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Juventus Turin, bu sene
başında aldığı marka
yenileme kararıyla herkesi
şaşırttı. Niçin yüz yirmi
yıllık mazisine rağmen,
bu “yaşlı” Hanımefendi
(sevenleri tarafından kulüp
böyle bilinir) nostaljiye
sığınmak yerine, “Siyah ve
Beyaz ve Daha Fazlası”nı
olmak istiyordu, hem de
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bunu uluslararası düzeyde
istiyordu. Biz de konunun
arka planını Silvio Vigato
ile Paolo Insinga’dan
öğrenmek istedik. (Silvio
Vigato, Juventus’un Mali
İşler Eş Başkan Yardımcısı
ve Marka, Lisans ve
Pazarlama Yöneticisidir;
Paolo Insinga ise Milano’lu
Insinga Ajansının Yaratıcı
Yönetmenidir.) Bize şunları
söylediler:
Bay Vigato, kulübün, logosunu ve
marka kimliğini bu kadar kökten
değiştirmek istemesinin sebebi
neydi?
Elbette bu bir gecede alınmış bir
karar değildi. Amacımız satışları
arttırmaktı ve bunu başarmak
için, özellikle iki hedef üzerinde
yoğunlaşan
stratejik
bir plan
geliştirdik:
başta Uzak
Doğu, Çin
ve Amerika
Birleşik
Devletleri
olmak üzere
yeni pazarlara
girmeyi ve
yeni hedef
gruplara
ulaşmayı
hedefledik.
Bunlar da
çocuklar,
kadınlar ve
yeni bin yıl
nesli, yani Y
Kuşağıydı;
ya da teknik
açıdan aslında
futbol taraftarı
olmayan, ama
futbola dair
daha duygusal,
değer temelli
içeriğe dayalı
bir hikâye
anlatıldığında,
futbol
kültürünün
tanıtılabileceği
insanlar
diyebiliriz.

Bu hedefler, söylemimizi
değiştirmemiz ve markayı yeniden
düşünmemiz gerektiği anlamına
geliyordu. Bu da, geleneksel
Juve kulüp logomuzla mümkün
olmazdı. Uluslararası ajanslar
arasında yapılan konkurun sonunda,
Interbrand tarafından tasarlanan
kavram aralarında en iyisi olarak
kabul gördü. Çünkü sadece
görünümü güçlendirmekle kalmıyor,
aynı zamanda markayı yeniden
konumlandırıyordu.
Kulübün zirvesinden sahanın
ötesine kadar uzanan global
bir marka için, zorlu Juventus
hayranları ve spor basını buna
nasıl tepki gösterdi?
Başta taraftarların yüzde altmışı çok
mutsuzdu. Bizim deli olduğumuzu
düşündüler. Ancak arka planı ve
nedenlerimizi açıkladıktan sonra,
ruh hali 24 saat içinde değişti.
Ulusal ve uluslararası basın,
yeni sahalara doğru atılan bu
adıma olumlu tepki gösterdi. Yeni
logoyu beğenip beğenmemelerine
bakılmaksızın, insanlar ne olup
bittiğini anladılar ve bunun salt
değişim uğruna yapılmadığını fark
ettiler. Tersine, kulübün kendisini,
derinlerden yukarı doğru yükselen
bir lider olarak konumlandırdığına
işaret ettiğini ve amacın markanın
kökenini ve mantığını korumak
olduğunu anladılar.
Bay Insigna, Interbrand Milano
projesinde yaratıcı yönetmendiniz.
Yeni Juve kimliğine giden yolda
yaşananlarla ilgili bize neler
söyleyebilirsiniz?

