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DEKAN’IN MESAJI

IUE Faculty of Fine Arts and Design (FFAD) include five
design disciplines working together in harmony: Fashion
and Textile Design, Industrial Design, Visual Communication Design, Architecture, and Interior Architecture
and Environmental Design.
Our Faculty aims to train young designers who are creative, solution oriented, environmentally conscious, socially responsible, and nationally and globally competitive. Also, our programs seek to improve the students’
understanding of design at the same time as encouraging them to develop their own personal designer identities.
The distinction of our Faculty stems from the fact that it is
an interdisciplinary space which includes various areas
of expertise, such as economy, art, technology, culture,
communication, and management, and that the theory
of design is an autonomous academic field, which allows the development of education programs intended
for various areas of expertise.
As part of our integrated design education, the freshman students of five Departments take the “Art
and Design” studio together. Therefore, the students who begin basic design education can apply fundamental concepts of art and design to various areas during their undergraduate education. They can
transfer the technical and artistic aspects of design to a product within the framework of professional
requirements, and also, they can present the final product which is developed at the end of a design
process by using appropriate presentation tools. In this catalogue, our students present a selection of
their studio works, which they produced during one studio year. They also shared these works with us
in constantly updated exhibitions in the FFAD building.
I would like to express my sincere appreciation to all who contributed to the preparation of this catalogue, especially Tuğyan Aytaç-Dural, the coordinator of the Art and Design studio.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) birbiri ile bütünlük ve uyum içinde çalışan Moda ve Tekstil
Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı,
Mimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı olmak üzere beş
farklı tasarım disiplinini bünyesinde bulundurmaktadır.
Fakültemiz, yaratıcı, çözüm üreten, çevreye duyarlı,
endüstri ile yakın iletişimde, toplumsal, sorumlulukların
bilincinde, ulusal ve küresel anlamda tasarımı hedefleyen genç tasarımcıları sektöre kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, programlarımız öğrencilerin tasarım
vizyonunu geliştirirken, onları kendi kişisel tasarım kimliklerini oluşturmaya yönlendirmektedir.
Fakültemizin farklılığı, tasarımın ekonomi, sanat, teknoloji, kültür, iletişim ve yönetim gibi çok farklı uzmanlık alanlarını içeren disiplinlerarası bir alan olarak
benimsenmesi, tasarım kuramının kendi içinde özerk
bir akademik alan olması ve farklı uzmanlık alanlarına
yönelik eğitim programlarının geliştirilmesine olanak
sağlamasıdır.
Bütünleşik tasarım eğitiminin bir parçası olarak, fakültemizde birinci sınıfta beş bölümümüzün öğrencileri hep birlikte “ Sanat ve Tasarım” dersini almaktadırlar. Böylece Temel tasarım eğitimine başlayan
öğrenciler bundan sonraki eğitimlerinde sanat ve tasarıma yönelik temel kavramları farklı alanlarda uygulayabilmekte, tasarımın sanatsal ve teknik yönlerini mesleki gereklilikler çerçevesinde ürüne
aktarabilmekte, tasarım süreci sonunda elde edilen ürünü çeşitli tasarım araçlarını kullanarak sunabilmektedirler. Öğrencilerimiz bir yıl boyunca bu ders kapsamında ürettikleri projelerin bazılarını bu
katalogda sergilediler. Ayrıca yıl boyunca fakültede güncellenen sergilerle ürünlerini bizlerle paylaştılar.
Bu kataloğun hazırlanmasına katkıda bulunan dersin koordinatörü Tuğyan Aytaç-Dural başta olmak
üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun
Dean of Faculty of Fine Arts and Design

Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı
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“ART AND DESIGN”: THE LIFE OF AN INTEGRATED
DESIGN STUDIO

If we agree that “all the world’s a stage” as
Shakespeare once wrote, all that is performed in
this world can be imagined as a network of relations, and any “player” may have the potential to
grasp or at least sense the existence of this network through a “silent” language. Contemporary
design education which has been influenced, inspired, and to a great extent shaped by the much
celebrated Bauhaus is built upon the theories of
perception. Today, in spite of social, cultural and
geographical varieties across the globe and new
developments in information and digital technologies, it is still possible to talk about a “common
language” that is both relevant to and meaningful for all design disciplines. The emphasis on a
universal, common language however, is not to
deny the different interpretations of and competing approaches to the definition of the “design
problem.” On the contrary, it is this simultaneity
and the interdependence of contexts that enable
designers to acknowledge nuances and make
creative use of each unique contribution. This includes the most recent developments in computational design research.
Starting from this point of view, it is possible to
argue that the design activity as a whole follows
the rules of a “silent language” with different di-
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alects. It is important to learn its basic grammar
and apply this language on both tangible and intangible products, molding it according to each
specific situation. In Izmir University of Economics,
Faculty of Fine Arts and Design, first year students
of five different disciplines (Department of Architecture, Department of Interior Architecture and
Environmental Design, Department of Industrial
Design, Department of Fashion and Textile Design, and Department of Visual Communication
Design) take the same ART AND DESIGN STUDIO course. What connects these Departments is
the idea of integrated design education.
ART AND DESIGN STUDIO (FFD 101/FFD 102)
serves to establish the foundation of design education by introducing a series of problems related to approaching and solving a design problem. The course is a general introduction to the
design language and prepares the students for
more specific introductions to take place in each
department during the second year. It conveys
the basic design principles through comparison
of different disciplinary practices by “learning
by doing.” This means that there are no magic
textbooks. Instead, the students carry out various
projects and tasks in the studio or at home during
which they learn about a particular topic of design.

On completing the exercises, the works are discussed in a group format by the studio instructors in the so-called “feedback” sessions. These
discussions are intended to help the students see
and produce alternative design solutions and also
acquire the verbal language skills necessary to
communicate their design ideas and concepts to
others. Such experiences make them active participants in their basic design education. In doing
so, it is possible to create a larger space for collaborative learning and go beyond the limits of
the traditional models based on uncritical transmission of knowledge.
When they complete their two semester long design education, the students who succeed in ART
AND DESIGN STUDIO are expected to gain the
fundamental knowledge to apply the basic principles of art and design in different fields, plan the
main structural system of a design product, deter-

mine the relationship between the design product and its user(s), design the product at different
scales, transfer the artistic and technical aspects
of design into the product within the framework
of the requirements of the profession, relate the
design products with its environment and cultural
contexts, and finally, present the product of design
process using a variety of design tools. In the past
years, we have often observed the very positive
impacts of integrated design studio on the professional development of the students. This has
turned the challenge of designing exercises addressing a diverse array of students with varied
interests into an enjoyable and productive task.
This catalogue displays the results of our ongoing
teaching/learning experience at IEU by providing
snapshots from a selection of student works and
the everyday life at the studio.
Tuğyan Aytaç-Dural & Kıvanç Kılınç

REFERENCES AND SUGGESTED READINGS:
Nicolai Steino and Mine Özkar (eds.) Shaping Design Teaching: Exploring into the Teaching of Form (Aalborg University Press,
2013), 101-128.
Onur Yüce Gün (ed.) “Computational Design,” Dosya (Folder) 29, the Chamber of Architects of Turkey, Ankara Branch (November 2012).
Tuğyan Aytaç-Dural, Theatre-Architecture-Education: Theatre as a Paradigm for Introductory Architectural Design Education
(METU Faculty of Architecture Press, Ankara, 2002).
Tuğyan Aytaç-Dural, “Dönüş(tür)me Sürecinde Temel Tasarım Eğitimi” TMMOB Mimarlar Odası Dergisi, No. 293 (2000): 6266.
Rainer Wick and Gabriele D Grawe, Teaching at the Bauhaus (Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2000).
C. Greig Crysler, “Critical Pedagogy and Architectural Education,” Journal of Architectural Education, No. 48/4 (May 1995):
208-217.
Paul Zelanski and Mary Pat Fisher, Design Principles and Problems, 2nd edition, (South Melbourne, Victoria, Australia; Belmont,
CA: Wadsworth Publishing, 1995).
Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye (Berkeley and Los Angeles: University of California
Press, 1974).
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“SANAT VE TASARIM”: BİR BÜTÜNLEŞİK
TASARIM STÜDYOSUNUN YAŞAMI

