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SERGİLEME ELEMANLARININ TÜRKİYE’DEKİ  

ENDÜSTRİLEŞME DÜZEYİ 

ÖZET 

Bir fikrin ortaya konduktan sonra, tasarımcının bilgi birikimi ile şekillendirilmesi ve 
ürün haline getirilmesi uzun ve yorucu bir tasarım süreci sonucunda 
gerçekleşmektedir. Ürünün izleyici veya kullanıcıya ulaşması ise, üzerinde 
düşünülmesi gereken diğer bir tasarım sürecidir. Tasarımın her alanında bu iki süreç 
birbirleri ile ilişkili olmak durumundadır.  

Tasarımın insan hayatına katkısı ve ürünün niteliği ancak kullanıcıya doğru ulaşım 
yöntemi ile sağlanmaktadır. Tasarım ürününü ve kullanıcı arasındaki bu bağın 
kurulması için ise, tasarımın ulaşılabilirliği, en iyi derecede tanıtımı ve kullanıcıya 
sunum koşulları doğru bir şekilde sağlanmalıdır. Üretimin hedef kullanıcıya ulaşması 
için bu koşulları yerine getirmede kullanılan araç “sergileme” eylemidir. Kullanıcı ile 
doğru teması sağlayacak sergileme yöntemlerine ve buna bağlı olarak yardımcı 
ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye’deki sergilerde kullanılan sergileme elemanlarının seçiminde, 
sergi mekanlarını tasarlayan kişiler için yararlı olabilecek bir yöntem/ araç 
geliştirilmeye çalışılmış, piyasada konu alanındaki durum incelenmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümü konuya giriş niteliği taşımakta olup, kısaca konunun 
önemi üzerinde durulmaktadır. 

İkinci bölümünde, konu ile ilgili temel kavramlar açıklanmakta olup, sergileme 
kavramı, tarihçesi ve sergileme mekanalrı analiz edilmektedir. 

Üçüncü bölümünde ise sergi ürününün kullanıcıya ulaşımasını sağlayan sergileme 
elemanlarının tasarımı ve bu tasarıma etki eden faktörler yer almaktadır. 

Dördüncü bölümde sergileme elemanlarının uygulama yerlerinin esas alınarak 
sınıflandırılması yapılmaktadır. 

Beşinci bölümde endüstrileşme kavramı, bu kavram doğrultusunda sergileme 
elamanlarının üretiminde endüstrileşmenin önemi, üretimde endüstriyelleşmiş 
sistemlerin özellikleri ve üretim prensipleri hakkında bilgi verilmektedir. 

Altıncı  bölümde de piyasada bulunan sergileme elemanları üzerinde endüstrileşme 
düzeyini ortaya koymak üzere bir envanter çalışması  gerçekleştirilmektedir. 

Son bölümde ise çalışma ile ilgili genel sonuç ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
hollerrinde gerçekleştirilen sergiler için örnek bir sergileme sistemi tasarımı 
sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sergileme, sergi ürünleri, sergileme elemanı tasarımı, sergileme 
elemanları çeşitleri 
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INDUSTRIALIZATION LEVEL OF EXHIBITION ELEMENTS IN TURKEY 

SUMMARY 

After an idea is presented, its shaping and transformation into a product with the 
knowledge of the designer are realized at the end of a long and demanding design 
process. Delivery of the product to the audience or user is another design process, 
which must be considered. These two processes must be related to each other in 
every field of design. 

The contribution of design to human life and the qualification of the product can only 
be fulfilled by following correct delivery methods to the user. In order for this 
connection to be established between the design product and user, the conditions of 
the accessibility of the design, its introduction in the best way, and presentation to 
the user must be provided. In order for the production to reach target user, the tool 
that is used is the act of “exhibition”. Exhibition methods that would provide direct 
contact with the user and, in relation to this, auxiliary products are required. 

In this study, a method/ tool has been tried to be developed that may be useful for the 
people, who design exhibition areas in the selection of exhibition elements used in 
Turkey, and the condition in the market regarding the subject has been analyzed. 

The first part of the study acts as an introductory to the subject, and the importance 
of the subject have been emphasized briefly. 

In the second part, basic concepts regarding the subject have been explained, and the 
concept and history of exhibition, and exhibition areas have been analyzed. 

In the third part, matters regarding the design of exhibition elements that enable the 
delivery of exhibition product to the user and the factors that affect this design are 
included. 

In the fourth part, the classification of exhibition elements has been made based on 
their places of application. 

In the fifth part, information regarding the concept of industrialization, the 
importance of industrialization in the production of exhibition elements in line with 
this concept, the properties of industrialized systems in production, and production 
principles have been provided. 

In the sixth part, an inventory study has been carried out in order to present the level 
of industrialization on the exhibition elements available in the market. 

In the last part, general result regarding the study and a sample exhibition system for 
the exhibitions held at the halls of İstanbul Technical University have been 
presented. 

 
Keywords: Exhibition, exhibition products, exhibition element design, types of 
exhibition elements. 
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1.  GİRİŞ 

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, insan yaşamını etkileyen her 

alanda iletişim, sağlık, eğitim, inşaat, ulaşım vb. büyük bir hızla ve artan bir ivmeyle 

ilerlemektedir. 

Sergileme alanında da, bilimsel ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya yeni 

tasarımlar çıkmaktadır. Sergilenen objenin, izleyicinin ilgisini çekebilmesi için 

tasarlanan sergileme elemanlarının günümüzün gelişen ve sürekli değişen yaşam 

tarzına uyumlu olması beklenmektedir. Uyumun sağlanabilmesi endüstrileşme 

ilkelerine uygun olarak üretilen; tasarımlarda modülerlik, montaj, ve taşıma kolaylığı  

gibi kolaylıklar sunan tasarımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çalışmanın konusu: kullanıcı ve sergilenen objelerin  beklentilerine uygun olarak 

üretilmiş olan ve sergi mekanlarında nesneyi izleyiciye sunumunun etkin üyesi olan 

sergileme elemalarıdır. Bu sistemler gerek işlevsel gereksinimleri, gerekse estetik 

gereksinimleri karşılamak adına rol alan, tasarlanan sergi mekanında yer 

almaktadırlar. 

Sergileme elemanlarının seçimi sırasında, tasarımcı mekânı oluşturan bütün diğer 

bileşenler gibi kullanacağı sergileme elemanları konusunda da değişik kaynak ve 

bilgilere ulaşmaya çalışarak kendi tasarımı için en doğru seçimi yapmaya odaklı bir 

bakış açısına sahip olmalıdır. 

Tasarımcı konu ile ilgili bilgileri, üretim veya dağıtım yapan firmalardan elde 

edebileceği yazılı ve görsel belgelerden, piyasada yer alan kataloglardan, malzeme 

örneklerinden, belirli dönemlerde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında açılan  

fuarlara katılarak, çeşitli dergi ve yakın mesleki çevresinden elde edebilmektedir. 

Bu bilgi edinme yöntemi kimi zaman  eksik, sağlıksız, yavaş ve amaca yönelik 

olmaktan uzak olup tasarımcının karar verme aşamasında uygun seçimden 

uzaklaşmasına sebep olmaktadır. 

Bu çalışmada piyasada yer alan sergileme elemanı tasarımında, üretiminde ve 

uygulamasında geçerli olan çeşitli kriterler dahilinde sınıflandırılma ve 
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karşılaştırılmalarına imkan verebilecek, aynı zamanda nitelikli ve amaca yönelik 

bilgi edinmeye  olanak sağlayacak bir yöntem/ araç geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Çalışmanın temelini sergileme, sergileme elemanı tasarımı sınıflandırılması, 

ürünlerle ilgili özelliklerin ortaya konmasında yardımcı ve seçiminde etkili 

olabilmesi amacıyla geliştirilmiş olan ürün bilgi tablosu ile ulaşılan ürün bilgi 

tablosunu kullanarak Türkiye’ de var olan Sergileme Elemanları’nın incelenmesi 

oluşturmaktadır. 

1.1 Araştırmanın Amacı 

Sergileme elemanları, teşhir ürününün içine veya üzerine konduğu ve bu ürünlerin 

izleyiciye sunan mobilya veya yapı aksesuarları olmanın haricinde, objeyi en doğru 

şekilde izleyiciye yansıtarak, teknolojik ve endüstriyel gelişimlerle bir çok birleşim 

olasılığına imkân verecek tasarımlar haline gelmiştir. 

Sergi mekanlarının doğal ihtiyacı, izleyiciyi daha uzun süre mekanda tutarak, 

amaçlanan bilgi aktarımını, doğru şekilde yerine getirebilmektir. Bunun için ilgi 

çekici sergileme yöntemleri ve görselliğe dayalı sistemler geliştirilmektedir. 

Sergileme yöntemlerinin, sergilenen objeyi izleyicinin kavrayabilmesi için doğru bir 

şekilde aktarması ancak nesne ve izleyiciye bağlı olarak tasarlanan sergileme 

sistemleri ile gerçekleştirilebileceği gözlenmektedir. 

Bu araştırmada da amaçlanan, gelişen ticari yaklaşımlarla üretilen ürünlere yönelik 

olan ‘sergileme elemanları’ diye adlandırdığımız sergileme eylemine yardımcı 

sistemlerin Türkiye’nin endüstrileşmesi süreci içerisinde, talebe bağlı olarak 

üretilmesi yada ithal edilmesi durumunun incelenmesidir. Böylelikle sergilerle 

izleyiciler arasındaki ilişkinin, sergileme elemanının üretimine olan talebinin birbiri 

ile olan ilişkisinin ortaya konmasıdır. 

1.2 Araştırmanın Kapsamı 

Piyasada pazar üzerinde var olan, endüstriyel olarak üretilmiş sergileme 

elemanlarının(sistemlerinin) araştırma kapsamını: 

1. Sergileme sistemlerinin neler olduğu, 

2. Sistemlerin neye göre seçildiği, 

3. Nerelerde ve nasıl kullanıldığı, 
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4. Türkiye’de bu konuya gösterilen özenin ve endüstriyel üretimin düzeyinin  

ne olduğuna yönelik olan sorulara aranan cevaplar tezin kapsamını 

oluşturmaktadır. 

1.3 Araştırmanın Yöntemi 

• Tez çalışmasında; literatür ve internet araştırmalar yapılması, 

• Üretici ve kullanıcı, firma ve kurumlarla yapılan yüz yüze görüşmeler, 

• Görüşmeler sonucunda elde edilen kataloglardan envanter föylerinin 

oluşturulması, veri elde edilmesi yöntemleri benimsenmiştir. 
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2.  SERGİLEME KAVRAMI VE MEKANLARI 

Sergileme; bir şeyi tanıtmak, hakkında bilgi vermek amacıyla insanların görebilmesi 

ve ulaşabilmesi için uygun bir şekilde sunma ve yerleştirme biçimidir. Günlük 

hayatta karşımıza birden fazla türde sergi çeşidi çıkmaktadır. Bu sergi türlerinin her 

biri değişik bir amaca, zamana ve kurala bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. 

Sergileme türleri, temelinde serginin eğitici veya ticari amaçlar gütmesine göre 

belirlenmektedir. 

2.1 Sergilerin Tarihçesi 

Sergileme kavaramı, bir icat gibi birdenbire ortaya çıkmış bir eylem veya olgu değil, 

insanlarda var olan, doğuştan gelen bir davranış biçimidir. Bu güdü insanların şahsi 

eşyalarını biriktirmeleri ve onları başka insanlara gösterme arzusuyla ortaya 

çıkmıştır. Özellikle zengin ve halkın üst tabakasından olan kişilerin, elle yapılan 

ürünleri veya kendi özel merakları doğrultusunda biriktirdikleri nesneleri, başta 

kendi statüsündeki kişiler olmak üzere, sonrasında halka sunmak için yaptıkları bir 

eylemdir (Şekil 2.1). Sergileme eylemi bir yandan eğitici amaç güderken, diğer 

yandan ticari amaçlarla insanlara bilgi vermek için de kullanılmıştır (Burcow,1997). 

Eğitimsel amaçla ortaya çıkan sergileme eyleminin tarihte ilk kurumsallaşmış örneği; 

İskenderiye müzesi ve kütüphanesidir. M.Ö. üçüncü yüzyılın başlarında 

İskenderiye’de Büyük İskender’in kumandanlarından Lagus’un oğlu Ptolemaios I 

Soter başa geçmesiyle; amacı İskenderiye’yi tüm dünyaya duyurmak olan, içinde o 

devirde bilinen bütün ülkelerdeki hayvan ve bitkilerin örneklerinin bulunduğu 

botanik bahçesine sahip olan bir müze-kütüphaneyi kurulmuştur. Adını Grekçe’de 

esin perisi anlamına gelen ”Mouseion” kelimesinden alımıştır. Kütüphane için 

dünyanın her yerinden fizik, kimya, tıp, astronomi, matematik, felsefe, edebiyat,  

fizyoloji ve anatomi bilgilerini içeren kitapları özel olarak toplatmıştır 

(Burcow,1997). Bu yapı sergileme eyleminin ilk gerçekleştiği yapıdır. 

Tarihsel süreç içerisinde doğa nesnelerinin ve sanat yapıtlarının bir araya getirilmesi 

ilk kez Paleolitik Çağ mezarlarında değerli eşya sergilemeleri görülmüştür. Eski 
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Mısır’da ve Mezopotamya’da tapınak ve mezarlarda görülen, dinsel amacın ön plana 

çıktığı bu sergilerin yanı sıra, savaşlarda galip gelen hükümdarlar ele geçirdikleri 

ganimetleri kuvvet ve kudret göstergelerinin bir simgesi olarak halkın görebilecekleri 

yerlere koymuşlardır. Helenistik dönemde moiseionlar, entelektüel kişilerin buluşma 

yeri haline gelince, bu yapıların içi daha  özenle düzenlenerek pek çok sanat eseri 

sergilenmeye başlanmıştır (Keleş,2000). 

Orta Çağ Avrupa’sında bu günkü anlamda bir müze kurma ve sergileme düşüncesi 

oluşmamıştır. Yalnızca manastır ve kiliselerde dinsel eşyalardan derlenen ve her 

geçen gün biraz daha artan koleksiyonlar bulunmaktadır. Orta Çağ’da kiliseler antik 

çağlarda tapınakların yerine getirdiği, eserleri koruma, saklama ve sunma eylemini 

yerine getirme görevini üstlenmiştir. 

17. ve 18.yüzyıla gelindiğinde, dönemin zenginlerinin evlerinde biriktirdikleri ilgi 

uyandırıcı objelere sahip olma ve onları gösterme tutkusu, artarak bir süre sonra 

Avrupa’da bulunan kraliyet ailelerinin, birbirleri arasında bir çeşit  gösteriş haline 

gelmiştir. Fakat bir süre sonra kendisini eğiten soylular, toplumlarının da eğitilmesi 

ve literatür çalışmaları için eğitimsel fırsatları bağışlarıyla desteklemişlerdir. 

(Burcow,1997 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.1 : Ashmolean Sanat ve Arkeoloji Müzesi,Oxfor (The  Asmolean Museum        
                   kataloğu, 2008) . 
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Halka açık olarak bilinen ve adanmış ilk galeri fikri, 1795 yılında   İngiltere’de 

Polonya Kralı Stonislous Augustus’un geri çekilmesi sonucu, sahip olduğu 

objelerden yola çıkılarak oluşmuştur. Bu galerinin önemi, galeri mimarları ve 

tasarımcılarına sanat görüşü için nasıl bir yapı gerekli olduğu fikrini vermiştir.  

Türkiye’ye bakıldığında Avrupa’da olan gelişmelerden yaklaşık yüz elli yıl sonra 

koleksiyon depolamasıyla başlayan sergileme düşüncesi 1845 yılında Sultan 

Adülmecid’in topladığı eserleri halka sunmak üzere Aya İrini Kilisesi’nin (Şekil2.2-

3) müzeye dönüştürülmesiyle başlar ve modernleşmesi 1881’den itibaren Arkeoloji 

Müzesi’nin de kurucusu olan Osman Hamdi Bey’in çabaları ile sağlanmıştır 

(Keleş,200). 

    
Şekil 2.2-3 : Aya İrini Klisesi, İstanbul (Mutlu,1996). 

