu 
inanıyorum. Bu Kongreyi bu şekilde organize eden ve her sene bu Kongreyi 
düzenleyerek çeşitli alanlarda, başlıklarda bu Kongreye hayat veren, değerli çalışma 
arkadaşlarıma başta Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Bahadır Elal olmak üzere, tüm 
yardımcılara ve katılımcılara, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu kongreye katılan, 
değerli katılımcı arkadaşlarıma da yine başarılar diliyorum, onları da tebrik ediyorum. 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak çıkmış olduğumuz yolda, güç aldığımız Plato 
Meslek Yüksekokulu’nun gelecekte daha mükemmel ve daha başarılı 
organizasyonlarda görev alacağına inanıyorum ve Tasarım başlıklı MEK Kongresinin 
herkese hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılarına saygı ve sevgilerimi sunmak 
istiyorum. Teşekkür ediyorum.    

 

Prof. Dr. Osman ÇAKIR 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; 
Rektör 
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SUNUŞ 
 

Sayın Mütevelli Heyet Başkanım, Sayın Rektörüm, Değerli katılımcılar, kıymetli 
akademisyenler ve sevgili öğrenciler: Bu yıl 3.’sünü düzenlediğimiz mesleki eğitim 
kongresine hoş geldiniz.Her yıl farklı bir alandaki mesleki eğitimi ele alacağımız 
kongremizi bu yıl “Tasarım” temasıyla düzenledik. Tasarım alanındaki güncel 
gelişmelerin, deneyimlerin ve yenilikçi yaklaşımların paylaşılması, profesyoneller 
arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılması, disiplinlerarası çalışmaların teşvik 
edilmesi amacıyla düzenlediğimiz kongremizde sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 

Her alanda yeni tasarımlara ihtiyacım büyük bir hızla artması, hayatın her alanına 
girmesi, tasarım eğitiminin her düzeyde ve herkese verilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Kongremizde, Tasarım Eğitimi, Tasarım ve Uzaktan Eğitim, Tasarım ve Fikir-Sanat 
Eserlerini Koruma Hukuku, Tasarım Alanında Kariyer Geliştirme, Tasarım Eğitimi ve 
Kalite, Tasarım Etiği, Pandemi Döneminde Tasarım Eğitimi ana başlıklarında 
araştırmalar sunulup tartışılacaktır. Kongremizin sektörün tüm paydaşlarını bir araya 
getirmesi ayrıca belirtilmesi gereken bir özelliğidir. 

Tasarımcılar, Sanatçılar, Zanaatçılar, akademisyenler ve öğrenciler kongremizin 
süreceği üç gün içerisinde bilgi, deneyim, araştırma sonuçları ve görüşlerini 
birbirleriyle paylaşacak ilerideki iş birliklerinin ilk adımlarını atacaklardır. 

Tüm hazırlık sürecindeki teşvik ve destekleri için mütevelli heyet başkanımız Sayın 
Nihat Kırmızı’ya ve Rektörümüz sayın Prof. Dr. Osman Çakır’a şükranlarımı 
sunuyorum. Kongremize katılarak, çok kıymetli bilgilerinizi, deneyimlerinizi ve 
araştırma sonuçlarınızı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim. 

3. Mesleki Eğitim Kongresinde emeği geçen bütün meslektaşlarıma ve mesai 
arkadaşlarıma en içten duygularımla teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla 
ile selamlıyorum. 

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ELAL 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 
Plato Meslek Yüksekokulu; 
Müdür 
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SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNDE BİR YÖNTEM OLARAK KİNTSUGİ 
Özlem OĞUZHAN, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

ozlemoguzhan@gmail.com 

 

Mehmet DERE, Dr. Öğr. Üyesi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

mehmetdere@ayvansaray.edu.tr 

 

PANEL 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dere: Herkese öncelikle olarak hoş geldiniz demek 
istiyorum. Bugün bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mesleki Eğitim Kongresi vasıtasıyla 
davetli konuşmacılar olarak huzurunuzda bulunmaktayız. İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümünden Sevgili Prof. Dr. Özlem Oğuzhan, 
hocamız sağ olsun bizi kırmadı ve bugün konuşmacı konuğumuz olarak aramızda. 
Bugün ikili bir konuşma gerçekleştireceğiz. Sevgili hocam sanat ve tasarım eğitimde 
bir yöntem olarak, ‘Kintsugi’ kavramından bahsedecek. Bende Batı sanat tarihinde 
önemli bir kuramcı ve aynı zamanda bir kültür eleştirmeni olan Larry Shiner 
perspektifinden sanat ve zanaat ilişkisine değinmeyi planlıyorum. Umarım bu sohbet, 
sizler içinde keyifli bir sohbete dönüşecektir. Açıkçası biraz da tevafuk oldu, panel 
süresince bir anlamda Özlem Hoca'nın sunumu ile ilişkili olarak bir zihniyet temsil 
arasındaki bir ilişkiyi de çarpıcı bir şekilde konuşma fırsatını yakalayacağımıza 
inanıyorum. Bu anlamda öncelikle izninizle, ben kısa bir giriş yapmak istiyorum 
sonrasında hocam eğer uygun bulursa, sözü kendisine vereceğim. Hocam sunum 
konuşmasını 20 dakikalık bir sürede gerçekleştirecek, eğer gerekirse sonrasında 
bende moderatörlük anlamında eklemeler ve kendi sunumum olan Larry Shiner’in 
perspektifinden sanat ve zanaat ilişkisiyle ilgili bir sunum yapmayı planlıyorum. 
Sunum konuşmam sanat ve zanaat ilişkisine bu anlamda görsel tarih anlamında 
zihniyet ve temsil ilişkisine odaklanacak. Sanat ve zanaat kavramları ve algısı 
üzerine hem hocamın hem benim de iki farklı coğrafik yönü temsil eden konuşma, 
bütünlüklü bir okuma sunacaktır diye umut ediyorum. Bu anlamda ben biraz Batı 
merkezli okumanın, yani estetiğin sanat ve zanaat ilişkisi açısından kültürel 
yönelimlere dair bir okuma yapmayı planlıyorum. Sunumumun izin verdiği zaman 
dilimi içerisinde bu okumamı 18. yüzyıla kadar getirmeyi planlıyorum.  

Sevgili Hocam da sanıyorum farklı bir boyutunda, doğu söyleminde güzellik 
algısından ya da yaratım süreci ile ilgili bir bağıntı kurmayı planlıyor. Sunum 
sonrasında da eğer sorularınız olursa günümüzde bu ilişkinin dinamik boyutlarına 
değinmeyi umuyoruz.  

Giriş olarak konuşmama bir örnekle başlamak istiyorum. Dr. Özlem Hemiş’in bir kitabı 
var, erbabları çok iyi bilir. İsmi; Gözün Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın 
Serüveni[1]. Vakıfbank yayınlarından çıkan çok güzel, çok iyi bir derleme eser. 
Açıkçası benim de sürekli referans olarak kullandığım bir başucu kitabı. Hemiş, 
kitabının girişinde Kyoto’da ünlü bir mabet olan Ise tapınağının Unesco'nun dünya 
kültür mirasından çıkarılması ile ilişkili çok çarpıcı bir anekdotu yer veriyor. Hepimizin 
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bildiği gibi UNESCO; Batı kültürünü, insanlık anlayışını, dünya mirasını kaydetmeyi 
üstlenen bir kurum, ama kitaptaki örnekle bir trajik bir gerçeğe sahne oluyor. Hemiş’in 
kitabında belirttiği gibi trajik olan da şu bir anlamda; yapılarını, anıtlarını taştan 
yaparak kutsallaştıran bir kültürün her 20 yılda bir yok edilerek yeniden inşa eden bir 
tapınağı UNESCO tarafından değerli “kültürel” bir miras olarak değerlendirilmediğini 
gerçeğini görüyoruz. Kültürel olarak Şinto dininde doğa ve doğanın çevrimi çok 
değerli. Ölüm ve yeniden doğum düşüncelerinin tapınağın kendisi üzerinden hayatın 
yinelemeye kendisini devam ettirmeye çalışan bir kültür anlamıyla paralel olarak 
konumlandığını görüyoruz. Mabet her yirmi yılda bir yenilendikçe ruhu da tazeleniyor 
ve güç kazanıyor. Bu anlamda hayat, daha doğrusu hayat görüşü, eskimeden 
yenilenmeye odakIanmakta. Şinto dini veya kültüründe özellikle de geçicilik, ebediyet 
gibi temel kavramların merkezi anlam kazandığı görmekteyiz. Bu yüzden bir nevi 
tarih ilerlemiyor, tekerrür etmiyor, sadece kendini yineliyor. Bu gibi örneklerden yola 
çıkarak kültürel değerler, kültür algısı bir çok zihin yapılarından, değişmelerden, 
olgulardan bahsedebiliriz. Kültürel değerlerin, “neyin değer olduğu”, “neyin değer 
olmadığı”nı saptaması da bir nevi bir değerler kataloğu envanteri oluşturduğunu 
söyleyebiliriz. Kültür kelimesinin etimolojik kökenine baktığımızda bile bunu 
görebiliyoruz. Colonia, cultiave  (Türkçe; ekin) gibi kavramların aynı ortak kökeni 
paylaştıklarını görüyoruz. Bu da toprağın ıslahı ile bağlantılı görülüyor. Batı 
kültüründe malumunuz, Romalılar fethetmeden önce, yol yapıyorlar. Zihinde bu 
anlamda aynen toprak gibi fethedilecek dişi bir varlık gibi okunabilir. Bizim dilimizde 
Arapçadan geçme fetih gibi kavramların batılı (fethetme) bir kavram olan conqueer 
kavramının anlamca birbirlerini tam karşılamadığını görmekteyiz. Bizim 
coğrafyamızda fetih kavramı, etimolojik anlamda bir şeyi fethetmeden ziyade mesela; 
açma, yardım, zafer gibi yan anlamları da içermekte. Bu etimolojik farklar insan 
zihninin sanat ve güzelliğe alımlanmasında kültürlenme deneyiminin hayati yönüne 
hizmet ettiği söylenebilir. 

Benim açımdan Unesco kısmındaki altı çizilmesi gereken önemli nokta, sanırım 
kültürel iklimin zihinsel ve kurumsal sürecin yapısına odaklanmaya çalışan o tutum ve 
idrakların tarihsel okumaya açması olarak ifade edilebilir. Şimdi izninizle sözü sayın 
hocam Prof.Dr. Özlem Oğuzhan’a devrediyorum, hocam kendi perspektifinden 
kintsugi’yi ve yaratıcı düşünme perspektifini tartışacak. Bu anlamda kültürel olarak, 
nasıl tarihsel farklılıklar ve bakış biçimlerimize sahip olduğumuza dair dinamik bir 
diyalog gerçekleşecektir diye umuyorum. 

Prof. Dr. Özlem Oğuzhan: Öncelikle bizi izlemekte olan herkesi saygıyla selamlıyor, 
Ayvansaray Üniversitesine nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Durduğum 
yeri tasvir edip koordinatlarımı vererek, anlatmaya başlamak isterim. Benimkisi ne 
Doğulu ne Batılı, hem Doğulu hem Batılı bir bakış. Meseleye tarihsel ama aynı 
zamanda eleştirel bir açıdan bakıyorum ve hareket noktam zanaat, sanat ve tasarım 
ilişkisi. Amacım, sanat ve tasarım eğitiminde bir tür praksis arayışı ama burada böyle 
çok formal ve didaktik bir tavırla meseleyi anlatmayı planlamadım çünkü hepimiz bu 
işin içinde, bu işle yoğurulan, bu işler üzerine düşünen, bu işin yolunda olan 
insanlarız. Dolayısıyla dertlerimiz, tasarımlarımız, çalıştığımız konular öyle ya da 
böyle bir şekilde birbirine denk geliyor, buluşuyor ve bizim çevremizi oluşturuyor. 
Ortaya çıkan bu bir çeşit konfor alanında benim deneyeceğim şey, daha çok bir 
bakışı tasvir etmek ve tepkiyi anlamaya çalışmak. Böylelikle bu alternatif bakışın 
akademik bir tavra nasıl imkân ya da diğer bir deyişle zemin hazırlayabileceği üzerine 
düşünmek. 
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Şimdi zanaat ve sanat ilişkisine başlarken, o döneme yani Rönesans'a dönüp Giorgio 
Vasari’ye baktığımızda, eğer “Sanatçıların Hayat Hikâyeleri”[2] adlı kitabı yazmamış 
olmasaydı; birkaç usta/üstat gidip hamiline “biz artık lonca usulü grup için para 
istemiyoruz, tek başımıza emeğinizin karşılığını istiyoruz” demeselerdi yani toplu 
ödemeden vazgeçilmeseydi ya da dönemin zihin dünyasını belirleyen Rönesans 
hümanizminden bahsedemeseydik, bugün “sanatçı”dan çok daha yakın dönemlerde 
bahsedebiliyor olacaktık.  Yani süreç ötelenmiş olacaktı. Rönesans da belki ortaya 
çıkmayacaktı çünkü bireyin ayak seslerini o dönemde duyamamış olacaktık. 

“Tasarım nerede başlar, nasıl devam eder?” diye sorduğumuz da adeta -her milletin 
kendi hikâyesini Homeros’a, bir kahramanlık mitine bağlaması gibi- bu alanın da 
başlangıcını kurgulayabilmek için mağara duvarındaki resimlere döneceğiz ama ben 
bugün anladığımız tasarımın aslında XX. yüzyılın, daha geniş bir açıdan ise XIX. 
yüzyılın sanayi devrimiyle birlikte başlayan sürecin ürünü olduğunu düşünüyorum. Bu 
dönemselleştirmeye göre, tarihsel boyuta bir ara verip bir de ilişkisel süreçlere 
bakacak olursak, tasarımın aslında “aşırı üretim sorunu” olarak iktisadi bir sürecin 
sonucu, artık üründen artı değere geçişteki o aşırılıkla beraber “şimdi biz bununla ne 
yapacağız?” sorusunun bir devamı olarak gündeme geldiğini düşünüyorum ve tabii 
burada meta fetişizminden tutun da “metanın estetikleştirilmesi” sürecine kadar 
meseleyi ilerletebiliriz. Şimdi açsak Google’ı ve yazsak ki “Sanat ve tasarım 
arasındaki fark nedir?”, bize binlerce sayfada dökecektir. O binlerce sayfada arama 
sonucuna dair onlarca fark göreceğiz: “Sanat anlam yaratır”, “sanatta yetenek 
önemlidir, diğerinde beceri”, “tasarımın üretim sürecinde baskı, diğerinde vardır” 
vesaire. Sanki bunlar berikinde yoktur. 

Mesela denir ki “Birinde sipariş vardır, öbüründe yoktur”. Bu tür ayrımlar bugünden 
geri dönüp bakıldığında çok da makul önermeler değildir. Örneğin Boticelli’yi 
düşünelim, ressam uykuya yattığında rüyasına öylesine suretler mi geliyordu da 
“sabahleyin kalkayım da ben bunları resmedeyim” diyordu. Hayır, sipariş alıyordu 
yani burada çok önemli ve küçük bir soru sormak gerekiyor. Gerçi, her şeyde bu 
soruyu sormak gerekiyor. Almanların sorusudur bu, o yüzden sağlam olduğuna emin 
olabiliriz: “Ne için?”. Elimizdeki tartışmanın, tartışmaya konu olan şeyin ne için 
olduğunu sormak üzere bu özelliklerden birisini seçerek, devam etmek istiyorum: 
“Sanat problem yaratır, tasarım problemi çözer” ya da “en azından niyet eder” 
diyelim. Şimdi, problem yaratmak nedir? Bu nasıl bir problemdir? Çözülmemek üzere 
yaratılan bir problemdir. Açık bir sorudur bu. Hatta diğer sorulara gebelik, ebelik 
etmek üzere hem döllemek hem doğurtmak üzere sorunu açan bir sorudur. Bu, sorun 
evet anlamakla ilgilidir ama bu anlamak, problemi daha çok, duymakla ilgilidir. Bakın, 
galiba biz artık duymak fiilini sadece “işitmeyi” ikame eden bir kelime olarak 
kullanıyoruz oysa ki duymanın anlamı çok daha geniştir ve sanata da çok yakışır, 
duymayı yükseltir ama “Beni duydun mu?”yu, “Beni işittin mi?”nin yerine kullanıyoruz. 
Oysa beni duydun mu sorusu aslında çok ağır ve çok zor bir sorudur. Yükselmek 
kolay mı? 