Shakespeare’in bir zamanlar yazdığı gibi “tüm
dünyanın bir sahne olduğunu” kabul edersek
eğer, dünyada sahneye konan herşeyi bir ilişkiler bütünü olarak varsayabiliriz. Bu durumda, her
“oyuncunun” bu ilişkiler ağını algılama ya da en
azından varlığını sezme imkanı bulunmaktadır. Bu
da ancak “sessiz” ya da “ortak” bir dili kullanması
yoluyla mümkün olur. Ünlü Bauhaus okulundan
etkilenmiş, ilham almış ve büyük oranda bu okul
tarafından şekillenmiş günümüz tasarım eğitimi
algı teorileri üzerine kuruludur. Bugün dünya üzerindeki toplumsal, kültürel ve coğrafi çeşitliliğe,
bilişim ve sayısal teknolojilerdeki son gelişmelere
rağmen, hala tüm tasarım disiplinleriyle aynı anda
ilintilenen, anlamlı bir “ortak dil”den bahsetmek
mümkün. Evrensel, ortak bir dil üzerine yapılan
vurgu, “tasarım probleminin” tanımına ilişkin
farklı yorumlar ve birbiriyle yarışan yaklaşımlar
olabileceği gerçeğiyle çelişmiyor. Tam tersine,
tasarımcıları nüanslarla tanışmaya ve her öznel
katkıdan bir yaratıcılık devşirmeye teşvik eden de
işte bu eşzamanlılık ve bağlamlar arasında inşa
edilen karşılıklı ilişkidir. Bahsedilen yaklaşımlara,
hesaplamalı tasarım alanındaki araştırmalarda
son yıllarda gözlenen gelişmeler de dahildir.
Buradan hareketle, tasarım etkinliğinin bir bütün
olarak, farklı diyalektlere sahip bu “sessiz dilin”
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kurallarını takip ettiğini söyleyebiliriz. Tasarımın temel gramerini öğrenmek ve bu ilkeleri hem somut
hem de soyut ürünlere, her seferinde yeni durumlara uygun şekilde eğip bükerek uygulayabilmek
önem taşır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde 5 ayrı bölümün
1. Sınıf öğrencileri (Mimarlık Bölümü, İçmimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü, Endüstriyel Tasarım
Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ve
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü) aynı SANAT VE
TASARIM dersini almaktadırlar. Bu farklı bölümleri
birleştiren ise bütünleşik tasarım eğitimi fikridir.
SANAT VE TASARIM STÜDYOSU (FFD101/
FFD102), bir tasarım problemine nasıl yaklaşılacağı ve çözüleceğine ilişkin bir dizi problem üreterek tasarım eğitiminin temellerini kurmayı hedefler. Ders, tasarım diline genel bir
giriş niteliğindedir ve öğrencileri ikinci yılda
karşılaşacakları daha spesifik konulara hazırlama amacını güder. Temel tasarım prensiplerini
farklı disipliner pratiklerin karşılaştırılması yoluyla ve “yaparak öğrenme” yöntemini kullanarak
aktarır. Bu da elimizde sihirli bir ders kitabı olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, stüdyoda ve evde yaptıkları bir çok proje ve ödev,
öğrencilerin belirli bir tasarım konusunu öğrenmek üzere yararlandıkları araçlar olarak belirir.

Ödevlerin tamamlanmasının ardından, ortaya
çıkan işler stüdyo hocaları tarafından öğrencilerle
birlikte tartışmaya açılır. Bu tartışmalarla amaçlanan, öğrencilerin farklı tasarım çözümlerini görebilmesi ve üretebilmesi kadar kendi tasarım fikir
ve kavramlarını arkadaşlarıyla paylaşabilmelerine olanak verecek dilsel yetkinliği edinmelerine
yardımcı olmaktır. Bu tür deneyimlerin öğrencilerin kendi temel tasarım eğitimlerinin etkin birer aktörü olmalarını sağlayacağına inanıyoruz.
Böylelikle, karşılıklı iletişime dayalı bir eğitim için
daha çok alan sağlanabilir ve bilginin sorgulanmadan aktarılmasına dayalı modellerin ötesine
geçmek mümkün olur.
İki dönemlik tasarım eğitimlerinin ardından, SANAT VE TASARIM STÜDYOSUNU başarıyla tamamlayan öğrencilerden, sanat ve tasarıma yönelik
temel kavramları farklı alanlarda uygulayabilmeleri, bir tasarım ürününün ana yapı sistemini planlayabilmeleri, tasarlanan ürünün kullanıcı ile olan

ilişkisini belirleyebilmeleri, bir ürünü farklı ölçeklerde tasarlayabilmeleri, tasarımın sanatsal ve teknik
yönlerini mesleki gereklilikler çerçevesinde ürüne
aktarabilmeleri, tasarım ürünlerini çevre ve
kültürel bağlam ile ilişkilendirebilmeleri ve tasarım
süreci sonunda elde edilen ürünü çeşitli tasarım
araçlarını kullanarak sunabilmeleri beklenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, bütünleşik tasarım eğitiminin öğrencilerin mesleki gelişimleri üzerinde
yaptığı olumlu katkıları birçok kez gözleme fırsatı
bulduk. Bu nedenle, farklı ilgi alanlarına sahip
öğrencilere aynı anda hitap edebilecek tasarım
problemleri geliştirmenin yarattığı zorluğu, keyifli
ve üretken bir tasarım etkinliğine dönüştürebildik. Elinizdeki katalog, halen devam eden bu
öğretim/öğrenme deneyiminin sonuçlarından bir
kesiti, öğrenci işlerinden derlenmiş bir seçki ve
stüdyodaki gündelik yaşamdan örneklerle dikkatinize sunuyor.
Tuğyan Aytaç-Dural & Kıvanç Kılınç
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Nicolai Steino ve Mine Özkar (der.) Shaping Design Teaching: Exploring into the Teaching of Form (Aalborg University Press,
2013), 101-128.
Onur Yüce Gün (der.) “Hesaplamalı Tasarım,” Dosya 29, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni (Kasım 2012).
Tuğyan Aytaç-Dural, Theatre-Architecture-Education: Theatre as a Paradigm for Introductory Architectural Design Education
(ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2002).
Tuğyan Aytaç-Dural, “Dönüş(tür)me Sürecinde Temel Tasarım Eğitimi” TMMOB Mimarlar Odası Dergisi, Sayı 293 (2000): 6266.
Rainer Wick and Gabriele D Grawe, Teaching at the Bauhaus (Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2000).
C. Greig Crysler, “Critical Pedagogy and Architectural Education,” Journal of Architectural Education, Sayı 48/4 (Mayıs 1995):
208-217.
Paul Zelanski ve Mary Pat Fisher, Design Principles and Problems, 2. baskı, (South Melbourne, Victoria, Australia; Belmont, CA:
Wadsworth Publishing, 1995).
Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye (Berkeley ve Los Angeles: University of California
Press, 1974).
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FFD 101
FALL / GÜZ
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Exercise 01
A Two Dimensional Composition

Ödev 01
İki Boyutlu Kompozisyon

EXERCISE 02
Transition from a 2-D to 3-D Composition

Ödev 02
İki Boyutludan Üç Boyutlu Kompozisyona Geçiş

EXERCISE 03
Transition from a 2-D to 3-D Composition

Ödev 03
İki Boyutludan Üç Boyutlu Kompozisyona Geçiş

EXERCISE 04
Abstract Composition with Paper Tape

Ödev 04
Kağıt Bantla Soyut Kompozisyon

EXERCISE 05
Rhythmic Composition/Dancing Hands

Ödev 05
Ritmik Komposizyon/Dans Eden Eller

EXERCISE 06
Exercise on Texture

Ödev 06
Doku Ödevi

EXERCISE 07
A 3-D Composition with Solid and Linear
Elements

Ödev 07
Masif Ve Çizgisel Elemanlarla 3 Boyutlu
Kompozisyon
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Exercise 01 - A Two Dimensional Composition
Ödev 01 - İki Boyutlu Kompozisyon

