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ÖNSÖZ

I.Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumuna 
ilk çaðrýmýz üzerine bu yýl 49 adet özet gelmiþtir. Bu özetler bilim kuruluna 
gönderilerek gerekli raporlar alýnmýþ ve bu raporlara göre elimize ulaþan 37 bildiri, 
BÝLDÝRÝ kitabýnda yer almýþtýr. 

Aydýn/Karacasu'da düzenlenen I.Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký 
Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumunun süreklilik kazanmasý ve Türkiye'de 
Kuyumculuk sektörü ve akademik çevre tarafýndan izlenmesi bizlere büyük bir 
mutluluk vermektedir.

Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumunun 
ilk defa Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune Ýnci Meslek 
Yüksekokulunda düzenlenmesinden onur duymaktayýz.

Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumumuzun önümüzdeki 
yýllarda da düzeyini ve sürekliliðini koruyarak süreceðini inanýyoruz. Bundan 
sonraki sempozyumlarda tekrar birlikte olmak üzere tüm camiamýza saygý ve 
selamlarýmýzý sunuyoruz.

       

Sempozyum Düzenleme Kurulu

    

 

- vii - 



Doç. Dr. Tuna DOÐAN
Müdür
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Bu sempozyumun düzenlenme fikri, ÝSTANBUL DEÐERLÝ MADEN VE 
MÜCEVHERAT ÝHRACATÇILARI BÝRLÝÐÝNÝN düzenlemiþ olduðu bir toplantýda 
Ýstanbul'da ortaya çýkmýþtý. Katýldýðým bu toplantýda kuyumculuk sektörünün bu zamana 
kadar böylesine geniþ katýlýmlý olarak bir araya gelmediði konuþulmuþtu. Bende Adnan 
Menderes Üniversitesi üyesi olarak bir sempozyum tertip edebileceðimizi ve geleneksel 
olarak her yýl baþka bir üniversitede tekrar edilebileceði görüþünü ortaya atmýþtým. Bu 
düþüncenin gerçeðe dönmesinden dolayý mutluluk duymaktayým

I. Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumuna 49 
baþvuru yapýlmýþ olup, 37 bildiri özeti bilim kurulu tarafýndan kabul görmüþtür. Sadece 
üniversitelerin kuyumculuk eðitimi veren programlarý, sempozyum hakkýnda 
bilgilendirilmiþtir. Ýnanýyorum ki burada yaratýlacak olan sinerji ile bundan sonra 
düzenlenecek olan Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi sempozyumlarýna ilgi büyük 
boyutlara ulaþacaktýr. 

Sempozyumumuzda çok deðerli bilimsel çalýþmalarýn bulunduðu inancýndayým. 
Bu bilimsel çalýþmalar, kuyumculuk sektörüne mutlaka yeni bir yön verecektir. Sektörün 
ilerlemesine katký saðlayacaklardýr. 

Þu anda verdiðim sözü yerine getirebilmenin mutluluðu içerisindeyim. Sayýn 
rektörüme bu sempozyumun düzenlenmesinde, bana olan desteklerinden dolayý çok 
teþekkür ediyorum. Sempozyumun, düzenleme ve bilim kurulu üyelerine yapmýþ 
olduklarý deðerli katkýlarýn paha biçilemez olduðunun farkýndalýðý ile hepsine 
teþekkürlerimi sunarým. 



Prof. Dr. Þükrü BOYLU
Rektör
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Sizleri, Adnan Menderes Üniversitesinde aðýrlamaktan onur duymaktayým. 

Türkiye için kuyumculuk mesleðinin akademik anlamda en büyük buluþmasýný 
gerçekleþtirmekten dolayý sevinçliyim. 2002 yýlýnda eðitim-öðretim faaliyetine baþlayan 
Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði Programýnýn akademik yapý ve teknik 
olanaklarýnýn kýsa sürede çok önemli bir yol aldýðýnýn en önemli göstergesi bu 
sempozyumdur. Dünya üniversitelerinin benzer programlarýnýn geçmiþine bakýlacak 
olunursa ne kadar hýzlý bir þekilde geliþtiðimizin farkýna varýlacaktýr. Yalnýz bu demek 
deðildir ki her olanaðýmýz tam ve eksiksizdir. Tabi ki eksik yönlerimiz bulunmaktadýr. 
Eksikliklerimizi baþarýlý akademik personelimizin çalýþmalarý ile zaman içerisinde 
tamamlayacaðýz. Bu sempozyum gibi bilimsel çalýþmalar çoðaldýkça kuyumculuk eðitimi 
daha hýzlý bir ilerleme saðlayacaktýr. 

Kuyumculuk mesleði dünyanýn en eski mesleklerinden biri olup, ülkemizde de çok 
uzun yýllardýr icra edilmektedir. Türk kuyumculuk sektörü dünyada en hýzlý ilerleme 
saðlayan kuyumculuk sektörüdür. Bununla beraber mesleðin akademik yönü sektörün 
gerisinde kalmýþtýr. Bunun nedeni üniversitelerimizin kuyumculuk eðitimine geç 
baþlamasýdýr. Bu nedenden dolayý doðal olarak özel sektör zaman  zaman  
üniversitelerimizin önünde olmuþtur. Ancak þu unutulmamalýdýr ki 'Bilim olmadan 
teknoloji yuvasýndan çýkamaz.' Her alanda olduðu gibi geliþmiþlik, bilimsel çalýþmalarýn 
ýþýðýnda yol alýr. Türkiye, çok önemli kuyum firmalarýna sahiptir ve önemli miktarlarda 
ihracat rakamlarýna ulaþmaktadýrlar. Kuyumculuk özel sektörü kendi çabalarý ile 
gelinebilecek en üst noktalara ulaþmak üzeredir. Bundan sonra sektör, yalnýz ilerleyemez. 
Mutlaka üniversiteler ile beraber çalýþmalarý gerekmektedir. Üniversiteler ile beraber 
çalýþma yapan sektör firmalarý birer dünya markasý olma yolunda çok hýzlý 
ilerleyeceklerdir. Üniversitem olarak iþbirliðine her zaman açýk durmaktayýz. 'Birlikten 
kuvvet doðar' atasözümüzü uygulayarak sektörle bir arada çalýþarak dünyadaki en ileri 
seviyeye gelmemizin mümkün olduðuna inanmaktayým.

Burada sizlere sevinçli bir haber vermek istiyorum. Karacasu Memnune Ýnci Meslek 
Yüksekokulu, Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði Programý Türk Üniversiteler tarihi 
boyunca ilk kez bir mineralin keþfini gerçekleþtirmiþtir. LAPEYREIT adlý minerali 
ULUSLARARASI MÝNERALLERE ÝSÝM VERME KOMÝSYONU'na kabul ettirmiþ 
bulunmaktadýr. Aydýn/Karacasu'lu olan ve Cenevre Üniversitesi öðretim üyelerinden   
Prof.Dr.Halil SARP ve  yüksekokulumuz beraber çalýþarak bu keþfi gerçekleþtirmiþtir. 

Ýlk defa yapýlan bu sempozyumun, taký ve mücevher eðitiminin ve sektörün 
sorunlarýna çözüm için katký saðlayacaðý inancýyla baþarýlar diliyorum.
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I. Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2009, Aydýn

· L'homme

Moi-je et son niveau.
Je désire, amateur ou pro?
Je suis orienté.

· La Pierre

Précieuse, rubis, saphir, émeraude.
Fine, quartz,béryl, topaze, et autres.
L'opacité et les nuages: s'adapter.
Les cracks, les fentes, le jardin, faire avec.
L'effritement, allons boire un verre.
Pure comme l'eau d'une source, dommage de se planter.

· Le matériel

· Machines à tambour, 12, 24,ou 48 pierres sur un peigne.

· machines à disque vertical.

· machines à disque horizontal. 

type bâton ou Jam Peg.
type mât (mast).
type tang (selon le modèle en usage dans la taille des diamants).

· Les supports de pierres (Dops),

les formes, en V, en cône, à plat.
les ciments à chaud, vert, noir, brun, orange, beige et gris argent (pour diamants).
les fixations à froid, cyanolite (liquide ou gel).
décoller selon fixation ,acétone, chaleur, mazout, alcool.

· Les disques (laps)

diamantés ( en surface, dans la masse) pour la taille, le pré-polish.
en fonte, pour le corindon (excellent).
en cuivre.
composite et alliage.
étain, plomb-étain (polish toutes les pierres).

· Les produits

huile d'olives+poudre de diamant.
oxydes+eau.



· Les films

diamantés (1 à 30 microns).
aux oxydes (0,01 à 1,5 microns).

· Le but 

· poids maximum. 

· la forme et la géométrie. 

· la pierre qui parle (on est en plein Zen).

· L'état d'esprit

· être bien, avoir envie. 

· le piège de la fatigue. 

· les premières facettes sont les plus importantes, le reste suivra. 

· se laisser guider vers la... perfection. 

· attention au train de l'orgueil, et à la voiture de l'arrogance, ne pas monter. 

· Les difficultés et la pratique

· à chaque pierre son caractère, 2 quartz, 2 approches. 

· le temps passé (fusée Ariane dans les nuages de l'atelier).

· attention à l'attention.

· Le résultat

· beurk! 

· acceptable, commercialement bon, 

· elle est bien sortie.

· Conclusion

· le savoir-faire? oui, mais pas seulement,...le savoir-être!

· le conseil que Léonard de Vinci donnait à ses élèves.

· la pierre est devenue un ascenseur, vous pouvez monter.

Merci.
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ÖZET

Türkiye'de Aydýn ili, mücevher taþý olarak kullanýlan dumanlý ve renksiz (kaya kristali) kuvars 
kristallerinin (SiO2) en önemli yataklanma bölgesidir. Ancak bu yataklarýn hiçbiri henüz 
profesyonel olarak çalýþtýrýlmamaktadýr.

Karacasu ilçesi civarýnda, dumanlý kuvars ve kaya kristali olmak üzere kristal kuvars örnekleri 
içeren baþlýca iki yatak alaný bulunur. Bunlardan ilki, Karacasu Ýlçesinin yaklaþýk 15 km 
kuzeyindeki Çam Köy, ikinci alan ise, yaklaþýk 20 km doðusundaki Palamutçuk, Iþýklar ve Ata 
Köyleri civarýndadýr.

Bölgedeki kuvars mineral türleri, jeolojiksel olarak Menderes Masifinin gnayslarý, leptitleri 
(baþlýca kuvars, mikalar ve plajiyoklaslardan oluþmuþ kaya) ve þistleri gibi ana kayalar içerisindeki 
boþluklarda kristalleþmiþtir. Bölgede jeolojik istif, tabanda gnayslarla baþlar, bunlarý leptitler üstler 
ve yüzeyde þistlerle sonlanýr. Kuvars kristalleri ince paralel uzun damarlar ve/veya kalýn kýsa 
mercekler içerisinde bulunurlar. Kristaller hidrotermal koþullarda oluþmuþlardýr ve gözeneðin 
çeperlerine bir kenardan tutunarak büyümüþlerdir. Bölgedeki kuvars damarlarý genellikle kuzey-
güney ve doðu-batý doðrultularýnda uzanýrlar. Kuzey-güney doðrultudaki damarlar yaþlýdýrlar ve 
yalnýzca seramik ve cam endüstrileri için endüstriyel kuvars malzemesi içerirler. Buna karþýlýk, 
Miyosen yaþlý (23.8-12 My) tansiyon çatlaklarý boyunca terleþmiþ doðu-batý doðrultusundaki 
metamorfizma sonrasý genç damarlar, düzgün mücveher taþý olabilecek kristalin kuvars örnekleri 
içerirler.

Kristal kuvars örnekleri, genellikle 5-10 cm uzunluklara ve 3-5 cm geniþliklere sahiptirler. 
Bununla beraber, bazýlarý 100 cm'lik uzunluða ve 30 cm'lik geniþliðe ulaþabilmektedir. Bunlar çok 
büyük boyutlara ulaþabilirler. Bazen dev boyutlu yaklaþýk 200 kg'a kadar büyümüþ tekli kuvars 
kristal örnekleri bulunmaktadýr.

Detaylý jeolojiksel saha ve de local sismik veri araþtýrmalarýna göre, Karacasu ilçesi civarýndaki 



kristal kuvars damarlarýnýn daðýlýmýnýn ve yapýsýnýn genellikle 0.2 den 8 m'lik geniþliklere, 1 den 7 
m'lik uzunluklara ve 10 dan 30 m'lik derinliklere sahip olduklarý görülmüþtür. Kuvars lensleri de 
genellikle 0.5 den 2 m'ye kadar geniþliklere, 3 den 10 m'ye kadar uzunluklara ve 3 den 6 m'ye kadar 
derinliklere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Mücevher taþý dumanlý ve renksiz kuvars örnekleri, Karacasu-Aydýn 
bölgesi.

Gemstones In Karacasu; Crystal Quartz Specimens

ABSTRACT

The Aydýn province in Turkey is the most important deposition region of gem quality smoky 
quartz and colorless (rock crystal) quartz (SiO2) crystals. However, none of these deposits has yet 
been mined professionally.

In the Karacasu district vicinity; there exist mainly two deposit areas including the crystal 
quartz specimens as smoky quartz and rock crystal. First area is located in the Çam village vicinity 
where about 15 km to the North far from Karacasu is. Second area is also located in Palamutçuk, 
Iþýklar and Ata Villages vicinity where about 20 km to the East far from Karacasu are.

The quartz mineral species in the region are geologically crystallized in the pores within the 
host rocks such as gneisses, leptites (rock mainly formed from quartz, micas, and plagioclases), and 
schists of the Menderes Massif. In the region, geological stowage starts with gneisses at the bottom, 
overlays with leptite, and ends with schists on the surface. The quartz crystals are found within thin 
parallel long veins and/or thick small lenses. The crystals were occurred in the hydrothermal 
conditions, and were grown up as terminated with one side holding on the walls of the pores. The 
quartz veins in the region generally lie in east-west and north-south strikes. The veins in the north-
west strike are older, and include only industrial quartz material for ceramic and class industries. 
Contrarily, the postmetamorphic younger veins in the east-west strike located thorough the Miocene 
aged (23.8-12Ma) tension fractures include straight gem quality crystalline quartz specimens.

The crystal quartz specimens generally are with the lengths of 5-10 cm, the widths of 3-5 cm. 
However, some can reach up to a length of 100 cm and a width of 30 cm. These can reach up to larger 
sizes. Sometimes, the giant quartz crystal specimens grown up to about 200 Kg per single crystal are 
present.

According to the detailed geological field and also the local seismic data investigations, it is 
seen that the distribution and structure of the crystal quartz veins in the Karacasu district vicinity 
generally have the widths of 0.2 to 8 meters, the lengths of 1 to 7 meters, and the depths of 10 to 30 
meters. The quartz lenses also generally have the widths of 0.5 to 2 meters, the lengths of 3 to 10 
meters, and the depths of 3 to 6 meters.

Key Words: Gem quality smoky and colorless quartz specimens, Karacasu-Aydýn province.
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1. GÝRÝÞ

Bu çalýþma, Aydýn ili (Batý Anadolu) Karacasu ilçesi civarýndaki mücevher taþlarý olarak 
kullanýlabilecek dumanlý ve renksiz kuvars kristallerinin bulunduðu yataklarýn; (1) Türkiye süstaþý 
madenciliðine, (2) Türkiye'nin maden mevzuatýna, (3) Türkiye'nin tanýtýmýna ve (4) Türk 
ekonomisine yaptýðý katkýlarý ortaya koymak, ayrýca (5) Bu kristallerin Türkiye jeolojik mirasý 
içerisinde çýkartýlmasý gerektiðini vurgulamayý amaçlamaktadýr.

Aydýn Ýlinin güney doðusunda yer alan Karacasu ilçesi, Aydýn'a 90 km uzaklýktadýr. Coðrafik 
yerleþim olarak Karacasu ilçesi, kuzeyinde Kuyucak ilçesi, kuzeybatýsýnda Nazilli ilçesi, 
doðusunda ve güneyinde Denizli ili batýsýnda Bozdoðan ilçesi ile komþudur. Karýncalý Daðý ile Ak 
Dað'ýn uzantýlarýnda Dandalaz vadisinin yamaçlarýnda kurulmuþtur (Þekil 1). 
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Þekil 1. Aydýn ilinin ilçeleri ve Karacasu ilçesinin coðrafik konumu ve ilçe merkezi.

2. KARACASU CÝVARININ JEOLOJÝK YERLEÞÝMÝ

Karacasu'nun morfolojisi D–B gidiþli Büyük Menderes Grabeni ve ona güneyden çoðunlukla 
yüksek açýyla baðlanan bazý çöküntü alanlarýyla karakterize edilir (Ocakoðlu et al., 2005). Çapraz 
grabenler de denilebilen bu çöküntüler, batýdan doðuya Çine, Bozdoðan, Karacasu ve Denizli 
çapraz grabenleri olup, Miyosen ve Pliyo-kuvaterner yaþlý (23.8My'dan güncele) tektono-
sedimanter birimler ile doldurulmuþlardýr (Ýl Çevre Durum Raporu, 2003). Ancak grabenler içinde 
yer alan istiflerin kronostratigrafilerinin ve çökelme ortamý çözümlemelerinin eksikliði, bu 
çökellerin hangilerinin grabenleþme öncesi ve hangilerinin grabenleþmeyle yaþýt olduðunun 
anlaþýlmasýný; dolayýsýyla da bölgesel tektonik yorumlarý güçleþtirmektedir (Ocakoðlu et al., 2005). 

Karacasu ilçesi civarýndaki hem opak hem de saydam kuvars örnekleri, jeolojik olarak 
Menderes Masifi'nin gnays, leptit ve þist gibi ana kayalarýn içerisindeki damarsý ve merceksi 
boþluklarda bulunmaktadýr. Bu bölgede jeolojiksel yýðýþým tabanda deðiþik özelliklerdeki gnayslar 
ile baþlar, leptitler (çoðunlukla kuvars, mikalar ve plajiyoklaslardan oluþmuþ kaya) tarafýndan 
üstlenir ve yüzeyde þistler ile son bulur. Ancak, bu istif zaman zaman asidik (granit ve granodiyorit) 
ve bazik (gabro) maðmatikler tarafýndan kesilebilmektedir (Akarsu, 1969). 

Kuvars kristalleri, ince paralel uzun damarlar ve/veya kalýn kýsa mercekler içerisinde 
bulunurlar. Bu kristaller hidrotermal koþullarda oluþmuþlardýr ve boþluklar içerisinde çeperlere bir 
uçlarýndan tutunarak büyürler. Bunlar büyük boyutlara ulaþýrlar. Bu bölgesindeki kuvars damarlarý, 
genellikle kuzey-güney (K-G) ve doðu-batý (D-B) yönlerinde uzanýr. 



K-G yönlü damarlar daha yaþlý olup endüstriyel amaçla kullanýlan opak kuvars örnekleri içerir. 
Bunlar, tektonik olaylar nedeniyle kýrýklanmýþ, ufalanmýþ ve kirlenmiþlerdir. Buna karþýlýk, D-B 
yönlü büyük olasýlýkla Miyosen yaþlý tansiyon çatlaklarý boyunca yerleþen, postmetamorfik genç 
kuvars damarlarý ise, düzgün yapýlý ve saydam görünüþlü dumanlý ve renksiz (dað kristali) kuvars 
kristalleri içerirler.

3. KRÝSTALÝN KUVARSLARIN ÖZELLÝKLERÝ VE EKONOMÝK BOYUTU

Bir mücevher taþý olarak, dumanlý kuvars kelimesi gri, kahverengi ve siyah renkli kristalin 
kuvars (SiO2) örneklerini içerir. Özellikle saydam ve tam siyah dumanlý kuvars olan morion, 
dünyada oldukça nadir bulunan mücevher taþlarýndan biridir. Ayrýca kaya (dað) kristali kelimesi ile 
de saydam renksiz kuvars kristalleri kastedilmektedir.

Günümüz küresel süstaþý pazarýnda, Brezilya dumanlý ve renksiz kuvars kristallerinin, dünyada 
en büyük üreticisi ve tedarikçisidir.

Karacasu ilçesi civarýnda, kristal kuvars örneklerinin elde edilebileceði baþlýca iki yatak alaný 
bulunur. Her iki alanda da kristalin yapýda hem koyu ve açýk dumanlý renkli kuvars örnekleri, hem de 
tam beyazdan sarýmsý beyaza kadar kaya kristalin örnekleri bulunmaktadýr. Bunlardan ilki, 
Karacasu ilçesinin yaklaþýk 15 km kuzeyindeki Çam köyün yaylasýndadýr. Bu alandan endüstriyel 
kullaným özelliðine sahip kuvars zonunun belirli ara tabakalarýnda tam kristalli ve çift yönlü kristal 
uçlanmalý 180 Kg büyüklüðe kadar ulaþabilen ortalama 20-50 Kg aðýrlýðýnda mücevher taþý 
kalitesindeki dað kristali ve açýk dumanlý kuvars örnekleri, çýkartýlmaktadýr (Þekil 2). Diðeri alan 
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Þekil 2. Karacasu ilçesinin kuzeyindeki Çamköy yaylasýnda çýkartýlan dev boyutlu kristalin kuvars örnekleri.



ise, Karacasu ilçesinin yaklaþýk 20 km doðusunda Palamutçuk, Iþýklar ve Ata köyleri civarýndaki 
Çýnar yaylasýndadýr. Bu alandaki kuvarslar, oldukça düzgün yüzeyli ancak küçük boyutlu olup, 
maksimum boydakiler 35-40 cm uzunluk ve 15-25 cm çapta bulunmuþtur. Ayrýca bu alanda 
gözlenen dumanlý kuvarslar genelde açýk renktedir ve içerlerinde özellikle mikalarýn oluþturduðu 
kapanýmlar yaygýndýr.

Detaylý jeolojiksel saha ve de local sismik veri araþtýrmalarýna göre, Karacasu ilçesi civarýndaki 
kristal kuvars damarlarýnýn daðýlýmýnýn ve yapýsýnýn genellikle 0.2 den 8 m'lik geniþliklere, 1 den 7 
m'lik uzunluklara ve 10 dan 30 m'lik derinliklere sahip olduklarý görülmüþtür. Kuvars lensleri de 
genellikle 0.5 den 2 m'ye kadar geniþliklere, 3 den 10 m'ye kadar uzunluklara ve 3 den 6 m'ye kadar 
derinliklere sahiptir. Bu bölgedeki kristal kuvars tenörü de yaklaþýk 2-6 kg/ton'dur.

Buradan hareketle Karacasu civarýnda bulunan dumanlý ve renksiz kristalin kuvarslarýn 
yaklaþýk 100.000 tonluk bir rezervi bulunabileceði tahmin edilmektedir. 

Global süstaþý pazarýnda özellikle kristalin dumanlý kuvars ticareti göz önüne alýndýðýnda 
iþlenebilir nitelikte (renk, saydamlýk, büyüklük vb) taþlatýn alýcýlar tarafýndan $5.000-$20.000 ton 
deðer aralýðýnda talep gördüðü bilinmektedir. Buna göre Karacasu civarýndaki dumanlý kuvars ve 
kaya kristali içeren maden sahalarýnýn ekonomik deðeri, en düþük fiyat temel alýndýðýnda; $5.000 
ton x 100.000 ton = $500 milyon'luk bir ekonomik potansiyel deðeri ortaya çýkmaktadýr. 

Bununla beraber, genelde kristal üretim sahalarýnda sýradan kesilebilecek taþlar dýþýnda üretim 
sýrasýnda ortaya çýkacak müzelik veya koleksiyonluk niteliðindeki (tam kristal þekilli, dev boyutlu 
vb) dumanlý kuvarslarýn ve kaya kristallerinin de (Þekil 3) maddi deðerinin ilave bir kaynak olduðu 
unutulmamalý ve toplam deðere ilave edilmelidir. 
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Þekil 3. Karacasu civarýndaki kristal kuvars yataklarýndan çýkartýlan özgün ikizlenme
gösteren ideal þekilli dumanlý kuvars (A) kaya kristali (B) örnekleri.
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4. KRÝSTALÝN KUVARSLARIN ELDESÝ

Arazide bulunan kuvars kristallerini süstaþý olarak kullanabilir bir obje haline getirmek için 
iþleme atölyelerine nakletmeden önce için aþaðýdaki aþamalarý uygulamak gerekir;

*Kuvars kristalleri damar yada merceklerden kristallere zarar vermeden, bilinçli olarak 
çýkartýlmalýdýr. 

*Toplanan örneklerin kristallerini kýrmadan, çatlatmadan paketleyerek depolama alanýna 
getirilmelidir. 

*Kristaller hammadde stoklarýnda en ideal konumda depolanmalýdýr. Ýþlenecek yada 
koleksiyon olarak ayrýlacak örnekler, boyutlarýna ve þekillerine göre ayrý ayrý istiflenmelidir.

*Kristallerin yüzeyinde ve kristal aralarýnda bulunan toprak yada pekleþmiþ kalýntýlarýn fiziksel 
ve kimyasal yöntemlerle (basýnçlý suyla yýkayarak-tel fýrçalarla fýrçalayarak-çeþitli asitlerde ve 
bazlarda bekleterek-ultrasonik temizleyicilerde yýkayarak) temizlenmelidir.

5. KRÝSTALÝN KUVARSLARIN ÝÞLENMESÝ

Kuvars minerali SiO2 genel bileþiminde, 7 Mohs sertliðinde ve 2.65 özgül aðýrlýk deðerindedir. 
Kristal kuvars kristalleri ticari amaçlý olarak genelde üç þekilde iþlenirler; (1) Faset kesim (Þekil 4), 
(2) Kabaþon kesim (Þekil 5), (3) Dekoratif objesel kesim (Þekil 6). Her bir kesim de ham kristalden 
mamul hale geçiþte verilen fire oraný deðiþmekle birlikte ortalama bu oranýn % 40-80 aralýðýnda 
olduðu söylenebilir.

Þekil 4. Kristalin kuvarslardan faset kesilmiþ dumanlý kuvars (A) ve dað kristali (B) örnekleri.
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Þekil 5. Kristalin kuvarslardan kabaþon kesilmiþ dumanlý kuvars örnekleri.

Þekil 6. Dekoratif obje olarak küre þeklinde kesilmiþ koyu ve açýk renkli dumanlý kuvars örnekleri.
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6. SONUÇLAR

1.) Aydýn ilinin Karacasu ilçesinin civarýnda çok sayýda kuvars damarlarý ve lensleri içeren iki 
önemli kuvars yataðý bulunmaktadýr. Ancak, bunlarýn hepsine sadece cam ve seramik 
endüstrilerinin ana hammaddeleri olarak bakmayýp, bazýlarýnýn mücevher sektörünün hammaddesi 
olabileceði de unutulmamalýdýr. Bu çalýþma, Türkiye'nin en büyük ancak henüz iþletilmeyen ve bu 
yüzden yeterince yararlanýlmayan mücevher taþý özelliðindeki dumanlý ve renksiz kuvars 
kristallerinin oldukça yüksek bir ekonomik potansiyele sahip olduðunu ortaya çýkartmaktadýr.

2.) Bölgedeki kuvars damarlarýnýn 2005 yýlýnda çýkartýlan son maden kanununa ve buna iliþkin 
yönetmeliklere göre iþletilebilmesi için, iki farklý kategoriye ait iþletme ruhsatlarýnýn verilmesi 
gerekir. Çünkü, bu bölgedeki kuvars yataklarý iki farklý özellikte kuvars örnekleri içermektedir. 
Bunlardan K-G yönlü çatlaklar içerisindekiler mevcut maden kanununa göre 4.Grup maden iþletme 
ruhsatýyla iþletilmesi, buna karþýlýk D-B yönlü çatlaklar içerisindekiler ise de 5.Grup süstaþý iþletme 
sertifikasýyla yapýlmasý yasal zorunluluktur. 

3.) Dünyada ekonomik düzeyde süstaþý madenciliði yaklaþýk 15-20 ülkede yapýlmaktadýr. 
Bunlar þüphesiz bu ülkelerin prestijleri bakýmýndan da tanýtýcý olmaktadýr. Eðer bu bölgedeki kuvars 
kristalleri içeren yataklar mücevher taþý madenciliði içerisinde yapýlýrsa, Türkiye dumanlý kuvars 
için dünya piyasasýnda Brezilya'nýn rakibi olabilecektir.

4.) Karacasu civarýndaki kuvars içeren damarlarýnýn ve lenslerin daðýlýmý ve yapýsý, saha 
çalýþmalarý ve sismik araþtýrmalarla incelenmiþtir. Buna göre, görünür ve muhtemel rezervlerin 
yaklaþýk 100.000 ton olduðu ve bu rezervin de yaklaþýk $500 milyon ekonomik potansiyeli ifade 
etmektedir.

5.) Türkiye'de Karacasu ilçesi civarýndaki kristal kuvars örnekleri, Dünya Jeolojik Mirasý 
içerisine alýnmalýdýr. Ayrýca, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu içerisinde 
deðerlendirilmesi gereken bu kristallerin madenciliði diðer madenlerden farklý olarak, 
oluþturulacak bir bilimsel kurul denetiminde ve gözetiminde çýkartýlmalýdýr. Bu kristallerin üretim 
miktarlarý ve üretilenler arasýndaki müzelik özelliklere sahip olanlarýn gemolojik döküm kayýtlarý 
tutularak, dünyaya duyurulmalýdýr.
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ÖZET

Deðerli metallerin, süstaþlarý ile veya sade, iþlenmesi anlamýna gelen kuyumculuk için  eðitim  
öncelikle meslek liselerinde baþlamaktadýr. Bu okullardan mezun olan öðrenciler, kazandýklarý 
yetiler doðrultusunda kuyumculuk sektöründeki küçük veya büyük ölçekli iþletmelerde ara eleman 
olarak çalýþabilmekte veya Meslek Yüksek Okullarýnýn; Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði, 
Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý, Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði, Taþ ve Metal Ýþlemeciliði, 
Uygulamalý Taký Teknolojisi, Gemoloji ve Mücevher Programý gibi isimler ile var olan 
programlarýna sýnavsýz geçiþ saðlayabilmektedirler. 

Ön lisans eðitimi veren bu Meslek Yüksekokullarý isimlerinden de anlaþýlabileceði üzere eðitim 
ve öðretimleri ya kuyumculuk ya tasarým ya da süstaþý iþlemeciliði aðýrlýklýdýr. Türkiye'de, yarý 
deðerli olarak adlandýrýlan mevcut süs taþlarýný iþleyen birkaç okul bulunmaktadýr. Süstaþlarýný 
gerek takýda gerekse süs objeleri olarak kullanmak amacý ile þekillendirmek gemoloji eðitiminin 
sadece bir parçasýdýr. Bir süstaþýnýn doðal,  sentetik ya da taklit mi olduðuna yönelik tanýmsal 
özelliklerine ve bu  ayýrdedici yönlerini tespit etmede kullanýlan ekipmanlarýn tanýnmasý ve 
kullanýlmasýn ve yine süs taþlarýnýn iyileþtirilmelerine yönelik daha bilimsel olan baþka bir yönü de 
bulunmaktadýr. Ülkemizde süstaþlarýnýn þekillendirilmesi üzerine olan eðitim aðýrlýklý olarak 
meslek kazandýrmak adýna uygulamaya yönelik olan Meslek Yüksekokullarýnda ve hatta Meslek 
Liselerinde verilmelidir. Süstaþlarýnýn tanýnmasýna yönelik olan kýsmý Mineroloji - Genel Jeoloji 
gibi birçok konuda alt yapý gerektirdiðinden daha uzun bir eðitim süreci ve farklý bir konumda yer 
almalýdýr. Bu eðitimin daha verimli ve sektöre danýþmanlýk hizmeti verebilecek yeterlilikte 
olabilmesi için, taký lisans eðitimi veren okullarýn Jeoloji Mühendisliði ile, týpký metal iþleme 
eðitimi için Malzeme ve Metalurji Mühendisliði ile olacaðý gibi, iþbirliði içinde ortak bilimsel 
çalýþmalar yapmasý görüþündeyiz. 

Gemology Educatýon In Turkey

ABSTRACT

Jewellery deals with processing of valuable metals together with or without gemstones and its 
education/training begin at vocational schools. The students graduated from these schools can work 
as technician in jewellery sector or they can continue their education at the programs such as 
Precious Stone and Metal Processing, Goldsmithing and Jewellery Design, Applied Jewellery 
Technology, etc. of vocational schools. 



As their names imply, these programs emphasize either on goldsmithing& designing or on 
gemstone treating. There are a few schools on semiprecious stones in Turkey. Treating gemstones as 
jewels or as ornamental objects is a branch of the lapidary education. Another and more scientific 
point of this education should be to know characteristic properties and equipments for examining 
peculiarities of a tested gemstone whether it is natural, synthetic or imitation, and to learn the 
treating methods of the stones. Stone shaping and morphological treatments should be the main 
subject of training in vocational schools. Detailed knowledge of the stones' features requires a 
background on subjects such as general geology and mineralogy and therefore necessitates a longer 
period of education.

We think that, in order to get this education to be adequate to consult to the sector and be more 
productive, schools giving the bachelor degree jewellery education should cooperate with 
Geological Engineering Departments as they should cooperate with the Departments of Materials 
and Metallurgical Engineering for metal processing. 

GÝRÝÞ

 

Tarihi M.Ö. 3000-4000 yýllarýna dayanan ve usta çýrak iliþkisi ile baþlayan kuyumculuk 
eðitimleri, günümüzde öncelikle ilköðretimini tamamlayan öðrencilere meslek kazandýrmak için 
mevcut olan meslek liselerinin içinde uygulanan bir programdýr. Bu anlamda ülkemizde farklý 
illerde 6 Erkek Teknik Öðretim ve 13 Kýz Teknik Öðretim Lisesinde kuyumculuk alanýnda 
programlar yer almaktadýr.

Anadolu Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri ve Kýz Meslek Liselerinin kuyumculuk 
teknolojisi alanlarý dýþýnda, taký tasarýmý ve taký üretimi dallarýnda Pratik Kýz  Sanat Okullarý ile Kýz 
Teknik Öðretim Olgunlaþma Enstitülerinde ve Meslekî Eðitim Merkezlerinde eðitim verilmektedir.

Kuyumculukla ilgili meslekî ve teknik liselerden mezun olanlar, meslek yüksek okullarýnýn 
Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði, Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý, Taký Tasarýmý ve Süstaþlarý 
Ýþlemeciliði, Uygulamalý Taký Teknolojisi, Gemoloji ve Mücevher Programý bölümlerine sýnavsýz 
geçiþ hakkýna sahiptirler. Ayrýca fakültelerin metal öðretmenliði, el sanatlarý öðretmenliði, döküm 
öðretmenliði, tesviye öðretmenliði, kalýpçýlýk öðretmenliði, uygulamalý resim öðretmenliði, grafik 
öðretmenliði bölümlerinde eðitim alýnarak alan öðretmeni de olunabilmektedir.

Meslek Liselerinde kuyumculuk için gerekli olan; tasarým, kaynak, cila, dökümcülük, tesviye, 
alaþýmlarýn hazýrlanmasý, kesim v.b konularda eðitim verilmektedir. Eðitim programlarýnda 
süstaþlarýnýn tanýnmasýna ve þekillendirilmesine yönelik dersler in yer almamaktadýr.

Ülkemizde süstaþý eðitimlerine, kuyumculuk eðitimlerinin bir parçasý olarak farklý 
üniversitelerin Meslek Yüksekokullarýnda ön lisans eðitimi olarak baþlanmaktadýr.

ÖNLÝSANS DÜZEYÝNDE GEMOLOJÝ EÐÝTÝMÝ 

Ülkemizde sayýlarý gittikçe artan  Devlet Üniversiteleri (94 adet),  Vakýf Üniversiteleri (38 
adet),   Vakýf Meslek Yüksekokullarý (5 adet),  Diðer Yükseköðretim Kurumlarý (12 adet),   içinde 
kuyumculuk alanýnda eðitim ve öðretim veren 13 Devlet Üniversitesi ve 4 de Vakýf Üniversitesi 
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vardýr (http://www.yok.gov.tr). Bu üniversitelerde yer alan programlarýn 

          4 tanesi    Taký Tasarýmý Ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði

          1 tanesi    Kýymetli Taþ Ve Metal Ýþlemeciliði

          3 tanesi    Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý

          6 tanesi    Uygulamalý Taký Teknolojisi 

          1 tanesi    Gemoloji ve Mücevher  

          1 tanesi    Taký ve El Sanatlarý Programý  

          1 tanesi    El Sanatlarý 

isimleri ile yer almaktadýr. Doðal olarak her birinin ders programlarý farklýdýr. Çizelge 1'de bu 
programlardaki Gemoloji ile ilgili olan dersler gösterilmektedir. 

Her birinde farklý olan dersler arasýnda jeoloji, mineraloji, petrografi, süstaþý arama ve ocak 
iþletmeciliði gibi jeoloji tabanlý dersler ve bunlarýn yaný sýra süs taþý iþlenmesine ve tanýnmasýna 
yönelik dersler bulunmaktadýr. Bazý programlarda 4 dönemde Gemoloji ile ilgili derslere yer 
verilirken bazýlarýnda ise ya 1 dönem ya da hiç yer verilmemiþtir. Kuyumculuk alanýnda meslek 
kazandýrmayý amaçlayan MYO'larýnda taký yapýmýnda kullandýklarý bir materyal olarak süstaþlarýný 
tanýmalarý için genel anlamda Gemoloji derslerine yer verildiði, ancak süs taþý iþlemeciliði üzerine 
meslek kazandýrmak amaçlayan MYO'larýnda ise Gemoloji üzerine daha fazla derslerin yer aldýðý 
gözlenmektedir. 



LÝSANS DÜZEYÝNDE GEMOLOJÝ EÐÝTÝMÝ 

Türkiye'de lisans eðitimi ilk defa 2002 – 2003 eðitim-öðretim yýlýnda Mersin Üniversitesi 
bünyesinde Taký Tasarýmý, Gemoloji ve Kuyumculuk Bölümlerini bulunduran Taký Teknolojisi ve 
Tasarýmý Yüksekokulu baþlamýþtýr. Yüksekokul çeþitli üniversitelerin ön lisans programlarýndan 
sadece dikey geçiþ ile öðrenci alma koþulu ile kurulmuþtur. 

Taký Teknolojisi ve Tasarýmý Yüksekokulu (TTYO) bünyesinde yere alan Gemoloji Bölümü, 
Kuyumculuk ve Tasarým bölümleri ile iþbirliðini gerçekleþtirerek, Türkiye'nin bu konudaki 
eksikliðini gidermeyi amaçlamaktadýr.

Gemoloji Bölümünün lisans eðitimi boyunca kimya, matematik, fizik, yabancý dil, bilgisayar, 
metalürji gibi temel derslerin yaný sýra,  genel jeoloji, mineraloji, optik mineraloji,  tanýmsal 
gemoloji, süs taþlarýnýn oluþumu ve madenciliði, Türkiye'nin süs taþlarý, süs taþlarýnýn 
deðerlendirilmesi, süs taþlarýnýn þekillendirilmesi gibi branþ dersleri verilmektedir. Bunlarla birlikte 
tasarým ve ürünü þekillendirmeye yönelik modelaj, form ve kompozisyon, temel sanat eðitimi, taký 
tasarýmý, desen, taký üretim teknikleri, bilgisayarda tasarým dersleri de verilmektedir. 

Ayrýca taký tarihi, mitoloji ve ikonografya, genel sanat tarihi, estetik, sanat sosyolojisi, genel 
iþletme, giriþimcilik, maliyet analizi verilen dersler arasýnda  yer almaktadýr  (Çizelge 2). 
Yüksekokul öðrencileri intibak sýnýfý ve 3. sýnýfýn sonunda yirmiþer iþ gününden oluþan 2 dönem staj 
yapmak zorundadýr. Gemoloji Bölümü öðrencilerinin birinci stajlarýný üniversitelerin Jeoloji 
Mühendisliklerinin Mineraloji Anabilim Dalýnda, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðünde, 
Gemoloji dernekleri vb kurum ve kuruluþlarda arazi, laboratuar ve büro çalýþmalarý ile ikinci staj 
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YÜKSEK LÝSANS DÜZEYÝNDE GEMOLOJÝ EÐÝTÝMÝ 

Gemoloji konusunda tezli-yüksek lisans yapmak isteyen lisans mezunu öðrenciler için DEÜ 
Fen Bilimleri Enstitüsünde 2005/2006 öðretim yýlýndan itibaren "Doðal Yapý Taþlarý ve Süstaþlarý" 
anabilim dalýnda disiplinlerarasý (multidisipliner) öðrenim baþlamýþtýr. Her yýl Aðustos ve Ocak 
aylarýnda giriþ sýnavlarý yapýlmaktadýr. Bu sýnava baþvuruda bulunabilmek için daha önceden ALES 
sýnavýna girmek ve en az “SAYISAL-55” puan almak gereklidir.

Yüksek lisansa  Mühendislik ve/veya Mimarlýk Fakültesi-Gemoloji Bölümü-Arkeoloji 
Bölümü-Þehir Ve Bölge Planlama Bölümü-Fizik, Kimya, Coðrafya Bölümleri- Ýþletme Fakültesi 
mezunlarý  baþvuruda bulunabilirler.

Bu þartlarý saðlayan adaylarýn baþarý düzeyi; ALES (sayýsal) sýnavýnýn %50'si-Lisans 
mezuniyet not ortalamasýnýn %25'i - Giriþ sýnavý (yazýlý ve mülakat)'nýn %25'i alýnýp toplanarak 
belirlenir. Bu not en az 65 ve yukarýsýnda ise öðrenci yüksek lisansa girmeye hak kazanmýþ sayýlýr. 
Giriþ hakkýný kazanan öðrenciler eðer daha önceden ÜDS, KPDS vb merkezi yabancý dil sýnavlarýna 
daha önceden girip en az 65 ve yukarýsý not almamýþlar ise, DEÜ Yabancý Diller Yüksekokulu 
tarafýndan yapýlan “YABANCI DÝL” sýnavýna girmektedirler. Bu sýnavdan en az 70 ve yukarýsý not 
alanlar muafiyet kazanarak doðrudan lisansüstü derslerine kayýt yaptýrmaktadýrlar. Baþaramayan 
adaylar ise bir yýl süre ile “yabancý dil hazýrlýk öðretisine” devam etmektedirler. Ancak bu hazýrlýk 
öðretisini baþaranlar lisansüstü derslere kayýt olmaktadýrlar  (http://www.gemoloji.host.sk)

Koþullarý saðlayan öðrenciler Çizelge 3 de verilen derslerden en az her dönem 21 kredi almak 
zorundadýr. 
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dönemini ise süs taþlarýnýn tanýnmasý þekillendirilmesi, pazarlanmasý konularýnda eðitim 
alabilecekleri uygun þirketlerde yapmaktadýrlar.

TTY O'na kuruluþundan 2007–2008 eðitim öðretim yýlýna kadar sadece ön lisans 
programlarýndan  dikey geçiþle (DGS) öðrenci almaktaydý.  Ancak  2007–2008 eðitim öðretim 
yýlýndan itibaren özel yetenek sýnavý ile 1. sýnýftan baþlayan bir eðitim öðretim sürecine geçilmiþ ve 
bu üç bölüm Taký Teknolojisi ve Tasarýmý bölümü adý altýnda birleþtirilmiþtir. DGS ile gelen 
öðrencilerin mezun olduklarý yüksekokullardan almýþ olduklarý transkrip ve ders içerikleri 
deðerlendirilerek her öðrenciye intibak programý uygulanmakta ve intibak programýndan baþarý ile 
geçen öðrenciler 3. ve 4. sýnýfa devam etme hakkýný elde etmektedir.  Taký Teknolojisi ve Tasarýmý 
Yüksekokulunda Gemoloji, Tasarým ve Kuyumculuk bölümlerine bu yýl son dikey geçiþle öðrenci 
alýmý yapýlmýþtýr. Önümüzdeki yýldan itibaren sadece Taký Teknolojisi ve Tasarýmý bölümüne 
öðrenci alýnacaktýr. Gemoloji, Tasarým ve Kuyumculuk bölümleri bu yýl beþinci mezunlarýný 
vermiþtir    (http://www.mersin.edu.tr).
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SEKTÖR ÝÇÝNDE  GEMOLOJÝ EÐÝTÝMÝ 

Mücevher alýp satan küçük ve büyük ölçekli kuruluþlarýn ve halkýn süstaþlarý konusunda 
bilinçlenmesi ve sertifikalý ürünlerin piyasada yer almasýný saðlamak amacý ile Bluediamond 
Mücevher ile Harmony Deðerli Taþlar Firmalarý ve Ýstanbul Kuyumcular odasý bünyelerinde kurslar 
açarak bir hafta ile bir aylýk sürelerde deðiþen pýrlanta ve renkli taþlar üzerine eðitimler 
vermektedirler. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kuyumcularýn ve kiþilerin sentetik ve taklit süs 
taþlarý hakkýnda bilinçlenmesi bu kýsa süreli kurslarla saðlanmaktadýr. 

I. Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2009, Aydýn



GEMOLOJÝ TARÝHÝ VE YURT DIÞINDA GEMOLOJÝ EÐÝTÝMÝ

Ýnsanlar minerallerin kullanýmýna toplumsallaþmanýn uzun yolculuðunda baþlamýþlardýr. Bunu 
izleyen geliþme dönemi boyunca, belki  bir milyon yýl kadar uzun süre içerisinde ham maddelere 
þekil vererek özel araçlar yapma sanatý daha da özgünleþmiþtir. Uygun  maddelerin araþtýrmasýnda, 
araç yapan kiþinin özellikle renkli çay çakýllarý veya bir kaya içinde gömülü parýltýlý kristallere önem 
verdiði  þüphesizdir. Yararý olmasa da bu ilk süstaþlarý güzellik eþyalarý olarak keþfedilmiþ ve 
saklanmýþtýr. Bronz Devrinde cevher mineralleri de gözde olmuþlar ve ayný zamanda süs 
minerallerine ilgi artmýþtýr.   Arkeolojik bulgulardan olduðu kadar, yazýlý kayýtlardan da 
öðreniyoruz ki; eski Yunan ve Roma þehirleþmeleri sýrasýnda birçok mineral mücevher olarak 
kullanýlmýþ ve bunlarý iþleme sanatý ileri derecede ustalýða eriþmiþtir. 19.Yüzyýlýn sonlarýnda 
süstaþlarý modern yaklaþýmlarla çalýþýlmýþtýr. Fakat son 50 yýldýr yapýlanlarýn çoðu modern 
gemolojinin geliþmesine yoðun olarak katkýda bulunmaktadýr. 1887-1890'larda Almanya ve 
Amerika da gemoloji adýna ilk yayýnlar yapýlmýþtýr. Daha sonra bunlar 1932 de toparlanarak bugün 
bile yararlanabileceðimiz kaynaklar olmuþlardýr.

1931'den önceki dönemde Amerika'daki  çeþitli yüksek okul ve üniversitelerin Mineraloji 
programlarýnýn bir parçasý olarak gemolji kurslarý verilmiþtir. Ýlk adýmý 1909  yýlýnda Colorado 
School of Mine atmýþ ve Gemoloji kurslarýna 1913  e kadar  devam etmiþtir. Bir benzeri 1913'de 
Colombia Üniversitesinde ve sonra 1916'da Michigan Üniversitesinde açýlmýþtýr. 1922 lere kadar 
gemoloji uðraþlarýnda durgunluk yaþanmýþ ve I. Dünya savaþýndan sonra yeniden canlanmýþtýr. 
1931'den sonra Santa Monika, New York, Kanada, Japonya gibi birçok þehir ve ülkede  süs taþýný 
test eden elmasý derecelendiren, laboratuar ve enstitü kurulmuþtur  (http://www.netlibrary.com)  

Günümüz de en çok bilineneleri ;

  I.G.I.      (International Gemological Institute) 

  G.I.A.    (Gemological Institute of America)

 E.G.L.    (European Gemological Laboratuary)

 I.S.G.     (Ýnternational School of Gemology)

 GEM-A. (Gemological Assocation And Gem Testing  Laboratory of Great Britain)

 G.G.A.   (German Gemological Association)

  W.G.I.   (World Gemological Institute )

  S.S.E.F.  ( Swiss Gemological Institute)  

Burada sýralanamayacak kadar çok olan bu tip kurumlar dünyanýn birçok yerinde 
bulunmaktadýr. Türkiye dýþýndaki ülkelerde gemoloji eðitimi enstitüler tarafýndan verilmektedir. Bu 
enstitüler süstaþlarýnýn kimliklendirilmesini saðlamakta, süstaþlarý ile ilgili araþtýrmalar yapmakta 
ve hepsinde olmasa da birçoðunda süstaþý biliminin eðitimini vermektedirler (http:/www.feeg.net).

Enstitülerin verdikleri eðitim ve tarzlarý birbirleriyle benzerdir. Enstitüler kurslarýný belirli 
sürelere bölünmüþ modüller halinde sunmaktadýrlar. Bu süre 3 gün ya da  5 günden baþlayýp bir hafta 
veya birkaç haftaya kadar çýkabilmektedir. Süstaþý eðitimi almak isteyen öðrencilere belirli bir ücret 
karþýlýðýnda istedikleri modülü kurs olarak vermekte, kursun bitiminde sýnava tabi tutup 
sertifikalarýný sunmaktadýrlar.
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Kurslarda verilen modül baþlýklarýný genelleyecek olursak;

-Elmas ve elmas derecelendirme kursu,

-Süstaþý kimliklendirme ve renkli taþlar kursu,

-Ýþlem görmüþ süstaþlarýný kimliklendirme kursu,

-Süstaþýný test etme ve derecelendirme kursu,

gibi baþlýklarý sayabiliriz. Bu baþlýklarýn her biri farklý bir modülü temsil etmekte ve belli 
süreleri kapsamaktadýr.

Enstitülerin verdikleri eðitimi daha detaylý anlayabilmek için  IGI (International 
Gemological Institute)'ý inceleyelim.

Uluslararasý Gemoloji Enstitüsü (IGI), dünyanýn en geniþ aða sahip baðýmsýz süstaþý 
sertifikalandýrmasý yapan ve eðitimini vermek amacý ile  ilk olarak Antwerp'te (Belçika)  1975 
yýlýnda kurulmuþtur. Günümüzde ise, Antwerp, New York, Hong Kong, Mumbai (Hindistan), 
Bangkok, Tokyo, Dubai, Toronto (Kanada), Los Angeles, Tel Aviv ve Kavalese (Ýtalya)'de kampus 
ya da þube diyebileceðimiz kurumlarý bulunmaktadýr.

Antwerp'te 90'ýn üstünde farklý ülkeden insanlar IGI'nün elmas ve renkli taþlar kurslarýna 
katýlmaktadýrlar. Kurslar, Ýngilizce, Fransýzca, Ýtalyanca, Hindice, Korece ve Almanca 
verilebilmektedir. 

Kurslarda ilk olarak konulara teorik bir giriþ yapýlmakta hemen arkasýndan bolca pratik 
(uygulama) yapýlmaktadýr. Kaba (ham) elmas ve iþlenmiþ elmas kurslarý bir ya da iki hafta sürerken, 
renkli taþlar kursu bir hafta sürmektedir.

Modül baþlýklarýný;

-Ýþlenmiþ elmas kursu,

-Kaba (ham) elmas kursu,

-Renkli taþlar kursu,

-Ýnci derecelendirme kursu,

-Mücevher tasarýmý kursu,  þeklinde görebiliriz.

Ham Elmas Kursu

IGI, pratik ham elmas kursu veren ilk enstitüdür. Kurs yedi gün sürmektedir.

1. Gün: Giriþ

Kaba (ham) elmaslar, kristalografisi ve kimyasý hakkýnda teorik bilgiler.

* Elmasýn özellikleri.

* Uygulama: ham elmas türleri (renk ve berraklýk)

2. Gün: Maden arama ve yataktan çýkartma.

* Uygulama



3. Gün: Elmas modasý.

* Ham elmastan iþlenmiþ elmasa kadar elmas modasýnýn farklý adýmlarý.

* Uygulama: Renk ve berraklýk analizi, ham elmasý iþaretleme.

4. Gün: Elmas yataklarý.

* Elmas üreticileri, farklý yataklar ve bu yataklarda bulunan elmaslarýn karakteristik 
özellikleri.

* Uygulama: Ham elmasa deðer biçme (fiyatlandýrma).

5. Gün: Antwerp elmas borsalarýndan birini ziyaret etme.

* Uygulama: Ham elmasýn hesaplanmýþ kalite tahmini.

6. Gün: Uygulama.

7. Gün: Elmas taklitleri, sentetik ve iþlem görmüþ elmaslar.

* Uygulama: Pratik tanýma ve IGI ham elmas diplomasýnýn takdim edilmesi. 
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Resim 1. IGI dersliklerinden  bir görünüm

 Renkli Taþ Kursu

Bu kursta bütün renkli taþlarýn sistematik kimliklendirilmesi yapýlmaktadýr. Örneðin, eldeki 
kýrmýzý taþýn bir yakut mu, spinel mi, garnet mi, kýrmýzý elmas mý, yoksa sadece renkli bir cam 
parçasý mý olup olmadýðýna karar verilmektedir. Bu kursun süresi on gündür.

Kursta þu üç soruya cevap bulunmaktadýr:

* Elimizdeki numunenin kimliði nedir?

* Taþ doðal mýdýr, sentetik midir?

* Taþ iþlem ( iyileþtirme) görmüþ müdür, görmemiþ midir?

1. Gün: Giriþ.      

* Renk, saydamlýk ve kesim.

* Refraktometre ve polariskop.

* Uygulama.

2. Gün: Uygulama.
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* Polariskop

* Dikroskop

* Önemli optik olaylar ( þatoyans, asterizm, vs.)

3. Gün: Doðal Korund.

* Yakut ve safirin özellikleri ve inklüzyonlarý.

* Uygulama.

4. Gün:  Doðal beril.

* Zümrütün özellikleri ve inklüzyonlarý.

* Uygulama. 

1. Gün: Diðer deðerli taþlar.

* Uygulama.

2. Gün: Sentetik yakutlar.

* Farklý üreticilerden sentetik yakutlar.

* Uygulama.

3. Gün: Sentetik safirler.

* Farklý üreticilerden sentetik safirler.

* Uygulama.

Resim 2. IGI Laboratuarýndan bir görünüm



4. Gün: Sentetik zümrütler.

* Farklý üreticilerden sentetik zümrütler.

* Uygulama.

5. Gün: Diðer sentetik süstaþlarý.

* Diðer sentetik süstaþlarý ve iyileþtirme iþlemlerinin kiliklendirilmesi.

* Uygulama.

6. Gün: Test ve diploma.

* Uygulama sýnavý ve IGI renkli süstaþý diplomalarýnýn verilmesi.

Ýnci Derecelendirme Kursu

Öðrencilere doðal incilerin ve kültür incilerinin yetiþmesi, kalite analizleri, deðer biçme, inci 
imitasyonlarý (taklitleri) ve iyileþtirilmiþ incileri kimliklendirme gibi konular öðretilmektedir. Kurs 
üç gün sürmektedir.

1. Gün: Ýncinin yetiþmesi.

* Ýncinin yetiþmesi ve türleri.

2. Gün: Ýnci kimliklendirme.

* Bütün inci tiplerinin ve imitasyonlarýnýn kimliklendirilmesi.

* Kalite analizleri ve inciye deðer biçme.

* Uygulama.

3. Gün: inciyi iyileþtirme.

* Ýnci iyileþtirme iþlemlerini tanýma

* Uygulama

* Ýnciyi pratik olarak tanýma.IGI inci derecelendirme diplomasýnýn takdim edilmesi. 

SONUÇ ve ÖNERÝLER 

1. Ön lisans eðitimi veren meslek yüksek okullarýnda süs taþý üzerine farklý veya ayný isimde 
benzer içerikli dersler bulunmaktadýr. Ýki yýl süren ve amacý meslek kazandýrmak olan Meslek 
Yüksek Okullarý bu kýsýtlý süre zarfýnda okul isimleri ile baðdaþacak þekilde (Kuyumculuk, Tasarým, 
Süstaþý ) yoðunluklu dersler verilmeli ancak mezun olanlar piyasada diðer konularda da bilgili 
bireyler olarak yer almalýdýrlar. Dolayýsý ile taký yapýmý ve tasarýmý üzerine uzmanlaþan bir öðrenci 
kullandýðý bir materyal olarak süs taþýný tanýmalý, bu nedenle temel anlamda ihtiyacý doðrultusunda 
dersler verilmelidir. 

2.  Süs taþý þekillendirmesi üzerine eðitim veren MYO' larýnda iyi donanýmlý öðretim 
görevlileri ve cihazlar eþliðinde eðitim vermelidir ki buralardan mezun olan öðrenciler  süstaþý 
iþlemeciliðini meslek olarak yapabilmelidirler.
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3. Gemoloji eðitimini tam anlamý ile alan bir kiþi bir süs taþýný tanýmlayabilmeli, sentetik, taklit 
ve doðallarýný birbirinden ayýrt edebilmeli, bunlar için gerekli olan cihazlarý iyi düzeyde 
kullanabilmeli, bir süstaþýný iyileþtirme yöntemlerini bilmeli ve ayný zamanda bir süs taþýný 
þekillendirme üzerine temel bilgi ve beceriye sahip olabilmelidir. 

4. Gemoloji Eðitimi, kendi içinde de birçok dala ayrýlabilecek konularý barýndýrdýðýndan bu 
farklý dallarda uzmanlaþabilecek kiþiler yetiþtirmesi amacý ile ayrý bir disiplin olarak düþünülmeli ve 
þu anda verilen eðitimde olduðu gibi bir gemologun taký yapabiliyor olmasý gerekmemelidir. 

5. Gemoloji mineraloji ile çok derin baðlarý olan yeni bir bilim dalýdýr ve bir mineralin 
incelenmesi ve tanýmlanabilmesi için kendine özgü yöntemleri ve cihazlarý vardýr. Bu nedenle 
Gemoloji lisans eðitimi vermesi amaçlanan yüksekokul veya bölümlere yetenek sýnavý ile deðil 
Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ile öðrenci alýnmalý, yüksek lisans eðitimi içinde ayrý bir anabilim dalý 
olarak deðerlendirilmelidir. 

6. Gemoloji eðitimi alan bir kiþinin adli makamlarda bilirkiþilik yapabilmesi ve sertifika 
verebilmesi için yasalarda düzenlemeler yapýlmalýdýr. 

7. Yeni bir bilim dalý olduðu için standart terimlerin yerleþmesi ve kullanýlmasý adýna bu 
konuda çalýþan akademisyenlerin ve ilgi kiþilerin terim kargaþasýný ortadan kaldýrmasý ve Gemoloji 
Eðitiminin iyileþtirilmesi üzerine yýlýn belirli zamanlarýnda çalýþtaylar düzenlemesi yararlý 
olacaktýr.   

KAYNAKLAR 

 http://www.yok.gov.tr

http://etogm.meb.gov.tr

http://ktogm.meb.gov.tr

http://www.igi-usa.com

http://www.gemoloji.host.sk

http://www.mersin.edu.tr

http://www.netlibrary.com  

http:/www.feeg.net
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MÜCEVHER-TAKI TASARIMI EÐÝTÝMÝ VEREN YÜKSEKÖÐRETÝM 
KURUMLARININ SEKTÖREL BEKLENTÝLERÝ KARÞILAMA 
ÖLÇÜMÜNE BÝR ÖRNEK  OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU - 

OLTUTAÞI DERNEÐÝ AB PROJE ÝÞBÝRLÝÐÝ
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Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu,Erzurum
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ÖZET

Meslek Yüksekokullarý; spesifik alanlarda kalifiye ara eleman yetiþtirme ana misyonlarýnýn 
yaný sýra bulunduðu yöre için en önemli misyonlarýndan birisi de; yöre iþgücü ile eþgüdümlü kalarak 
problemleri çözümüne katkýda bulunmak, bu alanda lokomotiflik görevi üstlenmektir.   Oltutaþý 
Derneði'nin talebi üzerine Oltutaþý Derneði ve Oltu Meslek Yüksekokulu ortaklýðýnda Avrupa 
Birliði Hibe Projesi yapýlmasý için kýlavuzluk yapýlmýþ, projeyi yürütecek akademisyenler 
görevlendirilmiþ, derneðe ait yaklaþýk 9.500 € tutarýndaki katýlým payý yüksekokulumuz tarafýndan 
tamamlanmýþtýr. 

Yürütülen AB Projesi yaklaþýk 95.000 € bütçesi ile bütçe sýralamasýnda EEB Yöresinde Yerel 
Kalkýnma Giriþimleri içinde özel sektörde birinci, tamamlanan toplam projeler içinde ise ikinciliði 
almýþtýr. Proje ile oltutaþý sanatkarlarýnýn ihtiyacý olan fiziki ortam, bilgi birikimi paylaþýmý ve 
sürdürülebilir þekilde Oltutaþý Sanatý modernize edilerek geliþtirilmiþ ve Sanatkarlarý 
kalkýndýrýlmýþtýr. 

Oltu Taþý Derneði ve Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulunun ortaklaþa 
gerçekleþtirmiþ olduklarý “Oltutaþý Sanatýnýn Modernize Edilerek Geliþtirilmesi ve 
Sanatkarlarýnýn Kalkýndýrýlmasý” Ýsimli, TR 035.02/LDI-078 No'lu AB Hibe projesi sonrasý, 
Proje faydalanýcýlarýnýn Proje ile ilgili memnuniyetleri üzerine bir araþtýrmada Oltu taþý 
imalatçýsý ve satýcýsý olan maðaza sahiplerinin proje öncesi ve sonrasý tutumlarý araþtýrýlmýþtýr. 
Araþtýrma sonuçlarýna göre; bu proje baþarýlý ve sürdürülebilirdir. 

Anahtar Kelimeler: Oltu Meslek Yüksekokulu, Oltutaþý, AB Hibe Projesi

MEASURING OF RECEIVING SECTOR EXPECTATION OF JEWEL-
JEWELLERYS DESIGN HIGH EDUCATION AN EXAMPLE

EC Project Cooperation of Oltu Vocational Training School & Association 
of Oltustone

ABSTRACT

Vocational training schools have some missions which training in intermediate skilled staff in 
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specific areas and giving some help to solved problems with task force in the vicinity of vocational 
training schools. EC Gift Project was done upon demanding of Oltustone Association with 
Oltustone Association and Oltu Vocational Training School partnership. cademicians were elected 
fort his project and share was complated at about 9.500 €.

This EC Project is first in  private sector at about 95.000 € in local development plan and it is 
second in all completed projects. Continueing Oltustone art was modernized with physical area 
where necessity of Oltustone craftsmen, sharing information back demand and Oltustone craftsmen 
were reconstructed with this Project.

It was researched pleasure of benefited from this EC porject with numbered TR 035.02/LDI-
078 and named “Improved of  modernized of Oltustone art and reconstructed of Oltustone 
craftsmen” that it was done with sharing Oltustone Association and Atatürk University, Oltu 
Vocational Trainig School and this EC project results were showed that this Project was succesful 
and could be continued.

Key Words: Oltu Vocational Trainig School, Oltustone, EC Gift Project

1. GÝRÝÞ

Oltu, Erzurum'un 120 km. kuzeydoðusundaki en geliþmiþ, tarih ve kültür bakýmýndan zengin 
bir ilçesidir. Güzel bir el sanatý olan Oltu Taþý iþletmeciliði bu zengin kültür ilçesinde kendine has bir 
yeri vardýr (Atalay, 1982; Doðanay, 1983).

Oltu Taþý kýymetli bir maden taþý olup, sadece Oltu ve çevresinden çýkmaktadýr. 3213 sayýlý 
Maden Kanunu'nda kýymetli taþlar arasýnda olduðunun tescili dahi yapýlmýþtýr. Çýkarýlmasý, zor, 
rezervi az, fakat iþlenmesi kolaydýr. Oltu'nun sembolü olup yüzlerce ailenin ekmek teknesidir 
(Doðanay, 1985; Özav, 1996). 

Oltu Taþý çýkarýlan yerlerdeki bitki fosillerinden anlaþýldýðýna göre, aðaçlarýn reçinesi ile kil ve 
linyitin karýþýmýndan teþekkül ettiði tahmin edilmektedir (M.T.A., 1991).

Oltu Taþý madeni genellikle Oltu'nun kuzey doðusundaki köylerden çýkar. Bunlardan bir 
kýsmýný þöyle sýralamak mümkündür. Dutlu, Güllüce, Yeþilbaþlar, Taþlýköy, Sülünkaya, Alatarla, 
Hankaskýþla ve Çataksu köyleridir (Çil, 1997). Belirtilen köylerin arazisi genellikle çok engebeli dik 
yamaçlardan meydana geldiði için maden çýkarýlan ocaklara ancak yaya ve zorlukla ulaþýlabilir. 
Kazma kürek, murç ve çekiç gibi ilkel aletlerle çalýþýlýr. Açýlan ocaklarýn çapý 70-80 cm. civarýnda 
olup, dike yakýn bir eðilimle ilerlemektedir. Oltu Taþý cevheri üç-beþ cm kalýnlýðýnda ve zaman 
zaman kaybolan, yani kýrýlmýþ mercekler, damarlar halindedir (M.T.A., 1991; Çil, 1996). Ocaklarda 
biraz ilerleyince su çýkar ki, bu hafriyatý diz üstü sürünerek belki 200 m. uzunluðundaki ocaktan 
çýkarmaktadýr. Maden cevherinin az ve çýkarýlmasýnýn zorluðu Oltu Taþýnýn kýymetini daha da 
artýrmaktadýr. Tespih, kolye, gerdanlýk,  yüzük taþý, sigara aðýzlýðý, pipo, kol düðmesi, küpe, rozet, 
kravat iðnesi ve yaka iðneleri baþlýca oltutaþý ürünler arasýnda sayýlabilir.