Mesela, sanat bu anlamda bir ses çıkarmak, bir soluk vermek, bir soru sormak 
üzerine ise eğer sanat bunu nasıl yapıyor? Tam bu noktada sanatın eğitimine, 
eğitiminin yöntem ve geleneğine bakmak gerekiyor. Eğitim bugün en çok neyden 
bahsediyor? Ki biz bugün eleştirel pedagoji dalgasını böyle okuyoruz; işte Henry 
Giroux, Paul Freire, Peter McLaren hep özgürleşmeden bahsediyorlar. Bu 
özgürleşme süreci tartışılır, yöntemleri üretirken aynı zamanda o eleştiriyi yaratan 
sürecin imkânlarını da tartışılıyor. İşte burası çok önemli çünkü burası “eylem ve 
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kuram birliği” dediğimiz praksisi yaratan yer. Diğer taraftan, tasarıma bakalım: 
Tasarım problemi çözer ya da çözmeye niyet eder, dedik. Düşünsenize, tüm bu 
rekabet ve hız piyasasında on tane kazağı olan birisine on birinciyi aldırmamız 
gerekiyor. Gün boyu yüzlerce göstergeyi ister istemez emen bir zihne, o kazağın 
reklam afişini algılatmanız gerekiyor. Tasarımın tanımlayıcı özelliklerinden birisi 
cetvelle çalışmasıdır. Hem ideal olarak hem de eylem olarak cetvelle çalışır ve tırnak 
içinde söyleyeceğim “bir çeşit mühendislik harikasıdır”. Beğeninin bu denli ölçülebilir 
nitelikte oluşu enformasyon da dahil olmak üzere her metanın akışını hızlandırır. Bir 
adım ötede ise “Aydınlanmanın Diyalektiğini”[3]ni hatırlatır. Ama hatırlatmasın! 

Sanat ve tasarımın ilk birliği nerede başlıyor bence şurada: Günümüzde çok yalnızlar 
çünkü. Tüm modern süreçte gelenek geride bırakılıp “modo”, modern olan önümüze 
katılarak, sürekli bir yeniyi kovalama haline mecbur bırakıldık. Dolayısıyla gelenekten 
bahsedemediğimizde de onu paylaşan, onunla dayanışan, onun öncülü ya da ardılı 
olan, öncesi ve sonrası olan, zaman farkındalığına sahip olan bir şimdinin ileriye 
doğru fırlatıldığı bir dünyada mütemadi bir imaj üretimi halindeyiz. Aslında bir diğer 
tartışma ama değinmeden geçemeyeceğim, gelenek yok değildir, vardır ama 
şimdileştirilmek suretiyle yok edilir. Bu imaja dayalı deneyim ve onun anlam 
alanlarının ortadan kalkması rekabet ve hız tam da Sennett’in bahsettiği “kazanan 
hepsini alır” mantığına bizi oturtur. Böylelikle oraya giderken yolda da gerçekten her 
şey mubahtır. Şimdi bu iki “akışkan” alan da piyasa süreçlerine emanet, ellerinde 
fırça ya da cetvelleri oradan buraya savrulurken bireyselleşme süreçlerini 
beslemekte, kendi kimlik projelerini gerçekleştirmektedirler. 

Bu süreci ben kendi üzerimden düşündüm: Ne yaptım, nasıl yol kat ettim diye kendi 
yolculuğuma baktım. Orada mesela şu bedbahtlıkla karşılaştım -belki de imkandı, 
bilemiyorum- kendime bir hoca bulamadım ya da hiçbir hoca beni kabul etmemiş 
olmalı. Çok değerli hocalarım oldu elbet, beni çok iyi hocalardan dersler aldım, 
beraber çalıştım.Umarım bir gün onlara layık bir hoca ben de olabilirim, ama yanında 
yetiştiğim, yoğrulduğum, piştiğim bir hocam olamadı. Oysa akademi her ne kadar 
şimdileşmiş hâli ile de olsa- usta-çırak ilişkisinin en mümkün deneyimlenecek 
alanlarından birisidir. Ancak kaderin cilvesi, bu aralar geldiğim yerde şunu fark 
ediyorum ki galiba o hoca arayışım devam ederken, talep ederken bir otoriteyi, kendi 
kendimin hocası olmuşum. Ama bunu geldiğim yerde durup geriye döndüğümde, 
arkama bakarken fark ediyorum. 

Yine moderniteden devam edersek, geldiğimiz bu aşamasına “düşünümsel 
modernleşme” diyorlar. Bu evrede kişinin kimliği özellikle eğitim zemininde kendisinin 
bir ödevi olarak önünde problem şeklinde duruyor: Kim olmak istiyorsun artık buna 
karar ver, bedenin nasıl olmak istiyor artık buna karar ver, nasıl bir işte çalışmak 
istiyorsun buna karar ver, kendini nasıl anlatmak istiyorsun buna sen karar ver. Hepsi 
senin ödevin, hepsi senin projen ve senin sorumluluğunda. Düşünsenize, aynı şey 
gibi, bu aralar evime gardırop gelecek, seçenekler vardı gardolabı alırken, “demonte 
mi gelsin, montaj hizmeti almak ister misiniz?” Kimlik de böyle bir şey yani aslında 
kimliklerimizin gardolaptan çok da bir farkı kalmamıştır. Çünkü biz de kimliği satın 
alıyoruz aslında. Bugün kim olacağına karar vermek aslında bayağı büyük bir maddi 
bedeller ödemek anlamına geliyor. 

Bizim kültürümüzde şöyle bir deyiş vardır: “İnsan insanın aynasıdır” ya da “İnsan 
kendini insanda görür”. Kimse kimseyi kimsede görmüyor, göremez de artık! 
Bakabildiğimiz tek suret kendimizin ki ve orada boğuluyoruz. Narsisizmin basit bir 
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çerçevesine sığdırılmayacak kadar genişledi suret meselesi. Aslında onu o kadar 
görmek istemiyoruz ki boğulmaya da razıyız. Bu yüzden hem Dr. Frankenstein’ız 
hem de o yaratığız. İkisini de kendimizden imal ediyoruz ama bu böyle bir kemal 
yolculuğu değil, bilgelik yolculuğu falan… Bayağı tüketim ile ilgili bir şey. Kendi 
suretimizi o kadar çoğalttık o kadar çoğalttık ki bu bir çeşit körlük yaratıyor dolayısıyla 
kimse kendisini kimsenin aynasında görmüyor. Aslında hiç kimse birini hatta 
kendisini de görmek istemiyor. Dolayısıyla körlük üzerine eserleri burada anmam 
gerektiğini düşünüyorum. 

Şimdi diğer taraftan öğretim süreçlerine bakalım, böyle bir ortamda kimlik önüme 
düşmüş bir problem, kendime baktığımda saçlarım diken diken oluyor, tüketimiyle 
aşırılaştırılarak yok ettiğim bir suretim ben aslında. Böyle bir ortamda eğitim isteniyor 
ki aynı kodlarla devam etsin, bu çok da mümkün değil. Hoca böyle tüm haşmetiyle 
amfiden içeriye girip öğrencilere bir şey anlatıp da işte bilmem kaç yüz kişi dinleyip 
de dışarı çıktığı bir eğitim, artık buna Freire tarafından “bankacı model”[4] deniyor 
biliyorsunuz çok da mümkün değil. Bunu zaten “Youtuber”lar yapıyorlar binlere, yüz 
binlere sesleniyorlar o böyledir, bu böyledir değil mi? Hocanın anlattığı birçok şey 
zaten YouTube'da var. YouTube mecrasında yayın yapıp okuduklarını anlatan çok 
önemli insanlar da var, tabii ki ama aslında bu iki süreci ayıran şey ne? Youtube ile 
derslikteki öğrenme arasındaki fark nedir? Özellikle de bu pandemi döneminde 
derslikler de çevrimiçi nitelik kazanmışken. Öğrenme deneyiminde nasıl bir fark 
ortaya çıkıyor? Ben de çevrimiçi anlatıyorum dersimi, bunları cevaplamak için 
söylemiyorum, hep beraber düşünelim diye soruyorum. 

Şimdi yandan da tavır ve ortam değişikliğine ihtiyacımız olduğunu iddia ediyorum.  
Hepimizin aşina olduğu fiziki eksikliklerimizden bahsediyorum. Finlandiya’nın bir 
uygulaması var, bayılıyorum ona; her doğan bebeğine eşit olduğu mesajını 
verebilmek için doğum esnasında bir kit veriyor çocuk altı aylık olana kadar 
yatabileceği bir kutu, kutunun içinde biberonu, bezi, zıbını falan. Bu müthiş bir mesaj! 
Aynı zamanda kiti istemeyenlere denk gelen para da teklif ediyorlar ama anneler 
genelde kutuyu istiyorlarmış. Benim de gönlümden geçen odur ki sanat tasarım 
fakültesine gelen her öğrenciye ne bölümünde olursa olsun, o bölümün temel 
malzemelerini böyle bir kutu içinde hoş geldin niyetine verebilmektir ki bu çok 
sembolik bir katılım göstergesidir. Ne kadar lüks ve uzak bir temenni, değil mi? Şimdi 
bununla neyi kastediyorum? Aslında nazik bir şekilde yaşadığımız fiziksel ve teknik 
eksiklikleri ifade etmek istiyorum. Evet, alt yapı üst yapıyı belirler. Sizin nasıl bir 
eğitim vereceğiniz aslında sahip olduğunuz imkânlarla belirlenmiştir. Ama burada şu 
tuzağa da düşmemek lazım; en iyi Photoshop kullananlar ya da en iyi Mac 
laboratuvarına sahip olan fakültede en iyi eğitim verilmiyordur çünkü bu teknolojik 
determinizm, bizim bugün memlekette düştüğümüz en büyük tehlikedir. Ben 
senelerdir görme biçimleri dersi veriyorum -ki uzmanlığımda bunun üzerine- ve bunu 
çoğunlukla tek bir kere slayt, görsel kullanmadan veriyorum. Niye böyle yaptığımı da 
çocuklara anlatıyorum. Çünkü eve gidip bakabilirsiniz. Notunu al, merak et, git, bak, 
araştır. Zaten bunu yapmazsan ben ancak konuşabilirim, açıklayamam.  

Şimdi bu otodidaktiklik meselesinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü gençler 
buraya geldiklerinde, buraya dediğim fakültelerine, bu alana, bir proje olarak zaten 
kimliklerinin bir parçasını halletmek üzere geliyorlar. Peki, bu süreç nasıl 
yürütülecek? Şimdi bizim toplumumuzda en korkulan şeylerden biri nedir? “Eller ne 
der”, değil mi? Bu yüzden hata yapmaktan ölümüne korkarız. Ben her seferinde 
derse girdiğimde öğrencilerime “Çocuklar benden daha fazla saçmalama ihtimaliniz 
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yok” derim. “Derste ben aynı zamanda sesli düşünüyorum çünkü ders anlatmak, 
biriniz beni durdurana kadar, bir anlamda monolojik bir süreçtir. Dolayısıyla 
istediğinizi de söyleyebilir, istediğinizi de tartışabilirsiniz; saygı çerçevesinde” diye 
ikna etmek zorunda kalıyorum. Tabii ki buna katılamıyorlar hemen; seneler içinde, 
güvenle gelişiyor bu kendini ifade süreci ama başardığımı da düşünüyorum açıkçası. 
İşte bunu Youtube’da, kitlesel ve/veya çevrimiçi eğitimle yakalayamazsınız. 

Şimdi “eller meselesi” hata yapmaktan korkmak... Çünkü hatayı onarmanın ya da 
telafi etmenin “iyi’yi yapmak için kat edilen bir aşama olduğu fikri” pek de aklımızdan 
geçmez. Oysa ki bu belki de tüm bu eğitim öğrenim sürecinde en önemli meseledir. 
Şimdi burada bir ayrım yapmak ve devam etmek istiyorum; anlattıklarımın en 
başında praxis’ten bahsettim, yani kuram ve eylem birliği. Ancak orada belki de 
kuramı da eylemi de birbirinden ayırmak ve kendi içlerinde de tasnif etmek gerekiyor. 
Şöyle ki; şimdi düşünmeyi besleyen, düşünmek üzerine düşünmeye denk gelen bir 
kuram var, süreç var, bu kuramın bir ayağı. Ama bir ayağı da mesela etikte 
anlattığımız gibi, olgular dünyasında “olan” ve “olması gereken” arasındaki farklardan 
bahsediyoruz yani mesleki etik, bu da kuram. Ama neyi besliyor? Uygulamayı 
besliyor. Uygulama da iki türlü; bir süreci ile elde ettiği sonuçla kuramı besleyen 
uygulama var, bir de piyasanın ihtiyaçlarına yönelik bir uygulama, öğrenim süreci var. 
Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor çok net bir şekilde. 

Burada şöyle bir meseleden bahsedeceğim; kuram ve uygulama derken öğrenim 
süreçlerimizde, kişisel hayatlarımızda hep anlatıyoruz ya “mesele yolda olmaktır, 
sonuç önemli değildir süreç önemlidir, yollara düşelim, doğruya gidelim, ilkemiz doğru 
olsun, hakikatin yolundayız.” Bugün Twitter’ı açalım hakikat kelimesinin geçmediği bir 
hesap yoktur, üç tweet’de bir kere gelir “hakikatin yolcusuyuz, evet kardeşler 
arkamızdan gelin”. Bir şeyden bu kadar çok bahsediliyorsa, kaba bir genelleme ile o 
artık yoktur, diyebiliriz. Az önce bahsettiğim ayna meselesinde olduğu gibi; aynadaki 
sen/ben, haydi portrelerimiz, haydi selfilerimiz… Ben mi, o da kim? 

Goethe ne güzel söylemiş hakikat sizin neyinize diye, değil mi? Bir şey bu kadar 
bahsediliyorsa az önce anlattığım ayna meselesinde olduğu gibi; suredeki ayna, 
haydi portrelerimiz, haydi selfilerimiz, nedir bu ‘ben kimim?’ kendini suretin üzerinden 
anlamak tehlikeli gelebilir bana... 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dere: Hocam, sözünüzü kesiyorum ama, günümüzde 
zanaate olan bu bağlamda duyulan ilgi,  sürekli gündeme gelen bir mesele olarak bu 
ilgi, bir moda gibi yorumlanabilir mi? 

Prof. Dr. Özlem Oğuzhan: Tabi tabi... 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dere: Yani bu söylediklerinizden şunu çıkartabilir miyiz? 
Mesela zanaat eskiden beceri ustalık getiren daha çok sanayi öncesi döneme ait 
üretim şekli olarak tanımlanırken, şimdiye ayak uyduramadığı için sanayi devrimine, 
işte loncaların kapanması vesaire... Biz mesela bu bağlamda el üretimini 
romantikleştiriyormuyuz? 

Prof. Dr. Özlem Oğuzhan: Şimdi ondan bahsedecektim Mehmet hocam, tam oraya 
geldim... akıl akıldan üstün 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dere: Size hatırlatma babında... 
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Prof. Dr. Özlem Oğuzhan: Eyvallah... şöyle ki; yola çıktım yolda kaldım yolum 
bilmem nedir vay hakikat vay doğru falan... valla bunun bir tarafı tamam doğrudur, 
ben de oraya Beat Kuşağı edebiyatından bağlayım ama gelin görün ki sonuç vallahi 
önemli. Bir yerden sonra o süreç önemli sözü züğürt tesellisidir. Yolu kaybetmemeli 
çünkü her yolun elbette çıktığı bir yer vardır, o yere de varmak lazım. Şimdi elde iki 
aşama var; bir süreç, bir sonuç. Başlangıç bir bahsi diğerdir ancak bence asıl mesele 
ulaştığın yerde ya da kat ettiğin tüm o yolun sonucunda durmak, adeta Tarih 
Meleği[5] gibi dönmek, arkana bakmak, o kat ettiğin yolda ki kırıkların, çıkıkların, 
travmaların, tali yolların, umutların nelerdi diye hatırlamak ve onları belki de 
ilerleyişinden daha değerli kabul etmek ve altınla sıvayarak, kendi hikâyeni 
yapıştırmak. Kendini bu anlamda inşa etmek ama hafıza üzerine ve sonra yoluna 
devam etmek, çok daha kıymetlidir bugün “aynaya bakmaktan çok, arkana bakmak” 
ve hatalarını, yanlışlarını adeta altın değerinde görmek, kırıklarını altınla tutturmak: 
Kintsugi sanatı tam da budur. Kırılan seramik eşyayı altınla yapıştırmak, eşyayı 
eskisinden daha değerli hale getirmek. Kırığının, yanlışının, eksiğinin daha değerli 
hale geldiği Japon sanatıdır, Kintsugi. Oraya baktığınızda sizin hatırladığınız, 
gördüğünüz şey aslında altın bir sıva değil onun kırılma deneyimidir. Dolayısıyla bu 
paha biçilmez bir öğrenim sürecidir aynı zamanda. Kırıkla, çıkıkla; hatayla ve yanlışla 
öğrenmek, herkes doğrunun peşinden gidiyorken belki de yüz seksen derece çark 
edip yanlışın peşinden, yanlış yapmayı göze alarak yürümek gerekiyor. 
Unutmamalıdır ki Odyseuss’un kahramanın hikâyesi geri dönerken başar. 