01
Work in groups of 6 people. Make an abstract
composition using your own bodies. Try different alternatives. Each time one of you will be outside the
composition and photograph the other five. After deciding on the composition as a group, take its photograph from different vantage points. Put a layer of
sketch paper on your photograph and draw the invisible lines. Then, study and translate the structure and
elements of the selected photograph into a 2D black
and white composition using three different cartridge
papers (black, white and gray). Make sure that the
elements of the composition and the composition as
a whole can easily be reproduced.
6 kişiden olan gruplar halinde çalışın. Kendi bedenlerinizi kullanarak soyut bir kompozisyon yapın. Birbirinden farklı alternatif tasarımlar oluşturmaya çalışın.
Her seferinde içinizden birinin kompozisyonun dışında durarak diğer 5 kişiyi fotoğraflaması gerektiğini
unutmayın. Grup olarak kompozisyonunuza karar
verdikten sonra, farklı bakış noktalarından bu kompozisyonun fotoğrafını çekin. Çektiğiniz fotoğrafın
üzerine bir eskiz kâğıdı yerleştirin ve görünmeyen
çizgileri çizin. Daha sonra seçilen fotoğrafın yapısını
analiz eden ve burada yer alan elemanları ele alarak
üç farklı karton (siyah, beyaz, gri) kullanarak iki boyutlu
siyah ve beyaz bir kompozisyona dönüştürün. Kompozisyonunuzun elemanlarını ve bütününü düşünerek
yeniden üretilebilir olması gerektiğinden emin olun.
Cansu Yeşil
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Can Aviral
14
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Exercise 02 - Transition from a 2-D to 3-D Composition
Ödev 02 - İki Boyutludan Üç Boyutlu Kompozisyona Geçiş

02
Draw four (4) circles of 10 cm diameter on a
35x50 cm white drawing/cartridge paper. Inscribe
the following geometric shapes in the circles using
your compass as the main drawing instrument: a
square; an equilateral triangle; a regular hexagon; and a regular octagon. Then take four A4
size papers. On each one of them, locate and
draw the following figures separately: one circle;
one circle and one equilateral triangle; one circle,
one equilateral triangle and one square; and one
1-sided figure, one 3-sided figure and one 4-sided figure. Reproduce these figures and paste them
on a new set of A4 size papers by using black and
white cartridge paper and pages from a newspaper sheets. As the next step, produce [Ex 2c] three
times in three different sizes. Make a composition
using these groups of elements within the boundaries of an A3 size visual field.
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32x50 cm ölçülerinde bir çizim kâğıdına 10
cm çapında dört (4) daire çizin. Daireler içinde
aşağıda belirtilen geometrik şekilleri sadece
bir pergel yardımıyla çizerek gösterin: bir kare;
bir eşkenar üçgen; bir altıgen ve bir sekizgen.
Daha sonra dört adet A4 kâğıt alın. Bunların
her birine, belirtilen şekilleri çizerek yerleştirin: Bir daire; bir daire ve bir eşkenar üçgen;
bir daire, bir eşkenar üçgen ve bir kare ve bir
adet tek kenarlı şekil, bir adet üç kenarlı şekil
ve bir adet 4 kenarlı şekil. Daha sonra beyaz,
siyah kartonlar ve gazete kâğıtları kullanarak
bu şekilleri yeniden üretin ve yeni bir A4 kâğıdı
üzerine yerleştirin. Bir sonraki adım olarak
[Ödev 2c] bu elemanları üç farklı ölçüde, üç
kez üretin. Bir A3 alanı sınırları içerisinde bu
eleman gruplarını kullanarak yeni bir kompozisyon yapın.
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Exercise 02 - Transition from a 2-D to 3-D Composition
Ödev 02 - İki Boyutludan Üç Boyutlu Kompozisyona Geçiş
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Exercise 02 - Transition from a 2-D to 3-D Composition
Ödev 02 - İki Boyutludan Üç Boyutlu Kompozisyona Geçiş

Aslıhan Önür

Ece Keleş

Melis Akan
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Exercise 03 - Transition from a 2-D to 3-D Composition
Ödev 03 - İki Boyutludan Üç Boyutlu Kompozisyona Geçiş
03
On a 35x50 cm white cartridge paper, draw the
following geometrical figures in such a way that
they will all fit into the given area: 10 units of
5x5 cm squares; 3 units of 10x10 cm squares; 2
units of 20x5 cm rectangles; 4 units of 10x5 cm
rectangles; 2 units of circles with a diameter of
10 cm; 8 units of circles with a diameter of 5 cm;
4 units of right angled triangle with 10 cm height
and 5 cm base; 4 units of right angled triangle
with 15 cm height and 5 cm base; and 2 units
of right angled triangle with 15 cm height and
10 cm base. Draw the configuration you have
obtained on another sheet of white cartridge paper and produce the pieces by cutting. After you
obtain all the pieces, make a composition on an
A3 size black cartridge paper using the following units you have produced: One circle with a
diameter of 10 cm; Three circles with a diameter
of 5 cm; One 20x5 cm rectangle; Two 10x5 cm
rectangles; Five 5x5 cm squares; One 10x10 cm
square; One 10 / 15 cm triangle; Three 10 /
5 cm triangles. Total number of elements is 17.
The next step is to make another composition using the remaining pieces (22 elements) within the
boundaries of a 35x50 cm black visual field. Add
7 colored elements of your choice. Then draw
the outlines of the elements on a 35x50 cm size
white foam board. Convert the 2D figures into
3D prisms with different heights. Finally, cover the
elements with black, grey, white and colored (use
the monochromatic scale) cartridge paper.

35x50 cm ölçülerinde beyaz kâğıda, verilen
ölçüler içerisine sığmak koşuluyla belirtilen geometrik şekilleri çizin: 10 adet 5x5 cm kare; 3 adet
10x10 cm kare; 2 adet 20x5 cm dikdörtgen; 4
adet 10x5 cm dikdörtgen; 2 adet 10 cm çapında daire; 8 adet 5 cm çapında daire; 4 adet 10
cm yüksekliğinde, 5 cm taban uzunluğunda dik
açılı üçgen; 4 adet 15 cm yüksekliğinde ve 5 cm
taban uzunluğunda dik açılı üçgen ve 2 adet 15
cm yüksekliğinde, 10 cm taban uzunluğunda dik
açılı üçgen. Bir başka beyaz kartona bu şekilleri
çizin ve bu parçaları keserek üretin. Tüm parçaları
elde ettikten sonra, belirtilen şekilleri kullanarak
siyah A3 karton üzerinde bir kompozisyon yapın:
Çapı 10 cm olan bir adet daire; çapı 5 cm olan
üç adet daire; bir adet 20x5 cm ölçülerinde dikdörtgen; iki adet 10x5 cm ölçülerinde dikdörtgen; beş adet 5x5 cm ölçülerinde kare; bir adet
10x10 cm ölçülerinde kare; bir adet 10/15 cm
ölçülerinde üçgen; üç adet 10/5 cm ölçülerinde
üçgen. Toplam eleman sayısı 17 olmalı. Bir
sonraki aşamada 25x50 cm ölçülerindeki siyah
zemin üzerine kalan 22 elemanı kullanarak başka bir kompozisyon yapın. Seçiminize göre kompozisyonunuzda 7 renkli eleman kullanın. Daha
sonra 35x50 cm ölçülerindeki beyaz köpük karton zemin üzerine bu elemanların dış çizgilerini
çizin. İki boyutlu şekilleri farklı uzunluklardaki üç
boyutlu prizmalara dönüştürün. Son olarak da
elemanları siyah, gri, beyaz renkli kağıtla ( monokromatik skala kullanın) kaplayın.
Esra Olfaz
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Exercise 03 - Transition from a 2-D to 3-D Composition
Ödev 03 - İki Boyutludan Üç Boyutlu Kompozisyona Geçiş

Sinan Türkoğlu
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Yasemin Albayrak
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Exercise 04 - Abstract Composition with Paper Tape
Ödev 04 - Kağıt Bantla Soyut Kompozisyon

04
Prepare an A3 size sheet using cartridge paper(s). Make a composition within the boundaries of this visual field with the paper tapes of
different width. Both the visual field and the
elements you will create by using paper tape
should be well integrated to achieve UNITY.
The next step is to make the same composition
with corrugated cardboard. Finally make an
abstract composition using paper tape within
the volume of 30x30x30 cm.