Ölçüp biçtik ve brifingin içeriğini
aşma kararı verdik: Juventus bizden
takımı bir eğlence markası haline
getirmemizi istemişti, bizse çok
iddialı bir öneriyle, yani Juventus’u
bir “kimlik markası” haline getirme
önerisiyle yanıt verdik. Bu da, “var
olma ve güvenme” ile ilgili bir

Grafik tasarım
eğitiminde
sürdürülebilir
tasarım kavramının
sivil toplum
kuruluşu olarak
Grafik Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu’na
yansıması

marka demekti. Dolayısıyla çok
harf alfabenin tamamı ortaya çıktı.
cüretkâr bir tavırla, ilkel bir sembol
Yazıtipini beş stille sınırladık ve
araması yapmaya başladık; bu
adını şimdiye kadar görülmüş en
herhangi bir teknolojiyle kolaylıkla
destekleyici yazıtipi anlamında
üreyebileceğimiz bir şey olmalıydı. “Juventus Fans” (Juventus
Bu sembol, bir taraftan mesela
Hayranları) olarak değiştirdik.
deriye dövme yapılabilsin ama,
diğer taraftan da kulübün korkusuz
Komisyonun görevi tam olarak ne
ruhunu kapsasın istedik.
oldu?
Marka tarihini araştırırken,
Markanın yenilenmesi, Interbrand
karşımıza Gianni Agnelli’nin bir
Milano önderliğindeki uluslararası
cümlesi çıktı. Bir keresinde şöyle
bir ekip ile birlikte geliştirildi.
demişti: “Gazetede ne zaman ‘J’
Sözleşme imzalandıktan sonra
harfi ile başlayan bir kelime okusam Juventus FC ile pek çok cephede
hep heyecanlanırım”. İlk harfler
yakın bir işbirliği başladı ve
her zaman büyük bir sembolik
bu, bugün de hâlâ devam ediyor.
potansiyele sahiptir, ancak hepsinin
Görevlerimiz arasında, tasarımın
gücü aynı değildir. Tabii ki ‘J’ harfi,
uygulanması, tanıtıcı ürünler
‘S’ veya ‘M’ harfinden farklı etkiye
için satış yönergeleri, perakende
sahiptir.
satışlarda format belirlemesi ve
Hızlıca aklımıza siyah ve beyaz
markanın tanıtım faaliyetleri için
çizgilerden ve bir spor armasındaki
bir yol haritası üretme çalışmaları
“J” formundan bir sentez yapma
da vardı. Milano’da yürütülen
fikri geldi ve bu sembolün çok
“Siyah ve Beyaz ve Daha Fazlası”
güçlü olduğunu fark ettik: göze
isimli lansman etkinliğinin
çarpıyordu, kolay unutulacak bir
kreatif planlaması ve yönetimi de
şey değildi ve doğru duyguyu
çalışmalarımızın parçasıydı.
yansıtıyordu. Logoyu geliştirdik
ve ardından bu çizgilerden büyük
Tasarım dünyasından gelen geri
bildirim nasıldı?
Proje çok dikkat çekti: herkes ondan
bahsediyordu. Sosyal medyada
ve forumlarda hiç bitmeyen bir
yorum akışı bizi şaşkına çevirdi.
Genel olarak yanıt çok olumluydu.
Reklam fikrimizi çok iyi analiz
eden, açıklayan ve bu nedenle de
bizi destekleyen bir ya da iki yorum
okuduk. Bu da bizim için çok gurur
vericiydi. V

Başak Ürkmez, Umut Südüak
Sürdürülebilir Gelecek İçin
Sanat Eğitimi Sempozyumu,
Pamukkale Üniversitesi Yayınları,
2017
Küreselleşme ile müşteri odaklı,
sürekli kendini yenileyen, esnek
ve hızlı üretim ve yönetim
anlayışı sistemin tüm alanlarında
etkin hale gelmiştir. Bu anlayışı
tüm hayata uygulayabilmenin
yolu ise tüm alanlarda etkin
üretim ve tüketim faaliyetinden
geçmektedir. Özellikle dünyadaki
gelir dağılımındaki adaletsizlik,
ekonomik gelişmişlik açısından
bölgesel farklar, giderek artan
işsizlik ve yoksullaşma, yeterince
büyüyememe ve kaynaklarının
azalması sürdürülebilirlik faktörüne
günümüz dünyasında hayati
bir önem kazandırmıştır. Bu
bağlamda sürdürülebilir faaliyetler
gerçekleştirilerek devamlılık
sağlanabilir. Bunun yanında
sürdürülebilirliliğin ilerleme sunmak
için en etkili yol olduğu söylenebilir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde sürdürülebilirliliğin
özendirilmesine özel bir önem
verilmektedir. Avrupa Birliği’nde
sürdürülebilirliliğin geliştirilmesi,
uluslararasılaştırılması ve
sürdürülebilirliliğin özendirilmesi
amacıyla bir dizi destekleme
programları geliştirilmiştir. Aynı
şekilde Türkiye’de de son yıllarda
sürdürülebilirlilik kültürünün gerek
bireysel bazda gerekse kurumsal
ölçekte geliştiği, yaygınlaştığı ve
teşvik edildiği bilinmektedir.