Hatayla yürümek, yürümeyi öğrenmek gerekiyor. Buna kısaca “öğrenmeyi öğrenmek” 
de denebilir. Hatayı anlamak ve nasıl yaptığını kavramak. Bunu ne öğrenmesi ne de 
öğretmesi kolaydır. Diyeceğim o ki Youtube’dan öğrenilemez. Mesele hem neyi 
öğrendiğin hem de nasıl öğrendiğindir. Hata ve yanlışlar bu sürece dahil edilmelidir. 
Burada benim bu öğrenim süreci açısından söyleyeceğim şey şudur; seramiği evet 
tamir et ama yine kırmayı göze alarak, tamir et. Yine kır ki yine altın değerinde 
deneyimin olsun, kendine yine bir harita çıkarabilesin, daha yoğun bir hafızayla 
devam edebilesin. Dönüp kendi yüzüne değil, izine bakabilesin. 

Son bir şey ekleyerek, bitirmek istiyorum aslında bir şeyi hatırlatarak, Samuel 
Beckett’in 1983’te yayınlanan Worstward Ho’da geçen bir cümlesi çok güzel : “Hep 
denedin, hep yenildin, olsun. Yine dene yine yenil. Daha iyi yenil.” Herkesin 
kazanmaya herkesin doğruya yöneldiği bu yerde, belki de hayretle ve aşkla 
ulaşılmaya çalışılan hakiki hikâye, hata ve yenilgiden, kendinin izinden doğacaktır. 

Teşekkür ederim. 

  

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dere: Sevgili hocam  güzel ve açıklayıcı sunumuz için 
teşekkür ederim.Ben notlarımı aldım. Herkesin bildiği üzere sanat beceri, ustalık 
gerektiren bir süreç ve bu anlamda gelenekle bağını sürekli devam ettiren bir yapı 
sunuyor. Günümüzde yani şu an, sanayi sonrasında farklı bir dünyanın içerisindeyiz 
ve bize tasarımcılar deniliyor, mesleki eğitim uzmanları da diyenler var. Günümüzde 
yüksek verim ve faydanın ön planda olduğu farklı bir dünyanın içinde yaşıyoruz.Siz 
Sennett’ten örnek verdiniz, Sennett’in de “Zanaatkar”[6] adlı bir kitabı var. Sennet 
kitabında pratik ile teori, teknik ile ifade, zanaatkâr ile sanatçı, imalatçı ile kullanıcı 
arasında hatalı çizgiler çekildiğinin, hatta modern toplumun bu tarihsel mirasın 
sıkıntılarını yaşadığının, sürekli altını çizer. Yani tasarımcı bugün o geleneğe 
eklemlenemeyen, kendisine daha çok o verilen ön bilgi üzerinden tasarım projesini 
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hazırlayan bir aktör konumundadır. Bu anlamda tasarımcı en fazla “prototip 
aşamasına” kadar üretim süreçlerine dahil olmaktadır. Onun için bir Doğu 
düşüncesindeki gibi bir usta çırak ilişkisinden daha farklı bir dünya olduğumuzun 
altını da çizmek isterim. Ben sunumunuzun akışını bozacağım düşüncesiyle, 
sözünüzü bölmek istemedim. Örneğin konuşmanızdaki çıkardığım düşüncelerden 
biride ele yaptığınız vurguydu. Bu anlamda bende elleri önemsiyorum. Çünkü ele 
karşı bir akıl, düşünce, emek ve duyumsal bir süreci çağrıştıran insani bir alanı 
çağrıştırmakta. Akıl-göz ilişkisi arasında daha hızlı bir ilişki varken sanıyorum eller 
zamanla öğrenen, beceri kazanan varlıklar olarak bize, bedene ait bir düşünme 
biçimi değişik bir ifade arayışını çağrıştırmakta. Konuşmanızda biraz bu konudan da 
bahsettiniz. Aklın işleyişinden farklı ve ilham almak için nasıl doğaya bakmaya 
ihtiyacımız varsa bugün de üretmek için ellere ihtiyacımız var, bunun altının 
çizilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Günümüzde ne yazık ki üretim sürecinde 
, “bilen kişiyle”, “yapan kişi” aynı kişi değil ve bu da aynı zamanda modern bir kırılma 
yaratıyor. Bunun için mesleki eğitimin farkındalığında zanaatın ve sanatın bir 
birlikteliği söz konusu olmalı diye düşünüyorum. 

Ben sunumumda Shiner’in perspektifinden sanat ve zanaat ilişkisini tartışmak 
istiyorum. Shiner, “Sanatın İcadı”[7] adlı eserinden yola çıkarak sanat ve zanaat 
ilişkisini tartışmayı planlıyorum.Shiner’in “Sanatın İcadı” adlı eseri  müthiş bir kitap ve 
çok kapsamlı.Bu yüzden sevgili Özlem hocamın da sunumundan sonra, konuşmamın  
çok didaktik olmaması adına, konuşmamın belli kısımlarını atıp belli kısımlarını 
üzerine odaklanmak istiyorum. Shiner,   konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, 
sanatın sadece bir fikir değil,  idealler, uygulamalar ve kurumlar sistemi olduğunu 
savunmakta. Bu anlamda altı çizilmesi gereken en çarpıcı önermesi de 18. yüzyıldan 
önce sanat fikrinin olmadığı düşüncesi. Shiner, eserinde Batı kültürel değerler 
sistemini analiz ederek çok kapsamlı olarak bu düşünceyi çok ciddi bir şekilde 
örneklerle irdelemekte. Shiner 18. yüzyıldan daha önceki bütün sanatların, daha 
doğrusu, zanaatın, sanat olarak adlandırıldığını söylüyor. Günümüzden bakıldığında 
sanat tasarım dünyasında tarihsel kurumsal işleyiş, ekonomik sistemler, toplumsal 
yapıların bu büyük varlığından bahsettiğimiz söylenebilir. Ben kısa sunumumda 
Shiner’in perspektifinden bu tarihsel iletişimi sadece kültürel kurumsal mücadelenin 
bir ürünü olarak kısaca özetlemeye çalışacağım. Bu kısa zamanda özetleyebilir 
miyim bilmiyorum ama denemeye çalışacağım. Shiner eserinde  sanat ve zanaat 
arasındaki ayrımın esasında bir toplumsallığın, bir kurumsal mücadelenin sonucu 
olduğunu söylüyor, ve bunun tarihsel aralığı 1680’li 1830’lu yıllar arasında ortaya 
çıktığını ifade etmekte. Shiner’ın bu manifestosunu oluşturan en önemli argüman 
Paul Kristeller’ın Modern Sanat Sistemi adlı makalesi. Kristeller’in deneme 
makalesinde, 18. yüzyıldan önce bir “güzel sanatlar” kategorisinin olmadığını 
örnekliyor ve Shiner bu düşünceyi kendi kitabında genişleterek, güncelliyor. Shiner 
“Güzel sanatlar” ya da büyük ‘S’ ile başlayan sanat dediğimiz kategorinin, 18. 
yüzyıldan kalma bir kavram olduğunu savunuyor. Shiner’in sanatın sınıflandırılma 
sisteminin gelişimi üzerine çok büyük etkisi oluyor ve bu görüşü de kendisi açıkça 
savunmakta. 

Ben giriş anlamında zanaat ve sanat ilişkisinin pratiklerinden bahsetmek ve biraz da 
kelimenin etimolojisinden bahsetmek istiyorum. Shiner, sanat kavramının 
etimolojisine çok odaklanıyor ve İngilizcede sanat sözcüğünün ilksel anlamlarına “at 
terbiyeciliğinden şiir yazmaya, ayakkabıcılığa, vazo ressamlığına kadar her türlü 
insana ait beceriyi ifade etmek için kullanılan Latince bir “ars” kavramına, aynı 
zamanda Yunanca’da var olan “techné” sözcüğüne vurgu yapıyor; Shiner’in ilk giriş 
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bölümünde bu düşünceye vurgu yapmak amacıyla “Yunancada  öyle bir kelime 
yoktu” başlığını taşımakta.Sanat kelimesinin Yunanca’da olmayışı, yani eski dünyada 
bizim modern güzel sanatlar kategorisinin bir karşılığı olmadığı yönünde 
örneklendiriyor. Eski dünyada sanatçı algılayışımız o dönemin gözünde, modern 
bağımsızlık, özgünlük gibi birçok kavramdan yoksun. Bu anlamda Yunan ya da 
Romalı bir zanaatçı, sanatçı (aynı zamanda zanaatçı-sanatçı ilişkisinden bahsediyor) 
pratik anlayışla beceriyi zerafetle birleştirmesi gerektiğini ifade ediyor. Hatta 
Aristo’nın “techné” ile ahlaki bilgelik arasında “phronesis” kavramlarını karşılaştırarak 
örnek vermekte. Shiner bu ilişkiden yola çıkarak diyalektik olarak bir kültür anlayışını 
tartışmakta. 

Shiner, Ortaçağ döneminde ise “artista” terimi genellikle “liberal sanat” dediğimiz 
erbabları için kullanılmakla beraber ve onun daha aşağısını nitelenmek üzere 
“mekanik sanatlar” denilen “kaba sanatlar” olarak ifade edilen, kişiye göre değişen bir 
ayrıma vurgu yapıyor. Bu anlamda “artista” ve “artifex” ayrımından bahsetmek 
gerekiyor. Shiner, ressam, heykeltraş, mimar gibi özgün terimlerin bugünkü 
anlamlarına sahip olmadığının da altını çizmekte. Sanatlar arasında  “liberal” ve 
“mekanik” ayrımı, zanaat ve sanatçı kavramlarından bahsettiğimiz günümüzde bile 
hala güncelliğini koruyan bir ayrım olarak konumlanmakta. Bu konu, daha doğrusu bu 
ikilik, modern Batı sanatında güncel olarak hala var olmakta. 

Sevgili arkadaşlar işte bu noktada eğitim, liberal sanatları bölen bir öğe olarak 
stratejik olarak konumlanıyor. Ortaçağda sanatların sınıflandırılışı üçlüler ve dörtlüler 
olarak ifade edilen bir kategorizasyona tabi tutulmakta. Trivium adı verilen üçlüler: 
mantık, gramer, retorik; ve Quadrivium denilen dörtlüler den oluşan: aritmetik 
geometrik, astronomi ve müzik; liberal sanatları oluşturmakta. Bunun dışına tarihsel 
süreç içerisinde hizmetçi sanatlar olarak adlandırılan üçüncü bir grup daha 
eklenmekte. Eklenen hizmetçi sanatlar arasında;  dokuma, silahlanma, ticaret, tarım, 
avcılık, ticaret gibi, sayıları yediyi bulan sanatlar mekanik sanatlar  başlığı altında  
listeleniyor. Shiner, aynı zamanda kitabında tarihsel incelemelerde bulunmakta; 
Aristoteles’den, Aquinas’a kadar statüleri nedeniyle el işciliğine karşı sürekli bir 
küçümsemeden bahsetmekte. Mesela Summa Theologica’da Aquinas’ın şöyle bir 
sözü var:  

“Eğer bir usta güzel olsun diye bir testereyi camdan yapacak olursa sonuçta ortaya 
çıkacak olan ürün sadece bir testere olarak işe yaramaz ve başarısız bir sanat eseri 
olmakla kalmaz, aynı zamanda güzel olmaz şeklinde ifade ediyor. Bu esasında bu 
modern dünyada sanatın tanımını oluşturan faydasızlığa gönderme yapmakta olarak 
nitelendirilebilir. Yoko Ono’nun sanırım 1960’lı yıllarda ürettiği böyle bir camdan çekiç 
formunda (Glass Hammer) bir işi vardır. Esasında tamda bugün Aquinas’ın ifade 
ettiği düşünce günümüz sanatı tanımladığını söyleyebiliyoruz. Shiner’de bu anlamda 
bugün sergilenecek bir sanat eserini garanti altına alan şeyi bu niteliğe Aquinas’ın bu 
sözü üzerinden değinir. Shiner bu minvalde Ortaçağ’da sanatçıyla, zanaatçı arasında 
hiç bir kategorik ayrım olmadığından bahsetmekle beraber, aynı zamanda eserlerin 
üretimininde de kesin bir toplumsal cinsiyet ayrımının olmadığının altını da çizmekte. 

Yani sadece erkekler ya da sadece kadınlar tarafından icra edilen işler ya da sanatlar 
yok. Ortaçağ döneminde göre en önemli üretimin büyük bir kısmı dinsel tarikatlerin 
bünyesinde yapılmakta.Shiner hem kadınların, hem erkeklerin ait olduğu dinsel 
kurumlar için, mesela şiirler yada müziklerin yanı sıra el yazmalarını titizlikle 
işlediklerinden, ürettiklerinden bahsediyor. Bu anlamda Shiner’in toplumsal 
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çözümlemesinde, toplumsal işbölümü ile ilgili değindiği şöyle bir nokta daha var; 
Kadınların eve hapsedilmesiyle ilgili önemli bir rol oynayan kamusal ve özel 
arasındaki genel ayrımın da olmadığından bahsediyor. Yani Ortaçağda kadın ustalar 
ayakkabıcı, fırıncı, kuyumcu ya da ressam olabiliyorlar ve aynı zamanda loncaya 
giriyorlar.Kocalarının adları sayesinde, kendi adlarına atölyeyi devam ettirebiliyorlar 
ve hatta çırak yetiştirme haklarına bile sahipler. Ve kimi yerlerde bazı zanaat 
kadınlarının yüksek noktalara eriştiğini görüyoruz. Shiner, “Sanatın İcadı” adlı 
eserinde bu konuyu Paris’te bir ipek imalatçısı üzerinden örneklendiriyor.  

Kadınların aynı zamanda başarılı bir girişimci olmalarının tarihini çiziyor. Rönesans 
dönemine geldiğimizde, Sevgili hocamın da ifade ettiği gibi sanatın ve zanaat 
ürünlerinin en çok üretildiği bir zaman dilimine tanıklık ediyoruz. Shiner sanatçıların 
zanaata ve sipariş sistemine o kadar bağımlı olmasını ifade ederken Rönesans’ın 
bile kendi kendine yeten bir estetik tefekkür anlamında bir sanat kavramının 
olmadığının altını çizmekte. Rönesans dönemi  sanat anlayış,ı kendi iyiliği için 
düşünülmüyor. Sosyal, dini ve politik bir yaşamın parçası ve belirli amaçlar için 
atölyeler tarafından üretilen bir yapının ürünü olarak işlemekte.  