19.yüzyılda toplumların kültürel seviyelerindeki farklılık, endüstri ve teknolojinin 

ilerlemesiyle paralel olarak gelişen ulaşım araçları ile kıtalar arası bilgi ve ticari 

paylaşımlarda, ülkeler arası fuarlar büyük önem taşımıştır. 1851 yılında İngiltere 

prensesi Victorya’nın eşi Albert tarafından dönemin üretiminde teknolojik 

imkanlardan   faydalanılarak inşa edilen Kristal Palas, sergilerin tarihinde kilometre 

taşı olmuştur. Dünya fuarı olarakta geçen Kristal Palas’ da (Şekil 2.4),  ülkeler 

kendilerini tanıtmak için başta sanat eserleri, dönemin teknolojisiyle ürettikleri 

makine türleri, tarım ürünleri ve günlük hayatta karşılaşılan her türlü ürünü burada 

sergilemiştir. 
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Şekil 2.4 : Kristal Palas, Londra (Mutlu,1996). 

Tarihçenin, Kristal Palas’ta gerçekleşen dünya fuarına kadar olan bölümünde bilgi ve 

eğitim amacıyla yapılan sergileme eyleminden bahsedilmiştir. Sergilemenin 

tarihçesinin kalan kısmında ise sergileme eyleminin ticari amaca hizmet eden yönü 

incelenecektir. 

Ticari olarak adlandırdığımız sergilemelerin temeli, insanlığın iletişim kuramaya 

başladığı zamanlardan itibaren oluşan, ihtiyaç karşılama arzusuna dayanmaktadır. 

Ticaret, paranın keşfi ile çeşitlenmiş ve devamında, deniz ticaretlerinin de 

gelişmesiyle geniş kitlelere hitap eden, ürünlerin tanıtıldığı, karşılaştırılabildiği 

sergilemelerin yapılacağı mekanların yaratılmasına sebep olmuştur.   

Tarihsel süreç içerisinde ticari sergilerin yapıldığı alanlar değişik isimler almıştır. 

M.Ö. 700’de Afrika toplumunun ve Eski Mısırlıların sahip oldukları malları takas 

yapmaları için bir araya gelmeleri ile “Pazar” anlayışı doğmuştur. Pre Helenistik 

Çağda ise Yunanlılar şehrin en önemli noktası olan “Agora”da (Şekil 2.5) çevresinde 

organize satış birimleri ve dükkanlar kurmuşlardır. Son olarak da Helenistik Çağa 

gelindiğinde Yunanlılarda var olan pazar yerleri, giderek gelişen şehirleşme 

içerisinde “Agora” adı verilen toplanma alanlarındaki, Stoa olarak tanımlanan üstü 

kapalı sıra sütunlarla çevrili olan mekanlarda oluşturulan sergilemelere dönüşmüştür. 

(Günsan, 1997). 
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Şekil 2.5 : Asos Agorası, Edremit  (Günsan, 1997). 

Orta çağda Pazar yerleri uluslar arası bir boyut kazanarak, senenin belli zamanlarında 

ticari sergilemelerin yapılacağı fuar alanlarına dönüşmüştür. 17. ve 18. yüzyıllara 

gelindiğinde, endüstrinin de gelişmesiyle, sergilenen objelerde de farklılıklar ve 

çeşitlenmeler başlamıştır. Bu çeşitlilik ticari sergileme alanlarının gelişmesine ve 

yaygınlaşmasına sebep olmuştur. 19. yüzyılda ise üstte de belirtildiği gibi Kristal 

Palas‘la birlikte uluslar arası sergiler ve fuarcılık alanında yeni bir çağ açılmıştır. 

Dünya çapında gerçekleştirilen bu sergileme anlayışı halkı, tasarımcı ve üreticileri 

kaliteli ürünü öğrenmeye sürüklerken, onları tek bir çatı altında toplayarak  ülkeler 

arası rekabeti canlandırmıştır (Günsan,1997). 

Batı'da sık sık örneklerine rastlanan sergiler aynı dönemde Osmanlı 

İmparatorluğu'nda da ilgi görmüştür. Abdülmecit'in ölümünden sonra Osmanlı 

tahtına geçen Abdülaziz kültürel etkinliklere olan özel ilgisi nedeniyle sergilerle 

önem vermiştir. Abdülaziz yönetiminde 1863 yılında İstanbul'da dönemin Maarif 

Nazırı Mustafa Fazıl Paşa tarafından organize edilmiş ve o dönemde “Atmeydanı” 

olarak anılan Sultanahmet Meydanı'nda kurulan geçici binalarda yürütülmek üzere 

düzenlenen Sergi-i Umumî-i Osmanî (Şekil 2.6) düzenlenmiştir. Büyük ölçüde 

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarımsal ve sanayi sorunlarına çözümler bulmaya; bu 

sektörleri geliştirmeye yönelik bir sergi teması oluşturulmuştur. 
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Şekil 2.6 : Sergi-i Umumi-i Osmani-i Osmanlı Genel Sergisi, İstanbul 

                              (http://www.diyemediklerim.com/osmanli-tarihi/sergi-i-umumi-i-    
                                osmani-i osmanli-genel-sergisi-131620.html). 

21. yüzyılda da kültürlerin, iletişimin, teknolojinin ve buna bağlı olarak üretimin 

gelişmesiyle sergiler, daha farklı şekiller almış, sadece bu iki temel amaç 

doğrultusunda sınırlı kalmayıp geniş kapsamlı bir kitleye ulaşıp, daha bilgilendirici 

hale gelmiştir. 

2.2 Sergileme Türleri ve  Mekanları   

Sergilerin amacı, nesneler üzerinden bilgiyi halkın her kesiminin anlayacağı şekilde, 

onların istekleri doğrultusunda aktarmaktır. Genel olarak sergilenecek objenin 

içeriğine ve sunumunun yapılma amacına bağlı olarak çeşitlenmektedir. Ayrıca 

nesnenin içinde yer aldığı disipline (konuya), izleyici özelliklerine, bulunduğu 

mekana ve halka sunum sürelerine göre kendi içerisinde birçok farklı isim 

almaktadır.  

Bir başka deyişle sergilerin amacı halka bilgi,  ürün veya hizmet satmaktır. 

Sergileme elemanlarının kullanım şekillerinin inceleneceği bu tezin kapsamında 

sınıflandırma, sergiyi oluşturan firma ve kuruluşların beklentileri karşılığında 

oluşmaktadır. Bu bağlamda sergiler, halkın spesifik bir konu üzerinde eğitilmesi için 

bilgi aktarmayı hedef alan eğitici sergiler ve bir ürün yada hizmeti halkın beğenisine 

sunarken o konu veya ürün hakkında bilgi verip karşılık olarak ürün satma işleminin 

gerçekleşmesini sağlayan ticari amaçlı sergiler olarak sınıflandırılmaktadır. 
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2.2.1 Eğitici Sergiler 

Eğitici sergiler bilgi verme ve eğitme-öğretme amacı olan sergilerdir. Ziyaretçileri 

öğrenmekle meşgul olmaya teşvik ederler (Deniz,2008). Eğitici sergiler belli konular 

doğrultusunda uzmanlaşmış sergilerdir. Bunların gerçekleştirildiği yerler genlikle 

müze olarak adlandırılır. 

2.2.1.1 Müzeler 

Uluslararası Müzeler Komitesi ICOM müzeyi şu şekilde tanımlamaktadır: 

 “Müze: kültürel değer taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü türlü biçimlerde 

korumak,   incelemek, değerlendirmek, özellikle halkın beğenisinin yükselmesi ve 

eğitimi için sergilemek amacıyla, toplum adına sürekli yönetilen kurumdur”. 

Müzeler, tarihi gelişimi sergileyen kurumlardır. Eğitim kurumları olarak gelişen ve 

değişen kurumlar olmasının yanında, topluma hizmet ederler ve bilginin gelecek 

kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadırlar. 

ICOM’un tanımda müze ayrıca : 

“Kar amacı gütmeyen, topluma hizmet etmeyi ve onun gelişmesini hedefleyen, 

araştırma, eğitim ve eğlenceye yönelik eylemleri gerçekleştirmek üzere, satın alan, 

koruyan, araştıran, iletişim kuran ve sergileyen halka açık ve kalıcı kurumdur”. 

Müzelerde yaşam: ilgiler yoluyla etkileşim, gözlem yapma, düşünce ve duyguları 

ifade etme, hayal gücünü kullanma, kendi yaşamına bağlama, bilgilenme, müzenin 

mesajını görme ve anlamlandırma, objeleri okuma, kültürel değerleri ve yaşamı 

paylaşma, gerçeği arama, uygulamalar yapma ve değerlendirme gibi özellikleri 

kapsamaktadır. Müze eğitimi özellikle zaman ve mekan içinde kendini ve insanları 

anlama, kültürel mirası devam ettirme, geçmişi, bu günü ve geleceği anlamlı bir 

biçimde ilişkilendirme, kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, 

kendi kültürü ile farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanıma ve 

anlama, müzeyi bir yaşam biçimi haline getirme ve müzelere, yaşayan kurum 

niteliğini kazandırma gibi hedefler hizmet etmektedir (Bozdoğan,2002). 

Müzeler, bağlı olduğu disiplinler ve sergiledikleri koleksiyonların sunduğu konular 

doğrultusunda halka aktarılırken çeşitli isimler alırlar.  Müzeler: tarih müzeleri, bilim 

ve teknoloji müzeleri, sanat müzeleri, çocuk müzeleri olarak sınıflandırılmaktadır. 
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Tarih müzeleri 

Tarih müzeleri bir ülkenin, bir toplumun ya da bir kişinin tarihsel gelişimini, sistemli 

bir biçimde inceleyen ve açıklayan müzelerdir (Burcow,1997). Bu türdeki müzeler, 

yazılı ve görsel belgeleri bir araya getirerek hem ziyaretçilerin hem de 

araştırmacıların hizmetine sunmaktadır (Şekil 2.7). 

 

Şekil 2.7 : Quai BranlyMüzesi, Paris (http://www.nytimes.com/imagepages 

                          2006/06/22/arts/22quai_CA0.html) 

Tarih müzelerinde objelerin tümü bu tür müzelerin ilgi alanına giren, insanların 

kullandığı ya da yaptığı objelerdir. Bazı kapsamlarla tarih müzelerinin alanları; 

ulaşım, teknoloji, silah ve zırh, saatçilik, numusmatik(paracılık), filateli (pulculuk), 

kostümler, ev mobilyaları gibi koleksiyonlardan oluşmaktadır. Müzenin temel 

amaçları arasında yer alan halkın eğitilmesi kuralı, tarih müzelerinde de geçerlidir ve 

tarihi en doğru şekilde topluma aktarabilecek, kişileri bilinçlendirecek objelerin 

doğru tarihsel süreçte düzenlenmesi gereken müzelerdir. 

Bilim ve teknoloji müzeleri 

Bilim ve teknoloji müzeleri endüstriyel uygarlığın temsilcisi olan tüm teknoloji 

dalları ve fen bilimlerinden; matematik, astronomi, fizik ve biyoloji bilim dalları ile 

ilgili olan müzelerdir. Bu müzeler ilgili bulundukları bilim kollarının en son 

gelişmeleri üzerinde önemle duran müze özelliğini taşımaktadır (Bozdoğan, 2002). 
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Bilim müzeleri temelde iki ana bölüme ayrılarak uzmanlaşmaktadırlar. Bunlar: bilim ve 

endüstri müzesi, doğa tarih müzeleridir. 

• Bilim ve endüstri müzeleri 

Bu kategoriye giren müzeler, fizik, kimya, matematik, konularında model, resim 

ve diğer görsel ve işitsel olarak göstermeye yardımcı olacak öğretim prensipleri 

ile ilgi olup, genel olarak bilimsel metotları, doğanın gücünü ve fiziksel 

prensiplerin anlaşılabilmesi için izleyiciye bilgi sunmaktadır. 

Bilim ve teknoloji müzeleri kapsamında hava ve uzay müzeleri kendi başlarına 

bilim olmamalarına karşılık bilim ve teknolojinin kullanışlı uygulamalarını 

yansıttığı için yukarıdakilerden farklı olarak bilim ve endüstri müzeleri 

kategorisinde yer almaktadırlar(Şekil 2.8). 

 

Şekil 2.8: Uçuş galerisi, Bilim Müzesi, Londra ( http://www.sciencemuseum.org.uk/) 

• Doğa tarihi müzeleri 

Doğa tarihi müzeleri koleksiyonları doğrultusunda branşlaşabilen ve birbirleri ile 

ilişkilendirilebilen farklı disiplinlere hitap eden müzelerdir. Toplanan insan 

iskeletleriyle fiziksel antropoloji, ilkel insan uygulamaları ve kullandıkları 

eşyalar ile ırk bilimi, arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkan kalıntılarla 

arkeolojiye, hayvan ve bitki kalıntılarıyla zooloji ve botanik bilimlerine, doğa 

bilimleri ile de jeoloji alanlarındaki uzmanlıkları ile kategorize edilebilen müze 

türleridir (Burcow, 1997) (Şekil 2.9). 
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Şekil 2.9 :  Doğa Tarih Müzesi,Viyana ( H.Duyar, kişisel arşivi ) 

Sanat Müzeleri 

Sanat bir duyguyu hislerle oynayarak üretime çevirme şeklidir. Sanat ürettiği 

nesneler doğrultusunda güzel sanatlar ve uygulamalı, kullanılabilen sanatlar olarak 

adlandırılırlar. 

Sanat müzeleri: güzel sanatların ürünleri olan iki boyutlu tablo, çizim, baskı ürünleri 

vb. gibi görünümü estetik açıdan hoşa giden nesnelerden oluşabileceği gibi; 

uygulamalı sanatları temsilen dekorasyon, kostüm tasarımı hatta bazı durumlarda 

mimarlığı bile içine alan sanat dalıdır.  Sanat müzeleri uygulamalı sanatların kapsamı 

içerisinde üretilen ürünlerin, tasarımların biriktirilmesiyle kamuya sunabilen 

kurumlardır. Bunların haricinde sanat müzeleri zanaat ürünleri, folk sanatlarını, 

uygarlık öncesi toplumlara ait sanat ve zanaat ürünlerini de kapsayabilmektedir 

(Burcow, 1997) (Şekil 2.10). 

 



 15

Şeki 2.10: Kimbell Sanat Müzesi, Teksas ( Baraz,2011) 

Sanat müzeleri kısaca uygar toplumlarda ortaya çıkan, elit olan her türlü nesneyi, 

sanat eserini kapsayan, bunları gelecek nesillere yansıtmak üzere kurulmuş olan 

eğitim kurumlarıdır.  

Çocuk Müzeleri 

Çocuk Müzeleri Birliği ACM tarafından:  

 “Sergilerle merak uyandıran ve öğrenmeye yönelik motive programları sunarak, 

ihtiyaçları ve çocukların çıkarlarına hizmet için adanmış bir kuruluş” olarak 

tanımlanmaktadır”.  

Çocuk müzeleri stil, boyut ve içerik olarak yetişkinlere yönelik olan müzelere göre 

büyük farklılıklar göstermektedir. Bu yaratıcılık ve çeşitlilik nedeniyle, müze 

alanlarının çocukların ilgisini çekecek ve heyecan verici bir şekilde düzenlenip, 

sürekli bir  değişime açık olması gerekir (Şekil 2.11). 

 

Şekil 2.11 :  Kohl Çocuk Müzesi, Şikago                                                       
                                                       (http://www.exhibitsalive.com/portfolio/html) 

2.2.1.1 Ticari sergiler 

Üreticilerin ürettikleri ürünleri daha geniş kitlelere sunabilmesi, onlar hakkında bilgi 

verebilmesi ve bunun karşılığı olarak tüketicinin ilgisini çekerek, satın almasının 

hedeflendiği kar amacı sağlamaya odaklı olan sergilerdir. Ticari sergilerin hedefi 

tüketicileri satın almaya teşvik ederken onların görmesini, öğrenmesini ve 

inanmasını sağlamaktır.Ticari sergiler ürün satmanın yanında, yeni buluşları, yeni 
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imal yöntemlerini ve bazı endüstri dallarının özel problemlerinin üzerine ilgiyi 

çekmek için de düzenlenebilmektedir.  

Günümüzde ticari sergiler sanayi ürünlerinin sergilendiği, tanıtıldığı ve sunulduğu 

yerler olmanın yanında gelişmiş birer iletişim platformları haline gelmektedir. 

Ticari sergiler ve müze sergileri topladıkları nesneleri sergileme, halkın doğru bir 

şekilde objeyi algılayabilmesi için kullandıkları sunum teknikleri, izleyicinin 

konforunu ve güvenliğini sağlama özellikleri bakımından benzerlikler göstermelerine 

rağmen,  müze sergilerinden farklı olarak izleyiciyi katı kurallarla eğitmek yerine 

bilgiyi eğlendirici bir şekilde propaganda yaparak aktarmayı hedeflemektedir. Ticari 

sergiler düzenlenme amaçları, tüketici grupları, süreleri ve mekanlarına bağlı olarak 

farklı şekillerde isimlendirilmektedirler.  

