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ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’nin Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü, 2 May›s 1979’da kurulmufl ve 12 Aral›k 1979’da e¤itim etkinliklerine bafllam›flt›r. Kuruluflun arka plan›nda çeflitli
faktörlerin etkin olduklar› bir gerçektir. Bunlar› yönetimsel e¤ilimler, ön çal›flmalar ve
kurulufl çal›flmalar› olarak toparlamak mümkündür.

Yönetimsel E¤ilimler
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi 1956 y›l›nda mimarl›k disiplinine yönelik bir enstitü olarak
kurulmufl, ancak k›sa sürede bir üniversiteye dönüfltürülmüfl ve kapsam› baz› mühendislik
disiplinlerinin de eklenmesi ile geniflletilmifltir. Daha bu ilk y›llarda üniversite yönetiminin
bir endüstri tasar›m› program›n›n bafllat›lmas› için düflünceler üretti¤i izlenmektedir.
Örne¤in dan›flman, Prof. Holmes Perkins’in 1957’de haz›rlad›¤› geliflme plan›nda Mimarl›k
Fakültesi alt›nda bu program yer almaktad›r. Yönetimin bu konuda belli bir kararl›l›k içinde
oldu¤u örne¤in 1959’da Robert Matters taraf›ndan Mimarl›k Fakülesi Dekanl›¤›’na yaz›lan
öneri yaz›s›nda ya da International Cooperation Administration ve Birleflmifl Milletler gibi
kurulufllar nezdinde yap›lan kaynak aray›fllar›nda görülmektedir. 1960’l› y›llar›n bafllar›nda
program›n kuruluflu için belli kaynaklar›n ayr›lmas›, Mimarl›k Fakültesi’nden baz› ö¤retim
üyelerinin yurt d›fl›nda inceleme gezilerine gitmeleri, bu disiplinin önemli kifliliklerinden
Raymond Loewy’nin Mimarl›k Fakültesi’ni ziyaretinin sa¤lanmas› bu kapsamdaki
gayretlerin süregeldi¤ine iflaret etmektedir.
Yönetimin en kararl› ad›m› program›n aç›lmas›ndan sorumlu olarak bir uzman› 1969 sonlar›nda görevlendirmesinde izlenmektedir. Prof. David K. Munro üniversitenin Agency for
International Development (AID)’den sa¤lad›¤› destekle üç y›l üniversitede görev yapm›fl,
organizasyon ve e¤itim etkinliklerinde bulunmufltur. Ancak, dönemin rektörü Say›n Kemal
Kurdafl’›n ifadesi ile, gerekli flartlar elde edilemedi¤i için kurulufl süreci gerçekleflememifltir.
1970’li y›llar›n ortalar›nda da program›n bafllat›lmas› için Alman Hükümeti Teknik Yard›m
Program›’ndan yararlan›lmas› gibi çeflitli giriflimlerin devam etti¤i ancak sonuç al›namad›¤›
görülmektedir. Bu anlamda kararl› bir ad›m 1978 y›l›nda Mimarl›k Fakültesi Dekanl›¤›
taraf›ndan at›lm›fl, d›fl kaynaklara ba¤›ml›l›¤› ön görmeyen bir endüstri tasar›m› e¤itimi
program› önerisi Üniversite Akademik Konseyi’ne iletilmifl ve olumlu cevap al›nm›flt›r.
Sonuçta Akademik Konsey’in 2 May›s 1979’da ald›¤› bir kararla ODTÜ Mimarl›k Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü’nün kuruluflu gerçekleflmifltir.
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Ön Çal›flmalar
Bölümün bugünkü prati¤inin temellerini ön çal›flmalarda ve kurulufl çal›flmalar›nda izlemek mümkündür.
Bölümün e¤itime yaklafl›m› ve program niteliklerine yönelik somut ön çal›flmalar 19691972 y›llar› aras›nda Prof. David K. Munro taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Prof. Munro
fakültede görevlendirilmesini takiben mimarlara yönelik endüstri tasar›m› uzmanl›¤› için iki
y›ll›k bir yüksek lisans program› tasar›m›na bafllam›flt›r. Bu program›n içeri¤inin
oluflmas›nda hangi kaynaklar› kulland›¤› bilinmemekle beraber daha önce üstlendi¤i benzer program oluflturma tecrübelerinden yararland›¤›n› kabul etmek do¤ru olur. Kendisi
ayr›ca Türkiye’de oluflturulacak bir program›n kurumsal iliflkileri hakk›nda birikim
sa¤lamak üzere çeflitli sanayi kurulufllar›, devlet kurulufllar› ve uluslararas› kurulufllarla
görüflmelerde bulunmufl ve program› Türkiye’nin profiline uydurmak için gerekli gördü¤ü
inceleme ve çal›flmalar› yapm›flt›r.
Prof. Munro’nun öngördü¤ü programda dört dönem içinde üç proje çal›flmas›, bir tez
çal›flmas› ve tasar›m tarihine, ekonomiye, üretim yöntemlerine, pazarlamaya, sosyolojiye ve
davran›fl bilimlerine yönelik dersler yan›s›ra sanayi ile iflbirli¤i etkinlikleri yer almaktayd›.