Günümüzde Rönesans’a ait resimleri, yapıları, müzelerin duvarlarında, kitaplarda ya 
da slaytlarda görmeye o kadar alıştık ki, bunu tamamen doğal olarak buluyoruz. Ama 
burada en önemli üç şey; Sanatçının bireysel otoportresi Örn.Albert Dürer’in 
otoportresi, ve hocam da bahsetti Vasari’nin otobiyografileriyle ilgili yazdığı tarihsel 
anekdotlar ve saray sanatçılığı gibi sanatçının değişen sosyal statüsü gibi durumlar 
gündeme gelmekte. Sanatçı otobiyografilerinin ve sanat tarihinin yazımı konusu 
olduğunda şu anektoda dikkat etmek gerekir. Vasari eserinin isimini “Sanatçıların 
yaşamı” olarak ifade etmekten ziyade eserinin ismi “En Mükemmel Ressamların, 
Mimarların ve Heykeltraşların Yaşamları” olarak ifade etmekte. Vasari sanatçılara 
özel bir konum veriyormuş gibi görünüyor ama esasında burada zanaat kavramına 
çok ciddi bir vurgu var. Vasari’nin kitaplarında kullandığı bu kavram “artifice” kavramı 
yani usta anlamına geliyor. Vasari “artifice” terimini Michelangelo’yu ve diğer 
sanatçıları överken kullanmakla beraber bu kavramla sanatçı ve zanaatçi arasındaki 
modern kavramsal ayrım olmadığına da işaret etmekte. Biraz önce sanatçının kendi 
portresinden bahsetmiştim. Rönesans döneminde Albert Dürer’in İsa imgesinde 
kendi portresi içeren çalışması, çok modern olgu olarak ortaya çıkmakta. Sanat tarihi 
açısından bakıldığında sanatçının kendini İsa’nın yerine koyması sanatçının ya da 
zanaatçının değişen, “yüce statüsüne” dair bir sebep olarak okunabiliyor. Ama 
çoğunlukla saray sanatçılarının küçük bir elitinin daha büyük bir “statü” iddiasını 
temsil ettiklerini söyleyen diğer bir sanat tarihi yorumu bulunmakta.  

Bu dönemde saray sanatçının yükselişine tanıklık ediyoruz. Shiner, bu konuya da 
çok ciddi şekilde işaret ediyor, hatta hükümdarlık prenslerine atanan, yüksek statü 
arayışında olan sanatçı çoğunluğundan bahsediyor. Bu grup sanatçılar mimarlar, 
heykeltıraşlar, ressamlar alışılmadık bir azınlık için çalışıyorlar ve komisyon ile 
üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Biraz önce belirttiğim gibi özellikle doğru kısmen 
atanan bu kişiler Rönesans atölyelerinde çalışmakta ve kooperatif üretim anlamında 
kiliseler, dekorasyon, mobilya gibi bir sürü mekanizmalarla iç içe yürütüyorlar. 

Shiner bu konuyla ilgili olarak özel yasaklayıcı sözleşmelerden de bahsetmekte. En 
önemlilerinden biri de Da Vinci’nin Kayalıktaki Meryem adlı eseri. Bu eser için üç 
sanatçı ile anlaşılıyor. Bu örnek üzerinde Sanatçı Leonardo Da Vinci’yi 
sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeye bir çalışan olarak görmekteyiz. Da Vinci 
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eserinin bir kısmını boyuyor, eserin teslim sonrasında onarım garantisi veriyor. Hatta 
Meryem’in kıyafetinin mavi olmasına kadar, sözleşmede yer alan metine sadık 
kalarak antlaşmanın gereklerini yerine getiriyor.  

Shiner’in perpektifi açısından bakıldığında bağımsız sanatçı ideali Rönesansta 
filizlendiği yönünde fakat Rönesanstaki bir sanatçının bağımsız olup olmadığını 
tartışılabilir şekilde sorgulanmakta. Bu anlamda sanatçıların özel olarak tüm yetkilere 
sahip olduğunu söylemek kesinlikle bir “mübalağa” olarak ifade ediliyor. Shiner’in 
ifadesiyle Rönesanstaki sanatçı, “saray tedarikçisi” olarak iş yapıyor. Bunun dışında 
Shiner, Shakespeare, Johnson gibi şiirsel ve literal alanda üretimlerini gösteren 
sanatçılar üzerine özellikle İngiliz yazarları üzerinden örnekleri mevcut. Profesyonel 
olarak geçimini sağlayan insanlardan örnekler veriyor. Mesela Shakespeare’nin 
oyunlarından çok ilgi çekici bir anekdotla bahsediyor. Bu anlamda müellifin olmayışı 
çok ilginç bir konu çünkü Shakespare’in içinde bulunduğu dönemden bakılınca bu 
metinler, sabit metinler ya da sanat eserleri gibi var olmamakta. Daha çok kamusal 
performans için sürekli revize edilen, elden ele dolaşan ve müellif dediğimiz şeyi 
ortadan kaldıran, aynı zamanda da yazarın toplumsal anlamda sahip olduğu bir 
zümre yapısına tekabül eden bir yapıya gönderme yapıyor. Yani bu anlamda sabit ve 
bağımsız bir idealden bahsetmek mümkün görünmüyor.  

Shiner 17.yüzyılı bir geçiş dönemi olarak nitelendiriyor. Yaratıcı, güzel sanatlar 
akımına yakın oluşumlar var. Güzel sanatlar kavramı bu anlamda sanatın 
yaratıcılığını ifade etmek ve izleyicinin duyarlılığını meşgul etmek için kullanılmıyor. 
Bunun yerine daha “ince bir beceri” olarak tariflenmesinin başlangıç aşamalarını 
görmekteyiz. İşte bunun için tarihsel sürece  kurumlar ortaya çıkıyor. Fransız 
Akademisi, Kraliyet Mimarlık Akademisi gibi kurumsal yapılar ortaya çıkıyor. Lonca 
sisteminin baltalandığını bir dönem yaşanıyor.  

Bu dönem içerisinde ressamların, şairlerin, müzisyenlerin statüsü yükselmeye devam 
ediyor. Tarihsel olarak kavramsal değişimler aynı zamanda kendilerini cisimleştiren, 
yeni kültürel bir sınıfı açıklayan yapılar olarak ortaya çıkıyor. Dahi kelimesinin 
arkasındaki iki latince kelime ‘yetenek’(ingegno), bu doğuştan gelen yetenek 
anlamında, ‘dâhi’ye doğru evrilmekte. Bu dönemde zanaatkâr - usta fikri esasında ve 
sanatçı fikri anlamında modern bir anlama doğru geçiş halinde. Bu bağlamda hayal 
gücü, özgürlük gibi vasıflar sanatçıya atfedilirken; beceri, kurallar, taklit gibi tüm 
mekanik vasıflar da zanaatçıya atfediliyor.1680-1750 arasında modern sistem 
unsurları entegre ediliyor ve 1800’lü yıllara geldiğimizde artık güzel sanatın zanaattan 
kesin ayrımı ve estetik deneyimin önceliği ortaya çıkıyor. 1800-1830’lu yıllar arasında 
sanat artık özerk bir ruhsal alan haline geliyor. Shiner Patronaj yani himaye 
sisteminin yavaş yavaş etkilerinin 19. yüzyılın başlarına hakim olan piyasanın 
düşüncesine evrildiğini gözlemleyerek ifade etmekte. 

Evet bu eski sanat sistemiyle modern sanat sistemi çok iyi özetleyen bir şema 
sanatçının yeni kimliği ve eski kimliği arasındaki ayrımı gayet iyi özetlemekte. Bugün 
bu ayrımların hala çok keskin olduğunu söyleyebiliriz. Ama dizim açısından sanat ve 
zanaat ilişkisi açısından, yapılan şeyin özerkliği açısından ustanın varlığı yani bilen 
adamla yapan adamın varlığı ve sürekli bir mücadele halindedir. Yani dediğim gibi 
yüksek verim ve faydanın sürekli ön planda olduğu bir sistem içerisinde sanatçı 
yapılan ürünü satmak zorundadır. Ve bir noktada kendisinin iradesinin bağımsızlığını 
kapitalin karşısında korumak zorundadır. Bu sanatçının yaratıcı gücü olarak kendi 
antagonizmasını ve kendi kişiliğini belirleyen bir yaratım alanını destekliyor mu? 
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yoksa ona meydan mı okuyor, hala güncel bir soru olarak bunu  sizin takdirinize 
bırakıyorum.  

Günümüzde tasarımın yaratanı, tasarımcı, üretimci ve kullanıcının istekleri 
endüstriyel pratiklerden gelen bizim klasik gördüğümüz rolleri de sarsmaya başladı. 
Bu nedenle yeni bir düşünme tavrı, yeni bir bilinç şekline evrildiğimiz söylenebilir. 
Shiner’in perspektifini kısa bir zaman diliminde 18.yüzyıla kadar açıklamaya çalıştım. 
Eğer sorunuz varsa alabilirim. Mesela burada kusurlu güzellikten bahsettik. Tabi 
kusur, batılı bir zihne göre kusur. Burada zihniyet ve temsil açısından doğulu bir bilinç 
için kusur, farklı bir anlam envanterine girmekte. 

Prof.Dr. Özlem Oğuzhan: Evet, bakıştaki farklılık. Mesela yeniye dahil olmayan, 
yeninin alanına girmeyen zanaatle nitelendirilirken mesela Mısır’daki görselleri 
düşünelim. Bu insanların hiç fikri yok muydu perspektif kullanmak için ya da birebir 
aynısını resmedebilmek için? Tabi ki vardı. Çünkü portrelere baktığımızda şoka 
giriyoruz. Örneğin o tabutların üzerindeki portrelere baktığımızda birebir yeniden 
üretebilecek bir teknik kullanıyorlar ama normal gündelik zanaat işlerinde batılı tabirle 
kullanmıyorlar. Çünkü öyle bir dertleri yok yani gerçekle bir dertleri yok. Eğer bir 
hakikatten bahsetmek gerekecek ise o dönemlerde bahsetmek gerekiyordu. Çünkü 
bugün bize geriye kalan şey bir şeylerin sanki posası gibidir. Çünkü biz artık bir 
şeylerin gitmiş halinden bahsedebiliriz. O anlamda geriye dönüp bakılması 
gerekildiğini düşünüyorum. Eğer bu konuya ilgi duyan varsa Benjamin okuyabilirler 
tabiki. Bu bir tarih meleğinin arkasına dönüp bakma gerginliğini içermek gibidir ama 
Benjamin’inki biraz daha umutsuz bir bakıştır. Corona’ya rağmen benim hala 
umudum var.  

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dere: Evet bir de doğanın, yani insanın kendi doğasal 
varlığı, büyüme, çürüme döngüleri içerisindedir. Bunu da hem bedenimiz üzerinden 
hem de dünyamız üzerinden geçen zamanın izlerinde görebiliyoruz. Bir de en 
uyumsuzluğu bize böyle bir melankoli getirebilir ama bunda bir estetik, sade bir 
güzellik bulmak da mümkün.  

Prof.Dr. Özlem Oğuzhan: Benim bununla ilgili kişisel bir anım var. İzniniz olursa 
paylaşmak isterim. Çok sevdiğim bir duvar tabağım vardı. Altı ay önce taşınma 
esnasında kırıldı. Üç parçaya ayrıldı. Ben de fırsattan faydalanmak için kendime bir 
set almaya karar verdim. Bunların setleri de satılıyor artık. Metalaştı. Eve gelip 
gittikçe babam tabağı görüyor ve çok üzüldüğümü düşünerek onu, mükemmel bir 
şekilde yapıştırıyor. Kırık olduğunu asla anlayamazsınız. Tabağı evde gördüğümde 
önce anlayamadım. Kırılmadığından şüphe ettim. Bir süre sonra karşı karşıya 
geldiğimizde babam ‘’Gördün mü tabağını’’ dedi. ‘’Sen nereden biliyorsun’’ dedim. 
’’Aldım, yapıştırdım ve yerine koydum’’ dedi. Ben de babama ‘’Ben onu altınla 
sıvayacaktım, taşınmamın bir hatırası olacaktı’’ dedim. Babam da bunun çok 
melankolik bir şey olduğunu, gerek kalmadığını ve yeninin her zaman daha iyi 
olduğunu söyledi bana. 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dere: Bir de okumalardan anlaşılan şu ki güzelliğe 
duyduğumuz bir ihtiyaç var. Biz mesela sürekli olarak form ve elle üretimlerde sürekli 
olarak bir özlem duyuyoruz. Özellikle Batı sanatı tarafından ikili bir ilişki içerisinde 
güzellik daha çok ilahi bir tefekkür tarafından aşağılanan ya da onun hizmetine 
sunulması koşuluyla kabul edilen bir şey. Ama salt güzellik, salt bir renk, salt bir 
tabak ya da zanaat görülen herhangi bir şey sadece yapısal olarak küçümseniyor. 
Bunun bir öncül unsuru yok. 
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Prof.Dr. Özlem Oğuzhan: Hocam biz oksimoronu dilde sanırdık. Ancak dediğin gibi 
güzele o kadar çok ihtiyaç var ki. Çünkü ne olursa olsun bu bahsettiğim estetizasyon 
sürecindeki o plastiklik bir süre sonra kendisini çirkinliğe dönüştürüyor. Yani yazgılı 
bir estetik belki de. Bu bizim çok alışık olduğumuz ve gündelik hayatta çok hızlı 
kullanıp tükettiğimiz plastiğe de benziyor biraz. Dolayısıyla gerçekten ideyi taşıyan bir 
güzel gördüğümüzde de eğer anlama şansına sahip değilsek sanırım Stendal 
sendromu geliveriyor insana. Çünkü her şey çok çirkin; elle ürettiğimiz, dille 
ürettiğimiz yerini de bulamıyor. Müthiş bir kayış ve akış plastikleşme süreci aslında 
bir bakıma. Herkes tarafından çok hızlı kavranılıp, tüketiliyor ki yenisi üretilsin. Böyle 
bir yumurta, tavuk döngüsü de var. O nedenle bugün tasarım ve sanat nedir’den 
önce belki tartışmamız gereken başka meselelerimiz var.  

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dere: Evet bu içinde bulunduğumuz sanatın 
devrimselliği, nesne üretimi, gibi bir çok şeyi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. 
Sevgili hocam katılımınız ve sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Umarım 
dinleyicilerde keyif almışlardır. Benim açımdan Çok keyifliydi ancak zaman 
sınırlamamız var. Çok geniş yelpazede konulabilirdik ancak kongre tarafından zaman 
kısıtlamamız var. Katılım ve değerlendirmeniz için çok teşekkür ederim. 

Prof.Dr. Özlem Oğuzhan: Nazik davetinizden dolayı Bahadır ve Mehmet Hocama 
çok teşekkür ederim, Barış Hocama selam ederim. Huzurunuzdan çekilirim. Dinleyen 
ve katılan herkese de çok teşekkür ederim. 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dere: Estağfurullah hocam, tekrar sağ olun. Bu panele 
katılımcı ve dinleyici olarak katılan herkese tekrar ilgileri için çok teşekkür ediyorum. 
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YENİ GERÇEKLİKLER IŞIĞINDA, GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ VE BİLİŞSEL 

YÜK MÜFREDATI 
Nihat DURSUN, Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi 

nihatdursun@yahoo.com  

 

ÖZET 

Tasarım teknolojiyi ve üretim hayatını teşvik eden bir unsur olmanın yanında, 
eğitimde de vazgeçilemez bir olgudur. Bununla birlikte tasarımın disiplinler arası bir 
misyon üstlendiğini belirtmek gerekir. Bu araştırmada nitel bir yaklaşımla tasarım 
eğitimi; yeterlilik ve yeni gerçeklikler doğrultusunda tartışmaya açılarak 
irdelenmektedir. 

Tasarımın endüstriyel yaşam alanlarında ve bu alanlarla ilgili eğitimler yapan 
kurumların yeni gerçeklikler karşısında tutum almalarının gerekliliği önemli bir 
tespittir. Kendi gerçeğini sorgulayabilmek ve oluşan yeni gerçeklikler karşısında 
çözüm üretmek gerekmektedir. Tasarım eğitimi ile ilgili yeterlilik koşulları 
sağlayabilmek ve alanın uzmanlarının, evrensel yeterlilik değerlerine göre belirlemek 
bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu anlamda beşli döngü olarak ortaya çıkan 
öğreticinin yeterliliklerinin neler olması gerektiği formülleştirilmektedir. Buna göre 
uzmanlık için; bilgi toplamak, analiz edip teşhis koymak, yöntem belirlemek, eyleme 
geçmek ve değerlendirme sarmalında oluşan formülün gerekliliği üzerinde 
durulmaktadır.  