Oltutaþý; topraktan çýktýðýnda çok yumuþak olmasýna raðmen, hava ile temas edince 
sertleþmektedir. Ýþlenmesi kolaydýr ve iþlendikçe sertleþir. Rengi genellikle siyah, bazen de 
kahverengidir olabilen oltutaþý kullandýkça parlar. Çýra gibi is çýkararak alevli bir þekilde yanar. 
Sürtünme ile elektriklenerek hafif cisimleri çeker. Oltutaþý; avuca alýp nefesle buharlaþtýrýldýðýnda 
buharý çekmesi ve üzerinin nemlenmesi, kendine has aðýrlýðý ve tok sesinin olmasý, sürtünme ile 
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elektriklendiði için küçük kaðýt parçacýklarýný kendine çekmesi, hafifçe kazýndýðýnda kahverengi 
toz çýkarmasý ve kullanýldýkça parlamasý gibi özellikleri ile taklitlerinden ayýrt edilir (Hatipoðlu, 
1991; Çil, 1996).

Oltu Taþý iþletmeciliði günümüzden 200 sene öncesine kadar gitmektedir. Ancak bu güzel sanat, 
asýl önemini Cumhuriyet döneminde kazanmýþtýr. Oltu Taþý madeninin çýktýðý bazý köylerdeki ocak 
kalýntýlarý ile yaþlý ustalarýn “Babadan Oðula” þeklindeki bir mesleki eðitim sistemine sahip olduðu 
sonucuna ulaþýlmaktadýr (Doðanay, 1985; Özav, 1996).

Atatürk Üniversitesi bünyesinde 1995 yýlýnda Erzurum'un 125 km. kuzeydoðusunda bulunan 
Oltu Ýlçesi'nde tek program ile öðretim hayatýna baþlamýþtýr. Yüksekokul'umuz, bugün itibarý ile iki 
bölüm, 7 program, 700'ün üzerinde öðrencisi, 30'a yakýn öðretim üye ve görevlisi ile ISO 9001-200 
Hizmet Kalite Ödülü'ne sahip ilk beþ Meslek Yüksekokulu içinde yer alan tek Devlet Üniversitesi 
konumunda olup gelecek seneden itibaren dört bölümde ikinci öðretimine baþlamaya 
hazýrlanmaktadýr. 

Meslek Yüksekokullarýnýn spesifik alanlarda kalifiye ara eleman yetiþtirme ana misyonlarýnýn 
yaný sýra, bulunduðu yöre için en önemli misyonlarýndan birisi de; yöre iþgücü ile eþgüdümlü 
kalarak problemleri çözümüne katkýda bulunmak, bu alanda lokomotiflik görevi üstlenmektir.   

Yöre folklor ve ekonomisinde önemli bir yer tutan ancak günümüzde yok olmaya yüz tutmuþ 
yöresel bir deðer olan oltutaþýnýn olumsuz ekonomik seyrinin düzeltilmesi amacýyla 1989 yýlýnda 
kurulmuþ olan Oltutaþý Derneði'nin talebi üzerine yüksekokul ve dernekte seri toplantýlar 
düzenlenerek, sektördeki mevcut problemler belirlenmiþ, çözümü için yapýlabilecekler masaya 
yatýrýlmýþ, yöre sanatkarlarýný kalkýndýrmak amacýyla Avrupa Birliði Hibe Projesi yapýlmasý için 
kýlavuzluk yapýlmýþ, projeyi yürütecek akademisyenler görevlendirilmiþ, derneðe ait yaklaþýk 9.500 
€ tutarýndaki katýlým payýnýn tamamlanmasýna yardýmcý olunmuþtur. 

Yürütülen AB Projesi yaklaþýk 95.000 € bütçesi ile bütçe sýralamasýnda EEB Yöresinde Yerel 
Kalkýnma Giriþimleri içinde özel sektörde birinci, tamamlanan toplam projeler içinde ise ikinciliði 
almýþtýr. Proje ile oltutaþý sanatkarlarýnýn ihtiyacý olan fiziki ortam, bilgi birikimi paylaþýmý ve 
sürdürülebilir þekilde Oltutaþý Sanatý modernize edilerek geliþtirilmiþ ve Sanatkarlarý 
kalkýndýrýlmýþtýr. 

Oltu Taþý Derneði ve Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulunun ortaklaþa 
gerçekleþtirmiþ olduklarý “Oltutaþý Sanatýnýn Modernize Edilerek Geliþtirilmesi ve Sanatkarlarýnýn 
Kalkýndýrýlmasý” Ýsimli, TR 035.02/LDI-078 No'lu AB Hibe projesi sonrasý, Proje 
faydalanýcýlarýnýn Proje ile ilgili memnuniyetleri üzerine bir araþtýrmada Oltu taþý imalatçýsý ve 
satýcýsý olan maðaza sahiplerinin proje öncesi ve sonrasý tutumlarý araþtýrýlmýþtýr.

2. MATERYAL VE METOD

Araþtýrmanýn ana kütlesini Oltu ilçesindeki Oltutaþý çarþýsýnda bulunan imalatçýlar 
oluþturmaktadýr. Araþtýrmada tam sayým yöntemi kullanýlmýþ, bu çarþýdaki 44 iþyeri sahibinin 
tamamýyla görüþülmüþ ve ana kütleye ulaþma baþarýmý %100'dür. Bu çalýþma nicel olup, bilgi 
toplama aracý olarak anket yöntemi kullanýlmýþtýr. Anket sorularý Servqual ölçeðinden 
faydalanýlarak hazýrlanmýþ olup (Parasuraman vd., 1985), elde edilen birincil veriler SPSS istatistik 
paket programýnda analiz edilerek araþtýrma sonuçlarý aþaðýda sunulmuþtur (Zeithaml vd., 1990).  
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3. ARAÞTIRMA YÖNTEMLERÝ

Araþtýrmada; Proje faydalanýcýlarý konumundaki Oltutaþý Derneði üyeleri, cinsiyet, yaþ, eðitim, 
medeni durum, meslekte tecrübe, gelir durumu, iþyeri sahipliði, mesleki eðitim kaynaðý, proje 
tecrübeleri ve projenin sektörlerine ve kendilerine katkýlarý, proje öncesi ve sonrasý tutumlarý gibi 
demografik özellikleri açýlarýndan anketsel olarak araþtýrýlmýþ ve ulaþýlan sonuçlar özetlenmiþtir.

 

3.1. Demografik Özellikler

Araþtýrmaya katýlan iþyeri sahiplerinin demografik özellikleri araþtýrýlmýþ ve sonuçlar 
Çizelge.1'de gösterilmiþtir. Araþtýrmaya katýlanlarýn %4.5'u kadýn %95.5'i erkektir. 
Cevaplayýcýlarýn, %15.9'u 18-27 yaþ grubunda, %43.2'si 28-37 yaþ grubunda, %18.2'si 38-47 yaþ 
grubunda, %18.2'si 48-57 yaþ grubunda, %4.5'u ise 58-67 yaþ grubunda yer almaktadýrlar. Eðitim 
düzeyleri ise, %36.4'ü ilköðretim %50'si orta öðretim ve %13.6'sý ise yüksek öðretim mezunudur. 
Cevaplayýcýlarýn %90'ý evli %10'u ise bekârdýr. Mesleki tecrübeleri; %25'i 1-10, %47.7'si 11-20, 
%22.7'si 21-30 ve %4.5'u 31-40 yýl gruplarýnda yer almaktadýr. Gelir gruplarýna göre daðýlýmlarý ise 
þu þekildedir; %18.2'si 0-500 YTL, %20.5'i 501-1000 YTL, %56.8'i 1000-1500 YTL ve %4.5'u 
1500-2000 YTL gelir grubunda yer almýþlardýr. Cevaplayýcýlarýn %68.2'sinin iþyeri kendilerine ait 
olup, %31.8'inin iþyeri kendilerine ait deðildir. Ankete katýlanlarýn mesleki eðitimlerinin kaynaðýna 
göre daðýlýmý ise þu þekildedir; %11.4'ü okul, %15.9'u çýraklýk ve %72.7'si ise baba mesleði 
þeklindedir. 
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3.2. Proje Tecrübesi

Araþtýrmaya katýlan kiþilere, proje deneyimleri, daha önce hibe alma durumlarý, bu projeyi 
baþkalarýna tavsiye etme konusundaki yorumlarý, projeden fayda elde etmeleri ve üniversitenin 
desteði konusundaki yorumlarý sorulmuþ ve elde edilen bilgiler Tablo.2'de gösterilmiþtir. 

Araþtýrmaya katýlanlarýn %11.4'ünün daha önce proje deneyimi var olup, %88.6'sýnýn proje 
deneyimi bulunmamaktadýr. Cevaplayýcýlardan hiç biri daha önce proje hibesi almamýþlardýr. 
Cevaplayýcýlarýn tamamý, bu tip projeleri baþkalarýna tavsiye etmektedirler. Ýmalatçý ve satýþçýlarýn 
tamamý bu projenin faydasýný yüksek algýlamýþ olup, üniversite desteðinin de yüksek olduðunu 
belirtmiþlerdir (Çizelge 2). 

3.3. Projenin Katkýsý: Öncesi ve Sonrasý

Araþtýrmaya katýlanlara, projenin katkýsýnýn bulunduðu alanlarla ilgili tutumlarý 5'li likert 
ölçeðinde sorulmuþtur (Lam, 1997; 145-152). Bu tutum sorularýnýn, proje öncesi ve proje sonrasýna 
göre deðerlendirilmesi istenmiþtir. Proje öncesi tutumlar Çizelge 3'de, proje sonrasý tutumlar ise 
Çizelge 4'de gösterilmiþtir (Çizelge 3, Çizelge 4). 

Cevaplayýcýlarýn proje öncesi tutumlarýnýn, genel ortalamalarýndan istatistiki bakýmdan farklý 
olup olmadýðýný tespit etmek için Z testi yapýlmýþtýr. Tutumlarýnýn grup ortalamasýndan (3.3273) 
farklý olup olmadýðý incelenmiþ, 0.05 önem düzeyinde, 25 ifadeden 5'inin istatistiki bakýmdan farklý 
olduðu görülmüþtür. Bunlardan 2'si grup ortalamasýnýn üstünde, diðerleri ise altýnda yer almýþtýr. 
Sonuçlara göre, cevaplayýcýlarýn proje öncesi yukarýda belirtilen ifadelere yönelik tutumlarýndan, 
çalýþýrken moral durumu ve teknikleri uygulama zorluðu ifadelerine yönelik olumlu tutum 
sergiledikleri görülmüþtür. Taký tasarýmý, alet ve makinelerin performansý ve çevredeki insanlarýn 
iþe gösterdiði saygý konularýnda tüketicilerin genel tutum ortalamasýnýn altýnda, yani olumsuz tutum 
sergiledikleri görülmüþtür. Diðer 20 ifadeye yönelik olarak kararsýz bir tutum sergiledikleri 
görülmüþtür.  Dolayýsýyla, cevaplayýcýlarýn proje öncesi tutumlarýnýn çoðunluðunun olumsuz ve 
kararsýz olduðu görülmüþtür (Çizelge 3). 

Cevaplayýcýlarýn proje sonrasý tutumlarýnýn, genel ortalamalarýndan istatistiki bakýmdan farklý 
olup olmadýðýný tespit etmek için Z testi yapýlmýþtýr. Tutumlarýnýn grup ortalamasýndan (4.2482) 
farklý olup olmadýðý incelenmiþ, 0.05 önem düzeyinde, 25 ifadeden 12'sinin istatistiki bakýmdan 
farklý olduðu görülmüþtür.
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Bunlardan 12'si grup ortalamasýnýn üstünde, diðerleri ise kararsýz tutum aralýðýnda yer almýþtýr. 
Olumsuz tutum gösteren deðiþken bulunmamaktadýr. Proje sonrasý grup ortalamasý ile proje öncesi 
grup ortalamasý arasýnda (4.2482-3.3273) ciddi bir yükseliþ olduðu görülmektedir. Deðiþkenlerin 
yorumundan önce de genel olarak proje sonrasý büyük bir iyileþme olduðu görülmektedir. 

Sonuçlara göre, cevaplayýcýlarýn proje öncesi yukarýda belirtilen ifadelere yönelik 
tutumlarýndan: taký tasarýmý, alet ve makinelerin performansý, iþi zamanýnda yetiþtirme durumu, 
gelir (kâr) durumu, gelecek ile ilgili beklentiler, yeniliklere yaklaþým, iþe olan ilgi, mesleðe devam 
etme konusundaki karar, mesleki baþarý hakkýndaki düþünceler, mesleði baþkalarýna tavsiye etme 
durumu, yeni ürün üretme konusundaki güven ve üretilen ürünlerin kalitesine ifadelerine yönelik 
olumlu tutum sergiledikleri görülmüþtür. Diðer konularda ise tüketicilerin kararsýz bir tutum 
sergiledikleri görülmüþtür. Ancak, bu kararsýzlýk deðiþkenlerin kendi içlerindeki deðerlendirmedir. 
Ortalamalardan da görüleceði üzere bütün deðiþkenlere yönelik tutum ortalamalarý 4'ün üzerinde 
çýkmýþtýr.  Bu grupta olumsuz tutum görülmemiþtir. Dolayýsýyla, cevaplayýcýlarýn proje sonrasý 
tutumlarýnýn çoðunluðunun olumlu olduðu görülmüþtür (Çizelge 4). Cevaplayýcýlarýn demografik 
deðiþkenleri ve proje öncesi-sonrasý tutumlarý arasýnda iliþki olup olmadýðý belirlenmek üzere, 
korelasyon analizi yapýlmýþ, ancak herhangi bir iliþki bulunamamýþtýr. 
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4. SONUÇLAR

Araþtýrmaya katýlanlarýn %95.5'i erkek olup en çok kiþinin (%43.2)'si  yer aldýðý yaþ grubu 28-
37 yaþ grubudur. Bu daðýlým, bu meslekle uðraþan hali hazýrdaki kiþilerin genç erkeklerden 
oluþtuðunu göstermektedir.  Eðitim düzeylerine bakýldýðýnda büyük çoðunluðun (%50) lise mezunu 
olduðu görülmektedir.  Cevaplayýcýlarýn %90'ý evli olup, Mesleki tecrübe bakýmýndan en büyük 
grup %47.7 ile 11-20 yýl grubundadýr. Cevaplayýcýlarýn gelir durumlarýna bakýldýðýnda en büyük pay 
%56.8 ile 1000-1500 YTL arasýndadýr. 

Cevaplayýcýlarýn %68.2'sinin iþyeri kendilerine aittir. Gelir durumlarý ve iþyeri sahiplikleri de 
göz önünde bulundurulduðunda, projenin sürdürülebilirliðinin baþarýlý olacaðý görülmektedir. 

Araþtýrmaya katýlanlarýn %88.6'sýnýn proje daha önce proje deneyimi bulunmamaktadýr ve hiç 
biri hibe almamýþtýr. Cevaplayýcýlarýn bu tip projeleri baþkalarýna tavsiye etme oranýnýn %100 oluþu, 
projeden ne kadar memnun olduklarýný göstermektedir. Projeden elde ettikleri fayda sorusuna 
hepsinin yüksek cevap vermesi ve proje ortaðý Üniversitenin desteðini de yüksek algýlamalarý, ilk 
proje ve hibe deneyimleri olmasý bakýmýndan oldukça önemli ve anlamlý bir sonuçtur diyebiliriz.

Araþtýrmaya katýlanlardan, projenin katkýsýnýn bulunduðu alanlarý proje öncesi ve proje 
sonrasýna göre deðerlendirmeleri istenmiþtir. Cevaplayýcýlarýn proje öncesi tutumlarýnýn, genel 
ortalamasý 3.3273 bulunmuþtur. Proje sonrasý genel ortalama ise 4.2482'dir. Proje uygulamaya 
girdikten sonra, faydalanýcýlarýn tutum ortalamalarýndaki açýk yükseliþ, projenin faydalý ve 
baþarýsýnýn yüksek olduðu konusunda yeterli ipuçlarýný vermektedir. Yine, proje öncesi tutumlarda, 
istatistiki bakýmdan olumsuz tutumlar olmasýna raðmen, proje sonrasý tutumlarda olumsuz tutuma 
rastlanmamýþtýr. Bütün deðiþkenlerin tutum ortalamalarýnýn 4'ün üzerinde olmasý, proje sonrasý 
baþarým konusunda yine açýk sonuç olarak deðerlendirilebilir. 

Hem proje öncesi hem de proje sonrasý tutum deðerlendirmeleri ile demografik deðiþkenler 
arasýndaki iliþkileri tespit etmek üzere yapýlan korelasyon analizinde herhangi bir iliþkiye 
rastlanmamýþtýr. Bu durum, yaþ, cinsiyet, gelir gibi demografik özellikler bakýmýndan hiçbir 
farklýlýk olmadan herkesin proje öncesinde olumsuz tutum sergilediði, proje sonrasýnda da olumlu 
tutum sergilediklerini göstermektedir. 

Bu sonuçlar ýþýðýnda, þu önerilerde bulunulabilir;

Avrupa Birliði projesinin saðlamýþ olduðu ekonomik ve diðer faydalarý, faydalanýcý grup 
açýsýndan olumlu algýlanmýþtýr. Proje ekibi etkin çalýþmýþ ve verimlilik oldukça yüksek 
gerçekleþmiþtir. Özellikle üniversite iþbirliðinin olmasý ve projede üniversite elemanlarýnýn görev 
almasýnýn proje baþarýmýna olumlu katkýlar saðladýðý düþünülmektedir. Daha sonraki projelerde, 
Üniversite elemanlarýnýn çalýþma grubuna dahil edilmesinin önemli bir baþarým kriteri olabileceði 
göz önünde bulundurulmalýdýr. 

Kalkýnmada öncelikli yörelerde, bu tip projelerin ilk kez alýnýyor olmasý ve deneyimin ilk 
olmasý, bu yöredeki kiþilerin projelere daha olumlu baktýðý ve baþarým için büyük bir çaba 
gösterdikleri düþünülmektedir. Bu tip projelerin bu yörede daha da yaygýnlaþtýrýlmasýnýn uygun 
olduðu söylenebilir. Çünkü bu projeye olumlu bakan ve sonuçlarýndan tatmin olmuþ bir hedef 
kitlenin, bir sonraki projede daha bilinçli ve daha iyi motive olmuþ bir þekilde çalýþacaðý 
düþünülmektedir. 

Oltu ilçesi, yer altý zenginlikleri bakýmýndan oldukça iyi bir potansiyele sahiptir. Kaynaklarýn 
daha da verimli bir þekilde deðerlendirilmesi için, finansman ihtiyacý bulunmaktadýr. Yöre halkýnýn 
kaynaklarý deðerlendirme konusundaki bilinçli ve hevesli yaklaþýmý sayesinde kendilerine 
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verilecek finansmaný çok iyi deðerlendireceklerine inanýlmaktadýr. Ýklim koþullarý ve alt yapý 
kýsýtlamsý nedeniyle sanayi alanýnda yatýrýmlarýn yapýlmasýnýn zor olmasý, bu yörede iyi yatýrýmlarýn 
ancak mevcut kaynaklarýn deðerlendirilmesine yönelik yatýrým yapýlmasýný gerektirmektedir. 
Yörenin kalkýnabilmesi, benzer projeler aracýlýðýyla saðlanacak destekle mümkün olabilecektir. 
Yukarýda da belirtildiði gibi, yöre halkýnýn da proje bilincine ulaþmýþ olmasý nedeniyle, projelere hýz 
verilmesi ve halkýn teþvik edilmesinin yerinde bir karar olacaðý düþünülmektedir. 
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ÖZET

Saðlýklý bir müþteri ihtiyaç ve beklentisi ön kestirimi yapmak isteyen bir iþletme, müþterilerinin 
önem verdikleri kriterleri tek tek deðil bir bütün olarak incelemelidir. Yani bir bayan müþterinin 
yalnýzca takýnýn görünümüne bakarak satýn aldýðý düþüncesi yanlýþ veya eksik olabilir. Takýyý üreten 
firma, takýda kullanýlan taþ, takýnýn ayarý ve fiyatý vb. kriterlerinin bir bütün olarak ele alýnmasý 
gerekir. Dolayýsýyla bir takýnýn satýn alýnmasý isteði müþteri beklentilerinin tümünü karþýlayýp 
karþýlamadýðýyla ölçülür. Bu nedenle bayanlarýn taký tercihlerini etkileyen faktörler ortaya konup 
bunlarýn toplam satýn alma isteðini ne kadar etkiledikleri belirlenmelidir. Buda taký üreten firmalara 
politika ve hedef belirlemede yol gösterici olacak ve alacaklarý kararlara bir mesnet oluþturacaktýr.

Konjoint analizi; daha çok yeni bir ürün, gözden geçirilen bir ürün ya da hizmetin niteliklerini 
belirlemek, fiyatlarýn oluþturulmasýna yardýmcý olmak, satýþ düzeyini veya kullaným düzeyini 
tahmin etmek ve yeni bir ürün önermek amacýyla kullanýlmaktadýr. Konjoint analiz yönteminin en 
önemli özelliði nitelikleri nicel olarak karþýlaþtýrmasýdýr.

Bu araþtýrmada, çalýþan bayanlarýn taký satýn alma tercihlerini etkileyen faktörleri ve toplam 
satýn alma isteklerine etkilerini deðerlendirmeye yönelik kesikli ve çok ölçütlü bir yaklaþým olan 
konjoint analiz yönteminin uygulanýþý incelenmiþtir.

Bayanlarýn taký satýn alma tercihlerinde aradýklarý en önemli özellikler ortaya konmuþ ve 
önceliklerine göre sýralamalarý ile satýn almada puanlama modeli kurulmuþtur. 

Anahtar Kelimeler: Kuyumculuk, taký, çok ölçütlü yaklaþým, konjoint analizi.

Working Women's Jewelry Buying Preferences And The Application Of 
Conjoint Analysis Method

ABSTRACT

A company looking forward to having a healthy pre-forecast of customer needs and 
expectations has to examine their customers' criteria not one by one but as a whole. That is the idea 



- 33 - 

I. Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2009, Aydýn

that a woman customer buy jewelry only by looking at its appearance can be wrong or imperfect. The 
company producing the jewelry, the stone used in the jewelry, the carats and price of the jewelry 
must be handled all together.Consequently, the will to buy a jewelry is evaluated in terms of it meets 
all the expectations of the customer. For this reason by stating  the factors affecting the jewelry 
preferences of women ,  the extent of the  effect on their will to buy totally should be assessed.This 
will eventually lead the companies producing jewery in their decisions of policy and aim and form a 
basis for their decisions.

Conjoint analysis has been mostly  used to determine the qualities of a new product, a revised 
product  or a service, to help the making of the prices, to estimate the level of the sales and the usage, 
and to suggest a new product.The foremost property of conjoint analysis is to make quantitative 
comparison of the qualities.

In this study the application of the conjoint analysis method which is discontinuous and multi-
criteria to decide on the  factors affecting the jewelry buying  preferences of women and the total 
will of buying has been examined.

The priorities of women while buying jewelry has been stated and by forming a priority list a 
grading scale model has been established.

Key Words: Jewellery, jewelry, multi variate approach, conjoint analysis.

GÝRÝÞ

Günümüz rekabet ortamýnda firmalarýn yaþamlarýný sürdürebilmeleri için öncelikle müþteri 
tatminini saðlayabilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle pazarda müþterilerinin ne istediði ve satýn 
alýrken ürünlerde aradýðý özelliklerin neler olduðunun önceden kestirile-memesi büyük önem 
taþýmaktadýr. Ýþletmelerin iki temel amacý vardýr bunlar varlýðýný sürdürmek ve uzun dönemde kar 
elde etmektir. Ýþletmeler bu amaçlarýna ulaþabilmek için önceden müþteri istek ve beklentilerini 
tahmin edebilirlerse, hem pazarda pay sahibi olabilirler hem de uzun dönemde pazar paylarýný 
artýrabilirler. 

Çalýþan bayanlarýn taký tercihlerini ortaya koymada en önemli adým, bilgilerin doðru olarak 
deðerlendirileceði doðru yöntemi seçmektir. Kullanýlacak yöntemden baðýmsýz olarak, 
deðerlendirmenin baþarýlý olabilmesi için, belli baþlý kriterlerin belirlenmesi gerekir.

Bayanlarýn taký tercihlerinde dikkate alýnmasý gereken baþlýca kriterler þunlardýr: Takýnýn 
Modeli, Fiyatý, Takýyý Üreten Firma, Takýda Kullanýlan Taþ, Takýda Kullanýlan Altýnýn Ayarý.

Konjoint analiz yöntemi müþterilerin satýn alma tercihlerini anlamaya yarayan çok deðiþkenli 
bir tekniktir. 

Konjoint analizi farklý özelliklerin kombinasyonlarý ile oluþturulan varsayýmsal taký 
profillerinin genel olarak deðerlendirilmesi için cevaplayýcýya sunularak taký profillerinden seçim 
yapmasý istenir. Özellik ve düzeyler araþtýrmacý tarafýndan varsayýmsal olarak oluþturulduðu için 
her özelliðin önemi ve her özelliðin deðeri cevaplayýcýnýn genel derecelendirmesiyle bulunur.  
(Sönmez,2001:3)



Konjoint analiz çalýþmalarýnda, araþtýrmacý ele alacaðý taký profillerinin bir takým önemli 
özelliklerini (fiyat, tasarým, üretici firma, kullanýlan taþ, altýn ayarý vb.) belirlemelidir. Her bir 
takýnýn en iyi özelliklerinin veya en kötü özelliklerinin tümüne sahip olamayacaðý için müþteri 
kendisi için hangi özelliklerin önemli, hangi özelliklerin önemsiz olduðuna karar verir. Yani 
müþterilerden, varsayýlan taký profilleri içinde her bir satýn almanýn onlara hangi koþullarda uygun 
olduðunun puanlandýrmasý istenir. Buna göre, konjoint analizi yönteminde amaç, kýsmi yarar (part-
worth) olarak adlandýrýlan fayda skorlarýnýn tahmin edilmesidir. (Sönmez,2001:3)

Deðerlendirmenin doðru sonuçlar vermesi ve basitleþtirilmesi için taký profillerinin yalnýzca 
müþteri için önemli olan özellikleri deðerlendirmeye alýnmalýdýr. Çýktýya etkisi olmayan niteliklerin 
deðerlendirmeye alýnmasýnýn pek önemi yoktur. Müþteri için yalnýzca fiyat önemliyse fiyattan 
baþka hiçbir nitelik deðerlendirilmemelidir.

Konjoint analiz yönteminin esnekliði sayesinde herhangi bir çalýþma ve karar verme alanýnda 
hemen her uygulamanýn üstesinden gelinebilir.

Son yýllarda, konjoint analizi ve ilgili deneysel tercih analizleri tüketici tercihlerinin ölçüm 
analizinde en yaygýn kullanýlan uygulamalý yöntem ve yaklaþým olarak ortaya çýkmýþtýr.

Çok Ölçütlü Yaklaþým: Bir olay veya kavram üzerinde etkili olabilen birden fazla unsurun 
tamamýnýn olay üstünde etkisinin incelenmesi. 

Konjoint Analiz Yöntemi: Bir ürün ya da hizmete ait niteliklerin ve bu niteliklerin düzeylerinin 
fayda katsayýlarýný ortaya çýkartmak için kullanýlan çok deðiþkenli bir tekniktir. Araþtýrýlan 
kavramýn nitelik ya da niteliklerinin tüketici için önemini bulur; tüketicinin bilinçaltýndaki 
deðerlerini ortaya çýkartýr.

Bu deðerlendirme sonunda:

1-Bir nesne ya da kavramýn özelliklerinin optimum kombinasyonu belirlenir.

2- Her bir nitelik ve düzeyin nesne üzerindeki göreli etkisi gösterilir.

Araþtýrmada bayanlarýn taký tercihlerini etkileyen kriterler fiyat, takýnýn modeli, takýda 
kullanýlan taþ, takýyý üreten firma ve takýda kullanýlan altýnýn ayarý vb. nitelikler sektör ve uzman 
görüþlerinden elde edilmiþtir. Daha sonra bu düzeyler aralýklý ölçek kullanýlarak 
derecelendirilmiþtir.

Bu kriter ve düzeyleri þu þekildedir:

1-Takýnýn Modeli ( Model 1, Model 2, Model 3 ) 

2- Takýnýn Fiyatý (100, 300, 700) ( düþük, orta ve yüksek olarak tercih edilmiþtir )

3-Takýda Kullanýlan Taþ ( Pýrlanta ve Yakut Deðerli, Safir ve Aquamarin Yarý Deðerli Taþ olarak 
tercih edilmiþtir )

4-Takýnýn Ayarý ( 14,18 ve 22 olarak piyasada kullanýlan altýn taký ayarlarýdýr )

5- Takýyý Üreten Firma ( Altýnbaþ, Ariþgold, Goldaþ, Atasay, Zen )

Konjoint analizinde iki tür veri toplama yöntemi vardýr. Bu yöntemler, tüm niteliklerin bir arada 
deðerlendirildiði tüm profil (full profile) yöntemi ve her seferinde iki faktörün göz önünde 
bulundurulduðu ( two factor  at a time trade off) iki özellik ayný anda yöntemidir
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Tüm Profil Yöntemi ( full profile )

Tüm profil yönteminde cevaplandýrýcýlara bütün ürün yada hizmet þekillerini tanýmlayan 
kartlar verilir her bir kart üzerinde, ilgilenilen tüm faktörler ve düzeylerinin farklý bir kombinasyonu 
bulunmaktadýr. Cevaplandýrýcýdan bu kartlarý tercihlerini yansýtacak þekilde sýralamasý ya da 
puanlamasý istenir. Sýralama 1'den baþlar. Baþka bir deðiþle en iyi kart birinci sýrada yer alýr. 
Puanlandýrma ise araþtýrmacýnýn belirlediði skala üzerinden yapýlýr. En yüksek puan alan kart, 
deðerlendiricinin en çok beðendiði karttýr. (SPSS,1990)

Ýki Özellik Ayný Anda Yöntemi ( trade off )

Bu yöntemde tüm nitelikler birbirleriyle karþýlaþtýrýlýr. N tane niteliði bulunan bir kavramdan 
deðerlendirilmesi gereken N(N-1) tane matris elde edilir. Matrisin bir kenarýnda bir niteliðin 
düzeyleri, diðer kenarýnda ise diðer niteliðin düzeyleri bulunur. Daha sonra deðerlendiriciden, 
oluþan matrisin hücrelerini sýralamasý istenir.

Cevaplayýcýlardan her iki özelliði ayný anda düþünerek, bu özelliklerin farklý düzey 
kombinasyonlarýný en çok tercih edilenden en az tercih edilene doðru sýralamalarý istenir. Her 
seferinde iki faktörün ele alýnmasý cevaplayana kolaylýk saðlamakla birlikte sýkýntýlara da neden 
olmaktadýr. Örneðin 6 etken 2'þerli karþýlaþtýrýldýðýnda cevaplayýcýnýn 15 farklý kombinasyon 
grubunu incelemesi gerekmekte, bu da zaman kaybýna neden olmaktadýr. Ýkinci önemli sýkýntý ise 15 
farklý kombinasyon grubu ile belirtilen tercihler önem sýrasýna konulurken bazý çeliþik tercihlerle 
karþýlaþýlmasý durumunun ortaya çýkabilmesidir. 



Günümüzde tüm profil (full profile)  yöntemi ve iki özellik ayný anda (trade off) yöntemine 
tercih edilmektedir. Son zamanlarda yapýlan çalýþmalarýn % 70'inde tüm profil yöntemi ve %15'inde 
tüm profil ve iki özellik ayný anda yöntemi bir arada kullanýlmýþtýr. Tüm profil yönteminde bütün 
özellikler ayný anda deðerlendirildiðinden, daha geçerli sonuçlara ulaþmak mümkündür. Ayrýca 
özelliklerin deðerlendirilmesinde oranlý yada sýralayýcý ölçek kullanýlabilir ve cevaplandýrýcý 2 yada 
3 faktörlü iki özellik ayný anda yaklaþýmýna göre daha az karar vermek durumundadýr. Ancak özellik 
sayýsý arttýkça karar verme iþi zor ve karmaþýk bir hal almaktadýr. Tüm profil yöntemi iki özellik ayný 
anda yöntemine tercih edilmekle birlikte iki de dezavantaja sahiptir. Bu yöntemde etkenler 
arasýndaki ikili yada çoklu etkileþimler dikkate alýnmamakta ve kombinasyon sayýsýnýn artmasý 
saðlýklý sonuçlara ulaþmayý güçleþtirdiði için, olasý kombinasyon sayýsýna sýnýrlama getirilmektedir. 

Bu araþtýrmada tüm profil yöntemi tercih edilmiþtir. Çünkü çalýþan bayanlarýn taký seçiminde 
beþ kriter ve bunlarýn alt düzeyleri vardýr dolayýsýyla bunlarý iki özellik ayný anda yöntemiyle taký 
satýn alýmlarýný deðerlendirtmek çok güç olacaktýr. Ayrýca kriter sayýsý 3'den fazla 10'dan az 
olduðunda tüm profil yöntemi önerilmektedir.                           

Bu araþtýrmada analiz üç aþamada gerçekleþtirilmektedir; Birincisi ortogonal düzenin 
oluþturulmasý, ikincisi plan kartlarýnýn oluþturulup tercihlerin sýralanmasý ve üçüncüsü konjoint 
(bütünleþik) analizin uygulanmasý ve yarar katsayýlarýnýn bulunarak yorumlan-masýdýr.

Ortogonal (orthogonal): Kýsmi deðer tespitlerinin birbirinden baðýmsýz olmasýný gerektiren 
matematiksel sýnýrlama. Bütünleþik analizlerde ortogonalite her özellik düzeyindeki deðiþim 
etkisini ölçme yeteneðini gösteren ve deneysel hatadan ve diðer nesne düzeylerindeki deðiþim 
etkisinden ayrýlan etkidir. (Hair vd.,1995) 

Ortogonal Tasarým: Deðerlendirilecek nitelik sayýsý arttýkça, kombinasyon sayýsý arttýðýndan, 
kart sayýsý da artar, deðerlendirmeye sokulacak 5 niteliði olan bir kavramýn niteliklerinden 3' ünün 3, 
2'sinin 2 düzeyi varsa bu durumda ortaya 3x3x3x2x2, eþ deðiþle deðerlendirilmesi gereken 108 kart 
ortaya çýkar. Bir insanýn ayný anda 7+- 2 deðiþkeni deðerlendirebildiði göz önüne alýnýrsa 108 kartýn 
sýraya dizilmesi hemen hemen olanaksýzdýr. 108 kartýn puanlandýrýlmasý ise hem çok zaman alýcý 
hem de oldukça yorucudur. Bunun için tüm niteliklerin baðýmsýz katkýlarý dengelenecek bir biçimde 
test edilecek kombinasyonlarýn seçildiði deneysel bir tasarým olan “ortogonal tasarým” 
kullanýlabilir. Ortogonal tasarýmda bir düzeyin fayda katsayýsýnýn diðer bir düzeye baðlý olmasý göz 
önüne alýnmaz. Bu niteliðin her düzeyi baþka bir niteliðin düzeyleriyle eþit sayýda ya da en azýndan 
ayný sýklýk oranýnda, asýl etkilerin baðýmsýzlýðýný saðlayacak þekilde yer alýr. (Tull vd., 1993:408)

Ortoganal düzen oluþturulmasýnýn nedeni þudur; Bu özellik ve düzeylerden oluþacak tüm profil 
hacmi (yani deðerlendirilmesi gereken kart sayýsý)  3x3x4x3x5= 540'dýr. Beþ yüz kýrk kart 
hazýrlanýp her bir kartýn çalýþan bayanlarca puanlandýrýlmasý istenmelidir. Böyle bir 
deðerlendirmenin mümkün olmayacaðý için bütün bu kartlarýn tamamýný temsil eden örneklemin 
seçilmesi gerekir. Bu örneklem spss 11,5' paket programý kullanýlarak ortogonal tasarýmla 
oluþturulup deðerlendirme için 25 adet kart elde edilmiþtir. Ortogonal tasarým SPSS 11,5 paket 
programýnýn categories alt modülünde bulunan syntex program yazma kýsmýnda program parçacýðý 
yazýlarak elde edilmiþtir.

 Ortoganilite kýsaca þudur; Faktör ve düzey seçiminin birbirinden baðýmsýz oluðu varsayýmý 
altýnda sadece ana etkilerin (faktörlerin) dikkate alýndýðý, düzeylerin etkisinin iþleme katýlmadýðý bir 
düzenleme yapýlýr. Ortoganal düzen hazýrlanýrken, kart sayýsýnýn ne olacaðý sorunu henüz 
çözümlenmemiþtir. Genelde 3 veya 2 düzeyli 7 faktöre kadar kart sayýsý 16-18 olurken, daha fazla 
faktör durumunda 20 kart kullanýlmasý gelenek haline gelmiþtir. Ancak araþtýrmayý yapan kiþi ya da 
firmanýn gelecekte piyasaya çýkartmayý düþündüðü bazý yeni ürünlerin olmasý durumunda bu kural 
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bir miktar esnetilebilmektedir.

Oluþturulan kartlar (yani taký profilleri) çalýþan bayanlara sunulup tercihlerine göre 
puanlandýrýlmasý istenmiþtir. Çalýþan bayanlar 25 adet varsayýmsal taký profillerini istediklerine 
yüksek, tercih etmediklerine düþük puan vermiþlerdir. 

Konjoint analiz uygulanýrken ele alýnan faktör düzeyleriyle tercih puanlandýrmalarý arasýndaki 
iliþkilerin ortaya konmasý gerekmektedir. Tercih puanlandýrmalarýyla aralarýnda doðrusal bir artýþ 
beklenen faktör “linear more”, doðrusal bir azalma beklenen “linear less” ve düzeyleri kategorik 
olan faktörler ise “discrete” olarak tanýmlanmaktadýr. Kurulan modelde ele alýnan faktör ve tercih 
puanlandýrmalarý arasýndaki iliþki Çizelge 1'deki gibidir. 

Çizelge 1. Kurulan Bütünleþik Model ve Tercih Puanlamasý Arasýndaki Ýliþki

Özelliklerin, beklenen iliþki doðrultusunda tanýmlanmasýnýn amacý, analiz sonrasý beklenen 
iliþkiden farklý sýralama yapan kiþileri ve bu kiþilerin hangi özellik veya özellikleri farklý sýralamada 
bulunduklarýný belirlemektir.

Konjoint yöntemiyle her bir düzeyin (fiyat, kullanýlan taþ, üretici firma vb.)  fayda katsayýsý 
belirlenmiþ (satýn alma kararýný hangi oranda etki ettiði belirlenmiþ) ve taký profillerinin 
puanlandýrýlmasý yapýlmýþtýr. Sonuçta satýn alma modeli kurulmuþtur. Bu model sayesinde taký 
profillerinin mevcut taký profillerini puanlayýp kendi aralarýnda derecelendirebilmektedir.

Araþtýrma da veriler, hali hazýrda çalýþan bayanlardan 32 kiþiye uygulanmýþtýr. Bu cevaplayýcý 
bayanlar Ankara, Eskiþehir, Manisa Ýstanbul gibi farklý þehirlerden tercih edilmiþtir. 



Çalýþan Bayanlara (Cevaplayýcýlara) 25 adet kart verilmiþ ve bu kartlarda yer alan taký 
profillerini 1 ile 100 arasýnda puanlandýrmalarý istenmiþtir. Çalýþan bayanlar (Cevaplayýcýlar) en az 
tercih ettiklerinden en fazla tercih ettiklerine göre puanlandýrma yapmýþlardýr.

Kartlar deðerlendirildikten sonra yapýlacak þey, niteliklerin birbirlerine göre deðerlerinin 
bulunmasý ve düzeylerin fayda katsayýlarýnýn hesaplanmasýdýr. Bu hesaplarýn yapýlmasýnda 
kullanýlabilecek pek çok yöntem vardýr. LINMAP, En Küçük Kareler Yöntemiyle Regresyon, 
MONANOVA gibi. Deðerlendirme, Puanlandýrma ve sýralama için farklýdýr. Bu deðerlendirmeleri 
yapan paket programlarda bulunmaktadýr. (SPSS, Systat). Bu araþtýrmada verilerin 
çözümlenmesinde SPSS paket programý kullanýlmýþtýr.

Konjoint yönteminde faktörlerin önem skorlarý faktörlerin yarar geniþliðinin, toplam yarar 
geniþliðine bölünmesiyle hesaplanmakta ve faktörlerin talep belirlemedeki etkisi % cinsinden ifade 
edilmektedir. Kurulan konjoint analiz modelinin geçerliliði araþtýrýrken, Pearson'un R ve Kendall'ýn 
tau istatistiklerinden yararlanýlmaktadýr. Gözlemlenen ve tahmin edilen tercihler arasýndaki iliþkiyi 
veren bu katsayý ne kadar yüksek ise model o ölçüde geçerli olmaktadýr (Yalnýz vd.,1997:60).

Aþaðýda elde edilen bulgulara yer verilmiþtir (Çizelge 2). 32 çalýþan bayanlarýn taký seçiminde 
konjoint olarak ele alýndýðýnda en çok önem verdikleri kriterler oranlarýyla verilmiþtir. Satýn alma 
puanlama modeli kurulmuþtur.
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Burada kurulan modelin bayanlarýn taký tercihlerine uygunluk oraný Pearson's R istatistiðine 
göre 0,79 Kendall'ýn tau istatistiðine göre 0,59 deðerinde çýkmýþtýr. Bu da tahmin edilenle uygulanan 
arasýndaki iliþkinin oldukça güçlü olduðunu gösterir. 

Elde edilen sonuçlara göre bayanlarýn taký seçiminde en çok önem verdikleri kriter %30,65 ile 
Takýyý Üreten Firmadýr. Bunu %24,15 ile Takýda Kullanýlan Taþ takip etmektedir. Sonuçlar 
önemlerine göre sýralandýðýnda aþaðýdaki Çizelge 3 elde edilir.



Araþtýrmada yer alan her bir kartýn (taký profilinin) fayda puan deðerleri Çizelge 4'de 
verilmiþtir. Fayda puan deðeri en fazla olan kart en çok tercih edilen taký profilini göstermektedir. 
Buna göre 15. kartta yer alan özelliklere sahip bir taký en çok tercih edilen taký özelliklerine sahiptir. 
En az tercih edilen ise 20. kartta yer alan taký profilidir.

Çizelge 4. Ortogonal düzendeki taký profillerine iliþkin fayda puan deðerleri ve tercih 
sýralamalarý.
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ÖZET

Çalýþmamýzýn amacý; kuyumculuk sektöründe markalaþmýþ firmalarýn, web sitelerinde yer alan 
üretim, ürün, satýþ, pazarlama, tüketici istek ve ihtiyaçlarýna yönelik ifadelerinin içerik analizi ile 
incelenerek, iþletmelerin pazarlama anlayýþlarýnýn hangi aþamasýnda olduðu yönünde durum 
saptamasý yapmak ve öneriler getirmeye yöneliktir. Çalýþmada, kuyumculuk sektöründe yer alan 
iþletmelerin verimli bir þekilde faaliyet gösterebilmeleri için rekabete dayalý iþ ortamýnda 
tüketicilerin isteklerine göre hareket etmek, toplum çýkarlarýný göz önünde bulundurmak ve buna 
göre mal ve hizmetler üreterek bireysel müþteri tatminini esas alan iliþkisel pazarlama anlayýþýna 
sahip olmalarý gerektiði üzerine dikkat çekilmektedir. 

Çalýþmada içerik analizi yöntemi uygulanmýþtýr. Araþtýrmanýn veri toplama sürecinde 
markalaþmýþ iþletmelerin web siteleri taranmýþ, elde edilen veriler SPSS 11.5 programý yardýmýyla 
deðerlendirilmiþ çeþitli deðiþkenler arasýndaki iliþkiyi yüzde ve frekans deðerleri olarak ortaya 
koymaya yönelik analizler gerçekleþtirilmiþtir.

Araþtýrma sonucuna göre, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren markalaþmýþ iþletmelerin 
% 27,5'in benimsedikleri pazarlama anlayýþlarý ürün odaklý pazarlama anlayýþý doðrultusundadýr. 
Ýncelenen iþletmeler içerisinde Ýliþkisel pazarlama anlayýþýný uygulayan iþletme oraný ise %25'dir. 
Ancak günümüz rekabet koþullarýnda uygulanmasý gereken iliþkisel pazarlama anlayýþý, üretim 
teknolojilerinin geliþtirilmesine aðýrlýk verilmesi, kitlesel üretimin tercih edilmesi,  ürün 
çeþitliliðine ve kalitesine odaklanmasý gibi faktörler dolayýsýyla, iþletmeler tarafýndan bilinçli olarak 
uygulanmamaktadýr.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama anlayýþý, pazarlama, iliþkisel pazarlama, kuyumculuk sektörü

An Analysis On Determining The Marketing Concepts Of Brand 
Businesses In Jewellery Sector 

ABSTRACT

The aim of our study is to make a status identification regarding the phase of businesses' 



marketing concepts by observing the expressions on the websites of brand businesses in jewelry 
sector about production, product, sales, marketing, customer demands and needs with content 
analysis and to provide suggestions. In this study, emphasis is given on the necessity of adopting 
relational marketing concept which is based on individual customer satisfaction through acting 
according to customer demands, looking after the public interests and producing products and 
services accordingly in competitive business environment for rendering the businesses in jewelry 
sector to operate productively.

Content analysis method was applied in the study. During data collection process of the study, 
web sites of brand businesses are scanned, the data obtained were evaluated with the help of SPSS 
11.5 program and analysis were performed to reveal the relationship between several variables in 
percentage and frequency figures. 

According to the research results, 27.5% of brand businesses operating in jewelry sector adopt 
product oriented marketing concept. The ratio of businesses adopting the relational marketing 
concept is 25% among the businesses which are observed. However, the relational marketing 
concept which should be applied under today's competitive conditions is not applied by the 
businesses consciously due to factors such as concentrating on improving production technologies, 
preferring mass production, focusing on product range and quality.

Key words: Marketing concept, marketing, relationship marketing, jewellery sector

GÝRÝÞ

Sanayi devrimiyle birlikte tüketici istek ve ihtiyaçlarýndaki deðiþiklikler, üretim tekniklerinin 
deðiþimi, iþ dünyasýnda yeni boyutlar yaratmýþtýr. Buna paralel olarak 1850'li yýllarda Amerika'da 
baþlayýp, yýllar itibariyle deðiþen ve dönüþen pazarlama kavram ve anlayýþý günümüze kadar önemli 
bir evrimsel geliþme göstermiþtir. Gerçekte pazarlamanýn deðil de pazarlama yönetim 
felsefesindeki deðiþmeleri açýklayan bu evrimsel geliþmenin aþamalarý pazarlama ilkelerini 
ilgilendirdiði ölçüde Üretim Yönlü Aþamalar (Üretim Anlayýþý, Ürün Anlayýþý, Satýþ Anlayýþý), 
Pazarlama Yönlü Aþamalar (Modern Pazarlama Anlayýþý, Toplumsal Pazarlama Anlayýþý, Ýliþkisel 
Pazarlama Anlayýþý) þeklinde sýralanabilir (Tek, Özgül, 2005; 8).

Pazarlama faaliyeti dünyada bugün üçüncü dalgayý yaþamaktadýr. Birinci dalga, ürün imal 
eden, hizmeti yaratan þirketlerin aðýrlýklý ve amacýn mümkün olduðunca fazla þirket ürünü satmak 
olduðu, tüketim toplumu yaratmaya dönük klasik pazarlama aþamasýdýr. Ýkinci dalga, müþteriye 
öncelik veren ve ürün hizmeti müþterilerin gereksinmelerine uygun hale getirmeye çalýþan 
aþamadýr. Üçüncü dalga ise küreselleþme ortamýnda, müþterinin ödediði paraya potansiyel 
seçeneklerden daha yüksek karþýlýk saðlanmasýný öngören, dünya piyasalarýndaki hýzlý ve köklü 
çalkantýlarý dikkate alan, müþterinin mutlak egemenliðine dayalý, kitlesellikten uzaklaþma veya tüm 
kitledeki her bireyin isteklerine uygun pazarlama demek olan müþteri yönlü kitlesellik ya da sipariþ 
üzerine üretim/pazarlama aþamasýdýr (Tek, 1997; 10).

1980'li yýllarýn sonundan itibaren küreselleþme olgusu ve onun getirdiði rekabet tehditleri 
iþletmelerin pazarlama anlayýþlarýný üçüncü dalga olarak nitelendirilen modern pazarlama 
yaklaþýmýndan iliþkisel pazarlama yaklaþýmlarýna doðru kaydýrmýþtýr. Günümüzde mevcut piyasa 
koþullarýna cevap verebilmek için uygulanmasý gereken Ýliþkisel Pazarlama yaklaþýmýdýr. Bu 
doðrultuda kuyumculuk sektöründe bulunan markalaþmýþ iþletmelerin rekabette bir adým önde 
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olmalarý, deðiþen dünya ve piyasa koþullarý, tüketici istek ve ihtiyaçlarýna cevap verebilmeleri için 
pazarlama anlayýþýnýn son aþamasý olan iliþkisel pazarlama anlayýþýna ve baþarýlý müþteri iliþkileri 
yönetimi felsefesine sahip olmalarý gerekmektedir.

Günümüz küresel rekabet koþullarýna ayak uydurmak, dünya liderliðini yakalamak ve onu uzun 
yýllar sürdürebilmek için sektörlerde kitlesel üretimin son bulup bireysel tüketici istek ve 
ihtiyaçlarýna uygun üretim yapýlmasý, iliþkisel pazarlama yaklaþýmýnýn uygulanmasý, bu doðrultuda 
markalaþmanýn yaratýlmasý oldukça önemlidir. Özellikle markalaþmýþ firmalar artýk tüm iletiþim 
stratejileri ve pazara dönük çalýþmalarýný Ýliþkisel Pazarlama yaklaþýmýna kaydýrmaktadýr. Zaman 
içinde deðiþen pazarlama stratejilerinde öncelik müþteri iliþkileri üzerinde yoðunlaþmaya 
baþlamýþtýr (Tek, Özgül; 2007; 20). 

Bu doðrultuda, bugünün tüketim toplumlarýnda ürün, fiyat ve kalitelerinin benzer olduðu, 
fiyatlarýn düþtüðü, karlýlýklarýn azaldýðý tüm sektörlerde olduðu gibi kuyumculuk sektöründe de 
artýk önemli olan “üretmek” deðil “deðer yaratmak”, “müþteri iliþkilerine önem vermek”, “müþteri 
sadakati yaratmak”, “uzun vadeli tatmin saðlayarak” iþletmeyi rakiplerinden farklýlaþtýrýp, baþarý 
elde etmektir. Bu baþarýnýn elde edilmesi, deðer yaratýlmasý iþletmelerde Ýliþkisel Pazarlama 
anlayýþýnýn uygulanmasýyla gerçekleþmektedir. Ancak deðer yaratýp pazarlayan firmalar 
önümüzdeki yýllarda sektörde güçlü yerlerini koruyacaklardýr. 

Bu çerçevede çalýþmamýzda kuyumculuk sektöründe markalaþmýþ iþletmelerin pazarlama 
anlayýþlarý belirlenerek, eksikliklerin giderilmesi yönünde araþtýrma konusu olan iþletmelere ve 
piyasada rekabet üstünlüðü kazanmak isteyen diðer firmalara öneriler getirilmiþtir. 

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIÞ

Kuyumculuk sektörü, dünya pazarlarýndaki tüketim eðilimlerindeki trendler göz önüne 
alýndýðýnda, Türkiye ekonomisinin global oyuncu olarak kabul edildiði az sayýdaki sektörlerden biri 
olma özelliðine sahiptir (Özbek, 2009; 11).

Sektörde markalaþmamýþ, küçük esnaf niteliðindeki, üretici ve perakendecilerin faaliyetleri ve 
çoðunluk küçük iþletmeler oluþu sebebiyle genel olarak profesyonel yönetici ve uzman çalýþtýrma 
imkânlarý kýsýtlý kalmaktadýr. Bu nedenle, ideal makine parký ve üretim metodu, finansman ve 
pazarlama teknikleri ve mali mevzuattan yararlanma imkânlarý sýnýrlýdýr. Diðer taraftan sektördeki 
bu tür iþletmelerin sahip olduðu kiþisel giriþimcilik ruhu, sürekli büyüme isteðini de beraberinde 
getirdiði gibi, bir üretim dalýnda uzmanlaþmaya yol açmasý nedeniyle kaynak verimliliðinde de 
önemli artýþlar saðlamakta, bu da sektörün büyümesinde önemli etki yaratmaktadýr (Duyar, 
2007;10)

Sektörde, piyasa koþullarýna uygun rekabet edebilecek durumda olan markalaþmýþ iþletmelerin 
de bu baþarýyý yakalamasýnda öncelikle klasik kuyumcu atölyeleri zihniyetinden kurtularak, modern 
fabrikalarda üretime yönelmenin payý büyüktür. Bu arada teknolojik yeniliklerin takibi ve 
çalýþanlarýn eðitimi de bu iþletmeleri çaðdaþ bir yapýya kavuþturmuþtur. Ýþletmeler, dünyadaki 
trendleri takip ederek yeni pazar arayýþlarýna hiç ara vermeden, müþterilerin beklentilerine uygun 
yeni ürünler geliþtirmiþtir (Erk, 2007).

Kuyumculuk sektörü yýllýk 400 ton altýn, 300 ton gümüþ iþleme kapasitesine sahip olup ayrýca 
bu sektörde her yýl ortalama 200 ton mücevher üretimi yapýlmaktadýr. Sektör, Türk ekonomisine 
kapsamlý üretim, ihracat ve saðladýðý istihdam ile büyük katkýda bulunmaktadýr. Dünya altýn 
talebinde ilk 5 içerisinde yer alan ve altýn mücevher ihracatýnda da 2. sýraya gelen kuyumculuk 



sektörümüzde þu an için 6500 kuyumcu atölyesi, 15 civarýnda modern teknoloji kullanan büyük 
firma, 100 toptan mücevher satýþ maðazasý, 40 bin civarýnda kuyumcu dükkâný bulunmakta ve 250 
bin çalýþan bu sektöre emek vermektedir (Bektaþ, 2009; 2). 

Sektördeki satýþ maðazalarý baþta Ýstanbul olmak üzere büyük þehirlerde yoðun, Ege ve 
Akdeniz Bölgesinde ise turistik satýþlar aðýrlýktadýr. 

Sektörün geliþmesi; markalaþma, ürün tasarýmý, teknolojik yenilikler, pazarlama stratejileri 
gibi konularda kendini gösterirken, yasal düzenlemelerdeki eksiklikler özellikle küçük çaptaki 
kuyumcu esnafa zarar vermektedir (Kýrlýoðlu, Fidan, 2007; 4).

Günümüzde, bireylerin kullandýklarý yatýrým araçlarý çeþitlenmiþ, yatýrým için altýn mücevherat 
almanýn yaný sýra diðer yatýrým araçlarýna da yönelim olmuþtur. Dolayýsýyla iç talep daralmýþ, bu da 
sektördeki üreticileri dýþ pazarlara açýlmaya teþvik etmiþtir. Ayrýca, sektörün yurtdýþýna açýlmasýnda 
1993 yýlýnda deðerli metallere uygulanan ithalat ve ihracat kýsýtlamalarýnýn kaldýrýlmasý da etkili 
olmuþtur (Bektaþ, 2009; 3).

Gerek istihdam oraný gerekse ihracat açýsýndan önde gelen sektörlerimizden biri olan 
kuyumculuk sektörünün Altýn, mücevherat ihracatýnýn geçmiþi son on yýla dayanmakla beraber, 
performansý artýþ eðilimindedir. Ýhracat 2008 yýlýnda 2007 yýlýna göre %6,4 oranýnda artarak 1.585 
milyon dolara ulaþmýþtýr. Altýn, mücevherat ithalatý 2008 yýlýnda 2007 yýlý verilerine göre %13,6 
artarak, 426,3 milyon dolar olarak gerçekleþmiþtir. Ýstanbul Altýn Borsasý (ÝAB) verilerine göre, 
Türkiye'de 2006'da 193 ton, 2007'de ise 231 ton olarak gerçekleþen altýn ithalatý 2008'in ilk çeyrek 
döneminde 32,3 ton olarak gerçekleþmiþtir. Böylece 2007'nin ilk çeyrek döneminde 37,2 ton olan 
altýn ithalatý, 2008'in eþ döneminde %15 oranýnda gerilemiþtir (Goldaþ, 2008; 3).

Ülkemizin gerek ihracat gerekse ithalat açýsýndan önemli bir yeri olan kuyumculuk sektörünün 
þuan markalaþmýþ iþletmelerin bu anlamda pazarlama anlayýþlarýný incelemek, gün geçtikçe artan 
rekabet, deðiþen tüketici ihtiyacý ve istekleri karþýnda öneriler getirmek çalýþma açýsýndan önem 
taþýmaktadýr.

PAZARLAMA ANLAYIÞINDAKÝ GELÝÞMELER VE ÝLÝÞKÝSEL 
PAZARLAMA  ANLAYIÞI

Ortaya çýktýðý günden itibaren pazarlama, yönetim düþüncelerindeki deðiþmelere paralel olarak 
deðiþtirilmiþ ve geliþtirilmiþtir (Tek, Özgül, 2005; 8). 

Uygulandýðý günden bugüne pazarlama anlayýþýndaki deðiþmeler þu þekilde özetlenebilir 
(Kotler, Armstrong, 2003; 17):

- Üretim Anlayýþý Aþamasý: Bu anlayýþ özellikle az geliþmiþ veya geliþmekte olan ülkelerde, 
sektörlerde yaygýndýr. Yöneticiler, tüketicilerin mevcut ve fiyatlarý uygun olan mallarý almak 
isteyecekleri, bunun için de üretim ve daðýtým etkinliðini geliþtirmenin yeterli olacaðý inancý 
içindedirler. Bu anlayýþta iþletme yönetimi, üretim/finansman aðýrlýkla bir bakýþa sahiptir, satýþ 
çabalarýna önem verilmemektedir. Tüketicilerin, satýn alma davranýþlarýnda sadece fiyat ve kaliteyi 
dikkate aldýklarý varsayýlmaktadýr (Yükselen, 2008; 9).

- Ürün Anlayýþý Aþamasý: Bu anlayýþta, tüketicilerin kendilerine sunulan en üstün nitelik, 
performans ve özelliklerdeki ürünleri tercih edecekleri kabul edilmektedir. Bu anlayýþý benimsemiþ 
iþletme yönetiminin, en iyi ürünü üretme ve bunlarý geliþtirme çabalarýna gireceði ve üretilen iyi 
ürünün kendisini satacaðý varsayýlmaktadýr (Kotler, Armstrong, 2003; 18).
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- Satýþ Anlayýþý Aþamasý: Satýþ anlayýþýnda tüketicilerin yalnýz býrakýldýklarý zaman 
iþletmenin ürünlerini yeterince satýn almayacaklarý kabul edilmektedir. Ýþletmelerin, yoðun satýþ ve 
tutundurma çabalarýna girmeleri gerektiði düþünülmektedir. Bu yaklaþýmda tüketiciyi satýn almak 
için ikna etme ve bunun içinde çaba gösterme gerekliliði söz konusudur (Mucuk, 1997; 11).

- Modern Pazarlama Anlayýþý Aþamasý: Modern pazarlama anlayýþýnda odak noktasý 
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarýdýr. Bu anlayýþa göre üzerinde durulmasý gereken konu, hedef 
pazarlarýn ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesi, rakiplerden daha etkin ve yeterli müþteri tatmininin 
yaratýlmasýdýr. Modern Pazarlama Anlayýþý'nda iþletmeler, müþteri gruplarý düzeyinde 
çalýþmaktadýrlar. Bu anlayýþý benimsemiþ iþletmelerde pazarlama çabalarý, üretim öncesi 
baþlamakta, hedef pazardaki ihtiyaç ve istekler belirlenip üretime yön verilmektedir (Yükselen, 
2008; 10).

- Sosyal veya Toplumsal Pazarlama Anlayýþý Aþamasý: Bu anlayýþ, geliþmiþ toplumlarda 
modern pazarlamayý da aþan bir geliþmeyi temsil etmektedir. Bu anlayýþta pazarla, sadece belli 
tüketici grubunu ilgilendiren bir iþlev deðil, çeþitli çevresel faktörleri etkileyen bir iþlev olarak kabul 
edilmektedir. Bu anlamda pazarlama, gerektiðinde tüm toplumun ihtiyaçlarýna ve çýkarlarýna da 
önem vermesi gerekmektedir (Yükselen, 2008; 12). Bu anlayýþa karþýlýk, 1970'li yýllarýn baþýndan 
itibaren “sorumlu tüketim”, “ekolojik zorunluluklar”, “toplumsal pazarlama”, “derneksel 
pazarlama” gibi kavramlar ortaya atýlmýþtýr. Toplumsal veya sosyal pazarlama 1980'li yýllarda 
yoðunlukla ortaya çýkan “iþletmelerin sosyal sorumluluðu” anlayýþýna dayanmaktadýr (Tek, Özgül, 
2005; 17).  

- Müþteri Anlayýþý ve Ýliþkisel Pazarlama Anlayýþý Aþamasý: Bu anlayýþta firmalar Modern 
Pazarlama anlayýþýn tersine Ýliþkisel Pazarlama yaklaþýmýnýn da katkýsý ile artýk tek tek müþteri 
adaylarý ve müþteriler ile ilgilenmeye baþlamýþlardýr. Müþteri Anlayýþý yaklaþýmýnda baþlangýç 
noktasý tek müþteri, odak noktasý tek müþterinin gereksinim ve deðerleri, amacý müþteri payýný, 
sadakatini ve yaþam boyu deðerini yakalayarak karlý büyüme saðlanmasýdýr (Tek, Özgül, 2005; 17).

Demografik deðiþimler, teknolojik geliþmeler, ekonomilerin geliþme hýzlarýndaki 
yavaþlamalar, giderek sayýsý artan ve daha çok bilinçlenen rakipler ve tüketiciler, deðiþen istek ve 
ihtiyaçlar, Küreselleþme gibi olgular pazarlamanýn yukarýda sýraladýðýmýz evrelerden geçerek 
sürekli geliþmesine neden olmuþtur. 

Pazarlama kavramýnýn zaman içindeki geliþimi incelendiðinde, endüstri devrimi öncesinde çok 
önemli olan birebir alýcý-satýcý iliþkilerinin endüstri devrimi ile önemini yitirdiði, pazarlamanýn 
deðiþim iþlemine odaklanan bir bakýþ açýsýný benimsediði görülmektedir. Pazarlama paradigmasýnýn 
son aþamasý olarak deðerlendirilen iliþkisel pazarlama müþteri iliþkilerine gereken önemi vermesini 
saðlayan bir anlayýþa sahiptir. Bu anlayýþýn geliþmesinde bilgisayar teknolojilerinin yarattýðý bilgiyi 
iþleme gücü ve olanaklarý da etkili olmuþtur. Bu olanaklarýn pazarlama biliminde açtýðý yeni ufuklar, 
büyüyen ve küreselleþen pazarlarda müþterilerle birebir iliþki kurulmasýný ve müþterilerin özel 
gereksinimlerinin karþýlanmasý için gerekli adaptasyon çabalarýnýn yapýlabilmesini saðlamýþtýr 
(Tek, Özgül, 2005; 20).

Dolayýsýyla hýzla deðiþen ve rekabete dayalý pazar ortamýnda iþletmelerin en önemli varlýðý 
müþteri iliþkileri olarak ortaya çýkmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz bu yeni dönemde müþteri odaklý 
yaklaþým, müþteri merkezli yaklaþým, müþteri deðeri, Müþteri Ýliþkileri Yönetimi (CRM) gibi 
kavramlarla sýk sýk karþýlaþýlmaktadýr. (Maksudunov, 2007; 406).



KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE MARKALAÞMIÞ ÝÞLETMELERÝN 
PAZARLAMA ANLAYIÞLARININ BELÝRLENMESÝNE YÖNELÝK BÝR 
ÝNCELEME

Araþtýrmanýn Amacý 

Bu çalýþmanýn amacý rekabete dayalý iþ ortamýnda iþletmelerin ayakta kalabilmesi için yol 
gösteren, tüketici ve toplum çýkarlarýný iþletme çýkarlarý ile uyumlaþtýran pazarlamanýn üstlendiði 
görev ve iþlevlerinin, Kuyumculuk Sektöründe yer alan markalaþmýþ firmalarda nasýl yansýma 
bulduðunu araþtýrmak ve öneriler getirmektir. Bu amaç doðrultusunda aþaðýdaki sorulara cevap 
aranmýþtýr:

- Türkiye'de faaliyet gösteren kuyumculuk sektöründe markalaþmýþ iþletmelerin pazarlama 
anlayýþlarýný belirlemek,

- Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren iþletmelerin iliþkisel pazarlama anlayýþýna sahip 
olabilmeleri için yapmalarý gerekli çalýþmalarý belirlemek ve öneri geliþtirmektir.

Araþtýrmanýn Sýnýrlýlýklarý

Ülke çapýndaki Kuyumculuk Sektöründe faaliyet gösteren iþletmelere ulaþabilmenin maliyetli 
ve zaman alýcý olmasý nedeniyle çalýþma yalnýzca Markalaþmýþ olan, kitle iletiþim araçlarýnda 
reklamlarý bulunan, sponsorluk faaliyetleri gerçekleþtirilen, belirli bir marka ile piyasaya ürün 
sunan firmalarýn web sayfalarýna baðlý kalýnarak yapýlmýþtýr.