2.2.2.1 Fuarlar 

Fuar’ın tanımı bir işletmenin veya kuruluşun, mal ve hizmetlerinin hedeflenmiş 

kitlelere belirli bir zaman aralığında, sergilendiği, satıcılarla alıcıların karşı karşıya 

gelerek bilgi alışverişinde bulundukları ortamlardır (Ünal, 1995)(Şekil 2. 12). 

Resmi Gazete’nin 1995 yılında yayınladığı “Fuar, Sergi ve Panayır Düzenleme 

Yönetmeliği” ne göre fuarın tanımı:  

“Ticarete konu mal ve hizmetler ile tarım ve sanayi ürünlerine ilişkin, teknolojik 

gelişmelerin ve yeniliklerin, tanıtım amacıyla sergilendiği, yurt içi ve uluslar arası 

düzeyde, bilgi alışverişi teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması  ve 

geliştirilmesi olanaklarının sağlandığı, genel olarak ürünlerin perakende satışının 

yapıldığı, tarihi ve süresi önceden saptanan ve ilan edilen muayyen bir takvime 

bağlanmış organizasyonlardır”. 
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Şekil 2.12 : Vitra Firma Standı, Duesseldorf(Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2011) 

Birden fazla firmanın yer aldığı fuarlarda aynı konu veya ürün üzerine birçok 

firmanın yer alması,  ürünler arasında karşılaştırmanın rahatlıkla yapılabilme 

olasılığını tüketiciye sunmaktadır. Bu özellikten ötürü tüketici daha fazla araştırmak 

ve iletişime girmek zorunda bırakılarak konu üzerine bilinçlendirilmektedir. 

2.2.2.2 Firma müzeleri 

Üretici firmaların, kuruluşlarından itibaren geliştirdikleri ve çeşitlendirdikleri 

ürünlerini, elde ettikleri başarılarını, içerisinde bulundukları dönemin üretimini 

etkileyen çevresel ve kültürel faktörleri ile izleyici veya tüketicide hayranlık 

uyandırmak üzere kronolojik bir şekilde düzenlenen sergilerden oluşan müzelerdir. 

Firma müzelerinin amacı firmaların tarihsel gelişimlerini, görsel örneklerle 

destekleyerek anlatırken, kendileri ve ürünleri hakkında tüketicide güven duygusunu 

oluşturup, onları satın alamaya teşvik etmektir (Şekil 2.13). 
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Şekil 2.13 :  Mercedes Benz Müzesi, Stuttgart 

                                                    (http://irwinmiller.com/blog/index.php/noahs-ark/) 

2.2.2.3 Gezici showlar 

Belli bir ürünün, bir isim yada şirketin tanıtımı için düzenlenen, hareketli bir araç 

içerisinde, sabit olmayan, gerektiği zaman modüler elemanlar yardımıyla bir yerden 

başka bir yere taşınabilen sergilerdir (Şekil 2.14). Farklı bir tasarım ve planlama 

gerektiren, satış amaçlı olabildiği gibi, tek bir ürünün propagandasını da amaçlayan 

sergilerdir (Günsan, 1997). 

Gezici showlar firmaların ürün veya hizmetlerinin ilgisi olan ya da olmayan her cins 

ve yaş grubuna dahil olan kullanıcılara günlük hayatları  içerisinde, beklenmedikleri 

yerlerde ürünlere  ilgi çekerek tanıtmakta ve kullanıcıyı şaşırtarak ürünleri hakkında 

bilgi vermektedirler. Bu yöntemle daha çok kişiye ve halkın her kesimine ürünler 

sunulmaktadır. 
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Şekil 2.14 : IKEA mobil standı (http://www.gomobileadvertising.com/blog/index 
                   .php/tag/mobile-advertising-truck/page/3/) 

2.2.2.4 Mağazalar 

Bir firmanın üretim çeşitliliği sonucu tüketiciye sunduğu her türdeki ürünün, 

tüketiciyi satın almaya teşvik edecek bir yolla teşhir edildiği ve perakende bir şekilde 

satmak üzere tasarlanan özel mekanlardır. Vitrin sergilemelerinin ağırlıklı olduğu bu 

tür sergilerde hedeflenen, satın almayı amaç ve hobi edinmiş türdeki tüketicilerin 

ilgisini çekebilmek, vitrinlerde kullanılan sunum teknikleri ile ürüne olan ilgiyi 

arttırmak ve onları baştan çıkararak mağazaya tekrar çekebilmektir. 

Mağazalar, fuar ve ticari showlardan farklı olarak daha uzun sürelerde kullanılmak 

üzere, değişen ürün profiline ayak uyduracak mekan ekipmanları ile donatılmış, daha 

geniş ve değişimi daha nadir olan mekanlardır (Şekil 2.15). 
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Şekil 2.15 : Armani Mağazası, Tokyo (http://www.selectism.com/news/new-armani-   
                  flagship-store-tokyo/) 

2.3.Sergileme Elemanlarının Önemi ve Yeri 

Tarihsel ve kültürel gelişim süreci içerisinde de görüldüğü üzere bilgi aktarmak üzere 

yapılan bu sergilerin amaçları ve sergilenecek objelerin bağlı olduğu 

disiplinler(konu) doğrultusunda farklı isimler almaktadır. Sergilerde amaç ne olursa 

olsun belli bir obje veya objeler birliğinin amaca uygun olarak halka sunulması 

gerekmektedir. Bu sunumlarda sunuş tekniklerinin yanında sunuma yardımcı olacak, 

sergilenen objenin algılanmasını sağlayacak, objenin ihtiyaç duyduğu fiziksel ve 

kimyasal koruma önlemlerine sahip olan, değişen sergiler için otalama verilerle 

tasarlanmış, sökülüp taşınabilen bileşenlerden oluşmuş sergileme elemanlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır (Bozkurt,2001). 

Bir mobilya olarak sergileme ihtiyacı sonucu oluşan sergileme elemanları obje 

teşhirinin yapılmasını amaçlamaktadır. Geçmişten günümüze büyük değişiklik 

gösteren sergileme teknikleri ile sergileme elemanları da farklılıklar göstermeye 

başlamıştır. Gelişimi hala devam etmekte olan sergileme elemanları, bir yandan 

sergilenecek ürün hakkında niteliksel özelliklerini bizlere yani izleyiciye sunma 

görevini üstlenirken, bir yandan da  yapım koşulları ve kullanıcı beklentilerinin göz 

önünde bulundurulması gerekli olan bir tasarım ürünüdür. 
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3. SERGİLEME ELEMANLARI TASARIMI 

Gelişen ve üreten dünyada gün geçtikçe yeni ve farklı bir çok ürün hayatımıza 

girmektedir. Üretim ve tüketimdeki artış, beğenilerin değişimi, sanat anlayışındaki 

farklılıklar, buna bağlı olarak sanat eserleri ve kullanım ürünlerindeki amaç ve 

kullanım değişimi endüstriyel bir ürün haline gelen sergileme sistemlerinde de 

görülmektedir.  

 Diğer tasarım disiplinlerinde de olduğu gibi sergileme elemanlarının tasarımında da 

amaç;  içinde bulunduğu ekonomik ve teknolojik şartlar çerçevesinde estetik, yüksek 

kalitede, çevre ile uyumlu, sergileme eylemine elverişli olarak yeri geldiğinde 

yeniden kullanabilinecek, modüler şekilde kullanışlı ürünler üretebilmektir. 

Tasarımlar aşağıda açıklanacak olan bazı etkenler doğrultusunda şekillenmektedir. 

2.3 . Sergileme Elemanının Tasarımına Etki Eden Faktörler 

Sergileme ticari veya kültür amaçlı olsun, sergi mekanları izleyici tarafından akılda 

kalıcı ve kişinin sergilenen objeye konsantrasyonunu sağlayabilmesine olanak 

sağlayacak bir biçimde tasarlanmalıdır. Tasarımcının mekânı planlama ve 

düzenlemesinde, mekan donatısı olan sergileme elamanları etkilidir. Mekanı 

oluşturan yardımcı elemanların tasarımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar 

vardır. Bu faktörler genel olarak sergilerin konseptini oluşturan objelerin niteliksel 

özelikleri, izleyici özellikleri, teknolojik ve ekonomik özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. 

Sergileme eyleminde, sergi alanlarını oluşturucu bir öğe ya da bir endüstri ürünü 

olarak adlandırılabilen sergileme elemanları temelde kullanıcı ve kullanılma 

amaçlarına yönelik olarak tasarlanmaktadır. Bu kapsamda sergileme elemanının 

tasarımına etki eden üç ana etken vardır. Bunlar sergilenecek objenin niteliksel 

yapılarına bağlı özellikler, izleyiciye bağlı işlevsel ve psikolojik etkenler ve 

teknolojiye bağlı olarak ekonomik olan ve tasarıma yön veren özelliklerdir. 
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3.1.1. Sergilenen obje niteliklerine bağlı etkenler 

Sergileme elemanları; tasarımları ve mekan içindeki düzenlemeleriyle, ilgi odakları 

oluşturarak, ürünün sergilenmesini ve istenen etkiyi doğru bir şekilde izleyici veya 

tüketici üzerinde sağlamakla yükümlüdür (Günsan, 1997). 

Ticari veya eğitici olan sergilerde izleyici ve tüketiciye bir obje üzerinden bilgi 

verilemesi sergilerin temel amacıdır. İzleyiciyi kendisine çekmek üzere teşhire 

sunulan objeler, serginin kapsamı içerisinde faklı boyut ve içeriklerde 

olabilmektedirler. İzleyenin verilen bilgiyi ve çevresini tam olarak algılayabilmesi 

için objenin görsel olarak doğru bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bu objeler 

sergilenme durumuna göre örneğin; Osmanlı dönemine ait küçük bir sikke 

olabileceği gibi, Rönesans döneminden kalan bir heykel, bir ayakkabı veya bir 

mobilya olabilir. Örneklerde geçen her bir nesnenin boyutsal ve hacimsel özellikleri 

farklıdır ve buna bağlı olarak sergileme şekillerinin de faklı olması gerekmektedir. 

Her bir teşhir ürünü için  içerisine veya üzerine asılacağı sergileme sisteminin; 

estetik, fonksiyonel ve konstrüktiv olarak nesne özelliklerine göre tasarlanması 

gerekmektedir. 

Sergileme elemanlarının tasarımı; sergilenecek ürürünün özelliklerinin yanısıra tür 

ve sayıları ile de alakalıdır.  Bazı durumlarda sergileme elemanlarından depolama 

çözümü sunması da beklenmektedir (Fitch- Knobel, 1990). Bu nedenlerden dolayı 

sergileme elemanlarının tasarımında etki eden faktörler arasında sergi objesine bağlı 

özellikler önem kazanmaktadır.  

3.1.1.1. Grafikler 

Grafik basitçe kelimeler ve resimlerden oluşan, tüm iki boyutlu nesnelerin genel 

tanımıdır(Tanyeli, 2001). Metin ya da nesneleri göstermek üzere kendi içerisinde 

çeşitlenmekte ve değerlendirilmektedir. Grafikler görsel olarak fotoğraf, resim, 

grafik, haritalar vb. birçok isim alabilmektedir. 

Fotoğraflar, sergi mekanlarında birden çok amaçla kullanılmaktadır. Görsel olarak 

gerçek görüntüye en yakın olan fotoğraflar: bir ruh halini, gelişen bir olayı 

anlatabileceği gibi sergi mekanına giremeyecek kadar büyük veya küçük olan 

objeleri izleyiciye sunmada kullanılan en yararlı yöntemdir (Ambrose- Paine, 1993). 

Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğünün tanımına göre: 
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“Bir yüzey üzerinde oluşturulmuş her türlü iki boyutlu kompozisyona resim 

denmektedir”. 

Resimler (Şekil 3.1 ), grafikler kategorisinde; olay, dönem, fikir, mekan anlatmaya 

yönelik, insanlar tarafından üretilen sanat ürünüdür. Bir karakalem çalışması, 

karikatür ya da yağlı boya bir tablo hepsi resim olarak adlandırılabilmektedirler. 

Grafikleri, haritalar, mektuplar, gazeteler serginin amacına ve vermek istediği bilgiyi 

yansıtmaya yarayan, niceliksel grafik anlatım yöntemleridir. 

Durağan gösterim teknikleri ile sunulan tüm bu düzlem üzerine oluşturulmuş görsel 

veriler izleyiciye sunulurken, yüzeylerine ihtiyaç duyulmaktadır. Her birinin faklı 

ölçülerde olması sergileme sistemlerinin tasarımında da farklılıklara sebep 

olmaktadır. İzleyicinin grafikleri tam olarak algılayabilmesi ve kavrayabilmesi için 

grafiklerin belli yüzeylerde,  belli mesafe ve görme açılarında sergilenmesi 

gerekmektedir. 

 

Şekil 3.1 : Grafik sergilemelerine bir örnek (Erco Aydınlatma Kataloğu) 

Bu koşulları sağlayan sergileme elemanları genellikle zemine ve duvara monte edilen 

ekranlar ve paneller şeklindedir. Grafikler panellere yapıştırma, asma, vidalama gibi 

yöntemlerle yerleştirilmektedir. Panellerin tasarımında önemli olan sergilenecek 

nesnenin görünür kılınmasını sağlayacak ölçü ve niteliklere sahip olmasıdır. Bu 

nedenle panel oluştururken doğru malzeme ve renk seçimi önemlidir.  
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3.1.1.2. Üç boyutlu objeler 

Uzunluk, genişlik ve yüksekliği olan her cisim, uzayda yer kaplayan nesne üç 

boyutlu objeler (Şekil 3.2) olarak adlandırılmaktadır. Sergi mekanlarında, teşhire 

sunulan bu nesneler, sergilerin amacına yönelik olarak, eğitici sergilerde bir bölgenin 

maketi, bir döneme ait kıyafetleri sunan mankenler, dönemin ulaşım araçları 

olabileceği gibi ticari sergilerde yer alan bir makine parçası, bir tabak veya bir çanta 

da olabilmektedir. Tüm bu nesneler sergide verilmek istenen bilginin akılda daha 

kalıcı olmasını sağlayan yardımcı unsurlardır.  

 

Şekil 3.2 : Üç boyutlu obje sergilemelerine bir örnek (Erco Aydınlatma Kataloğu) 

Sergilerde anlatımı kuvvetlendirmek için kullanılan yardımcı anlatım tekniklerinin 

başında maketler yer almaktadır. Maketler, bir mekanın, aracın veya aletin gerçek 

boyutlarının küçültülerek kopyalarının yapılaması şeklinde gerçekleşir ve bu 

nesneler hakkında bilgi vermektedirler.  
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Diğer üç boyutlu objeler arsında mankenler ve mumyalar yer alır. İki boyutlu bir 

nesnenin fon olarak kullanılması ve üç boyutlu nesneler ile anlatımın 

desteklenmesini sağlayan dioramalı anlatım tekniklerinde; mumya ve mankenler 

kullanılmaktadır.  Mankenler ve mumyalar, insan ya da hayvanlara benzetilerek çok 

farklı malzemeden yapılmış veya kaplanmış gösteri materyalleridir. Sergilerde 

kullanılan mankenlerle anlatım görsel olarak, izleyicinin nesnelere birebir 

dokunmalarına izin vermektedir(Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.3: Dioramalı sergileme tekniklerine bir örnek (Miles, 1982) 

Üç boyutlu objeler genellikle koruma koşulları, nem dengeleri, aydınlatmasıyla 

yaratacağı fiziksel ve kimyasal eskimelerden korunmak için genellikle vitrin 

içlerinde sergilenen objelerdir. İzleyiciye, nesnelerin etkileşim kurmaları için bazı 

durumlarda, stand ve kaidelerin üzerinde, izleyicilerin göz hizalarında sunulmak 

üzere sergilenebilirler. Bu türdeki teşhir ürünleri için sergileme elemanları 

tasarlarken de nesnelerin hacimsel özellikleri temel tasarım faktörlerinden biridir. 