Grafik Tasarım, Oyun Tasarımı, Çizgi Film Animasyon gibi mesleki disiplinler, 
hipergerçek uzamda yeni gerçekliklere yanıt verecek tasarım çözümleri 
sağlanmaktadır. Dijital üretim görsel sanatların yeni gerçeklikleridir. Tasarlamak 
eyleminin uzmanlık gerektirdiğinden hareketle, alan dışı uzmanlıkların farklı 
disiplinlere müdahalesi önemli bir tespittir ve yetiştirilecek değerleri yönlendirmesi 
mesleki ölçülebilir değerleri ve rasyonelliği gerektirmektedir. Grafik Tasarımın alt 
birimlerinin olması ve sınıflandırılması, yeni gerçeklikler karşısında oluşan tasarım 
ihtiyaçlarının karşılanmasını anlamında gereklilik olarak görülmektedir. Teknoloji ve 
dönüşen toplumun gerçeği, mesleki yeterlilik kriterlerinin dijital üretim biçimlerine ve 
mecraların çeşitliliğine göre değiştiğini göstermektedir. Bu anlamda sosyal medya 
grafiği, oyun tasarımı grafiği, web ve mobil tasarım grafiği, çevre grafiği gibi 
birbirinden farklı ihtiyaçları bulunan mecralarda, Grafik Tasarım eğitiminin 
hipergerçek yaşam alanlarına karşılık vermesi gerekmektedir. Bununla birlikte; Grafik 
Tasarım ve tasarım eğitiminde ölçülebilir verilerin sübjektif değerlendirmelere maruz 
kalması tasarımın büyük sorunu olarak düşünülmektedir. 

Grafik Tasarım, dijital üretim yöntemleri ve yeni hipergerçek yaşam alanlarını mecra 
olarak kullanırken bilişsel yük kavramı ile karşılaşmaktadır. Sınıflandırılmış verinin ve 
yine sınıflandırılmış mesleki yapıların gerekliliği, dijital tasarım yöntemleri ve hiper 
uzamların gerektirdiği yeni gerçekler olarak anlaşılmaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım Eğitimi, Hipergerçek, Bilişsel Yük, Dijital Üretim, 
Grafik Tasarım 

mailto:nihatdursun@yahoo.com
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DİJİTAL OYUN TASARIMI EĞİTİMİNDE OYUN KAMPLARININ ÖNEMİ 
Burak DERVİŞOĞLU, Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

burakdervisoglu@ayvansaray.edu.tr 

 

ÖZET 

İnsanların ve hayvanların özellikle çocukluk dönemlerinde kendi aralarında oyun 
oynadığı görülmektedir. Bu durum oyun kavramının sadece insanlara has olmadığın 
göstermektedir. Toplumlara, bölgelere, kültürlere veya kişilere göre değişen oyun 
kavramı genellikle eğlence amaçlı olarak algılanmaktadır. Oyunlar çocukluk 
yaşlarında hoş vakit geçirmek için kullanılırken zekâ geliştirme yöntemi olarak da 
görülmektedir.  

1950’li yıllara kadar, sokak, kutu, kart, spor oyunları mevcuttur. 1950’li yıllardan sonra 
gelişen teknoloji bilgisayar sistemlerinin hemen her alanda kullanılabilir olmasına 
imkân sağlamıştır. Donanım ve yazılımların ilerlemesi, bilgisayar grafikleri ve 
simülasyon sistemlerinin kullanılmaya başlanmasıyla dijital oyunlarda üretilmeye 
başlanmıştır. Oyun salonlarının yaygınlaşmasıyla oyun çeşitliliğine ihtiyaç 
duyulmuştur. Oyunların yaygınlaşması kendi içerisinde türler ve akımlar oluşmasıyla 
sektör haline gelmiştir. 2000’li yıllarla bilgisayar sistemlerinin hemen hemen her eve 
girebilmesi ile birçok sektör gibi dijital oyunlarda da ilerlemeler yaşanmıştır. Oyun 
salonlarında oynanan oyunların evlerde oynanır hale gelmesi ve daha kalite 
oyunların geliştirilmesiyle sektör önemli büyüme yaşamıştır. Oyun sektörünün 
büyümesi, oyuncuların kendi oyunlarını yapma hevesini körüklemiştir. Şirketler 
içerisinde öğrenilen dijital oyun tasarımı, çeşitli üniversitelerin önderliğinde lisans, 
yüksek lisans ve doktora programları açılmaya başlanmıştır.  

Özellikle ülkemizde dijital oyun lisans programlarının birbirine benzemesi, üniversite 
farkı olmaksızın eğitimin stabil olarak verildiğini göstermektedir. Eğitimde 
farklılaşmanın birçok yolu olmakla birlikte bağımsız kuruluşların oyun sektöründe 
çalışmayı hedefleyen bireyler için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. 

Çalışma kapsamında, Global Game Jam gibi oyun geliştirme etkinliklerinin dijital 
oyun tasarım eğitiminde önemi incelenecektir. Farklı okullardan veya bağımsız 
geliştiricilerden oluşan grupların bir konu çerçevesinde oyunlarını geliştirmesi, eğitim 
süresinde elde edemeyeceği bir fırsat olarak görülmektedir. Oyun kamplarının 
eğitimin sürecinde aktif olarak kullanılmasının etkisi aktarılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun, Eğitim, Dijitalleşme, Sanat, Tasarım. 
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MİNYATÜR SANATININ YENİ MEDYA ORTAMINDA DÖNÜŞÜMÜ: 

TASARIM UYGULAMASI 
Dilek TÜRKMENOĞLU, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi 

turkmenkd@gmail.com 

 

Mustafa Hikmet AYDINGÜLER, Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

hikmetaydinguler@ayvansaray.edu.tr     

 

ÖZET 

Bilgiyi üretmek ve aktarmak konusunda bilgisayar teknolojilerinin günümüzde aktif 
olarak kullanıldığı bir bilişim çağının içerisindeyiz. Bu bağlamda geleneksel 
sanatlarımızın bilgisayar teknolojileri kullanılarak dijitalleştirilmesi, animasyona 
dönüştürülmesi hatta mobil oyun gibi farklı alanlarda yeniden yorumlanması ile bu 
sanatlara olan ilginin ve bilinirliğin artması ihtimaller dâhilindedir. Günümüzde 
geleneksel sanatlarını dijital ortamda yeniden yorumlayarak dönüştüren ve dijital 
ortamda ticari ürün haline getiren ülkeler bulunmaktadır. Minyatür sanatının da 
dijitalleştirilmesi ve yeniden yorumlanarak animasyona dönüştürülmesi bu çalışmanın 
içeriğini özetler. Minyatür sanatının animasyona dönüştürtülme sürecinin teknik 
olarak detaylandırıldığı bu çalışma ile bu alanda araştırma yapmak isteyen 
araştırmacılara yol gösterici olmak da çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır. 
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EĞİTİMDE “WETWARE”- BEYİN GÜCÜ VE YARATICILIK DÖNEMİ 
Ayşe Parmaksız, Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi 

ayseparmaksiz75@hotmail.com  

 

ÖZET 

Bu makalede son zamanlarda kullanılan teknoloji kavramlarından biri olan “wetware” 
kavramının eğitimin içinde nasıl yer alması gerektiği ve eğitimde yaratıcılığı nasıl 
etkilediği üzerinde durulacaktır. Güncel bilişim kavramları olan software, hardware, 
netware kavramlarının eğitim sistemimizdeki yerinden çok, zihinsel kaynak temelli 
wetware kavramının, yaratıcılık yeterliğine sahip birey ve toplum tipinin oluşumundaki 
etkisi incelenecektir.  

Bilgisayar teknolojileri kavramları olan software, hardware, netware’den sonra 
günümüzde yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Wetware kavramı artık yeni eğitim 
sistemlerini etkileyecek görünüyor. Beynimizin yüzde 75’i sudan oluşuyor. Wet 
kelimesinin kullanılma sebebi de oradan geliyor. Beyin gücü ya da zihinsel kaynak 
(beşeri veya entelektüel sermaye) da diyebiliriz. Günümüzde küresel ekonomiye yön 
veren lider firmaların temel ayırt edici özellikleri sahip oldukları beyin gücü ya da 
wetware potansiyelleridir. Geleceğin ekonomilerine ve dünyaya yön verme 
konusunda inisiyatif alacak beyin gücünün yetiştirilmesi için ezberden uzak, 
muhakeme gücünü geliştirici, farklı durumlar için farklı karar alma alternatifi sunan bir 
eğitim tasarımı uygulanması gerekmektedir. Günümüzde artık bireyler için önemli 
olan akıl yürütmeyi, gözlem yapmayı, problem hakkında bütün gerçekleri incelemeyi 
ve sonuca varmayı öğrenmek daha önemlidir. Sorunlara yaratıcı çözümler bulmak 
için, eğitim ve öğretim sistemlerinin buna uygun bireyler yetiştirmesi kaçınılmaz 
olmuştur.  

Bu durumda yaratıcılığa olan ihtiyacın artması ile eğitim yoluyla bireysel (şahıs) 
becerilerinin geliştirilmesi, değişen koşullara uyumlu ve kolay adapta olabilen, çözüm 
odaklı beyin gücü öncelikli olacaktır. Günümüzün en gelişmiş ekonomilerinde başarılı 
olmak için giderek daha fazla ihtiyaç duyulan yaratıcılık, özgünlük, özelleştirme, 
yenilik için, beyin gücünü-wetware en verimli şekilde kullanmanın yollarını 
geliştirmemiz gerekiyor. Son sanayi devrimiyle (endüstri 4.0) gündeme gelen “acaba 
iş ortadan kalkacak mı?” sorusunun tam da cevabı insan beyin gücüne ve duygusal 
edimlerin yetkinliklerine ihtiyaç şeklinin değişimidir. Eğitim yoluyla yaratıcı 
düşünebilme yeterliği kazandırılan birey; hem mevcut teknolojileri kullanıp hem de 
sorun çözen bakış açısıyla yenilerini üretebilir olacaktır. 
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ÖĞRENME YOLCULUĞUNDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 
Arzu TOĞUŞLU KIZBAZ, Doç. Dr., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

arzutoguslukizbaz@ayvansaray.edu.tr 

 

ÖZET 

Dostoyevski, ‘Sağlam çocuklar yetiştirmek, bozuk yetişkinleri düzeltmekten daha 
kolaydır’ diyerek öğrenme yolculuğunun çıkış noktasını belirler. Çocukluk 
dönemindeki değerler yaklaşımı, dünyayı algılama biçimleri, öğrenme ve uygulama 
pratikleri, nasıl bir yetişkin olunacağının da göstergesidir. Bu zeminin oluşmasında 
ebeveynlerin rolü ve etkisi de yadsınamaz. Öğrencinin kalbine girmeden aklına 
girilemeyeceği, bu süreçte ve bu oluşumda payı bulunan eğitmen için de dikkate 
alınması gereken önemli bir husustur. Kayhan Karlı’nın deyimiyle ‘öğrenme yoldaşı’ 
olma bu dönemin en önemli anahtar kavramıdır. Nitekim rollerin değiştiği,  dijital 
göçmenlerin dijital yerlilerden öğrendiği, dedenin akıllı telefonundaki bir ayarı 
torununa sorduğu bir çağda ‘öğrenme yoldaşı’ olmak, öğrenmeye açık ve her daim 
öğrenen bir birey olmak çağın gerisinde kalmamak ve kuşaklar arası iletişim 
kurabilmek için bir zorunluluktur. Harari’nin deyimiyle, ‘küresel gereksizler’ sınıfına 
dâhil olmamak adına, öğrenmeye açık bir zihin ile dijital dünyaya uyumlanmak bir 
zorunluluktur. Artık öğrenen kitlenin sadece öğrenciler olmadığı, ebeveynler ve 
eğitmenlerin de bu yolculuğa dâhil olmak zorunda olduğu ve bilgiye en hızlı ulaşan 
başarı kazanacağı bir süreç söz konusudur. Dijital çağa uyumlanma ile beklentilerin 
farklılaştığı, bu bağlamda yöntemlerin de değişmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Üniversite öğrencilerinin beklentilerinin ‘Bu derste Google’da arayıp bulamadığım ne 
öğreneceğim? Benim erişebildiğim bilgiden farklı olarak bana ne sunuluyor?’ soruları 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu sorular eğitimin yeniden tasarlanması ve içeriğinin de 
dijital çağa uyumlanması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Lider bir eğitmen 
ile öğrencinin beklentilerine cevap veren bir eğitim içeriği referans alınması gereken 
en önemli kriterdir. Bu çalışmada, betimsel analiz yöntemi ile ele alınacak öğrenme 
yolculuğu sürecinde ortaya çıkan ve süreci etki eden sorunlar, dijital dönüşüm çağı 
ışığında analiz edilecektir. Yaratıcı gençleri yetiştirebilmenin yolu, yaratıcılıktan 
geçer. Pablo Picasso’nun söylediği gibi, ‘Hayal edebildiğin her şey gerçektir’. 
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KALİGRAFİ TASARIM EĞİTİMİ VE GELİŞİMİ 
Serdar KİPDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi, Medipol Üniversitesi 

serdarkipdemir@gmail.com 

 

ÖZET 

Kaligrafi Tasarım Eğitimi ve gelişimine bakıldığında batı kaligrafisinin, antik Yunan ve 
sonrası Ortaçağ geleneğinde yazının, tamamen işlevsel amaçlar için kullanılan bir 
unsur olduğu görülmektedir. İlerleyen dönemlerde ise yine ihtiyaçlar ve teknik 
gelişmeler ile malzemelerin yazının formuna şekil verdiği, çağın gerektirdiği, kültürel, 
sosyal ve ekonomik etkenlerle dönüşerek devam ettiği görülmektedir. Bu çalışmada 
zaman içerisinde dönüşen toplumun ve eğitiminin ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımlar 
tartışmaya açılıp üzerinde düşünülmektedir.  

Yazının -diğer plastik sanatlarda olduğu gibi- batı geleneğinde özerk bir yapı, bir 
“sanat” olarak icra edilmesi durumunun dahi esasında şüphelidir. Özellikle kavramlar 
ve algılar konusu bir hayli tartışmalı ve oldukça iç içe geçmiş durumdadır. Özellikle 
kaligrafinin kelime anlamı üzerine, Latin kökenli olan kallos ve graphos kelime 
anlamları, batı dillerine eksik, ya da tam olarak doğru çevrilememesi birçok yanlış 
yorum ve algılara sebep olmuştur ve öyle de devam ettiği görülmektedir.  

Yaşadığımız çağda bütün dünya her alanda gelişip değişirken sanatın da 
çağdaşlaşması kaçınılmaz bir durumdur. Geleneksel olanı kendi zevklerine ve kendi 
bakışına göre kullanıp tekrar yorumlamak, ya da yeni ile sentezlemek sanatta çağdaş 
bir yorumdur. Geleneksel kültürümüzün bir parçası olan kaligrafi de bu çağdaş 
yorumlamalardan nasibini almış bir alandır.  

Kaligrafinin çağdaş yorumlamalar ile bağımsız bir sanat haline gelmesiyle, kaligrafiye 
olan ilgi de süratle artmaktadır. Ancak dünya genelindeki bu gelişime rağmen, halen 
ülkemizde kaligrafinin tarzları ve yorumlanışları ile ilgili basılı kaynakların ve 
akademik çalışmaların dikkat çekecek orandaki azlığı, kırılmaya ve yeni uyanışlara 
dönüşmeye başlamıştır. Bununla beraber, çağdaş sanat içindeki kaligrafinin 
yaşamdaki algısı da başkalaşmıştır. Artık kaligrafinin geleneksel ya da çağdaş 
malzeme yelpazesi ile yeniden yorumlanışı söz konusudur. Sanatçılar tarafından 
kaligrafiye yeni kavramsal yüklemeler yapılmaktadır ve uygulama alanları 
genişlemektedir.  