Araþtýrmanýn Yöntemi

Bu araþtýrmada içerik analizi yöntemi uygulanmýþtýr. Araþtýrmanýn veri toplama sürecinde 
markalaþmýþ iþletmelerin web siteleri taranmýþ, tarihçe, politikalar, vizyon, misyonlarýna bakýlmýþ; 
pazarlama, müþteri iliþkileri, satýþ, sosyal sorumluluk ile ilgili olan ifadeler veri olarak kabul 
edilmiþtir. Daha sonra Günay (2001),  Kotler, Armstrong (2003), Tek, Özgül (2005), Yükselen 
(2008) tarafýndan belirlenmiþ pazarlama yaklaþýmlarý ile ilgili boyutlar, bileþenler temel alýnarak 
içerik analizi formu düzenlenmiþtir. Çalýþmada pazarlama yaklaþýmlarý ile ilgili 6 temel boyut yer 
almaktadýr. Bunlar ürün yönlü, üretim yönlü, satýþ yönlü, modern pazarlama yönlü, sosyal 
pazarlama yönlü ve iliþkisel pazarlama yönlü yaklaþýmlarýdýr. Bu temel boyutlar ve altýnda yer alan 
bileþenler Çizelge 1 de gösterilmektedir. Elde edilen veriler SPSS 11.5 programý yardýmýyla 
deðerlendirilmiþ, çeþitli deðiþkenler arasýndaki iliþkiyi yüzde ve frekans deðerleri olarak ortaya 
koymaya yönelik analizler gerçekleþtirilmiþtir.
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Araþtýrma Evreni ve Örneklemi

Araþtýrmanýn evrenini ülke çapýnda faaliyet gösteren, kuyumculuk sektöründe yer alan 
markalaþmýþ iþletmeler oluþturmaktadýr. Türk Kuyumculuk sektöründe, üretimden satýþa kadar her 
alanda hizmet veren 40,000 firma bulunmaktadýr. Bu firmalarýn yaklaþýk olarak 50'si belirli bir 
marka altýnda hizmet vermekte ve markalaþma yönünde hýzlý adýmlarla ilerlemektedir (Ýstanbul 
Jewelry Show Mücevher, Taký, Gümüþ Fuarý Ýçeriði, 2007). Sektörde yer alan markalaþmýþ 
iþletmeler üzerinde yargýsal örnekleme yöntemi kullanýlarak, www.altinsektoru.com adresindeki 
markalar sayfasýnda yer alan 43 iþletme baz alýnmýþtýr. 43 markalaþmýþ iþletme içerisinde, 3 
iþletmenin web sayfasý bulunmamakta, 2 iþletmenin web sayfasýnda pazarlama, satýþ, sosyal 
sorumluluk, müþteri ile ilgili hiçbir ifadeye rastlanmamaktadýr. Araþtýrma verileri 38 markalaþmýþ 
iþletme web sayfalarýndan saðlanmýþtýr.

Bulgular 

Ýncelenen iþletmelerin sektördeki faaliyet sürelerine göre frekans daðýlýmlarý Çizelge 2'e göre 
þu þekildedir.
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Web sayfalarý incelenen 38 iþletmenin en çok atýfta bulunduðu pazarlama yaklaþýmý, %27,5 
oranýyla ürün yaklaþýmý, en düþük %8 oranýyla satýþ yaklaþýmý olarak bulunmuþtur. Günümüz 
pazarlama yaklaþýmý olarak uygulanmasý gereken iliþkisel pazarlama yaklaþýmýna atýfta bulunan 
iþletme oraný ise %25 olarak bulunmuþtur. 

Ürün yaklaþýmýna atýfta bulunan 33 iþletmenin % 57,5'i ürün yaklaþýmý içerisindeki 9. bileþen 
olan “ürün kalitesine önem verme” bileþeni üzerinde yoðunlaþmýþtýr.

Ýþletmelerin toplam pazarlama yaklaþýmý içerisinde bulunan bileþenler içinde en çok atýfta 
bulunduðu bileþen ise; %52,6 oraný ile üretim yaklaþýmý içerisinde yer alan 1. bileþen olan “üretim 
teknolojilerinin geliþtirilmesi” bileþenidir.

Ýliþkisel pazarlama yaklaþýmýna atýfta bulunan iþletmelerin ise en çok 36. bileþen olan “bireysel 
müþteri ve gereksinimine odaklanma” (%21), 28.bileþen olan “bireysel olarak müþterinin 



belirlediði ürünleri üretme” (%21), 31.bileþen olan “E-ticareti gerçekleþtirme” bileþenlerine atýfta 
bulunduklarý ortaya çýkmýþtýr.

Ýþletmelerin faaliyet süreleri ile atýfta bulunduklarý pazarlama yaklaþýmý arasýnda iliþkiyi 
incelemeye yönelik ki-kare baðýmsýzlýk testi uygulanmýþtýr (Çizelge 4, 5). 
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Ýþletmelerin sektördeki faaliyet sürelerinin atýfta bulunduklarý pazarlama yaklaþýmlarýyla 
iliþkili olup olmadýðýna iliþkin ki-kare testi sonuçlarý Çizelge 4'de verilmiþtir. Çizelgeya göre, üretim 
yaklaþýmýna en fazla atýfta bulunanlarýn oraný 11-15 yýl arasýnda faaliyet gösteren iþletmelerde % 
23,5 iken, bu iþletmelerin Ýliþkisel pazarlama yaklaþýmý bileþenlerine ve ürün yaklaþýmý 
bileþenlerine atýfta bulunma oranlarý % 29,4'e yükseldiði ve eþit olduðu görülmüþtür. Diðer taraftan 
16-20 yýl faaliyet gösteren iþletmelerin iliþkisel pazarlama ve ürün yaklaþýmlarý bileþenlerine atýfta 
bulunma oranlarýnýn 11-15 yýl arasýnda faaliyet gösteren iþletmelerin atýfta bulunduklarý orandan 
26,9'a düþtüðü görülmüþtür. Bu doðrultuda Ki-kare testi sonuçlarýna göre Çizelge 5'te gösterilen 
p=0,995 deðerinin 0,05 önem derecesinden büyük çýkmasýndan dolayý iþletmelerin faaliyet süreleri 
ile atýfta bulunduklarý pazarlama yaklaþýmlarý arasýnda bir iliþki bulunmamaktadýr.
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SONUÇ VE ÖNERÝLER

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren markalaþmýþ iþletmelerin çoðunluðu 20 yýlýn 
üzerinde faaliyet gösteren, rekabet üstünlüðü kazanmýþ firmalardýr. Ýnceleme sýrasýnda Web 
sayfalarýnda yer alan ifadelerden yola çýkarak bu iþletmelerin daha çok ürün yaklaþýmýna yönelik bir 
pazarlama anlayýþýna sahip olduklarý söylenebilir. Ancak üretilen ürünlerin tasarýmý, farklýlýðý, 
kalitesi, yeniliði üzerinde durulmuþ olmasýnýn yanýnda iliþkisel pazarlama anlayýþý yaklaþýmý 
bileþenlerine de atýfta bulunduklarý görülmüþtür. Bu doðrultuda günümüz piyasa koþullarýnda 
iliþkisel pazarlama anlayýþýnýn, iþletmeler tarafýndan bilinçli olarak uygulanmamakta olduðu 
söylenebilir. 

Sektörde bulunan iþletmelerin iliþkisel pazarlama gereði pazardaki müþteri profilini öncelikli 
olarak doðru deðerlendirmesi gerekmektedir. Taký konusunda iç piyasada iki farklý müþteri tipi 
mevcuttur. Geleneksel müþteri, altýn takýnýn yatýrým deðerine daha fazla önem vermektedir. Düðün, 
niþan vb. sosyal gerekleri yerine getirmek amacýyla taký satýn alýrken, ihtiyaç nedeniyle 
bozdurabileceði ihtimalini gözden uzak tutmamakta ve en az deðer kaybýna uðrayacak çeþitleri 
tercih etmektedir. Takýyý süslenme amacýyla alan, bir itibar aracý olarak gören, tasarým zevkini ön 
planda tutan tüketiciler ise markalý ürünlere yönelmeye baþlamýþtýr. Bu da önemli bir potansiyel 
yaratmýþtýr (Bilgin, 2006, 8). Özellikle markalý ürün satýn alan, günümüz tüketicisi artýk yüzde yüz 
mükemmel ürün deðil, fark yaratan, eþsiz ürün istemektedir. Tüketici ayný paraya daha fazla deðer 
arzu etmekte, pazarlamada aktif rol üstlenmektedir ve iþletmelerin gelecekte piyasada rekabet 
edebilmesi, ikinci kategoride yer alan bu tüketiciye odaklanmak suretiyle gerçekleþecektir. Ürün 
odaklý yaklaþým içerisinde bulunan iþletmelerin bu anlamda ürünlerine deðer katmalarý ve 
müþteriyle ürün arasýnda duygusal bir bað oluþturmasý gerekmektedir. Çünkü Tüketici açýsýndan 
mücevherata karþý olan algýlayýþlarda gün geçtikçe deðiþimler yaþanmakta, taký bir aksesuar aracý 
olma kalýbýnýn dýþýna taþýnmýþ, karakteri yansýtan bir unsur, kiþiliði analiz etmek için kullanýlan 
simge olarak görülmeye baþlanmýþtýr. Böylece tüketiciye, engin hayal gücüne dayanan ürünler 
sunulmaya veya tüketicinin hayalindeki ürünler yaratýlmaya çalýþýlarak özel üretimlerde bulunmak 
gerekmektedir (Baþlangýç, 2007; 13). Üretici firmalar tarafýndan üründe farklýlaþma, müþteri odaklý 
tasarým söz konusu olmalýdýr. Kaliteli tasarým, ürün üretmekten çok özgün bireysel müþterinin 
istediði tasarýmdaki takýlarýn üretilmesi, sunulmasý, mevcut ürünün bu anlamda satýþ deðerini katma 
deðerine göre daha fazla arttýrabilecektir. Dolayýsýyla, iþletmelerin hedef pazarý tanýmasý, müþteri 
þikâyetlerini ciddiye almasý, bireysel istek ve ihtiyaçlara uygun cevaplar vermesi, müþteri odaklý 
yaklaþýmý iþletmenin daha fazla kazanç elde etmesi, büyümesine de katkýlar saðlayabilecektir. 

Sektörde bulunan iþletmelerin markalaþma yönünde emin adýmlarla ilerlemesi ve markanýn 
müþterinin zihninde yer edinebilmesi için, pazarlama iletiþimi kapsamýnda özellikle kitle iletiþim 
araçlarýnda reklam kapsamýnda özellikle markaya baðlýlýk yaratmak, farklý olduðunu hissettirmek, 
önemsediðini belirtmek konusunda tüketiciye mesajlarla ulaþmak gerekmektedir. Ayrýca, 
günümüzün bir pazarlama aracý olarak internet üzerinden satýþ yolunun tercih edilmesi için 
markalaþmanýn getirdiði standartlaþma ve markaya olan güvenin tam saðlanmasý önerilebilir. 
Markalý takýlarýn satýþý konusunda önemli bir diðer pazarlama stratejisi ise, gözde tatil yörelerindeki 
turistik otellerde satýþ maðazalarý açmak suretiyle ünlü markalarýn dünyaca tanýnmasýný ve tercih 
edilmesini saðlamaktýr.

Ýþletmelerin iliþkisel pazarlama anlayýþýna sahip olmalarý ve uygulamalarý için en önemli 
etkenler arasýnda rekabet ve tüketici bilinci gelmektedir. Yapýlmasý gereken çalýþmalarýn en 
önemlisi eðitim faaliyetlerine dayandýrýlmalýdýr. Bir baþka ifadeyle, iþletmelerin iliþkisel pazarlama 



anlayýþýna sahip olup olmamalarý tüm taraflarýn (çalýþanlar, yönetim,….) iþbirliði ile 
gerçekleþtirilebilir. 

Ayrýca Türkiye, coðrafi konumu ile Avrupa'dan Orta Doðu'ya kadar dünyanýn her tarafýndaki 
mücevher tüketim merkezlerine ulaþým kolaylýðý bakýmýndan en yakýn üretim merkezi 
konumundadýr. Sektör, Dubai'den Ýtalya'ya ABD'den Bahamalar'a kadar dünyanýn hemen çoðu 
yerindeki alýcýlarýna en kýsa sürede teslimat yapma baþarýsýný gösterebilmektedir. Türkiye'nin bu 
özelliðinden yararlanýlarak ve yoðun tanýtým kampanyalarý ile sektördeki ihracatýný daha ileriye 
götürmek mümkündür (Bilgin, 2006; 6).

Son olarak þu konu da belirtilmelidir ki, sektörde müþteri odaklý olmayý öngörmeyen 
iþletmelerin çok yakýn gelecekte ciddi tehditlerle karþý karþýya kalacaklarý bir gerçektir. Sektörde 
bulunan iþletmelerin fiyatlarla, ürün çeþitliliði ile rekabet etmek, tasarým üzerine yatýrým yapýlmasý, 
üretim teknolojilerinin geliþtirilmesi yanýnda, bireysel müþterinin istek ve ihtiyaçlarýna odaklanma, 
bu doðrultuda deðiþiklikleri gerçekleþtirme, üretilen ürünlerle müþteri arasýnda duygusal bað 
oluþturma, yeni müþteri elde etmekten çok, mevcut müþteriyle uzun süreli iliþkileri geliþtirme, 
müþterinin özel günlerinde hatýrlama, önem verdiðini gösterme, sektördeki firmalarýn geleceði 
açýsýndan da yararlý görülmektedir.
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ÖZET

Ülkemiz genelinde her bölgede var olan yöreye özgü geleneksel üretim tekniði ve yeni 
teknolojiler doðrultusunda, geliþen teknolojik üretim tekniði ile imalat sanayinde giderek önemli bir 
yer tutan sektörlerden biri olan Kuyumculuk Sektörü, oluþturduðu istihdam kapasitesi ve ihracat 
potansiyeli ile ülkemizin önemli ve öncü sektörlerinden biri olma yönünde hýzla ilerlemektedir. 

1990'lý yýllarýn baþýndan itibaren yoðun bir rekabetin yaþandýðý gerek yurtiçi, gerekse yurtdýþý 
pazarlarda büyük geliþme gösteren kuyumculuk sektöründe, emek yoðun üretimden sermaye yoðun 
üretime geçiþ sürecinin gerçekleþmesi ve sanayileþmenin devlet tarafýndan desteklenmesi ile kýsa 
sürede büyük üretim hacimlerine ulaþýlmýþtýr. 

Üretimde yaratýlan geniþ ürün yelpazesi, farklý ve özgün tasarýmlar, malzeme ve iþçilik 
kalitesinde elde edilen baþarýnýn artmasý, maliyetlerin düþmesi ve bölgemize özgü geleneksel iþleme 
yöntemlerinin varlýðý sektörün var olma iddiasýný güçlendirmektedir. Ayrýca ülkemizde taký tasarýmý 
ve taký teknolojileri eðitimi veren kurumlarýn varlýðý ve nitelikli iþgücü yetiþtirmeleri ve bu 
kurumlarýn sektör ile iþbirliklerinin giderek artmasý da sektörü dinamik kýlan unsurlardan biri olarak 
düþünülmektedir. 

Üniversite sanayi iþbirliðinin (ÜSÝB) en önemli çýktýlarýndan biri; gerek sektörün ilgili eðitim 
kurumlarýndan, gerekse eðitim kurumlarýnýn sektörden beklentilerinin saptanmasý ve çözüm 
yollarýnýn bulunmasý olarak sayýlabilir. Bulunan çözüm yollarýnýn uygulanmasý ve nihai çýktýsýnýn 
hem eðitim kurumu hem de sektörün kazanýmý olmasý bu faaliyetlerin önemini artýrmaktadýr. 

Bu çalýþmada, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde söz 
konusu iþbirliði kapsamýnda gerçekleþtirilen bir projede imalat sektörüne yönelik olarak 
düzenlenmiþ olan sanayi anketi sonuçlarý irdelenmiþtir. Kuyumculuk sektörüne ait olan anket 
verileri; sektörün mevcut durumu ve uygulamalý taký teknolojileri eðitimi veren Meslek 
Yüksekokullarýndan beklentileri hakkýnda katký saðlamýþtýr. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite sanayi iþbirliðikuyumculuk sektörü, beklentiler.
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ABSTRACT

According to new technologies and regional production technics –which has cumulative 
importance in manufacturing industry with growing technologic production technics - Jewellery 
sector makes progress towards becoming one of the pioneer sectors in our country with employing 
capacity and developing the export potantiel.

The realization of transition from labour-intensive production to capital-intensive production 
caused reaching large scale production in this sector which has intensive competition in domestic 
and foreign markets as of the beggining of 1990.

The created large product range in production, various and original designs, the growing 
achievement in material and labor, decreasing costs and the entity of traditional manufacturing 
process technics strengthen the existing argument of this sector.  Furthermore, it is thought that the 
entity of Jewellery Design Schools, Jewellery Technics Schools, their well-qualified graduates and 
growing collaborations between these schools and related sectors are various components which 
make dinamic Jewellery sector.

One of the most important outputs of university-industry collaborations are these; Both the 
determination of correlative expectation between education institutions and related sectors and 
finding out their formulas.  Applying these formulas and the final output's advantage for these 
institutions and sector raise these activities' importance.

In this study; the industry survey results – which is performed in M.U. Vocational School of 
Technical Sciences according to the programs and their related sector - are examinated.

Key words: University-industry collaborations, jewellery sector, expectation.,

GÝRÝÞ

Kendi teknolojisini üretebilen ve yeni teknolojiler doðrultusunda geliþtirebilen bir ülke, 
baðýmsýzlýðýnýn temel unsurlarýndan birini elde etmiþ demektir.  Ekonomik açýdan güçlü bir ülkenin 
sanayisi teknoloji üretebilme kabiliyetine sahip olarak kendi teknolojisini üretebilmeli ve 
teknolojiyi üretebilecek bilgiye kolayca ulaþabilmelidir.  Bu da, bilim ve teknolojik geliþmeler 
doðrultusunda “teknolojiyi üreten” ve “teknolojiyi kullanan” kurumlarýn eþgüdümlü çalýþmalarýyla 
mümkün olabilecektir. Dolayýsýyla, etkin bir üniversite-sanayi iþbirliði (ÜSÝB) gerekmektedir. 

Bilgi birikimini üretime dönüþtürmenin en önemli araçlarýndan biri olan ÜSÝB, temel ve teorik 
bilgilerin uygulamaya dönüþtürülmesine olanak yaratmakta olup, kýt kaynaklarýn rasyonel 
kullanýlmasý açýsýndan önem taþýmaktadýr.  Bu nedenle böyle bir iþbirliði, zaman ve araþtýrma alt 
yapýsýnýn maliyetlerinin yüksek olmasý nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli iþletmeler (KOBÝ) 
için oldukça önem arz etmektedir. Özellikle üniversite bünyesinde oluþturulan teknoparklar bu 
amaca hizmet etmekte olup, teknoparka sahip üniversite sayýlarýnýn artýrýlmasý gerekir.

Sanayicilerin ÜSÝB'den beklentileri (Yücel,1997);  



- Pazara yönelik teknolojik bilgi ihtiyacýnýn karþýlanmasý,

- Problem çözme, üretim hattýnda oluþan bir problemin giderilerek üretime yeniden 
girilebilmesi,

- Ürün kalitesinin iyileþtirilmesi, standart ürün elde edilmesi olarak belirlenmiþtir.

Günümüzde YÖK tarafýndan baþlatýlan yükseköðretim ile ilgili önemli çalýþmalar mevcuttur.  
Bunlardan biri, “Bologna Süreci ve Yükseköðretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” çalýþmalarýdýr 
(Durman,2009).   Meslek Yüksekokullarýnýn 5.Seviye olarak ele alýndýðý bu çalýþma kapsamýnda; 
Sektörel Yeterlikler, Program Yeterlikleri, Öðrenme Çýktýlarý, Ýstihdam Edilebilirlilikde Genel 
Beceriler gibi konularda tanýmlamalar yapýlmýþtýr (Erk,2005). 

Yine YÖK bünyesinde “Mesleki Ve Teknik Yükseköðretimin Yeniden Düzenlenmesine Dair 
Kararlar” adý altýnda bir taslak çalýþma baþlatýlmýþtýr (Günay,2009).  Bu çalýþma kapsamýnda

- YÖK bünyesinde “Mesleki ve Teknik Eðitim Koordinasyon Merkezi” kurulmasýna,

- Meslek Yüksekokullarýnda mevcut eðitim-öðretimin, yýlda 3 dönem (trimester) olmak 
üzere, toplam 6 trimester olarak düzenlenmesine. Toplam 6 trimesterýn;  3 trimesterý Okul Eðitimi 
(OE) ve diðer 3 trimesterý Ýþyeri Eðitimi (ÝE) olarak uygulanmasýna,

- MYO öðrencilerinin 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanunu kapsamýna alýnmasýna,

- MYO'larýn iþgücü piyasasý ile iliþkilerini güçlendirmek ve sürdürülür kýlmak amacýyla, her 
üniversite bünyesinde MYO'lara yönelik bir “Danýþma Kurulu” ile MYO programlarýnýn ilgili 
olduklarý sektör ile iliþkilerini artýrmak amacýyla, MYO bünyesinde her bir program için bir 
“Danýþma Komitesi” oluþturulmasýna, 

- MYO programlarýnýn müfredatlarý sektör taleplerini göz önüne alarak düzenlenmesine ve 
deðiþen taleplere göre sürekli olarak güncellenmesine. Müfredatlarýn hazýrlanmasý ve eðitimin 
yürütülmesinin, “Danýþma Kurulu” ve  “Danýþma Komitesi” ile birlikte düzenlenerek 
yürütülmesine karar verilmiþtir. 

Yukarýda sözü edilen çalýþmalarýn olumlu sonuç vermesi yine taraflarý oluþturan kurumlar 
olarak üniversite ve sanayi tarafýndan oluþturulacak etkin bir iþbirliði sayesinde saðlanabilecektir.  
Bu nedenle Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ülke ekonomisine 
yapabileceðimiz katkýlarýn niteliklerini belirlemek amacýyla Yüksekokulumuz bünyesinde 
Marmara Üniversitesi Rektörlüðü Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimi tarafýndan da desteklenen 
“Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu – Sanayi Ýþbirliði” baþlýklý bir proje 
baþlatýlmýþ ve 21-22 Nisan 2009 tarihlerinde ayný isimli bir Çalýþtay düzenlenmiþtir. Güzel bir ÜSÝB 
örneði olarak, Ýstanbul Kuyumcular Odasý (ÝKO) söz konusu proje ve ayrýca Çalýþtay'a destek 
vermiþ olup, aylýk sektörel yayýn organýnda Çalýþtay'a geniþ ölçüde yer vererek üyelerini 
bilgilendirmiþtir (Ýkovizyon, 2009).

Projeye katýlan programlarýn ilgili sanayi kurum ve kuruluþlarýnýn büyük oranda katýlýmý ile 
gerçekleþen Çalýþtay'a Yüksekokulumuzda mevcut 10 program arasýnda yer alan Uygulamalý Taký 
Teknolojisi Programý da katýlmýþtýr. Söz konusu proje kapsamýnda oluþturulan Uygulamalý Taký 
Teknolojisi Programý Çalýþma Grubu Oturumu süresince, sektörün ileri gelenleri ve öðretim 
elemanlarý tarafýndan aþaðýdaki konular ele alýnmýþ, önemli iþbirlikleri elde edilmiþtir.

- Verilen Derslerin Ýsim ve Ýçeriklerinin Yeni Teknolojiler Doðrultusunda Güncellenmesi

- Mezunlarýnýn Mesleki Yeterliliklerinin Deðerlendirilmesi
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- Mezunlarýnýn Ýstihdamý

- Mezun Öðrencilerin Ýþletme Performansý

- Teknoloji Yenileme/Teknoloji Aktarýmý

- Staj Olanaklarý

- Eðitim Ýþbirliði

KAPSAM, MATERYAL VE YÖNTEM

- Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü 
bünyesinde Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Makine, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, 
Tekstil, Tasarým ve Basým Yayýncýlýk, Elektronik ve Haberleþme, Su Ürünleri, Biyomedikal Cihaz 
Teknolojisi ile Uygulamalý Taký Teknolojisi Programlarýnda eðitim ve öðretim yapýlmaktadýr. 

Türkiye'nin birbirinden önemli 10 ayrý sanayine ara kademe elemaný yetiþtiren 
Yüksekokulumuzda 2008–2009 eðitim-öðretim yýlýnda 1985 öðrenci öðrenim görmektedir. 
Bulunduðu coðrafik ve ekonomik konumunu her zaman iyi deðerlendirmeye çalýþmýþ olan 
Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan tüm Programlar, ilgili sanayileri ile baðlarýný sürekli güçlü 
tutarak eðitim kalitesini günün teknolojik gereksinimlerine uygun þekilde tutmayý sürekli 
baþarmýþlardýr. (Ýþgören,2009)

Yukarýda adý geçen proje kapsamýnda Uygulamalý Taký Teknolojisi Programý ele alýnmýþ, ilgili 
sanayinin ÜSÝB hakkýndaki görüþleri, iþletmelerin mevcut teknolojik durumlarý ve meslek 
yüksekokulu mezunlarýnýn performansý hakkýndaki düþünceleri araþtýrýlarak elde edilen bazý veriler 
aþaðýda sunulmuþtur. 

Bu amaçla geliþtirilen anket; Ýstanbul Kuyumcular Odasý (ÝKO) ve diðer programlarýn ilgili 
meslek kuruluþlarýndan alýnan adresler doðrultusunda oluþturulan 1823 iþletme evrenine 
ulaþtýrýlmýþtýr. Ancak firmalardan gelen doldurulmuþ anketler incelendikten sonra 493 iþletmenin 
verilerinin düzgün olduðu görülerek, araþtýrma kapsamýna alýnabileceðine karar verilmiþ ve 
sonuçlar SPSS paket programý ile deðerlendirilerek yorumlanmýþtýr. Bu sayý içinde Uygulamalý Taký 
Teknolojisi Programý ile ilgili deðerlendirmeye alýnan sektör anketlerinin sayýsý 78 olarak 
gerçekleþmiþtir. Bu ankette; sanayilerin mevcut durumlarý belirlenerek, Yüksekokulumuzdan 
beklentileri ortaya konulmuþ, iþbirliðine yönelik olanaklar araþtýrýlmýþ ve elde edilen veriler 
grafikler halinde sunulmuþtur.

BULGULAR

Ankete cevap veren iþletmelerin %54'ü (1-9 iþçi), %17'si (10-24 iþçi), %17'si (25-49 iþçi) 
çalýþtýran küçük ölçekli iþletmelerdir.  
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SONUÇ VE ÖNERÝLER

Bilgi üreten, bunu üretime dönüþtüren dolayýsýyla yeni teknolojiler yaratabilen toplumlarý 
incelediðimizde, ayrýlan bütçe ve teþvikler itibariyle eðitime ve dolayýsýyla Ar-Ge'ye önemli oranda 
devlet desteði ve bunun yaný sýra, mesleki eðitimin uygulanma biçiminde ÜSÝB'in aðýrlýklý olarak 
rol aldýðýný olduðunu görmekteyiz.

Eðitim kurumlarý ile sanayi kuruluþlarýnýn ortak çalýþmalar yürüterek bir iþbirliði halinde 
bulunmasý sayesinde; iþletmelerin ürün geliþtirme, üretim problemleri, nitelikli personel ihtiyacý 
gibi sorunlarýna çözümler, üniversitelerin ise yaptýklarý araþtýrmalarýn ve eðitim altyapýsýnýn 
güçlendirilmesine yönelik kaynaklar saðlanmaktadýr ve ayrýca bu iþbirliðin sonucunda öðrencilerin 
sanayinin ihtiyaç duyduðu niteliklerde yetiþtirilmesi ve sanayide çalýþma olanaklarýnýn saðlanmasý 
gibi ortak faydalar yaratýlmaktadýr. 

Ülkemizde mesleki eðitimin verildiði kurumlardan biri olan meslek yüksekokullarýnýn daha 
etkin olabilmesi için; sektör ve sivil toplum kurumlarýyla sürekli iþbirliði yapýlmalý ve teknolojik 
geliþmeler doðrultusunda sektörün mezunlarda aradýðý nitelikler güncellenmelidir. Meslek 
yüksekokullarýnýn sektörün ihtiyaç duyduðu niteliklere sahip mezunlar yetiþtirmeye dönük olarak 
yeniden yapýlandýrýlmasý gerekmektedir. Aþaðýda yer alan, YÖK bünyesinde düzenlenen taslak 
çalýþmalar, bizlerin birçok platformda öneri olarak ortaya koyduðumuz ve uygulanmasý halinde son 
derece olumlu fayda getireceðini düþündüðümüz konulardýr (Ýþgören, 2009);

- YÖK bünyesinde “Mesleki ve Teknik Yükseköðretimin Yeniden Düzenlenmesine Dair 
Kararlar” adlý taslak çalýþma ve dolayýsýyla bu çalýþma kapsamýnda her üniversite bünyesinde 
MYO'lara yönelik bir   “Danýþma Kurulu” ile MYO programlarýnýn ilgili olduklarý sektör ile 
iliþkilerini artýrmak amacýyla, MYO bünyesinde her bir program için bir “Danýþma Komitesi” 
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oluþturulmasý önerisi,

- MYO programlarýnýn müfredatlarý sektör taleplerini göz önüne alarak düzenlenmesine ve 
deðiþen taleplere göre sürekli olarak güncellenmesine. Müfredatlarýn hazýrlanmasý ve eðitimin 
yürütülmesinin, “Danýþma Kurulu” ve  “Danýþma Komitesi” ile birlikte düzenlenerek yürütülmesi,

- Öðrencilerin sanayide eðitim almalarýna olanak yaratacak olan, Meslek Yüksekokullarýnda 
mevcut eðitim-öðretimin, yýlda 3 dönem (trimester) olmak üzere, toplam 6 trimester olarak 
düzenlenmesi. 

Bunlarýn yaný sýra, sanayiden MYO'na teknoloji aktarýmý teþvik edilmelidir. Bu konuda 
bölgesel Sanayi ve Ticaret Odalarý ile ortak çalýþmalar yapýlmalý ve özendirici yaptýrýmlarýn 
getirilmesi konusunda ilgili Sanayi ve Eðitim Bakanlýklarý nezdinde çalýþmalar yapýlmalýdýr. 
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ÖZET

Anadolu; ilk çaðlardan itibaren yer altý ve yer üstü zenginliklerinin olmasýndan dolayý pek çok 
uygarlýðýn yaþadýðý, kendine özgü kültürünün oluþtuðu bir bölgedir. Geçiþ yollarýnýn üzerinde  
kurulmuþ olmasý sebebiyle deðiþik kültürlerin kaynaþtýðý bir coðrafi konuma sahiptir. 

Taký, insanoðlunun geçmiþinden beri deðiþik sebeplerden dolayý varlýðýný devam ettirmektedir. 
Bu sebepler; süslenmek, itibar, inanç, diðer insanlardan daha üstün görünmek, bir kurum veya 
itibarlý bir konumu belli etmek için taký; aksesuar olarak kullanýlan bir araç olmuþtur. 

Ýlk zamanlarda taký, organik fildiþi, kemik, deniz kabuklarý, baða, boynuz, inci, mercan gibi 
maddelerin birleþtirilmesi ile yapýlmýþtýr. Bu süreç yarý deðerli ve deðerli madenlerin 
çýkartýlmasýyla geliþtirilmiþ, yarý deðerli ve deðerli taþlarýn bulunmasýyla da  þekil deðiþtirmiþtir. 
Hem madenler hem de taþlar kuyumculuk sanatýnda kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

Beþ bin yýllýk tarihi bir sanatsal geçmiþe sahip olan kuyumculuk; bakýr, pirinç, gümüþ, altýn  ve 
benzeri metal iþlemeciliði yönünden, kuyum ustalarýnýn hünerli ellerinde þekil bulan metal 
sanatlarýndan biri haline gelmiþtir. Metal sanatýnýn doðup geliþtiði Anadolu'nun 8000 yýllýk bir tarihi 
geçmiþi olduðu bilinmektedir.

Madenlerin ve süs taþlarýnýn bulunmasý ve kuyumculuk sanatýnýn da yapýlmasý, geliþmesi ve 
sanatsal bir yöne doðru  aðýrlýk verilmesi kuyumculuk yapan ustalarýn zengin Anadolu kültürünün 
içerinde yaþamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Anadolu'daki kuyumculuðun sanatsal geliþimi, her 
yeni uygarlýkta bir önceki uygarlýðýn kültürel zenginlikleriyle beslendikleri de bilinmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taký, sanat, Anadolu kültürü.

Jewellery and Jewellery art in Anatolia

ABSTRACT

Anatolia; first place from the ages of six and later due to the richness of many civilizations lived, 
is a region where the formation of his own culture. Crossing paths have been established on a 
geographical location because of the different cultures that has knit. 

Jewellery, since the history of mankind continued existence is due to several reasons. This 
causes; titivate, reputation, beliefs, other people to look up a reputable institution or a location to 
certain jewellery, accessories, used as a tool has been. 
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The first time jewellery, organic ivory, bone, sea shells, tortoiseshell, horn, pearl , merging was 
done with materials such as coral. Semi-precious and precious metals out of the process, developed, 
with semi-precious and precious stones have changed the shape. Both metals and stones were used 
in the jewellery arts.

Five thousand years of history with an art history jewellery, copper, brass, silver, gold and other 
metals from the processing direction, skillful hands of master jeweler in the form of art has become 
one of the metal finds. Metal art is born and developed in Anatolia and a history of 8000 years of 
history that is known. 

Mining and ornamental piece of jewellery to be found and be made, development and artistic 
direction to be given weight goldsmith masters of the rich Anatolian culture of life in the stems. 
Artistic development of jewelry in Anatolia, the cultural richness of a new civilization with a 
previous civilization know they are eating is.

Key Words: Jewellery, art, Anatolian culture.

1. GÝRÝÞ

Anadolu'daki  taký sanatý, binlerce yýlýn içinden süzülüp gelen ince tekniklerin, detaylarda 
saklanan derinliðin ve orada  yaþayan çeþitli  kültürlerin izlerini taþýyan, çok güçlü  tasarýmlarýn 
oluþturulduðu ve çok  büyük zenginliklerin  yaþandýðý bir yer olarak bilinmektedir. 

Anadolu'da madenlerin en büyüleyicisi olan altýný bulundu ve  altýn iþlenmeye baþlandý. Diðer 
tüm deðerli madenlerin ve taþlarýn da önüne geçen altýn  takýlarýn yapýmýnda vazgeçilmez oldu. 
Altýn takýlar, insanoðluna her þeyin, tüm dinsel amaçlarýnýn, güzel görünme çabalarýnýn ötesinde, 
yaþadýðý toplum içinde soyut konumunun somut iþareti anlamýna gelmeye baþlamýþtýr. 

Türkiye kuyumculuðunun geleceði, Anadolu'nun bu görkemli taký geleneðinin üzerinde 
biçimlenmektedir.  Binlerce yýlýn içinden süzülüp gelen kuyum tekniklerinin incelikleri, detaylarda 
saklanan derinlik, birbirinin içinden geçerken baþkalaþan kültürlerin izlerini süren tasarýmlarýn 
zenginliði, bu topraklarda yetiþen kuyumculara miras olarak býrakýlmýþ gibi görünmektedir. Bu 
mirasý günümüz kuyumcularý çok iyi deðerlendirmektedir.

2. ANADOLU'DA  ÝLK ÇAÐDA  TAKI VE KUYUMCULUK 

Kuyumculuk, gerçek bir zanaat olarak karþýmýza, þaþýrtýcý güzellikteki, oya gibi iþlenmiþ 
takýlarla M.Ö. 3. bin yýlda çýktý. M.Ö. 2600-2000 dönemine tarihlenen en parlak ve yetkin taký 
objeleri Troya, Eskiyapar ve Alacahöyük'te bulundu. Prens mezarlarýnda ele geçen altýn, gümüþ, 
agat, kuvars kristali gibi deðerli malzemelerden yapýlan broþlar, kolyeler, iðne, bilezik, diadem, 
kemer ve elbise süsü olarak kullanýlan çift altýn idollerin her biri, birer sanat eseri niteliðindeydi.  

Takýnýn tarihçesi, insanoðlunun tarihi kadar eski olrak bilinmektedir. Ýlk takýlar, insanlarýn 
henüz yerleþik düzene geçmedikleri Paleolitik Çað'da süslenme yaný sýra, av bereketi ve korunma 
amaçlý muskalar tasarlanarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Kolay iþlenebilen renkli taþlar, av 
hayvanlarýnýn diþ, boynuz, kemik ve týrnak kýsýmlarý ile kara ve deniz yumuþakçalarýnýn kabuklarý 
gibi doðal malzemeleri sürtme ve kazýma yoluyla aþýndýrýlarak þekillendirilmiþ, delinip dizilerek 



kolyeler haline getirilmiþtir.

Bu dönemde takýlar, dinsel ve koruyucu amaçlarýn yaný sýra süslenme, yani insanýn kendini 
baþka insanlara beðendirme amacýyla da kullanýlmýþtýr.  Çatalhöyük kazýlarýnda gün ýþýðýna 
çýkarýlan volkanik camdan (obsidyen) bir ayna, takýlarý kullanan kiþilerin daha güzel görünme 
isteðinde olduðuna göstermektedir. Oldukça uzun bir dönemi kapsayan Neolitik Çað'da, insanlar 
çevrelerinden toplayýp þekillendirdikleri bu doðal malzemelerden baþka bakýr ve kurþun gibi 
metalleri de taký yapýmýnda kullanmaya baþlamýþlardýr. 

M.Ö.4000 baþlarýndan itibaren altýn ve gümüþ iþlemeye akik ve kalsedon gibi ilgi çekici, canlý 
renklere sahip süs taþlarý taký yapýmýnda kullanarak takýlar tasarlamýþlardýr. 

Sümer kültürüne ait Ur Kral mezarlarýndan çýkartýlan zengin takýlarda uygulanmýþ olan filigre, 
granülasyon ve kabartma gibi bazý önemli kuyumculuk tekniklerinin en eski örneklerinin yaný sýra 
bazý taký formlarý da ticari iletiþim ve göçler yolu ile Anadolu'ya ulaþmýþtýr. Ýlk Tunç Çaðý'nda 
Anadolu'daki çok zengin taký varlýðý, Troya ve Alacahöyük Kral Mezarlarý'nda yapýlan kazýlarda 
bulunan örneklerle bilinmektedir.

Alacahöyük kazýlarýnda ele geçen, döküm tekniði ile yapýlmýþ boða, geyik figürleri ile güneþ 
kurslarýnda (standart) da ayný inceliði bulmak mümkündür. Bu dönemde tarihlenen takýlar altýn, 
gümüþ ve elektrondan yapýlmýþtýr. Zincir, bilezik, baþlarý deðerli taþlarla s üslü  iðneler, saç tokalarý 
ile taçlarda; kabartma, kalýba basma, delik iþi, tel örme, burma ve som döküm teknikleri 
kullanýlmýþtýr.

Anadolu kültürü özellikle  Kuzey Suriye ve Mezopotamya'nýn yoðun etkisi altýnda kalmýþtýr. 
Bu etkilenmenin yarattýðý yeni takýlar ister  form isterse bezemelerinde de kendini göstermektedir. 
Kültepe Kaniþ'te genellikle mezarlarda bulunan altýn ve gümüþten, delikli deliksiz baþlý iðneler, 
küpeler, yüzükler, figürinler, idoller ve yarým ay þeklinde gerdançerler bu dönemin kuyumculuðu 
hakkýnda bize detaylý bilgiler verdiði açýk olarak görülmektedir.

3. ROMA  DÖNEMÝ TAKI VE KUYUMCULUÐU

Roma  Ýmparatorluðu,  M.Ö. 1. yüzyýlda kurulan bir devlet olmasýna raðmen, bu dönemde ve 
burada yaþayan insanlar taký ve kuyumculuk sanatýna önem verdiklerini, burada bulunan büyük ve  
önemli kuyumculuk atölyelerinin Roma'da bulunmasýyla kanýtlanmaktadýr.  Buradaki atölyelerde 
çalýþan ustalarýn çoðu Doðu kökenli olduðu için Roma dönemi takýlarýnda, doðulu karaktere sahip 
olduðu görülmektedir. Buraya giden ustalar arasýnda Antakya ve Ýskenderiye gibi eyalet 
merkezlerinde yetiþmiþ olan çok sayýda usta bulunmaktadýr. 

Bu dönem takýlarýnda, Helenistik Dönem'de olduðu gibi genel bir üslup birliði bulunmaktadýr.  
Dönemin modasý olan örnekler yaygýn olarak her yerde benzer biçimde karþýmýza çýkmaktadýr. 
Özellikle bu birlik, M.S 1.yy'dan itibaren daha çok belirginleþmektedir.

Roma döneminde Anadolu takýlarý  önceleri Hellenistik dönemin kuyumculuk geleneklerine 
baðlý kalmaktaydý. Takýlarda ise deðerli taþ olarak daha ziyade inci,  jasper ve camýn kullanýlmasý  
renkli kakmacýlýðýn baþlamasýnýn bu döneme rast geldiðini göstermektedir. Ama Romalý 
kuyumcular  kendilerine özgü form ve teknikleri asýl M.S. 200-400 arasýnda yaratmýþlardýr. 

Hellenistik dönemde kuyumculuðun merkezi olan Ýskenderiye ve Antakya Roma döneminde 
de önemini korumasýna karþýn  imparatorluðun baþkenti de kuyumculukta önemli yer aldýðýný 
gösterecek kadar kuyumculuða deðer vermekteydi. Bu dönemde altýn ile deðerli taþ 

- 64 - 

1st International Jewellery - Jewellery Design and Education Symposium, 26 - 28 June 2009, Aydin



- 65 - 

I. Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2009, Aydýn

kombinasyonlarýnýn hem en güzel örnekleri bulunmakta olup insanlar arasýnda  kullanýmlarý da 
yaygýnlaþmaktaydý. 

Roma takýlarý aþýrý karmaþýk ve zarif Hellenistik tarzýn tersine sadelikleriyle ön plana 
çýkmaktaydý. Romalý kuyumcular geliþtirdikleri iki yeni teknik olan, stampa ve savat teknikleriyle 
zanaatý da daha ileri bir noktaya taþýmaktaydýlar. Kolyelerde sikkelerin kullanýlmasý hayvan baþlý ve 
bitki motifli bileziklerin yaratýlmasý da bu dönemin özelliklerinden kabul edilmektedir. 

Roma Ýmparatorluðu M.Ö. 2. yüzyýldan itibaren güçlü bir devlet haline gelmiþtir. Bergama 
Krallýðý'nýn Roma topraklarýna katýlmasý  sonucundaki geliþmeler  Anadolu 'daki ekonominin 
giderek bozulmasý, o dönemdeki taký yapan atölyeleri de zor durumda býrakmýþtýr. Sadece merkez 
atölyeler  Roma ile iliþkiler sonucu yeni arayýþlarla üretim yapmaya baþlamýþlardýr. 

Roma'da yüzük takmak ve vermek çok önemli görülmektedir. Roma'da niþan yüzükleri 
önceden demirden, sonra altýndan yapýlmaya baþlanmýþtýr.   Bizanslý kuyumcular da bu Roma 
geleneðine sonuna kadar sahip çýkmýþlar ve Romalýlar'ýn tüm yüzük tiplerini ve süslemelerini 
kullanmýþlardýr. Öyle ki niþanlanma belgesi olarak taþý olmayan düz demir yüzük kullanýldýðýný, bu 
demir yüzüklerin altýn yüzük takmanýn yasak olduðu süre içerisinde takýlmaya baþlandýðýný 
belirtmiþlerdir.  Bu dönemde deðiþik tarzda ve deðiþik amaçlarla pek çok yüzük yapýlmýþ ve 
takýlmýþtýr. Bunlara örnek verecek olursak; Mühür yüzükleri, asalet ve rütbe belirten yüzükler týlsým 
ve nazarlýk için kullanýlan yüzükler, anahtar yüzükler, zehir taþýyan yüzükler gibi çok amaçlý 
kullanýlan yüzükler yapýlmýþtýr. 

4. BÝZANS  DÖNEMÝ TAKI VE KUYUMCULUÐU

Üç kýtaya yayýlan imparatorluk sayesinde çeþitli kültürlerle iç içelik, kendini ekonomik alanda 
bir zenginlik  göstergesi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Öyle ki bu topraklar Anadolu merkezli 
olmak üzere  Yunanistan ve Balkanlarýn büyük bir kýsmý, Suriye, Filistin ve Kuzey Afrika'ya  oradan 
da Sicilya ve Ýtalya'nýn bazý bölgelerine kadar hakimiyet altýnda bulunan topraklarýn kültür 
zenginliði çok büyük olmaktadýr. Bu dönemde tüm deðerli madenler, taþlar ve en önemlisi 
sanatkârlar tarafýndan iþlenmek üzere sanatkarlarýn ellerinde mucizevi takýlar haline gelmekteydi. 
Dönemin tüm taký sanatkarlarý cazibe merkezi olan Constantinopolis'te yaþayabilmeyi 
istemekteydiler.

Bizans'ýn gösteriþli sanatýnýn ortaya çýkýþýnda hiç kuþkusuz Helenistik ve Roma geleneklerinin 
büyük bir payý bulunmaktadýr. Bizans uygarlýðýnda yaþamý ve sanatý yönlendiren en önemli unsur 
Hiristiyanlýðýn kabul edilmesiyle birlikte dini temelý takýlar ön plana çýkmaktadýr. Hristiyanlýðýn 
simgesi olan haç, kilise planlarýndan sütun baþlýklarýna, küpeden kapý tokmaðýna kadar geniþ bir 
yelpazede dini etkiler kendini göstermektedir.  IV. ve V. yüzyýllarda Bizans sanatýnýn her alanýnda 
olduðu gibi kuyumculukta da Roma etkisi görülürken, Constantinopolis VI. yüzyýldan itibaren 
imparatorluðun kuyumculuk merkezine dönüþmüþ ve kendine özgü form, desen ve teknikleri 
geliþtirmiþtir.

Bizans'ta takýlarýn, deðerli maden ve süstaþlarýyla  yapýlmýþ eþyalarýn kullanýmý Avrupa'dan çok 
daha yaygýnlaþmýþtýr. Savurganlýk ve lüks düþkünlüðü çok miktarda artmýþ daha çok da, imparator 
ile ailesi ve soylu kesime hizmet veren, Papa'ya ve diðer ülkelere gönderilecek deðerli eþyalarý 
hazýrlayan imparatorluk atölyeleri, etrafý surlarla çevrili bir kale görünümünde olan Büyük Saray'ýn 
sýnýrlarý içerisinde yer almaktaydý. Tören taçlarý, kilise eþyalarý ve saray kap kacaklarý da bu 
atölyelerde üretilmekte olup, halk için üretim yapan kuyumcu atölyelerinde en çok kullanýlan 



malzeme ise  cam olmaktaydý. Bizans'ýn siyasî ve ekonomik olarak zorlandýðý dönemlerde bile 
Bizanslý kadýnlar süslenmekten vazgeçmemiþler ve ucuz malzemelerden yapýlan takýlarýn kullanýmý 
daha da artmýþtýr. 

Bizans döneminde mücevherlerde renkli taþ kullanýmý Bizans sanatýndaki doðu etkilerinin 
yansýmasýdýr olarak kabul görmektedir. Bizans takýlarý arasýnda taçlar, küpeler, kolyeler ve kolye 
uçlarý, fibulalar, iðneler, kemer ve kemer tokalarý ile yüzükler gibi süs eþyalarý sayýlabilmektedir. 
Taçlar, soyluluk ve gücü simgelerken küpeler Bizanslý kadýnlar için vazgeçilmez takýlar olmaktadýr. 
Küpelerde ise Roma formlarý kullanýlmýþ, düðün hediyesi olarak en çok hilâl biçimli altýn küpeler 
tercih edilmiþtir.  

5. OSMANLI  DÖNEMÝ TAKI VE KUYUMCULUÐU

Osmanlý Ýmparatorluðu,  toprak bakýmýnda zengin olmasý ve Anadolu'da yaþayan pek çok 
uygarlýklarýn bulunmasýyla zengin sanat ürünleri çýkmýþtýr. Bunlarýn baþýnda da takýlar gelmektedir. 

Osmanlý Ýmparatorluðu dönemine kadar olan zaman içerisinde, Anadolu'da her türlü deðerli 
maden, deðerli taþ ve süsleme teknikleri denenmiþ olup çeþitli formlar geliþtirilmiþtir. Osmanlýlar, 
bin yýllarca süren istilalar ve göçlerle biçimlenen son derece zengin bir taký geleneðinin mirasçýsý 
olarak Anadolu topraklarýnda hüküm sürmüþlerdir. Bu kadar zengin kültür kaynaklarýnýn ve 
geleneklerinin mirasçýsý olan Osmanlý mirasýný devraldýðý taký konusunda da kendisini daha da 
geliþmiþ bir konuma getirmeye çabalamýþtýr. Osmanlý Ýmparatorluðu'nun gücü artarken 
kuyumculuk zanaatýnýn önemi de giderek artmýþ Osmanlý kuyumculuðu, miras aldýðý tarihi kültürel 
zenginlikle birlikte Ýmparatorluðun yayýldýðý geniþ coðrafyanýn tüm birikimlerini taký sanatýnda 
göstermiþtir. Osmanlýnýn ticaret merkezlerinden biri olan  Ýstanbul'da kuyumcu atölyeleri ve ticaret 
merkezleri kurulmuþtur. Ýstanbul dýþýnda ise Trabzon, Samsun, Sivas, Van, Erzurum, Erzincan, 
Gümüþhane, Bitlis, Kula, Eskiþehir, Diyarbakýr, Mardin, Midyat, Þam, Halep, Kýbrýs, Prizren gibi 
yerlerde de deðerli madenler farklý tekniklerle iþlendi.Hem saray hem de halk bu imalathanelerden 
faydalanabilmekteydi.

Hellenistik dönem takýlarý,  insan ve hayvan figürleri kullanýlan, granülasyon ve filigre ile 
zenginleþtirilen çalýþmalarla dolu olmaktadýr.  Hellenistik dönem, sadece deðerli metallerin ve kimi 
zaman da yarý deðerli taþlarýn kullanýldýðý takýlarýn yerini artýk deðerli taþlarla bezeli mücevherlerin 
aldýðý dönem olarak bilinmektedir. Büyük Ýskender'in doðu seferleriyle Anadolu'ya taþýdýðý zümrüt, 
yakut, agat, aquamarin, grena, karneol, sard, plasma, amatist gibi deðerli taþlarda bu dönemde 
çok kullanýlmýþtýr.  

Ýlk dönemlerde daha sade olan takýlar, sonralarý giyim tarzýnýn deðiþmesi ile de takýlar  ayrýlmaz 
bir parçasý haline dönüþüp  ve giderek daha gösteriþli olmaya baþlamýþtýr. Sorguç, istefan, zülüflük, 
enselik, saç baðý, gerdanlýk, iðne, çelenk, küpe, bilezik, yüzük, zehgir, mühür, niþan, halhal, 
pazubent, düðme, çaprast, zincir, saat, köstek, kemer, kemer tokasý gibi takýlar, en çok tercih edilen 
takýlar olmaktadýr. 

Osmanlý'da deðerli maden ve taþlar,  takýlarýn yanýsýra  Kur'an kabý, aský, kýlýç, hançer, gaddare, 
gürz, tüfek, tesbih, bardak, matara, kase, þerbetlik, maþrapa, zarf, kutu, sandýk, þamdan, buhurdan, 
gülabdan, kaþýk, nargile, yazý takýmý, yelpaze, ayna, tarak, kamçý, sadak, Kabe armaðanlarý gibi 
eþyalarýn süslenmesinde de kullanýlmaktaydý.  Altýn, gümüþ ve deðerli taþlar kullanýlarak yapýlan 
taht, beþik, örtü, kaftan, zýrh, at koþum takýmý gibi büyük parçalar ise özellikle Osmanlý 
Ýmparatorluðu'nun gücünü simgesi olarak görülmekte idi.         
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Osmanlý Ýmparatorluðu  zamanýnda, Balkanlardan ve Ýran'dan getirtilen kuyumcu ustalarý ile 
Türk ustalarýn yanýnda çalýþan  Ermeni ustalarýn kakma, çalma, oyma, savat, telkari, hasýr, mýhlama 
gibi tekniklerle çalýþtýklarý görülmüþtür. Osmanlý takýlarýnýn en önemli özelliði, Ýmparatorluðun 
çoðulcu yapýsýný yansýtan çeþitliliði ve çok deðiþik parçalarýn yan yana kullanýlmasýnýn yaný sýra  
farklý tarza sahip, karþýt renklerin de büyük bir uyumla kullanýldýðý takýlar, Osmanlý 
Ýmparatorluðu'nun özgünlüðünü, çekiciliðini, büyüklüðünü, güzelliðini, uyumlu bir toplum 
olduðunu, tüm ülke insanlarýna deðer verdiðini, geleneklerine saygý duyduðunun bir belirtisi olarak 
niteleyebiliriz.  

6. SONUÇ

Sonuç olarak; Anadolu'da yaþayan uygarlýklar o kadar zengin bir kültür yapýsýna sahip olarak 
yaþamýþlar ve her kültür yeni gelen kültürle iç içe geçmiþtir ki, taký sanatý bakýmýndan zengin bir 
birikim oluþturmuþtur. Öyle ki, Anadolu'da üretilen sadece bir yüzüðü ele alsak bile bir 
ansiklopedilik bilgi kaynaðý çýkarýlabilmektedir. Bu sebepten dolayý; Anadolu'nun her  karýþý ayrý 
bir tarihi geçmiþiyle zengin kültür yapýsý içerisinde yoðrulmuþtur. Özellikle Osmanlý döneminde 
kuyumculuða o kadar önem vermiþlerdir ki bazý padiþahlar,  Yavuz Sultan Selim  ve Kanuni Sultan 
Süleyman kuyumculuk eðitimi almýþtýr.  
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ÖZET

Psikolojik ve sosyolojik açýdan insan  ve eþya iliþkileri incelendiðin de, taký ürünlerinin, 
tasarým, üretim ve kullaným aþamalarýnýn, insanlarýn beklentilerine göre þekillendiði görülür. 
Tasarýmcýnýn beklentisi yaratýcý gücü doðrultusunda estetik sanatsal bir obje yaratmak, tasarlamak 
ve yansýtmak istediði düþünce veya düþünceleri bu objeye yükleyebilmektedir. Kullanýcý ise 
psikolojisi ve toplumsal statüsü doðrultusunda beklentilerini saptayýp, amacýna hizmet  edebilecek 
ürünleri kullanma yoluna gitmiþtir. Sözsüz iletiþim aracý olarak kabul edilen taký ürünleri, kültürün 
üzerine yansýdýðý, çeþitliliklerinde ve tasarýmlarýnda, üretim þekilleri  ve kullaným biçimlerinde  
onlarý üreten toplumun mesajlarýný verdiði gibi, onlarý kullanan insanlarýn kimliklerini de yansýtýr.

Taký tasarlama süreci iki ana baþlýkta toplanýr. Ýlki, tasarlama yani yaratma süreci kapsamýndaki 
ölçütler (taký tasarým ölçütleri), ikincisi ise tasarlama eylemine geçildiðinde uyulmasý gereken çizim 
kriterleridir. Taký tasarým ölçütleri: Ýþlevsel Ölçütler (fizyolojik ölçütler, fiziksel çevre ölçütleri,  
iletiþimsel ölçütler),  Psikolojik Ölçütler (algýsal ölçütler,  sosyo-kültürel ölçütler, duygusal 
nitelikler, anlatým ölçütleri), Teknolojik Ölçütler (malzeme ölçütleri,  üretim yöntemi ölçütleri),  
Ekonomik Ölçütler (tüketici düzeyinde ölçütler, üretici düzeyinde ölçütler, makro düzeyinde 
ölçütler) olarak gruplandýrýlabilir. 

Bu çalýþmada amaç; taký tasarým eðitiminde, tasarým ölçütlerinin önemini, bu ölçütlerin taký 
tasarýmýnda farklý disiplinleri nasýl bir araya getirdiðini ve bu perspektifin gerekliliðini 
vurgulamaktýr.

Measures Ruling The Education Of Jewelry Design

ABSTRACT

When the relation between the human being and the item is considered from psychological and 
sociological points of view, designing, production and use of jewelry is shaped according to the 
expectations of human beings. Designers' aim is to create an esthetical artistic object into which they 
reflect their thoughts. However, users, defining their psychological and social status, choose what 
can meet their expectations. Jewelry, being wordless communication tool, not only reflects the 
culture and traditions of a society but also individual character of the user.   

The process of jewelry designing is put into two phases: First phase is the creation process 
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(measures for jewelry design) and the second is put the thoughts into drawing following the drawing 
criteria. The measures for jewelry design are: Functional Measures (physiological, physical 
environment and communicational measures), Psychological Measures (perceptional, socio-
cultural, emotional and presentation measures), Technological Measures (the size and production 
measures), Economical Measures (measures on the level of customer and producer as well macro 
level measures).

The aim of this paper is to underline the importance of the jewelry designing measures and how 
these measures bring different disciplines together and also the necessity of this perspective. 

GÝRÝÞ

Taký tasarýmýnda tasarým ölçütleri dört ana, on iki alt baþlýk altýnda toplanabilir.

A. Ýþlevsel Ölçütler.

a- Fizyolojik ölçütler.

b- Fiziksel çevre ölçütleri.

c- Ýletiþimsel ölçütler.

B. Psikolojik Ölçütler.

a- Algýsal ölçütler.

b- Sosyo-kültürel ölçütler.

c- Duygusal nitelikler.

d- Anlatým ölçütleri.

C. Teknolojik Ölçütler.

a- Malzeme ölçütleri.

b- Üretim yöntemi ölçütleri.

D. Ekonomik Ölçütler.

a- Tüketici düzeyinde ölçütler. 

b- Üretici düzeyinde ölçütler.

c- Makro düzeyinde ölçütler.

ÝÞLEVSEL ÖLÇÜTLER

Her nesne, belirli bir fiziksel gereksinim sonucu ortaya çýkar. Nesnelerin ana iþlevi bu 
gereksinimin karþýlanmasýdýr. Gerek bu ana iþlev ve gerekse kullaným sýrasýnda, ana iþlevin 
oluþumunda ortaya çýkan bazý yan gereksinimlerin oluþumunu analiz etmeye yönelik ölçütlere 
“iþlevsel ölçütler” adý verilir. 

Fizyolojik Ölçütler: Ýnsan vücudu belli fiziksel nitelikleri olan bir bütündür. Ýnsan kullanýmý 
için geliþtirilen her üründe, belli koþullar altýnda, bu bütünün belli parçalarýyla iliþki kurulabileceði 



gibi, uzaktan oluþturulan bir iliþki de olabilir. Bu iliþki sürecinde, ürünün fiziksel varlýðýnýn insanýn 
fiziksel varlýðýna uygunluðu, fizyolojik ölçütler ile gerçekleþtirilir.

Ýnsan vücudu karmaþýk bir yapý ve iþleyiþe sahiptir. Bu karmaþýklýðýn koþutunda, insanýn ürün 
ile olan fiziksel iliþkisi çeþitli anatomik, fizyolojik, antropometrik nitelikler çerçevesinde geliþir. Bu 
nitelikler, vücudun motor yetenekleri, ölçüsel nitelikleri, algýlama, bilgi iþleme ve saklama 
yetenekleri, metabolizma ve diðer fizyolojik süreçlere iliþkin özellikler, vücudun strüktürel 
nitelikleri ve benzerleridir. Her nesne, kendisinden beklenen iþlevin yapýsýna ve kullanma 
özelliklerine göre bu niteliklerin bir veya bir kaçýnýn oluþturduðu gereksinimlere uymak zorundadýr. 
Ancak burada, temel iþleve dönük iliþkilerle yan kullaným etmenlerine dönük iliþkiler arasýndaki 
ayýrýmý gözetmek gerekir. Temel iþlev, bir ürünü tanýmlayan, onun varlýðýna neden olan 
gereksinimlerden doðar. Örneðin “rituel düþünce doðrultusunda, kiþinin bu yöndeki düþüncelerini 
sembolize eden bir ürünü, vücudunun belli bir bölgesinde taþýma isteði” olarak tariflenecek bir 
gereksinme, temel iþlevi takýnmak olan bir taký ile sonuçlanýr. Rahat ve saðlýklý bir takýnmayý 
saðlayacak ölçütler ise, takýnýn temel iþlevine dönük fizyolojik ölçütlerdir. Vücutta kullanýldýðý yer, 
bu yere ergonomik uygunluðu, kullanýldýðýnda herhangi bir hareket kýsýtlamasý yaratmamasý ve 
benzeri bir çok ölçüt vardýr. Yan kullaným etmenleri ise ürünün gerek temel iþlevini oluþturduðu 
süreçte gerekse  bu sürecin dýþýndaki varolumu sýrasýnda, kullanýcý ile kurduðu deðiþik iliþkilerden 
doðar. Bu iliþkilerin çözümlemeleri temel iþlevin oluþumunu etkileyebilir, ancak genel anlamda 
ürünün kullanýlabilirliðini arttýrýr. Örneðin; bir tasma kolyenin aðýrlýðý ergonomik açýdan çok 
önemlidir, bu aðýrlýk boyuna uygun olmalý ve boynun taþýyabileceði aðýrlýk sýnýrýnýn üstüne 
geçmemelidir. 

Fiziksel Çevre Ölçütleri: Ürünler, çevre içinde birbirleriyle ve çevre elemanlarýyla iliþki 
kurmak durumundadýr. Bu iliþkiyi kuracak “uç” noktalarýn uygunluðunu fiziksel çevre ölçütleri 
saðlar. Ürünlerin detaylarý, baðlantý ayrýntýlarý, vücut ve ruhla hangi noktalarda uyum saðlamasý 
gerektiði, ürünü desteklemek adýna kullanýlmasý gereken yan malzemelerin belirlenmesi, bu tür 
ölçütler sonucudur. Kullanýlacak bir yüzüðün fiziksel çevre ile uyumu çok önemlidir. Eðer 
kullanýlan yüzükte sivri ve sert noktalar varsa, kullanýcýyý sýkýntýya sokabilecek bir rahatsýzlýk 
yaratabilir, bir yerlere takýlýp fiziksel çevre ile uyumu bozabilir. Bu tarz olumsuzluklarý önlemek 
tasarým aþamasýnda mümkün olur.  

 Ýletiþimsel Ölçütler: Ýletiþimsel ölçütler, ürünlerin kendini kullanýcýya etkin bir biçimde 
iletmesini amaçlar. Ýletilen bilgi, tümüyle kullanýma dönük olabileceði gibi, ürünün temel varlýðý da 
olabilir.

Ýþlevsel iletiþim, bir ürünün nasýl kullanýlacaðýný (iþlevini nasýl yerine getireceðini) 
kullanýcýnýn, doðrudan nesneye bakarak anlayabilmesidir. Ürün tüm biçimiyle (bir yüzük veya 
pandantifte olduðu gibi) ya da ayrýntýlarýyla (bir kolyenin veya bir bileziðinin baðlantý yerlerinde 
olduðu gibi)  iþlevinin tümü veya iþlevinin parçalarýný iletmek durumundadýr. Tasarýmcý, bu olguda, 
insanýn doðal eðilimlerinden, günlük koþullanmalardan ve semiolojik simgelerden yararlanýr. 
Doðal eðilimler; belli biçimlerin belli iþlevlerini doðal olarak, bir baþka deyiþle, herhangi bir 
koþullanma sonucu olmaksýzýn anýmsatmalardýr. Yuvarlak biçimlerin dairesel hareketi, yüzeysel 
pütürlerin dokunsal iliþkileri, iç bükey formlarýn belli tasarýmlarda kullanýlma olasýlýklarý gibi. 
Kuþkusuz bunlarý, günlük koþullanmalardan gelen anýmsatmalardan kesin bir çizgi ile ayýrt etme 
olanaðý yoktur. Ancak koþullanmaya dönük anýmsatmalarýn kendi içinde bütün olan iletilerden 
oluþtuklarý kabul edilebilir: Þarniyelden oluþan ve üzerinde hiç bir form  ya da baþka malzeme 
olmayan bir tasma kolyenin her yönü ile takýlabildiðinin iletilmesi gibi. Kullanýcýnýn yabancý 
olmadýðý bir malzemenin, ürünün fiziksel yapýsýný iletmesi de yine kullanýcýnýn o malzeme için 
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edindiði koþullanmalardan ötürüdür. Ürünlerin kendilerini iletmesinde semiolojik simgelerin 
kullanýlmasý ise, kendi içinde bir bütündür. Bu tür iletiþim, çoðunlukla daha karmaþýk iþlevlerin 
iletilmesinde kullanýlýr. Ürünün kullanýcý tarafýndan anlaþýlabilmesi, yorumlanabilmesi ve 
tanýnabilmesi önemlidir. Aksi takdirde, amaçlanan iletiþim köprüsünün kurulmasý pek kolay olmaz.

PSÝKOLOJÝK ÖLÇÜTLER

Kiþi, yaþantýsýnda oluþan her þeyi ve bu arada çevresini ve çevresini oluþturan nesneleri sürekli 
olarak deðerlendirir. Gerek deðerlendirme öncesi algýlama süreci, gerekse deðerlendirme 
olgusundan doðan gereksinmeler “psikolojik ölçütler” baþlýðý altýnda toplanmýþtýr. Psikolojik 
ölçütler kapsamýna, tasarýmcýnýn tasarýmladýðý nesneye yöneliþ ve beklentileri de girer. 

Algýsal Ölçütler: Ürünün fiziksel ve biçimsel nitelikleri, onun nasýl algýlanacaðýný (aslýna 
uygun yada yanlýþ) belirlendiði gibi, algýlamayý izleyen kavrama sürecindeki deðerlendirmeleri de 
etkiler. Algýsal ölçüt, ürünün, olduðu gibi algýlanacak ve kavrama sürecinde psikolojik sapmalar ve 
güvensizlik yaratmayacak bir biçimde tasarýmlanmýþ olmasýdýr.