3.1.1.3. Sesli ve görsel objeler 

Son yıllarda sergi mekanlarında vitrin ve kaideler üzerinde izleyiciye sunulan 

nesneler izleyici bilgilendirme konusunda yetersiz kalmaya başlamıştır. Yapılan 

araştırmalar sonucu görsel ve işitsel materyallerin eğitime ve öğretime önemli bir 

yeri olduğu ortaya çıkmıştır. Eğitimde kullanılan yeni teknolojik yöntemler 

sergilerde de kullanılmaya başlanmıştır.  



 26

İzleyiciler üzerinde yapılan araştırmalarda; sergi mekanlarında dinamik gösterim 

tekniklerine hizmet eden, sesli yönlendiriciler, film, video ve slayt gösterisi, hareketli 

modeller, canlı yorumcular, bilgisayar destekli ve simülatörlü sergiler, interaktif 

gösterimler gibi teknolojik düzeneklerin kullanımıyla ilginin daha yükseğe çıktığı 

görülmektedir. Bu ekipmanlar bilgi edinme ağında etkin rol oynamaktadırlar.  Bu 

roller;(Çalışkan, 2002); 

• Bilginin algılamasını geliştirme, 

• Öğrenme motivasyonunu artırma, 

• Öğrenmeyi pekiştirme, 

• Bilginin hafızada kalmasına yardımcı olma, 

• Eğitimin çekiciliğini artırma ve geri bildirimlerin kısa sürede alınmasına 

yardımcı olmadır. 

Sesli ve görsel objeler için sergileme sistemlerinde düzenekler oluşturulup, bu 

nesneler içerilerine veya üzerlerine yerleştirilmektedir (Şekil 3.4). Bu yardımcı 

ekipmanlarının düzenekleri ve kapladığı yer de sergileme sisteminin tasarım 

aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır.  

 
Şekil 3.4:  Sesli ve görsel obje sergilemelerine bir örnek   

                (http://www.murphycatton.com/mcconnell-chao 
 exhibition.html) 

3.1.2. Sergileme eyleminde izleyiciye bağlı etkenler 

Sergileme eylemi içerisinde izleyici olarak adlandırdığımız insan; aklı yoluyla 

çevresini(doğa) gözlemleyen, bunun sonucunda edindiği bilgileri yorumlayıp üreten, 
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bilgi ve deneyimlerini topluma kazandırarak kültürü oluşturan, gelişmeye açık canlı 

varlıktır(Arcan, Evci, 1999). 

İnsanlar bulundukları mekan içinde rahat hissetmek istemektedirler. Rahat 

hissetmediği zaman mekan içerisinde kalma süreleri azalmaktadır. Ayrıca mekan 

içindeki birtakım performansları(algılama hareket kabiliyeti vb.) düşmektedir. Konu 

sergileme mekanı ve onu oluşturan sergileme sistemleri olarak düşünüldüğünde bu 

koşullar önemli noktayı oluşturmaktadırlar. Çünkü izleyici sergi mekanı içerisinde 

sergiyi izleme süresinde herhangi bir konforsal(ısı, ses, koku vb.) eksiklik 

hissedebilmektedir. Bu ziyaret süresini kısaltabileceği gibi, ziyaret süresinde 

verilmek istenileni tam olarak algılayamayabilmediği, yani algılama performansında 

düşüş görülebilmektedir (Yakın, 2004). Tasarımcılar olarak, bir ürün veya mekan 

tasarlarken, izleyicinin tasarımdan en doğru şekilde faydalanabilmesi için “kullanıcı 

gereksinimleri” olarak adlandırdığımız, birey ve toplulukların eylemlerini en etkin 

biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli olan çevresel koşulları sağlaması 

gerekmektedir. 

Her tasarım ürünü gibi sergileme elemanının tasarımında da sergilenecek nesnenin 

niteliksel özelliklerinin yanında, kullanıcı yani ‘insanı’ tanıyarak, ona uygun 

tasarımlar yapılması zorunludur. Tasarlanacak bir mekanın, donatı elemanı veya 

araçlarının ölçü ve biçimleri, onu kullanacak olan insanın vücut ve organlarının 

ölçülerinden kaynaklanmaktadır (Mutlu, 1973). Bu mekan ve araçlar, insanın 

kullanımında, herhangi bir zorlama- rahatsızlık ve yorgunluk yaratmayacak şekilde 

düzenlenmiş olmalıdır (Beyazıt, 1969). 

3.1.2.1. İşlevsel etkenler 

İşlev (fonksiyon): kullanılış veya işleyiş bakımından amaca uygunluk olarak 

tanımlanmaktadır(Arcan, Evci, 1999). Tasarımda işlev ise biçimi, ölçüyü ve 

kullanacağımız malzemeyi belirlemektedir. İşlev tasarıma cevap verecek nitelikleri 

ve bunu sağlayacak formları(biçim) araştıran ve tanımlayan bir bilgi alanıdır (Mutlu, 

1973). 

Her nesne belli bir fiziksel gereksinim sonucu ortaya çıkmaktadır. Ana işlev bu 

gereksinmenin karşılanmasıdır. Bu sürecin oluşumunu optimize etmeye yönelik 

ölçütler işlevsel ölçütlerdir.(Asatekin, 1997). Tasarım ürünlerinin, kullanıcı 

tarafından rahatça kullanılır ve algılanabilir olabilmesi için işlevsel ölçütler göz 
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önünde bulundurularak tasarımları yapılmalıdır. Örneğin bir sergi mekanında tablo 

sunumu yapabilmek için tasarlanan sergileme elemanının tablonun boyutuna göre, 

onu taşıyabilecek bir konstrüksiyon ve malzeme ile hazırlanmış olması 

gerekmektedir. Gerekli olabileceği durumlar için  aydınlatma aparatının montajına da 

izin vermelidir. Bunlarla beraber izleyicinin görebileceği bir yükseklikte monte 

edilmesi gerekmektedir. Tüm bu tasarım verileri işlevsel özellikler doğrultusunda 

ortaya çıkmaktadır. 

Fizyolojik etkenler 

İnsan vücudu belli fiziksel nitelikleri olan bir bütündür. İşte bu ilişki sürecinde 

nesnenin fiziksel varlığının insanın fiziksel varlığına uygunluğu fizyolojik ölçütler 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İnsanın nesneyle olan fiziksel ilişkisi de çeşitli 

ergonomik niteliklere bağlı olarak gerçekleşmektedir (Asatekin, 1997). 

Kullanıcı insan olduğunda “antropometrik boyutlar” temel veri olarak tasarımda 

kullanılmaktadır. İnsanın anatomik (iskelet-kas sistemi) yapısından kaynaklanan 

antropometrik boyutlarına, insan vücut ölçüleri de denmektedir. İnsan boyutları statik 

ve dinamik boyutlar olarak ikiye ayrılır. “Statik vücut boyutları”: insan vücudunun 

standart duruşta hareketsiz olarak bulunurken alına ölçülerdir. “Dinamik vücut 

boyutları” ise; insan vücudunun belli bir eylem içinde, hareket halinde iken alınan 

ölçülerdir(Şekil 3.5 ). İnsan tarafından kullanılmak üzere tasarlanan araç ve donatı 

elemanlarının boyutları insan ölçüleriyle alakalıdır. (Şekil 3.6 ). Bu boyutlar uluslar 

ve ırklar arası farklılıklara, bölgeler arası farklılıklara, beslenme düzenine, meslek ve 

kültür gruplarına, yaş ve cinsiyet farklılıklarına göre değişim göstermektedir (Arcan, 

Evci, 1999). 
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Şekil 3.5 : İnsan bakış açıları (Miles, 1982) 

 
Şekil 3.6 : Sergi mekanındaki  donatım elemanları için antropometrik boyutlar ve         
                  bakış açıları (Neufert) 
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Sergileme elemanlarının tasarımında da izleyiciye ait bedensel ölçüler, nesnelerin 

doğru kavranması, izleyicinin teşhir ürünü ile olan iletişimini sağlamada büyük önem 

taşımaktadır. Örneğin duvara asılacak resimlerin veya tabloların yükseklikleri 

insanın göz hizasına göre olmalıdır. Veya bir grup arkeolojik kalıntının sergilendiği 

rahle tipi bir vitrinde; vitrinin en, boy ve yüksekliği, izleyicinin fiziksel boyutlarına 

uygun, onu izlerken rahatsız etmeyecek şekilde kullanıcı ölçüleri düşünülerek 

tasarlanmalıdır. 

Fiziksel çevre etkenleri 

Fiziksel çevre, içinde insanın kısa ya da uzun sürelerde yaşadığı, karşılıklı ilişkilerde 

bulunduğu ve eylemlere katıldığı her tür fiziksel yer’i-ortam’ı belirleyen, inşa 

edilmiş yapay çevredir (Erkman, 1982). Nesneler çevre içinde birbirleriyle olduğu 

kadar, çevre elemanlarıyla da ilişki kurmak durumundadırlar. Bu ilişkiyi kuracak uç 

noktaların uygunluğunu fiziksel çevre ölçütleri sağlar(Asatekin, 1997).  

Fiziksel çevre insanı; ısısal, atmosferik, su, ışık, ses, nesnel ve mekansal ortam olarak 

etkilemektedir. Bu etkileşimde insan boyutlarını; o çevrede yer alan insanın, vücut 

ölçüleri, duygusal, algısal özellikleri ile kullanıcı isteklerini belirlemektedir. 

(Ünügür, 1985). 

Sergi mekanlarında ve mekan içerisindeki fiziksel çevreyi oluşturan sergileme 

elemanlarının tasarımında, elemanını oluşturan alt bileşenler, insanla olan ilişkileri 

kadar birbirleri ve sergilenecek obje ile de ilişki halindedirler. Kendi aralarında 

bağlantıların yapılabilmesini ve yan yana, üst üste veya farklı şekillerde bir araya 

gelmelerini sağlayan boyutlar, bağlantı detayları gibi özellikler fiziksel çevre 

etkenleri tarafından belirlenmektedir.  

Sergileme elamanları, sergilenecek ürünleri doğru bir şekilde göstermek zorunda 

olduğu gibi, belli koruma koşullarını da yerine getirmek zorundadır. Mekan 

içerisinde insanların eylemlerinin yerine gelmesi için gerekli olan hava, ısı, ışık ve 

ses gibi fiziksel ortam özellikleri, sergilenecek nesnenin korunması için de geçerli 

fiziksel çevre özellikleridir. Sergileme elemanlarının tasarımında bu faktörlerin 

sergilenen ürünlere zarar vermemesi için fiziksel çevre koşullarına karşı bazı 

önlemler almak üzere tasarlanması gerekmektedir. Sergilerde değişen nem ve 

sıcaklık oranları izleyiciyi etkilediği gibi sergilenen nesnelerde de fiziksel ve 

kimyasal hasarların görülmesine sebep olmaktadır. Fiziksel çevre koşullarından ses, 
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ısı ve hava denetimi, izleyici ve sergilenen nesneye bağlı olarak vitrinler haricinde 

mekanın geneli için düşünülmekte ve çözümlerle başarıya ulaşabilmektedir. 

Aydınlatma faktörü ise sergide en etkin rolü üstlenmektedir. Sergilenen nesnenin 

aydınlatılması, o nesneyi yansıtmada ne kadar önemliyse, izleyicinin nesneyi 

algılaması için de gerekli olan bir fiziksel çevre etkenidir . Ürün teşhirinde, büyük 

önem taşıyan aydınlatma etkeni, sergileme sistemlerinin tasarımında yer alarak, 

izleyici ve kullanıcı için yararlı çözümler sunmaktadır. 

• Aydınlatma 

Sergi aydınlatmasının temel amaçları, sergilenen nesnenin ve onu izleyen 

izleyicinin göz sağlığının korunması, sonrasında da nesnenin etkili bir şekilde 

sunulmasını sağlamaktır.  

Sergi aydınlatması amaçlarına göre üç farklı şekilde yapılmaktadır (Önsoy, 

2002). 

1. Göz sağlığının temel hedef alınarak, cisimlerin nitelikleri ile en kısa 

sürede izleyicinin algısına sunan, görsel konforu hedefleyen fizyolojik 

amaçlı aydınlatma, 

2. Cisimleri, görülmesi istenen biçim ve formda, eserlerin türüne göre, 

ziyaretçiye verilmek istenen etki üzerine geliştirilen dekoratif amaçlı 

aydınlatma, 

3.    Ziyaretçileri, cisim veya olaylarla etkilemek üzere, yüksek aydınlık 

düzeyleri, renkli ışıklar, değişken ışıklı şekiller ve yanıp sönen 

sistemlerden yararlanılan dikkat çekme amaçlı olan aydınlatmalardır. 

Nesnelerin nitelik ve nicelik özelliklerine bağlı olarak seçilen bu aydınlatma 

şekilleri ile ziyaretçinin nesneyi incelemesi sağlanmaktadır. Bunun 

sağlanamaması durumu mekan içerisinde monotonluk yaratarak, izleyicide algı 

eşiğinin düşmesine ve izleyicinin sıkılarak sergileme mekanını terk etmesine 

sebep olmaktadır. Bu mekanlarda oluşturulan aydınlatmalarda, mekan içerisinde 

yapılan farklı sergiler ve teşhir ürünlerine bağlı olarak durağan ve tekrarlanabilen 

hareketli bir çözüm sağlanmaktadır.   

Sergileme elemanlarının tasarımında değişebilen teşhir ürünü ve onun boyutu, 

sergi konsepti, yaratılmak istenen etki ve mekanlara göre, esnek yeni çözümler 
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sunan aydınlatma teknikleri ortaya çıkmıştır. Bu esneklik ve hareketlilik 

sergileme elemanlarında yeni çözümlerin bulunmasına da sebep olmaktadır. 

Geliştirilen bu fikirlerle sergileme elemanlarına elektro raylar monte edilerek 

amaca ulaşılmakta ve aydınlatmada monotonluğu kaldırmak mümkün 

olmaktadır. Böylelikle istenen etkiye bağlı olarak aydınlatmada farklılık 

sağlanabilmektedir. 

3.1.2.2 Psikolojik etkenler 

İnsan hayatı boyunca yaşadığı çevre içerisindeki her şeyi algılar ve 

değerlendirmektedir. Gerek değerlendirme öncesi algılama sürecinden, gerekse 

değerlendirme olgusundan doğan gereksinmeler “psikolojik etkenler” i 

tanımlamaktadır (Asatekin,1997). 

Başka bir deyişle psikolojik etkenler, izleyicinin sergi mekanı içerisinde psiko-sosyal 

açıdan eylemlerini rahatsızlık duyamadan gerçekleştirmesini sağlayan etkenlerdir. 

Sergilerde izleyicinin rahatlıkla dolaşabileceği, ergonomik koşullar sağlandıktan 

sonra, sergileme alanındaki uyaranlar en iyi seviyede tutulmalı, canlılığa ve 

öğrenmeye etki eden algılama eşiğinin düşmesine imkan verilmemelidir (Soley, 

1996). 

Sergiyi gezen bir izleyiciyi etkileyen olay: teşhir ürünlerinin sunuluş şekilleridir. 

Sergilenen nesnenin sergi düzenindeki yeri, ışık düzeyi, rengi, şekli, sıcaklığı 

mekanın psikolojik ortamının oluşmasında rol oynamaktadır. Sergileme sistemlerinin 

tasarımı, izleyicide rahatsız edici durumların meydana gelmemesi için gerekli olan 

önlemler alınarak, izleyici beklentileri ve algılama şekillerindeki farklılıklar göz 

önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. 

Algısal etkenler  

Algılama; duyu-his, bilgi gibi çeşitli zihin işlevlerinin, birleşmesiyle, olay ve 

nesnenin varlığı üzerinden duyular yoluyla bilgi edinilmesidir. Algılayan, daima 

algıladığı yerin bir parçası gibi davranmaktadır. Sadece çevre şartlarına göre 

davranmaz, kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmaktadır 

(Bloomer, 1990). Bunların birleşimi algısal ve zihinsel boyutları oluşturmaktadır. 

Algısal ve zihinsel boyutlar; çevremizde duyu organlarımız aracılığı ile aldığımız 

mesajların sonucu gösterdiğimiz reaksiyonlarımızdır (Ünügür, 1985). 



 33

Sergilenen objenin algılanma performansı, sergileme elemanının oluşturduğu fon 

yada kullanılan malzemenin özelliği  ile doğrudan alakalıdır. Sergileme eylemi 

içinde bulunan izleyici ve tüketicilerin sergileme mekanına, sergilenen obje veya 

ürüne ilgi duymaları, ondan zevk almaları için, sergileme sistemlerinin tasarımında 

etkin olan işlevsel, strüktür, malzeme ve renk faktörleri; etkin olan görsel, algısal, 

işlevsel ve psikolojik faktörlerle bir arada değerlendirilerek tasarımlar 

oluşturulmalıdır.  