fiekil: 1
ODTÜ Akademik Konseyine sunulan
Kurulufl Raporu’nun kapa¤›
.

Prof Munro’nun ayr›l›fl›n› takiben konu bir anlamda ask›ya al›nm›fl ve bölümün oluflmas›
için somut görevlendirmeler ve programl› çal›flmalar olmamas›na karfl›l›k Prof. Munro’nun
kald›¤› sürede kendisi ile çal›flan ve bölüm kuruldu¤unda oluflacak kadroda yer almalar›,
gayri resmi olsa da öngörülmüfl olan asistanlar Mehmet Asatekin ve Güner Mutaf, olas› bir
program›n nitelikleri, içeri¤i ve altyap› gereksinimleri üzerinde çeflitli çal›flmalarda bulunmufllard›r. Bu çerçevede Mehmet Asatekin’in devlet bursuyla gitti¤i ‹talya’da ve sonra
ziyaret etti¤i ‹ngiliz ve Hollanda’daki tasar›m bölümlerinde ve Güner
Mutaf’›n Danimarka’da yapt›¤› tasar›m e¤itimi çal›flmalar›nda yapt›klar›
gözlem ve incelemelerden söz etmek gerekir.

Kurulufl Çal›flmalar›:
1978 y›l› bafllar›nda Mimarl›k Fakültesi Dekanl›¤›’n›n üniversite
yönetimi ile yapt›¤› görüflmeler bölümün kurulmas› için olumlu ortam ve
koflullar›n olufltu¤unu göstermifltir. Ancak üniversite yönetimi kurulacak
bölümün dört y›ll›k bir lisans program› olmas› görüfl ve tercihini de bu
görüflmelerde ortaya koymufltur. Bir di¤er görüfl, kurulufl haz›rl›klar›n›n
olas› en k›sa sürede tamamlanarak Akademik Konsey’e sunulmas›
yönünde olmufltur.
Bu geliflmeler sonucu Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Mustafa Pultar
daha önceki çal›flmalar›n› bildi¤i Güner Mutaf ve Mehmet Asatekin’i bir
endüstri tasar›m› lisans program›n› haz›rlamakla görevlendirmifltir.
Haz›rlanan program, endüstri tasar›m›n›n ne oldu¤unu, endüstri tasar›m›
e¤itiminin nitelikleri, endüstri tasar›m›n›n Türkiye’deki konumu
irdeleyen bafll›klar› da içeren bir kitapç›k halinde üniversite yönetimine
sunulmufltur.
Kitapç›kta yer alan gerekçede Devlet Planlama Teflkilat›’n›n raporlar›na,
endüstri tasar›m›n›n ihracat›n ve genelde ekonominin geliflmesine olan
etkilerine de¤inilmifltir. Bunun yan› s›ra endüstri tasar›m› disiplininin
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gerek tarihsel aç›dan, gerekse de organik iliflkiler çerçevesinde mimarl›k disiplini ile olan
yak›nl›¤› belirtilerek bu program›n niçin Mimarl›k Fakültesi çat›s› alt›nda yer almas› gere¤i
aç›klanm›flt›r.
Kitapç›kta verilen program ve ayr›nt›lar›nda özellikle ICSID’in 1964’de Bruges, 1965’de
Ulm ve 1967’de Syracuse’de yapt›¤› “Education of Industrial Designers” seminerleri dokümanlar›ndaki sonuç ve önerilere referansta bulunulmufltur. Gerçekten de bu öneriler program›n biçimlenmesinde karar verici olmufl, gerek derslerin tipolojileri ve konular›n›n saptanmas›nda, gerekse de bunlar›n dört y›ll›k e¤itim sürecine yay›lmalar›nda dikkate
al›nm›fllard›r. Buna göre dersler, “bilgi birikimi dersleri” (fizik, ergonomi, psikoloji,
malzeme, vb), “iletiflim dersleri” (çizim, model yap›m›, vb) ve “tasar›m dersleri”
(projeler) olarak üç ana bafll›kta ele al›nm›fl ve dört y›ll›k sürecin bafl›nda bilgi birikimi ve
iletiflim derslerine a¤›rl›k verilerek tasar›m dersinin k›s›tl› tutulmas›, y›llar artt›kça bu oran›n
tam tersine dönmesi ve son dönemde tamamen tasar›m a¤›rl›kl› bir içeri¤e ulaflmas›
öngörülmüfltür. Bilgi birikimi derslerinin ad› geçen dokümanda verilen bafll›klar› ile o
dönemde ODTÜ fakültelerinde verilmekte olan dersler aras›nda bir karfl›laflt›rma yap›lm›fl
ve kampus üniversitesi olma avantaj›n›n kullan›larak ö¤rencilerin baz› dersleri di¤er bölüm
programlar›ndan alabilecekleri belirtilmifltir.
Kitapç›kta de¤inilen önemli bir prensip flöyle ifade edilmifltir: “... Endüstri tasar›m› gibi ilgi alan›
çok genifl bir u¤rafl› dal›n›n e¤itiminde uzmanlaflmaya yönelmek son derece yanl›fl olur. Aksine
ö¤renciye temel becerileri ... kazand›racak bir e¤itim modeli üzerinde durulmal›d›r. ...
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fiekil: 2
1979-80 Akademik Y›l›nda
yeni EÜTB’ne ö¤renci kabul
edilece¤ine dair duyuru.
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fiekil: 3
‹lk iki dönem ö¤rencilerinin
2. ve 3. s›n›flarda yapt›klar›
projelerden üç örnek.

[örne¤in] tasar›m stüdyolar›nda özellikle ilk y›llarda
çözümlerden çok problemin tan›m›na a¤›rl›k verilece¤i,
teknik derslerde ise, her an güncelli¤ini ve geçerlili¤ini
yitiren bilgiler yerine, bu bilgiler ›fl›¤›nda ileriye dönük
haz›rl›klar a¤›rl›k kazanacakt›r”. Zaman zaman turistik
üretimin öncelik almas› veya geliflmekte olan ülkelerde
tarihsel geliflim paralelinde bir e¤itim
verilmesi gibi
görüfllerin a¤›rl›k kazand›¤› bir dönemde, özellikle
Türkiye’deki sanayi yap›laflmas›n›n nas›l geliflece¤i de bilinmezken, bu tür bir yaklafl›m›n önemli bir karar oldu¤u
bugün daha iyi anlafl›lmaktad›r.