Çizim kartonu kullanarak A3 ölçülerinde bir
zemin hazırlayın. Farklı genişliklerde kâğıt
bantlar ile bu görsel alanın sınırları içinde bir
kompozisyon yapın. Kâğıt bantlar kullanarak
oluşturacağınız elemanlar ile burada oluşacak
alan, BÜTÜNLÜK sağlayacak biçimde bir araya
getirilmiş olmalı. Bir sonraki adımda aynı kompozisyonu oluklu mukavva ile yapın. Son olarak
da 30x30x30 cm hacim içinde kâğıt bantlar
kullanarak soyut bir kompozisyon yapın.
Laçin Aksoy
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Exercise 04 - Abstract Composition with Paper Tape
Ödev 04 - Kağıt Bantla Soyut Kompozisyon

Sinan Türkoğlu
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Exercise 04 - Abstract Composition with Paper Tape
Ödev 04 - Kağıt Bantla Soyut Kompozisyon

Pınar Bulut
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Betül Baş

Yasemin Albayrak
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Exercise 05 - Rhythmic Composition/Dancing Hands
Ödev 05 - Ritmik Komposizyon/Dans Eden Eller

05
Create a pattern on an A3 visual field by applying the paint using your fingers and palms as
well as printing stamps made of Styrofoam. Revise your composition using colored cartridge
papers (black, grey, white and the primary colors) on an A3 visual field. Fix the nails onto
the edges of the Styrofoam and the wool string
(of one color) around them. Cover the whole
surface (leave 2 cm between the nails and 1
cm between the nails and the edges). Translate
your aural experience of the rhythm workshop
into the visual medium and make an abstract
composition on the Styrofoam board. For the
next step close your eyes and listen to the music in full concentration. You are expected to
focus on the sounds of a different instrument/
voice in every run. Reflect these sounds each
time by tapping on the A3 size white sheet. Use
the painted parts of your hands in different positions for each layer. You will achieve four layers on the same sheet for four different sounds.
Make a rhythmic composition on an A3-size visual field using cartridge papers and magazine
sheets. The final step is to revise your composition on a 40x40x4 cm Styrofoam board using
nails, wool strings, fishing lines and different
kinds of fabrics (with a width of max. 5 cm).
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A3 bir yüzeye parmaklarınızı, avuç içlerinizi
veya strafordan oluşturacağınız baskı kalıplarını
kullanarak boya ile bir örüntü (desen) hazırlayın. Yaptığınız kompozisyonu renkli kartonlar
(siyah, gri, beyaz ve ana renkler) kullanarak
revize edin. Strafor zeminin kenarlarına çivileri
sabitleyin ve tek renkli yün ipliği çivilerden geçirin. Tüm yüzeyi kaplayın (çiviler arasında 2 cm
aralık bırakın, zemin kenarı ile çiviler arasında da 1 cm aralık bırakın). Ritim atölyesindeki
işitsel deneyimlerinizi kâğıda aktarın ve strafor
zemine soyut bir kompozisyon yapın. Bir sonraki adımda gözlerinizi kapayın ve tam bir odaklanmayla müziği tekrar dinleyin. Her seferinde
farklı bir sese veya müzik aletine odaklanmanız
beklenmekte. Bu sesleri her seferinde beyaz
A3 bir kâğıt üzerine hafifçe vurarak yansıtın.
Bu sırada her yeni katmanda ellerinizin boyalı
kısımlarının başka pozisyonlarını kullanın. Dört
farklı ses için aynı kâğıt üzerinde dört farklı
katman oluşturacaksınız. A3 boyutundaki bir
zemine karton ve dergi sayfaları kullanarak
ritmik bir kompozisyon yapın. Son aşamada
40x40x4 cm ölçülerinde strafor yüzey üzerine
çivi, yün ipliği, misina ve farklı kumaş türleri
(eni maksimum 5 cm ölçüsünde olan) kullanarak kompozisyonunuzu revize edin.
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Alperen Ceran
38

Deniz Nur Çolak

Melis Örnekoğlu

Havva Topçu

Melis Örnekoğlu

39

Exercise 05 - Rhythmic Composition/Dancing Hands
Ödev 05 - Ritmik Komposizyon/Dans Eden Eller

Damla İleri

40
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Exercise 05 - Rhythmic Composition/Dancing Hands
Ödev 05 - Ritmik Komposizyon/Dans Eden Eller
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Fuat Uğuz
43
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Exercise 06 - Exercise on Texture
Ödev 06 - Doku Ödevi
06
Remember the very first struggle in the Art and Design Studio
at the beginning of the year. After learning a lot of things you
are given another chance to do the exercise again. Analyze
the photograph of the three-dimensional composition that
you made using your own bodies at the very first day of
the term. Make a two dimensional composition based on
the structure of that photograph using cartridge papers (the
monochromatic scale of a single color) and magazines.
The next step is to visit İzmir City Center (Kemeraltı) and take
10 photos showing the people and the environment. Then
search for the suitable materials to create the surfaces with
different tactile characteristics. Be careful with the dimensions
of these materials; you will be working on an A3 size visual
field so the pieces should not appear in their singularity, but
act as the particles making the texture of the elements in your
composition. Prepare a 25x52 cm board using one of these
materials. Draw a sample board (“table”) consisting of two
(2) rows and five (5) columns. On the first row: create surfaces with five different textures using the materials that you
brought to the studio. On the second row simulate the textures that you have created by means of drawing and/or
rendering. Now select one photograph among the ones
you took at Kemeraltı. Analyze the photograph (A4 size) and
1) draw the main structuring lines on a layer of sketch paper,
and 2) abstract the elements in the photograph and draw
them on another layer of sketch paper. Put these two layers
on top of each other and transfer both on a single A3-size
white sheet. Apply the visual textures that you have created
by simulating the actual materials. Finally, revise your composition by using actual materials (paint the whole surface with
a single color that matches with the material of the board).
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Sanat ve Tasarım Stüdyosu dersinde dönemin başındaki
ilk çabanızı hatırlayın. Bu zamana kadar öğrendiklerinizi
düşünerek size ilk çalışmayı yapmanız için yeni bir şans
veriliyor. Dönemin en başında kendi bedenlerinizi kullanarak yaptığınız üç boyutlu kompozisyonların fotoğraflarını analiz edin. Kartonlar (tek bir rengin monokromatik
skalasını içeren) ve dergi sayfaları kullanarak fotoğrafın
yapısını temel alan iki boyutlu bir kompozisyon yapın. Bir
sonraki aşamada İzmir kent merkezine (Kemeraltı’na) gidin ve çevre ile insanları gösteren 10 adet fotoğraf çekin.
Daha sonra, burada farklı dokusal özelliklere sahip yüzeyler
yaratabileceğiniz uygun malzemeler araştırın. Bu malzemelerin boyutlarına dikkat edin; çünkü A3 yüzey üzerinde
çalışacaksınız, o nedenle de seçeceğiniz parçaların kompozisyonunuzdaki elemanların dokularını oluştururken
kendi özelliklerini belirgin bir şekilde ifade etmemeli, ama
tanecik olarak davranmalılardır. Bu malzemeleri kullanarak
25x52 cm ölçülerinde bir yüzey hazırlayın. 2 satır ve 5
kolondan oluşan örnek bir tablo çizin. İlk satırda stüdyoya
getirdiğiniz malzemeleri kullanarak beş farklı doku yaratın.
İkinci satırda ise çizerek ve/veya tarama yöntemi ile bu
dokuyu taklit edin. Şimdi Kemeraltı’nda çektiğiniz fotoğraflar arasından birini seçin. Fotoğrafı (A4 biçiminde) analiz
edin ve 1)eskiz kâğıdı üzerine ana yapı çizgilerini çizin ve 2)
fotoğraftaki elemanları soyutlayın ve bunları da bir başka
eskiz kâğıdı üzerine çizin. Bu iki eskiz kâğıdını üst üste yerleştirin ve her ikisini de A3 büyüklüğünde beyaz bir kâğıda
aktarın. Malzemelerle oluşturduğunuz görsel dokuları bu
kompozisyona aktarın. Son olarak da, kullandığınız malzemelerle kompozisyonunuzu revize edin (zemin malzemesi ile uyumlu tek renk bir boya ile tüm yüzeyi boyayın).