Ülkemizde Latin Kaligrafi Sanatı üniversitelerde ilgili bir bölümün olmaması, ya da var 
olan Grafik Tasarım gibi Güzel Sanatlar Fakültelerinde yeterince kaligrafi ve genelde 
yazı üzerinde titizlikle durulamaması önemli bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca bu 
konuda yeterli düzeyde akademik çalışmalar yapılmamakta ve Türkçe kaynak 
sıkıntısı çekilmektedir. Yine de son dönemlerde latin kaligrafisine ilginin arttığını 
söylemek mümkündür. Daha fazla nitelikli yayın yapılması, artan ilgiye doğru 
yönlendirme ve bilgilendirme yapılması bakımından çok önemli olacaktır.  
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PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM İLE TASARIM BÖLÜMÜNDEKİ 

EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
Bilgin İÇEL, Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

bilginicel@comu.edu.tr   
 

Gülyaz AL, Öğr. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

gulyaz@comu.edu.tr  
 

Gülhan APAK, Öğr. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

gapak@comu.edu.tr  
 

ÖZET 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18.03.2020 tarihli basın açıklaması ile 
23.03.2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan üniversitelerde 
dijital imkânlar ile uzaktan öğretim sürecinin başlayacağı bildirildi. Buna istinaden 
üniversitemiz yönetimince 21.03.2020 tarihinde tüm personele e-posta yoluyla 
asenkron ve senkron eğitimin başlayacağı, 24.03.2020 tarihinde de bu eğitimlerin 
uygulama detayları eğitim videoları ile bildirildi. Uzaktan eğitim altyapısını kurmuş 
üniversiteler haricindeki üniversiteler hızlı bir şekilde bu yeni sürece uyum 
sağlayabilmek için farklı firmaların online toplantı vb. amaçlı programlarını uzaktan 
eğitimde bir çözüm yolu olarak kullandılar. Pandeminin ortaya çıkışı ile uzaktan 
eğitimde hızlı ve kısa vadede sorun çözümüne yönelik bir yaklaşım ortaya konuldu. 
İlerleyen süreç içerisinde ise ortaya çıkan sorunlara kısa vadede çözüm üretilmesi 
gereği doğdu. Bu çalışmada, 2019-2020 Bahar döneminden itibaren Çanakkale 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümünde pandemi nedeniyle 
gerçekleşen uzaktan eğitim sürecinde yaşanan güçlükler değerlendirildi. Öğretim 
elemanları ve öğrencilere anket uygulamak yerine bilfiil karşılaşılan/bildirilen 
durumların/olayların gruplandırılması şeklinde bir yaklaşım benimsendi. Yaşanan 
güçlükler hem öğrenciler hem de öğretim elemanlarının karşı karşıya kaldığı altyapı 
ile ilgili sorunlar (kullanılan uygulamalar ve bunların koordinasyonu), donanımsal 
sorunlar (bilgisayar, özel mesleki programlar vb.), iletişim sorunları (internet, kişisel 
iletişim sorunları vb.), pandeminin psikolojik etkileri, diğer sorunlar (Örn: binalardaki 
ses izolasyonu) şeklinde başlıklar altında ele alınmıştır. Genel sorunlarda en fazla 
ortaya çıkan bilgisayar imkânının olmaması ya da kısıtlı olması, internet kota 
problemleridir. Ders bazında yapılan gruplama; dersin süresi, işlenişi ve sınavların 
uygulanması (online-ödev) şeklindedir. Çizim-yetenek sınavsız bölümümüze alınan, 
bilgisayar ve yazılım konusunda imkânı olmayan öğrenciler için bu süreçte özellikle 
uygulamalı derslerde el ile çizim yapmayı gerektirecek bazı mecburiyetler ortaya 
çıkmıştır. Bu durumda öğrenciler, mesleki açıdan kendilerini yetersiz hissetme, özgün 
el çizimleri yapamama gibi güçlüklerle karşı karşıya kalmıştır. Öğretim elemanları 
açısından ise aynı derste farklı yetenek ve teknik imkânlara sahip öğrencilerin 
çalışmalarının objektif bir şekilde değerlendirilebilmesi karşılaşılan önemli bir güçlük 
olarak ortaya çıkmıştır. 
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YAPILARDA İŞLEVSEL DÖNÜŞÜM DERSİNDE ORTOFOTO KULLANIMI 
Hatice Çiğdem ZAĞRA, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi 

hcigdem.zagra@rumeli.edu.tr 

 

Sibel ÖZDEN, Arş. Gör. Dr., İstanbul Rumeli Üniversitesi 

sibel.ozden@rumeli.edu.tr 

 

ÖZET 

Global ölçekte gelişen pandemi, uzaktan eğitime geçişi ve buna bağlı olarak ders 
içerikleri ve işlenişlerindeki değişiklikleri zorunlu hale getirmiştir. Bu süreçte tasarım 
eğitiminde geleneksel eğitim modelleri bazı derslerde yetersiz kalmış, uzaktan eğitim 
için yenilikçi fikirler ve öneriler geliştirilmiştir. Özellikle alan çalışması gereken dersler 
için alternatif bir uygulamaya gidilmesi, Covid-19 gibi salgın hastalıklarda eğitimde 
risk faktörünü ortadan kaldırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, 
İstanbul Rumeli Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 5. yarıyıl seçimlik 
ders havuzunda yer alan “Yapılarda İşlevsel Dönüşüm” dersi için alan çalışması 
yerine, yersel lazer nokta bulutu verileri sonucu oluşan ortofotolar kullanılarak dersin 
yöntem ve işleyişinde değişiklik yapılması amaçlanmıştır.   

İRÜBAP destekli “Germiyan Kilisesi’nin Yeniden İşlevlendirilmesi” Bilimsel Araştırma 
Projesi kapsamında sağlanan ortofoto verileri üzerinden “Yapılarda İşlevsel 
Dönüşüm” dersinde öğrencilerin Germiyan Kilisesi için işlev belirlemeleri, bu 
çerçevede strüktür tasarımı ve detay çözümleri geliştirmeleri istenmiştir. Ders, 
bilgilendirme, projelendirme ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Aktif 
katılım gösteren 7 İç Mimarlık ve 7 Mimarlık bölümü öğrencisinin çalışmaları ve 
görüşleri değerlendirmeye alınmıştır. 

Bu çalışma kapsamında, öğrencilerin ders için kullanılan ortofotolardan faydalanarak 
oluşturdukları strüktür çözümleri ve detayları değerlendirilmiş, kullanılan alternatif 
uygulamanın derse etkileri analiz edilmiştir. Bu uygulamanın, mevcut yapıların 
yeniden işlevlendirilmesi, rölöve, şehircilik gibi derslerde faydalı bir yöntem 
olabileceği ve tasarım eğitiminde özellikle proje dersleri için uzaktan eğitim sürecinde 
kullanılabilecek alternatif bir model olabileceği sonucuna varılmıştır. 
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MESLEKİ EĞİTİMDE ARTTIRILMIŞ VE SANAL GERÇEKLİK KULLANIM 

DURUMUNUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ÖNEMİ  
Ümit DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

umitdemir@comu.edu.tr 

 

ÖZET 

Arttırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları teknolojik gelişmeler ve yazılım 
geliştirmedeki gelişmeler ve olanaklar ile eğitim sürecinde hem önemi hem de 
kullanımı artmaktadır. Mesleki eğitimde de öğretim sürecinin çeşitlendirilmesinde 3B 
model uygulamalarında, gösterimlerde ve uygulama, deneyim kazanma süreçleri için 
oldukça kullanışlı bir durumdadır. Mesleki eğitim süreçlerinde beceri kazanımına 
yönelik teorik eğitimi ve bunların kazanımı yönelik uygulama eğitimi büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle mesleki eğitimde yaparak öğrenme ve deneyim süreci 
kazandırmaya yönelik faaliyetlere mutlaka yer verilmelidir. Uygulama eğitimine 
yönelik sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları henüz istendik seviyede 
değildir. Mesleki eğitim sürecinde; uygulama eğitimlerinin hangi platformda yapılırsa 
yapılsın barındırabileceği riskler ve güvenlik önemlerin öğretimi büyük önem 
taşımaktadır. Bu deneyim sürecinde risk içeren uygulamalarda güvenlik riski büyük 
önem taşımaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen bu çalışmada mesleki eğitimde 
sanal ve arttırılmış gerçekliğin ulusal ve uluslararası düzeyde kullanımına yönelik 
örnekler verilerek iş sağlığı ve güvenliği açısından üstlenebileceği görevler ve 
sağlayabileceği olanaklar tartışılmıştır. Çalışma kapsamda geliştirilen uygulama 
önerileri ile mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alan yazına 
kazandırılması beklenilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mesleki ve Teknik Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim 
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TASARIM EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR 
Yasemin ERDOĞAN, Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

yaseminerdogan@ayvansaray.edu.tr 

 

Selen ORTA, Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

selenorta@ayvansaray.edu.tr 

 

ÖZET 

Teknolojinin giderek güç kazandığı ve yenileşme hızının arttığı, yerelden globale 
geçişin yaygınlaştığı dünyamızda bu gelişmelere paralel olarak teknolojinin nüfuz 
ettiği sektör sayısı ve çeşidi de artmıştır. Eğitim sektörü de bu gelişmelerden 
etkilenmiş, eğitim öğretim yöntemleri farklılık göstermeye başlamıştır. Geleneksel 
eğitim yöntemi olarak önceden öğretici ile öğrencinin karşılıklı olduğu, etkileşimde 
bulunduğu, kâğıt kalem kullanarak yüz yüze çalışmalarını gerçekleştirdiği yöntemler 
yerine; bilgisayar programları üzerinden yapılan uygulamalar, üç boyutlu modeller, 
bilgisayar desteğiyle yapılan daha gerçekçi fotoğraflar ve simülasyonlar ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Farklılık sadece yöntemle sınırlı kalmamış, aynı zamanda 
öğrenci ile öğretici arasındaki etkileşim de yüz yüze ile sınırlı olmaktan çıkarak 
intranet, internet gibi uzaktan dijital teknolojilerle de beslenmiştir. Tasarımın her 
alanında dijital çağın getirdiği bilgisayar destekli uygulamalar önem kazanmış, artan 
bir oranda kullanılmaya başlanmış ve bunun sonucunda daha kaliteli sunumlar 
hazırlanması olasılığı doğmuştur.  Yeni teknolojiler, eğitim ve araştırma alanında yeni 
materyallerin kullanılmasını mümkün kılmaya ek olarak aynı zamanda esnek 
öğrenme yollarının ve hayat boyu öğrenmenin önemini de arttırmıştır. Eğitimde 
kaliteyi yükseltmek ve uluslararası platformlara taşımak için tasarım eğitiminin çağın 
gerektirdiği teknolojik gelişmeleri kapsaması şarttır. Türkiye’nin de uyacağını taahhüt 
ettiği Bologna kriterleri, eğitimin teknolojik gelişmeler karşısında yenilenmesi 
gerektiğine vurgu yapmaktadır. YÖK yayınladığı kılavuzda, küreselleşen 
ekonomilerde yükseköğretime artan taleple ilintili olarak yükseköğretim kurumları ile 
iş dünyası arasındaki ilişkinin öneminin arttığını ve bu durumun yarattığı rekabetin 
eğitimde kaliteyi gerekli kıldığını belirtmiştir. Nitekim Türkiye’nin AB Müktesabatına 
Uyum programı kapsamında da, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda 
Yüksekögretim Kurulu'nun da arasında bulunduğu ilgili kurum ve kuruluşların görüş 
ve önerileri ile hazırlanmış olan “Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Strateji 
Eylem Planı”nda 16 öncelik arasında teknolojiye yer verilmiş ve Türkiye 
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde önlisans, lisans, yüksek lisans gibi farklı 
kademelerde “alanının gerektirdiği teknoloji kullanımı” yeterlilikler arasında 
belirtilmiştir. Bu nedenle de özellikle mimarlık alanında, öğrencilerin tasarım 
problemini teknoloji yardımıyla daha somut bir şekilde görebilmeleri için teknoloji 
kullanımının ve alternatiflerinin eğitim süreçlerindeki rolünün ve öneminin 
değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Bu çalışmanın amacı; teknolojinin tasarım eğitim 
alanına nasıl, ne derece uygulanabileceği ve örnekler üzerinden etkisinin 
irdelenmesidir.  

Anahtar kelimeler: Tasarım, Eğitim, Bilişim, Teknoloji, Uygulama 
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GİYSİ TASARIM SÜRECİNDE KULLANILAN CAD PROGRAMLARININ 

SINIFLANDIRILMASI VE ÖRNEK TASARIM UYGULAMASI 
Esra ÖĞÜLMÜŞ ÖZKUM, Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

esraogulmusozkum@ayvansaray.edu.tr 

 

Mustafa Erdem ÜREYEN, Prof. Dr., Eskişehir Teknik Üniversitesi 

meureyen@eskisehir.edu.tr 

 

ÖZET 

Teknolojinin hızla yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar olanakları ve bilgisayar destekli 
tasarım yazılımları endüstrinin bütün alanlarında kullanılmaya başlamıştır. 
Başlangıçta mühendislik ve animasyon dünyasında kullanılan yazılımlar 1990’lı 
yıllardan günümüze tekstil tasarımı ve giysi tasarımında da etkin biçimde 
kullanılmaya başlamıştır. CAD (Computer aid Design) sistemleri olarak literatürde 
geçen bu programlar tekstil ve giysi tasarım sürecinin her aşamasında kullanıcılara 
destek vermektedir. Önceleri 2D olarak tasarım ve çizim için kullanılan CAD 
sistemleri son yıllardaki gelişmelerle 3D fit kontrolü, sanal sunum ve sanal defile gibi 
uygulamaları da mümkün kılmaktadır. Kullanıcılar giysi tasarımının ilk aşamalarından 
olan iplik tasarımından son aşama bitmiş ürün sunumuna kadar bütün evreleri bu 
yazılımlar ile sanal ortamda gerçekleştirebilmektedir.  

Bu çalışmada öncelikle tekstil ve giysi tasarımı alanında geliştirilen 2D ve 3D CAD 
sistemlerinin tasarım süreci ve kullanıcılar açısından sınıflandırılarak 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu sınıflandırma tasarım sürecinin evreleri ve süreçteki 
kullanıcı görev dağılımları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Bu aşamadan 
sonra, hazırlanan giysi tasarımları için dijital tasarım süreci uygulanmıştır. Tasarım 
sürecinin tüm aşamaları bilgisayar olanakları ile yürütülmüştür. Bu uygulama 
sonuçları zaman, iş gücü ve maliyet açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca bu 
çalışmada dijital tasarım sürecinin son aşaması olan sanal prototip ve fit kontrolü için 
kullanılan 3D giydirme yazılımlarının söz konusu tasarımlar ile yapılan uygulamadaki 
önemi ve tasarım sürecine etkileri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Tasarım, 3D, Giysi Tasarımı, Tekstil, Dijital 
Tasarım 
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SIFIR ATIK EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUN KULLANIMI 
Ayşe DANIŞ BEKDEMİR, Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

aysedanisbekdemir@ayvansaray.edu.tr 

 

ÖZET 

Dünyada kaynakların giderek azalması, mevcut durumda hammadde kaynaklarında 
sıkıntı, yeni kaynakların sınırlılığı, çevresel sorunlar, hızlı nüfus artışı, bilinçsiz 
tüketim vb. gibi pek çok etken kısa vadede kaynak sıkıntısı çekmemize neden 
olacaktır.  Bu amaçla karşılaşılan sorunların çözümü için sıfır atık ve geri dönüşüm 
dünyamız içim bir umut vaat etmektedir. Sıfır atıkta temel hedef, üretim yapılırken 
atığın oluşumunun engellenmesi, bertaraf edilmesi veya mümkün mertebe 
azaltılmasıdır. Eğer bunların yapılması mümkün değilse, geri dönüşüm ile uygun 
koşul ve şartlarda hammadde olarak geri kazandırılması yoluna gidilmesidir. 
Kullanılmış kâğıtlar, camlar, plastikler, piller, organik atıklar, kullanılmış yağlar nasıl 
ve ne şekilde toplanmalı, bu atıkların azaltılması için neler yapılmalı, israfın nasıl 
önlenmesi gerektiği ve tüm bu ortaya çıkan atıklardan geri dönüşüm çerçevesinde 
tekrar hammaddeye nasıl dönüştürülebileceği konusunda toplumu bilinçlendirmek 
gerekmektedir. Bu bilinci küçük yaşlarda benimsetmek ve uygulatmak hedefe 
ulaşmak için en önemli yöntemlerden biridir.   