Kurulufl ve ilk y›llar:
Bafllang›çta de¤inilen Akademik Konsey karar› ve kuruluflun resmen gerçekleflmesinden sonra Ö¤r. Gör.
Mehmet Asatekin bölüm baflkan› olarak görevlendirilmifl
ve çok h›zl› bir yap›lanmay› takiben Aral›k 1979’da ilk
ö¤renciler e¤itime bafllam›fllard›r (O y›l ODTÜ, bir önceki y›l›n ikinci dönemini yaz sonuna erteledi¤i için, e¤itim
y›l›na ekimde de¤il aral›kta bafllam›flt›). Bu bafllang›çta,
16 kiflilik ö¤renci say›s›na karfl›l›k Mimarl›k
Bölümü’nden yard›mc› ö¤retim üyesi olarak katk›da bulunan bir kifliye ilaveten iki kiflilik
bir e¤itim kadrosu vard›r.
Bölüm bir sonraki e¤itim y›l› 1980-81’de ÖSYS ile 30 ö¤renci kabul eder. Daha sonraki iki
y›lda bu rakam artarak 55 kifliye, daha sonra da 60 kifliye ulaflacakt›r.
‹lk y›l›n bafll›ca u¤rafl› bir sonraki y›l için program› kesinlefltirmek ve aç›lacak dersler için
ö¤retim kadrosunu oluflturmakt›r. Birinci s›n›f için bafllan›lan temel tasar›m, teknik çizim,
endüstri tasar›m›na girifl, matematik ve fizik derslerinden oluflan program ikinci y›l da
devam edecektir. ‹kinci s›n›f için ilk y›l düflünülen endüstri tasar›m›, grafik tasar›m, uygarl›k
tarihi, statik, mekanik ve malzeme/üretim yöntemleri derslerinden oluflan program de¤ifltirilerek endüstri tasar›m›, istatistik, statik, mukavemet, antropoloji, sosyoloji, malzeme/üretim
yöntemleri derslerini içerir hale getirilmifltir. Bu program üçüncü y›l da uygulanacak, ancak
bir sonraki y›l, 1982-83 e¤itim y›l›nda tekrar de¤ifltirilecektir. Bu de¤iflikliklerin arkas›nda
ilk bak›flta üniversitenin ders imkanlar› (di¤er bölümlerden al›nabilecek dersler) ve temin
edilen ö¤retim kadrosunun yap›s›n›n bulundu¤u kabul edilebilirse de s›nav ile gelen ö¤renci
profilinin bilgi birikimleri, motivasyonlar› ve yöneliflleri de rol oynamaktad›r.

‹lk y›llar e¤itim ve programlaman›n yan› s›ra bölümün kurumsallaflmas› için gerekli görülen
di¤er etkinliklerin de ilk hareketlerinin görüldü¤ü y›llar olmufltur. Bunlardan en önde geleni
uluslararas› iliflkilerin bafllamas› için ad›mlar›n at›lmas›d›r. Bu çerçevede ICSID ile temasa
geçilmifl ve ilk etapta ICSID World Design Schools Service’e üye olunmufltur. Her ne kadar
ICSID’in bu servisi çok yaflamam›flsa da, kurulan bu iliflki sonucu Bölüm, 1980 y›l›nda