Sosyo- kültürel etkenler 

Toplumlar bireylerinin davranışlarını denetlemek ve değerlendirmek için belli 

kurallar koyarak yarattıkları sistemlere bireylerinin uymasını sağlarlar. Bu uyum 

içerisinde, nesnelerin biçimsel ve kullanım nitelikleri bakımından tasarımlarında 

toplumun değer sistemine uygunluk aranmaktadır.  

Sosyal ve kültürel etkenler kavramsaldırlar. Kültürün düzenlediği; paylaşılan inanç 

ve fikirler gibi, derin ve oturmuş kanaatlerdir. Bir toplumdaki insanların rollerini, 

birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini, insanların dünya görüşlerini, inançlarını ve 

o toplumla ilgili genel fikirleri içermektedir (Atik, Erdoğan, 2007). 

Toplumun zamanla oluşturduğu estetik değerler, ahlak kuralları, gelenekler, 

kullanıcının ürünü değerlendirmesinde, dolayısıyla tasarımcının ürünü 

biçimlendirmesinde birer sosyo-kültürel etkendir (Ulutunçel, 2002). 

Sosyo- kültürel etkenler, toplumdaki yazılmamış, söylenmemiş kuralları, tabuları, 

kısıtlamaları, davranış modellerini, inançları ve ritüelleri içermektedir (Atik, 

Erdoğan, 2007). Toplumun zamanla oluşturduğu estetik değerler, ahlak kuralları, 

gelenekler, kullanıcının ürün değerlendirmesinde, dolayısıyla tasarımcının sergileme 

sistemini biçimlendirmesinde rol oynayan sosyo kültürel etkenlerdir. 

Duygusal etkenler 

İnsanların yaşam boyu biriktirdikleri değerler sistemi, çerçevelerindeki nesneleri 

yargılamaya, beğenmeye veya hoşlanmamalarına sebep olabilmektedir. Somut 

ölçütlerle ölçülemeyen bu değerler tasarımda göz ardı edilemez unsurlardır. 

Tasarımcının ortaya koyduğu ürün bu değerler doğrultusunda genel bir beğeniye 

hitap ediyor olmalıdır.  
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Sergileme elemanlarında da ortaya konan ürünün modüllerinin tek tek veya adapte 

edilen modülleriyle( aydınlatma, teşhir yüzeyi oluşturacak tabla vb.)bir bütün olarak,  

genel bir beğeniye hitap ediyor olması beklenmektedir. Bir araya gelişleri ve bütün 

oluşturmuş halleri ile estetik bir görünüm sağlamalıdırlar. 

Anlatımsal etkenler 

Tasarımcı yeni bir ürün ortaya sunarken, tasarım sürecinde ürünün kullanıcıya 

uygunluğunu sağlarken, kendi dünya görüşünü, düşüncelerini, psikolojisini de bu 

ürüne yansıtmaktadır. Anacak bu anlatım teknolojik, kültürel, işlevsel birtakım 

niteliklerle sınırlanmaktadır. Tasarımcının bilgi ve tecrübeleri, bu ölçütleri en iyi 

şekilde değerlendirerek ürünü ortaya koymasında yatmaktadır.  

Tasarımcı,  tasarladığı sergileme ürününde de  yansıtmak istediği dünya görüşünü, 

zevkini, tecrübelerini ürünün bütününde ve modüler parçalarında oluşturduğu ritm ve 

dengeyle ifade etmektedir. Ancak tasarımcının esas görevi: kendi görüşünün yanında 

çoğunlukla kullanıcı ve kullanıcı gruplarının istek ve zevklerine cevap vermek 

olduğu için, kullanıcıların beklentileri tasarım sürecinde daha büyük önem taşıyan bir 

etkendir. 

3.1.3 Teknolojik ve ekonomik etkenler 

Tasarım süreci, yukarıda adı geçen faktörler doğrultusunda ürünün tasarımına giden 

yolda geçen bir süreç olaraktanımlanırken, ürünün üretimi de kendi içerisinde bir 

süreç oluşturmaktadır. Üretim süreci içerisinde de tasarım sürecinde olduğu gibi bazı 

kısıtlandırıcı etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler malzemeye bağlı özellikler ve 

üretim yöntemine bağlı özelliklerdir. 

Malzemeye bağlı özellikler; ürünün oluşturulmasında kullanılacak olan malzemenin 

ölçüleri ile alakalıdır. Bu ölçüler malzemenin doğadan veya fabrikalarda üretim 

koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan üretim boyutlarıdır. Bir tasarımı hayata 

geçirirken ürüne doğru malzeme seçebilmek için malzemenin genel yapısının 

tasarlanacak olan ürünün işlevine ve kullanıma uygunluğu, ve tasarımın malzemeye 

uygunluğu önemlidir (Asatekin,1997). 

Üretime bağlı özellikler ise; malzemeyle alakalı olup, malzemenin ve üretim 

yönteminin tasarıma uygunluğuna bağlıdır. Üretime bağlı yöntemler de yaklaşım iki 

yönlü gerçekleşir. Bunlar malzeme ve biçim bütünlüğünün üretim şekline uygunluğu 
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ve üretim yönteminin malzeme/biçim bütününe uygunluğu dur. Yapısal olarak bu iki 

yaklaşım birbiri ile uyumlu olmalıdır. 

Ekonomik etkenler kullanıcı ile ürün arasındaki üretim ve kullanım süreçleri 

kapsayan, tasarımda ve üretim de önem taşıyan etkenlerdir. Ekonomik etkenler  

tüketici ve üreticilerin yarar elde etmelerine yönelik olan etkenlerdir.  

Tüketici yönünden ekonomik etkenler: onların ihtiyaçlarına cevap verme, ürüne 

verilen paranın karşılığının alınması, bir alış verişin gerçekleşebilmesi olarak 

adlandırılabilir. Sergileme sistemlerinin kullanıcılar tarafından ekonomik olabilmesi 

için çeşitli maksatlarla kullanılmak üzere taşıması, kurulmalası, montajı ve değişik 

ortamlara uyma zronluluğuna bağlı olarak modüler olması gerkmektedir. Bu 

özellikler farklı mekanlarda farklı amaçlarla kullanılmalarına olanak sağlamaktadır. 

Üretici yönünden ekonomik etkenler ise: üretim şekli, iş gücü, pazarlama 

yöntemlerinin doğru belirlenip kar amacı gütmeye yönelik olan etkenlerdir. 

Üretici yönünden ekonomik etkenler ise: üretim şekli, iş gücü, pazarlama 

yöntemlerinin doğru belirlenip kar amacı gütmeye yönelik olan etkenlerdir. 

Her endüstri ürünü gibi, modüler olarak hazırlanan sergileme elemanları da 

endüstriyel ürünlerdir ve ekonomik olarak belirlenen amaçlarla üretilmektedirler. 

Kullanıcı da bu ürünü veya hizmeti belli gereksinimleri doğrultusunda satın 

amaktadır. Tasarımcıların sergileme ürünlerini tasarlarken kullanıcı ve üreticiye bağlı 

ekonomik etkenleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu bağlamda 

tasarımcı, tasarladığı sergileme elemanını kullanıcının en uzun sürede kullanabilmesi 

ve satın almada ekonomik olarak onu zorlamayacak şekilde tasarlayıp üretirken, 

satıcı içinde kar sağlayacak bir ürün olması gerektiğini bilmelidir. Endüstriyel olarak 

üretilen bu ürünlerin piyasa koşullarının en iyi derecede araştırılması ve 

değerlendirilmesi sonucu seri olarak üretilmesi, tasarımcı ve üreticinin esas görevleri 

ve amaçlarıdır.  

Sergileme elemanlarının üretiminde etkili olan teknolojik ve ekonomik etkenler 

özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

• Üretim aşamasında düşük maliyet olasılığı sunma, 

• Zaman içerisinde bir çok sefer kurulup yeniden kullanılabilme ve buna bağlı 

olarak tasarruf sağlama, 
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• Sökülüp, kurulmasının kolaylığı ve kısa sürede tamamlanabilmesiyle işçilik 

maliyetlerinde kazanç sağlama, 

• Söküldüğünde kapladığı alanın küçük olmasıyla depolama maliyetlerinin 

düşük olma özelliği, 

• Nakliyesinin kolay olması nedeniyle nakliye maliyetlerinin düşük olmasıdır. 
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4. SERGİLEME ELEMANLARININ BÖLÜMLENDİRİLMESİ 

Sergi mekanları, sergilenen objelerin izleyiciye sunulduğu ve sürekli değişim 

içersinde olan mekanlardır. Bu mekanlarda objelerin doğru konumlanması 

problemine cevap vermek üzere sergileme elemanları tasarlanmakta ve kullanıma 

sunulmaktadır. Geçmişte sergilenecek objeye ve mekana özel üretilen vitrin, niş, 

dolaplar gibi kalıcı sergileme elemanları, yeniden kullanımı mümkün olmayan sabit 

donatı elamanları olarak üretilmiştir. Günümüzde ise bu kavram kullanım 

şekillerindeki farklılık ve gelişen endüstrileşmiş sistemlerin sunduğu bileşen 

çeşitliliği ile tasarımda esnekliği, modülerliği, değişilebilirliği tanımlamaktadır. Bu 

süreçte eski sergileme elemanlarından tamamen uzaklaşıldığı söylenememektedir. 

Ancak bunlara ek olarak, hareketli, değişik koşullara ayak uydurabilen, bütünleşik 

bir yapıya sahip sergileme elemanları, sistem haline getirilerek sergi mekanlarında 

yerlerini almaktadırlar. 

Geçmişte sergileme sisteminden beklenen, objeyi muhafaza etme veya ona fon 

oluşturma görevi artık yeterli olmamaktadır. Farklılaşan yaşam ve ürünlerin kullanım 

şekillerine göre, sergileme sistemlerinden beklenen performans kriterleri de farklılık 

göstermektedir. Bu etkenler doğrultusunda kullanıcının sergileme sisteminden 

kaynaklanan beklentileri aşağıdaki gibidir:   

• Estetik olma, 

• Tekrar kullanılabilme, 

• Değişen objelere bağlı olarak harici yüzeylerde farklı renk ve malzemelere 

bünyesinde yer verebilme, 

• Sergilemeye yardımcı aydınlatma armatürü, raf vb. alternatif donatı 

elemanlarına bünyesinde yer verebilme, 

• Mekanların değişimi sonucunda mümkün olduğunca mekanda kalıcı izler 

bırakmama, 

• Tasarımlara esneklik sunabilme, 

• Kolay montaj ve demontaj olasılığı sunma, 

• Kaliteli ve dayanıklı olma, 
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• Depolama ve taşıma kolaylığı sağlama, 

• Endüstriyel sistemlerle üretilip, sergileme sistemlerini oluşturacak alt bileşen 

parçaları için çoklu olasılık sunma, 

• Ekonomik olmadır. 

Yukarıda ifade edilen kriterler doğrultusunda tasarlanan sergileme sistemlerinin 

sınıflandırılmasında mekanı oluşturan duvar ve döşeme gibi yapı bileşenleri ile 

bağlantıları önem kazanmaktadır. Sergileme sistemleri taşıdığı objeye bağlı olarak 

yapı bileşenleri ile bağ kurmaktadırlar. Örnek olarak, bir tablonun sergilenmesinde 

objenin izleyicinin görebileceği bir konumda, düz bir yüzey üzerinde sabit bir şekilde 

durması ya da yüksek bir yerden asılması gerekmektedir. Böylelikle sergilenen obje 

ile sistemin ağırlığı yapıya iletilmiş olmaktadır.  

Sergileme sistemlerinin sınıflandırmasında etkili olan diğer bir unsur ise modüler 

sistemi oluşturan bileşenlerdir. Sergileme sistemini meydana getiren bileşenler tek 

başına, bir kaçı veya tamamı da bir arada kullanılabildiği gibi modüler olmayan 

başka elemanlarla beraber de kullanılabilmektedirler( Ulutunçel, 2002). Bunların 

haricinde; kendi başına bir sistem oluşturmayan sergileme elamanları da 

bulunmaktadır. Bunlar yapı bileşenlerine yardımcı elemanların eklenmesiyle oluşan 

sistemlerdir . 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda sergileme sistemlerinin bölümleri; 

 İlk olarak yapı ile olan ilişkilerine göre; 

• Zemine bağlı sistemler 

• Duvara bağlı sistemler 

• Tavana bağlı sistemlerdir. 

Sistemin kendi yapısına bağlı olarak; 

• Boru (çubuk) sistemler 

• Boru ve panelli (bileşik) sistemler 

• Raylı sistemler 

• Izgara sistemler 

• Asma sistemler  

• Hepsinin dahil olabildiği kombinasyonlu sistemlerdir. 
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Tüm bu sergileme sistemi oluşturan elemanlar, yerine göre üretilen vitrinler ile sergi 

mekanlarında bir bütün oluşturmaktadır. Aşağıda sergi mekanları içerisinde yer alan 

modüler özelliklere sahip olan ve olmayan tüm sistemler anlatılmaktadır. 

4.1. Zemine Bağlı Sistemler 

Zemine bağlı sergileme sitemleri: modüler parçalardan meydana getirilen 

konstrüksiyonun ve taşıdıkları sergi objelerinin yüklerini yapı bileşenlerinden olan 

döşemeye aktaran sistemlerdir. Bu sistemler dikey ve yatay yüzeylerin oluşmasında 

mekanlarda çok çeşitli uzaysal kombinasyonlar sağlamaktadır. Sistemi oluşturan 

birleşenler kendi başlarına ayakta durabildikleri gibi çeşitli bağlantı elemanları ile 

zeminde yer alan belirli hatlar veya yuvalara monte edilebilmektedirler. Genel olarak 

zemine bağlı sistemler; 

• Alttan bağlanan sistemler, 

• Yan yana geliş geometrilerinden ötürü ayakta durabilen sistemler olarak 

adlandırılabilir. 

Alttan bağlanan sistemler, sisteminin taşıyacağı objeye ve konstrüksiyonunda 

kullanılacak malzemeye göre sabitlenmesi gereken durumlarda kullanılan 

sistemlerdir. Mekanlarda kaldırılmaları durumunda kalıcı izler bırakırlar ve esnekliğe 

açık olmayan sistemlerdir. Genellikle kendi yükünü taşıyamayan metal 

konstüksiyonlu sistemler (Şekil 4.1) veya masif özelliklere sahip ahşap 

konstrüksiyonlu kaideler ve sistemler bu kategoriye girmektedir. 

 

Şekil 4.1: Uluslararası Bluegrass Müzik Müzesi, Kentucky 
                                      (http://www.murphycatton.com) 
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Kendi başlarına veya birkaç birimin yan yana gelip bir bütün oluşturduğu ve zemine 

monte edilmeden ayakta durabilen diğer sistemler ise hafif bir yapıya sahiptir. 

Taşıyıcı olarak yatay ve düşeyde yer alan  elemanların birleşmesiyle oluşan 

sistemlerdir. Kullanılacağı durama bağlı olarak gerektiği durumlarda sistemlere 

panel, cam ve kumaş gibi yüzey oluşturacak bileşenler de eklenebilmektedir. Bu 

sistemler modülerlik, tasarımda esneklik, montaj ve taşıma gibi kolaylıklar 

sunmaktadır (Şekil 4.2). 

 

Şekil 4.2 : Alimentaria Fuarı, Barcelona, 2008(Terminal Design) 

Sergi mekanlarında kullanılan ve tasarımda esnekliğe izin veren modüler sistemler: 

boru şekilli taşıyıcılardan meydana gelen ve  harici yüzeyleri panellerden oluşan 

bütünleşik sistemlerdir. 

4.1.1. Boru sistemler 

Boru sistemler metal malzemeden üretilen, boru veya profil şekline getirilmiş saç 

bileşenler ve ek yerlerinde kullanılan bağlantı elemanlarından oluşan sistemlerdir. 

Taşıyıcı görevini alüminyum ve krom kaplanmış borular ve profiller üstlenmektedir. 