Günümüz bilgi toplumunda
sürdürülebilirlik, barındırdığı
alt başlıklar nedeniyle, hemen
hemen bütün disiplinler tarafından
kullanılmakta ve bu disiplinlerin
karar alıcı kurumları tarafından
kendilerine özgü tanımlar
yapılmaktadır. Bu noktada
sürdürülebilirliliğin öneminin;
yenilik, yaratıcılık ve tasarım
faaliyetlerinin tamamlayıcısı
olarak ortaya çıktığı söylenebilir.
Bu bağlamda, program ve
düşüncelerin başarılı olabilmesi için
sürdürülebilirlik yaklaşımlarının
geliştirme stratejilerini, gelecek
yönelimlerini, örgütsel ve
çevresel fırsatları değerlendirme
potansiyellerini ortaya koyan
kapsamlı araştırmalara gerek vardır.

Bu çalışmada, bugüne kadar
uluslararası platformlardaki
sürdürülebilirlik kavramına
yaklaşım biçimleri araştırılmış.
Sivil toplum kuruluşlarının
sürdürülebilirlik tasarım
kavramına bakış açıları ortaya
konularak, bu kuruluşların
kavramları anlamlandırma, yeniden
biçimlendirme de etkin bir görev
üstlendiği ve sorumluluk projeleri
ile yeni ifade biçimleri oluşturduğu
görülmüştür. Sivil toplum kuruluşu
olarak; Grafik Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu’nun (GMK) konu ile
ilgili yaklaşımı değerlendirilmiş.
Sürdürülebilirlik tasarım kavramının
bilinirliğinin sağlaması ve grafik
tasarım eğitiminde yöntem olarak
nasıl kullanılmasını gerektiği
GMK özelinde belirlenerek, bir
tasarım sivil toplum kuruluşu olarak
GMK’da nasıl bir çerçevede ele
alınması gerektiğinin araştırılması
amaçlanmıştır.
I. Sürdürülebilirlik Kavramı
Sürdürülebilirlik anlam içeriği ile
son derece açık ve net bir anlam
ifade eder. Sürdürülebilirlik daimi
olma yeteneği olarak adlandırılabilir.
Sürdürülebilirlik kavramı; sosyal,
kültürel, bilimsel, doğal kaynak
ve insan kaynaklarının tümünün
temkinli kullanılmasını sağlayan
ve bu unsurlara saygı gösterme
esasına dayanan, sosyal bir bakış
açısı yaratan katılımcı bir süreç
olarak tanımlanmaktadır (Özgül,
Mengi, 2016, s. 119). Ekoloji
bilimindeki anlamı ise biyolojik
sistemlerin çeşitliliğinin ve
üretkenliğinin devamlılığının
sağlanmasıdır. Sürdürülebilirliğin
1987 BM Komisyonu’nda yer
aldığı tanım şöyledir: “Gelecek
kuşakların gereksinimlerine cevap
verme yeteneğini tehlikeye atmadan,
insanlığın günlük ihtiyaçlarının
temin edilmesi, kalkınmayı
sürdürülebilir kılma yeteneğine
sahip olmasıdır.” Sürdürülebilir
kalkınma, ekonomik büyüme
ve refah seviyesini yükseltme
çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki
tüm insanların yaşam kalitesini
koruyarak gerçekleştirme
yöntemidir. Sürdürülebilir
kalkınma insan ve çevre merkezli
olmak üzere iki ana başlık
altında değerlendirilmektedir.