Çevremizdeki ürünlerle baðlarýmýz duyu organlarý aracýlýðýyla olur: Ürünlerin görsel, 
dokunsal, iþitsel ve kinestetik duyu organlarýna yönelik nitelikleri, algýlama sürecine temel olur. 
Bunlardan görsel algýlama, nesnelerle iliþkide ilk ve en gerekli köprüdür. Kullanmak için doðrudan 
deðinime geçmeden önce çevremizdeki ürünlerin çoðuyla görsel bir bað kurarýz. Görsel algýlama, 
kiþinin çoðu zaman ürünleri tanýmlamasýna yardýmcý olan vazgeçilmez bir bilgi kaynaðýdýr. 

Her oluþum gibi görsel algýlamanýn nitelikleri de belli temellere oturtulabilir. Bu konuda bir çok 
çalýþmalar yapýlmýþ, görsel algýlamanýn ussal nitelikleri, yanýlgýlarýn tür ve nedenleri incelenmiþtir. 
Bunlara dayanarak belli biçimsel yapýlarýn, nesnelerin, ürünlerin gözleyicide ne tür uyarýlarda 
bulunduklarý, ürünü insan gözü ve beynine nasýl sunduklarý bu sunuþ ve uyarýlarýn ürünün öz 
yapýsýna (iþlevsel, entelektüel, ritüel vb.) ne denli uyduklarý irdelenebilir. Bu “görsel dinamiðin 
inandýrýcý olmasý” diye nitelendirilebilir. Ýnandýrýcýlýðýn yaný sýra psikolojik güvence birlikte gelir. 
Ürünün biçimi inandýrýcý deðil, görsel dengesi bozuk, görsel yapýsý yeterli deðilse kullanýcýda 
psikolojik bir güvensizlik ve rahatsýzlýk doðurur. Görsel algýlamadan sonra kiþi ürünü kinestetik 
olarak algýlar. Bu algýlama süreçlerinde de ürünlerin doðru ve dengeli algýlanmasý gerekir. Örneðin 
bir çift küpenin aðýrlýklarý eþit olmalý, kullanýmda ve rahatlýkta dengeyi saðlamalýdýr. 

Sosyo-Kültürel Ölçütler: Her toplum, bireylerinin davranýþlarýný deðerlendirmek ve 
denetlemek amacýyla belli kural ve deðer sistemleri yaratýr. Toplumun kabul edilmiþ bir üyesi 
olmak, ancak bu normlara uymakla gerçekleþebilir. Kiþinin psiko-sosyal bir güvence duyabilmesi 
de onun toplum tarafýndan kabul edildiðine inanmasýyla olur. Kiþi çevresindeki ürünleri seçerken, 
onlarý kullandýðýnda psiko-sosyal bir güvence içinde olup olmayacaðýný da deðerlendirir. 
Dolayýsýyla tasarým, ürünün biçimsel ve kullanma niteliklerinin toplum deðer sistemine 
uygunluðunu dikkate almalýdýr.

Çoðu kez biçimsel niteliklerin toplum deðer sistemleriyle iliþkileri bire bir izlenebilir. Örneðin, 
belli deðer yargýlarýna sahip olan toplumlarda dinsel, sosyo-kültürel, ekonomik, politik vb. gibi 
olgularýn sonucunda oluþan belli kýsýtlamalar ve yasaklamalar olabilir. Bu yüzden ürünler bu 
doðrultuda kiþiyi zorlamayacak þekilde üretilir. 

Bireyin, toplum içindeki yeri ve rolü ile kiþiliðinin dýþarý yansýmasýnda payý olan ürünlerle  
iliþkileri  de psiko-sosyal güvencenin bir etmenidir. Toplumsal rollerin devamlý geliþmesi ve 



yaþantýnýn akýcýlýðý insanlarý, toplumsal varlýklarýný ve rollerini iletecek bir takým göstergeler 
kullanmaya zorlamaktadýr. Bireyin kiþiliði, davranýþlarý ve fiziksel yapýsýyla birlikte, kiþisel ve 
yakýn çevresindeki ürünler de bu tür göstergeler oluþtururlar. Bireyin toplumsal kiþiliðinin; iþ 
yerinde, evinde, malzemelerinde ve en önemlisi dýþ görünüþünde (giysileri, kullandýðý takýlar) 
yansýmasý beklenir. Sosyal statüsü yüksek bir bayan, kullandýðý pahalý takýlar ve markalý giyim 
tarzýyla, yaþadýðý toplumda kendisinden beklenilen gerekleri yerine getirir. Bu temel tutum iki 
deðiþken ile açýklanabilir: Birincisi, sosyal kapsam ve durumlarýn çeþitliliðinden doðan rollerin 
geçiciliðidir. Davranýþ biçimleri toplumsal durumlarla birlikte deðiþir ve fiziksel çevre de buna uyar. 
Bir genel müdürün çalýþtýðý holding rozetini taþýmasý burada çalýþtýðý süre ile kýsýtlýdýr. Eðer 
herhangi bir neden yüzünden çalýþtýðý iþyerinden ayrýlýrsa rozeti de çýkarmak zorundadýr. Ýkinci 
deðiþken ise, kiþinin toplumsal özü ve erekleridir. Kiþiler mevcut statüleri tehlikeye girmedikçe, 
özledikleri statü ve kapsama yönelik bir çevre içine girmeye çalýþýrlar. Kullandýklarý ürünlerde 
mevcut statülerinden çok, özlem duyduklarý statülerin göstergeleri durumuna geçer.

Sosyo-kültürel olgunun zaman içindeki devinimleri, zaman zaman nesnelerin iþlevsel 
yapýlarýný ve simgesel niteliklerini de etkiler. Bu durumlarda gereksinmenin yabancýlaþmasýndan 
söz edilir. Diðer bir deyiþle, ürün, temel iþlevine ya da temel iþlevinin belli niteliklerine 
yabancýlaþmýþ, deðiþik bir ürün-kullanýcý iliþkisine girmiþtir. Afrika ilkel kabilelerinde, baþ parmaða 
takýlan halka yüzük töresel inançlarýn bir sembolü olarak, gücü, cesareti simgelerdi. Günümüzde ise 
baþ parmaða takýlan yüzük, farklý olma arayýþýnýn sonucu ortaya çýkan ve yeni bir eðilim olarak 
moda olan bir takýnmadýr. Düþünsel yapýdaki bu deðiþim, baþ parmaða takýlan yüzük simgesinin 
“töresel inançlarýn bir sembolü” olmasýndan “farklýlýk arayýþý sonucunda doðan” bir moda objesine 
kaymasý, onun düþünsel oluþumuna yol açan temel gereksinmelere yabancýlaþmasýný gösterir. 

Toplumlar arasýnda ve zaman  içinde gösterdiði deðiþimden dolayý estetik ölçütleri de sosyo-
kültürel ölçütler altýna almak doðru olur. Estetik özlemler insan psikolojisinin ayrýlmaz parçalarýdýr. 
Kiþinin iþlevsel yeterliklerle yetinmemesi, ürünün biçimsel niteliklerini güzellik kavramlarýyla 
uyuþturmaya yönelmesi, bu özlemler sonucudur. Önemli olan, ürünün, kiþinin estetik deðerlerini 
yüceltici bir biçimde tasarýmlanmasýdýr. Burada önemli olan nokta: Her þey gibi estetik deðerlerin de 
deðiþken bir oluþum içinde olmalarý, dolayýsýyla mutlak bir estetik deðerler bütünü ortaya 
çýkarmanýn olanak dýþý olmasý ve ancak toplumun her “güzel” bulduðunun da doðru estetik deðerler 
taþýdýðýnýn varsayýlamayacaðýdýr. Deðiþken oluþum içinde olan insanlarýn, çevrelerindeki 
nesnelerle koþullanýp beðenilerini yozlaþtýrmalarý olasýdýr. Buna, belki estetik yerine “toplum 
beðenisi” denebilir. Toplum beðenisini estetik deðerlerin üstünde tutmak ya da toplum beðeni 
öðelerini o toplumun  estetik deðerleri olarak kabul etmek ise, gerçek tasarým sürecinin önemli bir 
niteliðini, gereðinde “yoz beðeni” lehine ortadan kaldýrmak olur. 

Duygusal Nitelikler: Kullanýcýnýn bir ürüne yaklaþýmýnda, duygusal  bir deðerlendirme süreci 
de vardýr. Bu kabaca “beðenmek” ya da “beðenmemek” diye ifade edilebilir, ancak daha derin bir 
taným yapmak gerekirse, kullanýcýnýn kendisini ürünle özdeþleyebilmesi diye aktarýlabilir. Ürünün 
kendini kullanýcýya ilettiði tüm ortamlarda, (görsel, dokunsal, kinestetik vb.) kiþinin yaþantýsý boyu 
biriktirdiði bilinç ya da bilinçaltý deðerler vardýr. Bir dizi uyarý geldiðinde bu deðerlerin 
anýmsanmasý kiþiye özel bazý ölçüler yaratýr. Bu ölçüler sonucu kiþi  ürünle özdeþleþir ya da 
özdeþleþmez. Anýmsanan  deðerlerin kiþiye  özel olmalarý ve genellikle akýlcý bir takým  
genellemelerle açýklanmalarý, onlarýn duygusal olarak nitelendirilmelerine  neden olur.

Duygusal deðerlendirmelerde kullanýlan kiþisel ölçütlerin kökenlerinde, fiziksel ya da  sosyo-
kültürel ölçütlerin izlerine rastlanabilir (kiþinin eðitimi, öðretimi, sýnýf idealleri, toplumsal erekleri, 
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kendi sosyal grubunun beðenileri ve mevcut modalar  tarafýndan etkilenmeleri). Buna karþýn, bir 
sosyo-kültürel nitelik olarak ele alýnan moda olgusu içindeki bazý “geriye dönücü” akýmlarýn 
temelinde, geçmiþe baðlýlýk, gençliði anýmsama gibi  etmenler vardýr. 1960 kuþaðýnýn, doðayý, 
barýþý, kardeþliði simgeleyen çiçeklerden, çiçek motiflerinden oluþan  takýlarý kulanmýþ olmalarý, 
hem o dönemin sembolleri olmasý hem de kiþilerin duygusal yansýmalarýndan kaynaklanmaktadýr. 

Anlatýmsal Ölçütler: Bir ürünün biçimlenmesi tasarýmcýnýn kendine belirlediði bir dizi amaç 
çevresinde olur. Doðru ve saðlýklý bir  ürüne ulaþabilmek için bir çok amaç ve ölçüler ortaya koyma 
zorunluluðu  vardýr. Tasarýmcý, ürününde kullanacaðý malzemeleri ve düþünce öðelerini, iletilerini 
en iyi þekilde aktaracak biçimde seçer. Buna tasarýmcýnýn ürünü yorumlamasý ve fikirlerini “nesne 
diline dökmesi” denilebilir. Bir tasarýmcý kullandýðý ürün dili ile kullanýcýya belli bir toplumsal tavýr, 
fizyolojik tavýr, psikolojik tavýr önerir. O ürünü alan kullanýcý da, aslýnda tasarýmcýnýn bu yorumunu 
algýlamýþ, bu önerilerini benimsemiþ kiþidir.

Ürünün anlatýmsal nitelikleri iki uç arasýnda deðiþebilir. Uçlarýn biri, anlatýmsal niteliklerin hiç 
olmamasýdýr. Tasarýmcýnýn yetersizliði veya yorumlarýný aktarabilecek bir üretim iliþkisi içinde 
olmamasý buna bir neden olabilir. Diðer uç ise, anlatýmsal niteliklerin  aþýrý yüklenmesidir. Bu 
durumda tasarýmcý “ideolojik, yorumsal düþünceleri” lehine ürünün anlaþýlma niteliklerini azaltýr. 
Tasarým, ürünün niteliklerine yönelik görüþleri yansýtmalýdýr. Ancak “anlatýmsal aþýrýlýk” da bu 
görüþlerin, ürünün doðasý dýþýnda bir çok baþka dallara sýçramasýna neden olabilir. Ekoloji üzerine 
bir yorum, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapýya bir tepki, sanatla ilgili fikirlerin anlatýmlarý, 
geleneksel kavramlara bir saldýrý ya da yalnýzca görsel bir þaka olabilir. Anlatýmsal aþýrýlýðýn 
sonuçlarý, kullanýcý için rahatsýzlýk verici olabilir. Görsel anlatýmýn karmaþýklýðýnýn yaný sýra (bazý 
iletiler, orta bir kullanýcýnýn entellektüel düzeyinin üstünde olabilir)  kullaným rahatlýðý da 
(ergonomik) ortadan kalkabilir. 

Sonuç olarak, anlatýmsal ölçütler iki düzeyde oluþur: Her ürün için yapýlan tasarým, 
tasarýmcýnýn yaratýcý uðraþýsýnýn sonucudur ve tasarýmcýyý psikolojik olarak tatmin etmesi gerekir. 
Bu da tasarýmcýnýn kendini ürün aracýlýðý ile kullanýcýya iletebildiðine inandýðý zaman gerçekleþir. 
Ancak bunu yaparken, tasarýmcýnýn dikkatli davranmasý, kendi psikolojik rahatý için kullanýcýnýn 
psikolojik ve fizyolojik (bedensel) rahatýný feda etmemesi gerekir. 

TEKNOLOJÝK ÖLÇÜTLER

Her ürün belli bir teknolojik süreç sonucu üretilir. Bu sürecin fiziksel normlarý, tasarýmcýnýn 
amaçladýðý biçimi elde edebilmesinde en geçerli kýsýtlamalardýr. Diðer bir deyiþle, iþlevsel ve 
psikolojik ölçütlere göre kaðýt üzerinde biçimlenen ürünün fiziksel bir varlýk olabilmesi, ulaþýlan 
biçimin mevcut teknoloji aracýlýðý ile gerekli malzemeden üretilebilmesine baðlýdýr. Malzeme ve 
üretim yöntemlerine iliþkin ortaya çýkan bu gereksinmeler “teknolojik ölçütler” baþlýðý altýnda 
toplanmýþtýr.

Malzeme Ölçütleri: Malzeme ölçütleri hem etken hem de edilgen ele alýnmalarý gereken 
ölçütlerdir. Bir yandan, kullanýlan malzemenin istenilen biçimin üretilmesine uygunluðu gerekirken 
(malzeme seçimine yönelik ölçüt) öte yandan tasarlanan biçim kullanýlacak malzemeden üretilebilir 
olmalýdýr(biçimlemeye yönelik ölçüt). Çünkü malzeme seçimi yalnýz biçimsel niteliklerden deðil, 
iþlevden ve kullanma koþullarýndan kaynaklanýr. Bu durumda malzeme ölçütlerini üç grupta ele 
almak mümkündür.



A. Seçilen Malzemenin Ýþlev ve Kullanma Koþullarýna Uygunluðu: Taký tasarýmýnda seçilen 
malzeme tasarýmý desteklemeli, tasarýmýn gereði olan ve yansýtmasý gereken özelliklere engel 
olmamalýdýr. Malzemeler belli yapýlarda olmalýdýr.Fiziksel nitelikleri (dayanýklýlýðý, kolay 
þekillenebilme özelliði vb.) ve yüzeysel nitelikleri (yüzey iþlenebilirliði, rengi, dokusu, yüzey 
sertliði) tasarýmlanan takýya uygun olmalýdýr. Bunlarýn tümü ya da bazýlarý iþlev ve kullanma 
koþullarýnca sýnýrlanýrlar. Bu sýnýrlamalar dizisi, kullanýlacak malzemelerin belirlenmesinde en 
etken olan özelliklerdir. 

B. Seçilen Malzemenin Biçime Uygunluðu: Her malzemenin kendine özgü iþlenme ve 
biçimlendirilebilme nitelikleri vardýr. Dolayýsýyla malzeme seçilirken onun tanýmladýðý “elde 
edilebilen biçimler” alanýnýn, tasarýmlanan nesnenin biçimsel niteliklerini içermesine dikkat etmek 
gerekir.

C. Biçimlemenin Seçilen Malzemeye Uygunluðu: Ürünün tasarýmýnda ulaþýlan son biçim, 
iþlevsel ve psikolojik ölçütlere olduðu kadar, kullanýlmasý gerekli malzemenin niteliklerine de 
baðlýdýr.

Taký tarihinin baþlama noktasý insanlýðýn varoluþu ile hayat bulmuþ ve geçmiþten günümüze 
kadar taký ürünleri üretenler, malzemeler ile iç-içe olmuþtur. Primitiv dönemlerde elindeki 
malzemelerle yetinen insanoðlu, geliþtikçe, kendisine alternatif malzemeler aramaya baþlamýþtýr. 
Geniþ hayal güçleri ve sýnýrsýz bir yaratýcýlýk düzeyi sonucunda bugün bile hayranlýkla izlenen bir 
çok ürün ortaya koymuþlardýr.

Üretim Yöntemi Ölçütleri: Üretim yöntemi ölçütleri de etken/edilgen ölçütleridir: Üretim 
yönteminin amaçlanan biçimi elde etmeye uymasý gibi biçimin de üretim yönteminin istemlerine 
uymasý gerekir. Ayrýca üretim yöntemleriyle kullanýlan malzemeler arasýnda sýký iliþkiler bulunur. 
Üretim yöntemi ölçütleri irdelendiðinde ikiye ayrýlabileceði görülür.

A. Seçilen Yöntemin Malzeme/Biçim Bütününe Uygunluðu: Her malzeme belli yöntemlerle 
iþlenebilir. Malzemeye özgü iþleme yöntemlerinin çeþitlemeleri de, malzemeye verilmek istenen 
biçime göre oluþur. Dolayýsýyla tasarýmcý, üretim yöntemi seçiminde yalnýzca biçimden ya da 
kullanýlan malzemeden deðil, bir malzeme/biçim bütününden etkilenir. Malzeme/biçim bütünü 
açýldýðýnda þu etmenler gözlenir:

-Malzemenin cinsi ve elde edilecek biçim, üretim yöntemini etkiler.

-Malzemenin fiziksel durumu (plaka-þarniyel-taþ-ham taþ-iþlenmiþ taþ- vb.) ve elde edilecek 
biçim, üretim yöntemini etkiler.

-Malzemeden beklenilen yapýsal nitelikler ve elde edilecek biçim, üretim yöntemini 
etkiler(yüzey sertliði-kristal yapý- metalin mikronu v.b.).

B. Malzeme/Biçim Bütününün Üretim Yöntemine Uygunluðu: Tasarým süreci içinde üretim 
yöntemi, bir seçenek deðil, bir veri olarak da ortaya çýkabilir. Bu durum, gerek sürecin çeþitli 
aþamalarýndaki irdelemelerde, gerekse üreticinin olanaklarýndan kaynaklanan durumlarda bir 
kýsýtlama oluþturabilir. Malzemenin cinsi, malzemeden beklenen yapýsal nitelikler, malzemenin 
fiziksel durumu ve ürünün biçimsel nitelikleri, kullanýlacak üretim yönteminin istem ve verilerine 
uygun olarak tariflenmeye çalýþýlýr.
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EKONOMÝK ÖLÇÜTLER

Ürünler, insanlarýn belli gereksinmelerini karþýlamak için üretilirler. Ancak, gerek üretim 
gerekse bunu izleyen kullaným süreci, belli bir ekonomik ortamda geliþir. Gereksinmenin, üretilen 
ürünle karþýlanmasý kapsamýndaki tüm insan birimleri, bu olgunun belli bölümlerinden ekonomik 
yararlar elde etmeyi amaçlarlar. Üretilen ve kullanýlan nesnenin etrafýnda geliþen bu ekonomik 
olgulara iliþkin ölçütler “ekonomik ölçütler”i oluþturur.

Tüketici Düzeyindeki Ölçütler: Ürünün üretim rasyoneli, tüketicinin belli gereksinmelerine 
cevap vermektir. Tüketici ürünü satýn alarak (belli bir karþýt deðer vererek ) bu gereksinimini 
gidereceðini kabul eder. Bu deðer deðiþimi tüketici için optimal düzeyde olmalýdýr. Baþka bir 
deyiþle, tüketici satýn aldýðý üründen verdiði paranýn deðerini bulmalý,  yerinde bir alýþ-veriþ 
gerçekleþtirmelidir.

Üretilen ürünlerin parasal karþýlýklarýnýn hesabý karmaþýk bir olgudur. Bu olguda tasarýmcýya 
düþen görev, tasarýmladýðý ürünü kullanýcýya en ucuz bir þekilde aktarabilmeyi saðlamasýdýr. 
Tasarýmlanan ürünün biçimsel nitelikleri, parça adedi, seçilen malzeme ve üretim yöntemleri ve 
benzer doneler ürünün maliyetini ve dolayýsýyla fiyatýný etkiler. Bu kararlar ise birinci derecede 
tasarýmcýnýn yükümlülüðü altýndadýr. Tasarýmcý ürünün fiyatýný etkileyecek  her kararýnda, 
kullanýcýya kusursuz bir ürün sunmasý gerektiði kadar, bunu olduðunca ucuza sunmasý gerektiðini 
unutmamalýdýr.

Üretim Düzeyinde Ölçütler: Tasarýmcý bulunduðu topluma hizmet etmekle yükümlü olduðu 
kadar üreticiye karþý da bazý sorumluluklar taþýr. Üretici belli ekonomik olanaklarý ve amaçlarý olan 
bir varlýktýr. Nesnenin gerçekten üretilebilmesi, tasarýmcýnýn bu olanaklarýn içinde kalmasýna ve bu 
amaçlara ters düþmemesine baðlýdýr. Dolayýsýyla tasarým süreci içinde üreticinin üretim olanaklarý 
(üretim yöntemleri, pazarlama türleri, iþgücü ve zaman olanaklarý, vb.) özellikle dikkate alýnmalýdýr. 
Ayrýca üreticinin üretimden temel amacý kazancýný yükseltmek olduðuna göre, nesnenin 
varolabilmesi için üreticinin bu amacýna hizmet etmesi, daha açýk bir deyiþle üreticiye kar saðlamasý 
beklenir.

Makro Düzeyde Ölçütler: Seri üretim olgusu içinde her tasarýmlanan ürün binlerce adet 
üretilir. Bir anda ortaya çýkan bu binlerce ürünün ardýnda, gene bu denli yüksek sayýda tüketilen ham 
malzeme insan gücü, enerji vb. bulunmaktadýr. Tasarým kararlarýndaki yanlýþlýklar tüm bu 
varlýklarýn yok yere harcanmasýna neden olacaktýr. Bundan dolayý, tasarýmcýnýn “doðru” nesneler 
tasarýmlamasý, kullanýcýya yeterli bir nesne götürmesi, tüm insanlýðýn malý olan kaynaklarý yerinde 
kullanmýþ olmak bakýmýndan da önemlidir. Ancak asýl ölçüt, tasarýmcýnýn, sözü edilen kaynaklarý en 
etken ve olumlu bir þekilde kullanarak nesneler üretmeye yönelmesidir. Makro düzeydeki ölçütler, 
makro-ekonomik olgularýn tasarýmcý tarafýndan unutulmamasý gereðini de vurgular.

Yukarýda anlatýlan ölçütler; taký tasarýmcýlarýnýn uygulamaya geçmeden önce algýlayýp, 
özümsemesi gereken bilgileri kapsamaktadýr. Bu bilgilerin ýþýðýnda üretilen tasarýmlarýn 
kullanýcýyla buluþmasý ve tasarlayan ile kullanan arasýndaki baðýn güçlenmesi açýsýndan büyük 
önem taþýmaktadýr.
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ÖZET

Ýlk çaðlarýn ilkel toplumlarýndan, günümüzdeki modern insana deðin, bütün topluluklarýn ortak 
özelliði olan taký, maddi manevi deðerler açýsýndan vazgeçilmez bir unsur olmuþtur.

Taký, insanoðlunun var oluþundan beri biçimi, malzemesi, üretim þekli ile bulunduðu çaðýn 
teknik ve sanatsal düzeyini, tarzýný, yaþam biçimini, inançlarýný en iyi yansýtan sembolik bir obje 
olmuþtur. Taký takma kültürünün kökeni inancýnýn yaný sýra süslenerek ilgi çekmeyi çok eski 
çaðlarda keþfeden insanoðlunun baþlangýcýna deðin uzanmaktadýr. Güzel ve estetik görünme isteði, 
çaðlar boyunca günümüze deðin süregelmiþtir.

Ýlk çaðlardan bu yana taký ürünleri incelendiðinde, toplumlarýn yapýsal özellikleri hakkýnda 
bilgi sahibi oluruz. Takýnýn formsal özellikleri, kullanýlan malzemeler, üretim teknikleri ve taþýdýðý 
estetik deðer, bulunduðu toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açýdan geliþmiþlik düzeyinin 
hangi noktada olduðunu gösterir. Sözsüz iletiþim aracý olarak kabul edilen takýlar, üretim 
biçimlerinden tasarýmlarýna, çeþitliliklerinden iþlevlerine kadar, ait olduklarý dönemdeki toplumun 
mesajlarýný verdikleri gibi, onlarý takan bireyin kiþiliði, ruh hali ve sosyo-ekonomik durumu 
hakkýnda da ipuçlarý vermektedir.

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, beðeni ve ihtiyaçlarýn deðiþmesi, en önemlisi de bireylerin 
farklýlýk yaratma isteði, tasarýmlarda çaðdaþ form ve çizgilerin hýzla devreye girmesine neden 
olmuþtur. Bu sebeple takýlarda, klasik mücevher (deðerli maden ve taþ) anlayýþýnýn dýþýna çýkýlmýþ 
ve alternatif malzemelerin kullanýmýna aðýrlýk verilmiþtir. Bu durum ayný zamanda ekonomi ile 
doðrudan iliþkili bir durumdur. En eski tarihlerden beri insanoðlu ekonomik bozulmalarda ya da 
hammadde sýkýntýsý yaþandýðýnda takýlarda altýn, gümüþ gibi deðerli madenlerin yerine bakýr, kalay 
gibi deðersiz madenleri kullanmýþlardýr.

Taký ürünü tasarýmlarýnda alternatif (plastik, ahþap, kâðýt, deri, cam gibi) malzemelerin seri 
olarak iþlenebilmesi ve malzemeler arasýndaki iliþkiler güçlendikçe takýlarda yeni arayýþlara 
gidilmiþtir. Devinimi olan bu durum karþýsýnda teknolojinin getirdiði yeni malzemeler ve 
iþlenebilme özellikleri de yeni tasarým anlayýþýný ortaya çýkarmýþtýr. Bu sayede diðer sanatlarda 
olduðu gibi takýlarda da bir iç içe geçiþ söz konusu olmuþtur.

Bu araþtýrmada taký ürünü tasarýmlarýndaki alternatif malzemeler ve tasarýmcýlarýn eserleri 
hakkýnda genel bilgiler verilerek, zanaat-sanat ürünleri olan bu objelere daha farklý hangi 
malzemeler kullanýlabilir sorularýný gündeme getireceðim.

MODERN TAKI ANLAYIÞI ÝÇÝNDE ALTERNATÝF MALZEMELERÝN 
KULLANIMI

Müjgan EROÐLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Ýzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Gemoloji ve Mücevher, Ýzmir

mujgan.emre@deu.edu.tr



Usage Of Alternative Materials In Modern Jewellery

ABSTRACT

Since the beginnings of humankind, jewels have been symbolical objects which faithfully show 
life style and artistic level of a time period by its form, material and production features. 

Jewel usage has been a common part of all communities from almost naked primitive social 
groups to modern human who became a captive of fashion. The origin of this indispensable cultural 
tradition extends as far as human beings that discovered how to attract others by wearing jewels in 
early times.

Jewellery products assist in the determination of structural characterics of the societies in which 
they have originated. The form, material, production method and esthetic value of jewellery, 
indicates jewellery tradition, esthetic approach or socio-cultural and socio economical development 
level.

Jewellery has been accepted as visual communication tools. Their variety, design, production 
method and functionality give clues about identity, personality, belief, and economic status of a 
person who wears it.

Technological advances, changes in discrimination and searching for difference lead designers 
to use contempory shapes and materials in their designs. In this study, general information about 
usage of alternative materials in jewelery design and interpretation of designers on this subject will 
be given.

GÜNÜMÜZDE TAKI KAVRAMI

Günümüzde taký kavramýna yön veren etkenlerin baþýnda tasarýmcýlarýn ürün üzerinde 
kendilerini ifade ediþ biçimleri, sunumlarý, teknolojik geliþmeler, çevre dengesi, devlet politikalarý, 
sosyal aktiviteler, ekonomik alým gücü, yaþam biçimleri, para piyasalarý gibi faktörler, tasarýmcý 
olarak üzerinde durmamýz gereken önemli faktörlerdir.

Günümüzde taký anlayýþý, tanýmýnýn sýnýrlarýný aþmýþ, geniþ bir yelpazeye daðýlmýþtýr. Zanaat ve 
sanat ürünü olan bu objeler insanlarýn istediði, yaþam kalitelerini arttýracak ve onlarý memnun 
kýlacak iþlevsel çalýþmalar dýþýnda, sanatçý gözüyle, belli pratik ya da fiziksel iþlevi olmayan 
biçimiyle de karþýmýza çýkmaktadýrlar. Dekoratif olarak deðerlendirildiðinde, üreten ve izleyen 
içinde dikkat çekici heyecan verici özellikleriyle de dikkati çeker takýlar.

Birçok taký sanatçýsý farklý renkteki metallerle mine, fotoðraf, plastik, kâðýt, boya, tüy, çakýl 
taþý, böcek gibi doðal ve doðal olmayan malzemeleri rengi, biçimi formu elde etmek amacýyla 
kullanmýþlardýr. Böylece doðadaki nesnelerden baðýmsýz soyut formlarla duygularýný takýlara 
yansýtmýþlardýr.

Günümüz takýlarýnda alternatif malzeme sadece sanatsal çalýþmalarda deðil, büyük 
firmalarýn, altýn aðýrlýklý mücevher koleksiyonlarýnda da kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Alýþýlagelmiþin 
dýþýndaki bu malzemeler, þaþkýnlýk uyandýrmakla birlikte büyük bir beðenide topluyor. Deðerli ve 
yarý deðerli taþlarýn yaný sýra deri, boynuz, ipek kurdele, kösele, abanoz, kadife; mücevherlere farklý 
bir yorum getiriyor. 
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2000'lerin yeni sanat anlayýþý içinde, her gördüðümüzün, hafýzadaki her anýn düþünsel ve 
sanatsal bir kavram olabileceði gerçeðini halen yaþamaktayýz. Bu sanat anlayýþý içerisinde, gerçek 
ile görüntünün farkýný çarpýcý bir biçimde, endüstrinin ilkel hale getirdiði makinelere baðýmlý, 
hazýrcýlýða alýþmýþ insanýn sýradanlaþmýþ yaþantýsý içerisinde takýlar; rutini kýrmaya ve renk katmaya 
çalýþmýþtýr.

TAKIDA MALZEMENÝN ROLÜ

Takýlarýn oluþumunda malzemeler ve yapým teknikleri, dönemler ve kültürler arasýnda çaðýn 
teknolojisine uygun olarak çeþitlenmektedir. Baþlangýçta; insanlar çevrelerinden topladýklarý 
hayvan kemiklerini, deniz ve kara yumuþakçalarýnýn kabuklarýný ve bunun gibi doðadan bulduklarý 
malzemeleri þekillendirip taký yapýmýnda kullanmýþlardýr.

Ýlk takýlar dinsel ve büyüsel anlamlar taþýyordu. Örneðin; yýrtýcý hayvanlarýn diþ ve 
týrnaklarýndan yapýlmýþ bir kolye, bir yandan avcýnýn ustalýk ve cesaretini gösterirken, öte yandan bu 
hayvanýn gücünün avcýya geçtiðini gösteren koruyucu bir objeydi.

20.yy gelenekselin yeniden yorumlandýðý, kimi zaman baþkaldýrýlarýn olduðu, teknolojinin 
hýzla ilerlediði bir sorgulama çaðýdýr. 

20.yy'ýn ilk yarýsýnda temelini “Art Deco” sanat eðiliminden alan malzeme zýtlýðý tasarýmlara 
yeni bir boyut getirirken; farklý sunuþ ve görüþleri de ön plana çýkarmýþtýr. Taký moda eþliðinde 
sezonluk koleksiyon tanýtýmlarýyla modacýlarýn imaj ve konsept görevini üstlenir.

Art Deco ile saðlam bir zemine oturup geliþmeye baþlayan bijuteri her kesime hitap edebilen 
ucuz imitasyon ürünleri ile bu sektörün önemli bir kolu olmayý sürdürdü. Ama kuyumcular ve 
mücevherciler de piyasa talebini yakalayabilmek için yeni dalganýn yeni tasarýmlarýna yöneldiler. 
Ancak kuyumculuk sektörünü oluþturan firmalar baðýmsýz hareket ederek farklý çizgilerde pek çok 
koleksiyon hazýrladýklarý için belli bir stil geliþemedi (Türe–2006:124).

Son dönemlerde izlenen, çapraz kültürel etkileþimler, taký tasarýmýný egzotik temalara ve yeni 
yorumlara yönlendirmiþtir. Malzemelerde hafiflik, iþlenebilirlik, direnç gibi pratik iþlevleri ön plana 
çýkmýþtýr.

20. yy'ýn ikinci yarýsýnda taký tasarýmýnda gözlemlenen geliþmelerde, Batý Almanya'nýn etkisi 
çok büyüktür.1970'lerin baþýnda Alman taký sanatçýlarý; Gerd Rothman,Claus Burry ile Avusturyalý 
Frit Maiehofer, taký ürünlerinde ilk kez akrilikleri kullanýrlar.1971'den sonra akriliðin yapýsýndaki 
özelliklerden dolayý aksesuar tasarýmlarý için çok popüler bir malzeme olur.Özellikle Claus Burry 
ilk çalýþmalarýnda altýný yarý þeffaf akrilikle kombine ederek yaratýcý fikirleriyle dikkati çeker.



Modern taký tasarýmlarýnda Hollandalý taký sanatçýlarýnýn etkisi büyüktür. Takým halinde 
çalýþan Emmy Van Leersum ve Giys Bakker 1965'ten 1970'lerin baþlarýna deðin, son derece yaratýcý 
çalýþmalarýyla döneme imzalarýný atarlar. Alüminyumdan ürettikleri bir dizi gerdanlýk ve bilezikler; 
madenin kullanýmý, dayanýklý yapýsý, kolay iþlenebilirliði, ucuzluðu sebebiyle büyük ilgi görmüþtür.

1958-1962 yýllarý arasýnda Amsterdam Instituut voor Kunstnijverheid, bugünkü adýyla 
Rietveld Akademisi'nde altýn ve gümüþ yapýmý eðitimi alan Bakker, 60'lý yýllarýn ortalarýndan 
itibaren yaptýðý “soyut taký” tasarýmlarýyla, dönemin “Singing Sixties” olarak bilinen moda akýmý 
içerisinde yer almýþtýr. 70'li ve 80'li yýllarda karýsý Emmy van Leersum (1930-1984) ve Fritz 
Maierhofer ile birlikte “portre” çalýþmalarýna yönelerek, insan vücudu'nun doðal hatlarýný takip 
eden özgün taký formlarý tasarlamýþtýr. 80'li yýllarýn ortalarýndan itibaren, ünlü sporcularýn PVC 
kaplý fotoðraflarýný kýymetli taþlarla süslediði “Sportfiguren” (1985-1989) baþlýklý broþ 
çalýþmasýnda olduðu üzere, aðýrlýklý olarak popüler yaþama dair eleþtirel ve görece daha somut iþler 
çýkarmýþtýr (BoyutPedia).

1970 yýlý boyunca, Hollanda ve Ýngiltere tasarýmcýlarý arasýnda fikir alýþveriþleri yapýlýr. Ýngiliz 
tasarýmcýlar, Leersum ve Bakker'in çalýþmalarýndan etkilenmelerinin yaný sýra Hollanda'nýn tekstil 
ve renk mozaiðinden de yararlandýlar. Naylon ve tellerden meydana gelen mücevherler ürettiler.

1960'larda Almanya doðumlu, Helga Zohin, Ýngiltere'de taþ ve çakýl taþlarýyla yaptýðý 
çalýþmalarla taký anlayýþýna köklü bir deðiþim getirmiþtir. O dönemin taký ustalarý, endüstriyel 
atýklardan baþka makine yapýmýndan arta kalanlarýný, taký yapýmýnda malzeme olarak seçerler.

Amerika'da bazý tasarýmcýlarýn, Kýzýlderililerin kültürlerinden esinlenmeler taþýyan 
çalýþmalarýnda, tüylerin yaný sýra baþka organik nesneleri de kullandýklarý gözlemlenmektedir.
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Þekil 1 Gijs Bakker, Boyunluk / omuz baþlýðý: Halskraag, alüminyum, (BoyutPedia,1967)
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Eski Mýsýr takýlarýnda görmeye alýþýk olduðumuz porselen ve cam da artýk günümüz 
takýlarýnda, yeni yorumlarýyla sýkça yer almaktadýr. Kristal cam ise çok çeþitli renklerde, farklý 
açýlarda kesme iþlemleri uygulanarak zengin ýþýk yüzeyleri elde edilerek, parlak taþ 
kombinasyonlarý biçiminde takýlarda yer almaktadýr.

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi, beðenilerin farklýlaþmasý sonucu takýlarda görmeye 
alýþtýðýmýz deðerli malzemelerin dýþýnda, alternatif malzemelerin, farklý tekniklerle ve farklý 
yorumlarla, taký tasarýmlarýnda yeni arayýþlara gidilmesini getirmiþtir. Bugüne deðin ayrý ayrý 
kullanýlmakta olan malzeme ve madenlerden farklý kombinasyonlara gidilmektedir.

Þekil 2 Natalya Pinchuk, Deri, yün, ip ve suni tüy ve kýl kullanýlarak yapýlmýþ bir cep broþu 
            (Dazzle-exhibitions ).



ALTERNATÝF MALZEMELER

1960'lý yýllardan günümüze modern takýya olan ilgi artmýþ, tasarýmcýlar ürünlerinde deðerli ya 
da deðersiz birçok malzemeyi kullanmaya baþlamýþlardýr. Artýk taký sadece yatýrým amaçlý 
düþünülmüyordu. Kiþilerin kendi kimliklerini bulduklarý sanatsal çalýþmalar önem kazanýyordu. Bu 
sayede tasarýmcýda herhangi bir kaygý taþýmadan, temanýn gerektirdiði her türlü malzemeyi, 
tereddüt etmeden kullanmýþtýr. Tasarýmcý ürünlerde sanatsal bir ifade yaratýrken estetik kaygý ön 
planda olduðu için ergonomiyi bile göz ardý edebilir.

Takýya uyarlanan alýþýk olmadýðýmýz materyallerin en ilginç örnekleri kâðýt, keçe, tekstil, elyaf 
ve karton gibi malzemelerdir. Mukavemetleri tasarýmcý tarafýndan önemsenmemiþ, gerektiðinde 
abartýlý boyutlara ulaþmýþtýr.

1948 doðumlu David Puston, çaðdaþ takýda en ilginç örnekler veren kiþilerden biridir. Tekstili 
ilk kez modern mücevherde kullanan kiþi olup; fillere kolye tasarlamak gibi deðiþik fikirleri vardýr.

20. yy'da modern taký tasarýmlarýnda gördüðümüz diðer bir malzemede keçedir. Kay Eppi 
Nölke, keçeyi deðiþik yüzük formlarýnda meydana getirmiþ ve bunlarý satýþa sunduðunda yanlarýnda 
temizleme talimatlarýný da vermiþtir.

Ülkemizde, geleneksel sanatlarýmýz arasýnda çok önemli bir yeri olan keçecilik, günümüzde 
maalesef ölmekte olan bir sanattýr. Bu sanatýn canlandýrýlmasýna yönelik kurs ve eðitim programlarý 
verilmekte hatta hobi kurslarýnda dahi bu teknikle yapýlmýþ taký örnekleriyle karþýlaþmaktayýz. 

20. yy baþýndan itibaren kullanýlan yapay reçine (bakalit), modern takýda da farklý þekillerde 
kullanýlmýþtýr. Bakalit'i zengin renk seçenekleriyle günümüz takýlarýnda çok sýk görmekteyiz.
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Þekil 3 Broþ: Ferrari Dino 206 SP 1966 serisinden, gümüþ 925, ateþ opal, renkli fotoðraf, 
     pleksiglas, yapým: Pauline Barendse, (BoyutPedia,2001).
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TAKIDA KULLANILABÝLECEK FARKLI ENDÜSTRÝYEL 
MALZEMELER

Takýlarda görmeye alýþtýðýmýz kumaþ, keçe, deniz kabuklarý, düðmeler, hamur, resim, vernik, 
cam, kartpostallar, boya, kemik, boynuz, bitki kökleri, kâðýt, kýl, seramik gibi malzemelerin yaný 
sýra Endüstride geliþen teknolojinin getirdiði bir takým malzemelerde gelecekteki takýlarýmýzda 
kullanýlmak üzere, tasarýmcýlar tarafýndan keþfedilmeyi beklemekte. Bu malzemelere Endüstriyel 
tasarým ve malzemeleri fuarlarýnda rastlamak mümkün. Aþaðýda bazý örneklerde bu yeni 
malzemelere yer verilecektir.

Yanda görülen malzeme bilgisayar yardýmýyla biçimlendirilmiþ bir zýrh þeklindedir. Ürün 
tekstil SLS teknolojisi ile üretilmiþtir. Ýç içe geçen halkalar asla açýlma riski taþýmýyor. Bu ürün 
kuyumculukta kullanýlan aðýr madenlerle birlikte rahatlýkla kullanýlabilecek dayanýklýlýða ve 
görselliðe sahiptir. Örneðin; tasma gerdanlýklar ve bilekliklerde rahatlýkla kullanýlabilir.

Þekil 4. (MATERIAL VISION- 2005)

Þekil 5. (MATERIAL VISION- 2005)

Yukarýda görülen malzeme görselliði giderek artan ve sýkça kullanýlmaya baþlayan plastik 
malzeme Material Vision 2005 fuarýnda farklý þekillerde sunuldu.



Altýn ýþýltýlarýyla gözü alan bu ürün bir duvar kâðýdý. Ýç mekân duvar kaplamalarýnda kullanýlan 
bu kaðýt kaplama malzemesinin üzerine cam parçacýklarý preslenerek oluþturulmuþ. Iþýltýsý ve 
esnekliði ile takýda özellikle taþ etkisi yaratabilir.

SONUÇ

Bir tasarýmcýnýn ürün tasarlarken öncelikle bilmesi gereken ürün üretim aþamalarýdýr. 
Malzemeyi tanýmayan, nasýl iþleneceðine dair bir bilgisi olmayan tasarýmcý, ne yazýk ki hayata 
geçirilemeyecek ölü tasarýmlar meydana getirir. Tasarýmcýda bulunmasý gereken en önemli 
unsurlardan biri de geçmiþini inceleyen, araþtýran ve geleceðin tasarýmlarýna yön verebilecek, 
gündeme yenilik getirebilen eleþtirel bir gözle bakabilmeli. Farklýlýklarý olan tasarýmcý yaratýcýlýðýný 
deneysel çalýþmalarla sürdürerek günün ve geleceðin taký anlayýþlarýný ortaya koyabilir.

Sonuç olarak geliþen teknoloji ve deðiþen zevkler beraberinde yeni malzemeleri de getirmeye 
devam edecektir.

KAYNAKLAR

1- TÜRE- 2006:124; TÜRE Altan, Dünya Kuyumculuk Tarihi II, Takýnýn Öyküsü, Ýstanbul 
2006

2- BoyutPedia ; Eriþim, www.boyutpedia.com “Gijs Bakker'ýn Takýlarý”

3- MATERIAL VISION- 2005;Eriþim http://www.core77.com

4- Dazzle-exhibitions ; Eriþim, http://www.dazzle-exhibitions.com/dazzle
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ÖZET

Antik çaðlardan günümüze dek Mücevher Sosyal-Sembolik deðerleri ile gelecek kuþaklara 
aktarýlan bir kültür ve ayný zamanda bir yatýrým aracý olmuþtur. 20 yüzyýlla beraber birçok sektörde 
olduðu gibi Mücevher Sektöründe de tüketim alýþkanlýklarý ve tüketicinin üründen beklentileri 
deðiþmiþtir. Mücevher gibi seçkin bir ürün grubunun tüketicisi özgün ve günceli takip eden tasarým 
yönü güçlü bir markanýn güvencesiyle sunulmuþ konsept ürünleri tercih etmektedir. Ayrýca markalý 
ürünün tüketiciye yansýttýðý, firma - marka imajý alýcýnýn toplum içerisindeki konumunu belirleyen 
unsurlar arasýnda kabul edilmektedir. Marka firmanýn sadece ismi demek deðildir, tasarýmdan 
ürünün pazarlamasýna kadar firmanýn imajýný yansýtýcý etkelerin bir bütünüdür. Tasarýmýn buradaki 
görevi; marka kimliðini yaratmak, markanýn etki alanýný geniþletmek, tüketiciye markanýn 
çýkarlarýný iletmek, pazarýn beklentilerini karþýlayacak markaya özel özgün konseptli tasarýmlar ve 
kaliteli ürünler üreterek  markanýn deðerini artýrmak ve reklam gibi farklý çalýþma alanlarýnýnda 
desteðiyle, marka imajýnýn tüketiciye doðru ulaþmasýný saðlamaktýr.

Markalarýn baþarý þansý yaratýcýlýk, yenilik ve doðru pazarlama stratejilerine baðlýdýr. Etkili ve 
özgün koleksiyonlar güçlü ve öncü markalarýn yaratýlabilmesi için en temel araçlardan birisi olarak 
kabul edilir. Birbirine çok benzer özellikli birçok ürünün ayný anda piyasada olduðu ve farklý fiyat 
politikalarýyla satýldýðý bir rekabet ortamýnda, ayakta kalabilmenin yolu güçlü markalar yaratmak ve 
satýn alýnan ürünün firmanýn güvencesinde olmasýný saðlayabilmektir. Bu ve benzeri etkenler, 
firmalarýn kendi markalarýný pazara sunmalarýný gerektirmektedir. Bu sunum ile Mücevher 
Sektöründe markalaþmanýn firmalar açýsýndan önemi ve markalaþma sürecinde tasarýmýn gerekliliði 
aktarýlacaktýr.

Importance Of Brand And Design In  Jewellery Segment

ABSTRACT

From ancient times to present time; Jewelry has become an culture and as well as an investment 
means which  is transferred to next generations with its social-symbolic values. By 20th century, as 
in most segments; consumption attitudes and consumer's product expectations have changed. 

MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE MARKA VE TASARIMIN ÖNEMÝ

CANAN ERDÖNMEZ

Dokuz Eylül Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarým Bölümü,  

Moda Aksesuar Tasarým Anasanat Dalý, Ýzmir
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Consumer of jewelry who are elite, prefer concept products which are presented with confidence of 
brand whose design is powerful, which is genuine and follows timely. Also buyer-brand image 
reflections of  products having brand over consumers are considered within factors which 
determines the status of buyer in society. Brand is not just the name of the company, it is complete 
factors which reflects the public opinion of company from design to marketing. Hereby, objectives 
of design are creating brand identity, enlarging effective area of brand, informing consumer about 
brand's benefits, increasing brand value by producing good quality products and creating designs 
having genuine concepts with brand which will meet the expectations of market, and providing the 
correct reach of brand image to the consumer by means of support of different works such as 
advertisement. 

Succeed of brands depend on creativity, innovation, and correct marketing strategies. Effective 
and genuine collections are considered as one basic means for creating powerful and pioneer brands. 
In a competition environment where there are  products having many similar points and purchased 
with several policies; the pathway for surviving is to creating strong brands and providing the 
products to be under firm's guarantee. This and similar factors require the company to exhibit itself 
within the company. Importance of brandization in companies' point of view in jewelry segment and 
necessity of design in brandization process will be discussed.    

MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE MARKA VE TASARIMIN ÖNEMÝ

Mücevher, dönemin toplumsal, sanatsal ve kültürel etkilerini, onu taþýyan kiþinin statüsünü 
yansýtan özel mesajlar yüklenmiþ bir aksesuar, bir sanat eseridir. Antik çaðlardan beri hiçbir zaman 
ölümsüzlüðünü ve çekiciliðini yitirmeyen masallara, efsanelere konu olan, kimi zaman bir sanat 
eserinde, kimi zaman görkemli bir aksesuarda hayat bulan, yüzyýllar boyunca pek çok anlam 
yüklenmiþ bir tutku, sosyal-sembolik deðerleri ile gelecek kuþaklara aktarýlan bir kültür, bir yatýrým 
aracý olmuþtur.  

20 yüzyýlla birlikte deðiþen sosyal, kültürel yapý ve teknolojik yenilikler birçok sektörde olduðu 
gibi Mücevher Sektöründe de kullaným alýþkanlýklarýný ve müþterinin üründen beklentilerini 
deðiþmiþtir. Mücevher gibi seçkin bir ürün grubunun kullanýcýsý; tasarýmýyla günceli takip eden, 
kaliteli, bir markanýn güvencesiyle sunulmuþ güçlü konsept ürünleri tercih etmektedir. Satýn alma 
davranýþlarýnda yatýrým amacý kadar estetik memnuniyette önemlidir, kullanýcý artýk üründe; anlam, 
duygu ve keyif boyutlarýný da aramaktadýr. Müþteri markayla birlikte kendini özel hissetmek ister. 
Marka burada, firmanýn kültürünü ve kalitesini temsil eder. 

Taným olarak marka; sahipliðin yasal durumunu göstermek için seçilmiþ, bir firmanýn sunduðu 
ürünlerin üretici ve satýcýlarýný belirten, tanýtan onu rakip ürünlerden farklýlaþtýrmaya yarayan; isim, 

(1)terim, iþaret, sembol, tasarým gibi özellikler þeklinde tanýmlanabilir.  Marka firmanýn sadece ismi 
demek deðildir, tasarýmdan ürünün pazarlamasýna kadar firmanýn imajýný yansýtýcý etkenlerin bir 
bütünüdür.

Markalar, tarihin eski çaðlarýndan bu yana güç, itibar ve güven göstergesi olarak kabul 
edilmiþtir.  Marka olabilecek ilk uygulamalarýndan biri, Eski Mýsýr uygarlýðýnda Piramitlerin 
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 (1) Leslie de Chernatony vd., “Defining a Brand: Beyond the Literature Beyond the Experts' Interpretations”,
      Journal of Marketing Management, Vol.14, 1998, s.418 
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 (2)
yapýmýnda kullanýlan taþlarýn üzerinde bulunan ve imalatçýsýný gösteren iþaretler gösterilebilir.   
Ortaçað Avrupa'sýnda ticari esnaf birlikleri, üreticilere yasal koruma saðlamak ve tüketicileri düþük 
kaliteli taklit ürünlerden korumak amacýyla ticari markalar kullanmýþlardýr. Marka ismi ise, ilk defa 
16. yüzyýl baþlarýnda üreticiyi ve ürünü tüketicilere tanýtmak amacýyla viski üreticilerinin isminin 

(3)  basýlý olduðu tahta varillerde ürünlerinin daðýtýmýný yapmalarýyla kullanýlmaya baþlanmýþtýr. 18. 
yüzyýlda marka kavramý evrim geçirmiþ marka ismi olarak; ünlü insanlarýn isimleri, hayvan isimleri 
ve þekiller kullanýlmaya baþlanmýþtýr. 19. yüzyýlda marka,  güçlü çaðrýþýmlarla ürünün tüketiciler 
tarafýndan algýlanan deðerini arttýrmak için kullanýlmýþtýr. 20. yüzyýlda ise markalaþma iþletmeler 

(4)arasýnda yaþanan rekabetin merkezini oluþturmuþtur. 

Günümüz rekabet þartlarýnda, markalaþma rekabette en önemli unsurlardan biri olarak kabul 
edilmektedir. Firmalarýn rakipleri arasýnda daha yüksek kar paylarýna ulaþabilmesi ancak kaliteli 
ürün üretebilmesi ve marka olabilmesi ile mümkündür. Bir firmanýn ne kadar çok alt markasý, 
patenti veya tasarýmý varsa o kadar deðerli kabul edilir.   Marka yalýn olarak bir kelimeden veya 
iþaretten ibaret deðildir, onun deðerini yükselten marka olmanýn arkasýnda saklanan disiplinler ve 
titiz çalýþmalar ile müþteriye aþýladýðý güven ve özgünlüktür. Sadece bir isim veya þekli tescilleyerek 
ve büyük paralar verip reklam yaparak marka olunmaz. Markalaþma, doðru ürün kimliðinin 
oluþturulmasý, markanýn tarzýna (karakterine) özel özgün konseptli koleksiyonlarla ve titiz - kaliteli 
üretim disiplinleriyle mümkündür.  Tüketici gözünde de markanýn farklý olmasýný saðlayan güç 
bunlarýn oluþturduðu etkiden kaynaklanmaktadýr. Marka, iyi bir þekilde geliþtirilmiþ ?ve ikna edici 
ise müþterinin güvenini kazanýr. Marka tanýndýktan sonra malýn deðil markanýn satýn alýnmasý 
sözkonusu olur. Markalaþmada, kalitesi tescillenmiþ ürünler ve tasarýmýn önemi yadsýnamaz.  Etkili 
ve özgün koleksiyonlar güçlü ve öncü markalarýn yaratýlabilmesi en önemlisi de kalýcý olabilmesi 
için en temel unsurlardan birisi olarak kabul edilir. 

Tasarýmýn buradaki görevi; farklý tasarým alanlarý ve pazarlama departmanýnýn birlikteliðinde, 
doðru bir ekip çalýþmasýyla; markanýn özgün kimliðini yaratmak üzere, hedef kitleye ait bilgileri 
tespit etmek,  markanýn etki alanlarýný belirlemek, üretimdeki kalite beklentilerini netleþtirip 
geliþtirmek, pazarýn beklentilerini karþýlayacak markaya özel özgün konseptli güçlü koleksiyonlar 
ile kaliteli ürünler üreterek markanýn deðerini artýrmak ve baþarýlý bir reklam politikasýyla marka 
imajýnýn tüketiciye doðru ulaþmasýný saðlamaktýr.

20. yüzyýlla birlikte tasarým, günlük yaþamýn ve kültürel deðerlerin, sürekli geliþen 
teknolojinin, ekonomik deðiþimin vazgeçilmez bir faktörü olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Tasarým, 
marka deðerlerini hedef kitleleye anlatma aracýdýr.  Ürün tasarýmý baþarý için önemli bir anahtardýr, 
çünkü ürün tasarýmdan sunumuna dek süreciyle, þirketin rekabet konumunun belirlenmesinde çok 
önemli bir pozisyona sahiptir. Bu sürecin içinde tasarýmcýlar müþteriler ile üretici firma arasýndaki 
bir köprüdür. Tasarýmcý yeni teknolojileri, ekonomik, sosyal ve kültürel deðerleri þirket vizyonu 
içinde yaratýcýlýkla harmanlayýp sunabilen kiþi/ekiptir.

Yenilikçi bir tasarým süreci; Bilinçli ve ileriye dönük çevre fýrsatlarýný araþtýran, soruþturup 
deðerlendiren sonrada konseptlere dönüþtüren bir süreçtir. Bir tasarým konsepti yenilik açýsýndan 
orjinal ve önemlidir; detaylý bir piyasa araþtýrmasý, görsel uyarýlarýn, yönlendirici anahtar 
sözcüklerin renklerin, taþlarýn, metaryallerin tercihlerinin tespiti (ki biz buna trend- alan araþtýrmasý 

  (2) Michael Moon, Ateþten Markalar, Çev.: Tanju Kalkay, MediaCat Kitaplarý, Ýstanbul, 2003, s. 34.
 (3) Admir Moranjkic, Evrim Yaðan, Könül Valiyeva,  “Marka ve Tüketici Temelli Marka Deðeri”, Ürün ve Marka Politikalarý
      Araþtýrma Ödevi T.C Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme Anabilim Dalý, 2007, Ankara, s. 4
 (4) Birol Konak, Müþteri Odaklý Ýþletme Yönetimi Açýsýndan Ürün Geliþtirme Süreci ve Arçelik Buzdolabý Ýþletmesinde
      Araþtýrýlmasý, yayýnlanmamýþ yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiþehir, 1999, s. 33.



diyoruz)  ana tasarým eðilimlerinin bir özetini oluþturmaktadýr. Tasarýmýn -teknoloji, araþtýrma ve 
geliþtirme (AR&GE) ve ticaret dengesi gibi- uluslararasý rekabet göstergeleri üzerinde etkileri ve 
bunlarýn yanýsýra bir ülkenin sosyal dengesi, toplu refah ve tüketim seviyeleri üzerinde de birtakým 
dolaylý etkileri vardýr.

Britanya Tasarým Konseyi tasarým, yenilik ve yaratýcýlýðýn, çeþitli firmalara bulunduðu katkýlarý 
tespit edebilmek için 2001 yýlýnda bir anket düzenlemiþtir. Tasarýmýn þirket kültürünün çeþitli 

(5)
yönlerine yaptýðý etkiler þunlardýr; 
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(5) Brigitte Borja De Mozota, Tasarým Yönetimi, Çeviri Sibel Kaçamak, Media Cat,Kitaplarý, Ýstanbul, 2005, s.53-55

Dünyada artýk genel üretim metodlarýnýn bilinmesinden dolayý sadece üretim yapýp satarak iyi 
karlar elde etmek neredeyse ortadan kalkmýþtýr. Artýk firmalar üretimden ziyade nasýl üreteceðini 
bilmelidir. Bu bilgiler ile yeni ürün grubunu ve alternatif üretim alalarý oluþturmak durumundadýr. 
Bunun için de araþtýrma geliþtirme faaliyetlerine önem verilmelidir. Araþtýrma Geliþtirme her firma 
için sonu belirsiz olan bir amaca para yatýrmak olarak görülse firmalarýn gerçek kurtuluþu buradadýr. 
Gerek ülkeler arasý rekabette, gerekse firmalar arasý rekabette bir ürünü müþteri isteklerine göre 
üretme ve sunma, en kaliteli þekilde üretmenin yaný sýra yeni ürün alternatifleriyle piyasaya sürmek 
de önemli bir avantaj saðlamaktadýr.

Aslýnda tasarým bir tüketim unsuru olduðu kadar, üretimle olan iliþkisi nedeniyle ulusal-
uluslararasý rekabet gücünü ve beraberinde tüm kesimleriyle toplumsal refahýmýzý arttýrabilme 
potansiyeline de sahip bir bilgi ve beceriler bütünüdür. 
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ÖZET

Taký tasarým ve uygulamalarýnda kullanýlan farklý malzemeler, geleneksel mücevher ve taký 
malzemelerinin dýþýnda gruplandýrýlmakta ve deðerli taký malzemeleriyle kombine edilen alternatif 
ögelerin tanýmlanmasýnda kullanýlmaktadýr. 

20. yüzyýl baþlarýnda, endüstriyel, sosyal ve sanatsal alanlarda izlenen büyük deðiþim ve 
geliþmelerden etkilenen; daha sonra özellikle tasarým alanýnda yaygýnlaþan farklý malzemelerin 
kullanýmý,  takýya da yansýmýþtýr. Sanatsal takýnýn da geliþimiyle birlikte özgürlük kazanan bireysel 
ifadeler, takýda malzeme kullanýmýndaki sýnýrlarý kaldýrmýþ ve malzeme seçimi, tasarýmcýnýn hayal 
gücü ile paralellik göstermiþtir. 

Özellikle günümüz sanatsal takýlarýnýn tasarýmlarýna sýklýkla dahil edilen farklý ögeler, 
yapýlarýna göre gruplandýrýlabilmektedir. Temelde, doðal ve yapay olarak sýnýflandýrýlabilecek 
alternatif taký malzemeleri, iþleniþlerine göre de birbirlerinden ayrýlabilmektedir. Sözgelimi; 
plastik, seramik, doðal yada yapay liflerden üretilen malzemeler ile ahþap, boynuz, deri gibi doðada 
bulunan malzemelerin, özellikle 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren özgün taký tasarýmlarýnda 
sýklýkla kullanýldýðý gözlenmiþtir.

Bu çalýþmada amaç, takýda kullanýlan farklý malzemelerin geliþim sürecinin aktarýlarak, 
örneklerle sunulmasýdýr. 

Anahtar Kelimeler: kuyumculuk, taký tasarýmý, taký yapýmý, alternatif malzeme

Development Process and Samples of Different Materials Used in 

Jewellery Design

ABSTRACT

The different materials used in jewellery design and making, which also can be introduced as 
“alternative” items, differ from traditional and conventional jewellery materials and are combined 
with prescious materials or used on their own for jewellery making. 

Influenced by the great changes and improvements occured in industrial, social and artstic 
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fields in the beginning of the 20th century -particularly becoming widespread in the design field- the 
usage of alternative materials has also affected the jewellery. Individual expressions gained freedom 
by the development of art jewellery, thus the borders of material alternatives errupted and the 
material to be used in jewellery design was up to artist's imagination.

Frequently included in the art jewellery design today, the different items can be grouped 
according to their scructural characteristics. The alternative jewellery materials which basicly may 
be classified as natural and synthetic also may differ according to their production process. It can be 
observed that; the materials pruduced from plastic, ceramic, natural or artificial fibers and the 
materials found in nature like wood, horn, leather are used frequently in the unique jewellery designs 
especially in the second half of the 20th century. 

The aim of this work is to quote the development process by samples of artworks produced with 
different materials used in 20th century jewellery.

Key words: jewellery, design, jewellery making, alternative materials

20. yüzyýl takýlarý; bu dönemin tüm dünyayý etkileyen sosyo- politik, teknolojik ve sanatsal 
alanlarda yer alan köklü deðiþimlerinin ve bu geliþmelerin yarattýðý yeni düzenin yansýmalarýyla 
deðiþime uðramýþtýr. 

Çoðu kaynaða göre takýdaki deðiþim, modernizm etkileriyle baþlamaktadýr. Modernizm, 20. 
yüzyýlýn ilk yarýsýnýn yenilik getiren akýmlarýný içine alan büyük bir harekettir. Modernizm; 
deneysel, radikal, sanat ve endüstri iliþkisi üzerinde duran, uluslararasý bir akým olarak 
deðerlendirilmektedir. Modernist anlayýþa göre sanatçýnýn kendi bakýþ açýsýný bulmasý, ulaþýlacak en 
üst nokta olmuþtur. Batý dünyasýnda ilk “modern”in ortaya çýkýþý ile birlikte, dekoratif sanatlarda da 
yeni dönemin sinyalleri kendini, teknik, malzeme, tema, esin kaynaklarý ve kullaným amaçlarý 
konularýnda göstermeye baþlamýþtýr. 

20. yüzyýl takýsý; heykel, resim gibi plastik sanatlarla birlikte, mimarinin, modanýn ve önemli 
sosyal geliþimlerin de etkisinde kalmýþ ve taký kavramýnda büyük deðiþimler gözlenmiþtir. Özellikle 
20. yüzyýlýn 2. yarýsýnda hýz kazanan bu deðiþim, takýda kullanýlan malzemelere yansýmýþ, 
teknolojinin de etkisiyle geliþen malzemeler, 20. yüzyýl taký sanatçýlarýnýn eserlerinde, ifadelerini 
vurgulayan önemli bir etken olmuþtur.  

Fransýz “Art Nouveau” takýlarýnda kullanýlan süs taþlarý ve metallerin yanýnda; cam, boynuz, 
baða gibi malzemeler, takýda kullanýlan alternatif malzemelere verilebilecek örnekler arasýndadýr. 
Ýsmini 1925'te Paris'teki Internationale Des Arts Décoratifs sergisinden alan Art Deco takýlarýnda 
ise, pýrlanta, altýn gibi deðerli malzemelerin yanýnda; plastik, çelik gibi takýda henüz yeni olan 

(1)
malzemelerin kullanýldýðý dikkati çekmektedir. 

Paris'te 1920 ve 30'larda kostüm takýlarýnýn yükseldiði, Coco Chanel ve Elsa Schiaparelli gibi 
itibarlý modacýlarýn, müþterilerine gösteriþli, heyecan verici ve yaratýcý takýlar sunduðu kaynaklarda 
yer almaktadýr. Chanel, takýlarýnda elmas taklidi cam gibi imitasyon malzemeleri de diðer 

(2)
malzemelerle kombine etmiþtir. 

Amerika, 2. Dünya Savaþý yüzünden Avrupa dýþýna göç eden ve Amerika'ya Bauhaus etkilerini 
getiren Avrupalý sanatçý ve kuyumcularla önemli bir döneme girmiþtir. Lazlo Moholy-Nagy 1940'lý 

 (1) Suhandan Özay; “Takýnýn Yönünü Deðiþtiren Rüzgar: Art Deco”, Antik & Dekor Antika ve Dekorasyon Dergisi, 
      Sayý: 38, 1997, s.154 
 (2) Clare Philips;  Jewellery from Antiquity to the Present, Thames and Hudson Ltd., London, 1996, s.187-188



yýllarda; yeni malzeme ve teknikleri cesurca kullanmasýyla, Amerikan takýsýnda yeni ufuklar açan 
Margaret de Patta'yý yetiþtirmiþtir. Önemli taký sanatçýlarýndan bir diðeri olan Sam Kramer ise, 
heykelsi ve resimsel birleþtirme tekniklerini kullanan çaðdaþ sanatçýlarý taklit ederek, takýlarýnda 
buluntu malzemeler (found objects) kullanmýþtýr.  

Amerika'da endüstri, savaþtan daha az etkilenmiþtir ve 2. Dünya Savaþý sonrasý dönem, 1946'da 
New York Museum of Modern Arts'da düzenlenen modern el yapýmý taký sergisi ile takýnýn sanat 

(3)
olarak kabul edilmesinde en önemli adýmý attýðý kaynaklarda yer almaktadýr. 