Bağlayıcı olarak galvenize çelik, döküm demir, uzay kiriş veya çoklu tutuş sağlayan 

düğüm noktaları kullanılmaktadır (Şekil 4.3). 
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Şekil 4.3 : Bağlantı elemanı örnekleri (Frank,1961, Nelso,1953, Terminal Design  

                    ürün katalograrı) 

Sistemin taşıyıcılarında 10mm ‘den başlayarak 80 mm’e kadar genişleyebilen boru 

ve profiller kullanılmaktadır. Dekoratif kullanım için küçük kesitli borular, 

taşıyıcılığı artırmak için geniş kesitli borular kullanılmaktadır (Şekil 4.4). 
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Şekil 4.4: Struc-Tube tasarım George Nelson (Nelson,1953) 

Sitemi oluşturan profil ve borular aydınlatma elemanlarının yerleştirmesi (Şekil 4.5) 

için yardımcı aparatlara veya ek profillere ihtiyaç duymaktadırlar.  Sistemin en ve 

boydan genişletilmesi durumunda ayakta durabilmesi için  bağlayıcı elemanlar 

arasına çapraz gergili çelik tellere gereksinim duyulmaktadır. 

                         

Şekil 4.5: Sistemlere bağlanan aydınlatma armatürleri (Terminal Design  
                            Ürün kataloglarından) 

Sistemi oluşturan taşıyıcı bileşenler endüstriyel ve seri olarak üretilen, piyasada hazır 

bulunan boru ve profillerdir. Bağlantı elemanları da taşıyıcılar gibi piyasada seri 

olarak üretilmiş bir şekilde bulunabildiği gibi gerekli olan durumlarda yerine göre de 

imal edilebilmektedir.  
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4.1.2. Boru ve panelli sistemler 

Yatayda ve düşeyde konumlandırılan boru taşıyıcıların aralarına veya üstlerine 

eklenen paneller ile oluşturulan sistemlerdir. Taşıyıcı ve bağlacıları bakımından  boru 

sistemlerle aynı özelliklere sahiptir. Panelli sistemlere vitrinler, kapılar, aydınlatma 

armatürleri, ekran veya raflar adapte edilebilmektedir. 

 Boru ve panelli sistemlerde kullanılan taşıyıcı boru ve profiller, kullanılacak 

panellerin kalınlıklarına göre şekillendirilmiş elemanlardır (Şekil 4.6). Bu 

sistemlerde panel malzemesi olarak sunta veya MDF üzeri laminat kaplı ahşap 

plaklar, cam ve türevleri, pleksiglass, alüminyum paneller, vinil örtüler ve  kumaş 

kullanılmaktadır. Paneller sergileme mekanını meydana getiren yapı bileşenlerine ek 

olarak düşeyde yeni yüzeyler oluşturmaktadırlar.  

 

Şekil 4.6: Washington eserleri sergisi(1999-2000)      
                        (http://www.murphycatton.com/washington-       

                                             monument.html#num=id1&id=Washington 
                                             %20Monument) 

Her bir panel malzemesi için taşıyıcı sisteme eklenen bağlantı aparatları da 

farklılıklar göstermektedir (Şekil4.7). Örneğin Kumaş paneller için kıskaçlı germe 

aparatları kullanılırken (Şekil 4.8), cam paneller için iki yönden sıkıştırmak üzere 

kullanılan sabitleyici klipsler kullanılmaktadır.  
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Şekil 4.7: Living on River Han sergisi, Kore (Terminal Design Kataloğu) 

    
Şekil 4.8-9: Cam ve kumaş paneller için kullanılan ek aparatlar  

                                      (Terminal Design Kataloğu) 

Aydınlatma armatürlerinin sisteme yerleşiminde de ek aparatlara gerek duyulur. 

Taşıyıcıda kullanılan kapalı profiller ayrıca kabloları gizleme görevini de 

üstlenmektedir. Böylelikle sergide gözü rahatsız edecek unsurlar sistemin içine 

saklanabilmektedir.  

Boru ve panelli sistemler, paneller taşıyıcı sistemin içine yerleştirilebileceği gibi 

sistemi gizlemek için de kullanılabilmektedir. Böylelikle mekan içerisinde yeni panel 

duvarlar oluşturulmaktadır (Şekil 4.10). 
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Şekil 4.10: Panel duvar örneği (Terminal Design Kataloğu) 

4.2. Duvara Bağlı Sistemler 

İki boyutlu objelerin yada izleyicinin objeyi karşıdan izlemesi gerekli olan 

durumlarda kullanılan sistemlerdir. Duvara bağlı sistemler kendi içerisinde bir 

konstrüksiyona sahip, üzeri panellerle kaplı sistemler olabileceği gibi, duvarda 

oluşturulan deliklere yerleşebilen parçalar da olabilmektedir. Duvara bağlama şekli 

olarak en bilineni çivi yardımı ile olan direk montaj tekniğidir. Ancak bu yöntem 

sürekli değişim halinde olan sergi mekanlarında kalıcı izler bıraktığı için artık çok 

fazla kullanılmamaktadır (Şekil 4.11). 

Duvara bağlı sistemlerin diğer türleri ise ızgara ve grid formlu sistemlerdir. Izgaralı 

sistemlerde duvar üzerine yerleştirilmiş, bir kostrüksiyona sahip düzenek 

bulunmaktadır. Grid formlu teknik ise tüm duvar boyunca gridal bir sistemde 

oluşturulan delikler bulunmaktadır. Bu deliklerde vidalara karşılık gelecek bağlantı 

yuvaları bulunmaktadır. 

Günümüzde duvar sergilemelerinde de hareketlilik sağlayabilecek sistemler 

üretilerek mekanlara esneklik kazandırılmaktadır. Bu esneklik Duvarlara yerleştirilen 

yatay ve düşeyde kullanılan ray ve kızak sistemler ile sağlanmaktadır. 
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Şekil 4.11: Obje ve vitrinlerin duvara bağlantı detayları (Matthews,1991) 

4.2.1. Asma sistemler 

Duvara bağlı sergileme sistemleri arasında en çok kullanılan detaylar asma 

sistemlerde yer almaktadır. En sade şekliyle sergilenecek objenin çivi veya vida ile 

duvara açılan deliklere monte edilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu delik sistemi isteğe 

bağlı olarak belli bir gridal düzende oluşturulup duvar yüzeyi üzerinde yeni bir doku 

yaratılmaktadır. Deliklerin içlerine yerleştirilen metal malzemeden üretilen vida 

yuvaları sadece iki boyutlu objelerin sergilenmesinde değil üç boyutlu objeler için de 

oluşturulacak rafların taşıyıcılığını da üstlenmektedir (Şekil 4.12).  

 

Şekil 4.12: Duvar üzerinde oluşturulmuş gridal vida yuvaları detayı (Frank,1961) 
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Diğer bir yöntem duvar üzerine düşeyde kullanılan, metal veya ahşap delikli rayların 

yerleştrilmesidir. Raylarda bulunan delikler sergideki değişime ayak uyduracak 

şekilde aynı hat üzerinde duvarda hareketliliği sağlamaktadır. 

 

Şekil 4.13: Sıra delikli U ray profili ile sergileme sistemleri detayı 
                                  (Frank,1961, Hafele ürün katalogu, 2011) 

4.2.2.Raylı sistemler 

Raylı sistemler yatay düzlemde duvara yerleştirilen metal ray profilleri ile 

sağlanmaktadır. Bu sistemlerde raylar  duvarlarda oluşturulan kanallar içine 

yerleştirilerek veya duvar üzerine oluşturulan çerçeveli bir sistem üzerine asılan 

panellerin arasına yerleştirilmesiyle oluşturulur (Şekil 4.14). 

 

Şekil 4.14: Duvar üzerine oluşturulan ahşap panel arasına yerleştirilen raylı 
                   sistem detayı (Hafele ürün katalogu, 2011) 
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Asma sistemlerde dikey konumda yerleştirilen delikli profiller yerine yatayda 

yerleştirilen tek bir ray ile oluşturulan sistemlerde kullanılmaktadır. İki boyutlu 

objeler için üretilen bu sistemlerde obje bağlantı aparatı, fiberglass çıta veya 

paslanmaz çelik halatlara tutturulmaktadır. Bu bütünleşik parçalar çıta ve halatların 

ucundaki kancalarla ray oluklarına yerleştirilmektedir. Böylelikle mekan içerisindeki 

sergilenecek obje değişimine göre duvarlarda ray düzeneğinde hareketlilik 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 4.15: Duvara monte raylar üzerine asma sistem detayları 
                                     (Walker Display ürün kataloğu) 
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4.2.3. Izgara Sistemler 

Izgara sistemler, ahşap veya metal malzemeden oluşturulan çerçeveli bir karkasın 

üzerine yerleştirilen sergi panellerinin oluşturduğu sistemlerdir. Fon oluşturan bu 

paneller ile ızgara sisteminin bileşimi birbirine geçme çift yönlü tırnaksız bileşen 

aparatları ile gerçekleşmektedir (Şekil 4.16). 

 
Şekil 4.16: Izgaralı sistem ve panel birleşim detayları (Hafele ürün katalogu,2011) 

4.3. Tavana Bağlı Sistemler 

Sergi mekanlarında üst örtüyü oluşturan tavanlar bu mekanlarda en az kullanılan 

yüzeylerdir.  Sergileme sistemleri genellikle duvar ve zemine yerleştirilmektedir. 

Çok sıklıkla kullanılmasa da tavana bağlı sistemler varlığı ile mekanda rahatsızlık 

yaratabilecek ya da alttan da görülmesi gereken üç boyutlu nesnelerin sergilemesinde 

kullanılan sistemlerdir. Tavana bağlı sistemlerde tavana yerleştirilen raylar, asma 

kancaları, kablo ve ipler kullanılmaktadır. Bu sistemler tavana monte edilebileceği 

gibi, oluşturulan asma tavan sisteminin arasına da yerleştirilebilmektedir. 

Raylı sistemlerde objeler direk kanca veya korniş  yardımı ile raylara asılmaktadır.  

Bu raylar  yüksek panellerin hareketini sağlamak için de kullanılmaktadır. Raylar 

panellerde olduğu gibi aydınlatma düzeneğinin de hareketine imkan vermektedir.  

Tavana bağlama yöntemi ile oluşturulan diğer sistem ise,  taşıyıcı sistem üzerindeki 

panellere kelebek cıvata veya kancalara asma sistemidir. 

4.3.1. Raylı  sistemler 

Tavana bağlı raylı sistemler sergi mekanlarını ihtiyaca bağlı olarak bölmeye yarayan 

bölme duvar sistemleri için alternatif oluşturmaktadır. Hareketli bölme duvar 
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sistemleri gerek tasarım kolaylığı sağlayan teknik özellikleri, gerek alternatifli yüzey 

seçenekleri ve gerekse ses yalıtım özelliği ile sergi mekanlarında oldukça yaygın 

kullanılan sistemlerdir (Şekil 4.17). Bu sistemler manuel, yarı otomatik ve tam 

otomatik seçenekleri ile kullanıcılara kolaylık  sağlamaktadır. Panellerde ahşaptan 

cama, laminattan kumaşa kadar değişen farklı yüzey kaplama malzemeleri 

kullanılmaktadır. Bunlara bağlı olarak duvarların sabit kalabilmesi için rayların 

mukavemetinin daha yoğun olması gerekmektedir. 

 

Şekil 4.17: Tavana bağlı raylı panel sistem detayı (Apsen ürün kataloğu) 

4.3.2. Asma sistemler 

Tavana bağlı asma sistemlerde de duvara bağlı asma sistemlerde olduğu gibi kanca 

ve vidalama yöntemleri ile objeler çelik halat, ipler kullanılarak asılmaktadır (Şekil 

4.18). 

 

Şekil 4.18: Tavana bağlı asma sistem detayı (Frank,1961) 
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4.4. Kombinasyonlu Sistemler 

Sergi mekanlarında yer alan, birden fazla yapı bileşenine bağlanabilen sergileme 

sistemlerdir. Kombinasyonlu sistemlerde zemin-tavan, zemin-duvar, duvar-tavan 

veya üçüne de bağlı sistemler bulunmaktadır. Mekanlarda oluşturulacak dolaşım 

sistemi ve dekoratif amaca göre sistem seçimi yapılabilmektedir.  

Kombinasyonlu uygulanan sistemlerde germe ve sıkıştırma yöntemleri 

uygulanmaktadır. Hafif tel sistemler yapının iki faklı bileşeni arasında gerilerek 

oluşturulan sistemlerdir. Bağlantı aparatları ile tutturulmaktadırlar. Sıkıştırma 

sistemler içlerinde bulunan yaylar ile basınç kuvvetlerini iki veya daha fazla yapı 

bileşenine aktaran sitemlerdir.  

4.4.1. Hafif Tel Sistemler 

Paslanmaz çelik tellerin iki veya üç yönde gerilmesiyle oluşturulan sistemlerdir. İki 

boyutlu objelerin sergilenmesinde kullanılan tel taşıyıcı sistemlere objeler halka başlı 

vida ve kancalar ile tutturulur. Bu sistemler iki yönlü olarak kullanılmaktadır (Şekil 

4.19) 

 

Şekil 4.19: Halka başı vidalı hafif tel sistemler (Frank,1961) 

Hafif tel sistemler kullanılarak uygulanan sergileme sistemlerinden bir de dikeyde ve 

yatayda gerilen çelik halatların birleşim bölümlerine ek bağlantı aparatları 

konmasıyla oluşturulmaktadır.  Halat üzerine yerleştirilen tüp kesitli  bağlantı 

elemanları birbirlerine bağlanmadan sadece kesişim yerlerinde birbirlerine teğet 

geçerek taşıyıcı sistemi oluşturmaktadır (Şekil 4.20). 
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Şekil 4.20: Tüp kesitli bağlantı aparatı ve çelik halatlı hafif tel sistem 
                                detayı(Frank,1961) 

4.4.2. Sıkıştırılmış sistemler 

Sıkıştırılmış sistemler yapıyla iki veya üç yönde birleşebilen sitemlerdir. Bu 

sistemlerden biri düşeyde konumlanan boru sistemlerin iki yönde yapıda açılan 

deliklere vidalanması ile oluşturulmaktadır. sistemin dikey taşıyıcı elemanları zemine 

ve duvara bağlanırken birbirleri ile belli aralıklarla konumlanan yatay elemanlarla 

stabil hale getirilmektedir. Oluşturulan iskelet sistem üzerine gerekli olan durumlarda 

düz ve ek açılı metal parçalar üzerine eğimli paneller yerleştirilebilmektedir (Şekil 

4.21)  

 

Şekil 4.21: Panelli ve dikmeli sıkıştırma sistem detayı (Frank,1961)  
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Boru sistemlerin kullanıldığı bir diğer sıkıştırılmış sistem, kullanılan üç yönlü kübik 

bağlantı elemanının boru taşıyıcılara bağlanması ile oluşturulmaktadır. bu bağlantı 

özel bağlantı elemanları spiral şekilli kaynak vidaları ile sistem sabitlenmektedir 

(Şekil 4.22) 

 

Şekil 4.22: Küp bağlantı elemanlı ve boru taşıyıcılı sıkıştırma sistem detayı 
                          (Frank,1961) 

4.5. Vitrinler 

Vitrinler korunmuş mekanlar olarak sergilerde yer alan cam kutulardır. Camdan ve 

metal konstrüksiyon ile camın birleşiminde oluşan sergileme sistemleridir. Vitrinler  

öncelikle sergilenen   objeleri hırsızlıktan ve izleyicilerin meydana getirebileceği her 

hangi bir hasardan korumak için kullanılmaktadır. Ayrıca toz ve böceklerden, dış 

etkenlerden korumak ve klimatik nedenlerden dolayı obje üzerinde oluşabilecek 

hasarları engellemek amacı ile de kullanılmaktadır.  

Vitrinlerin amacı sergilenen nesne ile izleyici arasında şeffaf bir ayrım oluşturmaktır. 

Bu da ancak cam gibi geçirgen bir malzemenin kullanılmasıyla sağlanmaktadır. 

Vitrinlerde kullanılan camlar günlük hayatta kullandığımız ürünlerdeki camlardan 

farklı olarak kolay kırılmaması için temperlenmiş ve sergi mekanı içerisinde 

oluşabilecek yansımaları önlemek üzere anti-reflekte hale getirilmiş olan camlardır. 

Camların haricinde, vitrinlerin tasarlanmasında önemli olan vitrini oluşturacak 

konstrüksiyon malzemelerinin izleyicinin görüşünü engellememesi ve sergilenecek 

objeye göre vitrinin kullanım yönünün doğru seçilmesidir. İçindeki nesnelere 

ulaşmak için vitrinler açılabilmeli, açıldıklarında kapladığı alan büyük olmamalı ve 
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diğer objelere çarpmamalıdır. Bu sebepten ötürü vitrinlerin açılış yönleri, 

kullanıcının kolay ulaşabileceği şekilde tasarlanmaktadır (Şekil 4.23-24- 25). 