Milano’da yap›lan Birinci Akdeniz Bölgesel Toplant›s›’na davet edilmifltir. Bu toplant›da
geliflen görüflmelerde ICSID Genel Sekreteri taraf›ndan Bölüm’ün “associate member”
olmas› için baflvurusu teflvik edilmifl, baflvuruyu takiben de Bölüm, 1981 y›l›ndaki ICSID
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Genel Kurulu’nda üyeli¤e kabul edilmifltir. Takibeden yirmi y›l boyunca Bölüm, ICSID’in
Türkiye’deki tek üyesi olmufltur.
‹lk y›llarda bafllanan bir di¤er uluslararas› etkinlik yurt d›fl›ndan k›sa ve uzun süreli ö¤retim
üyesi getirmeye yönelmifltir. Nitekim, Fullbright taraf›ndan görevlendirilen Prof. Wayne
Champion 1980’de iki hafta süre ile e¤itime katk›da bulunmufl, Hollanda Büyük Elçili¤i
Delft’den bir ö¤retim üyesinin bir haftal›k ziyaretini onaylam›flsa da olay
gerçekleflmemifl, ‹talyan Kültür Bakanl›¤› ise yaz aylar›nda “Design Italiano Sergisi”nin
ODTÜ kampüsünde aç›lmas›n› sa¤lam›flt›r.
Kuflkusuz ilk y›llar›n temel sorunu endüstri tasar›m› kavram›n›n Türkiye için yeni (ve Türk
toplumuna, Türk sanayiine ne denli yabanc›) bir kavram olmas›ndan kaynaklanmakta idi.
Bu sorun bir yandan ö¤renci motivasyonu ve bilincini, bir yandan devlet ve sanayi ile olas›
kurumsal iliflkileri etkilemifl ve ayr›ca Bölüm’ün Türk toplumunda endüstri tasar›m›
bilincini gelifltirmekle yükümlü olmas›n› duyumsamas›na, enerjisinin ve zaten k›s›tl› olan
imkanlar›n›n bir bölümünü bu kanala aktarmas›na neden olmufltur.
Ve sonra ... :
‹lk y›llardan bu güne yans›yanlar nedir? Bunu Bölüm’ün bugünkü kadrosunda ve
Türkiye’nin bugünkü endüstri tasar›m› peyzaj›nda izlemek mümkündür.
‹lk dört-befl y›l›n ö¤renci listesine bak›ld›¤›nda 1994’den sonra bölüm baflkanl›¤› yaparak
Bölüm’ü bugünkü ayr›cal›kl› konumuna tafl›yan Say›n Çi¤dem Erbu¤’un, Say›n Gülay
Hasdo¤an’›n ve Say›n Fatma (fianl›) Korkut’un isimleri görülebilir.
Ayn› ilk dört-befl y›l›n ö¤renci listelerinde günümüz Türk endüstriyel tasar›m› ortam›n›n
oluflmas›nda ve varl›¤›nda etken olmufl isimlere de rastlan›r... Türkiye’deki ilk ba¤›ms›z
tasar›m ofislerinden ikisini kuran ve yaflatan Say›n Özlem Perflembe ve Say›n Gamze
(Türko¤lu) Güven, Paflabahçe ve Demirdöküm’de firmalar›n›n tasar›m etkinliklerine de¤erli
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fiekil: 4
10. Y›l Sergisi’nin duyurusunun
ön ve arka yüzleri.