Avrupa'da ise, Ýngiltere, Hollanda, Almanya, Ýsviçre ve Avusturya'da özellikle, çok fazla yenilik 
ve deneyimin olduðu göze çarpmaktadýr. Taký; el yapýmý bir ifade, seri ürün, bir aksesuar, bir giysi 
eki, takýlabilir heykel, bir kostüm yada sahne parçasý hallerini almýþtýr. Taký sanatçýlarý, diðer 
disiplinlerle iþbirliði halinde çalýþmýþ ve farklý disiplinlerden de etkilenmiþ, hatta bazý ünlü ressam 
ve heykeltýraþlar, sanatsal dýþavurumun yeni bir alaný olarak taký yapýmýna kaymýþlardýr. Bu 
konudaki ilkler, Ýsviçreli heykeltýraþ Alberto Giacometti ve hareketli heykelleriyle iyi tanýnan 
Amerikalý heykeltýraþ Alexander Calder olarak bilinmektedir.

1960'lý yýllardan itibaren taký, dramatik bir deðiþime uðramýþtýr. Uluslar arasý baþlýca markalar, 
önceki onyýllardan kalan evrilmiþ stilleri deðerli malzemelerle üreterek devam ettirirken; asýl 
deðiþim, sanat okullarýnda eðitim almýþ taký sanatçýlarýndan gelmiþtir. Bu sanatçýlar yapýtlarýný, 
ticaret kaygýsýyla deðil, kendilerini ifade etmek amacýyla ortaya koymuþlar; taký kavramýna, yeni 
malzemeleri kullanarak ve alýþýlandan oldukça farklý formlarla meydan okumuþlardýr. Dönemin 
politik, sosyal, kültürel ve sanatsal geliþmelerine duyarlý olan sanatçýlarýn tavýrlarý da eserlerine 
yansýmýþtýr. Sözgelimi, tüm dünyayý etkileyen Hippie hareketi ile birlikte el yapýmý özgün giysi ve 
aksesuarlarýn popüler olduðu bilinmektedir. Taký konusunda yeni fikirlerdeki çeþitlilik, oldukça kýsa 
zamanda geliþmiþ ve bazýlarý reform niteliðinde, diðerleri ise yeni stillerde olan yeni takýlar ortaya 
çýkmýþtýr.

Takýlarýnda fazla süslemeden kaçýnan Ýskandinav yaklaþýmýnýn simgesi olan  düzgün, temiz 
çizgiler ve doðal malzemeleri yüceltme, 2. Dünya Savaþý sonrasý dönemde önem kazanmýþtýr. 
Ýskandinav stilinin önemli temsilcilerinden, bir heykeltýraþ olarak eðitim alan Georg Jensen, 
kendine özgü stiliyle pek çok tasarýmcýyý etkilemiþtir. 

Hollanda'da Gijs Bakker, 1970'lerde takýnýn eþitlik göstergesi olmasý gerektiðini savunarak, 
takýlarýnda plastik ve alüminyum gibi deðerli olmayan malzemeler kullanmýþtýr. Ýsviçreli radikal 
taký sanatçýsý Otto Künzli; 1980'lerin baþýnda yaptýðý çalýþmalarýnda, çaðdaþlarýndan bazý 
tasarýmcýlar gibi, zenginliðin göstergesi olarak kullanýlan deðerli taký malzemelerini reddederek, 

 (4)
polistren bloklar, duvar kaðýdý, siyah lastik gibi malzemeler kullanmýþtýr.  Titanyum, niobium gibi 
teknoloji ürünü malzemeler, mika gibi plastikler, kaðýt, ahþap, deniz kabuklarý, çakýl taþlarý, bambu 
gibi doðal malzemeler ve 1980'lerin baþýnda metal gibi sert malzemelerin yerine tekstil lifleri yada 

(5)
kumaþlar  da dönemin popüler taký malzemelerindendir. 1960'lardan itibaren geri dönüþümlü 
malzemeler de taký tasarým malzemeleri arasýna girmiþtir. 

Takýnýn doðasý ve toplum içindeki rolü, 1960 ve 70'lerin yeni nesli tarafýndan sorgulamýþ ve 
diðer sanat formlarýnda da olduðu gibi, alýþkanlýklar bir kenara býrakýlmýþtýr. Sanat okullarýnýn 
mezunlarý genellikle, iktidar kliþesi, statü yada zenginlik göstergesi ve sömürgeye tabi olduðunu 

 (6)düþündükleri deðerli malzemeleri bir kenara býrakarak, alternatif malzemelere yönelmiþlerdir.
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   (3) Susan Grant Lewin; One of a Kind American Art Jewellery Today, Harry N. Abrams Inc., New York, 1994, s.11 
  (4) Philips; a.g.e., s.159  
 (5) Philips; a.g.e., s.198  
 (6) y.a.g.e., s.195
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ÖZET 

Genel olarak tasarým eðitimi üzerinde durursak ilk olarak yaratýcýlýk kelimesinin üzerinde çok 
durulmadýðý görülecektir. Yaratýcýlýk nasýl anlatýlmalýdýr, yaratýcý süreç nasýl geliþir, görmek ve 
bakmak arasýndaki fark nedir, soru soran bir birey nasýl yetiþtirilir, yaratýcýlýðýn zamanla iliþkisi nasýl 
anlatýlmalýdýr gibi sorularý arttýrmak mümkündür. Eðitim sisteminde bu sorularýn yanýtlarý nasýl 
karþýlanmaktadýr.

Yaratýcýlýk, birbirinden baðýmsýz düþüncelerin toplanýp yeni bir senteze gidilme sürecidir. 
Yaratýcý düþüncenin oluþum süreci karmaþýk bir yapýya sahiptir. Yaratýcý süreçte; çözüm bekleyen 
problemi, problematik haline dönüþtüren yaratýcý birey, söz konusu problemi analiz etmeye baþlar. 
Odak nokta ise en yaratýcý kiþilerin problemin çözümünü kolaylaþtýracak en çok soruyu soran kiþi 
olmalarýdýr. Çünkü sorunun olmadýðý yerde yaratýcý düþüncenin varlýðýndan söz edilemez. Neden, 
nasýl, niye sorularýný kendine sormak zorundadýr. Düþünen bir beyin varolabilmenin olmazsa olmaz 
þartlarýndan biridir. Soru soran beyinlerin oluþabilmeleri için eðitim sisteminde deðiþikliklerin 
olmasý gerekmektedir. Ülkemizde öðrencilerin yaratýcýlýklarýný, sorun çözme becerilerini geliþtirici 
bir eðitim sistemi yerine, ona hazýr bilgileri sunan bir eðitim sistemi varlýðýný sürdürmektedir. Asýl 
üzerinde durmamýz gereken ise ezberletmek deðil, düþünen beyinler yaratmaktýr.

Bu sunumda amaç; taký ve mücevher eðitiminde yaratýcý süreci tanýmlamak ve gereðinin 
önemini vurgulamaktýr.

Anahtar Sözcükler: Sanat, Yaratýcýlýk, Eðitim, Sistem

Creativity In Education Of Jewelry And Ornament Design 

ABSTRACT

When design education is considered generally, it will be noticed that the the word 'creativity' 
isn't emphasized frequently. It is possible to increase questions such as: how can creativity be 
explained, how can  the creative process be developed, what is the difference between looking and 
seeing, how can a questioning individual be raised, how can the relationship between creativity and 
time be explained.. What is the reaction to the answers of these questions in the education system?
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Creativity is the process in which independent ideas gather to form a new synthesis. The 
formation process of the creative idea has a complex structure. In the creative process, the individual 
who converts the problem to be solved into a problematic begins to analyze the related problem.

The focus point is the most creative person capable of simplifying the solution of the problem 
and the one who asks the maximum questions. Because, when there is no questioning, then the 
presence of creative thinking can't be discussed. Questions such as; why, how, what for, should be 
asked to oneself. A thinking brain is one of the essential conditions of existence. In order to have 
inquiring brains develop, changes in the educational system are necessary. In our country, there is an 
educational system which presents the available information instead of a system helping the 
students develop their creativity and capability to solve problems. The point we should actually 
focus on is to form thinking brains instead of memorizing brains.

The purpose of this presentation is to define the creative process in the ornament and jewellery 
education and to emphasize its necessity.

Key Words: Art, Creativity, Education, System

MÜCEVHER TASARIMINDA YARATICILIK

“Ýnsanlara bir þeyin nasýl yapýlmasý gerektiðini söylemeyin. Yapýlmasýný istediðiniz þeyin ne 
olduðunu söyleyin ve yaratýcýlýklarý ile sizi nasýl hayran býrakacaklarýný görün”

                                                                                      General George S. Patton

Ýnsanlýðýn varoluþundan baþlayarak, günümüzde devam eden ve gelecekte de varlýðýný 
sürdürecek olan yaratýcýlýk olgusu üzerinde durmamýz gerekmektedir. Yaratýcýlýk kavramý; 
birbirinden farklý özgür düþüncelerin bir arada düþünülüp yeni bir senteze oluþma sürecidir. Böyle 
bir kavramý bilimsel bir açýdan ifade etmek için birçok ünlü filozof ve düþünürlerin yaratýcýlýkla 
ilgili düþüncelerini ifade ettiklerini görmekteyiz. Onlara göre, yaratýcýlýk; arayýþ, güvensizlik, 
çatýþma, gelenekleri yýkma vb. oluþumlarý içermektedir.

Yaratma eylemi, bir sorunun ortaya çýkýþýyla baþlar, onun çözme sürecine kadar devam eden 
neden-sonuç iliþkisine baðlý bir eylemdir. Sorun; sorunun tanýmlanmasý ve hazýrlýðý gerektirir. 
Sorunu tanýmlama onu bir karmaþanýn içinden çekip çýkarmayý, hazýrlýk ise gerekli verilerin 
toplanmasýný ve çözümleme iþlemlerini kapsamaktadýr.

Ýnsan ve yaratýcýlýk konusu üzerinde, önemle durulmasý gerekir. Yaratýcýlýðýn temelinde 
soyutlayýcý düþünce yapýsý yatmaktadýr. Ýlk yaratýdan günümüze gelmiþ somutlaþmýþ sanat 
yapýtlarýnda bu temel yatmaktadýr. Bu duruma göre, yaratýcý kiþilerin çoðunun düzensizlik, karþýtlýk 
ve dengesizliklerden hoþlandýðý bakýþýmsýzlýk ve düzensizliðin uyarýcý etkisinin yaratýcýlýklarý için 
gerekli olduðu söylenebilir. Kimi zaman bu kiþilerin psikolojik yönden dengesiz olduðu sanýlsa da 
kiþiliðin olgunlaþmamýþ yönlerinin alýþýlagelmiþin dýþýndaki yaþantý ve davranýþ kalýplarýnýn bir 
uzantýsý olduðu ve bu kiþilerin kendi yapý ve özelliklerinin bilincinde olduðu düþünülebilir.Yaratýcý 
kiþilerin en belirgin özelliðinin “merak” duygusu olduðu gözlenmiþtir. Merak etmek; kökenine 
inmeye çalýþmak, iliþkileri incelemek, gözlem yapmak, soru sormak, yanýt aramak, bir yandan 
bütünü, öbür yandan parçalarý araþtýrmak, yönlendirildiðinde yaratýcý davranýþ için önem 



kazanmaktadýr.Bunun yaný sýra yaratýcý kiþinin sorunlara karþý olaðanüstü bir duyarlýlýða sahip 
entelektüel bir öncü olduðu görülmektedir. 

Yaratýcý kiþilerde görülebilen sýra dýþý düþünceler, kiþinin kendine özgü doðasýnýn, kültürel 
etkilere teslim olmamak üzere direnmesi diye deðerlendirilebilir. Bu direnç kiþinin sýradan ahlaki 
deðerleri yadsýmasýna yol açarsa da, ahlaki tavrý aþaðýladýðý anlamýna gelmemektedir. Yaratýcý 
kiþinin, kendince geliþtirdiði etik anlayýþý da olabilmektedir.

Ýnsanýn kendine olan güveninin tam olmasý, baþarýya götüren ilk basamaktýr. Ýnsanýn 
yaptýklarýna olan inancý baþarýnýn temel anahtarýdýr. Burada çok önemli bir husus vardýr. O da 
insanýn baþarýlý olacaðýna inancý yaratýcýlýk sürecinde kesinlikle bencillik olarak algýlanmamalýdýr. 
Gönülden baþarýlý olacaðýna inanmayan yaratýcý olmaz. Toplumun deðer yargýlarýna göre gösterilen 
davranýþ þekillerine göre yaratýcý eylem yapýlamaz. Ýnsanýn kendi yaratýcýlýk potansiyeline inancý ve 
bunu bir eyleme inançla ve inatla dönüþtürmesi yaratýcý olmak için gereken koþullardan bir tanesidir.

Bütüncülük, “bilmek ve hissetmek arasýnda denge kurmaktýr.” Günümüzde genellikle 
bilmeyi,hissetmeye yeðleriz. Sadece bilmeye dayanan bir düzeyde zenginlik yoktur. Böyle bir 
durumda insan yaþamý mekanikleþebilir dolayýsýyla anlamýný kaybeder. Sadece hissetmeye dayanan 
bir durum dayanan bir durumda karýþýklýk kolaylýkla kaosa dönüþebilir. Önemli olan her ikisini de 
içinde barýndýran bütüncü bir tutumla yerine göre biri ve diðeriyle organik iliþki kurmak yaratýcý bir 
davranýþtýr.

Yaratýcýlýk kavramý, sonsuz özgürlük ve farklý çözümler bulmak anlamýna gelmektedir. 
Yaratýcýlýkta sonsuz özgürlük; yaratýcý bireyin düþünsel boyutunda bir yolculuða çýkmasýdýr. 
Düþünsel boyutumuzda ne kadar araþtýrmaya çýkarsak yaratýcý güçlerimiz o kadar geliþir. Farklý 
çözümler bulmak ise; yaratýcý bireyin düþünsel boyutunu nasýl algýlayýp kullanýr hale getirmesine 
baðlýdýr. Yaratýcý olabilmek için,  kendimizi baþkalarýnýn beklentilerinden özgürleþmek 
gerekmektedir. 

Yaratýcý olan bireyler etrafýnda geliþen olaylarý uzaktan izler, analiz eder ve sonra da yorumlar. 
Gerçeðe benzetmeye çalýþmaz. Çünkü “gerçek” denilen olgunun sürekli deðiþiklik gösterdiðinin 
farkýndadýr. Yaratýcý bireyin görevi daha önce hiç görülmemiþi yaratýp sunmak veya bildiðimiz bir 
temanýn önce dikkatimizi çekmemiþ yanlarýný yada görüp de algýlamadýðýmýz yanlarýný insanlara 
göstermektir.

Soru sormak ve sorun çözmek yaratýcýlýk açýsýndan hassas ve önemli bir konudur. Soru sormak, 
yaratýcý süreci baþlatan ivmedir. Bunun gibi önermeler geliþtirmenin, yaratýcý bireye inanýlmaz 
derecede zor ve sýkýcý gelmektedir. Fakat bazý bireyler bu aþamada býkýp geri çekilirken, kimileri de 
ilhamýn gelmesini bekleyip aþýrý derece de çalýþma tempolarýný sürdürürler.

Yaratýcýlýk sürecinde sorun çözülürken, yaratýcýlýk seviyesi yüksek olan kararlar alabilmek için 
mümkün olduðu kadar çok fikirlere gerek vardýr. Birey tarafýndan bulunan çözüm doðru olmasa bile 
bir sonraki denemesinde yararlý olabilir. Düþünceler her zaman ayný anda kullanýlmak üzere 
üretilemez. Bunu en güzel örneðini Goethe “Faust”u yazarken yapmýþtýr. 18 yaþýnda yazmaya 
baþladýðý kitabýný hayatýnýn son dakikalarýna doðru bitirmiþtir.  

Yaratýcý birey hata yapmaktan korkmamalý ama, yaptýðý hatalarý anlayabilmeli ve bir daha 
çözüm ararken ayný hataya düþmemek için önlem alabilmelidir. Bunu baþarabilmek için de sistemli 
bir þekilde sorun çözmek gerekir. Soyut olarak düþünüp çözmeye çalýþýrken, kaðýt üzerinde somut 
hale getirmek ve saptanan ilkelerin geliþen bir süreç içinde tasarýmsal açýdan analiz ve sentezini 
yapmak gerekir. Böylece baþarýsýz olunursa, geri dönüp nerede ve nasýl hata yaptýðýmýzý görebiliriz. 
Baþka bir deyiþle, tasarým gerçekleþtirilirken, tasarýmýn parametreleri diye adlandýrdýðýmýz olgu 
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budur. Aslýnda hata yapmak, yeni düþüncelerin, ürünlerin ve geliþmelerin kaynaðýdýr, diyebiliriz. 
Düþünen ve yorum yapabilen bir beyin için bundan daha zengin bir kaynak bulmaya gerek yoktur.

Çaðcýl bir eðitim sisteminde, sorun çözme konusu gündeme geldiðinde eðitmenin,yaratýcý 
bireyleri uzaktan denetleme þeklinde deðil de onlarýn düþünceleriyle iç içe yaþayan ve çözüm 
bulmalarýnda yardýmcý olan kiþi olmalýdýr.

Çaðcýl bir þekilde eðitim veren kiþi, gruptaki her yaratýcý bireye ayrý ayrý soru verir ve harekete 
geçirir. Kabul etmeliyiz ki; bu görüldüðü kadar kolay bir iþlem deðildir. “ Böyle bir durumda 
eðitmen, bir orkestra þefi kadar hassas ve titiz olmasý gerekiyor ”. Bunun nedeni de, yaratýcý 
bireylere verdiði sorularý ile kendisinin de ayný anda düþünmesi ve çözüm aramasýdýr. Bunu 
baþarabilmesi için eðitmenin yaratýcý güçleri ve düþünsel seviyesi belirli bir standartý çoktan aþmýþ 
olmasý gerekir.Aksi taktirde, yaratýcý bireylere ne verimli olabilir, ne de sanatýn geleceðe dönük 
verimliliðini öðretebilir. Böyle bir çalýþmanýn sonucunda her bireyin kiþisel yaratý seviyeleri ortaya 
çýkýp ayrý ayrý hesaplanýp irdelenebilir. Yani yaratýcý birey, kendi sorun çözme sürecinden geçer ve 
ortaya çýkan sonuç kiþisel yaratýcýlýktýr.

Bu sistem neden bu kadar önemlidir, çünkü her bireyin “düþ dünyasý” farklýdýr. “Sanat  yeni 
dünyalar kurgulamakla eþanlamlýdýr. O dünyalar da önce düþlerde doðar.” Bu durum yaratýcý bireyi 
“ben” olmanýn bilincine götürecektir. Ülkemizin sanat eðitimi durumuna baktýðýmýzda; bu bilinçle 
insan yetiþtirmediðini daha çok  kitlesel ve kurumsal insanlar yetiþtirdiði, eðitim sürecinin sonunda 
ortaya sahip olduðu niteliklerin, güçlerin  farkýnda olmayan diplomalýlarýn çýkmasýndan baþkaca bir 
sonuç doðurmamaktadýr. Böyle bir sonucu onaylamak ise baðýmsýz düþünen deðil, fakat birbirinin 
taklitçisi insanlar yetiþtirmek gibi bir amaç gütmekle eþanlamlýdýr.

Her eðitim sistemi kendi türüne göre yaratýcýlýða engel oluþturan birincil faktörlerden birisidir. 
Okul eðitimi, düþünme biçimlerimizi hatta algýlarýmýzý þekillendirmekte, kiþisel geliþimi gündeme 
getirmek yerine geleneksel anlayýþý savunmakta, ilginin kuþaktan kuþaða geçiþini ve kurallara 
saygýyý özendirmektedir. Böyle algýlandýðý zaman eðitimin, bireylerin yaratýcýlýðýný engelleyen bir 
görevi olduðu ortaya çýkmaktadýr. Çünkü, birey eðer yaratýrsa kendi kafasýna zorla yerleþtirilenden 
daha farklýsýný yaratacaktýr. Tüm bu engellemelere ve karmaþýklýða karþý hoþgörüsüzlük, araþtýrma 
aþamasýnda yorumun ertelenmesi yada hemen açýklanmasý gibi aceleci alýþkanlýklar eklenmektedir.

Bireyin yaratýcý olabilmesi için, olaylara nesnelere ve olgulara sürekli soru sormasý 
gerekmektedir. Problem, çözüm üretmek veya sadece düþündürtmek için sunulan bir sorudur. Bu 
durumda yaratýcý bireyin yetiþtirilmesinde eðitmenin rolü büyüktür. Çünkü bireye önce 
düþündürtmeyi ve düþünebilmeyi öðretmelidir. Düþündürmesini saðlamak için eðitmenin sürekli 
olarak yeni giriþimlerde bulunmasý ve bunun üzerinde tartýþýlmasýný saðlamalýdýr.

Soru sormaya alýþtýktan sonra birey her yanýtýn içinde bir sorunun daha yattýðýnýn farkýna varýr 
ve soru çözerken bunu hatýrlar. Bunu anýmsarken de yaratýcýlýk denilen olgunun sonsuz seçeneklere 
sahip olduðunu öðrenir. Yaratýcý birey sorun çözme sürecinden bilinçli bir þekilde geçmeye 
çalýþtýktan sonra kendi yaratý ve düþünsel seviyesine göre keþfedilen sonuç (çözüm) önemini 
kaybeder ve asýl heyecan veren ilgisini çeken husus sonuca yada çözüme yaklaþtýran aþamalar, 
evreler olur. Baþka bir deyiþle, yaratýcý sürecindeki sorun çözme aþamalarý daha çok önem kazanýr.

Kendimize sürekli soru sormak ve soru kurmak bazen sýkýcý ve zor gelebilir. Çoðu zaman bu 
aþamada býkar ve geri çekilmek isteriz. Ama kendimizi geliþtirmek için soru sormak ve sürekli sorun 
çözmek gerekiyor. Bunu yapmazsak yaratýcýlýðýmýzý sýnýrlandýrmýþ oluruz, ve zamanla sadece 
kendimizi tekrarlamaya baþladýðýmýzý görürüz. Bu duruma en güzel örneði ise Prof.Dr. Hýfzý Veldet 
Velidedeoðlu'dur. Ýstanbul Hukuk Fakültesindeki bir açýlýþ dersinde þöyle demiþtir: “ Hukuk, bütün 



yaþamý düzenleyen bir disiplindir. O nedenle, yaþamý bilmeyen bir hukukçunun teknik hukuk bilgisi 
benim için deðer taþýmaz”. Sanat için durum farklý mýdýr?  Bütün bu amaçlar açýsýndan öðrencinin 
düþünebilmesinin, bir baþka deyiþle, o güne kadar ki yaþam uygulamasý boyunca sorgulamayý ve 
sorgulamalar için gerekli donanýmý edinmeyi bir alýþkanlýða dönüþtürmüþ olmasý temel koþuldur.

Bu aþamada  eðitmenin yönlendirme taktiði hassas bir konudur. Bireylerin yaratýcýlýk seviyeleri 
ayný olamayacaðý gibi düþünsel kapasiteleri de farklý olacaktýr. O halde  bu durumda eðitmenin iki 
seçeneði vardýr;

a) Tüm bireylere ayný problemi verip bireyleri grup halinde yönlendirebilir ve kontrol edebilir. 
Böyle bir durumda bireylerin baþarý yüzdeleri tek grafikte ifade edilebilir.

b) Her bireye ayrý problem sunar. Bu durumda yaratýcý bireylerle tek tek ilgilenmesi 
gerekecektir. Sözgelimi, on öðrenci varsa on deðiþik sorun üzerine bireylerin yaratýcý seviyeleri ve 
düþünsel kapasitelerine göre yönlendirmesi gerekecektir. Böylece on ayrý grafikte bireylerin baþarý 
yüzdeleri hesaplanabilir.

Eðitmenin ilgilendiði konu ile ilgili her þeyi bilir diye yaygýn bir düþünce tarzý vardýr. Bu son 
derece yanlýþ bir algýlamadýr. Eðitmen demek her þeyi bilen demek deðildir. Ama eðitmen sürekli 
okuyan ve araþtýran bir kiþi olmalýdýr. Eðitmenin düþünce ve davranýþlarýnda en ufak kararsýzlýk 
veya dengesizlik belirtisi, öðrencilerini olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak da eðitmekte baþarýsýz 
olur. Eðitmen, öðrencilerinin soru sormalarý için sürekli teþvikte bulunmasý gerekir. Eðitmen-
öðrenci arasýnda bu tarzda bir iletiþim kurulduðunda ise iki taraf de bundan yararlanýr.

Eðitmenin sahip olmasý gereken en önemli özelliklerden bir tanesi iþlediði konu ile ilgili 
heyecanlý olmasýdýr. Heyecanlý ve giriþken olmazsa öðrencilerin de bu duygularý uyandýramaz. 
Öðrencilerin ilgisini çekip merak uyandýrmazsa da bireylerin yaratýcý güdülerini çalýþtýrmak için 
gerekli olan hareketi veremez.

Eðitimin amacý; diðer kuþaklarýn yaptýklarýný yenilemek yerine, bunlarýn üzerinde yeni þeyler 
yapabilme yeteneði olan insan topluluklarýný oluþturmaktýr. Piaget' ye göre yaratýcý, buluþcu, keþifçi 
insanlar denetleyici bir kafaya sahip olan ve kendilerine sunulan her þeyi olduðu gibi kabul etmeyen 
insanlardýr. Eðitimde öðretimde amaç salt meslek insaný yada sadece kendi konusunda uzman insan 
mý yetiþtirmektir? gibi sorulara  evet yanýtý verilmesi yaratýcýlýk olgusunun etkinliðini sadece 
günlük gereksinimlere yanýt verme boyutuna indirgeyecektir.  Oysa öðrenciye inisiyatif tanýnmasý 
ve bilgi hamallýðýndan bilgi oluþturmanýn bir tarafý olarak görülmesi eðitim öðretim sürecini olumlu 
þekilde etkileyecektir.  Akademik kadronun öðrenciye hala öðretmek iddiasý yerine öðrenci ile 
birlikte öðrenmesi yani bilgi üretme çabasýnda olmasý gerektiðini öne sürmektedir.

Sokrates' in öðrenmek peþinde olan gençlere verdiði ilk temel ders,doðru soru sormanýn iyi 
konuþabilmekten çok daha önem taþýdýðýdýr, çünkü doðru sorular bu sorularýn dinleyicisinin 
doðrunun yolunu kendisinin bulmasýný saðlayacaktýr.  Sokrates, eðitimde geliþtirdiði diyalektik 
yöntem doðrultusunda, hiçbir zaman bilen adam rolüne girmez; onun eðitme sürecinde kendine 
biçtiði rol, baþkalarýndan öðrenmek isteyen ve bu amaçla da sürekli soran adamýn rolüdür.

Sonuçta þunun anlaþýlmasý gerekmektedir; Mücevher tasarýmýnda ve bu doðrultuda eðitim 
veren fakültelerde; tasarlama sürecinde daha önce yapýlmýþ tüm çalýþmalar, günün tasarým anlayýþý 
içerisinde incelenip etüt edilmelidir. Böylelikle geçmiþ ve gelecek arasýnda köprünün saðlanmasý, 
tasarýmcýnýn özgün eserler üretmesinde ve senteze ulaþmasýnda en kýsa yoldur. Kullanýlacak 
malzeme, elde edilen aletler, tasarýmcýnýn teknik becerisi ve ortaya çýkan ürünün amacý, ortak bir 
çerçeve çizer ve bu da tasarým fikirlerinin geliþmesini saðlar. Baþlangýçta daha az karýþýk tasarým 
anlayýþý çerçevesinde estetik bir düzen yakalayan tasarýmcý, iþcilik, malzeme, teknik ve psikolojik  
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yetiler konusunda kendini kanýtladýkça daha karmaþýk, çözümlenmesi daha güç tasarýmlarla yeni 
ürünler meydana getirir. Böylece yaratýcýlýðý bir yaþam biçimine dönüþtürmüþ olur. Ýnsanýn 
yaratýcýlýðý gerçekten ulaþýlmaz bir düzeydedir. Bugüne deðin insanoðlu yaratýcýlýðý sayesinde 
bilimsel ve teknolojik yeniliklere kapý açarken, elindeki anahtar yaratýcýlýðý olmuþtur. 
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ÖZET

Ülkemizde, usta  çýrak iliþkisiyle nesilden nesile aktarýlan ve üretim yöntemlerinden kullanýlan 
desenlere kadar neredeyse hiçbir deðiþim yaþamadan günümüze kadar gelen geleneksel keçe sanatý, 
ürün çeþitlerindeki kýsýrlýk nedeniyle de, ancak kýrsal bölge halkýnýn ihtiyaçlarýna cevap vermekte, 
bu yüzden de yok olma tehlikesi yaþamaktadýr.  Oysa bugün dünyanýn pek çok ülkesinde, geleneksel 
yöntemlerle çaðdaþ yaklaþýmlar harmanlanarak, bu tip ürünler talep gören moda ürünlerine 
dönüþtürülmüþtür. Özellikle de çaðdaþ lif sanatýnýn eski geleneksel yöntemlere yönelmesiyle yýldýzý 
yeniden parlayan keçe, bugün modern taký sanatçýlarý tarafýndan da tercih edilen malzemelerden biri 
haline gelmiþtir.   En eski tekstil türlerinden biri olan keçe, protein bazlý doðal bir elyaf olan hayvan 
kýlýnýn, ýsý, su, sabun ve basýnç uygulanmasý ile kilitlenip çekme yapmak suretiyle 
kenetlenmesinden oluþur. Sýkýþtýrma yöntemiyle elyafýn iç içe geçerek birleþmesinden oluþan 
keçenin, yapýsal özellikleri nedeniyle heykelsi bir üçüncü boyut yaratmaya da oldukça elveriþli 
olmasý, bu malzemeyi taký tasarýmýnda daha da cazip hale getirmektedir. Öte yandan teknolojik 
yenilikler bizi doðal çevreden hýzla uzaklaþtýrýrken, doðal malzemelere duyulan özlem günümüz 
insanýnýn baþlýca paradoksudur. Bu çeliþkinin çaðdaþ taký tasarýmcýlarýna da yön vermesi 
kaçýnýlmazdýr. Ayný zamanda görevci bir yaklaþýmla, ülkemizdeki taký tasarýmcýlarýnýn malzeme 
olarak keçeyi yeniden gündeme getirmesi, yok olmaktaki bu geleneksel el sanatýmýzý canlandýracak; 
daha geniþ kitleler, özellikle de gençler tarafýndan tanýnmasýný ve popüler hale gelmesini 
saðlayacaktýr.

Anahtar kelimeler: keçe, çaðdaþ taký tasarýmý 

Reflections Of Traditional Felt Art To Contemporary Jewelery Design And 
The Use Of Felt As A Material In Jewelery

ABSTRACT

Traditional felt art that transfered to current day by the relationship of masters and the 
apprentice in our country faces the threat of vanishing due to having no changes even in production 
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methods and the motifs used, restriction of the variety in products and since its availability only for 
the requirements of the rural communities. 

However in many countries, by the blending of the traditional and the contemporary 
approaches, these type of products are trnsferred to more demanded fashionable products. 
Particularly felt which is in the ascendancy by the trending of contemporary fiber art to traditional 
methods, is today one of the most preferred materials of the modern jewelery designers.   

Felt, one of the oldest of the textile styles, formed by firmly clasping of natural protein based 
animal hair by application of heat, soap and pressure. Felt, formed by the integration and telescobing 
of the fibers by compression tecnique, is suitable for forming three dimensional statuesque, that 
makes it  more attractive material for jewelery design.

On the other hand, as the technologic changes banish us from the natural environments, desire 
of the natural materials is one of the main paradoxes of the human beings at present. This paradox 
inevitablely shapes the contemporary jewelery designers too.    

Concurrently with a functionalistic approach, bringing up felt as a material by the jewelery 
designers, will brighten our vanishing traditional handcraft; will lead to be more  popular and well 
known by the introduction to mass populations and particularly the youth.  

Key words: felt, contemporary jewelery design 

GÝRÝÞ

Modern taký sanatý, bir yandan teknolojik geliþmelere baðlý olarak yeni ve sýra dýþý malzemelere 
yönelirken, bir yandan da eski geleneksel teknikleri çaðdaþ anlayýþlarla yeniden yorumlamaktadýr. 
Özellikle el becerisi gerektiren eski geleneksel tekniklerin yeniden gündeme gelmesiyle, taký 
tasarýmýnda popülerlik kazanan malzemelerden biri de keçe olmuþtur. En eski tekstil türlerinden biri 
olan keçe, protein bazlý doðal bir elyaf olan hayvan kýlýnýn, ýsý, su, sabun ve basýnç uygulanmasý ile 
kilitlenip çekme yapmak suretiyle kenetlenmesinden oluþur. Yün gibi hayvansal tekstil elyafýný, 
bükme ve dokuma iþlemleri yapmadan birbirine baðlayarak, saðlam ve bükülebilir bir kumaþ 
meydana getirmeðe ise “keçeleþtirme” adý verilir. (1)

Birçok bilim adamý ve araþtýrmacý, keçenin tekstilin ilk örneði olduðu, iklim özellikleri 
nedeniyle de muhtemelen ilk kez Orta Asya'da üretildiði konusunda hem fikirdir. M.Ö beþinci 
yüzyýldan bu yana keçenin buluntularý, koyunun olduðu her coðrafyadaki kazýdan çýkmýþtýr. 
Özellikle Orta Asya göçerleri, ana temel ihtiyaç ürünü olarak keçeyi kullanmýþlardýr. Devþirme ve 
toparlamacý kültürlerden ziraatçý toplumlara, göçerlikten yarý yerleþik düzene hatta yerleþik düzene 
geçiþ süreçlerinde bile, keçe her alanda insanlýðýn kullandýðý temel ihtiyaç ürünü olarak karþýmýza 
çýkmaktadýr. (2)

Keçenin ilk örnekleri, Orta Asya'da suyla dolarak donmuþ kurganlarda bulunmuþtur.1865 
yýlýnda bilim adamý Radloff ve daha sonra 1925'de Kozloff'un baþlattýðý arkeolojik kazýlarda, Berel 
ve Katanda bölgelerinde; 1947 ve 1948 yýllarýnda ise,  Sergei Rudenko'nun önderliðinde bir grup 
Rus arkeolog tarafýndan  Altay Daðlarý eteklerinde bulunan Pazýrýk'taki kurganlarda, Hunlara ait 
olduðu anlaþýlan çok sayýda insan iskeleti ve eþyanýn yaný sýra, tekstil tarihi açýsýndan büyük önem 

(1) www. selcukgurýsýk. com , Nisan - 2007
(2) www. selcukgurisik. com , 07. 03. 2007



taþýyan, keçeden yapýlmýþ halý ve kumaþ örneklerinin yaný sýra, eyer örtüleri, ongunlar ve tözler de 
gün ýþýðýna çýkarýlmýþtýr.(3) Elde edilen bulgular, oldukça geliþmiþ bir teknolojik seviyenin yaný sýra, 
desen ve teknik açýsýndan da büyük çeþitlilik gösterdiðinden, keçenin tarihinin muhtemelen çok 
daha eskiye dayandýðý söylenebilir. Mellaart, Çatalhöyük'te elde edilen bazý bulgulara göre, neolitik 
dönemde burada yaþayan insanlarýn keçeyi bildiðini düþünmektedir. (4)

M.Ö. 9. yy.da yaþamýþ olan Homeros'un Ýliada Destaný'nda da keçeden söz edilir. Burada 
yazýlanlardan, Anadolu'da keçenin M.Ö. 1200-1100 tarihlerinde bilindiði anlaþýlmaktadýr. Ayrýca,  
Boðazköy (Hattuþaþ) yakýnýndaki Yazýlýkaya'da bulunan kabartmalarýn baþlarýnda görülen sivri 
külahlarýn, mühür ve diðer tasvirlerde karþýlaþýlan baþlýklarýn keçeden yapýldýðý tahmin 
edilmektedir. (5)

Anadolu'nun bu eski el sanatý, Türklerin Anadolu'ya yerleþmesinden sonra da, Türkler 
tarafýndan bir ata sanatý olarak Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde sürdürülmüþ, Ahilik teþkilatý ile 
birtakým kurallara baðlanmýþ, devlet tarafýndan korunmuþ ve yörelere göre bazý özellikler, örf ve 
adetler kazanmýþtýr. Anadolu Selçuklularý döneminde önemli keçe merkezlerinden birisi Konya 
olmuþtur. Nitekim Konya'da, Selçuklulara ait olan ve 1283 yýlýnda tamamlanan, Sahipata 
Külliyesi'nde "keçecilik" adý verilen, keçelerin piþirilmesinde kullanýlan özel bir bölümün 
bulunmasý (keçeciler hamamý), bu sanatýn Konya'da yoðun þekilde yapýldýðýný göstermektedir. 

Diðer yandan, 13. Yüzyýlýn baþlarýnda  Anadolu'ya gelen Ahi Evran, Ahilik adý verilen teþkilatý 
kurmuþtur. Anadolu'da esnaf ve sanatkârlarý bir araya getiren bu kuruluþ içinde keçecilik sanatýna da 
yer verilmiþtir. Ahilerin, beyaz yünden elde edilmiþ keçe külah giyinmeleri ise, bu sanata verdikleri 
önemin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. (6) Selçuklular döneminde kurulan Ahilik teþkilatýnýn, 
esnaf ve sanatkârlara yönelik olumlu çalýþmalarý, Osmanlý döneminde yerini loncalara býrakmýþtýr.

Osmanlý döneminde baþlýca keçecilik merkezleri Konya, Ýstanbul, Afyon, Balýkesir, Bigadiç, 
Manisa, Maraþ, Sandýklý, Turgutlu, Tire, Ödemiþ, Bergama, Akhisar, Diyarbakýr, Çorum, Isparta, 
Uþak, Bursa, Tokat, Mardin ve Urfa olmuþtur. Kýrmýzý, mavi ve beyaz keçeleriyle Sofya; nakýþlý 
keçeleriyle Bursa, Muðla, Edirne ve Rodos; beyaz üzerine nakýþlý keçe seccadeleriyle Ýstanbul; yine 
beyaz üzerine iri nakýþlý seccadeleriyle de Selanik ün kazanmýþlardýr. Ancak, Osmanlýlarda 18. yy.ýn 
ikinci yarýsýndan sonra, keçecilik gerilemeye baþlamýþtýr.(7)

Anadolu'nun birçok yerleþim yerinde ve göçebeler arasýnda yüzlerce yýldýr varlýðýný sürdüren 
keçecilik, günümüzde devlet desteðinden yoksun olduðu için, büyük ölçüde azalmýþ; el sanatý 
özelliðinden uzaklaþýp zanaata dönüþmüþ ve ancak daðýnýk olarak Anadolu'nun birkaç yerinde 
yaþatýlabilmiþtir. Bugün Türkiye'de, baþta Konya olmak üzere, Afyon, Isparta, Balýkesir, Bursa, 
Uþak, Tire, Akhisar, Kula, Mardin ve Çorum'da keçecilik devam etmektedir. Fethiye yöresinde ise 
yaþam koþullarýnýn deðiþmesi nedeniyle, neredeyse yok olmak üzeredir.

Bugün Anadolu'da yalnýzca yirmi keçe ustasý kalmýþtýr. Bu ustalarýn en yaþlýsý ise, Mardin 
Derikli'den Cemil Kazancý'dýr. Pek çok çýrak yetiþtiren Kazancý'nýn eserlerinden biri, halen British 
Museum'da sergilenmektedir. Keçenin kültürel ve tarihsel zenginliðine karþýn, Türkiye'de keçe 
ustalarý ayakta kalabilmek için ciddi bir mücadele vermektedirler. Mücadele yöntemlerinden biri de 
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kültür turizmidir. Örneðin, Konyalý keçe ustasý Mehmet Girgiç, atölyesinin bahçesine keçeden 
otaðýlar kurarak burada turistleri aðýrlamaktadýr. (8)

Günümüzde, yolluk, yaygý, yastýk, seccade, çuval, sedir keçesi, ayakkabý keçesi, çobanlarýn 
kullandýðý kepenek, avcýlarýn kullandýðý tapa, bir çeþit termos görevi gören ve süt kazanlarýna sarýlan 
süt keçesi, yörüklerin ve göçerlerin bebeklerini kundaklamada kullandýklarý sargý keçesi, eþya ve 
çeyiz taþýmaya yarayan yük keçesi dýþýnda, iç dekorasyondan yalýtýma, giysiden  aksesuara pek çok 
alanda keçe kullanýlmaktadýr. Birkaç yörede halen geleneksel yöntemler kullanýlsa da, keçe yapýmý 
bugün bir endüstri kolu olarak geliþmektedir.  

Geleneksel keçe sanatýmýz, yalnýzca kýrsal kesime yönelik üretim yaptýðý ve günümüz 
beklentilerine cevap veremediði için ekonomik bir darboðaza girmiþ; talep azlýðý ve yeni ustalarýn 
yetiþmemesi nedeniyle de yok olma tehlikesiyle yüz yüze gelmiþtir. Oysa, deðiþimin esas olduðu 
günümüz þartlarýnda, geleneksel mirasý da koruyarak yeni trendlere ayak uydurmak; daha çaðdaþ 
yaklaþýmlarla ürünlerde tasarýma aðýrlýk vermek gerekmektedir.  Böyle bir yaklaþým, markalaþma 
sürecine de hýz verecektir. Son yýllarda farklý alanlardan  sanatçýlarýmýzýn keçeye yönelmesi ve 
eserlerinde keçeyi yeniden yorumlamasý umut vericiyken; Mehmet Girgiç, Arif Cön gibi keçe 
ustalarýnýn atölyelerine yerli sanatçý ve öðrencilerden çok, yabancýlarýn raðbet etmesi 
düþündürücüdür.

Bu çalýþmanýn amacý, çevresel bir duyarlýlýk ve görevci bir yaklaþýmla, doðal bir malzeme olan 
keçeye dikkat çekmek ve yýllardýr bir alt kültür ürünü olarak daha çok kýrsal kesime hitap eden; 
günümüz beklentilerine cevap vermediði için de yok olma tehlikesi yaþayan geleneksel  keçe 
sanatýmýzýn yeniden canlanmasýna katký saðlamaktýr. 

TAKI TASARIMINDA MALZEME OLARAK KEÇE KULLANIMI

Çevreyle dost, doðal malzemelerden yapýlan her türlü ürünün giderek daha çok raðbet görmesi, 
bu süreçte taký tasarýmcýlarýný da yönlendirmiþtir. Doðal ve esnek bir malzeme olmasý, üç boyutlu 
tasarýmlara olanak  vermesi, renk ve desen alternatifleri sunmasý, estetik görünüþü, keçeyi taký 
tasarýmýnda  tercih edilen bir malzeme yapmýþtýr. Ülkemizde de keçeden taký ve aksesuarlara 
duyulan ilgi giderek artmaktadýr. Günümüzde, geleneksel üretim yöntemlerine dönüþ eðiliminin 
yaný sýra, çevreye daha duyarlý ekolojik tekstil ürünlerine duyulan ilgi, doðal bir malzeme olan 
keçenin de yeniden popülerlik kazanmasýna neden olmuþtur. Bugün keçe, yüzey tekstillerinden 
giyime, aksesuardan heykele, dekorasyondan yalýtýma kadar pek çok deðiþik alanda kullanýlan bir 
malzemedir. 

Keçeye olan ilginin artmasýyla, 1984'de Mary Burkett tarafýndan kurulan “Uluslararasý Keçe 
Üreticileri Derneði”, çeþitli bölgesel gruplar, sergiler, konferanslar, atölye çalýþmalarý ve üç ayda bir 
yayýnladýklarý “Echoes” adlý dergi yoluyla, keçe yapýmýna olan genel katýlýmý arttýrmayý 
hedeflemektedir. Dernek üyeleri bunun dýþýnda, çeþitli ülkelere geziler düzenleyerek geleneksel ve 
modern yöntemleri öðrenmekte ve okullarda keçe yapým etkinlikleriyle bu tecrübelerini 
paylaþmaktadýrlar. Ýnternetin yaygýn kullanýmý sayesinde de, keçe sanatý bugün daha geniþ kitlelere 
tanýtýlabilmekte; dünyanýn farklý yerlerinden keçe sanatçýlarý arasýndaki iletiþim ve bilgi paylaþýmý 
bu alanda yeni ufuklar açmaktadýr.

Son yýllarda ülkemizde de bu alanda yapýlan akademik çalýþmalar, geleneksel üretim 
yöntemlerini sürdüren ustalarla sanatçýlarý bir araya getirmektedir. Böylelikle iki taraflý bir bilgi 

  (8) www. selcukgurisik. com , 07. 03. 2007



alýþveriþi olmakta, sanatçý ve öðrenciler geleneksel yöntemleri öðrenirken, zanaatkarlar da talep 
azlýðý nedeniyle bugün çýkmaza girmiþ keçe üretimini yeniden canlandýracak, modern ve tasarým 
odaklý çözümlere ulaþmaktadýr

El yapýmý keçe, oldukça zahmetli ve zaman alan bir uðraþ olmasýna raðmen, özellikle 
yurtdýþýnda tekstil sanatçýlarý arasýnda büyük ilgi görmektedir. Klasik yöntemlerin dýþýnda bugün, 
“kolaj”, “aplike” gibi tekniklerin yaný sýra, “üç boyutlu keçe tekniði” de yaygýn olarak 
kullanýlmaktadýr. “Ýðne tekniði” ise, hem keçe parçalarýný birbirine tutturmaya, hem de yüzey 
üzerinde farklý desenler oluþturmaya yardýmcý olmaktadýr. Bunun için, keçe yapýmýna yönelik, 
farklý ölçülerde tasarlanmýþ özel iðneler kullanýlmaktadýr.  Bugün ayrýca pek çok keçe sanatçýsý, 
keçeleþtirme iþlemini çamaþýr makinesi kullanarak da yapmaktadýr.

Keçe yapýmýnda kullanýlan iðneler, kullaným amaçlarýna göre farklý ölçülerde üretilmektedir. 
Bu özel iðneler yardýmýyla yün elyaf, önceden hazýrlanmýþ yüzeye eklenebilmekte; yüzey üzerinde 
desenlemenin yaný sýra girinti ve çýkýntýlar oluþturulabilmektedir. Oldukça ince uçlu ve hassas olan 
iðnelerin bu iþlemler sýrasýnda kýrýlmamasý için, iðnenin açý yapmadan dik bir doðrultuda batýrýlmasý 
gerekmektedir. 

Üç boyutlu keçe yapýmýnda bir diðer teknik ise kalýp kullanýmýdýr. Seçilen kalýbýn üzerine ýslak 
vaziyette yün elyafýn sývanmasýyla elde edilen þekil, kurutma iþleminden sonra da biçimini 
korumakta; böylece dekoratif eþyalardan þapka, çanta, vb. aksesuarlara kadar, çok farklý ürün 
gruplarýnýn yapýmýna olanak saðlamaktadýr. Keçe yapýmýnda, renkli hazýr yünler kullanýlabileceði 
gibi, saf yünü ya da bitmiþ parçalarý anilin ve kök boyalarla renklendirmek de mümkündür. En 
yaygýn teknik, suyla dolu bir kabýn içine gerekli miktarda toz boya katarak, yünü bunun içinde 
kaynatmaktýr.

Kolay þekil verilebilmesi, zengin renk alternatifleri sunmasý, doðal ve ekonomik olmasý 
dýþýnda, gümüþ, altýn ve benzeri madenlerle kullanýma da oldukça uygun olan keçe, kuyum sektörü 
tarafýndan bugün ne yazýk ki yeterince kullanýlmayan bir malzemedir. Taký tasarýmýnda, özellikle de 
Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygýn bir þekilde kullanýlan keçe, Orta Asya Türklerinden günümüze 
Anadolu'nun en eski el sanatlarýndan biri olmasýna raðmen ülkemizde taký tasarýmcýlarý ve kuyum 
sektörü tarafýndan henüz hak ettiði ilgiyi görememiþtir. Oysa bugün hat, çini, vb. geleneksel el 
sanatlarýmýz ile pek çok tekstil tekniði, çaðdaþ yorumlar getirilerek kuyumculukta   kullanýlmakta 
ve ilgi görmektedir. 

SONUÇ

Sýkýþtýrma yöntemiyle, elyafýn iç içe geçerek birleþmesinden oluþan keçe; yapýsal özellikleri 
nedeniyle, heykelsi bir üçüncü boyut yaratmaya oldukça elveriþlidir. Bunun yaný sýra, sunduðu renk 
ve desen alternatifleri, geniþ uygulama alanlarý ve diðer malzemelere oranla daha ekonomik olmasý 
nedeniyle, sanatýn deðiþik alanlarýnda da yaygýn olarak kullanýlmakta ; farklý disiplinler arasýndaki 
etkileþim, malzemeden uygulanan tekniklere kadar taký tasarýmlarýna da yansýmaktadýr. 

Lif sanatýnýn, el becerisi gerektiren eski geleneksel teknikleri gündeme getirmesiyle, keçe 
yapýmý gibi teknikler de bir ölçüde eski popülerliklerine yeniden kavuþmuþlardýr. Geleneksel 
yöntemlerle modern tekniklerin iç içe geçtiði bu süreçte, zanaatkarlar ve sanatçýlar arasýndaki bilgi 
alýþveriþi, her iki taraf için de faydalý olmakta; cazibesini yitiren geleneksel el sanatlarýmýza, 
yeniden canlanma fýrsatý sunmaktadýr. Özellikle geleneksel keçe sanatýmýz, yalnýzca kýrsal kesime 
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yönelik üretim yaptýðý ve günümüz beklentilerine cevap veremediði için ekonomik bir darboðaza 
girmiþ; talep azlýðý ve yeni ustalarýn yetiþmemesi nedeniyle de yok olma tehlikesiyle yüz yüze 
gelmiþtir. Oysa,  deðiþimin esas olduðu günümüz þartlarýnda, geleneksel mirasý da koruyarak yeni 
trendlere ayak uydurmak; daha çaðdaþ yaklaþýmlarla ürünlerde tasarýma aðýrlýk vermek 
gerekmektedir.  Böyle bir yaklaþým, her alanda olduðu gibi, Türk kuyumculuk sektöründe de 
markalaþma sürecine  hýz verecektir. 

Ülkemizdeki taký tasarýmcýlarýnýn malzeme olarak keçeyi yeniden gündeme getirmesi, yok 
olmaktaki bu geleneksel el sanatýmýzý canlandýracak; daha geniþ kitleler, özellikle de gençler 
tarafýndan tanýnmasýný ve popüler hale gelmesini saðlayacaktýr. 
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ÖZET 

Teknolojik anlamda dünya genelinde yaþanan hýzlý geliþim ve deðiþime paralel olarak dünya 
milletlerinin öznel kültür deðerleri ve bu kültür deðerlerini var eden yapý taþlarý hýzla deðiþmektedir. 
Yerel bazý kültür deðerleri evrensel niteliðe bürünebilirken bazý yerel deðerler ya tamamen yok 
olmakta yada yaþam mücadelesi vermektedir. Bu süreçte kültür deðerlerinin yok olmasýný önleyerek 
geliþim ve deðiþime adapte edebilen ülkeler dünya sahnesindeki ömürlerini asimile olmadan daha 
saðlam temeller üzerinde sürdürebilmektedirler. Bu baðlamda bu geliþimden Türkiye de kendine 
düþen payý almýþtýr. Kültür deðerlerimizden bazýlarý yok olarak yerini ithal kültür deðerlerine 
býrakýrken bazýlarý da yok olmakla yüzleþmektedir. Kültür deðerlerimizin gelecek nesillere 
aktarýlmasýnýn Türkiye'yi güçlü bir ülke olarak geleceðe taþýyacaktýr. Bu kültür deðerlerimizden 
biriside Türkiye kuyumculuðuna ait Eskiþehir bölgesine has bir tel iþleme tekniði olan cebedir. Cebe 
Trabzon hasýr örücülüðünü andýrsa da Trabzon hasýr örücülüðü elde örme diyebileceðimiz bir 
teknikle yapýlýrken cebe iþlemeciliðinde bu tekniðe özgü geliþtirilmiþ bir tezgâhta dokunmaktadýr. 
Bitmiþ ürün görsel açýdan zenginliði ürünü bilenler tarafýndan talep edilmesini saðlamýþtýr. Fakat 
cebe iþlemeciliðini bilen ustalar tarafýndan rakip olur düþüncesiyle öðretilmemesi bu tekniðin 
öðrenilerek yaygýnlaþmasýný kýsýtlamýþtýr. Türkiye kuyumculuðuna ait bu kültür deðerimizin yok 
olmamasý ve yaygýnlaþmasý için mutlaka gelecek nesillere aktarýlmalýdýr. Bu bakýþ açýsýyla 
araþtýrmada Eskiþehir cebe iþlemeciliðinin geçmiþten günümüze durumu incelenerek ürünün yapým 
aþamalarý üzerinde durulmuþtur. Konu bu çerçevede tartýþýlmaya çalýþýlarak konuyla ilgili öneriler 
sunulmuþtur.

Anahtar Kelimeler: Kuyumculuk, Cebe Ýþlemeciliði, Anadolu, Tasarým

Study On Eskisehir Cebe Handwork One Of The Traditional Techniques 
Of Turkish Jewelery

ABSTRACT

In parallel with fast technological development and change experienced all around the world 
subjective cultural values and building stones constructing these values change in a very speedy 
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way, too. While some local cultural values can adapt to international quality, some either disappear 
completely or struggle to breathe. In this process the countries which prevent their cultural elements 
from disappearing and are capable of adapting to development and change can sustain their roles on 
the world stage on stronger basis without being assimilated. Within this context, Turkey has also 
taken its share from this development. While some of our cultural values die out giving their places 
to foreign cultural values, some are about to die out. Transformation of our cultural values to the next 
generations will carry Turkey to the future as a strong country. One of these cultural values is cebe 
handwork, a filigree technique special to Eskisehir region. Although pocket filigree reminds us of 
Trabzon matting, it is woven in a loom made for this technique while Trabzon matting is handmade. 
The product woven completely is so beautiful that people who knew it claimed it. However, pocket 
embroidery was not taught by the experts just because they considered that the ones they teach 
would be rivals, which restricted its extension. But it must be conveyed to next generations so that 
this cultural value belonging to Turkish jewelry does not disappear and spread. With this point of 
view, in this study the history of Eskisehir cebe handwork was analyzed and the production stages 
were mentioned. The matter was discussed within this framework and some suggestions applicable 
to the matter were made.

Key Words:Jewelry, Cebe, Handwork, Anatolia, Desing

1. GÝRÝÞ 

Geçen yüzyýllar süresince Anadolu dünyanýn geliþimine yön veren tüm kültürlerin uðrak yeri 
olmuþ kimi zamanda kültürlerin doðduðu yaþatýldýðý ve dünyaya açýldýðý ana merkez olmuþtur. 
Kültürlerin harmanlandýðý Anadolu coðrafyasýnda nerdeyse milletler ve kültürler birbirine karýþmýþ 
ve kendine özgü bir kültür ortaya çýkmýþtýr(Þekerci, 2008). Anadolu da yaþayan tüm medeniyetlerin 
varlýklarýný geçmiþ kültürlerin üzerine inþa etseler bile dinsel kaygýlar, sosyal yaþam ve jeolojik 
þartlar doðrultusunda kendilerine özgü oluþturduklarý özgün tasarýmlar tüm alanlarda olduðu gibi el 
sanatý ürünlerde de ayýrt edici özellikleriyle kendini göstermektedir(Araz, 1985). El sanatlarý 
Anadolu'nun çeþitli bölgelerine göre özel bir karakter taþýr. Bir ülkenin kiþisel zevkini ve tarihini 
yansýtan canlý ve anlamlý belgelerdir. Milletlerin geçmiþlerini geleceklerine baðlayan kültürünü ve 
kültürü içinde oluþan geleneksel el sanatý milletin geçmiþine ýþýk tutmakta günümüzde gelecek 
kuþaklar arasýnda bað kurmada önemli rol oynamaktadýr. Geleneksel el sanatlarý yüzyýllardýr büyük 
bir çeþitlilik içinde insanlarýn duygularýný sanatsal beðenilerini de aktarma aracý olmuþtur(Kahveci, 
2000). Zamanla ticaretin yaygýnlaþmasýna ve diðer etmenlere baðlý olarak hammaddeler ve 
dolayýsýyla el sanatý türleri de çeþitlenmiþ, fakat yöre ve ünlendiði el sanatýnýn üretimi varlýðýný 
korumuþtur(Aktan, 1989). Baþlangýçtan günümüze el sanatlarý kapsamýnda maden iþlemeciliðinin 
önemini hiç kaybetmediði bilinmektedir. Maden iþlemeciliðinin önceleri bir ihtiyaçken zaman 
içerisinde bir sanat haline dönüþtüðü ve farklý amaçlara hizmet ettiði görülmüþtür. Bu geliþimsel 
süreç kültür ve el sanatlarý beþiði Anadolu'yu maden iþleme sanatýnýn da merkezi durumuna 
sokmuþtur. Anadolu dünya kuyumculuðunun doðum yeri sayýlabilir. Ýlk örnekleri tunç çaðý eserleri 
arasýnda yer alýp günümüzden beþ bin yýl öncesine kadar uzanan bir zaman dilimi içinde yer alan 
þaheserler bu topraklarda yaþamýþ sanatçýlar tarafýndan hazýrlanmýþtýr(Kýrtunç, 1990). Anadolu'da 
yöre özgü olarak ortaya çýkmýþ maden sanatlarý içerisinde deðerlendirdiðimiz kuyumculuk 
ürünlerinden bir tanesi de Eskiþehir cebe iþlemeciliðidir.



2. AMAÇ VE ÖNEM

Bu araþtýrmanýn amacý kuyumculuk tekniklerinden Eskiþehir cebe iþlemeciliðinin geçmiþten 
günümüze durumunu ortaya koyarak yapým aþmalarýnýn incelenmesi amaçlanmýþtýr. Bu amaç 
doðrultusunda Eskiþehir cebe iþlemeciliðinin tarihsel geliþiminden günümüzdeki durumuna kadar 
ve yapým aþamalarýna kadar bugüne kadar literatürde yer almayan yeni verilerin alan çalýþmasý 
yapýlarak elde edilmesi açýsýndan bunun la birlikte sanatýn yaþatýlýp yaygýnlaþtýrýlmasýna katký 
yapacaðý düþünüldüðünden önemlidir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araþtýrmanýn materyalini en genel hatlarýyla Eskiþehir cebe iþlemeciliði oluþturmaktadýr. 
Literatür taramasý sonucunda, araþtýrmayý oluþturacak veriler elde edildikten sonra Eskiþehir'de alan 
araþtýrmasý yapýlmýþ, görüþme formu hazýrlanarak sanatla ilgili kiþilerle görüþülerek de veriler elde 
edilmiþtir.

4. BULGULAR

4.1. Eskiþehir Cebe Ýþlemeciliðinin Tanýmý, Tarihi, Günümüzdeki Durumu

Cebecilik altýn ve gümüþle özel bir tezgâhta yapýlan bir çeþit özel tel dokuma tekniðidir. Bilezik 
ve boyunluk türlerinde üretilmektedir. Bu teknikle yapýlan ürünlerin üstten görünüþleri çavuþ 
armasýný andýrýrken alttan görünüþleri düz bir kumaþý andýrmaktadýr(Altay, 2009).

Sanat Eskiþehir'in Sivrihisar ilçesinde hayat bulmuþtur. Eskiþehir Sivrihisar bölgesinin geçmiþi 
M.Ö. 3500 yýllarýna kadar dayanmaktadýr(Vikipedi, 2009).  Yöre ile özdeþleþmiþ Eskiþehir 
Sivrihisar cebesinin temelde yapýmýna baþlanmasý ile ilgili olarak bilinen tarihi günümüzden 
200–240 yýl öncesine kadar dayamaktadýr(Uðural, 2009). ''Ali Cevadýn Memalik-i Osmaniye'nin 
Tarih ve Coðrafya Lügati''nde 19. yüzyýlda bu bölgede altýn ve gümüþ tellerden iþlenmiþ bileziklerin 
üretildiðini söylemektedir. Günümüzde sanatý tek tük yapan kalmýþtýr.(Atasay, 2004). Cebe 
iþlemeciliðini babasýnýn bir ermeni ustadan,  kendiside babasýndan öðrenen yöredeki ustalardan 
Enver Bingül'ün verdiði bilgilere göre Eskiþehir Sivrihisar cebesi 1850'lerde bu bölgeye yerleþip 
burayý ticaret merkezi olarak kullanan Ermenilerin tasarladýðý özel ziynet eþyasýdýr(Bingül, 2009). 
1917 yýlýna kadar bu bölgede varlýlarýný sürdürmüþ Ermeni ustalar bu teknikle yapýlan diðer 
ürünlerden ziyade Eskiþehir Sivrihisar Bileziðini ortaya çýkarmýþlardýr. Eskiþehirli kuyumcu 
ustalarýndan Ýbrahim Alkara Eskiþehir'le özdeþleþmiþ bu ürünün,  günümüzde daha çok turistik 
amaçlý tercih edildiðini söylemektedir(Kolkýr, 2007). Bununla birlikte bu teknikle yapýlmýþ ürünün 
görsel zenginliðini bilip tanýyanlar tarafýndan tercih edildiði de görülmektedir(Gürol, 2009). Jival 
kuyumculuðun sahibi Hakký Sezer'in babasý Kamil Sezer tarafýndan cebenin yapýmýnýn annesine 
öðretilerek annesi tarafýndan evde yapýlmasý(Altay, 2009) Trabzon bölgesindeki hasýr örgünün 
üretimine benzer olarak, bölgede geçmiþte evde kadýnlar tarafýndan da cebe üretimin yapýldýðýnýn 
bir göstergesi olabilir. Eskiþehir Sivrihisar cebesi Eskiþehir baþta olmak üzere çevre bölgelerde 
evliliklerde Sivrihisar küpesi ile birlikte istenen ziynet eþyalarýnýn olmazsa olmazlarýndandýr. 
Bölgeye ait bu ürünün talebi 1990 öncesine kadar Sezer kuyumculuðun imalatý ile karþýlanýrken 
ürüne olan talep düþüþüyle bölge dýþýnda üretim bitmiþtir. Günümüzde sanat bölge birkaç usta 
tarafýndan sürdürülmektedir. 
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4.2. Eskiþehir Cebe Ýþlemeciliðinin Yapým Aþamalarý

Eskiþehir Sivrihisar cebesi altýn veya gümüþ tellerden oluþturulan bir tel dokuma tekniðidir. 
Ürünün ilk örnekleri bilezik türündedir (Þekil 1).

4.2.1. Cebe Yapým Aþamasýnda Kullanýlan Araç Ve Gereçler 

Cebe yapýmýnda 55 mikron kalýnlýðýnda altýn veya gümüþ tel ve cebe dokumacýlýðý için 
tasarlanmýþ özel bir tezgâhta yapýlmaktadýr. Tezgah yarým cm eninde 4 adet çelik telden ve bu telleri 
gerdirmeye yarayan karþýlýklý 4 er adet vidadan oluþmakta dýr. Bu karþýlýklý 4 er vida karþýlýklý birer 
adet plakaya takýlýdýr. Bu iki plakada herhangi bir demir parçaya sabitlenmiþtir (Þekil 1,2).

Þekil 1. Eskiþehir Sivrihisar Cebesinden Bilezik

Þekil 2. Cebe Dokuma Tezgâhý Þekil 3. Cebe Ütüsü 

Dokunan cebeyi düzeltmek içinde ütü diye tabi edilen bir çelik malzemeye ihtiyaç vardýr. 

4.2.2.Cebe Yapýmý Ýþlem Basamaklarý

1. Düz þekilde 55 mikron tel tezgâha baðlý dört telden bir alt bir üst þekilde dokuma yapar gibi 
12 sýra dokunur.

2. Tezgâhýn yüzü bize dönük olacak þekilde soldan baþlayarak saða doðru çelik telleri 1, 2, 3, 4, 
diye numaralandýrdýðýmýzý düþünülünce. dokumada 12. sýrayý oluþturan tel çelik 4 sýrada bitecektir 
(Þekil 4).

3. 4. çelik telin üzerin 13 sýraya baþlanýr. Gümüþ tel 3. çelik telin altýndan geçirilir.

4. 12. sýra dokunan telin 2. çelik tel üzerindeki 1. sýra telin en üstüne verev yapýlýr.

5. 1.sýradaki çelik telin üzerindeki 1.sýradaki ve 2. sýradaki gümüþ telin ortasýndan arkaya 
doðru geçirilir.



6. Arkadan çýkarýlan bu tel en alttaki 12. gümüþ telin altýndan geçirilerek 2. sýradaki çelik telin 
altýndan geçirilir (Þekil 5).

7. Alttan geçilen bu tel 3. sýradaki çelik telin üzerindeki 12 telin en üstüne gelecek þekilde verev 
çekilir.

8. Verev telin ucu 4. sýradaki çelik telin üzerindeki 1. ve 2. sýradaki gümüþ telin arasýndan 
arkaya doðru geçirilir.

9. Arkadan çýkarýlan bu tel en alttaki 13. gümüþ telin altýndan geçirilerek 4. sýradaki çelik telin 
altýndan geçirilir.

10. sýradaki çelik telin üzerinden 3. sýradaki çelik telin altýndan atýlan gümüþ tel verevin soldan 
2. sýrasýný oluþturmak üzere dokumaya buraya kadar verilen iþlem her defa bir alttaki boþluktan 
geçecek þekilde iþlem sýrasý tekrarlanýr
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Þekil 4. Cebe Dokunmasý Ýþlem Basamaklarý

Þekil 5. Cebe Dokunmasý Ýþlem Basamaklarý
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11. Cebe istenilen boyuta gelinceye kadar tel geçirme ve saðdan ve soldan verev iþlemi 
tekrarlanarak arttýrýlýr (Þekil 6).