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, çok çeşitli alanda her yaş grubuna hitap eden 
oyunların tasarlanmasıyla birlikte oyunlar artık birer eğitim materyali olarak 
kullanılabilmektedir. Bilgisayar oyunlarının, oyuncuların motivasyonu üzerinde olumlu 
etkilere sahip olduğu da göz önünde bulundurulursa ve oyun oynarken kendileri için 
gerekli olan bilgileri öğrendikleri düşünüldüğünde, eğitim alanında oyunların 
kullanılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Bu çalışmada da, çocuklarda çevre 
bilincinin oluşturulması, doğaya bırakılan atıklar hakkında bilgi edinebilmeleri, geri 
dönüşüm ve sıfır atık kavramlarını, çevreye, doğaya nasıl saygılı olabileceklerini, 
birer birey olarak daha güzel bir dünya için nasıl katkıda bulunabileceklerini 
eğlenerek öğrenebilmeleri için güçlü görsellerle desteklenen bir oyun tasarımı 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm, Sıfır Atık, Dijital Oyun 
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TASARIM EĞİTİMİ VE SANAL SERGİLEME OLANAKLARI 
Sevinç ALKAN KORKMAZ, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi 

sevinc.alkankorkmaz@rumeli.edu.tr 

 

ÖZET 

Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 Pandemisi’ni resmi olarak ilanı ile 
beraber tüm dünyada yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde, Türkiye’deki tüm 
yüksek öğretim kurumları 12 Mart 2020 tarihi itibariyle örgün eğitime ara vermiş, 23 
Mart 2020 tarihi itibari ile de kendi takvimleri doğrultusunda uzaktan eğitime 
geçmişlerdir. Mevcut eğitim alışkanlıkları ve yöntemi, pandemi ile birlikte zorunlu 
olarak geçilen uzaktan eğitim sürecinde sekteye uğramış, her kurum özelinde tekil 
çözümler üretilmiştir. Uzaktan eğitim modeli dünyada ve Türkiye’de çeşitli alanlarda 
uzun süredir kullanılmaktadır ancak tasarım disiplinleri için oldukça yeni ve tartışmalı 
bir düzlem tanımlamaktadır. Uzaktan eğitim süreci ile birlikte tasarım alanlarında ders 
içerikleri, müfredatlar ve ders çıktıları başta olmak üzere birçok konunun yeniden 
düşünülmesi ve tartışılması gündeme gelmiştir.  

Bu çalışma kapsamında ise, tasarım bölümlerinin dönem ya da yıl sonu öğrenci 
sergileri ele alınmaktadır. Pandemi süreci ile birlikte nasıl örgün eğitim süreci 
kesintiye uğradıysa, üretilen tasarımların geleneksel sergileme düzeni ile sunumu da 
olanaksız hale gelmiştir. Tasarım eğitiminin temelinde yer alan stüdyo çıktıları başta 
olmak üzere, eğitim yılı içinde öğrenciler tarafından üretilen çalışmaların dönem sonu 
ya da yıl sonu sergileri ile duyurulması hem bir gereklilik hem de yerleşmiş bir 
gelenektir. Böylelikle tasarım disiplinlerinde uzaktan eğitim süreci, ders çıktılarının 
sanal sergileme olanakları ile sunumunun da tartışılmasına ve çeşitlilik gösteren 
denemelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Bu çerçevede çalışma, pandemi sürecinde Türkiye özelinde tasarım bölümlerinin 
sanal sergileme olanaklarını kullanma tercihlerine odaklanmaktadır. İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de yer alan yüksek eğitim kurumlarında, mekan tasarımı ile ilişkili eğitim 
vermekte olan lisans bölümleri incelenerek, örneklem alanı belirlenmiştir ve 
belirlenen bölümlerin sanal sergileme konusundaki yaklaşımları üzerinden 
gruplandırma yapılmıştır. Bu doğrultuda, hem pandemi sürecindeki durumu ortaya 
koymak hem de sanal sergileme olanaklarının tasarım eğitiminde barındırdığı 
kullanım potansiyelini tartışmak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım eğitimi, Tasarım stüdyosu, Sergileme, Sanal sergileme, 
Sanal sergileme yöntemleri 
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BİÇİMDE SOYUTLAMA YÖNTEMİNİN MEKAN TASARIMI EĞİTİMİNDEKİ 

İZDÜŞÜMLERİ 
Berkay BEKTÜRK, Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

berkaybekturk@ayvansaray.edu.tr 
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Gökhan DUYUR, Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

gokhanduyur@ayvansaray.edu.tr 

 

ÖZET 

“Var“ların bir araya gelerek başka  “var“ları meydana getirme eylemi olarak 
tanımlayabileceğimiz Tasarım kavramı, onu var eden, tanımlayıp ortaya çıkaran 
maddi ya da manevi temaların dönüşümüyle belirginleşmektedir. Bu dönüşüm eylemi 
soyutun somuta, somutun da soyuta büründüğü bir başkalaşım mekanizmasını 
tanımlamaktadır. Tasarımın kurgu sürecinde bir yöntem olarak 
değerlendirebileceğimiz dönüştürme mekanizması, tasarımın yer aldığı bir çok 
disiplinde kullanılmaktadır. Bu bağlamda ele alınan çalışma yeni bir  “var“ oluşturma 
sürecindeki soyut-somut dönüşümleri mekân tasarımı eğitiminin odağına 
yerleştirirken, bunu bir proje üretim metodu olarak tanımlamayı amaçlamaktadır. 
Çalışmada metod olarak ilk önce ilişkili kavram ve yöntemlerin literatürdeki taramaları 
yapılmış, elde edilen veriler bir çok kaynakla karşılaştırılarak tekrar tanımlanmaya 
çalışılmıştır. Soyut-Somut dönüşümlerin ifadesi form-mekan oluşumları üzerinden 
yapılarak Oluşan değerlendirmelerin mekan tasarımı eğitiminde, proje üretimine ifade 
metodu olarak nasıl yansıyacağı aşamalı bir şekilde örnek tasarımlar üzerinden 
okunarak aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca elde edilen çalışma, mimarlık disiplini 
içerisinde proje üretimine akademik anlamda ışık tutmayı, bununla beraber tasarımın 
tasasını ifade ederken kullanılacak bir şablon oluşturmayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biçimde Soyutlama, Tasarım Yöntemi, Tasarım Eğitimi,   
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MESLEKİ EĞİTİMDE AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ VE ÖNEMİ 
Mehmet YAZAR, Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

mehmetyazar@comu.edu.tr  

 

ÖZET 

Türkiye’nin TÜBİTAK koordinasyonunda hazırlanan “Vizyon 2023” strateji belgesinde 
“Demiryolu Sisteminin Hızlı Tren Teknolojileri Bazında Yenilenmesi ve Şehiriçi 
Ulaşımda Raylı Sistemlerin Geliştirilmesi” hedefi yer almaktadır. Avrupa Birliği Trans-
Avrupa Demiryolu Ulaşım Ağı programıyla tün Avrupa ülkelerinin raylı hızlı ulaşım 
sistemleriyle bağlanması hedeflenmiş olup, yatırımlara devam etmektedir. Türkiye 
yüksek hızlı trenle ulaşım sistemleri sektöründe son yıllarda büyük yatırımlar 
gerçekleştirmektedir. Hat kapasitesi artırılmakta, AB ulaşım ağına uyumlaştırılmakta, 
mevcut hatların teknolojisi yenilenmektedir.  

Ülkemizde ve AB ülkelerinde gelecek on yılda da aynı tempoda devam etmesi 
beklenen bu yatırımlar sektörde en son teknolojik bilgi, beceri ve yetkinliklerle 
donatılmış nitelikli işgücü ihtiyacını doğurmaktadır. MEB'in Mesleki ve Teknik 
Anadolu liselerinin raylı ulaşım sistemleri alanında verilen eğitimle nitelikli işgücü 
ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Üniversite düzeyinde ise bu alanda 
sadece Karabük Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim veren bölümler açılmıştır. 
Bu çalışmamızda söz konusu sektörün mevcut durumu, MEB Mesleki ve Teknik 
Öğretim Genel Müdürlüğünün nitelikli işgücünü karşılamak üzere yapmış olduğu 
çalışmalar ve Erasmus+ projeleri kapsamında AB ile entegrasyon sağlamak üzere 
yürütmüş olduğu projelerin incelenmesi, proje çıktılarının uygulanması ve 
değerlendirilmesi ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 
faaliyet gösteren okullarda verilen eğitimin yeterliliği de gözden geçirilerek alınması 
gereken tedbirlere ilişkin öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hızlı Ulaşım, İşgücü, Mesleki Eğitim, Teknoloji 
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EĞİTİM MATERYALİ ÖRNEĞİ OLARAK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

TEKNOLOJİSİ İÇERİKLİ OYUNCAKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 
Yasemin DEDEOĞLU, Öğrt., Doğanlar Hacı Yaşar Ortaokulu 

ysmndedeoglu@gmail.com  

 

ÖZET 

Gelişen teknolojiyle beraber bireylerin yaşam biçimleri ve alışkanlıkları da 
değişmektedir. Son yıllarda oldukça dikkat çekici bir biçimde hayatımıza giren 
artırılmış gerçeklik teknolojisi çeşitli alanlardaki uygulama biçimleri ile göze 
çarpmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanım alanlarında, var olan gerçeklik 
ile sanal ortamları birleştirerek yüksek etkileşim olanağı sunmaktadır. Eğitim de bu 
teknolojiden faydalanılan alanlardan biri olarak yeni gelişmelere sahne olmuştur. 
Artırılmış gerçeklik uygulamaları, öğretme ve öğrenme sürecinde sunduğu teknolojik 
unsurlarla öğrenmeyi ilgi çekici hale getirmekte ve öğrencilerin hayal güçlerini 
destekleyerek yaratıcılıklarına olumlu katkılar sunmaktadır. Dijital yerliler olarak 
adlandırılan günümüz jenerasyonunun teknolojiyle iç içe geçmiş yapısı 
düşünüldüğünde, zengin içerik sunma olanaklarından dolayı eğitim- öğretim 
ortamlarının da dijital yapılardan ayrı düşünülmesi olanaksız görülmektedir. Yapılan 
araştırmalar eğitim alanında artırılmış gerçeklik teknolojisi içeren materyallerin hem 
eğitmenler hem de öğrenciler tarafından olumlu karşılandıklarını göstermektedir.  

Özellikle erken çocukluk dönemi başta olmak üzere eğitici oyuncaklar çocukların 
günlük yaşamlarına dahil olmaktadır. Çocuklar oyun ve oyuncaklar yoluyla hayal 
dünyası ile gerçek yaşam arasında bağ kurarak deneyimler elde etme 
eğilimindedirler. Teknolojinin gelişimi oyuncak dünyasını da etkisi altına almış ve 
günümüzde pek çok dijital alt yapı destekli oyuncaklar geliştirilmiştir. Artırılmış 
gerçeklik tabanlı oyuncaklar etkileşimli olmaları ve yüksek bilişsel kazanım 
sağlamaları nedeniyle eğitmenler ve ebeveynler tarafından tercih sebebi olmuştur. 
Bir eğitim ve öğretim materyali bağlamında ele alınan artırılmış gerçeklik teknolojisine 
sahip oyuncakların doğru amaçlara ve eğitsel ilkelere uygun olarak geliştirilmesinin 
ve kullanılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Günümüz yapısalcı eğitim yaklaşımına 
göre öğrenciler kendi bilgilerinin inşalarını desteklemek için öğrenme çevreleriyle 
yüksek etkileşim kurmak durumundadır. Bu durumda da eğitim materyallerinin önemi 
karşımıza çıkmaktadır. Eğitim materyali olarak kullanılan artırılmış gerçeklik 
oyuncakları da dijital alt yapı desteğiyle animasyonlar, sanal nesneler ve 3 boyutlu 
objeler gibi çeşitli özellikleriyle öğrenme ortamını zenginleştirmeye yardımcı 
olmaktadır. 

Bu çalışmada bir eğitim materyali olarak ele alınan, çocukların duygusal ve bilişsel 
gelişimine olumlu katkı sağlayarak öğrenmeye destek olan artırılmış gerçeklik 
uygulamalı oyuncaklar üzerine bir inceleme gerçekleştirilmiştir. 
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ÜNİVERSİTELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM MÜFREDATI VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM EĞİTİMİ ÇERÇEVE TASARIMI 
Selen ORTA, Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

selenorta@ayvansaray.edu.tr 

 

ÖZET 

Binalar, doğal kaynakları en hızlı tüketen varlıklar arasındadır. Günümüzde binaların 
yapımı esnasında; tasarım, uygulama ve kullanım gibi aşamalarında doğaya çok 
fazla müdahale edilerek, yoğun atık oluşmasına neden olunmakta ve bu durum da 
doğal kaynakların sorumsuzca tüketilmesine yol açmaktadır. Bu nedenlerle yapılar, 
hızla artan çevre sorunlarından sorumlu tutulmaktadır. Bununla beraber artan nüfus 
ve azalan kaynaklar konunun yapı alanında da ivme kazanmasına yardımcı olmuş, 
tasarımda sürdürülebilirlik ilkesi öne çıkmaya başlamıştır. Yaşanılan bu çevre 
sorunlarının çözümüne yönelik olarak, binaların tasarım esnasında doğal kaynakları 
en az harcayacak veya kendisi üretebilecek şekilde tasarlanması ve/veya yeniden 
işlevlendirilmesi çözüm olarak ortaya çıkmış, çevre duyarlılığı tasarıma yansıtılmıştır. 

Sürdürülebilirlik kavramı, son zamanlarda birçok bilim dalı tarafından dile 
getirilmesine karşın tasarım alanında son yıllarda ivme kazanmaya başlamıştır.  
Sürdürülebilirlik, mimaride aslında en temel girdilerden biridir. Fakat her ne kadar 
konu mimarlık alanında önem kazanmaya başlamış olsa da, tasarım eğitimi veren 
üniversitelerin müfredatları incelendiğinde, bu durumun henüz genel olarak müfredat 
özeline kadar inmediği görülmektedir. Üniversitelerin, eski zamanlardan beri 
süregelen geleneksel anlayış ve kurguları nedeniyle değişime ayak uydurmakta 
zorlanması, bu konu hakkında yeterince deneyimli akademik personelin olmaması, 
konunun Türkiye’de yeni ortaya çıkmaya başlaması gibi nedenler sürdürülebilirlik 
kavramının eğitime indirgenmesine engel olan faktörler arasındadır. Fakat şu da 
unutulmamalıdır ki toplumların en önemli görevlerinden biri, bilinçli ve çevreci bireyler 
yetiştirmektir. Yeni nesillere yaşanılır ve sürdürülebilir bir ekosistem bırakmak ne 
derece önemliyse, bu bilinci genç nesillere özellikle meslekleri üzerine aldıkları eğitim 
esnasında aşılamak da bir o kadar önemlidir. Bu da ancak eğitim kurumlarında 
sağlanabilir. 

Bu nedenle bu çalışmada; sürdürülebilirlik kavramı ve eğitimdeki yerinden 
bahsedilecek, üniversite müfredatlarındaki yeri araştırılacak ve sürdürülebilir tasarım 
eğitiminde olması gereken ana başlıklar hakkında öneriler sunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Tasarım, Mimarlık, Tasarım Eğitimi 
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Büşra KURT, Arş. Gör. Dr., İstanbul Rumeli Üniversitesi 
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ÖZET 

Türkiye’de iç mimarlık eğitimi iki önemli kurumla başlamıştır. Bunlar; “Mekteb-i 
Sanayi-i Nefise-i Şâhâne”(1882), bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu yani Marmara Üniversitesi’dir 
(1957). 1985 yılına kadar yalnızca bu iki kurumda İç Mimarlık lisans eğitimi verilmiştir. 
Sonrasında ise, Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (1985) ve 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (1987) 
bölümlerinin kurulmuştur. Bu dört okul bugün dahi Türkiye’deki iç mimarlık eğitimine 
yön verir niteliktedir. Diğer taraftan 2000 yılına kadar yalnızca 14 okulda iç mimarlık 
eğitimi veriliyorken, sonrasında bu sayı hızla artmıştır. 2019 Yükseköğretim Program 
Atlası verilerine göre, 69’ü Türkiye’de ve 5’i de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
olmak üzere toplam 74 okulda iki farklı isim altında iç mimarlık eğitimi verilmektedir. 
Türkiye’de SAY taban puanı ile öğrenci alan 33 adet iç mimarlık bölümü ve EA taban 
puanı ile öğrenci alan 36 adet iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü bulunmaktadır. 

Bölümlerin öğrenci aldıkları taban puan alanı, bağlı oldukları fakülteler ve ilişkili 
oldukları diğer tasarım disiplinleri kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Bu 
durum müfredatlar, ders içerikleri ve işleyişleri başta olmak üzere birçok konuda 
çeşitliliği beraberinde getirmektedir. Bu çalışma kapsamında ise, Türkiye’deki 
İçmimarlık eğitiminin geçmişi ve güncel durumuna yönelik genel bir çerçeve ortaya 
koymak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, YÖK-ATLAS 2019 – 2020 verilerinin 
analizi ile çıkarımlar yapılmakta ve yürütülmekte olan kapsamlı bir araştırmanın ilk 
sonuçları paylaşılmaktadır. 
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TASARIM EĞİTİMİNDE ÖNCÜL UYGULAMALAR 
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selenorta@ayvansaray.edu.tr 

 

ÖZET 

Her ne kadar eski zamanlarda geleneksel sistemlerde tasarım alanında fiziksel ürün 
ön planda olsa da, değişen dünya ile birlikte bu tutum ve düşünce de değişiklik 
göstermiştir. Günümüz dünyasında, tasarım denildiği zaman artık sadece fiziksel 
ürün anlaşılmamakta, bunun yanı sıra etkileşim, deneyim tasarımı, organizasyonel 
yapı gibi farklı kavramlarla birlikte bir bütün olarak düşünülmektedir. Günümüz 
tasarım anlayışı geçmişe oranla daha kompleks ve zorlu olduğundan, bu durum 
değişen sürece adapte olacak şekilde tasarım eğitiminde de değişimi beraberinde 
getirmektedir. 