 

Şekil 4.23  :Vitrinlerin menteşeli cam panellerinin açılış yönleri (Matthews, 1991) 

 

Şekil 4.24 :Vitrinlerin sürmeli cam panellerinin açılış yönleri (Matthews, 1991) 

 
Şekil 4. 25  :Vitrinlerin cam panellerinin  diğer açılış yönleri (Matthews, 1991) 
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Vitrinler kendi içerisinde bağlandıkları yapı elemanlarına göre: tavana, duvara ve 

zemine bağlı sistemler olarak bölümlere ayrılmaktadır. 

Zemine bağlı sistemler kendi içerisinde yüksekliklerine göre; 

• Tam boy vitrinler, 

• Yarım boy vitrinler, 

• Masa tipi vitrinler, 

• Rahle tipi vitrinler, 

Duvara bağlı vitrinler; 

• Duvar üzerine monte vitrinler, 

• Duvara yarı gömülü vitrinler, 

• Duvara tam gömülü vitrinler, 

Ve askıya alınmış vitrinler olarak sınıflandırılmaktadırlar. 

4.5.1 Zemine bağlı vitrinler 

Taşıyıcı yükü zemine aktaran vitrin sistemleridir. Bunlar sergilenecek objenin boyut 

ve niteliğine göre farklılıklar göstermektedir. Genellikle sergi mekanlarının  duvarla 

ilişkili olmayan alanlarında kullanılan sistemlerdir. Vitrinlerde bulunan belli bir 

konstrüksiyona sahip altlıklar, platformlar, kaideler yada benzer obje taşıyıcılar belli 

ölçüde zeminin bir parçası olmaktadırlar. Objeyi doğru görüş yüksekliğine getirmek 

için sınırlarlar ve yükseltirler.  Kaideli vitrinlerde altlıklar ahşap, taş, beton veya 

metalden yapılabilmektedir. İçlerine yerleştirilecek olan sergileme objelerini 

taşıyabilmeleri için gerekli taşıyıcı sisteme sahip olması gerekmektedir. Üzerleri 

boyanabilmekte veya kaplanabilmektedir. Zemine bağlı vitrinler modüler 

olabildikleri gibi özel nesneler için de tasarlanabilmektedirler. 

Tam boy vitrinler 

Sergi objesinin boyutlatından ötürü tercih edilebildiği gibi objenin mekanda dikkat 

çekmesi amacı ile de kullanılan vitrin çeşididir. Tam boy vitrinlerde izleyici 

sergilenen objenin tüm detaylarını inceleme şansı bulabilmektedir. Bu vitrinler çok 

alaçak bir kaide üzerine oturtulabildiği gibi, zemine direk olarak da 

yerleştirilebilmektedir (Şekil 4.26). 
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Şekil 4.26: Tam boy vitrin örneği (Matthews,1991, H.Duyar 
                                      Kişisel arşivi) 

Yarım boy vitrinler 

Sergilenecek objeyi göz hizasına getirmek üzere kaidesi yüksek tutulan vitrin 

türüdür. Yüksek kaidelerin taşıdığı vitrin sistemidir. Kaideler sergilenecek objeyi 

izleyicinin görebileceği bir seviyede tutarken, alt bölümleri dolap olarak da 

kullanılabilmektedir (Şekil 4.27). 

 

Şekil 4.27: Yarım boy vitrin örneği (Matthews,1991,      
                              http://www.murphycatton.com/taft-museum-of-   

                                          art.html#id=Taft%20Museum%20of%20Art&num=id1) 

Masa tipi vitrinler 

Üstten bakılması gereken küçük boyutlu objelerin sergilendiği vitrin türüdür. 

Çekmeceli olarak da tasarlanabilen masa tipi vitrinler kullanıcıya kullanım da 

kolaylığı sağlamaktadır (Şekil 4.28). 
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Şekil 4.28: Masa tipi vitrin örneği (Matthews,1991, H.Duyar 
                                      kişisel arşivi) 

Rahle tipi vitrinler 

Metin içerikli iki boyutlu objelerin sergilenmesinde sıklıkla kullanılan vitrin 

türleridir. Açılı duruşu nedeniyle izleyiciye okuma rahatlığı sağlamaktadır (Şekil 

4.29). 

 

Şekil 4.29: Rahle tipi vitrin örneği (Matthews,1991, 
                             http://www.murphycatton.com/agriculture.html) 

4.5.2 Duvara bağlı vitrinler 

Sergilenecek objeyi izleyicinin göz hizasına getirmek için oluşturulan vitrin 

sistemleridir.  Bu sistemler duvara çeşitli şekillerde sabitlenerek oluşturulmaktadır. 

Sergilenecek objenin hacimsel özelliklerine bağlı taşıyıcılık sorununa, mekanın 

kullanımına göre farklı şekillerde üretilmektedir. Sergi mekanlarında sabit bir 

konumda yer almaktadırlar. 
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Duvar üzerine monte edilmiş vitrinler 

Duvardan bağımsız olarak üretilip duvar üzerine vida, kanca, delikli kanallar üzerine 

gelebilecek L bağlantı elemanları ile duvarlara monte edilene veya asılan sistemlerdir 

(Şekil 4.30) 

 

Şekil 4.30: Duvar üzerine monte vitrin örneği (Matthews,1991 
                                     http://www.metalartsguildsf.org/events/display_cases.htm) 

Duvara yarı gömülü vitrinler 

Duvar üzerine açılan nişlere yerleştirilen vitrinlerdir. Vitrinin bir kısmı niş içine 

yerleşmektedir. Bu gömülü kısım vitrinin taşıyıcılığını üstlenmektedir (Şekil 4.31). 

 

Şekil 4.31: Duvara yarı gömülü vitrin örneği 

                                                  (Matthews,1991, H.Duyar kişisel arşivi) 
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Duvara tam gömülü vitrinler 

Vitrinin seyiriciye objeyi sunabilmesi için bir yüzünde cam kullanılmaktadır. Diğer 

yüzeyleri ise duvarın kendi malzemesinden oluşmaktadır. Duvara tam gömülü 

sitemlerde vitrin camı duvar ile aynı düzlemde yer almaktadır. Böylelikle duvar 

üzerinde iki farklı malzemeden oluşturulan tek bir düzlem elde edilmektedir (Şekil 

4.32) 

 

Şekil 4.32: Duvara tam gömülü vitrin örneği(Matthews,1991, 
http://www.walldesigns.net/category/wall-display-cases) 

4.5.3 Askıya alınmış vitrinler  

Çeşitli asma yöntemleri ve konstrüksiyon sistemleri ile tavana veya duvara asılan 

vitrinlerin türüdür. Mukavemet gücü diğer duvara ve zemine bağlı olan vitrin 

türlerine göre daha zayıftır. Bu nedenle çok ağır objelerin sergilenmesinde tercih 

edilen bir sistem değildir (Şekil 4.33). 

 
Şekil 4.33: Asma vitrin örneği ((Matthews,1991, H.Duyar Kişisel  arşivi) 
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5.ENDÜSTRİLEŞME KAVRAMI VE SERGİLEME ELAMANLARININ 

ENDÜSTRİLEŞMESİ 

5.1. Endüstrileşme Kavramı 

Günümüzde kullandığımız ve genel tanımıyla endüstrileşme kavramı “zanaatsal bir 

üretim biçiminden makinelerin kullanımına dayalı bir üretim sistemine geçiş” 

(Larousse) anlamına gelmektedir. 18. yüzyılın başında ortaya çıkan “endüstileşme” 

insana dayalı ve kısıtlı üretim şeklinin, makinelerin üretilmesi ve kullanıma geçişini 

temsil etmektedir. 

Endüstri devriminin etkileri ilk olarak bilim ve teknolojinin kullanımıyla 

makineleşmiş endüstrinin doğmasına sebep olmuştur. İlerleyen dönemlerde büyük 

fabrikaların kurulması, işçi sınıflarının ortaya çıkması, yeni teknoloji kullanılarak 

ulaşımın gelişmesiyle denizaşırı ülkelerle ticaretin sağlanması sağlanmıştır. Ticaretin 

gelişmesine endüstrileşme gelirin artması ve kentlerin büyümesiyle yeni otorite 

kaynaklarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

18. ve 19. yüzyılları kapsayan bu süreçte gelişmelerle birlikte daha büyük ölçeklerde 

ekonomik ve siyasal değişiklikler de oluşmuş, endüstriyel bir toplum gereklerine 

uygun olarak düzenlenen yeni politika uygulamaları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda , 

ortaçağın din-tarım imparatorluğu yapılarından çağdaş, demokratik, endüstriyel, ulus 

devlet yapıları ortaya çıkmaya başlamıştır. 

20.yüzyıla geldiğimizde 2.Dünya Savaşı sonrasında endüstrileşme kavramı kayıp ve 

ziyanları yeniden karşılayabilmek için kısa sürede fazla üretim yapmayı hedefleyen 

ve bu doğrultuda belli temel ilkeleri benimseyen bir kavram haline gelmiştir (Şener, 

1990). Artık endüstrileşme belli temel ilkelere sahip bir sisteme dönüşmüştür. Bu 

temel ilkeler (Akbulut, 1997): 

• Yapımda insan kullanmak yerine makine kullanımını öngören makineleşme, 

• İnsan, makine ve enerji gücünü optimumda tutarak hatasız, maliyeti düşürme 

ve üretimi çoğaltmayı planlamak üzere tedbirlerin alınması ilkesi olan 

rasyonelleşme, 



 62

• Ürünlerin boyut, biçim, ağırlıkları v.b. karakteristiklerinin standartlar 

çerçevesinde, belirli ürün tipleri arasında yoğunlaşarak, malzeme israfını 

azaltmak, kitlesel üretimi ve üretimin sürekliliğini arttırmak amacıyla, imalat 

modellerinin sayısının minimuma indirilmesi,  başka bir deyişle öze ait 

olmayan, kişisel katkılardan arınmış, bir şeyin basitleştirilmiş pratik örneği” 

olarak tanımlanan standartlaşma, 

• Standartlaşma sonucunda işlem tekrarının artmasıyla birim başına düşen 

fiyatın azaltılmasını hedeflemek olan kitlesel üretim,  

• Üretimin belli bir süreç içerisinde sabit bir ivmeyle aralıksız ilerlemesi, 

stokları besleme, insan gücü, makine ve enerjiden aralıksız olarak uygun 

oranda yararlanmayı mümkün kılma ilkesi üretimin sürekliliği , 

• En son olarak tez konusunun temelini oluşturan, kullanıcıya ürün çeşitliliği ve 

karşılaştırma imkanını ve ürünün seçiminde özgürlüğü hedefleyen en basit 

haliyle“ürünlerin pazar üzerinde tanıtılması için hazırlandığı yazılı çizili 

belgeler” tanımlanan katalog üzerinden yararlanma ilkeleridir. 

5.2. Sergileme Elemanı Tasarımında Endüstrileşme 

Tarihsel süreç içerisinde sergi mekanlarındaki sergileme elemanlarını incelendiğnde 

bu elemanların günümüzdeki sistemlerde ki esnekliği sağlama özelliğin 

görememektedir. Geçmişte ürün insan gücüyle, belirli bir mekan ve amaç için 

üretildiğinden var olan ürüne yeni formlar kazandırılamamaktaydı. Oysaki 

günümüzde sergileme elemanı, ihtiyaçların değişimiyle orantılı olarak gerek ek 

parçaları gerekse montaj özellikleriyle bize birçok alternatif olasılığı sunan, 

gerektiğinde yeni elemanlarla adaptasyon sağlayan esnek sistemler haline gelmiştir. 

İzleyici veya kullanıcıya ürünü en doğru şekilde sunmaya yardımcı olan ve 

tasarımcıya birden çok imkan sunan sergileme elemanlarının endüstrileşmesi, 

endüstri üretimin her alanında olduğu gibi üretimin belli sıklıklarla sürekli bir hale 

gelmesini hedefleyen standartlaşma ilkesi ile sağlanır. Standartlaşma ilkesinin 

sergileme elemanlarındaki düzeyi, elemanları meydana getiren parçalardaki 

boyutların birbirleri arasında sayısal ilişkiler kurularak, standartlaştırma yöntemini 

üretime uygulamayı hedefleyen modüler koordinasyon kavramının uygulanmasıyla 

ortaya çıkmaktadır. 
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Modüler koordinasyon sistemi ile üretimde, kullanıcı ve ürünlerin sunum ve 

algılanmasındaki gereksinimlerinden yola çıkarak oluşturulan boyutlar; ekonomik ve 

teknik ihtiyaçların ortaya konmasıyla ortaya çıkan standart modül katlarının 

oluşturmasıyla belirlenir. Oluşan katlar belli kalıplar içinde olasılıkları arttırırken 

üretim kalitesini de artırmaktadır. 

Sergileme elemanlarının endüstrileşmesinde koordinasyonlu bir üretim şeklinin 

benimsenmiş olması başta üreticinin maliyeti düşürmesi, kullanıcıya en doğru ve 

hızlı şekilde ulaştırmayı sağlaması ve kaliteyi yükseltirken, tüketici için de 

değiştirilebilirlik garantisi, güven, karşılaştırma ve seçimde kolaylık gibi yararlar 

sağlamaktadır. 

5.3. Üretimde Endüstrileşmiş Sistemler 

Teknolojik ve ekonomik gelişmeler toplumlarda aktivitelerin hızlanmasını, üretim ve 

tüketimin seri bir hal almasına sebep olmuştur. Endüstriyel alanda üretim, önceki 

bölümde de değinildiği gibi endüstrileşme ilkelerinden standartlaşma ve modüler 

koordinasyon ilkeleriyle birlikte, endüstrileşmiş yöntemlerle üretilen ürünlerin yapım 

ve tasarım süreçlerine ilişkin yeni verileri bizlere sunmaktadır.  

Endüstriyel yöntemlerle ürünün elde edilmesine ürün düzeyi açısından bakıldığında 

ürünü oluşturan parçalar için kullanılan bir veya sınırlı sayıda kullanım biçimi için 

tasarlanmış ve hazırlanmış ürünler  tanımı altında bileşen kavramıyla 

karşılaşmaktayız (Şener, 1990). 

Bileşen kavramı üretim ve kullanıma sunulma şekilleri açısından iki ana gruba 

ayrılır. Bunlar(Akbulut,1997) ; 

• “Katalog”ürün bileşenleri: Önceden tasarlanmış ve üretilmiş, bir firmaya ait 

ürün bileşenleri,  

• “Ismarlama” ürün bileşenleri: Tek bir ürün oluşturmaya yönelik üretilmiş 

bileşenlerdir. 

Bileşen kavramını; yapım süreci açısından incelediğimizde ürünü meydana getiren 

parçaların fabrika ortamında montaja hazır üretim şekline yönelik bir sürece 

dönüşmesini amaçlayan endüstrileşmiş yapımın alt dalı olan “bileşen yaklaşımı”nın 

temelini oluşturur. Bileşen yaklaşımı özel bir tasarım istemeyen bileşenlerin bir araya 

gelmesinde ortak boyut ve bir araya getirilme prensiplerinin olması gerekliliğini 
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savunan yaklaşım biçimidir. Bu yaklaşımda modüler koordinasyon ve standartlaşma 

ilkeleri önem taşımaktadır.  

Endüstrileşmiş bir üründe bileşenler standart nitelikte ve bileşene ilişkin tüm 

özellikler belirtilmiş olmalıdır. Maliyet, estetik ve nitelik açılarından en uygun 

çözümü elde etmek için özelliklerin belirtilerek üretimin sağlanması önemlidir.  

Endüstri ürününün elde dilemesinde kullanılan yapım sistemleri, bileşen üretimi ve 

sonraki aşaması olan pazarlanma sürecinde ürünün tek bir ürün şeklinde veya 

çeşitlendirilebilir bir şekilde tasarlanıp, tek bir firmaya ait olup değiştirilemez veya 

başka bir firmanın ürün bileşenleriyle uyum sağlayabilme durumlarına yönelik olarak 

kapalı sistemler, yarı-açık sistemler ve açık sistemler olarak sınıflandırılmaktadır.  

5.3.1. Kapalı sistemler 

“Sipariş sistem” olarak da adlandırılan kapalı sistemler, bir ürünün tek bir firma veya 

kuruluş tarafından tasarlanıp, üretilip, montajının da kendileri tarafından yapılmasını 

ve tek bir tip ürün oluşturmayı hedefleyen yapım sistemidir. Kapalı sistemler ürünü 

“ölçü üzerine” özel bir şekilde imal ederek ürünün kendisinin bir bütün olarak 

endüstriyelleşmesini hedefleyen üretim ve satış sistemleridir. Kapalı sistemlerde 

üretim ancak üretici firma veya kuruluşların sahip oldukları bileşim sistemleri ve 

teknolojileri ile yapılmaktadır. 