Selin Güngör
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Exercise 06 - Exercise on Texture
Ödev 06 - Doku Ödevi

Deniz Kale
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Exercise 06 - Exercise on Texture
Ödev 06 - Doku Ödevi

Cansu Yeşil
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Final Exercise 07 - A 3-D Composition with Solid And Linear Elements
Final Ödevi 07 - Masif Ve Çizgisel Elemanlarla 3 Boyutlu Kompozisyon

07
The Final Project consists of four stages of the
same exercise. [STEP 1] Make a solid cube by
piling the Styrofoam boards. Divide this block
in such a way that the following prisms are
produced without any waste of materials. Use
toothpicks, wooden skewers or pins in order
to fix the layers of each prism. Make a three
dimensional composition using all the prisms
you have produced. Cover the surfaces of
the prisms using black, white, grey and colored cartridge paper. [STEP 2] Prepare three
spherical elements using sketch paper (and/
or newspaper sheets, craft paper, etc.) and
paper tape. Try to integrate them with your
three-dimensional composition. [STEP 3] Remake the composition by using additional
solid elements. You can try incorporating the
linear elements (the wooden skewers) as the
visible elements of the composition. Search for
ways of applying texture on some of the surfaces. [STEP 4] On an A2 sized visual field,
present your three-dimensional composition
using texts, drawings, sketches, illustrations,
photos, arrows, diagrams etc. Imagine the 3-D
composition in three different scales and represent these images using human figure(s) as
the measure showing the real size of this object
(the model). You can use collage technique
and/or make drawings.
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Final Projesi, aynı ödevin dört aşamasından oluşmaktadır. [ADIM 1] Strafor malzemeden içi dolu bir küp oluşturun. Bu
bloğu artık malzeme kalmayacak biçimde
prizmalara ayırın. Her prizma katmanını
birbirine sabitlemek için kürdan, çöp şiş
çubukları veya iğneler kullanın. Ürettiğiniz
her prizmayı kullanarak üç boyutlu bir kompozisyon yapın. Prizmaların yüzeyini siyah,
beyaz, gri ve renkli kartonlarla kaplayın.
[ADIM 2] Eskiz kâğıdı (ve/veya gazete,
kraft kâğıdı, vb.) ve kâğıt bant kullanarak
üç adet küresel eleman oluşturun. Bu elemanları üç boyutlu kompozisyonunuza entegre edin. [ADIM 3] İlave kütlesel elemanlar kullanarak kompozisyonunuzu yeniden
yapın. Kompozisyonunuzda görünür elemanlar olarak çizgisel elemanlar (çöp şiş
çubukları)
kullanmayı
deneyebilirsiniz.
Bazı yüzeylere doku uygulamanın yollarını
araştırın. [ADIM 4] A2 bir yüzeyde metin,
çizim, eskizler, illüstrasyonlar, fotoğraflar,
oklar, diyagramlar vb. kullanarak üç boyutlu kompozisyonunuzu sunun. Üç boyutlu
kompozisyonunuzu gerçeğe uygun üç farklı
ölçekte, insan figürü/figürleri kullanarak
düşünün ve bunu iki boyutlu sunumunuza
aktarın. Sunumda kolaj tekniği kullanabilir
ve/veya sunum üzerine çizim yapabilirsiniz.

Berk Babayiğit
Three alternative proposals produced by the same student
Aynı öğrenci tarafından üretilmiş üç alternatif öneri
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Final Exercise 1/ 07 - A 3-D Composition with Solid And Linear Elements
Final Ödevi 1/ 07 - Masif Ve Çizgisel Elemanlarla 3 Boyutlu Kompozisyon
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Begüm S. Önal

Gözde Görgülü

Kaan Mengüş

Ece Metiner

Fuat Uğuz

Busenaz Değirmencioğlu

Ayşegül Bayındır

Eda Gündüz

Esra Arslan

Final Exercise 1/ 07 - A 3-D Composition with Solid And Linear Elements
Final Ödevi 1/ 07 - Masif Ve Çizgisel Elemanlarla 3 Boyutlu Kompozisyon

Mehmet Emin Ergül
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Dilara Dikmen
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FFD 102
SPRING / BAHAR
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Exercise 01
Portfolio Design

Ödev 01
Portfolyo Tasarımı

EXERCISE 02
Supergraphic Wall Design Competition

Ödev 02
Süpergrafik Duvar Tasarımı Yarışması

EXERCISE 03
“Alice in Tubes”: Fundamentals Of Parametric
Design

Ödev 03
“Tüpteki Alice”: Parametrik Tasarımın Temelleri

EXERCISE 04
“A Metal Thing”

Ödev 04
“Metal Bir Şey”

EXERCISE 05
Volumetric Organization

Ödev 05
Hacimsel Organizasyon

EXERCISE 06
(Final Exercise): “The Living Earth”

Ödev 06
(Final Ödevi): “Yaşayan Dünya”

ARCHITECTURE & INTERIOR ARCHITECTURE AND
ENVIRONMENTAL DESIGN DEPARTMENTS:
“An Environment for Three Animals”

MİMARLIK & İÇMİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
BÖLÜMLERİ:
“Üç Hayvan İçin Yaşam Çevresi”

DEPARTMENT OF VISUAL COMUNICATION DESIGN:
“Awareness Campaign”

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ:
“Farkındalık Kampanyası”

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN:
“A Protective Shell for Drinking Glasses”

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ:
“Bardaklar İçin Koruyucu Kabuk Tasarımı”

DEPARTMENT OF FASHION AND TEXTILE DESIGN:
“Living Earth: Designing a Character”

MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ:
“Yaşayan Dünya: Karakter Tasarımı”
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Exercise 01 - Portfolio Design
Ödev 01 - Portfolyo Tasarımı

01
Time to express yourself. In this project you will
design the format of your portfolio which will
showcase your selected work from last semester. You are free to design it in any way that
you like, but always keep in mind that every
part of your portfolio design is a visual composition and that you need to apply the rules
that you have learned. First, design a personal
logo for yourself. The logo should be based
on your name / initials / signature. Then select
the size, format, material, color and texture of
your portfolio. Make experiments with all the
elements that you will use for the cover, the paper type & weight for the inner pages. Decide
on the text that you will use and the sizes/types
of all your fonts and images to be included.
The next step is to design the cover of your
portfolio. Finally, combine all the pieces that
you have designed and submit your portfolio.
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Kendinizi ifade etme zamanı. Bu projede
geçen dönemin seçilmiş işlerinden oluşan bir
portfolyo tasarımı yapacaksınız. Bu çalışmada
ne yapmak istediğiniz konusunda özgürsünüz,
ama yine de çalışmanızın görsel bir kompozisyon olduğunu ve geçen dönem öğrendiklerinizi kullanmanız gerektiğini aklınızdan
çıkarmayın. İlk önce kendi kişisel logonuzu
tasarlayın. Logo; isminiz, isminizin baş harfleri
ve imzanızdan yola çıkarak hazırlanmalı. Daha
sonra portfolyonuz için biçim, ölçek, malzeme,
renk ve doku seçimini yapın. Kapak ve iç sayfalarda kullanacağınız kâğıt tipi ve ağırlığını
düşünerek çalışın. Kullanacağınız metin ve bu
metinde yer alacak harf karakterleri ve imajlara
ilişkin boyut ve çeşitlere karar verin. Bir sonraki adımda portfolyonuzun kapağını tasarlayın.
Son olarak da, tasarladığınız tüm parçaları bir
araya getirin ve portfolyonuzu teslim edin.
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Exercise 01 - Portfolio Design
Ödev 01 - Portfolyo Tasarımı