Þekil 6. Cebe Dokunmasý Ýþlem Basamaklarý 

12. Dokuma esnasýnda dikkat edilecek en önemli nokta her çelik telin üzerine atýlan gümüþ 
tellerin verev olarak ve çok sýký olarak devam etmesi gerekmektedir.

13. Dokunan cebe tezgâhýn üzerinde iken tavlanýr ve çelik teller tezgâhtaki vidalarýndan 
çýkartýlarak Cebe dokumasý çelik telleri içerisinden çekerek kurtarýlýr.

14. Tezgâhtan kurtarýlan Cebenin daðýlmamasý için iki uç taraftaki teller seri þeklinde kaynakla 
sabitlenir.

15. Eðer bilezik deðil de kolye yapýlacaksa ayný dokumadan 2 adet olmasý gerekmektedir.

16. Tezgâhtan kurtarýlan cebe özel aletiyle üzerinden gidilerek düzlenir. Buna ütülemekte 
denmektedir (Þekil 7).

Þekil 7. Cebe Dokunmasýnýn Ütüleme Ýþlemi



17. Bilezik ve kolye için talep veya ustanýn beðenisine göre menteþeli klips yapýlýr (Þekil 8).
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Þekil 8.Cebe Ýçin Klips

18. Menteþe türü klipsler bilezik için iki uça montelenerek bilezik için kaynatma iþlemi 
tamamlanýr

19. Eðer kolye yapýlacaksa boyunun arkasýna gelecek iki uça menteþeler montelenir.

20. Kolyede göðüs kýsmýna gelen ön tarafýnýn iki cebe ucu verev þekilde kaynatýlarak sabitlenir 
(Þekil 9).

Þekil 9. Cebe Ýçin Klipsin Montelenmesi
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21. Kaynaklý birleþim yerlerini yok etmek için yine talebe veya ustanýn beðenisine göre ayna 
diye tabir edilen kaynak yerlerini kapatýcý parçalar düz astardan, taþlý, telkari vb þekillerde 
hazýrlanarak cebeye montelenerek kolye için kaynaklama iþlemi tamamlanýr (Þekil 10).

Þekil 10. Telkari Örnekli Ön Taraftaki Aynanýn Hazýrlanmasý

22. Kaynak iþlemi biten kolye veya bilezik cebe asite atýlarak fýrçalanýr.

23. Ürün cilalanarak üretim iþlemi tamamlanýr (Þekil 11,12).

Þekil 11. Cilalama Ýþlemi Þekil 12. Bitmiþ Cebe Bilezik ve Kolye Örneði

Þekil 13. Cebe Kolye ve Bileziklerde Deðiþik Klips Uygulamalarý



5. SONUÇ VE ÖNERÝLER

Araþtýrma da elde edilen veriler deðerlendirildiðinde sonuç olarak;

Eskiþehir'in Sivrihisar yöresinde doðan cebe yörenin adý ile özdeþleþmiþ özgün kuyumculuk 
ürünlerindendir.

Araþtýrmada cebenin yapým aþamalarý tespit edilmiþtir.

Cebeli ilk yapýlan ürünün bilezik olduðu yörede yapýlan araþtýrmada kuvvetli kanýdýr. 

Cebe ürünlere talep önceki yýllarda iyi seviyedeyken Ýstanbul'da üretim yaptýrýlarak bölgeye 
ithalat yapýlýrken talebin günümüzde düþmesiyle üretim bölgede birkaç usta tarafýndan devam 
ettirilmektedir.

Cebe üretimi ile bölgede yapýlan araþtýrmada kadýnlarýn bu dokumayý evlerde de yaptýðýna dair 
kuvvetli kanýtlara ulaþýlmýþtýr.

Cebe dokumacýlýðý baþlangýcýnda Ermeni ustalar tarafýndan ortaya çýkartýlmýþken daha sonra 
yöredeki Türk ustalar tarafýndan yapýmýna devam edilmiþtir. 

Cebeli bilezik ve kolyeler yörenin geleneksel takýsý olmuþ ve ziynet eþyasý olarak evliliklerde 
talep edilir hale gelmiþtir.

Cebeli ürünlerin yörede talebin düþmesi üretimin Sivrihisar'da ve Eskiþehir merkezde sýnýrlý 
olarak atölyelerde hatta çoðu zaman talebe göre sipariþ usulü ile üretildiði görülmüþtür. Ayrýca 
Turistik amaçlý veya bir þekilde ürüne rast gelmiþ olanlar ürünün verev üretimden doðan görsel 
zenginliði sebebiyle talep edilmektedir.

Cebe ürünlerin tanýtýmýn yapýlamamasý ürünün üretiminin düþmesine ve dar bir alana 
sýkýþmasýna neden olmuþtur.

Cebe üretimini bilen ustalarýn rakip olur düþüncesi ile imalat aþamalarýný göstermemeleri 
talebin düþmesine baðýntýlý olarak ürünün üretiminin yaygýnlaþmasýný ileri aþamada da tanýnamama 
nedeniyle talep daha da düþtüðü için yok olma riski taþýmaktadýr. 

Öneriler

Cebe dokumacýlýðýnýn yaþatýlýp yaygýnlaþtýrýlmasý için bu ürünün yapýmý ile ilgili olarak ilgili 
kültür ve halk eðitim kurumlarýnca kurslar düzenlenmelidir.

Cebe dokumacýlýðýnýn tanýtýmýna yönelik olarak bölge valiliði ve kültür bakanlýðý tanýtýcý yazýlý 
yayýnlar yapmalýdýr.

Görsel medya aracýlýðýyla cebe dokumanýn tanýtýmýna yönelik görsel yayýnlar yapýlmalýdýr.

Cebe dokumasý ile ilgili olarak sektörel firmalar cebe dokumasýnýn kullanýldýðý çaðýn kültür 
anlayýþýný uygun kreasyonlar hazýrlayarak Anadolu'ya özgü hem bu kültür deðerinin hem tanýtýmýna 
hem de yaygýnlaþarak yok olmaktan kurtulmasýna katký yapmalýdýrlar.

Eskiþehir Sivrihisar bölgesinde eskiden olduðu gibi kadýnlarýn üretime dahil edilerek ekonomik 
gelir elde etmelerine olanak saðlayacak yetiþkin eðitimine yönelik projeler oluþturularak diðer 
baðlamda sanatýn yaygýnlaþmasýna katký yapýlmalýdýr.

Kuyumculukla ilgi oda ve dernekler Anadolu'ya özgü kuyumculuk deðerlerimizden bu ürünün 
yok olmasýný önlemek adýna çeþitli projeler üreterek cebe dokumacýlýðýnýn yok olmaktan 
kurtulmasýna katký yapmalýdýr.
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ÖZET

Anadolu kadýnýnýn yaþantýsýnda, alýþkanlýðý sayýlabilecek takýlarý, genellikle süslenme amaçlý 
olarak kullanýlmýþtýr. Bu takýlarý kimi zaman görsel bir anlatýmýn ifadesi olmuþtur. Her yörede farklý 
isimler almýþ, kendine özgü anlam ve deðer kazanmýþtýr. Konya ili de, takýlarý ve taký takma adetleri 
ile bu yörelerden biridir. 

Bildirinin konusunu “Konya Geleneksel Kadýn Giyiminde Takýlar Ve Taký Takma Adetleri” 
oluþturmaktadýr.

Bilindiði gibi, Anadolu Geleneksel kültürünün bir yansýmasý da tarih boyunca kullanmýþ 
olduklarý takýlardýr. Konya ilinde, ilgi çekici örneklerine rastlanýlan bu takýlarýn incelenmesi ve taký 
takma adetlerinin belirlenmesi amacýyla konu seçilmiþtir. Bu yörenin, halk kültürünün tanýtýlmasý 
açýsýndan konu önemlidir.

Konu, Konya il merkezindeki müzelerden, koleksiyonerlerden ve evlerden bulunan taký 
örneklerinin incelenmesi ve araþtýrma metnine alýnmasýyla sýnýrlandýrýlmaktadýr.

Araþtýrma; yazýlý kaynaklarýn taranmasý, alanda yapýlan gözlem sonuçlarýnýn bulgulara 
eklenmesi ve metnin oluþturulmasý ile yön bulmaktadýr. Bulgularýn görsel kaynaklarýný; araþtýrma 
gezilerinden, müze ve koleksiyonerlerden elde edilen fotoðraflar oluþturmaktadýr. Sözlü 
mülakatlardan elde edilen bilgiler deðerlendirilerek metne eklenmeye çalýþýlmýþtýr. Bu takýlardan 
günümüze ulaþabilen örneklerinin belirlenmesi ve korunmasý öneriler arasýnda yer almaktadýr. 
Sözlü kaynaklarýn ifadelerinden edinilen bilgiler doðrultusunda, taký takma adetlerinin günümüzde 
sürdürülmeye çalýþýlmasý, Konya geleneksel kültürünün yaþatýlmasýna katký saðlamasý bakýmýndan 
deðer kazanmaktadýr.

Jewellery And Jewelery Wearing Traditions On

Traditional Konya Women Clothing

ABSTRACT

In the life of Anatolian women, jewelery can be considered as habit, is used as decking 
purposes. This jewelery was sometimes an expression of a visual description. It takes different 
names in every region, has its own meaning and value. Konya province is also one of this region with 
its jewelery and jewelery wearing traditions.
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As it is known, also one of the reflection of Anatolia Traditional cultures is their jewelery have 
used throughout history. In Konya province,subject was chosen so as to examine this jewelery found 
interesting samples and determine jewelery wearing traditions. Subject is important in terms of 
promoting the culture of public of this region. 

The subject is limited by examined the samples of jewelery found in the museums in central 
Konya province, collectors and homes and taken to the research text.

Research consists of scanning of printed sources, attached to the observation results and the 
creation of text. The photographs get from research tours, museums and collectors form the visual 
resources of results. The information obtained from the oral interview assessments was to be added 
to the text by evaluating. It was amoung recommendations to be determined and protected the 
samples from this jewelery can be reached present day. Oral statements from the source of 
information, tried to carried on jewelery wearing traditions comes into value in terms of making 
contribution to improve the traditional Konya cultural life.

GÝRÝÞ

Ýnsan yaþantýsýnýn sosyal evreleri olarak bilinen ve zamanla gelenek olarak tanýmlanan törenler, 
halk kültürünün öðelerini oluþturmaktadýr. Bu törenler, bireyin doðumundan itibaren yaþam 
sürecine eklenen ve anlam kazanan özel günler olarak yaþanmaktadýr. Özel günlerde giyilen 
kýyafetler, takýlan takýlar ve süsler, Anadolu da ilgi çekici görsel zenginliklere sahiptir. Bu 
zenginlikler her yörede farklý anlama gelmekte ve deðer kazanmaktadýr.

Takýlar tarih boyunca insanlarýn vazgeçemediði süslenme unsurlarý arasýndadýr. Ýnsanlar 
giydiði kýyafetlerinin tamamlayýcýsý, inançlarýnýn göstergesi, zenginliðinin belirteci olarak takýlara 
çeþitli anlamlar kazandýrmýþ ve kullanýlmýþtýr.

Konya ili de, halk kültürünün etkilerini geleneksel olarak geçmiþten günümüze taþýyabilen ve 
yaþatabilen bir yapýya sahiptir. Geleneksel kadýn giyimlerinde takýlar ve taký takma adetleri ile bu 
yapý tanýtýlmaya çalýþýlacaktýr. 

Bildirinin konusunu; “Konya Geleneksel Kadýn Giyiminde Takýlar Ve Taký Takma Adetleri” 
oluþturmaktadýr.

Konya da ki geleneksel kadýn kýyafetleri ve bu kýyafetlerin giyildiði özel günlerin tanýtýlmasý ve 
tamamlayýcýsý niteliðindeki takýlarýn ve taký takma adetlerinin tanýnmasý amacýyla konu seçilmiþtir. 
Konya halk kültürünün tanýtýlmasýna katký saðlamasý bakýmýndan konu önem kazanmaktadýr. 

Konu ile; Konya il merkezinde günümüzde de kullanýlan geleneksel kadýn kýyafetleri ve takýlarý 
ile taký takma adetleri tanýtýlmaktadýr. Ýl sýnýrlarý içinde yer alan, görülme sýklýðý ve etkilenmeler 
nedeniyle yakýn yöreler bildiri kapsamýna alýnmaya çalýþýlmýþtýr. 

Araþtýrma verilerinin toplanmasýnda öncelikle, literatür taramasý yapýlarak ilgili yayýnlar tespit 
edilmeye çalýþýlmýþtýr. Araþtýrmada verilerin çoðunluðu araþtýrmacýlarýn gözlem ve incelemeleri 
üstünde yoðunlaþmaktadýr. Konya müzelerinde bulunan takýlardan, fotoðrafçýlarýnda bulunan film 
arþivleri ve eski fotoðraflardan, kaynak kiþilerde bulunan kýyafet ve taký örneklerinden görsel 
kaynaklar oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr. Araþtýrma verilerinin analizinde mülakatlardan, gözlem ve 
incelemelerden elde edilen veriler, araþtýrmacýlar tarafýndan deðerlendirilerek sonuç ve öneriler 
kýsmýnda sunulmaya çalýþýlmýþtýr Bu çalýþmalar sonucunda bildirinin metni yazýlmýþtýr.



Konya Geleneksel Kadýn Giyimleri

“Konya kadýn giyimlerini giyiniþ þekillerine ve giysi çeþitlerine göre iþlik ve þalvarlar, cepken 
ve þalvarlar, mýhlama entariler, kürklü etekçe ve entariler olmak üzere dört ayrý sýnýfta incelenmiþtir. 
Konya kadýný ev içinde ve ev dýþýnda giyimine özen göstermiþ, evde sade ev içi günlük giysilerini, 
ziyaretlerinde ve özel günlere ise kiþilik (ev dýþý) giysilerini giymiþtir. Konya yöresi giyiminde 
çeþitli olaylar akýmlar ve kültürlerden etkilenmiþtir. Bugün Konya'nýn merkez mahallesi 
konumunda olmasýna raðmen Sille etnografik açýdan Konya'dan ayrý, kendisine has bir özellik 
göstermektedir. Bu farklýlýðýn geçmiþte Sillede yaþamýþ farklý kültürlerin etkisinden kaynaklandýðý 
söylenebilir. Sille'nin diðer etnografik deðerlerinde olduðu gibi giyim kuþamda da Konya ile 
arasýnda belirgin farklýlýklar bulunmaktadýr. Bununla beraber Konya merkeze yakýn diðer mahalle 
ve kasabalarýn giyim kuþamlarýnda Sille'de olduðu gibi çok belirgin farklýlýklar görülmemektedir” 
(Kýlýnç.,N.2008) .

“Konya kadýnýnýn günlük giyimi denilince akla gelen ev içi giysileridir. Ev içinde iþ yaparken 
ve evde dolaþýrken giydiði giysi iþlik ve þalvardýr. Bu giysi ayný cins kumaþtan yapýlmýþtýr. Giysi ile 
birlikte çevre, yemeni kullanýlýr. Ev içinde fazla süs ve ziynet eþyasý kullanýlmamaktadýr. Ýþlik ve 
þalvar genellikle çizgili kumaþlardan yapýlmaktadýr” (Sezgin.,M.1985).

Konya Geleneksel Kadýn Giyiminde Takýlar

Konya geleneksel kadýn giyiminin takýlarý; düðün ve özel günlerde kullanýlanlar ile günlük 
kullanýlan takýlar olarak sýnýflamak mümkündür. Bu takýlar;

Altýn liralý saç baðý; Konya il merkezinde Sille kasabasýndan gelerek yerleþen halk tarafýndan 
geçmiþte olduðu gibi günümüzde de özel günlerde giyilen “etekçe” ve “kürklü etekçe” kýyafetinde 
kullanýlan bir giyim ve taký parçasýdýr.

Bir kumaþ çember üzerine dikilerek sabitlenmiþ, örgülü saçlarýn üzerine tutturulan altýn 
liralardan oluþmaktadýr. Altýn penez veya liralarýn sayýsý her örgüde oniki veya onbeþ 
olabilmektedir. Bu saç, baþa takýldýktan sonra üzerine fes takýlmaktadýr. 

Gül küpe; Gül þeklinde form verilmiþ altýn küpe. Sözlü mülakatlar elmas gül küpe ve altýn gül 
küpe olarak tanýmlamaktadýr. Altýn gül küpenin orta yerleri çoðunlukla incilidir. Ýncili küpe olarak 
da bilinmektedir. Gül küpe, gül yüzük ikili takým olarak kullanýlmýþtýr.

Güðümlü küpe; Geçmiþte su kabý olarak kullanýlan bakýr güðümlere benzerliðinden bu isimle 
bilinmektedir. 

Sikke küpe; Çakma olarak da tanýmlanan bu küpeler Mevlevi takýlarý arasýnda yer almaktadýr. 
Üzerinde ki verev çizgiler ve bombeli görünümü güðümlü küpeden ayýrt edilmesini saðlamaktadýr.

Top inci; Ýnci tanelerinin naylon ip üzerine geçirilmesi ile bir dizi inci oluþmaktadýr. On iki adet 
dizi bir araya getirilip baðlanarak adýna bir top inci denilmektedir. 

 Her dizi üzerinde inci aralarýna geçirilen iki adet mercan bunmaktadýr. Sözlü mülakatlardan 
edinilen bilgilere göre; “inci dizdirme” nin, damat ailesinin maddi durumunu nitelediði 
öðrenilmektedir. 

Beþibiyerde; beþ adet büyük altýn liranýn bir ip veya kýrmýzý kordela üzerine belirli aralýklarla 
dizilmesinden oluþan boyun takýsý. Beþibiyerdeler top incinin altýndan sýralý olarak görünmektedir. 
Beþibiyerdeler geçmiþte; Mahmudiye, Aziziye ve Reþadiye olarak da tanýmlanmaktadýr.

Seksenlik veya Kater; seksen adet Mahmudiye, Reþadiye veya Aziziye büyük lira altýnlarýn, 

- 118 - 

1st International Jewellery - Jewellery Design and Education Symposium, 26 - 28 June 2009, Aydin



- 119 - 

I. Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2009, Aydýn

þerit kumaþ bez üzerine alt alta gelecek þekilde dikilmesi ile oluþan boyun takýsý. Altýn lira sayýsý 
seksenin üzerinde ve birkaç sýra halinde boyundan göðüs üzerine sarkarak dizilmiþse “kater” adýný 
almaktadýr. Sünnet çocuklarýna da kater takýlmaktadýr.

Köstekli saat; boyna asýlarak kullanýlan ve zincir ucuna takýlan saat.Göðüs üzerinden sarkacak 
zincirin boy ölçüsünü ayarlamaya yarayan hareketli bir sürgünün bulunduðu köstekli saat göðüs 
üzerinde veya bele dolanan zýppa üzerine iðne ile tutturulmuþtur. Sürgü üzerleri tuðralý veya mineli 
desenlerle süslemelidir. 

Kemerler;

Kemerler tosbalý, fiþekli, bademli olarak isimler almaktadýr. Yörede kaplumbaðaya tosbaa 
denilmektedir. Tosbaalý kemerler bombeli ve üzerleri deðerli taþlarla süslü iki büyük tokadan ve bu 
tokalarý birleþtiren küçük kancalý orta anahtar göbeðinden oluþmaktadýr. Tokalar, enli el dokumasý 
simli þerit kumaþlar üzerine tutturulmuþtur. Bu kumaþlara verilen fazlalýk pay ile istenilen ölçülerde 
ayarlanabilmektedir.

 Fiþekli kemerler ise tokasý tek parça fiyonk þeklinde telkaridendir. Tokanýn altýndan sarkan 
helezon veya burgulu süslemelerden dolayý fiþekli olarak tanýmlanmaktadýr. Bazýlarýnda küçük bir 
tabanca formu süs olarak tokadan sarkmaktadýr.

Bademli kemerler; badem þeklinde form verilmiþ iki tokadan oluþmaktadýr. Daha çok ucu 
kývrýk bir yapraða benzeyen badem tokalar üzerinde kabartma desenler ve deðerli taþlarla süsler 
görülmektedir. Tosbaalý kemerler gibi tokalarý enli kumaþ üzerine dikilmiþtir. 

Bilezikler; Bilezikler anahtarlý kelepçe olarak tanýmlanmaktadýr. Beþli olarak da bilinmekte ve 
bu sayýlarda bileklere takýlmaktadýr. Etekçe kýyafetinin kollarý özellikle yýrtmaçlý yapýlarak 
kollardaki bileziklerin görünmesi saðlanmaktadýr.

Konya Geleneksel Taký Takma Adetleri

Konya öel günlerinden özellikle düðün adetlerinde taký takmak önemlidir. Kýz isteme ve söz 
takma adeti ile baþlayan merasimler düðün sonrasýnda da devam etmektedir.

“Mihir konuþulur, kýz babasý istediklerini söyler. Mesela; bir top inci, bir çift gül küpe, bir gül 
yüzük, bir çift altýn bilezik, bir altýn kordon, saçýna yüz sandýklý altýn, üç takým esvap, bir fes iðnesi 
gibi.” Konya düðünleri çeþitli aþamalar geçirdikten sonra býrakýntýlý ve taç açmalý düðünlerle 
sonuçlanýr. Bu iki tür düðünden birini seçmek biraz da ailenin ekonomik durumu ve sosyal çevresi 
etki eder. Çýkýntýlý düðünlerde eðlence devam ederken gelin kýzýn babasýnýn yaptýrmýþ olduðu 
çýkýklýk elbisesi giydirilir, baþýna duvak denilen ince telleri konulur. Bunlarýn üzerine elmaslarla, 
türlü türlü oyalarla süslenmiþ hotoz giydirirler. Gelin telleri omuzdan aþaðýya doðru sarkýtýlýr. Gelen 
misafirler býrakýntý için çaðrýlýr, altýn takýlar takýlmaya baþlanýr. Taç açmasý düðünlerde yemekli 
olur. Taç açmasý düðünlerde hediyeler býrakýntýlý düðünlerde olanlardan biraz daha aðýrdýr. 
Misafirler hediyelerini giderken verirler. Yemekten önce geline çýkýklýk elbisesi giydirilir. Baþýna 
gelin duvaðý konur, üzerine tastan taç konulur, yanlarýna gelin telleri sarkýtýlýr. Hamam ustasý gelini 
kaynanasýna götürerek, elini öptürür. Kaynana altýn yüzük, beþi birlik veya bir çift kalýn bilezik 
takar. Taç açmasý düðünler daha zengin takýlý ve gösteriþli düðünlerdir (Odabaþý.S.1999).

“Düðün sonunda, yüz görümlüðü olarak damat geline boyun takýsý takar. Bu maddi duruma 
göre deðiþen beþibiyerde, kater veya inci olabilmektedir”(Hafize ÇETÝN ile 10.05.2009 tarihli 
mülakattan).

Yeni doðan çocuklara görme olarak adlandýrýlan hediyeler takýlar olmaktadýr. Genellikle kýz 



çocuðuna taký olarak güðümlü küpe hediye edilmektedir(Emine ÖZ ile 08.05.2009 tarihli 
mülakattan).

Deðerlendirme- Sonuç ve Öneriler

Bilindiði gibi insan yaþamýnýn sözsüz iletiþim göstergelerinden biride kýyafetlerinin yanýnda 
kullanmýþ olduðu takýlarýdýr. Anadolu kadýný günlük yaþamýný ifade ederken yazmasýnda, 
kýyafetinde, yaptýðý iþlemelerde, dokuduðu halýsýnda motifleri renkleri kullanmýþ iletmek 
istediklerini görsel bir þenliðe dönüþtürmüþtür. Yöreden yöreye farklýlýk gösteren veya ortak özellik 
taþýyan kültür tanýklarý sayýlan bu sanat eserlerini tanýmak, tanýtmak, korunmalarý için toplumsal bir 
bilinç geliþtirmek alandaki araþtýrmalarýn temel sebebi sayýlabilir. 

Araþtýrma sonucunda Konya geleneksel kültürüne ve daha önceki araþtýrmalara katký 
saðlayacaðý düþünülen veriler elde edilmiþ ve sunulmaya çalýþýlmýþtýr. Coðrafyasý diðer illere göre 
büyük sýnýrlara sahip Konya ilinde geleneksel giyimler farklýlýklar göstermektedir. Alanda yapýlan 
inceleme ve kaynak kiþi görüþmeleri sonucunda, il merkezinde geleneksel kadýn giyimleri 
farklýlýklar göstermektedir. Öyle ki çok yakýn olmasýna raðmen yerleþim birimleri arasýnda ki 
geleneklerde de farklýlýklar görülmektedir. Bu farklýlýðýn temel nedeni, il merkezine yerleþen 
ailelerin beraberlerinde getirdikleri ve yaþattýklarý gelenekleridir. 

Konya geleneksel kadýn giyimleri ilgili kaynaklarda, günlük kýyafetler ve özel gün kýyafetleri 
olarak iki baþlýk altýnda deðerlendirilmektedir. Geçmiþte kullanýlmýþ günlük kýyafetlerin bir bölümü 
zamana baðlý deðiþimler ve etkileþimler sonucunda, günümüzde özel gün kýyafeti olarak 
deðerlendirilebilmektedir. Genç kýzlar; genellikle parlak dokunmuþ kumaþlardan iþlik ve þalvar 
giymekte, baþlarýna tülbent örtmektedirler. Gül küpe ve inciler yanýnda liralý beþibiyerdeleri taký 
olarak kullanmaktadýrlar. Yeni evli ve orta yaþ kadýnlar etekçe ve kürklü etekçe, cepken ve þalvar 
giymektedirler. Takýlarý geçmiþte olduðu gibi zengin ve gösteriþli olmamakla birlikte altýn yerine 
gümüþ olarak kullanýlmaktadýr.

Ulaþýlabilinen iki sille kýyafeti olan etekçe ve kürklü etekçe üzerinde kaynak kiþi görüþleri 
alýnmýþtýr. Ayrýca il merkezinde nakýþ iþlemeli bindallý giyimli düðün kýyafetlerine de çoklukla 
rastlanmýþtýr. Bu kýyafetlerde köstekli saat ve inciler taký olarak kullanýlmýþtýr. 

Geleneksel kýyafetler özenle saklanmakta ve geçmiþteki düðünlerin yaþatýlmasý amacýyla özel 
günlerde tercih edilmektedirler. Bildiride Konya geleneksel kadýn kýyafetleri ve takýlarý tanýtýlmaya, 
günümüzde de sürdürülen taký takma adetleri hakkýnda bilgi verilmeye çalýþýlmýþtýr. Kýyafetler 
koleksiyonerler ve kaynak kiþilerden temin edilerek fotoðraflanmýþtýr. Kaynak kiþilerle yapýlan 
sözlü mülakatlar sonucunda elde edilen taký takma adetlerinden alýntýlar metne aktarýlmaya 
çalýþýlmýþtýr.

Konya'da kadýnlarýnýn çoðunluðu takýlarýný özel günlerde takmaktadýrlar. Ýnançlarýndan 
etkilenen anlatýmlarýnda ziynet eþyalarýný günlük yaþamda kullanýlmanýn uygun olmadýðýný 
düþünmektedirler. Kendi düðün takýlarýný özenle saklamakta ve özel günlerde kullanmaktadýrlar. 
Çeyiz sandýðý adetleriyle geleneksel kýyafetlerini, incilerini,  kemer ve takýlarýný çocuklarýna 
aktarmalarý günümüzde de devam etmektedir. Takýlar içinde diðer yörelerde ki geleneksel kadýn 
takýlarýnda görülmeyen bir ayrýntý köstekli saatlerdir. Saatler sað beden üzerinde veya zýppa üzerine 
tutturulmaktadýr. Erkek kösteklerindeki zincir ve sallantý süsleri yerine ileri geri hareketli bir sürgü 
ile ayar yapýlmakta ve çengelli iðne formunda bir iðneye sabitlenmiþ olarak kullanýlmaktadýr. Kapak 
üzerleri zarif süslemeler ve tuðralarla bezenmiþtir.

Fotoðraf arþivi bulunan Konya fotoðrafçýlarýndan görsel kaynaklar oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr. 
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Konya geleneksel kadýn kýyafetlerini tanýmlayan fotoðraf arþivleri ve yazýlý kaynaklarýn 
görsellerinden edinilen izlenimler sonucunda takýlarýn benzer özellik gösterenleri deðerlendirmeye 
alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Ayrýca, yapýlan sözlü mülakatlar sonucunda takýlarýn günümüzde kullanýlan 
örnekleri ile tanýmlamalarý da metne aktarýlmaya çalýþýlmýþtýr.

Takýlar tanýmlanýrken alfabetik bir sýra izlenmemiþ, insan bedenindeki kullaným sýrasýna göre 
tanýtýlmaya çalýþýlmýþtýr. Takýlarýn, geçmiþ ve günümüzdeki kullanýmlarýnýn karþýlaþtýrmalarýnýn 
yapýlmasý için Konya kuyumcularýnda bulunan kendi özel koleksiyonlarýndan faydalanýlmýþtýr. 
Madenlerin geri dönüþüm özelliði sebebiyle geçmiþten günümüze aktarýlan örneklerinin sayýsý 
oldukça düþüktür. Geçmiþte kullanýlan takýlar eritilerek yeniden üretilmiþtir. Takýlarýn korunmasý 
için bütün kültür öðelerinde olduðu gibi bilinçlenmeye ihtiyaç duyulmaktadýr.

Günümüzde ise, Konya kuyumcularýnýn büyük kazancý sikke takýlardýr. Mevlana'nýn Konya 
turizmine ve ekonomisine katkýsý büyüktür. Konya kuyumcularý Mevlana serisi olarak 
adlandýrdýklarý takýlarý isteðe göre üretmekte ve satmaktadýrlar. Özellikle sikke formlu takýlar ve 
Mesnevi den alýnan sözlerin yazýlý olduðu takýlar büyük ilgi görmektedir.

Bu çalýþma ile geçmiþte kullanýlan kadýn kýyafetleri ve takýlarýnýn tanýtýlmasýyla Konya 
kültürüne katký saðlanacaðý düþünülmüþtür. Geleneksel giyim ve takýlarýn bu alanda çalýþma yapan 
tasarým dünyasýnda bir bakýþ oluþturacaðý önerilmektedir. Bu takýlarýn yeni tasarýmlarla 
üretimlerinin yapýlmasý tavsiye edilmesinin beðeni toplayacaðý düþünülmektedir.

Konya kuyumcularýnýn ifade ettiði, sahadaki eðitimli iþ gücü ve tasarým alanýndaki açýðýn, 
eðitim kurumlarýnca çalýþmalar yapýlarak desteklenmesi de öneriler arasýndadýr. 
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ÖZET

1453 yýlýnda Ýstanbul'un Fethiyle birlikte kurulan Kapalýçarþý, sadece ticaret ve sanatýn icra 
edildiði bir merkez deðil, ayný zamanda bunlarýn eðitiminin de verildiði alanlar olarak 
kurgulanmýþtý. Esnaf ve sanatkarlarýn oluþturduðu “ahi” birliklerinde, mesleki eðitim, iþbaþýnda 
kalfalar ve ustalar tarafýndan verildi ve hem toplumsal hayata dair eðitimler, hem de mesleki eðitim 
harmanlanarak verilmekteydi. Kuyumculuk mesleði de bu mesleklerin içersinde son derece önemli 
bir yere sahip olup, o dönem uygulanan eðitim disiplini günümüze deðin varlýðýný sürdürmüþtür.

Kuyumculuk eðitimi, uzun ve meþakkatli bir çalýþma süresini kapsamaktadýr. Yine arþivdeki 
kayýtlardan yola çýkýlacak olursa, Ahi birliklerinde kuyumculuk eðitimlerinde kalfalýk süresi, 20 
yýla kadar çýkabilmekteydi. Günümüz koþullarýnda akademik formasyonla yaratýlan ders içerikleri 
bu sürece olumlu yönde etki etmiþ olsa da, özellikle uygulama aþamasýnda istihdam edilen yeni 
mezunlar mesleki kültürün özelliklerinden ötürü ciddi ve zorlu bir adaptasyon süreci 
yaþamaktadýrlar. Bir çok firma, bu süreci kýsaltmak, pratiði arttýrmak adýna kendi bünyeleri 
içerisinde oryantasyon eðitiminden farklý olarak doðrudan uygulamaya yönelik atölyeler 
oluþturmaktalar. 

Ayrýca, sektörün genelinin sanayiye kaymasýndan dolayý özel hassasiyet isteyen mücevher 
tasarýmý daha geri planda ele alýnmak durumunda kalmasýyla kuyumculuk mesleðine gönül vermiþ 
kiþilerin pratiðini arttýrmak, özellikle formel eðitimden geçmiþ olan öðrencilerin sektöre 
katýlýmlarýnda gerekli sektör formasyonunu saðlamak adýna, sektöre ait birim ve tecrübelerimizi 
aktaracak alternatif bir modeli yaratarak sektörün ve kuyumcu adaylarýnýn belli bir noktada 
buluþmasýna dair önemli bir prototip yaratýyoruz.

An Alternative Model To the Jewel Design Education

ABSTRACT

Founded by the conquer of Istanbul in 1453, Grand Bazaar was not only established as a center 
where only trade and arts are performed but also as areas where required educations were given. In 
'ahi' unions created by merchants and craftsmen, vocational education was given by masters and 
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apprantices on duty and both social life experiences education and professional one were included in 
this system. Jewellery business has an extremely important place among these and the educational 
discipline maintained existence until today.

Jewellery education requires a long and hard working period. Again, moving from records in 
archives, in Ahi unions the apprenticeship periods in jewellery educations could be up to 20 years. In 
contemporary conditions, although curriculum created in academic formation influenced the 
process positively, specially newly graduates employed at the application process go through 
serious and difficult adaptation process due to the features of the professional culture. Many 
companies, to shorten this period, to increase the practice, create direct application ateliers different 
from regular orientation educational within their structure.

Also, as the sector generally shifts towards industrialization, jewellery design that requires 
specific susceptibility must be handled in the secondary plan. So, to increase practice of people gave 
their soul to jewelery profession, to enable the sector formation needed to include students specially 
coming from formal education in the industry, we create an alternative model to transfer experiences 
and units of the sector and an important prototype for jewel maker candidates to meet at a certain 
point.

Geleneksel Usta Çýrak Ýliþkisi ve Kuyumculuk 

1453 yýlýnda Ýstanbul'un Fethiyle birlikte kurulan Kapalýçarþý, sadece ticaret ve sanatýn icra 
edildiði bir merkez deðil, ayný zamanda bunlarýn eðitiminin de verildiði alanlar olarak 
kurgulanmýþtý. Esnaf ve sanatkarlarýn oluþturduðu “ahi” birliklerinde, mesleki eðitim, iþbaþýnda 
kalfalar ve ustalar tarafýndan verildi. Bu eðitim süreci 4 aþamadan oluþurdu. En çok 10 yaþýnda olan 
çocuklar, bir meslek öðrenmesi amacýyla bir ustanýn yanýna verilmesiyle baþlayan yamaklýk 
sürecinde yamaklar bir yandan meslek öðrenirken, diðer yandan da zaviyelerde dini ve sosyal 
eðitimlerini alýrlardý. Bunun yaný sýra teþkilatýn da bilgileri verildi. Ýki sene boyunca herhangi bir 
ücret almadan yamaklýk yapanlar, özel bir törenle çýraklýða yükselir, bundan sonra hem meslek 
öðrenmeye hem de ücret almaya baþlarlardý ki, artýk bu olay profesyonelliðe atýlan bir adým da 
sayýlýrdý. Çýrak usta arasýndaki iliþkinin sýnýrlarý böylece baþka bir boyut kazanýyor, çýrak ustasýna 
itaat ederken, usta da mesleðin tüm incelikleriyle birlikte iþ hayatý için gerekli bilgileri öðretmekle 
yükümlendirilmiþ oluyordu. Tam bir teslimiyetle geçen çýraklýk döneminde kurallar o denli netti ki, 
bu kurallara aykýrý hareket eden ustalar bir daha çýrak sahibi olmazlardý. Çýraklar bu eðitim 
süreçlerinin sonunda bir sýnava tabi tutulurlar, baþarýlý olan kalfalýða yükselirdi. Tüm mesleklerde 3 
yýl olan kalfalýk sürecinde ise, binicilik, atýcýlýk, spor, kýlýç kullanma gibi eðitimleri de alan kalfa 
ustalýða geçiþini yaptýðý bir çalýþmayý, Ahi Liderinin baþkanlýk ettiði bir ustalar meclisine sunar, 

(1)çalýþmasý onaylanýrsa, ustalýða geçerdi. 

Görüldüðü üzere, bu eðitimin içeriðinde sadece mesleki detaylar bulunmamakta, ayný zamanda 
toplumsal hayata, ahlaki deðerlere ait eðitimler de verilmekteydi. Çok disiplinli bir çalýþma ön gören 
mesleki eðitimler içerisinde kuyumculuk mesleðinin hem detay hem de sanatsal yön bakýmýndan 
hem de kullanýlan hammaddenin evsafý uyarýnca bir parça daha önemi vardý diyebiliriz. Sanýyoruz 

(2)ki bu nedenle çýraklýk dönemi bu meslekte 20 yýla kadar uzayabilmekteydi. 

Geleneksel eðitim sisteminde yamak ustaya velileri tarafýndan “eti senin kemiði benim” 
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deðimiyle verilse de, aile terbiyesi de bu eðitimin saç ayaklarýndan birini teþkil etmekteydi. Bunun 
yaný sýra söz konusu sistemdeki eðitim yaþam boyu öðrenme kaidesine dayanýyordu.

Geliþen dünya ve ticaret koþullarý önce var olan iliþkide sarsýntýlar yaratmýþ, sonra da bir çok 
meslek dalýnda yok olmuþ olsa da kuyumculuk sektöründe neredeyse 1980 sonlarý, 90'lý yýllarýn 
baþlarýna kadar eðitim aðýrlýklý olarak bu þekilde devam etmiþtir.

Yeni Eðitim Sisteminin Sektöre Getirdiði Dezavantajlar

Zorunlu hale getirilen ilköðretim sürecinin 8 yýla çýkmasý, diðer bir çok mesleklerde olduðu gibi 
el yeteneðine dayalý kuyumculuk sektörüne çýrak usta iliþkisiyle eðitim verilmesini zorlaþtýrmýþtýr. 
Belli bir yaþ döneminden sonra elin bazý incelikleri uygulayamamasý gerçeði kuyumculuk 
sektörünün dezavantajý durumuna gelmiþtir. 15 yaþýna gelinceye kadar herhangi bir þekilde mesleki 
olarak eðitilemeyen öðrenciler, bu yaþtan sonra tezgaha dayanan ve incelikli bir çalýþma gerektiren 
kuyumculuk mesleðinde istenilen baþarýyý yakalama konusunda beklenen baþarýyý kolaylýkla 
saðlayamamaktadýr. 

Bunun yaný sýra, meslek liselerinde aldýklarý eðitimden sonra kendileri için lisans eðitiminin 
saðlanmasýnýn güçleþmesi, bu mesleði seçecek olan kiþilerin hem kalitesini hem kantitesini olumsuz 
etkilemektedir. Zira süreç bir yola girdikten sonra dönemeçler, sapaklarý alternatifini ortadan 
kaldýrmaktadýr. 

8 yýllýk kesintisiz eðitimin avantajlarýný elbette takdirle karþýlamak gerekir lakin, 
düzenlemelerde yararlarý olduðu kadar muhtemel sakýncalarý da gözlemleyip onun alternatiflerini 
geliþtirmek gereklidir.

Sektördeki Ýhtiyaçlarýn Belirlenmesi Ve Bu Ýhtiyaçlarý Giderecek Yeni Bir 
Model Tasarlanmasý

Kuyumculuk sanatýnýn bir sanayiye dönüþme yýllarý 1980'lerin ikinci yarýsýndaki ivmeyle 
baþladý. Ýhracat ataklarý ve teknoloji transferleri sanatý bir sektör, bir sanayi haline dönüþtürürken 
kuyumculuk adý altýnda yepyeni branþlar oluþmaya baþladý. Bu branþlardan bir kýsmý bizlerin de 
zaman içerisinde öðrendiði, fuarlardan takip ettiði teknolojik geliþmelere dayalý branþlarken, diðer 
bir kýsmý kýsa bir süre içinde oluþan ve çoðunlukla kýsa bir süre için geçerli olacak branþlardý. 

Hiçbir vasfý olmayan düz iþçilerin, bant üretim sistemi içerisinde bir ekipmaný kullanmayý 
öðrenip, onu meslek yerine koymasý hem mesleki anlamda hem sosyal anlamda tehlikeleri taþýmaya 
baþladý. Zira bu branþlarda hizmet içi eðitim de almadýklarýndan çalýþanlar, iþlerini kaybettiklerinde 
veya teknoloji deðiþtiðinde kuyumcu adý altýnda iþ aramaya baþlamýþlardýr.

Buna karþýn sektörde faaliyet gösteren özellikle el sanatýna dayalý iþletmeler çok ciddi bir 
þekilde kalifiye eleman sýkýntýsý yaþamakta, mesleðin ihtiyaçlarýna uygun nitelikte elemanlarýn 
bulunmasýnda güçlükler yaþanmaktadýr. Türkiye coðrafyasýnda çok köklü bir yapýsý olan 
kuyumculuk deðerlerini kaybetmekte, baþta sadekârlýk olmak üzere, mýhlamacýlýk, kalemkârlýk gibi 
mesleklerde ciddi eleman erozyonu yaþanmaktaydý.

Ýþin paradoksal yaný sektör katma deðerli ürünleri üretecek ustalarý kaybederken, düþük 
nitelikli hatta vasýfsýz elemanlarýn sayýlarýnýn artmasý olmuþtur. Meslek liseleri ve meslek yüksek 
okullarýnda yetiþen öðrenciler, zaman ve ekipman yetersizliðinden, programlarýnýn yoðunluðundan 
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dolayý da bu ihtiyaca cevap vermekten uzak bulunuyorlar. Öðrencilerin bir çoðu en basit 
tekniklerden bîhaber girdikleri sektörde çok ciddi zaman kayýplarý ve hayal kýrýklýklarý yaþarken, 
sektör akademik formasyonu sorgular hale geliyor.

Sonuçta hem sektörün özellikle katma deðer yaratan branþýnýn geliþtirilmesi ve kaybolmaya 
yüz tutan sanatlarýn gerek meslek içindekiler açýsýndan, gerek meslekte yeni yer edinmek isteyenler 
açýsýndan optimum bir sistemle kurgulanmasý çalýþmalarýna giriþtik.

Eðitimimizin hedefi branþlarda uzmanlýðý temel alarak, mesleði bütünleþik bir formda 
aktarmak. Kuyumculuk aslýnda çok ciddi bir ekip çalýþmasýdýr. Zira mükemmel bir mücevherin 
üretilmesi için her biri konusunun uzmaný olan ama ayný zamanda kendisinden önceki ve sonrakinin 
yapacaðý iþlemleri detaylý olarak bilebilen ustalarýn birlikte çalýþmasýna dayanýr. 

Örneðin bir tasarýmcý, tasarladýðý mücevherin sadesinin nasýl yapýldýðý, nasýl mýhlandýðý hatta 
kime nasýl pazarlandýðý hakkýnda bilgi sahibi olmak durumundadýr. 

Topkapý Sarayý Müzesi Arþiv ve Kütüphanesindeki Mücevher Tasarýmlarý hakkýnda bir 
araþtýrma yapmýþ bulunan Sebahattin Türkoðlu'nun makalesinde “Sarayýn Ehli-i Hiref teþkilatý 
içinde her sanatçý gibi kuyumcularýnda var olduðunu kesinlikle biliyoruz. Buna raðmen uzun yýllar 
(asýrlarca) bütün sanatkârlara kaynak olabilecek motif ve biçimler saray nakkaþlarý tarafýndan 
çizilmekteydi. Ehl-i Hiref teþkilatýnýn ve dolayýsýyla nakkaþlarýn son yüzyýllarda –tamamen 
daðýlmasa bile eski önemlerini kaybedecek derecede azaldýðýný kabul edebiliriz. Kaldý ki Topkapý 
Sarayýnýn terk edilmesinden sonra diðer saraylardaki sanatçýlarýn durumu hakkýnda fazla bir bilgiye 
sahip deðiliz. Böyle olsa bile buradaki çizimlerin bir nakkaþ elinden çýkmadýðýný iddia edebiliriz. 
Zira nakkaþlar sadece motif ve biçim üretirlerdi. Çeþitli mesleklerin ayrý ayrý teknik inceliklerine 
vakýf olmalarý ancak tesadüfen veya nadiren bahis konusu olabilirdi. Oysa bu çizimler görüldüðü 
gibi tamamen teknik. Bütün teknik detaylar çizgilerle verilmeðe çalýþýlmýþtýr. Bu durumda iki 
ihtimal mevcuttur. Bunlardan birincisi kuyumcularýn kendileri için iþ yapan nakkaþlarý vardý. 
Ýkincisi ise bu çizimler doðrudan kuyumcular tarafýndan yapýlmýþtýr.” (3) demektedir. Bu bilgiden 
yüzde elli gibi ciddi bir oranda daha o dönemlerde kuyumcularýn mesleðin detaylarýný bilen 
nakkaþlarla çalýþtýðýný söyleyebiliriz.

Günümüzde yaþanan sürat, makineleþme karþýsýndaki geliþmeler uzmanlýðý ve ustalýðý bir 
yandan zorlarken bir yandan da zorunlu kýlmaktadýr. Ustalýk ise, yapýlan bütünü görebilmekten 
geçmektedir. 

Eðitimdeki Bakýþ Açýmýz

Klasik kuyumculuk eðitimlerini halihazýrda üreten, satan, ihracat yapan bir atölye ortamýnda 
verdiðimiz Sanatevi'nde geleneksel Kapalýçarþý kültürünü gelecek kuþaklara uygulamalý olarak 
aktarýyoruz.

Oluþturulan modelimizde verdiðimiz eðitimlerde uygulanan basamaklar, Kapalýçarþý'da hakim 
usta çýrak iliþkisinde olduðu gibi; 

-Çýraklýk 

-Kalfalýk 
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-Ustalýk 

olmak üzere üç aþamada gerçekleþiyor.

Tarihte kuyumculuðun bu topraklardan doðduðunu ve geliþtiðini hepimiz biliyoruz. 
Müzelerimiz ve devam eden arkeolojik kazýlar gün geçtikçe bizlere daha nadide eserler 
sunmaktadýr.

Yüzyýllar boyunca insanoðlunun medeniyet ve refah seviyesi yükseldikçe bir kültür koridoru 
da olan yurdumuzun kültüründe geçmiþten gelen bu zenginlikle özellikle saraylarýmýzda sergilenen 
kuyumculuk ve mücevherat eserlerine yansýmýþtýr.

Bu nadide eserler mesleðimizin ve sanatýmýzýn tarihteki yükseliþini göstermektedir. Zaman 
içerisinde sanayi geliþtikçe bir meslek dalý olan sanatýmýz dünya piyasalarýyla rekabete giriþebilen 
bir sektör halini almýþtýr.

Bugün kuyum üretiminde dünya devleri arasýnda yer alýyoruz. Ýhracatta ve üretimde ilk 5 
arasýnda yer alýyoruz. Yýllýk 400 ton altýn iþleme kapasitemiz var. Bu ekonomik açýdan büyük bir 
baþarýdýr. Peki uluslararasý çapta bir markadan söz edebiliyor muyuz? Rakamlarýn artmasý elbette ki 
hepimizin arzusu lakin bir kültürü ortaya koymaya sýra geldiðinde sanayinin aldýðý alkýþlarýn 
gürültüsü arasýnda sanat maalesef kaybolmaktadýr. Oysa bugün dünya arenasýnda baþarý kazanmýþ 
Türk kuyumcularýna baktýðýmýz zaman ustalýðýný konuþturan sanatkarlarýn adlarýný görüyoruz.

Bant usulü üretim arttýkça bilgisayarlarla çizim ve kalýp imalatý yaygýnlaþtýkça mesleðin sanat 
dallarý kaybolmaktadýr. Geliþmenin en trajik yaný ise, teknolojiye giden yolun rotasýnýn klasik 
bilgiyle çiziliyor olmasýnýn unutulmasýdýr. 

Amacýmýz özellikle sektöre kalifiye elemanlar yetiþtirip, tarihte bu topraklardan doðan ve 
geliþen kuyumculuða yine bu topraklarda diðer sanatsal meslekler gibi kaybetmeden sahip çýkmak, 
her tecrübeden baþvuranlara ihtiyaçlarý doðrultusunda “butik” eðitim programýyla bilgi ve 
tecrübelerimizi paylaþmaktýr.
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ÖZET

Geleneði geçmiþe dair çok köklü izler taþýyan Türk Kuyumculuk Sektöründe günümüzde hala 
sanat, zanaat ve sanayi kol kola ilerlemektedir. Bugün tüm dünyaya ihracat yapan Türk Kuyumculuk 
Sektörü sahip olduðu gücünü söz konusu ettiðimiz üçlü sac ayaðýný dengeli bir þekilde ilerletmek 
baþarýsý sonucunda ulaþmýþtýr.

Kuyumculuk mesleðinde, kuruluþu Ýstanbul'un Türkler tarafýndan fethine dayanan Kapalýçarþý 
geleneðinin eðitim ve yönetsel yapýsýnýn etkileri hala gözlemlenmektedir. Bu, bir yandan insan 
emeðinin yerini alacak makinelerin hala yetirince geliþmiþ olmamasý, insan emeði ve yeteneðinin 
hala baþat konumda yer almasý sebebine dayanmakla birlikte, öte yandan kýymetli maden ve deðerli 
taþlarla çalýþan sektörde güven kavramýnýn birincil konumunu korumasý açýsýndan önemlidir.

Günümüz üretim ve ticaret koþullarýnda yadsýnamayacak olan bant üretim sistemi ve onun 
dayattýðý iþgücü profili sektörün nicelik baðlamýnda büyümesi bakýmýndan kaçýnýlmaz olsa da 
dünyadaki örnekler baðlamýnda nitel açýdan yeni bir istihdam profili yaratmak zorunludur.

Bugün Türkiye'de bir çok meslek lisesi, meslek yüksek okulu bulunmakta, bir tane de 4 yýllýk 
eðitim veren fakülte bulunmaktadýr. Bu kurumlarýn yaný sýra, sektöre belki mevcut durumda katma 
deðeri yokmuþ gibi görünen ancak uzun vadede ciddi etkileri olacak olan özel eðitim merkezleri 
faaliyet göstermektedir. Bu merkezlerde yetiþen elemanlarý istihdam etmek, daha da önemlisi 
kucaklamak zorunda olan sektör için, burada eðitim alan öðrencilerin sektörü bugün dünya liderleri 
arasýna sokan geleneksel yapýsý ve çaðýn gerektirdiði modern yapý arasýndaki optimum denge 
saðlanarak yetiþtirilmiþ olmasý gereklidir ki, kültürü olan bir meslek olan kuyumculuk geleceðimiz 
açýsýndan güçlenerek ilerleme kaydetsin. 

Anahtar Kelimeler: Kuyumculuk endüstrisi,  sektörü, kuyumculuk eðitimi

To Shape Human Profile Expected by Jewellery Industry

ABSTRACT

In the Turkish jewellery industry, carrying deep roots in the past traditionally, today art, craft 
and industry still march on hand by hand. Today, exporting to all world, reached her power as a result 
of achievement to maintain this mentioned tripod in balance successfully.

In the jewel business, the effects of Grand Bazaar tradition's educational and structural 
influence coming from Istanbul's conquer by Turks, are still observed. This is highly important 
because of both machinery technology to replace human effort, human skills and talent are at the 
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primary position and trust concept being the primary condition regarding the relations of the sector 
working on percious mines and stoness.

Nor the mass production system caused by contemporary production and trade conditions, 
neither the labor force profile it forces can be ignored. Althought this profile makes the industry 
grow in quantity inevitably, to develop the industry in quality employement must be created within 
the context of global examples.

There are many vocational high schools and vocational colleges in Turkey and only one 4 year 
vocational faculty. Besides these institutions, private education centers seems to have no additional 
value to the sector at the time, but promising serious influences in the long term. For the industry that 
must employ, even more embrace the personnell trained in these centers, students receiving 
education in Turkey must be raised by the optimum balance of traditional structure, enabling the 
industry to place among world leaders and modern structure required by the era, so that jewellery 
profession of culture can achieve progress regarding our common future.

Key words: jewellery industry, sector, jewellery education

GÝRÝÞ

Türk Kuyumculuk Sektöründe günümüzde sanat, zanaat ve sanayi kol kola ilerlemektedir. 
Bugün tüm dünyaya ihracat yapan Türk Kuyumculuk Sektörü, sahip olduðu gücünü söz konusu 
ettiðimiz sac ayaðýný dengeli bir þekilde ilerletebilmek sonucunda ulaþmýþtýr.

Ancak kuyumculuk mesleðinin yapýsý deðerlendirilecek olursa, insan beðenisinin ve 
yaratýcýlýðýnýn her daim ön planda olduðu ortaya çýkacaktýr. Apaçýk bir gerçek varsa, sektör üretimde 
de tüketimde de insan temelli olarak geliþimini sürdürecektir. Temel olarak deðerli taþ ve madenleri 
kullanarak taký yapma sanatý olan kuyumculuðun temel taþý insandýr. Durum böyle olunca da insanýn 
eðitilmesi bu konuda çok büyük bir önem taþýmaktadýr.

Kökenleri bin yýllarla tarihlendirilen kuyumculuk sektörünün eðitim sistemi de çok eskiye 
dayanmaktadýr. Tüm sanatlarda olduðu içten gelen yeteneðin usta çýrak sistemiyle iliþkilendirilerek 
bir deðere dönüþtürülmesi þeklindeki eðitimin gerçek anlamda sistematize edildiði tarihe iliþkin 
elimizde net bir veri bulunamasa da, bir tarih koymak gerekirse, ahilik sisteminin ortaya çýktýðý 
dönemle iliþkilendirmek yanlýþ olmayacaktýr. Sistemin doðal yapýsý içerisinde son derece disiplinli 
verilen eðitim süreci konusunda ise verilen bilgilere göre kalfalýk süresi 20 yýla kadar uzamaktaydý. 
Eðitim esnasýndaki usta ile olan iliþki de son derece sýký tutulmaktaydý. Evliya Çelebi'nin 
kaleminden aktardýðýna göre, þehzadeliði esnasýnda kuyumculuk sanatýný öðrenmekte olan Kanuni 
Sultan Süleyman, hatasý sebebiyle ustasý tarafýndan cezalandýrýlmýþtý . Osmanlý imparatorluðunda 
sanayi'nin teknik eleman yetiþtirme düzeni 1860'lý yýllara kadar, “Lonca teþkilatý” içerisinde küçük 
yaþta alýnan çocuklarýn yetiþtirilmesiyle saðlanýyordu. Sanayi devriminin etkisiyle deðiþen üretim 
sistemine adaptasyon saðlanmasý amacýyla 1868 yýlýnda Ýstanbul Sanayi Mektebi adýyla .bir okul 
eðitime baþlamýþtýr. 13 yaþ altý çocuklarýn meslek edinimine dayanan bu okul derslik, atölyeler ve 
bir fabrikadan oluþan büyük bir kompleks þeklinde dizayn edilmiþtir. Bir çok meslek kolununa dair 
eðitimin verildiði bu okulda, hiç kuþkusuz Osmanlý Sanatkar ve Esnafý'nýn temel taþlarýndan 
kuyumculuða dair bir eðitim de verilmekteydi ve bu eðitim sisteminde öðrencilere bir küçük bütçe 
ayrýlýyor, bu bütçenin bir kýsmý öðrenciye verilirken, diðer kýsmý da mezuniyetinde öðrenciye 
takdim edilmek üzere bir fonda toplanýyordu.  Bu sistem öðrencinin mezuniyetinden sonra, belli bir 
sermayeyi edinmesi konusunda son derece çarpýcý bir uygulama olarak karþýmýza çýkarken, eðitim 
kadrosunda yabancý eðitmenlerin, usta ve  kalfalarla birlikte eðitim vermesi, mezun öðrencilerin 
yurtdýþýna gönderilmesi de ayrýca dikkate alýnmasý gereken uygulamalardý.
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MEVCUT EÐÝTÝM DURUMUNUN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
Bugün Türkiye'nin pek çok il ve ilçesinde sayýlarý 12 olan ve kuyumculuk eðitimi verilen iki 

yýllýk Meslek Yüksekokulu bulunmaktadýr. Ayrýca bir adet de Mersin üniversitesi bünyesinde 
kuyumculuk ve gemoloji bölümlerini içeren fakülte mevcuttur. Bunun dýþýnda sektöre istihdam 
saðlayan çeþitli meslek liseleri bulunmaktadýr. Ayrýca yaygýn eðitim kurumlarý ve özel eðitim 
merkezleri de sektörde istihdam edilmek üzere elemanlar yetiþtirmektedir.

Bu eðitim kurumlarýnda eðitim alan öðrencilerin yaklaþýk %65-70'i sektörün kalbi olan 
Ýstanbul'da staj görmek isterken, %90-95'i burada kendilerine bir iþ ve gelecek planlýyorlar. Ancak 
hedeflenenle gerçekleþen arasýnda da ciddi bir fark yaþýyoruz. Ýki yýllýk eðitimleri süresince bir aylýk 
staj yapan öðrenciler, öðrendiklerini faal iþletmelerde uygulamasýný gözlemlemektedirler. 4 
dönemli eðitim ve stajlarýný tamamlayan öðrenciler tekniker unvanýyla mezun olmaktadýr. Ýþte bu 
noktada baþlayan istihdam süreci önemli bir soruyu karþýmýza çýkarmaktadýr. Okullardan gelen 
“nitelikli eleman” sektörün beklentilerine cevap vermekte midir? Ya da aslýnda sektör nitelikli 
eleman derken neyi kast etmektedir.? Bu soru, iþ sanat, zanaat ve sanayinin bütünleþerek 
oluþturduðu kuyumculuk sektöründe çok karmaþýk bir yapýya bürünüyor. Yukarýda bahsettiðimiz 
lonca sisteminde herkes kendi tarzýný çýraðýna aktararak bireysel eðitimini verirken, günümüzün 
okullarý ihtiyaç analizi çerçevesinde ihtisaslaþmayý saðlayacak þekilde verdikleri eðitimle sektörün 
geneli için eleman yetiþtirmek zorundadýr. 

Peki verilen eðitim yeterlilikleri tam anlamýyla saðlayabilmekte midir? Literatür, “öðretim 
ve eðitimin saðlanmasý bunlarýn etkili olduklarý anlamýna gelmez. Pek çok insan okula gider ama 
eðitim almadan mezun olur. Sýnavlardan geçebilirler ancak bilgiyi yapay örnekler dýþýnda 
uygulamaya dökemediklerinden Eðitim almýþ sayýlmazlar ayný þey iþ eðitimi için de geçerlidir. 

Yeterlilik iþyerinden uzakta yapýlan eðitim programlarýnýn sýnavlarýnda deðil, iþyerindeki 
performans ve davranýþlarýn gözlemlenmesiyle deðerlendirilir. Bir organizasyon içerisindeki her rol 
için oluþturulmuþ ve kabul edilmiþ standartlar olduðuna göre, bu standartlara uyabilenler de yeterli 
olarak kabul edilirler. Bu yüzden yeterliliði olan personel bunu kanýtlamalýdýr.” demektedir. Ýþte tam 
bu noktada doðru kurgulanmýþ ve reel manada uygulanan akademi ve sanayii iþbirliði devreye 
girmektedir.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN DÜNYAYA ENTEGRASYON SÜRECÝ
Tarihi çok köklü geleneklere dayanan, iþçiliði ve kalitesiyle bir kültür ve sanat hazinesi olan 

mücevherler üreten Türk Kuyumculuk Sektörü'nün yaptýklarýyla dünyaya açýlmasý süreci, bir çok 
sektörle mukayese edildiðinde oldukça geç kalmýþtýr. Yasal çerçeveden kaynaklanan bu gecikme 
1980'li yýllarda yapýlan düzenlemelerle ortadan kaldýrýlmýþ ve Türkiye kuyumculuk sektörü ilk 
kuyum ihracatýný 1983 yýlýnda gerçekleþtirmiþtir. 1991 yýlýnda Dünya Altýn Konseyi'nin Ýstanbul'da 
bir ofis açmasý ve araþtýrmalarýyla sermayenin vergilendirilmesi, finansman, deðiþen talebe uygun 
olmayan ürünler üretilmesi ve “marketing” kültürünün yerleþmemiþ olmasý sýkýntýlarýný tespit 
etmeleriyle çözüm stratejilerinin üretilmesi sektöre büyük bir ivme kazandýrmýþtýr. 

Bu geliþmenin yaný sýra iletiþim teknolojilerinin özellikle mass media'nýn Türkiye'de ataða 
kalkmasý, yaþanan tecimsel televizyon ataðý ve internet iletiþimin büyük bir hýz ve yaygýnlýk 
kazanmasý, turizmin geliþmesine yapýlan desteklerle kuyumculuk sektörü baþ döndürücü bir hýzla 
ilerlemeye baþladý. Kuyumculuk sektörünün kullanýmýna iliþkin teknolojinin geliþimi sektörü 
inanýlmaz bir ataða kaldýrmýþtýr. 70.000'lerdeki istihdam 250.000'lere çýkarken, 1992 yýlýnda 2,8 
milyon  dolar olan doðrudan ihracatýmýz, 2008 yýlýnda 1.507.165.664 dolara çýkmýþtýr. Türkiye 
dünyanýn ilk beþ kuyum üreticisi ülkesi durumuna gelmiþtir.

Yaþanan bu süratli ve muazzam geliþim, hiç kuþkusuz, üretim yapýsý, istihdam ve dolaylý olarak 
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eðitim süreçlerini sarsmýþ, bir anlamda ezberi bozmuþtur. Sektör sadece doðrudan kuyumculuk 
mesleðiyle ilgili olanlarý deðil, bununla birlikte iþletmecisinden, endüstri mühendisine, kimya 
mühendislerinden PR ve ÝK uzmanlarýna kadar geniþ bir spektrumda hem iþlerini hem sektörü çok 
iyi bilen bir çalýþan grubuna ihtiyaç duymaya baþlamýþtýr. Pýrlantalý ürünlerin pazarda tercih 
edilmeye baþlamasý, deðerli taþ uzmanlýðý gibi çok spesifik bir eðitim ve bilgi gerektiren meslekleri 
öne çýkarmýþtýr. 

DÜNYAYA ENTEGRASYON AÞAMASINDA BAÞARININ KRÝTERLERÝ
Üretimin geliþen teknolojiyle birlikte demokratikleþmesi, yani üretim avantajlarýnýn makine 

parkuru, ekipman baðlamýnda neredeyse sýfýr noktasýna gelmesi, insan ve insan yaratýcýlýðýna dair 
özellikleri baskýn þekilde öne çýkarmýþtýr. Bunun yaný sýra üretilen ürünlerin  tasarýmdan, satýþa 
kadar belli bir konseptte üretilmesi, satýþ sonrasý hizmetleri de kapsayan detaylý pazarlama 
sistemlerinin kurulmasý markalaþma ve uluslararasý baþarýnýn olmazsa olmazlarý arasýnda yer 
almaktadýr.

Sektör bu konudaki ihtiyacý sýklýkla ele almakta, bu konuda çeþitli firma sahipleri gerek sektörel 
yayýnlarda, gerek sektörel toplantýlarda bu ihtiyacý sýklýkla dile getirmektedir. Sektörün gözü de 
kulaðý da rotasý da tasarýma çevrilmiþtir.

Ýþte tam bu noktada uluslararasý eðilimlerde de görüldüðü gibi Akademi-sanayi iþbirliði 
gündeme gelmektedir. Bu iþbirliði mevcut eðitim sisteminin þekillendirilmesinde son derece 
önemli, kilit bir rol üstlenmektedir. Ancak hem sanayi bakýmýndan hem akademi bakýmýndan göden 
kaçýrýlmamasý gereken bir konu vardýr. Eðitim ve eðitimli elemana bakýþ açýsý þimdiki zamana göre 
deðil, geleceðe odaklanmalýdýr. Elbetteki temel eðitim standarttýr. Ama eðitim sektörün gerisinden 
geldiðinde sonuçlar çok daha vahim olmaktadýr. Bugünün ihtiyaçlarýna göre eðitim vermek bir 
yöntem ama unutmamak lazým ki, bir öðrenci bugün yüksek eðitimini kuyumculuk üzerine almaya 
kalktýðýnda, minimum iki, maksimum beþ yýl sonra sektörde üretime dahil olacaktýr. Ülkelerin bile 
kalkýnma planlarý 5 yýlda deðiþirken daha mikro düzeydeki sektörlerdeki devinim ve evrilme süreci 
çok daha keskindir.

Ýstanbul Kuyumcular Odasý'nýn 2004 yýlýnda yaptýrdýðý bir anket çalýþmasýnda, ankete katýlan 
iþletme sahiplerinin %72'si tasarýmcý, %46'si sadekar, %35'i mýhlamacýya ihtiyaç duyduklarýný 
belirtirken geçtiðimiz iki ay boyunca ÝKO'nun resmi internet sitesinde yayýnlanan ankete 
katýlanlarýn %34,5'u tasarýmcýya, %46'sý mýhlayýcýya, %19,5'u da sadekara ihtiyaç duyduklarýný 
belirtmektedir. Bu geliþmeye iliþkin pek çok yorumlar yapmak mümkün ancak 2004 yýlýndan 2009 
yýlýna kadar geçen süre içerisinde ülkemizde ve dünyada pýrlantalý ürünlerin yükseliþ trendi ve bu 
ürünlerin katma deðerine bakmak gerekli. Bunun yaný sýra sektörde bu uzmanlýk alanýndaki kiþi 
sayýsýnýn ihtiyaç karþýsýnda cevap verebilme, nitelikli eleman çerçevesinde de deðerlendirmek 
gerekiyor. Dolayýsýyla üniversitelerde en azýndan bazý okullarda kurulan AR-GE birimleri sadece 
sektör için deðil, akademi için de geleceðe yönelik bilgi üretecektir. 