Son zamanlarda üniversitelerde ve mimarlık okullarında tasarım eğitimini geliştirmek 
üzere önemli çalışmalar yapılmıştır. Tasarım eğitiminde yeni yöntemlerle, bilimsel 
bilgi ve sosyal sorumluluk kavramlarıyla mimarlığın sanatsal bakış açısını 
zenginleştirmek amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirliğin sağlanması ve 
çevresel kaygılar da bilimsel ve teknik eğitimin önemini arttırmış, sosyal bilimler de 
tasarım anlayışında ve eğitiminde rol oynamaya başlamıştır. Eğitimde kaliteyi 
yükseltmek ve uluslararası platformlara taşımak için tasarım eğitiminin çağın 
gerektirdiği konuları kapsayacak ve öğrencinin profesyonel gelişimini destekleyecek 
şekilde olması şarttır.  

Belirtilen sebeplerle özellikle mimarlık alanında, dünyada kendini kanıtlamış, bu 
alanda isim yapmış üniversitelerin eğitim modellerinin incelenmesi, bu yöntemlerin 
Türk üniversitelerine entegrasyonu açısından önem taşımaktadır. Bu yazının amacı, 
QS World Rankings by Subject listesinde alanında üst sıralarda yer alan 
Massachusetts Institute of Technology, Delft University of Technology, Swiss Federal 
Institute of Technology, University of California Berkeley, Harvard University, 
Politecnico di Milano gibi üniversiteler üzerinden tasarım eğitimi yapısı, müfredatı ve 
yönteminin incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Eğitim, QS, Örnek Uygulamalar 
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İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE TASARIM 

YAKLAŞIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
Vedat CANER, Öğr. Gör. Beykent Üniversitesi 

vedatcaner@beykent.edu.tr 

 

ÖZET 

Ülkemizde, 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nda iş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüme 
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren 
olay; meslek hastalığı, mesleki risklere maruz kalma sonucu ortaya çıkan hastalık 
şeklinde tanımlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistik yıllıklarında 2019 yılına ait 
5510 Sayılı Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki Sigortalılardan İş Kazası Geçiren 
veya Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalı Sayılarının Ekonomik Faaliyet ve Cinsiyete 
Göre Dağılımı tablosunda yer alan veriler, ülkemizdeki tüm faaliyet alanlarında iş 
kazası ve meslek hastalığı olgularının yüksek bir oranda seyrettiğini ortaya 
koymaktadır. İşçi açısından, işveren açısından ve ülke ekonomisi açısından farklı 
etkileri bulunan iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi süreçlerinde 
mühendislik önlemleri önemli bir yer tutmaktadır. Tehlike maruziyetinin ortadan 
kaldırılması için, işyerinin yürütülecek işe uygun olarak tasarımı; yapılacak işte 
kullanılacak tüm araç ve ekipmanların tasarımı; iş uygulama süreçlerinde işin işçiye 
uydurulması için yapılacak tasarımsal iyileştirme çalışmaları; tozlu çalışma 
ortamlarında kurulacak havalandırma sistemlerinin tasarımı, kullanılacak maskelerin 
tasarımı; gürültülü çalışma ortamında kişide ve ortamda koruma yöntemlerinde 
kullanılacak kulak koruyucuların tasarımı, yalıtım yöntemi olan perdeleme tasarımı; 
kimyasallarla yapılan çalışmalarda kullanılacak koruyucu önlük, gözlük ve eldiven 
ürünlerinin tasarımı; yüksekten düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılacak 
emniyet kemerlerinin tasarımı; baş koruyucu gerektirecek tehlikelerin bulunduğu iş 
sahalarında kullanılacak baret, şapka ürünlerinin tasarımı; ayak koruyucu 
gerektirecek iş sahalarında çelik burunlu-çelik tabanlı-çelik topuklu iş ayakkabılarının 
tasarımı; görünür ışığın yetersiz olduğu iş sahalarında reflektörlü yelek tasarımı gibi 
örnekler alınacak mühendislik önlemlerinde tasarım uygulamalarının önemini 
göstermektedir. Bu bilgiler ışığında araştırmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği 
süreçlerinde tehlikelerden kaynaklanan risklerin önlenmesinde tasarım yaklaşımı ve 
uygulamalarının iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine ne gibi katkılar 
sağladığının araştırılmasıdır. Yapılan araştırma sonucunda özellikle bina inşaatı, 
fabrikasyon metal ürünleri imalatı ve taşımacılık sektörlerinde uygulanan tasarım 
uygulamalarının makine kaynaklı iş kazalarını ve fiziksel etkenlere bağlı oluşan 
meslek hastalıklarını önemli ölçüde önlediği görülmüştür. Ülkemizde iş güvenliği 
kültürünün olgunlaştırılması ve yaygınlaştırılması da yine tasarımsal uygulamaların 
tüm faaliyet kollarına entegre edilmesiyle hız kazanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Meslek Hastalığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Mühendislik, Tasarım 
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ÖZET 

Genel olarak iletişim bilgi alış-verişidir. Görsel iletişim ise; duygu ve düşüncenin 
simge, sözcük, renk vb. ögelerle yaratıcı bir süreçle oluşturulan tasarımlarda 
kullanımıdır. Günümüzde tanıtım ve iletişim alanlarında, ortaya çıkan yeni medyalar 
kendi dinamiklerini oluşturduklarından eski iletişim yöntemlerinden basılı yayınlar 
yetersiz ve günlük yaşam hızında geri kalmaya, dijital teknolojiler ise ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Çevreci yaklaşımlar ve kaynakların verimli kullanımı açısından 
duyarlılıkların artmasıyla birçok alanda iletişim dijital ortama yönelmiştir. Bunun 
sonucunda yeni medyalar kendi simgelerini oluşturmuş ve bu simgeler günlük 
hayatta tanınır hale gelmiştir. Tasarımların dijital ortamda hızlıca yayılımlarıyla bu 
medyaların kelimeleri ya da simgeleri de sözlü iletişimde yerlerini alarak günlük 
hayatta kullanılmaya başlanmıştır. Ancak günümüzde görsel iletişimi ve ilgili ileti 
araçlarını kullanarak tasarımlarını ortaya koyan fakat bu alanda yeterli temel bilgiye 
sahip olmayan kişilerin çalışmaları toplum algısı üzerinde yanlış etkiler 
oluşturabilmektedir. Tasarımcıların çalışmalarında kullandıkları simgelerin anlamları, 
tarihi geçmişleri, kültürel kabulleri ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmadan bu simgeleri 
kullanmaları farklı algılara sebep olmaktadır. Özellikle kültürel ve manevi 
hassasiyetleri ifade eden simgelerin yerinde kullanılmaması iletişimde verilmek 
istenilen mesajın verilememesine, yanlış algılanmasına ve dijital ortamda hızla 
yayılan görsel anlam kirliliğine neden olmaktadır. Günlük yaşamda da ifadelerin, 
simgelerin yer aldığı tasarım araçlarının (örn: bilgilendirme tabelaları) bilinçsizce 
tasarımı ve kullanımı önemli bir sorun olarak yaşam alanlarımızda karşımıza 
çıkmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi; insanların ihtiyaçlarını ve fikirlerini kısa 
sürede görsellikle ve ilgili iletişim teknolojileriyle hedef kitleye iletme ihtiyacı olup, 
ekonomik kaygılar sebebiyle en kısa ve ucuz yolla bu ihtiyacın çözümlenmesi 
çabasıdır. Evrensel bir iletişim dili olan görsel iletişimin öneminin ve toplum 
üzerindeki etkilerinin çok iyi kavranması önemlidir. Simgelerin amaç dışı ve 
bilinçsizce kullanımlarının sosyal anlamda sorun yaratabileceği göz önüne 
alındığında, toplumsal farkındalık ve görsel kültürün doğru bir şekilde 
oluşturulmasında tasarımcıların önemli bir rol üstlendiği görülmektedir.                Bu 
bağlamda tasarım eğitimi veren kurumlarda görsel iletişim dersinin eğitim 
müfredatlarına eklenmesi oldukça önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: İletişim, Görsel İletişim, Tasarım Eğitimi, Teknoloji. 
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ÖZET 

18. Yüzyılda Sanayi Devrimi ile değişen toplum yapıları sanatta yeni alanlar 
oluşturmaya başladı. Endüstri ile teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmeler ve üretici 
rekabeti grafik tasarımının gittikçe daha çok hayatımıza girmesine neden oldu. Grafik 
tasarımının sanattan ayrıcalığı, sanatı, tasarımı ve kültürel kimliği temsil ederken 
büyük manipülasyon ve ikna gücüne sahip olması ile son yüzyıllarda cazibeli bir alan 
hale geldi. 1960 ve 70’li yıllardan itibaren, medyanın modern toplumda “temsil aracı” 
ve “ideolojik kontrol kurumu” olarak tanımlanmasıyla beraber feministler ve erkek 
egemen medya, kadınları etkileme ve kadınlara yönelik toplumsal tutumlar 
konusunda popüler kültürün önemini fark etmeye başladılar.  

Bu çalışmada kadınların tarihsel açıdan sosyal hayatta değişen rollerini ortaya 
koymak açısından Yaratılış Öyküsünde ilk kadın olarak nitelendirilen Havva 
imgesinin tasarımlarda kullanılan betimlemeler ikonografik açıdan incelenmektedir. 
Mitolojik unsurlar taşıyan bu öyküde, ilk kadın kimlikleri olarak iki zıt karakter olan 
Havva ve Lilith üzerine odaklanılmış ve araştırma sonucunda elde edilen veriler 
ışığında Havva’nın modern dünyadaki varlığı sorgulanmıştır. Özellikle, 20. yüzyıl 
tarihinden bu yana başvuru yapmış markaların ürün kategorilerinin döküm 
sonucunda ortaya çıkan tablo, geçtiğimiz yüzyılın kimlik konumlandırması açısından 
önemli rol oynadığını göstermektedir. 

Tarihi çağlardan bu yana karşılaştırıldığında, Modern Çağlarda sanatçıların kendi 
toplumsal yapıları üzerinden bireysel anlatımları ile özgür alanlar oluştuğu görülüyor. 
Bu süreçle beraber sanatçı ve tasarımcıların kadın imgelemelerinde kişisel algı, hatta 
beklentilerinin ortaya konulduğuna şahitlik edilebilir. Sanayi Devrimi ile grafik 
sanatların görsel sanatlardaki gücü devreye girdiği için reklam imaj kampanyaları ve 
özellikle logo tasarımları Uluslararası Marka Veritabanı üzerinden arşivlenip tablolar 
geliştirildi.  

Bu çalışmanın amacı, yaşadığı çağın sosyolojik değişiminin okunmasında bize ayna 
olan sanatçıların, Yaratılış Öyküsünün görsel temsillerdeki ilk kadına dair ikonografik 
kullanımları üzerinden 21. yüzyıl kadınının toplumdaki yerini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Kadın İmgesi, Havva, İkonografi, Medya 
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YARATICI GIDA ETİKETİ TASARIMLARI: MUZ ETİKETİ ÖRNEĞİ 
Gamze SÜRCAN, Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 
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ÖZET 

Gıda etiketi, ürünün üzerinde bulunan ve onunla ilgili tanımlayıcı unsurları içeren bir 
işarettir. Amacı tüketiciyi ürün hakkında bilgilendirmektir. Devletlerin çıkardığı 
kodeksler gereği etiketlerin üzerine yazılması gereken zorunlu bilgiler belirlenmiştir. 
Muzların kabuklarının üzerine yapıştırılan ve genellile posta pulu büyüklüğünde olan 
etiketler de bunlardan biridir. Bu etiketleri diğerlerinden ayıran en büyük özellik 
yaratıcı tasarımlarıdır. Ürünün ve üretici firmanın adı, logosu, menşei ülke  gibi genel 
bilgilendirmelerin dışında muz etiketlerinde değişik bir çok konuya rastlanmaktadır. 
Dört binden fazla muz üreticisi; spor, olimpiyatlar, ülke bayrakları, harfler, sayılar, 
çiçekler, özel günler, sinema ve bunun gibi yüzlerce değişik konseptte etiketler 
tasarlayıp muzlarını ihrac ederek bunları dünyanın dört bir yanına yaymaktadır. Bu 
tasarımlar tüketicilerle birlikte koleksiyonerlerin de ilgisini çekmiş ve küçük sanat 
eseri olarak saydıkları bu etiketleri toplamaya başlamışlardır. Böylece yaratıcı etiket 
tasarımları ile muz üreticileri ürünlerini daha cezbedici hale getirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Etiketleme, Tasarım, Yaratıcı Tasarım 
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KİTAP KAPAĞI TASARIMINDA PUL 
Bahadır ELAL, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 
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ÖZET 

Kitap kapağı okurun kitap ile ilgilenmesini sağlayan ilk ögedir. Okura verilen ilk mesaj 
kitabın kapağı ile ulaşır. Okur, kitabın adından önce kapağı ile içerik hakkında fikir 
edinmeye başlar. Tasarımın içerikle uyumlu olmasının yanı sıra okuyucuda merak 
uyandırması da gerekmektedir. Posta pulu içerdiği grafik ögeler, resimler ve yazılar 
ile koleksiyon amaçlı kullanımının ötesinde propaganda ve eğitim amaçlarıyla 
kullanılmaktadır. Posta pulları kendi içinde kuralları olan bir tasarımdır, kitap 
tasarımında kullanıldığı örnekler üç kategoriye ayrılarak incelenmiştir bunlar: 

1. Kitap kapağında, yayınlanmış/kullanılmış bir pulun olduğu gibi kitap kapağında 
kullanılması 

2. Pul ögelerinden yararlanılarak kitap kapağının tasarlanması 

3. Yayınlanmış/kullanılmış bir pulun manipülasyonu ile kitap kapağının tasarlanması 

Çalışmada posta pulunun estiğinin yanı sıra verdiği mesaj ile de kitap kapağında 
değerlendirildiği tartışılmıştır. Tasarım uygulamaları eğitiminde, posta pulu 
çalışmalarının, tipografi, kompozisyon renk, mesaj ve içerik bakımından uygulama 
olanakları sağladığı vurgulanmıştır. 
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LARRY SHİNER’İN PERSPEKTİFİNDEN SANAT VE ZANAAT İLİŞKİSİ 
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ÖZET 

Sanat ve zanaat kavramları insanlık tarih boyunca farklı kültürler tarafından farklı 
biçimlerde ortaya konulmuştur. İnsanlık serüveninin tarihsel gelişimi içerisinde bir 
pratik olarak sanat ve zanaat kavramları “bir kültürel tarih” in ürünü olarak ortaya 
çıkmıştır. Sanat bilinen her insan toplumunda var olan bir olgu olarak yaratıcıları 
tarafından yüksek derecede estetik ilgi ile kendisine biriciklik bahşedilen nesnelerden, 
günümüze ulaşan modern performanslara kadar uzanan geniş bir form alanı içinde 
var olmaktadır. Günümüzden bakıldığında sanat ve tasarım dünyasında tarihsel ve 
kurumsal işleyişin, ekonomik sistemlerin, toplumsal yapıların varlığı kaçınılmaz 
derecede önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu makale Larry Shiner’in düşüncelerinden 
yararlanarak sanat ve zanaat ilişkisini tarihsel olarak gelişen bir kavram olarak nasıl 
gördüğümüze ve ne anlama geldiğini keşfetme girişimi olarak okuma girişimi olarak 
konumlanmaktadır. Larry Shiner’in fikirleri kapsamında sanat ve zanaat ilişkisi bir tür 
sanatın soy kütüğü incelemesi, kültürel kurumsal mücadelenin ürünü olarak 
incelemeyi amaçlamaktadır. 
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