Emine Eren
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Exercise 01 - Portfolio Design
Ödev 01 - Portfolyo Tasarımı

Deniz Göktoğan
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Exercise 02 - Supergraphic Competition
Ödev 02 - Süpergrafik Yarışması

02
The main objective of this competition is to re-design the western wall of the FFAD building. For
Ex_02 you are asked to enter this competition
with a design which will express the “inner life”
of the FFAD, its students and teachers as well as
contribute to the contemporary, innovative image
of Izmir University of Economics. For this initial
stage, use the sketch paper to make sketches of
your initial ideas of a “Supergraphic Design” for
the wall. At this stage of the exercise use drawing
tools (pencils, colored pencils, marker pens, watercolor paint, etc.). The next step is to select one
of the design ideas for the wall. Then each one of
you should begin with this idea and make variations working on your own. Print out the template
on an A3 size paper. Develop/modify/revise the
original theme you have designed and apply it to
design template for the FFAD wall. Bring to the
class the application of the “Supergraphic Design” worked on this design template. As the last
step, finalize the design and submit two separate
folders: in the first folder include all your sketches
and the final proposal for the wall design. The
second folder is for the competition (see competition brief for details).

Bu yarışmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi (GSTF) binasının batı duvarını yeniden
tasarlamaktır. Ödev 02 için İzmir Ekonomi Üniversitesi çağdaş ve yenilikçi imajını göz önünde bulundurarak GSTF binasının öğrencilerinden ve akademisyenlerinden oluşan “iç yaşamını” yansıtacak
bir tasarımla yarışmaya katılmanız beklenmektedir.
Başlangıç aşamasında, duvar için “süpergrafik
tasarım” fikirlerinizin eskizlerini yapmak üzere eskiz kâğıdı kullanın. Ödevin bu aşamasında çizim
araçları (siyah kuru kalem, renkli kuru kalem, marker kalem, su bazlı boya vb.) kullanın. Daha sonra
duvar için yapmış olduğunuz tasarımlardan birini
seçin. Her biriniz seçtiğiniz fikirle başlayıp çeşitli
varyasyonlar yapın. A3 boyutunda bir kâğıda yarışma şablonunun çıktısını alın. Tasarladığınız orijinal
temayı geliştirin/modifiye edin/revize edin ve GSTF
duvarına ilişkin hazırlanmış olan şablon için uygulayın. “Süpergrafik duvar” uygulamanızı bu tasarım
şablonu ile sınıfa getirin. Son aşamada, tasarımınızı
tamamlayın ve iki ayrı dosyada teslim edin. Birinci dosyada tüm eskizleriniz ve duvar tasarımı için
hazırladığınız final öneriniz olsun. İkinci dosyada ise
yarışma için hazırladığınız çalışma yer alsın (detaylar
için yarışma şartnamesine bakın).
Esra Arslan, “Supergraphic Wall Design Competition - Design Process”
“Süpergrafik Duvar Tasarımı Yarışması - Tasarım Süreci”
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Exercise 02 - Supergraphic Competition
Ödev 02 - Süpergrafik Yarışması

Samed Tümer

Selin Zileli
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Berk Babayiğit, “The Winner of Supergraphic Wall Design Competition”
“Süpergrafik Duvar Tasarımı Yarışması Birincisi”
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Exercise 03 - Alice in Tubes
Ödev 03 - Tüpteki Alice
03
Students of the Art and Design Studio are invited to think on “design” through TRANSFORMATIONS, VARIATIONS, PARAMETERS, OBJECT
PROPERTIES, OBJECT ORIENTED DESIGN,
GENERATIVE SYSTEMS and MATHEMATICS
OF FORM; a theory and practice of COMPUTATIONAL DESIGN - free of computers. Imagine a prismatic volume which has dimensions of
15x15x30 cm. Bend/tilt/wrap the wire inside this
imaginary volume to define a continuous void/
space of a passage/transitory space. The next
step is to imagine Alice’s adventures in Wonderland. You can imagine a segment/chapter/scene
of Alice’s adventures, or the whole experience as
told in the story or Alice herself in motion. Put acetate sheets on the millimetric papers, and draw
sections. These sections, coming together, will
create a continuous void/space of a passage/
motion. 50 sections should continuously follow
each other. The changes in form/size from one
section to the next one should be fully controllable by the parameters of the curves. After finalizing your design and cutting off the pieces, put the
acetate sheets back on the stand to see the void.
Construct the same design in the solid form by
using the cut off pieces. Introduce color to “solid” and “void” designs. Then replace some of
the acetate sheets with colored cartridge paper
(same locations in the two designs). You can also
use paint. Finalize your design and submit both
the solid/void compositions.
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Sanat ve Tasarım Stüdyosu öğrencileri “tasarımı”,
DÖNÜŞÜM, VARYASYON, PARAMETRELER,
NESNE ÖZELLİKLERİ, NESNE TEMELLİ TASARIM,
ÜRETKEN SİSTEMLER ve BİÇİM MATEMATİĞİ ile
bilgisayar kullanmadan HESAPLAMALI TASARIMIN
kuramı ve pratiği üzerine düşünmeye davet edi-yor.
15x15x30 cm boyutlarında prizmatik bir hacim
düşünün. Bu hayalî hacmin içine kesintisiz bir hacmi/bir geçiş mekânını/geçici bir mekânı tanımlayacak şekilde, bir teli kıvırın/eğin/ bükün. Bir sonraki
aşama Alice Harikalar Diyarı’nda hikâyesini düşünmek olacak. Alice’in maceralarına ilişkin bir dilimi/
bölümü/sahneyi, tüm hikâyede belirtilen deneyimi
ya da Alice’in kendisini bu deneyim içinde düşünebilirsiniz. Milimetrik kâğıtların üzerine asetat kâğıtlarını koyun ve bölümleri çizin. Bu kesitler bir araya
geldiklerinde kesintisiz bir hacmi/bir geçiş mekânını/
hareketi yaratacaklar. Oluşturulacak olan 50 kesit,
sürekli bir şekilde birbirini takip edecek. Bir kesitten diğer kesite meydana gelecek biçim ve ölçek
farklılığı, eğrilerin parametreleri tarafından tamamen kontrol edilebilir olmalıdır. Tasarımınızı finalize
ettikten ve bütün bölümleri kestikten sonra; asetat
kâğıtlarını, boşluğu görecek şekilde hazırladığınız
standın arkasına koyun. Kesilen parçaları kullanarak
aynı tasarımın kütlesel biçimini oluşturun. Bu “kütle”
ve “hacim”den oluşan tasarıma renk ekleyin. Daha
sonra bazı asetat kâğıtları yerine renkli kartonlar kullanın (her iki tasarımda da aynı yerde olacak şekilde). Boya da kullanabilirsiniz. Tasarımınızı tamamlayın ve kütle/hacim kompozisyonunuzu teslim edin.