Doğal çevrenin korunması
kadar ekonomik ve sosyal
kalkınmanın da birbirinden
ayrılmaz parçalar olduğunu kabul
etmektedir. Çevresel, ekonomik
ve sosyal sürdürülebilirlik
sağlandığı takdirde sürdürülebilir
gelişme gerçekleşebilmektedir.
Yenilenemeyen enerji kaynakları
yerine yenilenebilir enerji
kaynaklarının verimli kullanımı ve
doğaya karşı sorumlu davranılması
çevresel sürdürülebilirliğin
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gereksinmelerini oluşturmaktadır.
canlı bir yelpazeye sahiptirler.
ise; sürdürülebilirlikle ilgili
Çevreye duyarlı bir yaklaşımla
Düşünmek, yaratmak, üretmek
kritik sorunların varlığını kabul
yaşamanın sonucunda sağlıklı
üzerine çalıştıklarından dolayı
etmek ile birlikte, sistemde
toplumlar oluşur. Sağlıklı
yalnızca yeni ürünler üretmekle
köklü bir değişimin gerekliliğini
toplumların ekonomik refah içinde
kalmayıp yaratıcı endüstriye de
öngörmemektedirler. Tasarım
yaşantısı sosyal sürdürülebilirlik
çözümler üretip birçok açıdan
eğitiminde mevcut sistemden daha
olarak adlandırılmaktadır.
şirketler ve kuruluşlar üzerinde
yeni ve anlamlı yollar bulmaktan
Genellikle yanlış bir kanı olarak
etkili olacak şekilde kalite
yanadırlar. Dönüştürücüler
sürdürülebilirliğin karşılığının
standartlarını belirleyebilirler.
ise toplumların ve bireylerin
sadece çevre duyarlılığı olarak
“Grafik tasarım sayısız düzeyde
birbirleriyle ve doğayla ilişkilerinden
algılanmakta, sürdürülebilirliliğin
etkindir; gücü ve yararı geniş
kaynaklı belirli sorunlar görmekte,
karşılığı çevre olmamakla
bir olasılık yelpazesi oluşturur.
gelecekte bir kriz veya çöküş
beraber “çevre”yi de kapsayan
Görünmeden yüzeyi tarayabilir
yaşanmaması için toplum ve insan
bir çatı kavram oluşudur. Bir
ya da daha derinlere inebilir. Ve
ilişkilerinde bir dönüşüm gerektiğine
şeyi sürdürebilir kılmak için o
neyse ki, tasarımın biçim ve
inanmaktadırlar.
şeyi sahiplenip değer vermek ve
işlev arasında bir seçim yapması
AIGA; sürdürülebilirliği: gelecek
korumak gerekir. Sürdürülebilirlik,
gerekmemektedir; ikisi için de
nesillerin şansını veya gelişimini
doğa ile insan arasındaki dengeyi
vasıta olabilir.” (Twemlow, 2006,
bozmadan günün ekonomik,
koruyabilmektir. Varolan kaynaklar
s. 32).
ekolojik ve sosyal ihtiyaçlarının
üzerinden geleceği planlamak ve
karşılanması (UN-Conference, Rio
devamlılığı sağlamaktır.