FÝRMA SAHÝPLERÝ VE PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝM 
SÜRECÝNDEKÝ ROLLERÝ

Sanayi tarafýnda ise, firma sahipleri ve profesyonellerinin eðitim sürecindeki rolleri çok büyük 
bir önem taþýmaktadýr. Öncelikle insan temelli olan bu üretim sürecini idare eden ve daha da 
önemlisi bundan kâr eden yöneticiler, üretilen ürünün ve üretim prosesinin yapýsýna uygun 
ihtiyaçlarýn belirlenmesinde akademiyle interaktif bir iletiþime geçmek, taleplerini paylaþmak 
durumundadýr. Buna ek olarak ülkenin gerçekleri de göz önüne alýnarak gerek teknolojinin 
yapýlandýrýlmasý eðitim kurumlarýndaki kýsýtlý imkanlarý destekleriyle geniþletmek . Konuya somut 
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bir örnek olarak ilaç sektörünün çalýþmasý örnek bir uygulama olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Saðlýk 
Bilimleri Derneði'nin ilaç tekniyeni yetiþtirmek üzere Kadýrga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne 
yaptýklarý baþvuru deðerlendirilerek yapýlan çalýþmanýn Erkek Teknik Öðretim Genel 
Müdürlüðü'nde kabul edilmesinden sonra, öðretmenler önce ilaç sanayinde eðitime tabi tutulmuþ. 
Sektörle yapýlan iþbirliði çerçevesinde modüller ve program hazýrlanmýþ, eðitim baþvurudan 
yaklaþýk 1 yýl gibi bir süre içerisinde Kadýrga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde faaliyete 
geçmiþtir. Donanýmý sektör tarafýndan yapýlan laboratuvarlarda eðitim görecek olan öðrencilerin 
staj ve istihdam alanlarý da hazýrlanmýþtýr. 

Talebe göre arz yaratma sisteminin uygulamasý kuyumculuk sektörünün eðitim sistemi 
açýsýndan da örnek teþkil edecek deðerli bir çalýþmadýr.

ÇAÐDAÞ VE FÜTÜRÝST ÜRETÝM BÝÇÝMLERÝNÝN AYRIÞTIRILMASI, 
HER ÜRETÝM SÜRECÝNÝN GEREKLÝLÝKLERÝNÝN BELÝRLENMESÝ

Sektör birden çok alt dala ayrýlmýþtýr. Bu alt dallarý besleyecek birden fazla üretim stili 
mevcuttur. Geliþen trendler ve tüketim alýþkanlýklarý bir yandan milyonlarca tüketicinin beðenisine 
hitap edecek tasarýmlar ve mücevherler üretmeyi gerekli kýlarken, lüks tüketimin beklentileri kiþiye 
özel, hatta bir kiþinin içinde bulunduðu farklý konseptlere özel tasarýmlarý gerekli kýlmaktadýr. 
Elbette böyle oluþan ayrýmlar, eðitimde de standardizayonun dýþýna çýkýp, farklý alanda 
uzmanlaþmýþ kurumlara ihtiyaç yaratmaktadýr. Ancak bir defa daha altýný çizmek gerekir ki, eðitim 
artýk sadece sanatsal ya da teknik açýdan deðil, vizyoner bir bakýþ açýsýyla da þekillendirilmek 
zorundadýr.

Bugün yýlda 400 ton altýn, 200 ton gümüþ iþleme kapasitesine sahip olan kuyumculuk sektörü 
bu kapasiteyi tam olarak kullanamasa da mücevher üretiminde lider 5 ülke içerisinde yer almaktadýr. 
Bu kapasite 200-1000 kiþiyi çalýþtýran fabrikalar olduðu kadar, 1-5 kiþiyle faaliyet gösteren küçük 
iþletmelerdir. Ve bu iþletmelerin hepsinin yetiþmiþ elemana ihityalarý vardýr. Bant üretimi içerisinde 
yer alacak kiþi de, özel ürünler üretecek sadekar, mýhlayýcý da bu sektörün ihtiyacýdýr. Bütün bunlara 
ek olarak tasarýmcýlar sektörün tüm ölçeklerinde vazgeçilmez durumdadýr. 

Ancak bant üretiminde yer alacak kiþilerin donanýmlarý ve kiþilik yapýlarý ihtiyaç duyulan 
istihdam sayýsý yani nitelikleri ve nicelikleri, tasarým yapacak olan elemanlarýnkinden farklýdýr. 
Dolayýsýyla bunlarý ayný potada eritip þekillendirmek hem eðitimin baþarýsýný, hem sektörün 
beklentilerini karþýlayabilecek yeterlilikte olmaktan uzaktýr.

SONUÇ
Ýnsanlýðýn var oluþundan bu yana kullanýlagelen taký, elitist bir yaklaþýmýn üzerinde bir kültür 

iþidir. Dolayýsýyla takýyý tasarlayacak olanlarýn kültürleri hazmetmesi ve bunlarý harmanlayabilmesi 
gerekmektedir. Bu özellik iþin doðasýnda olan özelliktir. Tüm tasarým ve tasarýmcý kavramlarý 
içerisinde yer almaktadýr. Ancak bunun dýþýnda hammaddesi çok deðerli ürünlerle ilgili tasarým 
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yapan, kiþilerin baþka disiplinlerle de beslenmesi gerekmektedir. Her þeyin ötesinde ürünlerin nasýl 
üretildikleri hakkýnda muhakkak bilgi sahibi olmalarý gerekmektedir. Ürettikleri çizgi her þeyin 
baþýnda, bugün koþullarýnda çok deðerli ticari bir emtia olacaktýr. Bu nedenle bu çerçevede 
eðitilecek kiþilerin somut bakýþ açýsýyla sektöre hazýrlanmasý gerekir. 

Üretim noktasýna gelindiðinde ise, unutulmamasý gereken bir gerçek varsa deðerli maden 
iþlemeciliði ise el melekesi olmaksýzýn baþarýlamayacaðýdýr. Her þeyden bir parça verip, istihdamýn 
sanayi içerisinde uzmanlaþmasýný beklemek de iþletmeler için, daha da önemlisi ülke açýsýndan 
büyük bir kayýptýr. Dolayýsýyla seçme iþlemi baþtan yapýlmalý, enerji ve vakit uzmanlaþma üzerine 
yoðunlaþtýrýlmalýdýr. 

Bu noktada ükenin ve sektörün akýbeti, bu meslekte var olmak isteyen gençlerin geleceði 
bakýmýndan sektörle ivedi olarak aktif iletiþime geçilmeli, Bologna sürecindeki yapýlanma derhal 
hayat bulmalýdýr.
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ÖZET

Günümüzde küçük ve orta büyüklükteki iþletmeler arasýnda en dinamik sektörlerden biri olan 
ve özellikle son yýllarda önemli geliþmeler kaydeden kuyumculuk sektöründe yaklaþýk 300 bin 
kiþiye istihdam alaný yaratýlmaktadýr. 

Üretimde kullanýlan hammaddenin nihai ürüne dönüþtürülmesinde, özellikle yaratýcýlýk 
niteliðinin ön planda olmasý, nitelikli iþgücü ile yüksek katma deðer yaratýlabilmesi ve el iþçiliðine 
dayalý emek yoðun üretim biçiminin oluþturduðu istihdam alaný sektörün eðitimli ve yetiþmiþ 
nitelikli elemana ait iþ gücü ihtiyacýný ön plana çýkarmaktadýr.  

Büyüyen Türkiye ekonomisinin ve kuyumculuk sektörünün uluslararasý pazarlarda rekabet 
gücünün yükseltilmesi meslek eðitimi veren eðitim kurumlarý ve özellikle sektörü ile iþbirliði 
halinde, geliþen teknolojiyi takip eden, sektörünün ihtiyaçlarýna cevap veren geliþmiþ meslek 
yüksekokullarý ve bu kurumlardan yetiþmiþ mesleki eðitim alan nitelikli teknikerlerle mümkün 
olabilecektir.

Meslek yüksekokullarý, büyümekte olan endüstrimizin ihtiyaç duyduðu teknik iþ gücünün 
yetiþtirilmesinde ve ülkemizin kalkýnmasýnda rol alan önemli bir unsurdur. Türkiye'de mesleki ve 
teknik eðitim alt yapýsýnýn gerek nicelik ve gerekse nitelik olarak yeterli bir düzeyde olmadýðý da 
bilinen bir gerçektir. Teknolojideki hýzlý deðiþimler; bu kurumlarýn amaç, yapý ve programlarýný 
sürekli geliþtirmelerini zorunlu kýlmaktadýr. Ülkemizin nitelikli ara kademe insan gücüne olan 
ihtiyacý ise günümüzde yaþanan çeþitli ekonomik sýkýntýlara raðmen oldukça yüksektir.  

Bu baðlamda, M.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, Üniversite-Sanayi Ýþbirliði 
kapsamýnda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu alt yapýsýnýn iyileþtirilmesi amacý ile bir proje 
baþlatýlmýþtýr. Oluþturulan bu proje kapsamýnda gerçekleþtirilen uygulamalardan biri, iþ hayatýna 
tekniker unvaný ile nitelikli iþgücü yetiþtiren bu kurumlarda eðitim alan öðrencilerin mesleki 
eðitime iliþkin düþünceleri, beklentileri ve niteliklerini öðrenmeyi amaçlayan sorulardan oluþan bir 
anket düzenlenerek bu konudaki düþüncelerinin belirlenmesi olmuþtur. Bu çalýþmada, 
Yüksekokulumuz bünyesinde Uygulamalý Taký Teknolojileri eðitimi alan öðrencilere yönelik 
düzenlenen anket verileri ve düzenlenen çalýþtay kapsamýnda elde edilen görüþ ve öneriler 
irdelenerek; taký teknolojisi eðitimi alan öðrencilerin sektörden beklentileri üzerine öneriler 
geliþtirilmiþtir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, eðitim altyapý, sanayi iþbirliði, meslek eðitimi.

ETKÝN BÝR MESLEKÝ EÐÝTÝM ÝÇÝN UYGULAMALI TAKI TEKNOLOJÝSÝ 
PROGRAMI ÖÐRENCÝLERÝNÝN SEKTÖREL ÝÞBÝRLÝÐÝNDEN BEKLENTÝLERÝ
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ABSTRACT

Nowadays, among small and medium-sized enterprises, jewelery is  one of the most dynamic  
sector which has gained important developments that employs around 300  thousand people.  

In the process of production as creativity is imputed in to the products that creates added value 
for the final products skillful labor force  is required for this industry. 

In order to increase the competitive edge of Turkish jewelery  industry along with growing 
Turkish economy sector needs to cooperate with the instuitions which are providing vocational 
education and sector also needs to follow the technological developments closely. This shall only be 
possible with education establishments that provides national vocational qualifications.

National vocational  qualification schools play and important role in provision of qualified 
workforce  our growing industry needs. It is a known  fact that technical infrastructure  of vocational 
education is at an insufficient level. Fast changes in technological developments forces  this 
institutions to re-adapt themselves along with this technological changes. Despite current economic 
crisis industry's requirement for qualified work force is still to high.

At this juncture, University of Marmara vocational high school has been running a project in 
cooperation with the jewelery  industry in order to rehabilitee the work force. One of the practical 
application of this project was to figure out the expectations of the pupils by getting them to 
complete a questionnaire which included questions concerning their thoughts on vocational 
education.  Base on the data obtained from the study, Vocational High School  of Marmara 
University has developed new suggestions on the expectations of the students fro the sector.

Keywords: Technology, educational infrastructure, cooperation with the industry, vocational 
education.

1.GÝRÝÞ 

1992 ylýnda, Türk Kuyumculuk Sektörü denince akla ilk önce Kapalýçarþý ve Kapalýçarþý 
etrafýnda bulunan dükkanlar, içinde küçük çocuklarýn çalýþtýðý atölyeler, fazla bir çeþidi olmayan 
malzeme satanlar iþyerleriydi. Bugün kuyumculuk sektörü çok büyük geliþmeler göstererek, atak 
yapmýþtýr. 1995 yýlýnda 55 milyon dolar ihracat yapan sektör, 2008 yýlýnda 1 milyar 600 milyon 
dolara ulaþtý.[1] 

Ülkemiz Ýtalya ve Hindistan'dan sonra altýn üretiminde dünyada üçüncü büyük üretici 
durumundadýr. Türk kuyumculuðunun teknoloji ve tasarým açýsýndan göstermiþ olduðu geliþme ve 
baþarýlar çok üst düzeydedir. Ýstanbul Sanayi Odasý'nýn (ÝSO) her yýl yaptýðý 500 büyük firma 
listesine sektörden bir çok firma en üst sýralardan girmeyi baþarmýþtýr.

Öncelikle sektör klasik kuyumcu atölyeleri zihniyetinden kurtularak, modern fabrikalarda 
üretime yönelmiþtir. Bir yandan teknolojisini yenilerken, diðer yandan da elemanlarýnýn eðitimini 
saðlamýþtýr. Dünyadaki trendleri takip eden iletmeler yeni pazar arayýþlarýna hiç ara vermemiþ, 
müþterilerin beklentilerine uygun yeni ürünler geliþtirilmiþlerdir.[2] Eðitimli elamanlarýn piyasaya 
daðýlmasýyla birlikte sektörde ciddi deðiþimler baþlamýþtýr. 
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Kuyumculuk sektörüne ara elaman yetiþtiren eðitim kurumlarýndan biri olan Marmara 
Üniversitesi Uygulamalý Taký Teknolojisi Programý 1992'den bu yana eðitim vermektedir. 
Üniversite bünyesinde kuyumculuk sektörüne eleman yetiþtiren kurumlar içinde ilk sýralarda olan 
Yüksekokulumuz, Ýstanbul'da olmasý nedeniyle sektörle iç içe eðitimi götürmektedir. Kendi 
alanýnda açýlan ilk program olmasý nedeniyle diðer meslek yüksekokullardaki ilgili Programlara da 
öncülük etmekte ve 1992'den bu yana da bu eðitimi büyük bir özveri ile yürütmektedir. Uygulamalý 
Taký Teknolojisi Programý'nýn 1995 yýlýnda vermiþ olduðu ilk mezunlarýnýn sektöre girmesiyle 
birlikte Kuyumculuk Sektörü'nde de büyük deðiþimler baþlamýþtýr.

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Programýmýz 
sektöre konusunda eðitimli ara elaman yetiþtirmektedir. Kaliteli eðitim ve kaliteli eleman 
yetiþtirebilmek için üniversite ile sektör iþbirliði yapmak zorundadýr. Burada esas olan 
Yüksekokulda okuyan özellikle erkek öðrencilerin askerlikten kaçmak için deðil, istikbal için 
mesleki eðitimi almalarýdýr. Sektör ve üniversitenin iþbirliði yapmasý, sektör açýsýndan da çok 
önemlidir. Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak, sektörün  ihtiyaçlarý 
doðrultusunda zaman zaman farklý çalýþmalar yapýlmýþtýr. Yapýlan çalýþmalar her zaman eðitimi 
olumlu yönden etkilemektedir. Programlarda yapýlan deðiþiklerle birlikte sektör üniversite iþbirliði 
çerçevesinde olumlu çalýþmalar yapýlmýþtýr ve hala devam etmektedir. Bu çalýþmalar arasýnda en 
önemlilerinden biri 2 Haziran 1999 tarihinde Marmara Üniversitesi ve Goldaþ firmasýnýn birlikte 
düzenlediði I. Ulusal Taký Sempozyumudur. 

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalý Taký Teknolojisi 
Programý; her yýl düzenlenmekte olan Uluslararasý Taký Fuarý'na, 1992 yýlýndan itibaren 
katýlmaktadýr. En son 21-22 Nisan 2009 tarihinde, “Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu-Sanayi Ýþ Birliði Çalýþtayý”nda da aktif bir rol üstlenerek taký sektörü ile eðitim 
camiasýnýn bir araya gelmesine katký saðlamýþtýr. Bu çalýþtayda sektör mensuplarý, öðrenciler ve 
öretim elemanlarý biraraya gelerek sektörün ve eðitim kurumlarýnýn sorunlarýný, isteklerini ve 
beklentilerini ifade etmiþlerdir. Bu çalýþtayýn devamýnda birbirlerine destek olmaya devam 
edeceklerine dair söz vermiþlerdir. Ayný zamanda birlikte iþ üretebilmenin zevkini bu çalýþtay 
süresince de paylaþmýþlardýr. 

2. ARAÞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMÝ

Bu araþtýrma, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalý Taký 
Teknolojisi Programýnda eðitim gören öðrencilerinin profilini ortaya koymak ve geleceðe iliþkin 
beklentilerini deðerlendirmek amacýyla yapýlmýþtýr. 

 Araþtýrmanýn evrenini Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu birinci 
ve ikinci sýnýf öðrencileri oluþturmaktadýr. Uygulamalý Taký Teknolojisi Programý'nda 2008-2009 
öðretim döneminde öðrenim gören öðrencilerine anket uygulanmýþ ve deðerlendirilmiþtir. 

3. ARAÞTIRMANIN BULGULARI

3.1. Öðrencilerin Meslek Yüksekokulunu Tercih Nedenleri

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yükseokulu Uygulamalý Taký Teknolojisi 
Program'ýnda 2008-2009 öðretim döneminde öðrenim gören öðrencilerin öðrenim görmekte 



olduklarý Programý neden tercih ettiklerini belirlemek amacý ile yapýlan sorgulama neticesinde;

Üniversite ortamýnda eðitim almýþ olmak seçeneðine; öðrencilerin % 15,38'i kesinlikle 
katýldýðýný, % 61,54'ü katýldýðýný, % 5,77'si kararsýz kaldýðýný, % 9,62'si ise bu görüþe katýlmadýðýný, 
% 1,92'si ise kesinlikle katýlmadýðýný belirtirmiþlerdir. % 5,77'si soruyu cevapsýz býrakmýþtýr.

4 yýllýk lisans eðitimine geçiþ yapabilmek seçeneðine; öðrencilerin % 25'i kesinlikle katýldýðýný, 
% 25'i katýldýðýný, % 34,62'si kararsýz kaldýðýný, % 9,62'si katýlmadýðýný, % 3,85'i ise kesinlikle 
katýlmadýðýný belirtirmiþlerdir. % 1,92'si sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.

Marmara Üniversitesi adýnýn önemli olmasý seçeneðine; öðrencilerin % 19,23'ü kesinlikle 
katýldýðýný, % 40,38'i katýldýðýný, % 13,46'sý kararsýz olduðunu, % 21,15'i katýlmadýðýný, % 1,92'si 
ise bu görüþe kesinlikle katýlmadýðýný belirtirmiþlerdir. Öðrencilerin % 3,85'i de sorularý cevapsýz 
býrakmýþtýr.

Ailemde bu iþle ilgilenenlerin olmasý ve iþim hazýr olmasý nedeni ile seçeneðine;  öðrencilerin 
% 5,77'si kesinlikle katýldýðýný, % 15,38'i katýldýðýný, % 3,85'i kararsýz kaldýðýný, % 44,23'nün 
katýlmadýðýný, % 26,92'i kesinlikle katýlmadýðýný belirtirmiþlerdir. % 3,85'i sorularý cevapsýz 
býrakmýþtýr.  

Ýþ olanaklarýnýn geniþ olmasý seçeneðine; öðrencilerin % 15,38'i kesinlikle katýldýðýný, % 
23,08'i katýldýðýný, % 26,92'si kararsýz kaldýðýný, % 19,23'nün katýlmadýðýný, % 9,62'sinin kesinlikle 
katýlmadýðýný belirtirmiþlerdir. % 5,77'si de sorularý cevapsýz býrakmýþtýr 
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Kýsa yoldan daha kalifiye eleman olarak iþ hayatýna atýlabilme olanaðý seçeneðine; 
öðrencilerin % 9,62'i kesinlikle katýldýðýný, % 26,92'si katýldýðýný, % 32,69'u kararsýz kaldýðýný, % 
17,31'i katýlmadýðýný, % 3,85'i kesinlikle katýlmadýðýný belirtirmiþlerdir. % 9,62'si de sorularý 
cevapsýz býrakmýþtýr. 

Askerliðimi tecil ettirebilmek seçeneðine; öðrencilerin % 9,62'si kesinlikle katýldýðýný, % 
19,23'ü katýldýðýný, % 5,77'si kararsýz kaldýðýný, % 7,69'u katýlmadýðýný, % 19,23'ü kesinlikle 
katýlmadýðýný belirtirmiþlerdir. % 38,46'sý ise sorularý cevapsýz býrakmýþtýr 



- 141 - 

I. Uluslararasý Katýlýmlý Mücevher-Taký Tasarýmý ve Eðitimi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2009, Aydýn

Yüksekokul diplomasýna sahip olabilmek seçeneðine; öðrencilerin % 19,23'ü kesinlikle 
katýldýðýný, % 32,69'u katýldýðýný, % 11,54'ü kararsýz kaldýðýný, % 9,62'si katýlmadýðýný, % 11,54'ü 
kesinlikle katýlmadýðýný belirtirmiþlerdir. % 15,38'i de sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.

Çevrem ve ailemin ýsýrar etmesi nedeni seçeneðine; öðrencilerin % 7,69'u kesinlikle 
katýldýðýný, % 7,69'u katýldýðýný, % 7,69'u kararsýz kaldýðýný, % 23,08'i katýlmadýðýný, % 46,15'i 
kesinlikle katýlmadýðýný belirtirmiþlerdir. % 7,69'u ise sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.    

Herhangi bir yükseköðretim kurumunda kayýtlý olabilmek seçeneðine; öðrencilerin % 
3,85'i kesinlikle katýldýðýný, % 13,46'sý katýldýðýný, % 13,46'sý kararsýz kaldýðýný, % 13,46'sý ise bu 
görüþe katýlmadýðýný, % 30,77'si ise kesinlikle katýlmadýðýný belirtirmiþlerdir. % 25'i ise sorularý 
sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.       

3.2. Öðrencilerin Meslek Yüksekokulundan Sosyal ve Mesleki Beklentileri

Kolay iþ bulma ile ilgili olarak, öðrencilerin % 30,77'si kolay iþ bulabileceklerini ifade 
etmiþlerdir. % 40,23'ü ise kararsýzlýk içinde olduklarýný belirtmiþler buna karþýlýk öðrencilerin % 
19,23'ü iþ bulamýyacaklarýndan endiþe etiklerini belirtmiþlerdir. % 5,77 oranýndaki bir öðrenci 
grubu ise sorularý cevaplamamýþtýr.

Ýþ güvenliði olan bir yerde çalýþma imkanýnýn saðlanmasýna iliþki beklentilerine  
öðrencilerin % 13,46'sý kesinlikle iþ güvenliði olan bir yerde çalýþmak istedikleri yönünde cevap 
vermiþlerdir. Öðrencilerin % 30,77'si de bu soruya katýlýyorum eklinde cevap vermiþlerdir. 
Öðrencilerin % 34,62'si ise karasýz olduklarýný belirtirken % 9,6'sý katýlmadýðýný, % 5,77'si ise 
kesinlikle katýlmadýðýný belirtmiþlerdir. % 5,77 oranýndaki bir grup ise sorularý cevapsýz býrakmýþtýr. 

Yeni bilði ve beceriler öðrenmem kendime güvenimi artýracak eklindeki soruya; 
öðrencilerin % 26,92'si kesinlikle katýldýðý, % 51,92'si katýldýðý, % 5,77'si kararsýz kaldýðý yönünde 
fikir beyan etmiþlerdir. Öðrencilerin % 9,72'sinin ise bu görüþe katýlmadýklarý görülmüþtür. % 5,77 
oranýndaki öðrencinin de bu soruya cevap vermediði görülmektedir. 

Mesleðimle ilgili üst düzeyde bilgi öðreneceðim seçeneðine öðrencilerin % 23,08'inin 
kesinlikle katýldýðý, % 44,23'ünün katýldýðý, % 17,31'inin ise kararsýz kaldýðý görülmüþtür. Bu görüþe 
katýlmayan öðrenciler ise % 9,72 oranýndadýr. Öðrencilerin % 5,77'si ise bu soruyu cevapsýz 
býrakmýþtýr.



3.3. Öðrencilerin Meslek Yüksekokulunda Verilen Eðitim Ýle Ýlgili 
Düþünceleri

Meslek yüksekokullarýnýn amaçlarýna göre dersler yapýlýyor maddesine öðrencilerin % 9,62'sý 
kesinlikle katýldýðýný, % 15,38'i katýldýðýný söylemiþtir. % 28,85'i kararsýz olduðunu, % 32,69'u 
katýlmadýðýný, % 7,69'u kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken % 5,77'si sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.                                                                  

Meslek lisesinden farklý, daha üst düzeyde yetiþmemiz saðlanýyor seçeneðine öðrencilerin % 
5,77'si kesinlikle katýldýðý, % 32,69'u katýldýðý, % 19,23'ü kararsýz olduðu, % 23,08'i katýlmadýðý, % 
9,62'si kesinlikle katýlmadýðý yönünde cevaplar vermiþlerdir. % 9,62'si ise sorularý cevapsýz 
býrakmýþtýr.                                                                  

Öðretim elemanlarý hazýrlanan yeni programa göre ders yapýyor seçeneðine öðrencilerin % 
1,92'si kesinlikle katýldýðý, % 15,38'i katýldýðý, % 26,92'si kararsýz olduðu, % 42,31'i katýlmadýðý, % 
3,85'i kesinlikle katýlmadýðý þeklinde cevap vermiþlerdir. % 9,62'si sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.                                                                  

Öðretim elemanlarý MYO düzeyinde bilgi ve beceri kazandýrýyor seçeneðine öðrencilerin % 
1,92'si kesinlikle katýldýðýný, % 23,08'i katýldýðýný, % 28,85'i kararsýz kaldýðýný, % 30,77'si 
katýlmadýðýný, % 5,77'si kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken, % 9,62'si sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.                                                                  

Atölye/Laboratuar öðretim elemanlarý konularýna hakimler seçeneðinde öðrencilerin % 9,62'si 
kesinlikle katýldýðýný, %9,62'si katýldýðýný, % 32,69'u kararsýz kaldýðýný, % 25'i katýlmadýðýný, % 
17,31'i kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken, % 5,77'si sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.                                                                  

Verilen yabancý dil eðitimi yeterlidir seçeneðinde öðrencilerin % 28,85'i kesinlikle katýldýðýný, 
% 19,23'nün katýldýðýný, % 23,08'nin kararsýz olduðunu, % 17,31'nin katýlmadýðýný, % 3,85'nin 
kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken, % 7,69'u sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.                                                                  

Öðretim elemanlarý bizlere MYO öðrencisi olarak daha farklý davranýþta bulunuyor 
seçeneðinde öðrencilerin % 7,69'u kesinlikle katýldýðýný, % 23,08'nin katýldýðýný, % 25'nin kararsýz 
olduðunu, %17,31'nin katýlmadýðýný, % 15,38'nin kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken, % 11,54'sýnýn 
sorularý cevapsýz býraktýðý görülmüþtür. 
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Branþým ile ilgili teorik bilgiler yeterlidir seçeneðinde öðrencilerin %13,46'sý kesinlikle 
katýldýðýný, % 25'nin katýldýðýný, % 17,31'inin kararsýz olduðunu, % 28,85'inin katýlmadýðýný, % 
7,69'unun kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken, % 7,69'u sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.

Branþýmla ilgili uygulama bilgiler yeterlidir seçeneðinde öðrencilerin % 17,31'i kesinlikle 
katýldýðýný, % 23,08'i katýldýðýný, % 21,15'inin kararsýz olduðunu, % 17,31'inin katýlmadýðýný, % 
11,54'ünün kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken, % 9,62'si sorularý cevapsýz býrakmýþtýr. 

Branþým ile ilgili teknolojik geliþmeleri takip edebilmemi saðlayacak yöntem ve teknikler 
veriliyor seçeneðinde öðrencilerin % 13,46'sý kesinlikle katýldýðýný, % 21,15'i katýldýðýný, % 25'i 
kararsýz kaldýðýný, % 21,15'i katýlmadýðýný, % 7,69'u kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken % 11,54'ü 
sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.                                                                  

Okuldaki eðitim ve öðretimle ilgili sorunlara çözüm üretmede öðretim elemanlarý yardýmcý 
olmaktadýr seçeneðinde öðrencilerin % 13,46'sý kesinlikle katýldýðýný, % 19,23'ü katýldýðýný, % 
23,08'i kararsýz kaldýðýný, % 30,77'si katýlmadýðýný, % 23,85'i kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken, % 
9,62'si sorularý cevapsýz býrakmýþtýr. 

3.4. Mezun Olduktan Sonra, Seçtiðiniz Mesleðin Sizi Endiþelendiren Yanlarý

Geleceðin olmamasý seçeneðine % 13,46 öðrenci kesinlikle katýldýðýný, % 19,23'ü katýldýðýný 
ifade ederken % 30,77'si kararsýz kalmýþtýr. % 21,15 öðrenci katýlmadýðýný, % 11,54'ü ise kesinlikle 
katýlmadýðýný belirtmiþtir. % 3,85 öðrenci ise sorularý cevaplamamýþtýr.

Þimdiye kadar edindiðiniz bilgiler yetersiz olmasý seçeneðine % 11,54 öðrenci kesinlikle 
katýldýðýný, % 34,62'si katýldýðýný, % 28,85 öðrenci kararsýz,  % 13,46 ise katýlmadýðýný, % 7,69'sý 
kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken % 3,85 öðrenci sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.     

Ýþ imkanlarýnýn yetersiz olmasý seçeneðine öðrencilerin % 9,62'si kesinlikle katýldýðýný, % 
23,08'nin katýldýðýný, %25'nin kararsýz olduðunu, % 26,92'sinin katýlmadýðýný, % 13,46'snýn 
kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken, %1,92 si sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.

Geliþen teknolojiye ayak uyduramama korkusu seçeneðine öðrencilerin % 15,38'inin kesinlikle 
katýldýðýný, % 26,92'sinin katýldýðýný, %25'nin kararsýz olduðunu, %15,38'nin katýlmadýðýný, % 
13,46's ise kesinlikle katýlmadýðýný belirtirken, %3,85'i sorularý cevaplamamýþtýr.

Kariyer imkanýnýn olmamasý seçeneðine öðrencilerin % 15,38'i kesinlikle katýldýðýný, % 17,31' 
i katýldýðýný, %25'nin kararsýz olduðunu, % 21,15'nin katýlmadýðýný, % 9,62'si kesinlikle 
katýlmadýðýný belirtirken, % 11,54'ü sorularý cevapsýz býrakmýþtýr



3.5. Stajda Karþýlaþýlan Sorunlar

Öðrencilerin %12,35'i yer bulma güçlüðünü dile getirmiþtir. % 4,94'ü ise, mesleki alaný dýþýnda 
görevlendirme yapýldýðý, % 14,81'inin yol uzaklýðýndan þikâyetçi olduðu görülmüþtür. % 8,64'si ise 
ulaþýmýn zorluðunu dile getirmiþtir. % 11,11'i staj süresince eðitim eksikliðinden bahsetmiþtir. % 
6,17'si, danýþman eksikliðini dile getirmiþtir. % 41,98'i sorulara cevap vermemiþtir
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Þekil 5. Stajda Karþýlaþýlan Sorunlar

3.6. Öðrencilerin Sektörden Beklentileri 

Öðrencilerin sektörden beklentilerini belirlemek amacýyla sorulan soruya; ankete 
katýlan öðrencilerin % 2'si sektörün vereceði burs imkanýndan yararlanmak 
istediklerini ifade etmiþlerdir. Öðrencilerin % 13'ü ise sektörün iþ imkanlarýný 
arttýrmasýný yönünde taleplerini belirtmiþlerdir. Öðrencilerin % 59'u soruyu 
cevaplamayarak boþ býrakmýþlardýr. Bu da bize sýnavsýz ve isteksiz olarak bu 
Programa gelen öðrencilerin konu ile ilgilenmediklerini ve boþta kalmamak için bu 
Programa geldiklerini göstermektedir.

Þekil 6. Öðrencilerin Sektörden Beklentileri
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3.7. Öðrencilerin Ýþ Ortamýndan Beklentileri

Öðrencilerin iþ ortamýndan beklentileri ile ilgili soruya % 13'ü ergonomik iþ ortamý 
bekletilerinin  olduðunu söylemiþler, % 27'si ise kariyer imkanýnýn olmasýný ifade etmiþlerdir. 
Ankete katýlan öðrencilerin % 8'i iþ ortamýna hazýr olmadýklarýný belirten seçeneði iþaretlemiþlerdir. 
Ne yazýk ki öðrencilerin % 44'ü bu soruya cevap vermeyerek boþ býrakmýþlardýr. Toplamda % 52'ye 
karþýlýk gelen bu sonuç öðrencilerin iþ ortamý hakkýnda fazla bilgileri olmadýðýný göstermektedir.

Þekil 7. Öðrencilerin Ýþ Ortamýndan Beklentileri

3.8. Mezun Olduktan Sonra Kendini Hazýr Hissetmesi

Öðrencilerin %4'i kendini oldukça hazýr hissederken, % 19'u hazýr olduðunu ifade etmiþ, % 40 
is hazýr sayýldýðýný dile getirmiþ, % 29'u hazýr olmadýðýný, % 8'i ise sorularý cevapsýz býrakmýþtýr.

Þekil 8. Öðrencilerin Mezun Olduktan Sonra Kendini Hazýr Hissetmesi



3.9. Seçtiðiniz Meslekle Ýlgili Kendinizi Geliþtirmek Adýna Yaptýðýnýz 
Faaliyetler 

Öðrencilerden seçtiðiniz meslekle ilgili kendinizi geliþtirmek adýna yaptýðýnýz faaliyetler 
seçeneðine % 27'si yayýn organlarýný, % 25'i seminer, konferans ve  sempozyuma katýldýðýný  ifade 
ederken, % 16'sý geliþen teknolojiden yararlandýðýný, % 14'ü ise hiçbir faaliyette bulunmadýðýný 
belirtmiþtir..  % 12'si T.B.M.Y.O.dan aldýðý eðitimi yeterli görürken % 6'sý sorulara cevap 
vermemiþtir.
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4. SONUÇ

Türk Kuyumculuk Sektörü, dünyada kendinden söz ettiren, yapmýþ olduðu ürünlerle kendini 
kabul ettiren, dünya altýn ihracatýnda ön planda olan, turistlere yapýlan satýþlarla birlikte 160 tona 
ulaþan toplam üretim hacmi ile Türk ekonomisinin önemli sektörlerinden biridir. Türkiye 
piyasasýnda yýlda 30 bin mücevher satýldýðý, son dört yýlda 50 tondan fazla cumhuriyet altýný 
basýldýðý ve sektörün nitelikli eleman talebi gerçeði, sektöre tekniker ünvanlý ara kademe elaman 
yetiþtiren eðitim kurumlarý olarak da ciddi bir þekilde, üniversite-sanayi iþbirliði kapsamýnda 
sektörel kurumlarla koordineli bir þekilde çalýþmayý gerektirmektedir. 

Dünyada altýný en çok iþleyen 3 ülkeden birisi Türkiye'dir. Türk ekonomisi ve istihdamýna 
büyük oranlarda katký saðlayan sektörlerden biri olan kuyumculuk sektöründe gelecekte yer alacak 
eðitimli kiþiler olarak günümüz öðrencilerinin, sektörden beklentilerinin olmamasý ve büyük 
çoðunluðunun ankette yer alan bu soruya cevap vermemesi düþündürücüdür. Oysa  ülkemizin en 
dinamik sektörlerinden biri olan Kuyumculuk sektöründe kendini yetiþtiren, öðrenmeye açýk, 
meraklý, sorumluluk sahibi eðitimli insan gücüne ihtiyaç vardýr. Meslek liselerine tanýnmýþ olan 
sýnavsýz geçiþ hakký, bu liselerde ayný sýnýfta okuyan öðrencilerin gelmesine neden olmakta, bu 
durum ise lise mantýðý ile egitimlerine devam etmelerine, araþtýrma ve geliþtirme yönündeki 
çalýþmalara karþý isteksiz olmalarý sonucunu doðurmaktadýr. Sektöre katký ise ancak isteyerek 
eðitim alan bilinçli öðrencilerle mümkün olabilir. Anketin iþ ortamýndan öðrencilerin 
beklentilerinin sorgulandýðý sorusuna beklenenden çok daha az bir grup öðrencinin “kariyer yapmak 

Þekil 9. Öðrencilerin seçtikleri meslekle ilgili kendilerini geliþtirmek adýna yaptýklarý 
faaliyetler
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istiyorum” þeklinde cevap vermeleri Uygulamalý Taký Teknolojisi Program öðrencilerinin meslek 
seçiminde geleceðe yönelik beklentilerinin olmadýðýný göstermektedir. Bu veriler, günümüzdeki 
ekonomik krizlerin öðrencilerin gelecek belirlemede olumsuz düþünmelerine sebep olduðunu 
göstermektedir. 
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ÖZET

“Malzeme tarihi, insan nesli için bir vasiyetnamedir. Ýnsanoðlunun dünyasýný inþa etmek için 
yeni teknolojiler tasarlama ve yeni malzemeler keþfetmesi onun çevresiyle nasýl etkileþimde 
bulunduðunun belgesidir” diyerek Dr. Rahit TRÝVEDÝ malzemeye son derece bir yücelik biçmiþtir.

Çaðdaþ sanat malzemenin deðerini ve doðurganlýðýný anlamýþtýr. Bu ifade önceki çaðlarda 
yaþayan sanatçýlarýn belirli bir malzemeyle çalýþtýklarý ve baþka bir malzemenin yaratýcýlýðýný ve 
özgürlüðünü bilmedikleri anlamýna gelmez. Sanatçýlar malzemeyle hep diyalog halinde olmalarý ve 
o içindeki esin kaynaðýný bulmalarý gerektiðini bilmelerine raðmen, malzemenin þekilsiz olduðunu 
ve güzelliðin ancak malzemeye bir düþünce ya da bir biçim uyarlandýðýnda ortaya çýkacaðýný 
düþünmüþlerdir.

Estetik sistemlerde malzemenin önemini derinden ve yeniden deðerlendirmeye soyunmuþken, 
XX. Yüzyýl sanatçýlarý da bu yeniden deðerlendirmeye büyük önem vermiþlerdir.

Luigi Pareyson'un dediði gibi “Sanatçý malzemesini sevgiyle araþtýrýr, derinlemesine inceler, 
davranýþlarýný ve tepkilerini gözler; efendisi olmak için onu sorgular, ehlileþtirmek amacýyla onu 
yorumlar…”

Bugün plastik sanatlar (resim, heykel vb.) malzemenin her türünü kullanarak onu sanatçýnýn ve 
sanat eserinin dili haline getirmiþlerdir. Taký sanatçýlarý da sanatsal taký çalýþmalarýnda bu çaðdaþ 
eðilimi benimsemiþlerdir. Her türlü malzeme insanlýk tarihinde kendi kültürel yapýsýnda bir þekilde 
takýya dönüþmüþtür. Bu gün malzeme çeþitliliði geniþ bir yelpazeye sahiptir. Taký sanatçýlarý da bu 
yelpazeden sonuna kadar faydalanmaktadýr. Bunlardan bazýlarý altýnýn yanýnda plastik, cam, ahþap 
kullanmakta Peter CHANG gibi, kimi sanatçýlar da altýný çelik, demir ve gümüþle kombine 
etmiþlerdir. Hangi malzeme olursa olsun takýyla kullanýlýrken farklý bir kimlikle farklý bir tavýr 
yüklenmiþtir sanatçý tarafýndan.

Bu çalýþmada günümüz çaðdaþ sanat anlayýþýnda her türlü malzemenin taký olarak sanatçýlar 
tarafýndan ne kadar uç noktalara taþýna bileceði sanatçý ve malzeme kapsamýnda irdelenmeye 
çalýþýlmýþtýr. 

Anahtar Kelimeler: Taký, malzeme, taký sanatçýsý
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FROM COMMONNES TOWARDS ART

The Usage of Material in Art Jewellery

ABSTRACT

Dr.Rahit TRÝVEDÝ has given an utmost dignity to material by saying “Material history is a 
testament for humankind. It is a proof of how humankind interact with environment in order to build 
his world via hatchering new technology and discovering new materials.

Modern art has understood the value of material and its fertility.This statement doesn't have the 
meaning of those artists in early ages studied with limited materials and they didn't know the 
creativity of any other material. Despite the artists have always an interaction with material and 
know that they have to find an inspiration in it, they thought that the material is unformed and the 
beauty appears only when it is given an idea or a figure to the material.

While esthetic systems started to re-examine deeply the importance of material, 20th century 
artists has given a great importance to this re-examine.

As Luigi Pareyson said “Artist searches his material with love, examines deeply, observe its 
behaviours and reactions, questions it to become its master, comments on it with the aim of tame.”

Today, plastic arts (pictorial, sculptural etc) brought out the material as speech of artist and 
artwork by using every kind of material. Jewellery artists has also adopted to this modern tendency 
in jewellery works. Every kind of material transformed into jewellery in the history of humankind 
and in the shape of its own cultural framework. Today material variation has a wide usage area. And 
jewellery artists also benefit from this wide area. Some of them use plastic, vitreous and wood with 
gold and some other artists such as Peter CHANG combined the gold with steel, iron and silver. No 
matter which material it is, it is embarked a different manner with a different identity by the artist 
when used with jewellery.

In this work, it is tried to investigate how every kind of material may be carried to peak points by 
artists at present modern art mentality. 

Key Words: Jewellery, material, jewellery artist

1. GÝRÝÞ

Sanatçýlar malzemeyle hep diyalog halinde olmalarý ve o içindeki esin kaynaðýný bulmalarý 
gerektiðini bilmelerine raðmen, malzemenin þekilsiz olduðunu ve güzelliðin ancak malzemeye bir 
düþünce ya da bir biçim uyarlandýðýnda ortaya çýkacaðýný düþünmüþlerdir. Malzeme tarihi, insan 
nesli için bir vasiyetnamedir. Ýnsanoðlunun dünyasýný inþa etmek için yeni teknolojiler tasarlama ve 
yeni malzemeler keþfetmesi onun çevresiyle nasýl etkileþimde bulunduðunun belgesidir (Bucci ve 
Holler, 2005).



Estetik sistemler, malzemenin “içinde”, “üzerinde” ya da malzeme “ile” çalýþmanýn önemini 
derinden ve yeniden deðerlendirmeye soyunmuþken, XX. Yüzyýl sanatçýlarý bu yeniden 
deðerlendirmeye büyük önem vermiþ, biçimler dünyasýnda figüratif modellerden uzaklaþma olarak 
kabul edilebilecek yeni arayýþlara itildikçe, önemi daha da artmýþtýr. Böylelikle, çaðdaþ sanatçýlarýn 
büyükçe bir bölümü için malzeme artýk sadece eserin vücudu deðil, amacýdýr ya da yaratýcý söylemin 
konusudur (Bucci ve Holler, 2005).

Çaðdaþ sanat, malzemenin deðerini ve doðurganlýðýný anlamýþtýr. Bu ifade, önceki çaðlarda 
yaþamýþ sanatçýlarýn belirli bir malzemeyle çalýþtýklarý gerçeðinin farkýnda olmadýklarý ya da o 
malzemeyi kullanmanýn beraberinde kýsýtlamalarýn yaný sýra yaratýcý ipuçlarý, engeller ve 
özgürlükler getirdiðini bilmedikleri anlamýna gelmez. Heykeller sanatçýya, sanki mermer kütlesinin 
içindeymiþ gibi geldiðinden gerekenin mermer bloðunun içindekini, gün ýþýðýna çýkarmak için taþý 
yontmak olduðunu söyleyen, Michelangelo'idi (Eco, 2006).

Luigi Pareyson'un dediði gibi “Sanatçý malzemesini sevgiyle araþtýrýr, derinlemesine inceler, 
davranýþlarýný ve tepkilerini gözler; efendisi olmak için onu sorgular, ehlileþtirmek amacýyla onu 
yorumlar, onu kendi isteðine uydurmak için ona boyun eðer; amaçlarýna uyabilecek gizli olanaklarý 
ortaya çýkarmak için derinlemesine inceler; kendisi yeni ve orijinal olanaklarýný gösterebilir 
düþüncesiyle onu araþtýrýr; doðal geliþmeleri yaratýlacak iþin gereklilikleriyle ayný zamana 
rastlayabilir beklentisiyle takip eder; onunla yeni çalýþma alanlarý bulmak ya da eski çalýþma 
usullerini yaymak için uzun bir geleneði sanatçýlara kullanmayý öðretme yollarýný araþtýrýr; eðer 
malzemeyi yükledikleri gelenek, onu aðýrlaþtýrarak, eskiterek ya da sönükleþtirerek iþlenebilirliðini 
tehlikeye sokuyorsa canlýlýðýný geri kazanmaya çalýþýr, yani ne kadar az incelenmiþse verimliliði o 
kadar çok olacaktýr; eðer malzeme yeniyse, malzemenin doðasýnda kendiliðinden ortaya çýkan bazý 
verileri zorlamaktan korkmayacak, bazý deneyler yapma ya da ihtimalleri saptama niyetiyle onun 
içine daha iyi nüfuz etmek gibi güç iþlerden kaytarma cesaretinden yoksun olmayacaktýr…”(Eco, 
2006).

Bu, sanatçýnýn insanlýðýnýn ve tinselliðinin bir maddede ortaya konulduðunu söyleme meselesi 
deðildir, çünkü sanat bir insanýn yaþamýnýn betimlenmesi ve biçimlenmesi deðildir. Sanat yalnýzca 
malzemenin betimlenmesi ve biçimlenmesidir, fakat malzeme tamamen biçime dönüþmüþ, 
sanatçýnýn bütünüyle tinselliði olan tekrarlanamaz bir biçimlenme yoluna göre þekil alýr.

Son 150 yýlda yaþam tarzlarýmýzý büyük ölçüde deðiþtiren malzeme çeþitliliðinin deðiþimi ve 
keþiflerinin sonucu olarak bizler þimdi yerinde bir deyimle “Malzeme Çaðý” diye adlandýrýlabilecek 
bir devirde yaþýyoruz. Bütün plastik sanat alanlarýnda olduðu gibi taký sanatý alanýnda da 
malzemenin önemi fark edilmektedir. Deneysel taký çalýþmalarýnda çeþitli malzeme evliliklerine 
gidilerek farklý plastik dil sorgulamalarýna baþvurulmaktadýr.

Arkeolojik ve antropolojik veriler, insanlýðýn ilk manevi kültürlerinin ve bu inançlara baðlý 
müzik, resim ve taký gibi sanat ürünlerinin “Üst Paleolitik Çað”da, yani günümüzden 30 bin yýl 
kadar önce ortaya çýktýðýný gösterir (Türe, 2002). Bu ilk takýlar taþ, kemik ve fildiþi gibi 
malzemelerden üretilerek, malzemenin yerinden koparýlýp düþünce sürecine sokulmasý 
saðlanmýþtýr. Artýk malzeme yeni mekânýnda yeni ifadesiyle yer alacaktýr. Malzeme insanoðlunun 
hayatýna girmiþ ve bundan sonra da kendisini sürekli bir deðiþim ve geliþime tabi tutarak yerini hep 
koruyacak, duygu ve düþüncelerin plastik ifadesinde boyutlanacaktýr. Baþlangýcýndan beri sanat 
aslýnda düþüncenin malzemede vücut bulduðu bir süreçtir. Ýzlenilen þey malzemenin düþünce 
tornasýndan çýkmýþ halidir. Taký sanatý da baþlangýçtan günümüze kadar malzemeye yüklenilen 
düþünce ile çeþitli fonksiyonlara sokulmuþ, bazen korkularý, bazen beklentileri, bazen de mutluluðu 
ifade edecek araç olarak kendi mekânýna yerleþmiþtir.
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Ýnsanlýðýn bilim, teknoloji ve kültür alanýnda ki geliþimi devam ettikçe malzeme çeþitliliði 
artmýþ yeni düþüncelerin ifade aracý olmuþtur. Ýnsanlýk malzemenin ifadeselliðinin sýnýrlarýný 
sonuna kadar zorlamaya devam etmiþtir. Bütün plastik sanatlar alanýnda olduðu gibi taký sanatý 
alanýnda da malzemenin sýnýrlarý zorlanmakta ve malzeme yeni ifade biçimlerine sokulmaktadýr. 

2. MALZEMEYÝ SIRADANLIKTAN ÇIKARAN SANATÇILAR

Uzak doðulu Peter CHANG Londra'da ki SLADE Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyma ve heykel 
alanlarýnda doktora eðitimine baþladýktan sonra (Besten, 2008) malzemeyi irdelemeye baþlayan taký 
sanatçýlarýndan biridir. Birçok sanatçý gibi ( isim vermek gerekirse: Alexander Calder, Pablo 
Picasso) Chang, baþlangýçta mücevher yapýmýna hayatýný sürdürmek için baþlamýþtýr. Çin 
Mahallesinden akrilik ile çalýþmalar yapan batý tarzý zevkle seçilmiþ renkler içeren, sýnýrlý renk 
seçeneðine sahip yazýcý paletlerinin parçalarýný bir tabela yazýcýnýn atýklarýndan toplamýþtýr. Bu 
atýklarda kýrmýzý ve sarý özellikle yoðundu ve bu yüzden Chang'in ilk çalýþmalarýnýn genelinde bu 
renkler hâkim olmuþtur. Chang'in yapmýþ olduðu kabartmalarý Yapýsalcýlýk ve Minimal Sanattan 
etkilenmiþ modern mücevherciler olan Dutch, Gijs Bakker ve Emmy Van Leersum'a eðilim 
göstermiþse de Chang'in yaklaþýmý bunlardan büyük farklýlýk göstermiþtir. Çalýþmalarýnda ayrýca 
kýrýk oyuncaklarý, atýk jilet saplarýný, diþ fýrçalarýný ve keçe kalem uçlarýný kullanmýþtýr. Takýlarýnýn 
hepsi þekil verilmek üzere tasarlanmýþ ve poliüretan köpük özüne sahiptir. Þekiller fiber-glass ile 
güçlendirilmiþ polyester reçine ile kaplanmýþtýr. Üst tabakalar kalýp için ýsýtýlmýþ akrilik 
içermektedir. Akrilik kesilebilir özelliktedir ve içerisine parlak yaldýzlar, araba camý, ayna parçalarý, 
gümüþ ya da altýn gibi farklý materyaller de eklenebilmektedir. Parçalar kumlama ve parlatma ve de 
saydam vernik tabakasýnýn oluþturulmasýndan sonra bütünleþmektedir. (Þekil:1)

Þekil 1: Bilezik, 1997 akrilik, polyester, PVC, hazýr nesne,  gümüþ,  Çap 7 1/2”

Chang broþ ve küpe gibi daha küçük objeler için temel malzeme olarak odun kullanmýþtýr, 
oyuklu ve kývrýmlý bileziklerde de odundan faydalanmýþtýr. Bu materyal öncelikle doðru þekilde 



kesilir ve daha sonra ýsýtýlmýþ plastik yumuþadýðýnda üzerine sanatçýnýn kendisi tarafýndan preslenir. 
Bu iþlem saðlýksýz olmakla kalmaz ayný zamanda da çok zaman alýcý bir iþlemdir. Tek parçalý bir iþi 
bitirmek haftalar, aylar ve hatta yýllar alabilir. “bu yalnýzca plastik” baþlýðý altýnda Chang'in kýsa 
yazýsýnda, birçok insanýn deðersiz olarak nitelendirdiði çalýþmalarý için: “Bu yalnýzca malzemelerin 
iþlenebilirliðini keþfetme, yeni renkler oluþturma ve ýsýtarak onlarý itaat ettirme hazzýdýr, bunun 
tamamýný maksimum düzeyde kullanmak, bana, diðer uzmanlara onunla yaratmayý seven ve sayýsý 
hýzla artan sanatkârlara deðer katmaktadýr” (Holzach, 2002). Plastik gibi küçük bir geçmiþe, 
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Chang 1980'lerin ortalarýndaki ilk takýlarýnda yapýlarý oldukça basit olmakla beraber eþit 
bölmelere sahip küçük mozaik parçalarý kullanmýþtýr. 90'lardan itibaren geleneksel Çinli 
yöntemleriyle ve kendisinin önceki dönemlerindeki oymacýlýk tekniðinde yaðla mürekkep 
karýþýmýndan elde ettiði malzemeleri kullanarak yaptýðý çalýþmalara benzer þekilde reçine ile 
çalýþmaya baþlamýþtýr. Reçine tabakasýnýn üzerine farklý tabakalar uygulayarak sadece renkleri 
çeþitlendirmekle kalmamýþ ayný zamanda tonlarýný da kontrol altýnda tutmuþtur. Materyal 
kumlanarak parlatýldýðýnda ve farklý tabakalar uygulandýðýnda; bu iþlem Chang'i daha da 
çekmektedir, çünkü tamamen sürpriz ve gizemlerle doludur. Ýyi bir gözlemci malzemelerinin 
canlýlýðýný, hareketli renkleri, yaðlý etkileri, bir renk içindeki tonlarýn tayfýný, solgunluktan derinliðe 
ve ýlýmanlýða ve yumuþak, doðal yuvarlak þekilleri, ya da çapraþýk, bazen de agresif olanlarýný 
keþfedecektir. Peter CHANG kullandýðý atýk malzemeler, ucuz plastikler ve ahþap cinsi malzemeleri 
kendi sýradanlýklarýndan alýp onlarý kendisine özgü üslubu ile plastik þekle sokmuþ ve malzemeye 
ikinci bir hayat kazandýrmýþtýr (Þekil:3).

Þekil: 2 Bilezik, 2004, akrilik, polyester, PVC, gümüþ
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Malzemeye, maðrur ve elit bir kimlikle hayat veren ve malzemeye yeni bir ruh kazandýrarak var 
olmasýný saðlayan bir baþka sanatçý da Tom JOYCE'dur. Joyce ne yaparsa yapsýn, açýklanamaz ve 
mucizevî bir þekilde malzeme taze bir beden gibi canlý durmaktadýr. Demir ve çelik iþleri nefes 
alýyormuþ gibi görünürler. Demir iþleri yoðun, sert, hareketsiz, düz ve sýk sýk keskin köþeliyken bile 
Joyce'un baþlarda kullandýðý menteþeleri, elekleri ve týrabzanlarý diri bir akýþkanlýkla kýpýrdamaya 
baþlar. Hareketliliði þekillendirirler ve kaçýnýlmaz þekilde nefes alýp vermeye baþlarlar. Bunun 
sebebi Joyce'un ruhunu malzemenin ruhuyla birleþtirmiþ olmasýdýr (Þekil:4).

Þekil: 3 Alman Bilezik, 2006, akrilik, resin, alüminyum, 7 1 / 8 X 6 5/8 X 2 1/4 “

Þekil: 4 Insýde/Out, 2003, Döküm Demir, 10X10X10”



Joyce daha 16 yaþýndayken demiri iþlemeye baþlamýþ ve her geçen gün tasarýmda kavramsal 
temalar üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Joyce'un bu zanaati öðrenmesi ve onu sanata dönüþtürmesi büyük 
öz güven, cesaret ve çok fazla deneme yanýlma gerektirmiþtir. Sýradanlýðýn dýþýnda yer almýþ 
olmakla birlikteki en fakir üçüncü devlette, Joyce kendi fikirlerini ve ifadelerini geliþtirmekte özgür 
olmuþtur (Wilson-Powel, 2009). Joyce'un demir malzemesine olan tutkusu kendisini bu gün dünya 
çapýnda tanýnýr bir sanatçý yapmýþtýr. Bütün çalýþmalarýnda Joyce çok geniþ bir ilham ve yorum 
inisiyatifi yaratmaktadýr. 

Baþlangýç dönemlerinde yaptýðý bir kâseyi tanýmlarken, o “kentsel bir uzantý tarafýndan yavaþ 
yavaþ bozulmaya çalýþýlan desenli bir çiftlik topraðýnýn havalý görüntüsünü görmenin sonucunda 
ortaya çýkmýþtýr… Merkez kýsmý daha ergen çaðýmda bulmuþ olduðum demirden yapýlmýþtýr” 
(Wilson-Powel) demiþtir. Uygulamada Joyce'un iþi her ne kadar karmaþýk ve teknik açýdan zor olsa 
da, bitirilmiþ parçalar her zaman açýk sözlülüðe, üstünlük taslayan bir basitliðe, gözle görülür bir 
zapt edilmiþliðe ve kendi kompozisyonlarý içerisinde ilintili bir dobralýða sahip olmuþlardýr.

Demir, sanatçýnýn elinde yeni hayatýna yol kat ederken, farklý malzemelerle bütünleþmeyi de 
ihmal etmemiþtir. Ahþap, kâðýt ve demir kombinasyonlar form, denge, doku ve ýþýk ile görsel 
estetiðe zevk ve heyecan katmýþtýr. Quoin (1994) (Þekil:5), Wedge (1994) (Þekil:6) çalýþmalarý 
Joyce'un malzeme kombinasyonuna nasýl bir estetik kattýðýný açýkça ortaya koymaktadýr. Joyce'un 
üslubunda ki demir gibi aðýr bir malzemeye kuþ gibi hafiflik katabilmesi özelliði bu çalýþmalarýnda 
da ortaya çýkmýþtýr. Metal malzeme ahþapla hafiflik bulurken, ýþýk kâðýt malzemenin yakýlmasýyla 
metal malzemenin koyu renk tonuyla dengelenmiþtir. Wedge isimli çalýþmada açýk koyu dengesi ve 
pürüzsüz düz yüzeyle kâðýt malzemenin dokulu yüzeyi birbirlerini zýtlýkla dengelemiþtir. 
Dengeleyici hareketi ve rotasý merak, sabýr ve ilham kaynaklarýyla durulanmakta olan Joyce'un 
metali hem bir materyal olarak hem de kültürel anlamda kullanmasýyla algýyý deðiþtirmektedir.
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Þekil: 5 Quoin, 1994, Aðaç, Kitap, Dövme Demir 
48 X 48 X 41”

Þekil: 6 Wedge, 1994, Kitap, Dövme Demir

34 X 8 1 / 2 X 4 1 / 2 “
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3. SONUÇ

20. yüzyýlla birlikte, malzeme konusu sanatýn baþlýca problemi haline gelmiþtir. 
Konstrüktivizm, Fütürizm, Dadaizm gibi modern akýmlar, sanat kavramýný, yerleþmiþ olan sanat 
anlayýþlarýndan ayýrýr ve anti-estetiði bu alanýn kullanýmýna sokar (Acar, 2007). Sanatçýnýn “yeni”yi 
bulgulamak isteði kadar, var olan malzemenin doðasýna ve onun sýnýrlýlýklarýna bir baþkaldýrý da söz 
konusudur. Baudelaire'in fragman estetiði olarak nitelediði modern toplumun estetik yaþantýsý, 
gündelik hayattan koparýlmýþ her türlü malzemenin sanata taþýnmasýna olanak vermiþtir. Ancak 
malzemeler tek baþlarýna ele alýndýklarýnda sanat adýna hiçbir þey söylemezler; ta ki sanatçý ona 
kendi öznelliðini aktarýp onu yeni nesnelliðe sokana kadar.

Taký sanatý plastik sanatlar alanýnda kavramsal sanat yaklaþýmýyla yerini korumaya devam 
etmektedir. Malzeme yeni formlara sanatçýnýn eðilim gösterdiði üslupla taký olarak ta karþýmýza 
çýkmaktadýr. Modern çaðýn her türlü malzemenin sanata katýlýmýna olanak veren düþüncesiyle her 
türlü malzeme takýya dönüþmekte hatta farklý malzemelerle bir evliliðe girerek farklý üsluplarýn 
oluþmasýna da imkân saðlamaktadýr. Bu tavrýyla daha çok katýlýmcý sanat ürünü olarak kiþiyle 
etkileþime de girerek içsel fonksiyonunu artýrmaktadýr.
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ÖZET

Kuyumculuk eðitiminin felsefesi ne olmalýdýr? Sorusunu cevaplayabilmek için önce felsefe 
nedir? Eðitim nedir? Kuyumculuk sanatý nedir? vb. temel kavramlar tanýmlanacaktýr.

Tarihsel geliþim çizgisinde kuyumculuðun geleneksel eðitiminin felsefesi, gelenekleri 
deðerleri, eðitim sistemi ele alýnacaktýr.

Günümüzde geleneksel kuyumculuk eðitimin yerini almaya baþlayan akademik kuyumculuk 
eðitiminin problemleri tespit edilecektir.

Kuyumculuk sanatýný geleceðe taþýyacak olan insanlarýn yetiþmesinde temel olmasý, geliþen 
kuyumculuk endüstrisini, sanatýný ve biliminin çerçevesini çizecek olan kuyumculuk eðitim 
felsefesinin tanýmýný yapabilmek için tüm yönlerinin incelenmesi bu bildiride amaçlamaktadýr.

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Eðitim, Kuyumculuk, Ahilik, Kuyumculuk Eðitimi Sorunlarý ve 
Felsefesi.

The Philosophy of The Jewelry Education

ABSTRACT

What should be the philosophy of the jewelry education? Before answering this question, what 
is philosophy? What is education? What is the art of jewelry? And also this kind of terminologies 
will be defined.

In the historical development process of the jewelry; the philosophy of the traditional 
education, academic education, traditions and values will be discussed.

The current problems of academic jewelry that has started to take place of the traditional 
jewelry education will be determined.

The philosophy of jewelry education is the basis of training the people who will be the future of 
the art of jewelry and also will form a frame for developing industry, art, science of the jewelry. In 
this declaration, the analysis of all the methods for being able to do the definition of the jewelry 
education philosophy is aimed.

Key Words: Education, Philosophy, Jeweller, Education, Problems and Philosophy of 
Jewellery, 
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1. GÝRÝÞ

Düþünme insanýn en önemli özelliklerinden biridir. Ýnsan, dünya üzerinde görülmeye baþladýðý 
günden itibaren, kendisi, çevresi, iç dünyasý ve hayatý ile ilgili olan, hemen her þey hakkýnda 
düþünmüþ ve düþünmektedir. Ýnsanlar, hayata, evrene, maddeye, çirkine, güzele, yaratýcýya, ölüm ve 
tabiata, bunlara ait bilgiye ve belirli bir tavra sahiptirler. Bütün bunlarý deðerlendirmeye 
çalýþmalarýna raðmen, gerçekte bunlar üzerinde çoðu defa sistemli bir þekilde düþünmüþ deðillerdir.
Felsefe etimolojik anlamda Bilgeliði sevmek, ona imrenmek yahut sahip olmaya çalýþmak gibi 
düþünce durumlarýný ifade etmesine raðmen, günümüze kadar oldukça farklý anlamlarda kullanýlmýþ 
ve kullanýlmaktadýr. Sistemli bir düþünce faaliyeti olarak birbirini tamamlayan farklý felsefeciler 
tarafýnda yapýlan tanýmlarý vermeye çalýþalým.

Felsefi bir tavýr, olaylarý deðerlendirmeyi, araþtýrmayý, sorunlarý bütün yönleriyle ele almayý, 
açýk fikirliliði ve toleransý ifade eder. Ayrýca hayatý ve dünyayý olduðu gibi kabul etmeyi ve bütün 
iliþkileriyle görüp kavramayý gerektirir. Bulunduðumuz ana veya geleceðe teslim olmadan bugünkü 
imkânlarýn ötesine geçmeyi ve orayý araþtýrmayý gerektiren bir istekliliktir. Felsefe yapmak, sadece 
okumak ve felsefenin ne olduðunu bilmek deðildir. Çünkü o, felsefi olarak düþünmeyi ve hissetmeyi 
içerir. Felsefe, hayretle, þüpheyle, merakla baþlar ve problemler karþýsýnda geliþen duyarlýlýðýmýz 
ölçüsünde büyür, problemler karþýsýnda asla geri çekilmeyen düþünceye dayalý bir tavýrdýr.

Felsefe, bir problemi ilgilendiren bütün olaylar ile yüz yüze gelmeyi gerektirir. Daha çok 
bilgiye, kendi baþýna anlamlý bir anlayýþa deðil, eleþtirel düþünceyi öne çýkardýðý için önemlidir.

Filozof, hayatý, bilim adamýnýn, iþ adamýnýn veya sanatkârýn kendi uzmanlýk alaný açýsýndan 
görmek istediði gibi deðil, bütün onlarýn üzerinde, bir bütün olarak kavramak ister. 

Felsefenin esas fonksiyonlarýndan biride, Analiz yöntemiyle dilin ve terimlerin anlamlarýný 
aydýnlatmaya çalýþmaktadýrlar.

Ýnsanlýðý ilgilendiren bazý problemler sürekli var olagelmiþtir. Felsefeciler bunlara daima cevap 
aramýþlardýr. Felsefe insani varlýðýn temel problemlerine, gözün göremeyeceði ve kulaðýn 
duyamayacaðý sahalara ulaþarak araþtýrmalarýný sürdürüp cevaplar vermeye çalýþýr. Birçok düþünür 
bu problemleri kendi sistemleri içinde cevap vermeye çalýþmýþlardýr.  Böylece felsefe alanýnda 
idealizm, realizm, pragmatizm, hümanizm ve materyalizm gibi birçok sistem meydana gelmiþtir.

Bütün bunlarýn dýþýnda bir de özel sahalarda yapýlan felsefi çalýþmalar vardýr. Bilim, sanat, 
müzik, tarih, hukuk, matematik, din ve eðitim felsefeleri gibi.