Method of Production
Üretim Yöntemi
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Exercise 03 - Alice in Tubes
Ödev 03 - Tüpteki Alice
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Erkam Doğrusöz
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Exercise 03 - Alice in Tubes
Ödev 03 - Tüpteki Alice
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Fuat Uğuz
77

Exercise 03 - Alice in Tubes
Ödev 03 - Tüpteki Alice

Deniz Nur Çolak

Merve Nur Sökmen
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Exercise 04 - A Metal Thing
Ödev 04 - Metal Bir Şey
04
You are going to design something in one to
one [1/1] scale by using only metal materials.
During this exercise, you are invited to study the
STRUCTURAL STABILITY, CONSTRUCTION,
DETAILING, UTILITY and HUMAN DIMENSION/SCALE. First, observe the “things” on and
around you. Choose one of them and analyze
its structural properties. Explore the different materials you brought to class. Try to understand
the capacity and behavior of these materials. Try
to produce a model of the structure of the chosen “thing” by using wire mesh and other metal
materials. Then work on designing “something
to be used” with sketches (2D) and models (3D).
Bring at least five different metal materials to
the studio besides the metal wire mesh, which
is the only mandatory material for this exercise.
Assemble all the pieces of your metal composition by means of “mechanical construction.”
This means that you will attach the elements by
using the appropriate metal hardware (screws,
nails, nuts etc.). As the next step, produce your
design in one to one (1/1) scale. Try to find and
creatively make use of cheap, recycled, leftover
material. QUIZ: Make a presentation board of
your “metal thing” by using an A3 size cartridge
paper / foam board. This presentation board
may include visual and textual explanations of
your “metal thing”. Finally, design a leaflet (brochure) for your product. You are expected to
work on the computer and submit the print out.
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Sadece metal malzemeler kullanarak [1/1]
ölçekte bir nesne tasarlayacaksınız. Bu ödev
boyunca YAPISAL DAYANIKLILIK, KONSTRÜKSİYON, DETAYLANDIRMA, YARARLILIK ve İNSAN
BOYUTU/ÖLÇEĞİ konusunda çalışacaksınız.
İlk önce etrafınızdaki “nesneler”i gözlemleyin.
Bunlardan birisini seçin ve onun yapısal özelliklerini analiz edin. Sınıfa getirdiğiniz farklı malzemeleri keşfedin. Bu malzemelerin kapasitesini
ve davranışlarını anlamaya çalışın. Seçtiğiniz
nesnenin yapısını tel ağ ve diğer malzemelerle
bir model olarak üretmeye çalışın. Daha sonra
2 boyutlu eskizler ve 3 boyutlu modellerle “kullanılacak bir şey” tasarlamak üzere çalışmalar
yapın. Bu ödev için zorunlu bir malzeme olan
metal tel ağ dışında en az beş farklı metal malzeme getirin. “Mekanik konstrüksiyon” yoluyla metal kompozisyonunuzun tüm parçalarını
bir araya getirin. Bu şekilde uygun metal
donanımları (vida, çivi, somun vb.) kullanarak
elemanları bir araya getireceksiniz. Bir sonraki
adım olarak, tasarımınızı (1/1) ölçekte üretin. Ucuz, geri dönüşümlü ve atık malzemeler
bulmaya çalışın. SINAV: Bir A3 kâğıt karton /
maket kartonu kullanarak “metal nesne”nizin
sunum paftasını hazırlayın. Bu sunum paftası,
tasarımınızın görsel ve metinsel açıklamasını
içerebilir. Son olarak ürününüze ait bir broşür
tasarlayın. Bu çalışmayı, dijital ortamda yapmanız ve sunumu çıktı halinde teslim etmeniz
beklenmektedir.

Özgün İnceoğlu
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Exercise 04 - A Metal Thing
Ödev 04 - Metal Bir Şey
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Melis Akan
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Exercise 04 - A Metal Thing
Ödev 04 - Metal Bir Şey
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Göktuğ Tanrıverdi
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Exercise 04 - A Metal Thing
Ödev 04 - Metal Bir Şey

Uğurcan Özmen

İmge Esmer
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Nehir Kalyoncu
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Exercise 05 - Volumetric Organisation
Ödev 05 - Hacimsel Organizasyon

Exercise 05 - Volumetric Organisation
Ödev 05 - Hacimsel Organizasyon

05
Produce the following planes in the dimensions given below (9 of each) by using white
cardboard of 1 mm thickness: 5 cmx5 cm; 5
cmx10 cm; 5 cmx20 cm; 10 cmx10 cm. By
using the remaining pieces of white cardboard
explore different methods/types of interlocking planes. Do not apply any adhesives (glue,
tape, staples, etc.). Define 9 different voids by
using one plane from each set. Be sure that
you employ a rule while making variations of
plane configurations to produce these “units.”
Using diagrammatic sketches, display the rule
you employ while changing the parameters.
The next step is to revise the 9 “units.” Select
three of the units and make a composition using the same method of interlocking. Note that
the voids will be acting as the elements of the
composition. Then, make two other groups that
will work in harmony with the first one using the
remaining 6 units. Compose all three of them
into a unified whole. Finally, make a composition interlocking 17 planes (foam board/cardboard of appropriate thickness). You are expected to employ necessary surface properties
(color / paper based texture). The composition
should not exceed the approximate volume of
60000 cm3. Submit your final project.

1 mm kalınlığında beyaz karton kullanarak belirtilen ölçülerde (her birinden 9 adet olmak üzere)
düzlemler üretin: 5 cmx5 cm; 5 cmx10 cm; 5
cmx20 cm; 10 cmx10 cm. Beyaz kartondan artan
parçaları kullanarak farklı yöntemler/birbiri içine
geçirme teknikleri kullanarak düzlemleri bir araya
getirme çalışmaları yapın. Herhangi bir yapıştırıcı
(sıvı yapıştırıcı, bant, zımba teli vb.) kullanmayın.
Her bir set için bir düzlem kullanarak 9 farklı boşluk
tanımlayın. Bu “birimleri” üretmek için düzlem konfigürasyonları yaparken bir kural tanımladığınızdan
emin olun. Diyagram biçimindeki eskizlerle parametreleri değiştirirken uyguladığınız kuralları gösterin. Bir sonraki adım 9 adet “birim”i revize etmek
olacak. Burada üç birim seçin ve birbiri içine
geçirme yöntemini kullanarak bir kompozisyon
yapın. Boşlukların, kompozisyonun elemanları
olarak davranacağını unutmayın. Daha sonra arta
kalan 6 birimi kullanarak oluşturduğunuz ilk grupla uyum içinde olacak başka iki grup yapın. Bu üç
birimi bütünlük sağlayacak şekilde bir araya getirin.
Son olarak da 17 düzlemi (maket kartonu/ uygun
kalınlıklarda kartonlar kullanarak) iç içe geçirerek
bir kompozisyon yapın. Bu aşamada gerekli yüzey
özelliklerini (renk/kâğıt bazlı dokular) kullanmanız
beklenmekte. Kompozisyon yaklaşık olarak 60.000
cm3 hacminde olmalı. Final projenizi teslim edin.
Cemre Yazıcı
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Fuat Uğuz

Deniz Nur Çolak

Dilara Dikmen
92

93

Melis Akan
94

Can Aviral

Samed Tümer

Özgün İnceoğlu

Yağmur Merve Arık
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Final Exercise 06 - “The Living Earth”
Final Ödevi 06 - “Yaşayan Dünya”

06
You are going to focus on different topics within the same context. This will be a transition
period during which the fundamental concepts
of design will be introduced with reference to
the needs of your own discipline. However, do
not forget that this is still a basic design project.

Aynı konu kapsamında farklı çalışmalara
odaklanacaksınız. Bu çalışma, temel tasarım
kavramlarının kendi disiplininizin gereksinimlerine referans vererek kullanımını kapsayacak. Ancak, bu projenin hâlâ bir temel tasarım
projesi olduğunu unutmayın.
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Final Exercise 06 - Fashion and Textile Design: “Living Earth: Designing a Character”
Final Ödevi 06 - Moda ve Tekstil Tasarımı: “Yaşayan Dünya: Karakter Tasarımı”

06
Design a setting for a fictional character. This
character is expected to have a structural entity, which would be inspired by an animal. To
select an animal visit the Sasalı Natural Park in
İzmir. In developing your first ideas into a product, think in an abstract way and focus on the
composition: the relation between the whole
and its parts, the properties of its elements and
structural requirements as well as the visual
appearance of the character.