III. Tasarım Alanındaki
de Janeiro, 1992) Sürdürülebilir
Sürdürülebilir olmak, değişkenler Sivil Toplum Kuruluşlarının
tasarım ise: ekonomik, sosyal ve
dahilinde hareket eden, seyir
Sürdürülebilir Tasarım
ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerine
gösteren değişimlerin farkında
Kavramına Yaklaşımları
uygun ürünleri, hizmetleri ve
olarak, avantajları değerlendirerek,
Sürdürülebilirliğin; ekonomik,
kuruluşları geliştirme süreci (http://
gelecekte var olabilmektir. Aynı
sosyal, çevresel ve kurumsal
www.aiga.org/sustainable-designzamanda çevresel, ekonomik ve
yönetim boyutlarını doğru
dictionary) olarak dönüştürücü
sosyolojik etmenleri de barındıran
sürdürülebilirlik stratejileriyle
bir yaklaşım tanımlamaktadır. Bu
kavram kullanıldığı her alan ve
entegre eden ve karar
tanımın açılımında; müşteri odaklı
konuda içselleştirilerek kullanılabilir. mekanizmalarına uyumlaştıran
bir yaklaşım, kayıtsızlaştırma, karşı
işletmeler, sürdürülebilirlik
soyutlaştırma ve biyonikleştirme
II. Sürdürülebilir
hedeflerine ulaşabilirler (Borsa
(dirimkurgu) de dahil olmak üzere
Tasarım Kavramı
İstanbul, 2014, s. 5). Sivil toplum
sürdürülebilir tasarımın birçok ilkesi
Sürdürülebilirliliğin tasarım
kuruluşları da sürdürülebilirlik
bulunmaktadır. Sürdürebilirlik;
açısından önemi onun üzerine
çalışmalarını program ve
çevre, toplum ve ekonomiye etkileri
yapılan tanımlamalarda da kendini
hedeflerine alarak, kendi uzmanlık
açısından değerlendirilen belli başlı
göstermiştir. Doğal çevrenin
alanlarında, çevresel, ekonomik ve
bileşenlerin kapasiteleri üzerinden
korunması bu tanımlamalarda,
sosyolojik nedenlerden kaynaklı
ön görülen devamlılığı kriterler
her ne kadar ön plana çıkan bir
riskleri yönetebilir, uygun stratejiler üzerinden ifade eder. GMK’nın
açıklama olsa da, ekonomik ve
geliştirebilir ve kendi meslek
“Tasarım Ekolojisi” başlıklı
sosyal kalkınmanın da bu tasarım
gruplarında eğitim anlayışında
yazısında durum şöyle özetleniyor:
bağlamında birbirinden ayrılmaz
konumlandırma yapabilirler.
“Sorun şu ki, çevre sorunlarıyla ilgili
parçalar olduğunu kabul etmek
Sürdürebilirlik; doğru tasarım
mevcut bilginin kalitesi, bu konuda
gerekir.
stratejileri ile eğitim sistemine
gerekli adımları atmak için maalesef
Sürdürülebilir Tasarım, şu
uygulandığında; sivil toplum
yeterli değil. Çevre problemleri
özellikleri taşımalıdır:
kuruluşunun konumlandırma
hakkında daha çok bilgi edinerek
• Çözümlenebilme
yapmasını ve mevcut üyelerin
ve çözüm üretmede başı çekerek
• Değiştirilebilme
aidiyetini artırmasını sağlayan
yeteneğimizi ve hislerimizi kullanıp
• Kararlılık
bir enstrümandır. Amerika’nın
insanların neler yapabileceklerini
• Sınanabilirlik
profesyonel tasarım birliği olan
anlamasına yardım edebiliriz. Çevre
• Sürdürebilirlik
AIGA’ya göre: “Tasarım, güçlü bir
hakkındaki bilginin daha ulaşılabilir
standartlarına uyumluluk
değişim şeklidir. Oluşturduğumuz
olmasını sağlayabiliriz.” (GMK,
Tasarımda sürdürebilirliğin
mesajlar, yapıtlar ve deneyimler
2002, DEDİ Kİ 3, s. 3).
gerçekleşebilmesi için bu özellikler
el, zihin ve kalp değiştirdikçe,
Birleşik Krallık Tasarım
ile birlikte; sosyal ekonomik
sürdürülebilirliği daha geniş
Konseyi’ne göre “Toplumun
ve çevresel kararlılıklar daimi
kültür kumaşına dokuma, tüketim
talepleri, çevre ve ekonomi
olmalıdır. Doğaya karşı saygılı ve
ve yaşam biçimi isteklerini daha
arasındaki değiş tokuşların
sorumlu gereksinimleri oluşturup
sürdürülebilir bir yaşam temeline
dengelenmesi ve nihayetinde
sürdürülebilir kılarak katkı
kaydırma olanağı bulunmaktadır”.
