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Endüstiyel Tasarım Sanal Müzesi açıldı

Sektörünün global rekabet 
gücünün artırılmasını hedefleyen 
Müze, Türkiye’nin ürün tasarımı 
belleğini araştırmak, belgelemek, 
toplamak için bir zemin 
oluşturacak.

T asarım alanının bireysel ve kurumsal 
aktörlerine, profesyonel belleklerini 
oluşturmada yardımcı olup yol 

göstermek üzere Türkiye’de bir ilke daha 
imza atıldı. Türkiye’de özgün ürün tasarımı 
konusunda geçmişten günümüze gerçekleşen 
üretim ve tasarım süreçlerinin kaydını tutmak, 
üretici ve tasarımcılara dair nesne ve arşiv 
malzemesini bir araya getirerek bir tasarım 
belleği oluşturmak üzere Endüstriyel 
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), 
web üzerinde Endüstriyel Tasarım Sanal 
Müzesi’ni (ETSM) hazırladı ve kullanıma 
açtı. ETSM, Türk endüstriyel tasarımını 
küresel ortamda görünür kılmak ve 
tasarım bilincini yaygınlaştırmak üzere 
projelendirildi. İstanbul Kalkınma Ajansı 
(İSTKA), Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle 
gerçekleşen Müze, yerli markaların yurt 
içi ve yurt dışında tanınmasını sağlayarak 
tasarımcılarla marka sahiplerini bir araya 
getirmeyi amaçlıyor. 
Endüstriyel Tasarım Sanal Müzesi’nin 
koleksiyonunun temelini, ETMK’nın 
bugüne kadar düzenlediği etkinliklerde 
yer alan ürünler oluşturuyor. Koleksiyon 
geliştirme çalışmalarında izlenen yol, 
günümüzden başlayıp geçmişe doğru 
uzanan bir bakış içinde Türkiye’de 
endüstriyel tasarım geçmişinin bütünsel 
belleğini oluşturabilecek, özgün tasarım 
örneklerinin ve/veya belgelerinin 
derlenerek izleyiciye sunulması.

İnternet ortamında, 1000 ürünün yer aldığı 
koleksiyonuyla hizmet vermeye başlayan ve 
web adresi www.etsm.org.tr olan ETSM’nin 
bir diğer önemli çalışması ise Türkiye’de 
endüstriyel tasarımın doğrudan ve dolaylı 
bağlamlarını olabildiğince belirleyerek, 
bütünsel bir bellek okuması sağlamak.

İSTKA’nın “Kâr Amacı Gütmeyen 
Kurumlara Yönelik Yaratıcı 
Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı”na 23 Mart 2011 
tarihinde ETMK tarafından yapılan 
“Endüstriyel Tasarım Sektörünün 
Global Rekabet Gücünün 
Artırılması: Endüstriyel Tasarım 
Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze 
Projesi” başvurusu kabul edildi ve 
12 ay devam edecek proje süreci, 
21 Temmuz 2011’de başladı. 
Proje kapsamında kurulan 
ETSM’de, Çalışma grubu ve 
danışma kurulu belirlenecek; 
arama konferansı düzenlenecek; 
Müze koleksiyon politikası 
oluşturulacak, Müze koleksiyonu 
toplama ve belgeleme çalışmaları 
yapılacak; Bir müze manifestosu 
yazılıp yaygınlaştırılacak ve Bir 
müzeolojik rapor yayınlanacak. 
Orta vadede kurulması hedeflenen 
müzeye bir hazırlık niteliği taşıyan 
ETSM, İnternet üzerinden ziyaret 
edilecek sanal bir müze platformu 

olarak tasarlandı. Çağdaş müzeciliğin 
araştırma, eğitim ve iletişime dair tüm işlevleri 
daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla 
birçok müze, koleksiyonu sanal müzelerde 
sergilerken ETSM de, bu gelişmelere paralel 
olarak Türk endüstriyel tasarımını küresel 
ortamda görünür kılmak ve tasarım bilincini 
yaygınlaştırmak üzere projelendirildi.

ETSM’nin amaçları:
- Geçmişten günümüze Türkiye’deki 
endüstriyel tasarım alanında üretilmiş bilginin, 
düzenli ve örgütlü halde erişime açılması.
– ETSM, Türkiye’nin ürün tasarımı belleğini 
araştırmak, belgelemek, toplamak için bir 
zemin oluşturacak.
– ETSM’nin, endüstriyel tasarım mesleği 
ve üretimini toplumun farklı kesimlerine 
tanıtacak.
– Tasarım alanının bireysel ve kurumsal 
aktörlerine profesyonel belleklerini 
oluşturmak için yardımcı olacak yol 
gösterecek.
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