Kurgu bir karakter tasarlayın. Bu karakter
bir hayvandan esinlenerek ortaya çıkarılan
yapısal bir karakter olmalı. Hayvanınızı seçmek
için İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na gidin.
Ürüne ilişkin ilk fikirlerinizi geliştirmek için soyut
düşünün ve kompozisyonunuzda bütünsel ve
elemanlar arasındaki ilişkiyi, elemanların özelliklerini ve karakterin görsel görünümü kadar
onun yapısal özelliklerini kullanmayı unutmayın.
Selin Sarı
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Final Exercise 06 - Fashion and Textile Design: “Living Earth: Designing a Character”
Final Ödevi 06 - Moda ve Tekstil Tasarımı: “Yaşayan Dünya: Karakter Tasarımı”

Ece Metiner
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Deniz Kale
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Final Exercise 06 - Fashion and Textile Design: “Living Earth: Designing a Character”
Final Ödevi 06 - Moda ve Tekstil Tasarımı: “Yaşayan Dünya: Karakter Tasarımı”

Gülden Yaman
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Aslıhan Önür
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Final Exercise 06 - Visual Communication Design: “Awareness Campaign”
Final Ödevi 06 - Görsel İletişim Tasarımı: “Farkındalık Kampanyası”

06
As the part of the main theme “Living Earth”
select a sub-theme that you would like to work
on. Based on this sub-theme, design posters
for an awareness campaign considering major environmental problems. The objective is to
create awareness and positive action around
the selected theme as well as presenting a balanced, unified visual design.

“Yaşayan Dünya” temasının bir parçası olarak
çalışmak istediğiniz bir alt tema seçin. Bu alt
tema kapsamında, temel çevresel sorunları kapsayan bir farkındalık kampanyası için
afiş tasarımı yapın. Burada amaç, dengeli ve
bütünlük içinde bir görsel tasarım yapmanın
yanı sıra seçilen temaya ilişkin farkındalık ve
pozitif bir hareket yaratmaktır.

Doğa Usturga
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Emine Eren
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Can Aviral
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Final Exercise 06 - Visual Communication Design: “Awareness Campaign”
Final Ödevi 06 - Görsel İletişim Tasarımı: “Farkındalık Kampanyası”

Mert Güler
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Rohat Türk

Güney Taşcıoğlu

Evrim Yakut
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Final Exercise 06 - Industrial Design: “A Protective Shell for Drinking Glasses”
Final Ödevi 06 - Endüstriyel Tasarım: “Bardaklar için Koruyucu Kabuk Tasarımı”

06
Design a shell for a drinking glass that you
would enjoy. This shell design should fulfill the
basic design principles and also the following
requirements: durable for falling from 1 meter
height, expressing/reflecting a persona/user,
including multiple numbers of glasses (2, 4 or
6) and having an opening mechanism/system.
3D models, 2D presentations and a folder
for revealing the process should be included
within the final submission of this shell design
exercise.

Bardaklar için, keyif alacağınız koruyucu bir
kabuk tasarlayın. Bu kabuk tasarımı, temel
tasarım prensiplerini ve aynı zamanda şu
ölçütleri kapsamak zorunda: 1 metre yükseklikten atıldığında dayanıklı olabilme, bir
kullanıcıyı yansıtabilme/ifade edebilme, (2,4
veya 6) bardak için üretilmiş olma ve açma
mekanizması/sistemini içerme. Kabuk tasarımı
ödevinin final tesliminde 3 boyutlu modeller, 2
boyutlu sunumlar ve süreci anlatan bir dosya
gerekmektedir.
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Kardelen Cici
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Final Exercise 06 - Industrial Design: “A Protective Shell for Drinking Glasses”
Final Ödevi 06 - Endüstriyel Tasarım: “Bardaklar için Koruyucu Kabuk Tasarımı”

Samet Tümer

Melek Melis Akbulut
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Merve Coşkun
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Final Exercise 06 - Industrial Design: “A Protective Shell for Drinking Glasses”
Final Ödevi 06 - Endüstriyel Tasarım: “Bardaklar için Koruyucu Kabuk Tasarımı”

Berkay Tuncay
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Canan Ertürk
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Final Exercise 06 - Industrial Design: “A Protective Shell for Drinking Glasses”
Final Ödevi 06 - Endüstriyel Tasarım: “Bardaklar için Koruyucu Kabuk Tasarımı”

Mert Karaman
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Ayşegül Bayındır
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Final Exercise 06 - Industrial Design: “A Protective Shell for Drinking Glasses”
Final Ödevi 06 - Endüstriyel Tasarım: “Bardaklar için Koruyucu Kabuk Tasarımı”

Melis Akan
Merve Nur Sökmen
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Final Exercise 06 - Architecture & IAED: “An Environment for Three Animals”
Final Ödevi 06 - Mimarlık & İçmimarlık ve Çevre Tasarımı: “Üç Hayvan için Yaşam Çevresi”

06
Produce a three-unit living environment for
three animals. Select the three animals in
such a way that each would demand an environment with different properties. First, think
about the animals’ relationship with earth, water and sky as well as with one another. Then,
introduce and study a variety of spaces as the
elements of the composition in terms of size,
orientation, light conditions, location, varying
degrees of closure, and level differences. The
final products should consist of both individual
and common spaces.

Üç hayvan için üç birimli yaşam çevresi üretin. Farklı özellikleri olan ve farklı çevresel gereksinimleri olan üç hayvan seçin. Önce hayvanların hem kendileri ile hem de toprak, su
ve gökyüzü ile olan ilişkilerini düşünün. Daha
sonra, ölçek, yönelim, ışık koşulları, yerleşim,
farklı kapalılık dereceleri ve seviye farklılıkları
ile kompozisyonun elemanlarını ele alarak
çeşitli mekân çalışmaları yapın ve sunun. Final ürünler, hem bireysel hem ortak mekânları
içermelidir.
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Dilara Dikmen
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Final Exercise 06 - Architecture & Interior Architecture and Environmental Design: “An Environment for Three Animals”
Final Ödevi 06 - Mimarlık & İçmimarlık ve Çevre Tasarımı: “Üç Hayvan için Yaşam Çevresi”

Eda Kale
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Laçin Aksoy 1 2 3

Final Exercise 06 - Architecture & Interior Architecture and Environmental Design: “An Environment for Three Animals”
Final Ödevi 06 - Mimarlık & İçmimarlık ve Çevre Tasarımı: “Üç Hayvan için Yaşam Çevresi”

Yasemin Albayrak

124

Fuat Uğuz
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Final Exercise 06 - Architecture & Interior Architecture and Environmental Design: “An Environment for Three Animals”
Final Ödevi 06 - Mimarlık & İçmimarlık ve Çevre Tasarımı: “Üç Hayvan için Yaşam Çevresi”

Cenk Girman

126

127

STUDIO COORDINATOR/
STÜDYO KOORDİNATÖRÜ
Tuğyan Aytaç-Dural
FULL-TIME INSTRUCTORS/
TAM-ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI
Aslı Çetin-Yıldırım
Dilek Himam-Er
Elif Kocabıyık
Kıvanç Kılınç
Nina Kertselli
Seda Özen-Tanyıldızı
Zeynep Tuna-Ultav
PART-TIME INSTRUCTORS
YARI-ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI
Emre Gönlügür
Evren Başbuğ
Fırat Neziroğlu
Gülin Işıkçı
Güven İncirlioğlu
İpek Ek
Melis Kavvas
Korhan Sargıner
Serdar Aşut
Soner Göksay
Yakup Öztuna
Zeynep Arda
Zeynep Edes

128

CATALOGUE DESIGN/
KATALOG TASARIMI
Jörn Fröhlich

DESIGN ASSISTANT/
TASARIM ASİSTANI
Elif Tekcan

EDITORS/
YAYINA HAZIRLAYANLAR
Tuğyan Aytaç-Dural
Dilek Himam-Er
Kıvanç Kılınç

TRANSLATION/
ÇEVİRİ
Dilek Himam-Er
Zeynep Tuna-Ultav
Kıvanç Kılınç

PHOTOGRAPHS/
FOTOĞRAFLAR
Ersan Çeliktaş
Tuğyan Aytaç-Dural
Kıvanç Kılınç

129

İ Z M İ R E KO N O M İ Ü N İ V E R S İ T E S İ / İ Z M İ R U N I V E R S I T Y O F E C O N O M I C S
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FA KÜ LTE S İ / FACU LTY O F F INE A RTS A ND DE S IG N
S A N AT V E TA S A R I M S T Ü D YO S U / A R T A N D D E S I G N S T U D I O / 2 0 1 2 - 2 0 1 3