önceden verilen hasarın
sağlanabilir.
(http://www.aiga.org/sustainablerestorasyonu”, (UK Design Council)
Sürdürebilirlik kavramının
design-dictionary)
sürdürülebirliğin temellerini
oluşumunda her meslek grubu gibi
Sürdürülebilir tasarım kavramına
oluşturmaktadır. 1964 yılında Ken
grafik tasarım mesleğinin de etkisi
yönelik üç farklı yaklaşım
Garland tarafından yayınlanan, “İlk
ve etkilediği alanlar oldukça geniştir. gözlemlenmektedir. Bunlar
Önce Öncelikler” manifestosu,
Grafik tasarım iletişim kurmaya
statüko, reform ve dönüşümdür.
1999 yılı sonbaharında günümüz
yarayan bir dildir. Bu öyle bir dildir
Statüko taraftarları, değişimin
koşullarına göre revize edilerek
ki, “her şeyi daha berrak kılmaya –
gerekliliğinin farkında olsalar
33 tanınmış grafik tasarımcının
hatta hayat kurtarmaya – yaradığı
dahi, mevcut sistemin devamını
imzasıyla yeniden yayınlanmıştır.
kadar, günlük yaşantımızı karmaşık
savunmaktadırlar. Bu anlayışla
Daha sonra dünyanın belli başlı
katmanlarla, farklılıklarla ve ince
varolan eğitim ve tasarım anlayışının tasarım dergilerinde yayınlanan ve
detaylarla zenginleştirmeye de yarar korunması, çevresel ya da sosyal
yüzlerce tasarımcının imzaladığı
(Twemlow, 2006, s. 6).
aksamaların etkilerinin en aza
manifesto metni şöyledir:
Grafik tasarımcılar, ürettikleri
indirilmesi amaçlanmaktadır.
“Biz, aşağıda imzası bulunan
işlerin çeşitliliğinden dolayı oldukça Reform yaklaşımını benimseyenler
grafik tasarımcılar, sanat
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yönetmenleri ve görsel iletişimciler,
reklamcılığın teknik ve araçlarının,
yeteneklerimizi kullanmak için
en kazançlı, etkili ve arzu edilir
alan olarak sunulduğu bir dünyada
yetiştirildik.
Birçok tasarım eğitmeni ve
danışmanı bu görüşü savunuyor,
piyasa ödüllendiriyor, yayınlar
vurguluyor. Bu yönde teşvik edilen
tasarımcılar ve yetenek ve hayal
güçlerini köpek bisküvisi, ‘designer’
kahve, pırlanta, deterjan, saç jölesi,
sigara, kredi kartı, spor ayakkabı,
popo sıkılaştırıcı krem, ‘light’
bira ve ağır araçlar satmak için
kullanıyorlar.
Reklam sektöründe çalışmak
faturaları ödemeyi her zaman
kolaylaştırdı, ama birçok grafik
tasarımcı yüzünden grafik
tasarımcının işinin bu olduğu
sanılıyor. Dünya tasarımı böyle
tanıyor. Bu mesleğin zaman ve
enerjisi çok da gerekli olmayan
bir sürü şeye talep üretmekte
kullanılıyor. Birçoğumuz tasarımın
bu şekilde algılanmasından
rahatsızlık duyuyoruz.
Çabalarını reklam, pazarlama
ve marka yaratmaya adayan
tasarımcılar, birey-tüketicilerin
nasıl konuştuğunu, düşündüğünü,
hissettiğini, tepki gösterdiğini ve
kaynaştığını değiştiren bu mesajlara
bulanmış zihinsel ortamı destekliyor
ve açık açık doğruluyor.