Görülüyor ki filozoflarca tek bir felsefe tanýmý yok. O halde felsefeden çok felsefelerden 
bahsedebiliriz. Ancak bir düþünce faaliyeti olarak felsefenin, insani problemlerle uðraþtýðý 
gerçeðini hiçbir filozof inkâr etmemiþtir.

Var olan üzerinde düþünmek, insanla ilgili ve onun hayatýna giren bütün olaylarýn yahut onu 
rahatsýz eden her türlü problemin,  yöntemince çözümü veya çözüm faaliyetini ihtiva eder, felsefe.  
Böylece insan, içersinde yaþadýðý toplumu ve hayatý da deðerlendirmekte, bu alanlarda karþýlaþtýðý 
problemleri sistemli ve bütüncül bir anlayýþla kavramaya ve çözmeye çalýþmaktadýr. Bu anlamda 
olmak üzere insan, felsefe yolu ile kendisi ve toplumunu ve birçok problemi ele alabilir, bunlarýn 
deðerlendirilmesinde ve çözümünde felsefeden pekâlâ yararlanabilir.

Eðitim kelimesinin etimolojisine baktýðýmýzda köken olarak Latince den “educere” olarak 



geldiðini görüyoruz. Bu terim, her zaman olmamasýna raðmen “fiziki geliþme” olarak kullanýlýrdý. 
Çeþitli aþamalardan geçerek gelen bu terim bu gün insana dair bir özellik kazanmýþtýr. Aydýn insan 
denildiðinde ahlaken, ruhen, karakter yapýsý olarak ve bütün diðer yönleriyle tam bir geliþmiþliði 
ifade eder. Buna göre eðitim, terim olarak kiþide, düþünme, ruhi ve bedeni mükemmelliði meydana 
getirme gibi önemli anlamý vardýr. Eðitim iþi, eðitilenle eðiten arasýnda ki fiiller olarak görülmekte, 
bunlarýn etkisi oldukça yaygýn ve çok boyutlu düþünülmektedir. Bunun için eðitimde kafa kadar 
kalbi, düþünce kadar vicdaný da doldurmak gerekmektedir. Bu tür bir eðitim anlayýþýný günümüz 
toplumlarýnda görmek mümkün deðildir. 

“Deðiþmeyen tek þey deðiþimdir.” O halde hayatýn kendisi geliþme ve deðiþim içindedir. 
Çokluk içinde birlik; farklýlýkta uyum esastýr. Kiþiler, çeþitlilik gösteren hayata, kendilerine uygun 
olaný seçmektedirler. Hürriyeti insan tabiatýnýn gereði sayan demokratik düzenlerin, eðitimde de 
Rousseau'dan beri çýkýþ noktasý sayýlmaktadýr. 

Eðitimin iþlevlerinden biri de nesiller arasýnda ki kültürel mirasý aktarmak ve toplumun 
varlýðýnýn devamýný saðlamakla yerine getirir. Ancak; bu aktarma iþlemi basit, mekanik bir iþlem 
deðildir. Bunun içersinde öðretim, yönetim, uzmanlaþma ve yönlendirme gibi toplumu yenileyen ve 
ileri götüren temel oluþumlar yer almaktadýr. Ýþte eðitimin bilimle iliþkisi de bu noktada baþlar. 
Çünkü eðitimin ifade edilen iþlevleri yerine getirebilmesi, deðiþik birçok kaynaktan bilgilerle 
beslenmesine baðlýdýr. Böylece eðitimde tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve benzeri 
kaynaklardan toplanan bilgilerle öðretim, yönetim, uzmanlaþma ve yönlendirme konularýnda hangi 
tür insanýn yetiþtirileceði, bunlarýn hangi konularda nasýl bir yol izleyecekleri ortaya konulur.

Eðitimin en önemli problemlerinden biri, meslek seçimiyle baþlamaktadýr. Meslek sevgisi 
baþarýnýn temeli, tiksinti ise maðlubiyetin kaynaðýdýr. Çünkü baþarýda, baþarýsýzlýk da esasýnda 
güçlü bir irade yanýnda, önemli derecede ruhi bir hazýrlýðý da gerektirmektedir, eðiten ve eðitilen 
içinde. 

Eðitim; sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi yönleriyle bir bütün olarak görülmelidir. Bunun 
içinde, eðitimde her ne kadar bir takým genel ilkelerden söz edilse de, her toplum kendi yapýsýna göre 
bir eðitim kurup geliþtirmektedir. Ancak bu, diðer uluslarýn deneyimlerinin ihmal edilmesi anlamýna 
gelmemelidir.

Kiþilik düþüncesi, bir bütünlüðü ifade eder. Parça ve ek kabul etmez. Uyum ve bütünlük arz 
eder. Eðitimde kiþiliðin bütünlüðü esas olmalýdýr. Çünkü kiþilik sahibi insan, hürriyet içersinde 
yaþayan, baðýmsýz düþünceye sahip, çevresini ve kendisini anlayabilen, eleþtiren, araþtýran, yapýcý 
ve yaratýcý, sorumluluðunu bilen ve yaþadýðý topluma faydalý olabilen insandýr.

Düþünce ve felsefi bir temelden hareketle oldukça geniþ bir çerçevede eðitimi tanýmlamaya 
çalýþtýk.

“Kuyumculuk” deðerli metalleri ve alaþýmlarýný iþleyerek þahsi süs eþyalarý, ev eþyasý, dini taký 
vb. eserler meydana getirmek deðildir. Kuyumculuk, deðerli-deðersiz, metal ve metal olmayan 
hammaddeleri iþlemek suretiyle sanat eseri yapmaya yönelik faaliyetlerin tümüne denir. Mesleki 
beceri sýradan bir malzemeyi bir mücevhere dönüþtürür. Metal olmayan hammaddeler, mineral 
kökenliler (mermer, deðerli-deðersiz taþlar, seramikler vb.) ile hayvan ve bitki kökenliler (fildiþi, 
kaplumbaða ve deniz kabuklarý, mercan, aðaç vb.) mevcuttur. Güzel, alýmlý taký takýldýðý veya eþya 
kullanýldýðý zaman, seyredende haz duygusu ve ilgi uyandýrýr. Bu etkiyi fark eden insanoðlu taþ 
devrinden beri yani metallerin keþfinden önce kuyumculuða baþlamýþtýr. Kuyumculuk, insanýn 
kendini ve çevresini güzelleþtirme ihtiyacýný ve arzusunu karþýlamaktadýr.  
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2.  TARÝHSEL GELÝÞÝM ÇÝZGÝSÝNDE KUYUMCULUÐUN 
GELENEKSEL EÐÝTÝMÝNÝN FELSEFESÝ, GELENEKLERÝ, DEÐERLERÝ, 
EÐÝTÝM SÝSTEMÝ

Türkiye'de kuyumculuk M.Ö. 4000 den beri yapýlmaktadýr. Bu sanatýn eðitiminin nasýl 
yapýldýðý konusunda elde fazla kaynaklar bulunmamaktadýr. Ancak; elimizdeki genel ve özel 
bulgulardan yola çýkýlarak konuyu inceleyebiliriz.

Hepimizin bildiði gibi, fütüvvetin VII ve VIII Yüzyýllardan baþlayan, Ahi'liðin XIII. Yüzyýlýn 
ilk yarýsýndan, XVIII. Yüzyýla dek süren, o zamandan 1913 kadar da “Gedik” yani “Lonca” örgütü 
olarak sürmüþ, Cumhuriyetimizin kuruluþundan sonrada Esnaf Odalarý Teþkilatý olarak devam eden 
örgütlenme biçimi, deðiþik aþamalar geçirmiþtir.  

Ahilik mesleki ve ahlaki bir kuruluþtur. Anlam itibariyle küçük esnaf ve çýraklarý içine alan, 
mesleki doðruluk-dürüstlük ilkelerine uygun olarak çalýþýlmasýný, ayrýca eðitim görmelerini 
hedefleyen bir teþkilattýr. Zengin ile fakirin, üretici ile tüketicinin, emek ile sermayenin, millet ile 
devletin kýsaca toplumun tüm fert ve kurumlarý arasýnda iyi iliþkiler kurulmasýný amaç 
edinmiþlerdir. El iþçiliði, sahibinin saygýn ve vurgun peþinde koþturmadýðý, dilencilikle yüzünü yere 
getirmediði, ifrattan ve tefritten uzak tuttuðu için ahilikçe en övünmeye deðer geçim yolu kabul 
edilmiþ ve bir iþi olan, fütüvvet namelerde yazýlý kaidelere uymayý kabul eden herkesi bünyesinde 
toplamýþtýr.

Yerleþim birimlerinde her sanat kolu için ayrý birlikler kurulmuþtur. Bu birlikler arasýndaki 
iliþkileri büyük meclis saðlardý. Ülke sathýndaki esnaf birlikleri Kýrþehir'de bulunan Ahi Evran 
Zaviyesine baðlýydýlar. Genellikle her esnafýn adý ile anýlan bir çarþýsý vardý. Her esnafýn kendisine 
has sancaðý ve birde alemdarý vardý. Her ahi birliðinin orta sandýðý, esnaf vakfý, esnaf kesesi denilen 
bir karþýlýklý yardýmlaþma ve sosyal güvenlik sandýðý vardý. Ayrýca esnaflarýný tefecilerden korur ve 
ham madde temin ederdi.

Ahi birlikleri bir baþkan ile beþ kiþilik yönetim kurulu tarafýndan yönetilirdi. Baþkanýn geniþ 
yetki ve sorumluluklarý vardý. Baþkanýn; esnafýn mesleki problemlerini halletmek, esnaf orta 
sandýðýný idare etmek, usta, kalfa, çýrak ve yamak törenlerini düzenlemek, esnafý toplantýya 
çaðýrmak vb. görevleri vardý.

Ahi birliklerinin yönetiminde görev alanlar seçimle iþbaþýna gelirlerdi. Seçimlere katýlacak 
olanlarda o görevin gerektirdiði vasýflarýn dýþýnda baþka þartlar aranmaz, yönetim görevleri belirli 
gruplarýn tekeline verilmezdi. Esnaf kolu yöneticilerin seçiminde yalnýz o meslekteki ustalarýn oy 
hakký vardý. Ustalar, esnaf þeyhi ile yönetim kurulu üyelerini ayrý ayrý seçerlerdi.

Ahi birliklerinde kurulan denetim ve ceza sistemi ile üyelerin meslek ahlakýna uygun tutum ve 
davranýþ içinde bulunup, bulunmadýklarý, teþkilat yöneticileri tarafýndan sýký bir þekilde denetlenir, 
kurallara aykýrý davrananlar, kendilerine ders ve etrafa ibret olacak þekilde cezalandýrýlýrdý.

Materyalist dünya görüþünü reddeden Ahilik, hem dünya hem de ahireti birlikte düþünen bir 
felsefeye sahiptir. Ahilikte mal, servet ve sadece kazanç için çalýþmak hiç bir zaman kendi baþýna bir 
anlam taþýmaz. Bunlar, ancak kendinden üstün bir gayenin gerçekleþmesine vasýta olduklarý 
takdirde bir deðer ifade ederler. Para kazanmayý gaye haline getirmek Ahilik düþüncesine terstir. 
Çünkü vasýta olan para, gaye haline gelirse, gaye olan ahlaki deðerler de vasýta haline gelir ki, bu son 
derece ahlaksýz bir dünya görüþünün temeli olur.

Ahiler çalýþmayý ibadet saymýþlardýr. Ahilerin iþyerleri, onlarýn ibadet yerleri olarak bilinir. 



Ahilikte esas olan helal kazançtýr. Ahiler, kendilerini ve yakýnlarýný geçindirecek insaflý ve dürüst 
ticarete karþý deðildir. Ama mal biriktirme ve yaðma peþinde koþan, haris ve istismarcý ticarete 
karþýdýr. Kolay kazanç, Ahi ahlaký yönünden geçerli deðildir. Kazanç, alýn teri ve emek karþýlýðýnda 
elde edilecektir. 

Ahilik bir meslek teþkilatý olmasýndan dolayý belli ahlak kurallarýna sahiptir. Bu kurallarý þöyle 
sýralayabiliriz: 

Doðruluktan ayrýlmamak, cömert olmak, alçak gönüllü olmak, iyi huylarý geliþtirmek, 
kendisini halka adamak, yani, vatansever olmak, misafirleri sevmek, insanlarý nasihat ederek iyi 
yola yöneltmek, dindar olmak ama softa olmamak, utanma duygusuna sahip olmak, yalan 
söylememek, dedikodu yapmamak, kusur aramamak, aksine kusurlarý örtmek, içki içmemek, zina 
yapmamak, hýrsýzlýk yapmamak, kin ve düþmanlýk beslememek, nefsine hâkim olma, eline, beline, 
diline sahip olmak.

Ahiliðin sýnýflandýrýlmasý

a) Yiðitler; bunlar en alt sýnýflar,

b) Ahiler; bunlar altý bölük idiler. Ýlk üç bölüðe “Ashab-ý Tarýyk” yani yola yeni girmiþ kiþiler. 
4-5-6. bölüklere de “Nakipler” denilirdi.

c) Halifeler; (kalfalar)bunlar sahibi seccade deðillerdi. Kendiliklerinden bir iþe giriþemezlerdi.

d) Þeyhler; (Ustalar) bunlar kendilerinden önceki yedi bölüðün baþkaný idiler. 

e) Þeyh-ül meþayihler; Bunlar, þeyhlerinde baþkanýdýrlar. Bu Ahi baba'dýr. 

Yiðitlerin, yani mesleðe yeni girenlerin zaviyelerde düzenli bir kontrol altýnda 
bulundurulmalarý ve güvenilir kiþiler yönetiminde eðitilmeleri gerekirdi. Fütüvetnamelerde 
görüldüðü üzere, her çýrak yiðidin iki “yol kardeþi”, bir “yol atasý”, bir “üstadý”, yani sanat 
öðretmeni, bir de “piri” vardýr.

3. AHÝ BÝRLÝKLERÝNÝN EÐÝTÝM SÝSTEMÝ

a) Ýnsan bir bütün olarak ele alýnýr. Mesleki, dini, sosyal bilgi ayný anda verilir.

b) Ýþ baþýnda yapýlan eðitimin, iþ dýþýnda yapýlan eðitimle bütünleþmesi saðlanýr.

c) Eðitim ömür boyu süren bir faaliyet olarak görülür.

d) Derslerin yetkili kiþiler tarafýndan verilmesi esastýr.

e) Eðitimden herkes ücretsiz olarak faydalanýr. (Poyraz, 1996. s.142, 143)

3.1 Ahilikte Törenler

Ýki yýl ücretsiz olarak bir ustanýn yanýnda yamaklýk eden çocuklar, özel bir törenle çýraklýða 
yükseltilirlerdi. Çýrak merasimi ile çýrak olan genç, ustasýnýn yanýnda çýraklýk süresi olarak kabul 
edilen 1001 günü geçirerek müddetini doldurmaktadýr. Ancak kuyumculuk gibi çok hüner isteyen 
mesleklerde ise süre 20 yýla kadar çýktýðý görülmektedir.

Ahilikte, ikinci rütbe “kalfalýktýr.” Çýraklar, çýraklýk süresini tamamlayýp kalfalýða 
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yükselebilecek bilgiye sahip olduklarýnda usta ve kalfasýnýn yardýmýyla baþarýlý bir sýnavla kalfalýða 
yükseltilirdi.

Üç yýl kalfa olarak çalýþýp kendisine verilen görevleri hakkýyla yerine getiren, çýraklarý 
yetiþtirmede titiz davranabilen, diðer kalfalarla iyi geçinen, teknik becerileri yüksek, görünende 
görünmeyeni ifade edecek ve bir üsluba sahip, müþteri iliþkileri, sosyal iliþkileri, yüksek ahlaklý, 
belirli bir sermayesi olanlar dükkân açabilecek duruma gelirler ve ustalýða yükseltilirlerdi. 
Kalfalýktan ustalýða yükselmek isteyen bir kalfa, kendi yaptýðý eserini takdim etmek 
mecburiyetindeydi. Kalfanýn eseri kabul edilirse, ustasý, kalfasýnýn iyi ahlakýndan ve yeteneðinden 
bahseder ve buna esnaftan üç usta da þahitlik ederse, esnaf yönetim kurulunda karar alýnýr ve törenle 
peþtamal kuþandýktan sonra artýk usta sayýlýrdý.

Usta adayý hazýrlýklarýný (iþyeri, alet, malzeme, çýrak, kalfa temini vb.) tamamladýktan sonra 
tören için gün alýnýrdý. Törene, Ahi Baba vekilinin köþkünde, esnaftan ustalar, esnaf baþkanlarý, 
müftü, kadý, caminin imamý ve hatipleri davet edilirdi. Ustasý, yeni ustadan helallik istedikten sonra 
bir konuþma yapardý. Usta bundan sonra, kalfanýn belindeki peþtamalý çýkararak, yerine kendi eliyle 
ona ustalýk peþtamalýný kuþatýrdý. Ardýndan dua edildikten sonra yeni usta iþe baþlardý.

Yukarýda özetlenen çok yönlü ve uzun süreli eðitim binlerce yýllýk tarih içinde gelenekleri ve 
kurallarý oluþturulmuþ olup yönetimsel, ekonomik, teknik, sosyal bazý deðiþikliklerle kuyumculuk 
mesleðinde bu güne kadar geçerliliðini sürdürmüþtür. 

4. GÜNÜMÜZDE GELENEKSEL KUYUMCULUK EÐÝTÝMÝN YERÝNÝ 
ALMAYA BAÞLAYAN AKADEMÝK KUYUMCULUK EÐÝTÝMÝNÝN 
PROBLEMLERÝNÝN TESPÝT EDÝLMESÝ 

Yaþanan sorunlara gelince; kuyumculuk temel eðitimini verecek olan orta öðretim düzeyinde 
baþtan yapýlan sistem hatasý nedeniyle problemler oluþturmaktadýr.

· Kuyumculuk sanatý çok özel yetenek ve birikim isteyen meslektir. Türk eðitim sisteminin en 
düþük puanýný alan öðrenciler ile bu yeteneklerin bir arada olmasý ancak istisnalar dâhilinde olabilir. 
Herkesin bildiði gibi istisnalar da kaideyi bozmaz. 

· Sistemin diðer bir hatasý ise meslek liselerinden lisans düzeyine geçiþlerin olmayýþýdýr. 
Meslek liselerinde matematik eðitimi verilmediðinden ön lisanstan dikey geçiþ istisnasý dýþýnda fiili 
olarak imkânsýzdýr. Bu durumda dört yýllýk lisans ve lisansüstü eðitimine geçiþ mümkün deðildir.

Bu durumda;  kuyumculuk sektörüne ve akademik eðitime ve araþtýrmaya sistematik olarak 
öðrenci nasýl yetiþtirilecektir? 

· 2002 yýlýndan itibaren meslek liselerinden meslek yüksek okullarýna sýnavsýz geçiþ 
baþlayýnca sistem hatasý daha çok ortaya çýkmýþtýr. Yakýn zamanda alýnan bir kararla, bu sorun 
çözümlenme aþamasýna girmiþtir.

· Meslek liselerinde kuyumculuk alaný  “bölüm” düzeyinde açýldýðýndan yeterli seviyede ve 
kuyumculuðun diðer uzmanlýk alanlarýna dönük eðitim verilememektedir. Kuyumculuðun tüm 
dallarýný içeren bir kuyumculuk lisesi açýlmasý gerekmektedir. 

· Kuyumculuk meslek liselerinin diðer bir sorunu da eðitimcilerdir. Kuyumculuk Lisans 
eðitimi veren bir kurum olmadýðý için orta eðitimde kuruluþundan itibaren metal, el sanatlarý vb 



diðer alanlarýndan gelen öðretmenler ve mesleðin içinden gelen Usta Öðreticiler ile bu açýk 
kapatýlmaya çalýþýlýyor. 

· Ve tabiî ki, en önemli sorunlardan bir tanesi de malzeme, aletler, aletlerin sarf malzemeleri 
ve teknolojidir.  Kuyumculuk sektörünün bu konuda, büyük oranda dýþa baðýmlý ve dövize endeksli 
olmasý sektörü zorladýðý gibi öðrencileri ve eðitim kurumlarýný da zorlamaktadýr.

· Kuyumculuk eðitimi, ülkemizde yeni geliþen bir dal olduðundan, eðitim kademelerinin 
sýnýrlarý tanýmlanýp belirlenmesi gerekmektedir. Geleneksel eðitimde olduðu gibi çýrak, kalfa ve 
usta kademelendirilmesinin akademik eðitimde karþýlýklarýnýn belirlenmesi ve bu tanýmlara göre 
sýnýrlarýnýn çizilerek uygulanmalýdýr. Örneðin, çýrak eðitiminin, akademik eðitimdeki karþýlýðý orta 
öðretimdir. Kalfalýk eðitiminin, akademik karþýlýðý meslek yüksek okulu olmalýdýr. Ustalýk 
eðitiminin karþýlýðý lisans eðitimi olmalýdýr. Bu gün eðitim tablomuza baktýðýmýzda ise bu 
karþýlaþtýrmayý kuyumculuk mesleði için yapamamaktayýz. Bu konuda kavram kargaþasý 
sürmektedir. Kuyumculuk eðitim piramidi bu tanýmlardan ve örgütlenmeden uzaktýr.

· Orta öðretimde, eðitim programlarýnýn kuyumculuðun temel eðitimine göre 
yapýlandýrýlmasý gerekmektedir.

Ön Lisans / Lisans düzeyinde ise þu sorunlar bulunmaktadýr:

· On dört adet üniversitede (Devlet/Vakýf) genel olarak tasarým aðýrlýklý olarak eðitim 
vermekteler. Nedenlerine gelince; 

· Eðitimci sorunu burada da devam etmektedir. 

· Diðer derslerin öðretmenleri ve ders içerikleri, kuyumculuk üzerine uzmanlaþamadýklarýn-
dan birçok sorunlar oluþturmaktadýr. 

· Atölye / laboratuvarlarýn En önemli eksikleri ise malzeme, aletler, aletlerin sarf malzemeleri 
ve teknolojidir.

Yukarýdaki eksikler Ön Lisans / Lisansýn yapýsal sorunlarýdýr. Diðer sorunlara gelince;

· Ýki yýllýk bir eðitimde bütünsel bir kuyumculuk eðitimi yapýlamaz. Çünkü süre yeterli deðil, 
kuyumculuk tekniklerinden birisi üzerine tekniker (Kalfa) eðitimi verilmesi kaynaklarýn verimli 
kullanýlmasýný saðlar.

· Kuyumculuk kütüphanesinin eksikliði diðer en önemli sorunlardan biridir. Kaynak kitaplar, 
araþtýrmalar, yorumlar ve yeni açýlýmlarý desteklemek için acilen bu sorunun planlý ve programlý 
olarak çözülmesi gerekmektedir.

· Kuyumculuk kültürünü oluþturmak için kuyumculuk müzesinin eksikliði diðer bir sorundur.

·  Kuyumculuðun tarihsel ve teknolojik geliþimi içinde çeþitli dillerden birçok kavram 
yerleþmiþtir. Ayný iþlem veya alet için çok deðiþik terimler kullanýlmaktadýr. Kavram birliðinin 
saðlanmasý gerekmektedir.  Sektör ve eðitim için büyük bir sorunu oluþturmaktadýr. 

· Türkiye'de ki geleneksel kuyumculuðun eðitimi sözel ve uygulamalýdýr. Akademik eðitimde 
ise yazýlýdýr. Akademik eðitimi saðlayabilmek için kuyumculuðun (insan, malzeme, teknik, 
teknoloji ve ürün) standartlarýnýn yazýlý hale getirilmesi gerekmektedir. Bunu saðladýðýmýzda ise 
eðitim ve sektörün, kalite ve verimliliði artacaktýr.

Yukarýda sayýlanlar akademik eðitimin sorunlarýdýr.
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SONUÇ

Kuyumculuk Sanatýný Geleceðe Taþýyacak Olan Ýnsanlarýn Yetiþmesinde Temel Olmasý, 
Geliþen Kuyumculuk Endüstrisini, Sanatýný Ve Biliminin Çerçevesini Çizecek Olan 
Kuyumculuk Eðitim Felsefesinin Tanýmý;

Bu toplantýda Kuyumculuk mesleðini ve eðitimini, içersin de yaþadýðýmýz toplumu ve hayatý da 
deðerlendirmekte, bu alanlarda karþýlaþtýðýmýz problemleri sistemli ve bütüncül bir anlayýþla 
kavramaya ve çözmeye çalýþmaktayýz. Bu anlamda olmak üzere, insan, felsefe yolu ile kendisini, 
kuyumculuk mesleðini ve eðitimini ve birçok problemini ele alabilir, bunlarýn deðerlendirilmesinde 
ve çözümünde felsefeden pekâlâ yararlanabiliriz.

Kuyumculuk eðitim felsefesinin temeli olan aþaðýdaki kavramlarý dikkate almamýz 
gerekmektedir. Bunlar; felsefi temelde sistematik bir tecrübeye dayanmalýdýr. Ýkinci olarak bu 
felsefe anlayýþý kapsayýcý olmalýdýr. Üçüncü ölçü; ilgili tüm bölümleri içermeli. Bu felsefe içeriði 
uygulanabilir olmalýdýr. Sonuncu ölçü ise, kuyumculuk eðitim felsefesi taraftarlarýný tatmin edici bir 
özellikte olmalýdýr.

Bu gün kuyumculuk yaklaþýk 5000 yýldan bu yana yapýlmaktadýr. Bu süreçte yukarýda kýsaca 
özetlenen fütüvvet, Ahilik, lonca ve esnaf odalarý aþamalarýyla gelen bir yapý var.  Felsefesi, 
gelenekleri, deðerleri, eðitimi, törenleri, emek sermaye bütünlüðü ile Üç imparatorluða baþkentlik 
yapmýþ olan Ýstanbul'un, dünya kuyumculuk tarihi içersin de, yüz yýl öncesine kadar çok özel bir yeri 
vardý. Hem soy metallerin özgün form ve tekniklerle iþlendiði, hem de akikten elmasa kadar her tür 
deðerli ve yarý deðerli süs taþýnýn biçimlendirilerek metal objelere yerleþtirildiði, diðer bir anlatýmla, 
iki ayrý teknolojinin bütünleþtiði bir uðraþý alaný olarak ünlenmiþti. Kimi zaman taþ ön plana 
çýkarýlarak, metal ona eþlik eder, kimi zaman ise metal form amaçlanmýþ olup, taþlarla süslenirdi.

 Bu tarihsel yapý detaylý bir þekilde incelenerek, yaþanmýþ, sistemleþtirilmiþ ve tecrübelerle 
gerekli düzeltmeleri yapýlmýþ önümüzde duruyor. 

Sanayi devrimi ile ortaya çýkan geliþmelerden biri de, emek sermaye bütünlüðünün 
ayrýþmasýdýr. Ýhtiyaçlarýn fonksiyonu durumunda olan üretim, ticaretin fonksiyonu haline gelmiþtir. 
Bir malýn mümkün olduðu kadar ucuza yapýlýp, yine mümkün olduðu kadar pahalýya satýlmasý 
amacýna baðlý olarak giriþimci-sermaye sýnýfý ve ucuz iþ gücünün üretim sürecine katýlmasýdýr. Buna 
baðlý olarak; bilim, teknoloji, üretim vb. birçok alan ufak birimlere ayrýþarak uzmanlaþma sürecine 
girmiþtir. Bu ayrýþma günümüz uygarlýðýný yaratmýþtýr. Ýki sistemi de deðerlendirdiðimizde, artýlarý 
ve eksileri vardýr. Bu günün en önemli eksilerinden biri de bütünlüðüne bakýþýn olmamasýdýr. 

Bu gün bilimsel ve teknolojik geliþmeler baþ döndürücü bir hýzda sürüyor. Kuyumculuk eðitim 
programlarýnýn kapsamýna; bilimsel buluþlar, teknolojiler, tarih, sanat, moda, eðitim, standartlar, 
endüstri, patent,  toplam tasarým,  gösterge bilim ve anlam bilim yaklaþýmlarý, tasarým güvenliði, 
tasarýmda biliþim teknolojileri, malzemeler, teknikler, imalat ve çeþitleri, üretim sistemleri, toplam 
kalite, çevre, yasal sorunlar, pazarlama, finans, yönetim vb. birçok bilim alanýndan gelen bilgilerleri 
içermeli.

Ayrýca, kuyumculuk ürünlerinin tasarýmýnda, tekniklerinde, üsluplaþma ve yeni üslup 
arayýþlarýný ortaya koyabilecek yetenekli kiþilere ufuk açacak bir eðitimi, kuyumculuk eðitiminin 
içine almamýzý gerektiriyor.

Bu bilimlerden gelen bilgilerin yanýnda ahilikte örneðini gördüðümüz gibi ahlak deðerleri ve 
gelenekleri, sosyal hayatýn tüm alanlarýyla bütünleþtirerek verilmeli. Kiþiyi esas almalý. Eðitim bir 
hayat boyu süren etkinlik olmalý. Tüm bunlarý bir araya getiren uygulamalý eðitim verilmeli. 



Sektörle akademik eðitim ortaklaþa bu konuyu ele almalý, çözümler üretmelidir. Bu eðitime alýnacak 
kiþilerde özel yetenekler ve yüksek ahlaki deðerler olmalý, eðitimin içinde yol alýrken, eðitimin 
yatay ve dikey geçiþleri olmalý. Sistemsel kademelendirilmenin sýnýrlarý iyi çizilmeli ve 
denetlenmeli. Kiþiler, kuyumculuk endüstrisinde çalýþýrken kariyerlerini eðitimle paralel olarak 
planlayabilmeli, geleneksel eðitimde olduðu gibi geçiþleri kurallara uygun olarak yapabilmelidirler.

Kuyumculuk endüstrisinde çalýþacak olanlarý, kuyumculuk sanatýný görünende görünmeyeni 
ifade edecek sanatçýlarý ve bilimsel araþtýrma yapacak olan meraklý ve yetenekli bilim insanlarýný,  
kuyumculuk alanýnda eðitim veren eðiticileri bütünsel bir eðitimle ve en önemlisi sevgiyle, 
kiþilikleri geliþtirilerek yetiþtirilmeleri gerekmektedir.

 Geleneksel eðitim sisteminden gelen deðerler ile bu günün bilim insanlarý, sanatçýlarý, 
modacýlarý, eðitimcileri ve felsefecileri ile küresel ekonomiyi, kuyumculuk endüstrisi ve ticaretini 
yeniden düþünüp yorumlamalýyýz ki, geleceði öngörebilelim ve yönlendirebilelim.

Kuyumculuk eðitim felsefesinin tüm taraflarý olan Kuyumcular, Sektör üst kurumlarý, YÖK, 
Üniversite, Milli Eðitim Bakanlýðý, Eðiticiler, felsefeciler ve diðer uzmanlýk alanlarýnýn iþbirliði ile 
kuyumculuk eðitim felsefesi çeþitli ortamlarda tartýþýlmalý, tüm boyutlarý ortaya konulmalý ve ortak 
bir akýl ile kuyumculuk eðitim felsefesi belirlenmeli ve hayata geçirilmelidir. Eðitim piramidini 
doðru olarak yapýlandýrabilirsek, yetenekli insanlarýn katkýlarý ile kuyumculuk mesleðini yüz yýl 
önceki çok özel konumuna ulaþtýrabiliriz.

Bu alanda ki boþluða dikkat çekmek ve bu konuya bir temel yaklaþým olmasý amacýyla bu 
sunum hazýrlanmýþtýr. Katkýlarýnýzla daha da geliþecektir.
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ÖZET

Taký kadýnýn güzelliðinden, erkeðin güç simgesinden geçmekte ve bu simgeler deðerli metaller 
ve süstaþlarý ile hayat bulup bedenleri süsleyerek, kiþinin aynasý olmaktadýr. Asýrlardýr dimdik 
ayakta durabilen ve sürekli geliþim gösteren bir meslektir kuyumculuk. Ýnsanoðlu var olduðu sürece 
de geliþim gösterip devam edecektir. Ülkemizde eskiden babadan oðula ya da usta çýrak iliþkileriyle 
bilgiler aktarýlýyorken þimdilerde meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarýnda geliþimini devam 
ettirmektedir. 

Toplumlarýn, kiþilerin bu kadar önem verdiði taký kültürü sadece kuyumculuk teknikleri ile 
geliþim göstermemiþ ayný zamanda, dönemin moda rüzgârýna da paralel geliþimler göstermiþtir. 
Farklý olana, özgün ve yenilikçi anlayýþa olan talep tasarýmýn önemini giderek arttýrmýþtýr. Bir takýyý 
meydana getiren; teknik, tasarým, taþ ve metal bilgisi ile hepsini harmanlayarak kullanabilecek bir 
zekâdýr. Zanaatla sanatýn, sanatla zekânýn kesiþme noktasýnda buluþan kuyumculuk sanatýný 
geliþtirmek için seksenli yýllarda açýlan ilk meslek yüksekokulundan sonra bugün bu sayý on dokuza 
ulaþmýþtýr. 

 Günümüzün ve geleceðin favori mesleklerinden biri olan kuyumculuk ve taký tasarýmý 
meslekleri için yeni açýlacak programlarýn belli kriterlere baðlanmasý gerektiði düþünülmektedir. 
Bu arada da mevcut bulunan okullarýn kalitesinin arttýrýlarak sektöre nitelikli eleman yetiþtirilmesi 
birinci hedef olmalýdýr. Bunun için de öðrencisinden eðitmenine, alt yapýsýndan fiziki þartlarýna 
kadar programý içeren eðitim kurumlarýnda iyileþtirmeler yapýlmalý ve sektörle, sektörün de 
ihtiyaçlarý doðrultusunda “Nerdeyiz? Nereye gidiyoruz? Nereye varmalýyýz?” konuþulmalý ve ortak 
bir dil geliþtirilmelidir.  

"INCREASING THE QUALITY OF JEWELER EDUCATION BY RE-
PLANNING"

ABSTRACT

Jewel is beauty of women and power symbol of men. These symbols being animated with 
valuable metals and ornamental stones decorate bodies and become the miracle of people. Jeweler   
is a job which has been standing for centuries and develops constantly. Furthermore it will appear 
and develop as long as humankind appears. Knowledge had been transferring from father to son or 
from master to apprentice in old times in our country. However, today this knowledge being taught in 
vocational schools and keeps its development. 

Jewel culture, which cared about by societies and individuals, not only has developed by 
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jeweler technique but also adapted with the fashion of its time. Interest to characteristic and different 
has increased the importance of design. Elements composing a jewel are; technique, design, rock 
and metal knowledge and intelligence to gather all of them.  After the opening of first vocational 
school, which has been opened to develop the jeweler art that appears on confluence of craft and art, 
and also art and intelligence; today number of vocational schools has reached to nineteen.

 Opening of new programs about jeweler and jewel design, which are two of favorite jobs of 
today and future, should be prevented or letting to open by some criteria. By the way, bringing up 
qualified personnel to sector by increasing quality of existing schools should be primary goal. For 
provide this, modifications should be done about from student and teacher to infrastructure and 
physical conditions. Moreover, “Where are we? Where are we going? Where should we reach?” 
talks should be done with sector about needs of sector and a common language should be developed.  

GÝRÝÞ

Asýrlardýr dimdik ayakta durabilen ve sürekli geliþim gösteren bir meslektir kuyumculuk. 
Ýnsanoðlu var olduðu sürece de geliþim gösterip devam edecektir. Eskiden babadan oðula ya da usta 
çýrak iliþkileriyle bilgiler aktarýlýrken artýk meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarýnda 
geliþimini devam ettirmektedir. Ýlk takýdan bu yana çok þeyin deðiþtiði bir gerçektir. Taký kadýnýn 
güzelliðinden, erkeðin güç simgesinden geçmekte ve bu simgeler deðerli metaller ve süstaþlarý ile 
hayat bulup bedenleri süsleyerek, kiþinin aynasý olmaktadýr.

Toplumlarýn, kiþilerin bu kadar önem verdiði taký kültürü sadece kuyumculuk teknikleri ile 
geliþim göstermemiþ ayný zamanda, dönemin moda rüzgârlarýna da paralel geliþimler göstermiþtir. 
Ülkemizin pek çok yerinde geleneksel el iþçiliðine dayalý kuyumculuk bugün de varlýðýný 
sürdürmektedir. Fakat farklý olana, özgün ve yenilikçi anlayýþa olan talep zamanla tasarýmýn 
önemini de arttýrmýþtýr. Bu yenilikçi anlayýþ kendi içinde farklý disiplinleri de doðurmuþtur. Bir 
takýyý meydana getiren; teknik, tasarým, taþ ve hepsini harmanlayarak kullanabilecek bir zekâdýr. Bu 
saydýklarýmýzý geçmiþten günümüze hep farklý kiþiler yapmýþlardýr; fakat artýk kuyumculuk 
bilgisine sahip, tasarýmdan anlayan, deðerli ve yarý deðerli süstaþý bilgisi olan, neyi nerede ve nasýl 
kullanmasýný bilen kiþiler meslek liselerinde, meslek yüksekokullarýnda yetiþmektedir. 
Kuyumculuk eðitimi öncelikle kuyumculuk meslek liselerinde zamanýn usta kuyumcularýnýn 
desteði ile birebir verilmekte iken günümüzde taký tasarým gözde meslekler grubuna girince önce 
devlet üniversitelerinin ön lisans programlarý arasýna girmeye baþlamýþ daha sonralarý özel 
üniversiteler bu konuda hamle yapmýþlardýr. Yaklaþýk olarak 14 üniversitede 2006–07 öðretim 
yýlýnda 675 öðrenci bu programlarda eðitim görmüþtür. (www.tasarim.itu.edu.tr/detail/files/36.doc, 
16.05.2009) 

Özel sektör de, yine sektörün ihtiyaç duyduðu nitelikli ara insan gücünü yetiþtirmek amacýyla 
tasarým aðýrlýklý kuyumculuk eðitimleri vermeye baþlamýþ, altýn üretimi yapan bazý firmalar da 
çeþitli kurslar ve yaz okullarý ile kuyumculuk sektörünün geliþiminde yerlerini almýþlardýr. 

Halk Eðitim Merkezleri yaþam boyu öðrenme perspektifi içerisinde, bunun yaný sýra Mesleki 
Eðitim Merkezleri çýraklýk eðitimi uygulama kapsamýna alýnan illerde ve meslek dallarýnda aday 
çýrak, çýrak, kalfa ve ustalara “Kuyumculuk Teknolojisi” alanýnda da eðitim vermektedir. 

Bu çalýþmanýn amacý, 2008-09 eðitim dönemi itibari ile ülkemizde “Kuyumculuk “ eðitimi 
veren tüm okullarýn son durumunu (aktif, kapandý,aktif deðil vb.) ve buna baðlý olarak ta mevcut 
sorun ve beklentilerini belirleyerek, kuyumculuk eðitiminin kalitesinin arttýrýlmasýna yardýmcý 
olabilecek öneriler getirebilmektir.
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Bu kapsamda þu anda ülkemizde devlete ve özel kurumlara baðlý olarak 19 üniversitede 
bulunan Meslek Yüksekokullarýnda (MYO) farklý isimlerle ve 1 Yüksekokulda (YO) 
“Kuyumculuk” programý bulunmaktadýr. Yaný sýra 11 farklý Meslek Lisesinde (ML), Anadolu 
Meslek Lisesinde de (AML) “Kuyumculuk Teknolojisi” programý yer almakta bunu 7 adet Kýz 
Teknik Eðitim ve Olgunlaþma Enstitüsü (KTÖ Olg. Ens) ve 5 adet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 
(EML) izlemektedir. Bu sayý 2007 yýlýnda daha fazla iken, kurumun bulunduðu yerleþim bölgesinde 
programý tercih eden öðrencinin bulunmamasý ya da sosyo-ekonomik þartlardan dolayý bazý eðitim 
kurumlarýnda da program kapatýlmýþtýr. Ayný þekilde yine “Kuyumculuk Teknolojisi” programý bazý 
okullarda bulunmasýna raðmen aktif hale getirilmemiþtir. 2009 yýlý itibari ile ”Kuyumculuk 
Teknolojisi” programý bulunan lise bazýndaki okullar, ön lisans ve lisans eðitimi veren kurumlar ve 
þu anki mevcut durumlarý Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5'de gösterilmiþtir.
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Þu anda Türkiye'de “Kuyumculuk” eðitimi veren lise, ön lisans ve lisans kurumlarýnýn mevcut 
beklenti ve sorunlarýnýn belirlenebilmesi amacýyla 9 adet yazýlý soru sisteminden (ucu açýk sorudan) 
oluþan bir ön çalýþma yapýlmýþtýr. Bu çalýþmaya 11 KML'den 7'si, 7 Olgunlaþma Enstitüsü'nden 4'ü, 
5 EML'nin tamamý, 20 Üniversitenin 12'si katýlmýþtýr. Sorular direk olarak eðitim kurumlarýndaki 
alanda eðitim veren eðitimcilere yönlendirilmiþ ve cevaplar fax ve mail yoluyla alýnarak 
derlenmiþtir. Buna göre mevcut sorunlar belirlenmiþ okullarýn sektörden beklentileri ve ihtiyaçlarý 
tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr.

Görüþmeye katýlan, lise eðitimi veren kurumlarýn mevcut sorunlarý þöyle sýralanmaktadýr:

- Alanda yetiþmiþ deneyimli öðretmenin ve piyasa deneyimli usta öðreticinin sayýca yeterli 
olmamasý

- Atölye ve laboratuarlarýn makine – teçhizat eksikliklerinin bulunmasý

- Okullarýn ürünlerini pazarlayacak ortamlarýn olmayýþý (mevcut yönetmelikle üretime 
yönelik çalýþmanýn zorluðu)

- Staj ve iþletmelerde beceri eðitimi ile ilgili yer bulmada sýkýntýlar yaþanmasý 

- Sektörün çoðunlukla usta çýrak iliþkisi içinde yetiþmiþ “alaylý” diye tabir edilen elemanlarla 
çalýþmayý tercih etmesi

- Kuyumculuk el aletlerinin pahalý olmasýndan dolayý öðrencilerin programý tercih etmemesi

- “Kuyumculuk Teknolojisi” programýnýn yeterince tanýtýlamýyor olmasý

- Metal iþleri, tesviye, kalýp branþýndaki öðretmenlerin kuyumculuk mesleði ile 
iliþkilendirilmeleri

Görüþmeye katýlan, ön lisans eðitimi veren kurumlarýn ve lisans eðitimi veren Taký Teknolojisi 



ve Tasarýmý Yüksekokulu' nun mevcut sorunlarý ise þöyle sýralanmaktadýr:

- Alanda yetiþmiþ uzman öðretim görevlisinin azlýðý.

- Atölye ve laboratuarlarýn makine – teçhizat eksikliklerinin bulunmasý

- Mesleki dokümantasyon eksikliðinin bulunmasý

- Ar – Ge ödeneklerinin yetersizliði / olmayýþý

- Staj yeri bulunmasýnda sýkýntýlar yaþanmasý

- Kuyumcu odalarýnýn bölgelerindeki okullara gereken ilgi ve desteði göstermemesi

- Padogojik formasyon eðitiminin olmamasý

- Doktora programýnýn olmayýþý olarak belirlenmiþtir. 

Bunun dýþýnda Yükseköðretim Genel Kurulunun 22.12.2008 tarihli 2562 sayýlý kararý 
gereðince, “meslek yüksekokullarý ile ilgili olarak bölüm ve programlarýn ISCED'97 ve ISCO'88 
gibi uluslar arasý eðitim alaný ve meslek sýnýflandýrmalarýna göre yeniden adlandýrýlarak 
düzenlenmesine karar verilmiþ… ön lisans programlarýnýn adlarý Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 
olarak deðiþtirilerek isim birliði saðlanmýþ ayrýca yýlda iki dönemden oluþan eðitim–öðretimin, 
yýlda üç trimester olmak üzere toplam altý trimester olarak düzenlenmesine karar verilmiþtir.” 
(http://www.yok.gov.tr/content/blogcategory/87/213/, 01.05.2009)

“Verilen kararýn en geç 2011 yýlý sonuna kadar meslek yüksekokullarýnýn tüm programlarýnda 
uygulanmaya baþlanmasý, iþyeri eðitiminin ilgili kamu veya özel sektör kuruluþlarýnýn iþ yerlerinde 
yapýlmasý ön görülmüþtür. Ýþyeri eðitiminin ilgili kuruluþlarýn iþyerlerinde yapýlmasýnýn 
saðlanamamasý halinde bu eðitime eþdeðer eðitimin okullarýn kendi bünyelerinde tesis edilecek 
atölyelerde verilmesine aksi takdirde de Meslek Yüksekokullarýna kontenjan verilmesinin 
durdurulmasýna karar verilmiþtir ( madde 9 ).” Bundan dolayý sektörün konunun önemine 
göstereceði hassasiyet çok önemlidir.

Görüldüðü üzere eðitim kurumlarýnýn sorunlarý kýsmen ortaktýr. Yine görüþülen tüm bu 
kurumlarýn sektörden, Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan ve YÖK'ten beklentileri de benzerlikler 
göstermektedir. Bunlara genel olarak bakýldýðýnda beklentiler þöyle sýralanmaktadýr:

- Lisans eðitimi veren eðitim kurumunun sayýsýnýn arttýrýlmasý,

- Padogojik formasyon eðitimi ile lisans eðitimini tamamlayanlara öðretmenlik hakkýnýn 
verilmesi,

- Sektörün okullarla birebir iliþki içinde olmalarý ve eðitime destek vererek iþbirliðinin 
saðlanabilmesi, 

- Sektörün eðitim veren kurumlarda belirli aralýklarla seminerler yaparak yenilikleri 
tanýtmasý, deðiþen teknolojiyi takipte destek vermesi, yapýlacak work-shop'larla eðitime katkýda 
bulunmalarý,

- Eðitim veren akademik personelin / branþ öðretmenlerinin yurt içi ve yurt dýþý fuar, 
sempozyum vb. gibi etkinliklere katýlýmlarýnda MEB ve kuyumculuk sektörü tarafýndan da 
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desteklenmesi, 

- Kuyumcu odalarýnýn daha etkin bir yapý içine girerek desteklerini arttýrmalarý,

- Sektörün eleman tercihlerinde, üniversiteler dahil mesleki eðitim veren kurumlara daha çok 
yer vermesi,

- Staj çalýþmalarýnda gereken özenin ve sosyal sorumluluðun gösterilmesi,

- Bilgisayar destekli tasarým eðitimine daha çok aðýrlýk verilebilmesi için eðitimcilerin 
yetiþtirilmesine yardýmcý olmalarý beklenilmektedir.

Sonuç olarak; öncelikle sektörle, sektörün de ihtiyaçlarý doðrultusunda  “Nerdeyiz? Nereye 
gidiyoruz? Nereye varmalýyýz?” konuþulmalý ortak bir dil geliþtirilmeli ve kararlar alýnmalýdýr. 
Sorunlar kýsmýndan anlaþýldýðý üzere görüþülen okullardan çok azýnýn tam donanýmlý atölye 
imkanlarý varken birçok okulun bu konuda ciddi eksiklikleri vardýr. Bunlarýn tek taraflý sadece 
sektör tarafýndan karþýlanmasý ya da revize edilmesi mümkün deðildir. Bu yüzden günümüzün ve 
geleceðin favori mesleklerinden biri olan kuyumculuk ve taký tasarýmý meslekleri için artýk yeni 
programlarýn açýlmasý belli kriterlere baðlanmalý, gerekli fiziki alt yapý ve makine parkurlarýný 
tamamladýktan sonra açýlmasýna izin verilmelidir.  Bu arada da mevcut bulunan okullarýn kalitesini 
artýrarak, alt yapý eksikliklerini tamamlayarak sektöre nitelikli eleman yetiþtirilebilmesi birinci 
hedef olmalýdýr.  Bunun için de öðrencisinden, eðitmenine, alt yapýsýndan fiziki þartlarýna kadar 
programý içeren eðitim kurumlarýnda iyileþtirmeler yapýlmalýdýr. Sektörün ileri gelen köklü 
firmalarý eðitim ve ar-ge çalýþmalarý içerisine eðitim kurumlarýný da dahil etmeli belirli periyotlarla 
seminerler vererek, work-shoplarla eðitimin kalitesinin arttýrýlmasýnda kurumlara destek 
olabilmelidir. Yine sektörün önde gelen firmalarýnýn oluþturduðu mesleki dökümantasyon eðitim 
kurumlarý ile de paylaþýlmalýdýr. 

Markalaþmanýn öneminin daha da arttýðý günümüz rekabet ortamýnda, markalaþabilen 
kurumlarýn ticari hayatta yýkýlmadan önde gittikleri bir gerçektir. Bu gerçekliði hep beraber 
yaþayabilmek için iþimize ve iþimizi ortaya çýkaran, üretim aþamasýndaki her deðere sahip 
çýkýlmalýdýr.
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ÖZET

Gemoloji bilimi mücevher taþlarýný inceleyen bilim dalýdýr. Gemoloji bilim insanlarýna da 
gemolog adý verilmektedir. Gemologlar yeryüzünden çýkarýlan mücevher taþlarýnýn etütlerini 
yapmaktadýrlar. Bu taþlarýn doðal, sentetik, imitasyon ayrýmlarýný belirlemekle beraber. Çeþitli 
fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyerek kaliteleri konusunda insanlarý bilgilendirmektedirler. 

Mücevher taþlarýnda Doðal-Sentetik-Ýmitasyon farklarýný belirlemek kuyumculuk sektörü için 
çok önemlidir. Özellikle ülkemizde bir çok mücevher taþý gerçek kalitesi ve oluþum þekli dýþýnda 
pazarlanmaktadýr. Çeþitli taþlar farklý isimler altýnda pazarlanmaktadýr. Bu da tüketicilerin 
yanýlmasýna ve fazladan maliyetlerle karþýlaþmalarýna neden olmaktadýr. 

Uzun yýllardýr mücevher taþý ticaretinde sentetik ve imitasyon taþlar pazar bulmaktadýr. 
Sentetik mücevher taþlarý imalatýnda en fazla kullanýlan taþlar yakut ve safir'dir. Piyasada çok fazla 
sentetik yakut ve safir bulunmaktadýr. Bunlarýn yapýmýnda çeþitli yöntemler kullanýlmaktadýr. 
Verneul yöntemi günümüz için en basit yöntemlerden biridir. Bu yöntemle çok fazla yakut ve safir 
üretimi yapýlmaktadýr.

Anahtar Kelimeler: gemoloji, gemolog, mücevher taþý, kuyumculuk, yakut, safir, verneul 
yöntemi

ABSTRACT

The gemology science is a science that deals with gems.The people dealing with the gemology 
science are called gemologists.Gemologists carry out researches about gems found in nature.In 
addition to dividing these gems into 'natural, synthetic and immitation' , they inform people as to 
these stones quality by searching their physical and chemical properties.

The division of stones as natural, synthetic and immitation is very important for jewellery 
sector.Especially in our country ,lots of gems are marketed out of their real quality and how they 
have occurred.Various gems  are sold under different names.This makes consumers to do wrond 
estimations and face more expenses.
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Synthetic and immitated stones have been marketed in jewellery sector for many years.The 
gems  which are used mostly in synthetic gems production are 'ruby' and 'sapphire' There are lots of 
synthetic rubies and sapphires on the market.Various techniques are used in their 
productions.'Verneul' technique is one of the easiest techniques for today.Lots of rubies and 
sapphires are produced via this technique

Key Words: gemology, gemologist, gems, jewellery, ruby, sapphire, 'verneul' technique

Ýnsanoðlunun teknolojik geliþim süreci dikkate alýndýðýnda mücevher taþlarý sektöründeki hýzlý 
geliþim süreci göze çarpmaktadýr. Sentetik mücevher taþý üreticileri ile gemoloji bilimi insanlarý 
sürekli olarak birbirlerini takip etmektedirler. Sentetik üreticiler, üretimlerini doðala benzetmeye 
çalýþmakta, gemologlar sentetikleri doðallardan ayýrmaktadýrlar. Bu teknoloji geliþim süreci iki ayrý 
sektörün birbirini takip eden geliþmeleriyle ilerlemektedir. Sentetikçiler yeni bir geliþim 
gösterdiðinde, gemologlar bunu ayýrt edebilmek için bir yenilik bulmaktadýrlar. Süreç bu þekilde 
ilerlemektedir.

Sentetik ve doðal mücevher taþlarý arasýnda ne gibi farklar bulunmaktadýr? Sentetik Mücevher 
Taþý: Labarotuvar ortamýnda insan eliyle üretimi yapýlmýþ mücevher taþlarýdýr. Doðal mücevher 
taþlarý arasýnda iki fark vardýr, zaman ve mekân. Doðal mücevher taþlarý yerkürede milyonlarca 
yýlda rastlantýsal olarak oluþmasýna karþýn, sentetik mücevher taþlarý labarotuvarda kýsa zamanda 
insan eliyle üretilmektedir. Bu iki farktan baþka hiçbir farklýlýk bulunmamaktadýr. Ýnsan eliyle 
üretilen sentetik mücevher taþlarý doðallarýna göre çok daha mükemmel þekilde üretilebilmektedir. 
Ortam insan eliyle oluþturulduðu için doðallarýnda rastlanan þekilsel bozukluklar 
oluþturulmayabilinir. Doðal mücevher taþlarýnda görülen inklüzyonlar (yabancý maddeler) sentetik 
mücevher taþlarýnda istenildiðinde olmayabilir. 

Ýnsanoðlu psikolojisi gereði her zaman doðala özenmektedir. Bu durum mücevher taþlarýnda da 
geçerlidir. Sentetik mücevher taþlarý doðallarýna göre daha mükemmel olabilmektedir. Buna karþýn 
insanoðlu tarafýndan doðalýna göre çok fazla talep görmemektedir. Çok ilginçtir ki sentetik olarak 
üretimi yapýlan mücevher taþlarý doðallarýna göre daha mükemmel özelliklerde üretilmelerine 
karþýn, doðallarý insanoðlu tarafýndan daha fazla arzu edilmektedir. Doðal mücevher taþlarý her 
zaman için sentetik mücevher taþlarýndan fiyat olarak pahallýdýr. Talep her zaman doðal mücevher 
taþlarýndadýr. 

Günümüz mücevher taþý sektöründe sentetik olarak üretilmiþ taþlar çok yoðun olarak 
kullanýlmaktadýr. Hatta sentetik olarak üretilen mücevher taþlarý, doðallarýndan daha fazla 
tüketilmektedir. Sentetik üretimi yoðun ve kaliteli olarak en fazla Avrupa'da yapýlmaktadýr. 
Avrupa'da üretimi yapýlan sentetik mücevher taþlarý özellikle uzak doðuya gönderilerek orada kesim 
iþlemleri yapýlmaktadýr. Tayland, Çin ve Hindistan gibi ülkeler kesim iþlemlerinde yoðun olarak 
istihdam bulundurmaktadýr. Uzak doðu ülkeleri kesimleri ile kesim yapan diðer Avrupa ülkeleri 
arasýnda iþçilik yönünden çok büyük farklar bulunmaktadýr. Avrupa'da kesilen taþlar teknolojinin 
vermiþ olduðu imkânlarýn kullanýlmasýndan dolayý çok kaliteli kesimlerdir. Uzak doðu kesimlerinde 
genellikle el iþçiliði kullanýlmasý nedeni ile kesimlerde hatalar bulunmaktadýr. Bunun yanýnda tabi 
ki tüm kesimler hatalý deðildir. Ýyi kesimciler mükemmel kesimler yapabilmektedirler. Avrupa 
kesimlerinin daha kaliteli olduðu bariz olarak görülmektedir. 

Türkiye'de satýþý yapýlan mücevher taþlarýnýn çok büyük bir oraný sentetik üretimdir. Bu 
mücevher taþlarýný satýn aldýðýmýz bölge uzak doðudur. Türk kuyumcularý çok büyük oranda 
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mücevher taþlarý ihtiyaçlarýný bu bölgeden karþýlamaktadýrlar. Bunun nedeni fiyatlarýn ucuzluðudur. 
Bu bölgeden çok ucuz fiyatlarda mücevher taþý temin edilebilmektedir. 

Sentetik mücevher taþý üretimi günümüzde teknolojinin hýzlý ilerleyiþi sayesinde birçok alanda 
kullanýlacak konuma gelmiþtir. Sentetik olarak üretilen yakut ve safirlerin mücevher sektörü dýþýnda 
kullanýldýðý alanlar aþaðýda gösterilmiþtir.

SENTETÝK YAKUTLARIN KULLANILDIÐI ALANLAR

—Elektrik ve su saatlerinde,

—Çok küçük ölçüm aletlerinde,

—Bilgisayar yazýcýlarýnda,

—Manyetik bantlarýn temizlenme iþlemlerinde,

—Tekstil endüstrisinde

—Pusulalarda,

—Pistonlarda,

—Motorin enjektörlerinde,

—Karbüratörlerde,

—Kimya sanayinde, reaktör ve fýrýnlarýn gözlem pencerelerinde, Kimyasal analiz ve kimyasal 
sývý ayrýþtýrma yapan cihazlarýn gözlemleme pencerelerinde,

—Mercek þeklinde kesilerek enfraruj detektörlerinde,

—Refraktometrelerin prizmalarýnda,

—Endüstri ve týp alanlarýnda lazer tekniklerinde,

—Uydulardan gelen sinyallerin saðlýklý olarak kullanýlabilmesi için sývý helyum banyolarýnda, 
(Ýlk kez ABD'den Avrupa'ya televizyon yayýnlarý yapýldýðýnda bu teknik kullanýlmýþtýr) 
(http://www.djeva.com/en_djeva.htm)

SENTETÝK SAFÝRLERÝN KULLANILDIÐI ALANLAR

—Elektriði iletmediði için elektrik sanayinde,

—Sýcaklýk iletkenliði nedeni ile týp sektörü ve küçük pompalarýn yapýmýnda, küçük sübaplarda, 
týp endoskopisinde mercek olarak kesilerek gözlem pencerelerinde, göz týbbýnda, analiz 
cihazlarýnda, yüksek basýnçlý pompa ve sübaplarda kullanýlýr. (http://www.djeva.com 
/en_djeva.htm)

Yukarýda da görüldüðü üzere sentetik mücevher üretiminin sadece bir bölümü olan sentetik 
yakut ve safir bile hayatýn çok çeþitli alanlarýnda kullanýlmaktadýr. Bu nedenden dolayý bu sektör 
özellikle geliþmiþ ülkelerde büyük sanayi kuruluþlarý oluþturmuþtur. Ýstihdama büyük katkýlarý 
bulunmaktadýr. 
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VERNEUÝL YÖNTEMÝ ÝLE ÜRETÝLEN SENTETÝK YAKUT VE 
SAFÝRLERÝN DOÐALLARINDAN FARKLILIKLARI VE BU 
FARKLILIKLARI TESPÝTÝ

Verneuil yöntemi ile üretilmiþ sentetik Yakut ve Safirlerin doðallarýndan ayýrt edilmesinde 
baþlýca üç yöntem bulunmaktadýr. Bunlar; oluþum çizgileri, içerisinde bulunabilecek hava 
baloncuklarý ve yine içerisinde bulunabilecek yabancý maddelerdir (inklüzyonlar). 

Þekil 1'de Verneuil üretim þemasý görülmektedir. Ham alüminden baþlayarak korendum 
(mücevher taþý kalitesinde) üretiminin tüm aþamalarý aþaðýda belirtilmiþtir. Ham alümin 
kireçlendirme (kalsinasyon) ile kimyasal tepkimeye sokularak saflaþtýrýlýr. Saf alümin (Al2O3) elde 
edilerek düzeneðin içerisine verilir. Su, elektroliz ile oksijen ve hidrojene dönüþtürülerek düzeneðin 
içerisinde yakýt olarak kullanýlýr. Burada çok yüksek sýcaklýk elde edilmektedir. Bu yüksek sýcaklýk 
saf Al2O3'i yüksek ýsýya dayanýklý potanýn içerinde damlacýklar halinde eritilerek korendum elde 
edilir (Þekil 2). Elde edilen korendumlarýn kalitesinin arttýrýlmasý için ýsýl iþlemlerden geçirilir. 
Böylelikle mücevher kalitesinde korendumlar (Yakut, Safir) üretilmiþ olur. Verneuil'in bulduðu bu 
yöntem hemen hemen ayný koþullarda hala sentetik korendum üretiminde günümüzde de 
kullanýlmaktadýr. Sistem tümüyle ayný prosedürde iþlemektedir. Sadece teknolojinin geliþmesi ile 
kullanýlan düzeneðin aparatlarýnda küçük deðiþiklikler olmuþtur.
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Þekil 1: VERNEUIL yöntemi ile sentetik Korendum üretim þemasý
(http://www.ruby-sapphire.com/verneuil-synthetic-corundum-dangerous-curves.htm)
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OLUÞUM ÇÝZGÝLERÝ

Verneuil yöntemi ile üretilmiþ sentetik Yakut ve Safirlerin oluþum çizgileri doðallarýna göre çok 
büyük farklýlýklar göstermektedir. Doðal korendumlarda oluþum çizgileri korendumlarýn kristal 
sistemleri olan hegzagonal yapýdan dolayý köþegen þeklinde bulunmaktadýr. Verneuil yöntemiyle 
üretilmiþ korendumlarda ise durum farklýdýr. Bunlardaki oluþum çizgileri dairesel kavisler 
þeklindedir. Þekil 3 ve 4'de oluþum çizgilerinin temsili resimleri bulunmaktadýr.

Þekil 2. VERNEUIL yöntemi ile üretimi yapýlmýþ çeþitli renklerdeki sentetik 
     korendumlar (Richard W. Hughes) 

 
Þekil 3. Doðal korendum oluþum

çizgileri (Temsili çizim)
Þekil 4.: Sentetik korendum oluþum 

çizgileri (Temsili çizim)   

Tabi bu çizgileri çýplak gözle görebilmenin imkâný bulunmamaktadýr. Oluþum çizgilerini 
görebilmek için üstten ve alttan aydýnlatmalý bir gemoloji mikroskobuna ihtiyaç bulunmaktadýr. Bir 
gemoloji mikroskobunda bu çizgiler çoðunlukla görülebilmektedir. Bir korendumu gemoloji 
mikroskobunda incelerken köþeli oluþum çizgisi gördüðümüz zaman bu korendum kesinlikle doðal 
yollarla meydana gelmiþ bir korendumdur. Eðer incelediðimiz korendumda dairesel kavisleri olan 
oluþum çizgileri görüyorsak bu korendum sentetik bir korendumdur (Þekil 5, 6). 
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Þekil 5. Kavisli büyüme hatlarý ve VERNEUIL sentetik korindon gaz
           kabarcýklar daðýlýmý    (Richard W. Hughes) 

Þekil 6. VERNEUIL yöntemi ile üretilmiþ sentetik safirdeki oluþum çizgileri 
    (Richard W. Hughes)
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HAVA KABARCIKLARI

Doða hiçbir mücevher taþý oluþumunda hava kabarcýðýna izin vermez. Eðer bir mücevher 
taþýnýn içerisinde hava kabarcýðýna rastlarsak bu taþ kesinlikle sentetik olarak üretilmiþtir. Hava 
kabarcýklarý büyük çoðunlukla çýplak gözle görülmez. Bunlarý görebilmenin en iyi yolu gemoloji 
mikroskobu ile incelemektir. Bir lup ya da mikroskop yardýmý ile hava kabarcýklarý rahatlýkla 
görülebilmektedir (Þekil 7). 

Sentetik mücevher taþý üreticileri hava kabarcýðý sorununu çözebilmek için sürekli çalýþmalar 
yapmaktadýrlar. Ýçerisinde hava kabarcýðý bulunmayan sentetik mücevher taþlarý üretmeyi de 
baþarmýþlardýr. Bunlarýn ayrýmýnda diðer yöntemler kullanýlýr. 

ÝNKLÜZYONLAR (Yabancý Maddeler)

Ýnklüzyonlar mücevher taþlarýný ayýrt etmede en önemli belirteçlerden birsidir. 
Mücevher taþlarý doðal ortamlarýndaki oluþum süreçlerinde içerlerine çok çeþitli 
yabancý maddeler alabilirler. Bu yabancý maddeleri insanoðlu sentetik üretim 
aþamasýnda mücevher taþlarýnýn içerisine koyma ihtimalleri bulunmaktadýr. Yalnýz 
sentetiklerin içerisine konan Ýnklüzyonlar her zaman doðallarýndan farklýlýklar 
göstermektedir. Bu farklýlýklar tespit edilerek doðal-sentetik ayrýmý kolaylýkla 
yapýlabilmektedir. Doðal inklüzyonlarda, en önemli ayraçlardan birisi inklüzyon 
çevresinde flü bir görünüm bulunmasýdýr. Bu flü görünüm henüz sentetiklerde 
baþarýlamamýþtýr. Sentetiklerin içerisindeki Ýnklüzyonlar çok net bir þekilde 

Þekil 7. VERNEUIL yöntemi ile üretilmiþ sentetik yakutun oluþum çizgileri ve içerisindeki 
hava kabarcýklarý (John I. Koivula) 

1st International Jewellery - Jewellery Design and Education Symposium, 26 - 28 June 2009, Aydin



bulunmaktadýr. Bu ayrým birkaç incelemeden sonra insan gözü tarafýndan kolaylýkla 
fark edilebilmektedir.

Ýnklüzyonlar ayrýca mücevher taþýnýn çýkarýldýðý bölgeler hakkýnda da bizlere 
bilgiler vermektedir. Mücevher taþlarýnýn çýkarýldýklarý bölgelerde karakteristik 
olarak taþlarýn içerisinde bulunan inklüzyonlar farklýlýklar göstermektedir. Her 
bölgede bulunabilecek inklüzyonlar, bölgenin jeolojik yapýsýna baðlý olarak 
karakteristikleþir. Böylelikle mücevher taþýnýn hangi bölgeden çýkarýldýðý 
saptanabilmektedir. 
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