ODTÜ Mimarl›k Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü “BAfiLANGIÇ NOTLARI”

katk›larda bulunan Say›n Emre Bozbeyli ve Say›n Sertaç Ersay›n, tak› deyince akla ilk gelen
isimlerden Say›n Ela Cindoruk ve Say›n Nazan Pak, tasar›m ve üretimleri ile uluslararas›
ortamda söz sahibi olan Say›n Renan Gökyay, ortama k›lg›sal ve kavramsal katk›lar› devam
eden Say›n Eray Makal ve Say›n Ali Bakova. Ve Türk endüstriyel tasar›m› ortam›n›n
kurumsallaflmas›nda katk›s› yads›namayacak Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu:
ETMK’n›n kurucular kadrosu. Ve Türkiye’deki di¤er endüstri tasar›m› bölümlerinin
oluflmas›nda rol alan ve bugün bölüm baflkanl›klar›n› yürüten Say›n Füsun (Do¤ramac›)
Curao¤lu ve Say›n Alpay Er.

Bu listelerin bir noktas›nda da Türkiye’den öte günümüz global tasar›m ortam›n›n dikkate
de¤er ismi Ayfle Birsel. Bölüm’ün Türk tasar›m etkinli¤ine olan katk›lar›n›n önemini daha
bafllang›çta tarifleyen Bölüm yönetimi, Bölüm’ün kuruluflunun 10. y›l›n› mezunlar›n›n
profesyonel çal›flmalar›n› topluma sunarak gerçeklefltirdi. Afiflini ilk dönem ö¤rencilerden
say›n Ak›n Düzak›n’›n tasarlad›¤› ve 18-28 Ekim 1989 tarihlerinde Ankara Devlet Güzel
Sanatlar Galerisi’nde aç›lan sergi, ilk y›llarda elde edilen birikimin bir yans›mas› oldu.

.....
Bafllang›ç notlar›n›n on senelik bir süreden çok daha az›n› kapsamas› gerekir. Dolay›s› ile
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü’nün ilk ad›mlar›n›n k›saca sergilenmesinin bu
noktada bitmesi do¤ru olacakt›r l
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