Bir yerde hepimiz indirgeyici
ve zararlı bir kamusal söylemin
kodlarını oluşturuyoruz. Uğruna
problem çözme yeteneğimizi
kullanabileceğimiz daha değerli
amaçlar var.
Eşi görülmemiş çevresel sosyal
ve kültürel sorunlar ilgimizi
bekliyor. Sayısız kültürel oluşum,
sosyal kampanya, kitap, dergi, sergi,
eğitim aracı, televizyon programı,
film, hayır işi ve iletişim projesinin,
uzmanlığımıza ve yardımımıza
acil ihtiyacı var. Önerimiz,
iletişimin, daha yararlı, kalıcı
ve demokratik biçimleri lehine
önceliklerimizi yeniden sıralamak;
ürün pazarlamanın ötesinde bir
zihniyet geliştirmek, yeni bir
anlam keşfetmek ve üretmek.
Tartışma alanı giderek daralıyor;
genişletilmeli.” (ZKÜ Sosyal
Bilimler Dergisi, 2012, cilt 8, sayı
15, s. 125–148)
Sürdürülebilirlik hakkında
olumsuz gerçeklerin farkında
olan birçok firma ve kuruluş,
başkalarının yanı sıra olası
iyileştirmelere, çevre verimliliğine,
sürdürülebilir kalkınmaya ve şirket
sosyal sorumluluğuna dikkat
çekiyor ve yeni tartışma alanları
belirliyor. “Sürdürülebilir tasarım,
yalnızca sürekliliği sağlamakla
kalmayıp topluma genelde fayda
sağlayan daha sürdürülebilir bir
dünyaya katkıda bulunabilir…

Sadece geri dönüşümle ilgili niş
bir konu değildir.” (Roberts, 2006,
s. 162).
IV. Grafik Tasarımcılar
Meslek Kuruluşu’nun
Sürdürülebilir Tasarım
Kavramına Bakışı
Grafik Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu (GMK), 1978 yılında
İstanbul’da kuruldu. Reklam
ajanslarının ve tasarım
stüdyolarının yaratıcı kadrolarından,
akademisyenler ve öğrencilere
uzanan bir üye yelpazesine sahip
kuruluş; Türkiye’de grafik tasarımın
gelişmesi, bu alanda üretim yapan
tasarımcıların bir araya gelmesi
ve mesleki haklarının korunması
amaçlarını taşıyor. Kuruluşundan bu
yana gerçekleştirdiği etkinliklerle
tasarımcıları farklı üretim
alanlarından profesyonellerle
buluşturuyor. GMK, 1993
yılından beri Uluslararası Tasarım
Konseyi (ico-D) üyesidir. Grafik
tasarımın gelişmesi, özgürleşmesi,
kitlelere tanıtılmasına ön ayak
olmayı amaçlayan GMK, mesleki
hakların korunması konusunda da
çalışmalarını sürdürmektedir. (http://
www.gmk.org)
GMK bir sivil toplum kuruluşu
olarak sürdürülebilirlik hedefleri
belirlemiştir;
– Meslek ve kültürel güç olarak
grafik tasarımda mükemmelliği
geliştirmek,
– Fikir ve bilgi değişiminde,
eleştirel analiz ve araştırmanın
teşvik edilmesinde eğitim ve etik
pratiğin ilerlemesinde liderlik
yapma,
– Grafik tasarımcılarla iş dünyası
arasındaki diyaloğu ve güçlü bağları
desteklemek,
– Grafik tasarım tarihi için umut
verici bir bilgi kaynağı olmayı
hedeflemek,
– Türkiye’deki eğitim
kurumlarındaki tasarım eğitiminin
kalitesini iyileştiren ve güncelleyen
eylem ve programlara destek olmak,
– Gezegeni ekolojik hasardan
(olumsuzluklardan) koruyan eğitim
ve eylemleri desteklemek,
– Tasarım, kültür ve ekonomi ile
ilgili çeşitli uluslararası perspektifler
meselesinde farkındalığı artırmak
için fikir alışverişinde bulunmak,
– Yeni teknolojilerin mesleği
nasıl etkilediğine ilişkin anlayışı
geliştirmek,
– Grafik tasarımcılar arasında
mesleki uygulamayı teşvik etmek ve
mesleki değerleri ve uygulamaları
tartışmak için bir forum oluşturmak,
– Grafik tasarım mesleğinin kamu
hizmetine katılımını teşvik etmek.
Türkiye’deki eğitim
kurumlarındaki tasarım
eğitiminin kalitesini iyileştiren
ve güncelleyen eylem ve
programlara destek olmak hedefi

kapsamında; grafik tasarımın
eğitim ayağında da rol oynayan
GMK, gerçekleştirdiği “GMK
Seminerleri” ve çeşitli atölye
çalışmaları ile öğrencileri mesleğe
hazırlayarak ve profesyonellerle
buluşturarak öğrencilere destek
olmayı amaçlamaktadır. Bu
kapsamda; sürdürebilirlik tasarım
eğitiminde bazı başlıklarda ders
yapılandırmaları önerebilir:
1. Görsel İletişim Tasarımı
2. İnsan Faktörünün İncelenmesi
3. Tasarım Düşüncesi ve Kavramı
4. Sürdürebilir Uygulamalar
5. Bağlamsal Araştırma Yöntemleri
6. Malzeme Bilgileri ve Uygulama
İlkeleri
7. Disiplinlerarası İletişim
8. Çevre ve Sürdürebilirlik
9. Grafik Tasarımda Metodolojik
Uygulama
10. Pazarlama Teknikleri
11. Tasarımcılar için Girişimcilik
12. Tasarımda Çevre ve Dönüşüm
Sonuç
Grafik Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu, olumlu bir kültürel
değişim yaratmak için tasarım
düşüncesini desteklemek ve
popülerleştirmek amacıyla kayda
değer eylemleri sürdürmeyi
amaçlamaktadır. Tüm tasarım
disiplinlerinde sürdürülebilir eylem
sağlamak için en iyi uygulamaları,
araçları ve fikirleri birlikte
paylaşmak ve gerçekleştirmek için
çalışmalarına devam etmektedir.
Sürdürülebilir bir gelecek tasarlama
yolunda GMK, örgütsel değişim,
teknoloji ve maddi yenilikçilik
gibi konularda öncülük etmeye
odaklanmalıdır. V
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Japon
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simgeleri
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Çeviri: Ayşe Dağıstanlı

Simgeler, 600 Japon ve
uluslararası katılımcının görüşünün
alındığı bir anket yürüten
grubun çalışmalarının ardından
kararlaştırıldı. Ankete verilen
en yaygın yanıtlar “tuvaleti nasıl
kullanacağımı bilmiyordum”
ve “çeşitli işlemlerin rolünü
anlamamıştım” idi.
Standartlaştırılmış simgeler bu
sene kullanılmaya başlanacak. V

Japon tuvalet endüstrisi
tuvaletlerde taharet sistemi
(bide) kumanda simgelerini
standartlaştırmayı kabul
etti.
Tokyo’da açıklanan çarpıcı bir
karara göre, Japonya Sağlık
Gereçleri Sanayi Derneği –
aralarında Toto, Panasonic ve
Toshiba’yı içeren dokuz büyük
sıhhi tesisat üreticisinin de
bulunduğu bir konsorsiyum –
tuvaletlerdeki kontrol panellerinde
kullanılan simgeleri (ikonografiyi)
standartlaştırmayı kabul etti.
Kararın gerekçesi olarak,
özellikle “Japonya’yı ziyaret
eden yabancı turist sayısının hızla
artması” nedeniyle “herkesin
tuvalet ortamını güvenle
kullanmasını” sağlamak olduğu
belirtildi.
Simgeler, klozet kapağını açma/
kapama, klozeti açma/kapama,
taharet (büyük), taharet (küçük),
yıkama, kurutma ve durdurma gibi
işlemleri kapsıyor.
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