Kendi içinde bütünleşme ve düzenlenme temelleri üzerine kurulan bu sistemlerde 

ürünü meydana getirecek olan alt bileşenler yalnızca birbirleri ile uyumlu olup, tek 

bir ürün yaratmayı amaçlayarak tasarlanmışlardır. Kapalı sistemlerde üretilen alt 

bileşenler, diğer firma veya kuruluşlar tarafından üretilen alt bileşenlerle uyum 

sağlayamazlar ve bu sebepten ekonomik olarak da kapalı sistemlerdir. 

Kapalı sistemlerde ürün bileşenleri tek bir ürün üzerine özel olarak tasarlandığı ve 

üretildiği için kullanıcılar stok ve katalog yöntemleriyle bileşenlere ulaşamazlar 

(Sezer,1996). 

Ayrıca kulacı gereksinimlerinin artması ve değişiklik göstermesi sonucu kapalı 

üretim sistemleri ürünün fiziksel ve fonksiyonel eskime durumunda kullanıcıya 

değişilebilirlik açısından sınırlı olanaklar sağladığı için günümüzde çok fazla 

kullanılan bir üretim sistemi değildir. 
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Kendi aralarında birleştirilmek üzere tasarlanmış olan ve tek bir üretici firma veya 

grubu katalogu içinde yer alan bileşenlerin kullanıldığı sistemlerdir. Yalnızca bir 

firma veya kuruluş katalogu kullanılarak ürünü oluşturmaya olanak sağlayan 

sistemlerdir. Katalog içerisinde ürünü oluşturacak tüm alt bileşenler bulunmaktadır. 

5.3.3. Yarı açık sistemler 

Açık sistemlere geçiş sürecinde, “katalog bileşenlerini kısmi olarak kullanan 

sistemler” olarak da adlandırılan “yarı açık sistemler “ de hedeflenen, ürünün temel 

yapısının katalog bileşenlerinden oluşturulup diğer alt bileşenlerin geleneksel veya 

kapalı sistemlerle üretilip katalog bileşenlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanması 

ve üretilmesi amaçlanmaktadır. Ürünün tasarlanma aşamasında katalogda yer alan 

bileşenlerin boyutları ve bileşen özellikleri diğer sistemlerle üretilen alt bileşenlerin 

tasarım ve üretiminde yol gösterici olmaktadır.  

Bu sistemlerde de tek bir firmaya ait kataloglar kullanılırken, firmanın sunduğu 

olasılıklara sipariş usulü üretim olasılığının da sunulmasıyla kullanıcıya veya 

tasarımcıya alternatif olanaklar sağlanmaktadır.  

Kapalı sistemlerden yarı açık sistemlere geçişte, kendi katalog bileşenleri arasında 

esneklik sunan Mekano sitemeler de bulunmkatadır. Mekanolar “Kendi aralarında 

birleştirilmek üzere tasarlanmış olan ve tek bir üretici firma veya grubu katalogu 

içinde yer alan bileşenlerin kullanıldığı sistemlerdir (Şener, 1990). Yalnızca bir firma 

veya kuruluş katalogu kullanılarak ürünü oluşturmaya olanak sağlayan sistemlerdir. 

Katalog içerisinde ürünü oluşturacak tüm alt bileşenler bulunmaktadır. Mekano 

sistemlerde üretilmesi hedeflenen ürün henüz daha tasarım aşamasındayken sistemin 

uygun gördüğü alt bileşenler ve birleşim koşulları düşünülerek tasarlanması 

gerekmektedir.  

Mekanolar kendi içerisinde belli kurallarla çalışması nedeniyle “kapalı sistem” 

olarak da adlandırılmalarına rağmen, daha geniş alanlar yaratmak düşüncesiyle 

kullanıcıya belli sınırlar içerisinde çeşitlilik sağlamasından ötürü açık sistemlere 

geçişte bir adım olarak nitelendirilmektedirler. 
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5.3.4. Açık sistemler 

Katalog bileşenlerini kullanan sistemler olarak da adlandırılan açık sistemler; 

birbirinden farklı firma ve üretici gruplarının belli bir bileşen standartlaştırması 

sonucu, birleşimlerinde birbiri ile uyum sağlayabilecek alt bileşenler üretme 

sistemidir.  Açık sistemler bileşen yaklaşımının ideal hedefi olarak görülmektedir. 

(Akbulut,1997). 

Bu sistemlerde bileşenlerden beklenen nitelikler şunlardır (Sezer,1996): 

• Bileşen üretimi ve kullanımı arasındaki bağımsızlık, 

• Endüstriyel üretim, 

• Katalog üzerinden yararlanılabilirlik ve seçim özgürlüğü, 

• Stok üzerinden veya hızlı yararlanılabilme, 

• Basit ve hızlı bir bağlantıyla montaj ve bitirmelerin sadeliği, 

• Uyumluluk kuralları gözetme. 

Açık sistemlerde bu özelliklere sahip alt bileşenler kendi katalog sınırları içindeki 

diğer bileşenlerle bir araya geldiği gibi diğer firmaların ürettiği ve kataloglarında yer 

alan bileşenlerle de bir sistem oluşturabilmektedirler. Bu özelliği ile açık sistemler, 

üreticiler için çeşitliliğin azalmasını sağlarken, kullanıcılar ve tasarımcılar için 

tasarım esnekliğini ve serbestliği sağlamaktadır.  

Standartlaşmanın en  aktif olduğu bu üretim sisteminde,  katalog bileşenlerinin ürüne 

esneklik ve tasarımsal çeşitlilik kazandırmasının yanında, bileşenlerde oluşacak 

fiziksel ve fonksiyonel eskimeye karşı yenilemede kolaylık sunulmaktadır.   

Ürün bileşenlerinin ve ara bağlayıcıların oluşturulmasında belli bir uzlaşmanın 

sağlanması üretimde de seriliği ve artışı sağlamıştır. Üretimde artış ve dışa açıklık 

ilkeleri tasarımcıya stoklama kavramının getirdiği stok üzerinden yaralanabilme ve 

tasarımda özgürlükü tanımış olmaktadır. Bu özellikleriyle açık sistemler ekonomik 

olma, ulaşılabilirlik, çeşitliliğe el verişliliği ile endüstriyel üretim yapan toplumlarda 

en çok tercih edilen üretim ve pazarlama sistemidir (Akbulut,1997). 
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6. TÜRKİYE’DEKİ ENDÜSTRİLEŞMİŞ SERGİLEME SİSTEMLERİ 

ÜZERİNE YAPILMIŞ BİR ENVANTER ÇALIŞMASI 

6.1. Envanter Föyü Oluşturmada Uygulanan Yöntem 

Sergileme eylemini yerine getirmek üzere Türkiye’de kullanılmakta olan sergileme 

sistemleri piyasada var olan üretici kataloglarından derlenen bilgiler doğrultusunda 

belli sınıflamalar altında toplanarak envanter föyeleri oluşturulmuştur. Föyler 

ürünlerin yapısal  özellikleri, mekan ile olan ilişkileri, kullanım şekillerine bağlı 

olarak oluşturulan bölümler içerisine gelen bilgileri kapsamaktadır. Envanter 

föylerinde yer alan başlıklar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir: 

• Sistemlerin yapı ile olan ilişkileri, 

• Sistemlerde kullanılan temel ve yardımcı malzemeler, 

• Uygulama kriterleri, 

• Teknik karakteristikleri, 

• Teknik ve ekonomik kriterlerdir. 

Yukarıdaki başlıklarda düzenlenmiş olan ve Türkiye’deki mevcut endüstürileşmiş 

sergileme sistemlerine ilişkin verilerin toplandığı yedi farklı markanın üretmekte 

olduğu on beş farklı sergileme sisteminin teknik bilgilerinden oluşan, yazılı ve görsel 

olarak hazırlanmış envanter föyleri Ek A’da sunulmaktadır. Her bir ürün için 

hazırlanan yazılı ve görsel föyler ürünler hakkında kullanıma ve tasarıma yönelik 

bilgi vermektedir. Envanter föylerine ilişkin özet bir matris tablosu ise çizelge 6.1’de 

görülmektedir. 
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6.2. Türkiye’deki Endüstrileşmiş Sergileme Sistemleri 

Araştırmanın kapsamı içerisinde bilgilerine ulaşılan ürünler: sergilerin özelliklerine 

uygun olarak farklı amaç ve şekillerde tasarlanmaktadır. Çizelge 6.2’de araştırmada 

yer alan firma ve ürünlerin isimleri yer almaktadır.  

Çizelge 6.2:  Çalışmada yer alan firmalar ve ürünleri 

 
TABLO FİRMA                                                    MARKA TİP                                    
 

 
1 TERMİNAL DESIGN 1 CONSTRUCTIV CLIC 
1 TERMİNAL DESIGN 2 CONSTRUCTIV CLIC RUND 
1 TERMİNAL DESIGN 3 CONSTRUCTIV TELVIS I 
1 TERMİNAL DESIGN 4 CONSTRUCTIV TELVIS II 
1 TERMİNAL DESIGN 5 CONSTRUCTIV PON 
1 TERMİNAL DESIGN 6 CONSTRUCTIV PILA 

PETITE 
1 TERMİNAL DESIGN 7 MBA WALL 
1 TERMİNAL DESIGN 8 SLIMPAN 
1 TERMİNAL DESIGN 9 PLANNER 
2 EVO DESIGN 10 FUTURA SISTEM 
3 MESAN PLASTİK 11 FUAR ÜRÜNLERİ 
4 ESTA TASARIM (OCTONORM)  12 PROFİLLER 
5 SISTEM AL. (ÇUHADAROĞLU) 13 PROFİLLER 
6 STAR ALÜMİNYUM 14 PROFİLLER 
7 HAFELE 15 RAY VE BAĞLANTI 

APARATLARI 
 
Yukarıdaki listede yer alan sergileme sistemlerine ilişkin envanter bilgileri aşağıda 

verilmektedir. 

• Constructiv Clic: İki ve üç boyutlu sergilemeye yönelik, doğrusal olarak 

tasarlanan sistem, boru ve ara bağlantı bileşenlerinden oluşmaktadır. Yanyana 

geliş geometrileri ile ayakta durabilen sistem, zemine oturan, mekandan 

bağımsız olarak ayakta durabilen bir sisstemdir. İsteğe bağlı olarak katalog 

bileşenleri doğrulturusunda ek malzeme veya aparatlar eklenerek(aydınlatma 

armatürü, raf, broşürlük vb.) farklı tasarımlara olanak sağlamaktadır. Bu 

özelliği ile endüstrileşmiş yapım sistemlerinden yarı açık sistemlere örnektir. 

• Constructiv Clic Rund: Consrtructiv Clic ile teknik olarak benzer özellikler 

göstermektedir. Ancak farklı olarak dairesel formlar oluşturmaya yönelik 

olan bu sistemde bağlantı bileşenleri buna elverecek şekilde açılı olarak 
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tasarlanmıştır. Katalog içerisinde yer alan diğer ürünlerle tasarımda çeşitlilik 

sağlanabilmektedir. Sistemin her bir parçası endüstiryel olarak üretilmektedir. 

Endüstrileşmiş yapım sistemlerinden yarı açık sistemlere uygunluk 

göstermektedir. 

• Constructiv Telvis I: İki boyutlu objelerin sergilenmesine imkan sağlamak 

üzere tasarlanan sergileme sistemleridir. Zemin üzerinde, dört ayak üzerimde 

duran bir taşıyıcı gövdeye sahip sistemin üst bağlantı elemanının vida özelliği 

ile farklı açılı ve boyutlu panellerin sistemde yer almasına olanak 

sağlamaktadır. Sisteme dahil edilen paneller katalogda yer alan, bağlantı 

borularının arasındaki mesafeye uygun ölçülerde standartlaştırılmaktadır. 

Sisteme firmanın ön gördüğü aydınlatma armatürleri ve bunların 

bağlanmasına yardımcı olacak ek aparatlar da eklenebilmektedir. Ürün 

kataloğunda yer alan boyut ve malzemeleerin kullanılması özelliği ile bu 

sergileme sistemi yarı-açık endüstrileşmiş sistemlerin özelliklerini 

göstermektedir. 

• Constructiv Telvis II: Constructiv Telvis I ile benzer özellikleri bulunan 

gösteren sistemde bağlantı elamanınında formundan kaynaklanan bir farklılık 

görülmektedir. Paneller tam boy olarak sisteme gerilerek yerleştirilmektedir. 

Bu sistemde de panellerin, taşıyıcı boyutların  ölçülerinde firmanın 

kataloğunda yer alan standartlara göre çeşitlilik göstermektedir. Sistem yarı-

açık endüstrileşmiş üretim sistemlerine bir örnektir. 

• Constructiv Pon: Bastırma gerilimli, çelik boru panelli sergileme 

elemanlarına örnek olan sistem fuar mekanlarında kullanıma uygundur. İsteğe 

bağlı olarak metal, ahşap, vinil, kumaş paneller ve katalogda yer alan 

aydınlatma armatürleri sisteme dahil olabilmektedir. Boru ve bağlantı 

elemanları haricinde sistemin taşıyıcılığını güçlendirmek üzere çelik teller 

kullanılmaktadır. Teller bağlantı elemalarına bağlanarak aralarındaki gerilimi 

sağlamaktadır. Çok parçalı bileşenlerden oluşan sistem endüstrileşmiş üretim 

sistemlerinden yarı-açık endüstrileşmiş sistemlere uygunluk göstermektedir. 

• Constructiv Pila Petite: katalog bileşenleri ile trasarımda çeşitlilik gösteren 

sistem boru (profil) ve panelli sistemlerelerle birlikte bastrıma ve gerilimli 

sistemlere de örnektir. Panellerde kullanılan malzemeye ve aydınlatmaya 
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göre profillerde de boyutlara bağlı olarak değişiklik görülmektedir. Üretim 

şekli olarak yarı açık endüstrileşmiş sistemlere uygundur. 

• MBA Wall: İki boyutlu sergilemeler için tasarlanan sistem mekan içerisinde 

hareketli duvarlar oluşturmaya yönelik dolu panellerdir. Alüminyum veya 

masif ahşap malzemeden üretilen kompozit konstrüksiyonlu MBA Wall: 

konstrüksiyonun arasına yerleştirlen bal peteği formlu mukavva ve sunta 

yüzeyleri ile hafif ve dengede durmaktadır. Katalog içerisinde yer alan 

arabağlantıları, farklı panel çeşit ve boyutları ile sınırlı çeşitlilik 

sağlanabilmektedir. İsteğe bağlı olarak özel üretim panellerde sisteme dahil 

edilebilmekte, özel tasarımlara olanak sağlamaktadır. Sipariş bileşenlere 

uyum sağlayabilmesi ve kendi katalog bileşenleri içerisinde çeşitlilik 

sağlaması açaısından Mba Wall sergileme sistemi yarı-açık endüstrileşmiş 

sistemlerle üretilmektedir. 

• Slim Pan: Çelik boru ve panelli sistem, yan yana geliş geometrilerine 

dayanarak zemin üzerinde, her hangi bir montaj yapılmadan durabilen 

sistemlerdir. Çoğunlukla küçük boyutlu ürün sergilemesine yönelik 

sistemlerde yüzeyler yaratılabilindiği gibi sisteme katalog bileşenleri 

içerisinde yer alan ek konstrüksiyon  parçaları ile derinlik katılarak yüzey ve 

nişlerden oluşan düze veya açılı yüzeyler oluşabilmektedir. Sisteme ek olarak 

özel aydınlatma armatürleri, alüminyum panel ve 

broşürlükler,hareketlendirmek için sabit alt bileştriciler yerine tekerlek de 

kullanılmaktadır. Firmanın kendi kataloğu içerisinde yer alan farklı 

boyutlarda standartlaştırılmış bileşenlerin seçimi ile ürünün kullanımında 

farklı tasarımlar yaratılabilmektedir. Bu özelliği ile sistem endüstrileşmiş 

üretim sistemleri içersinden yarı-açık sistemlerde yer almaktadır. 

• Planner: Sistem: kendine özel, zemine uygulanan karolaj şekilli 

konstrüksiyona sahip bir yükseltilmiş döşeme üzerine kauçuk kaplama 

malzemesinin yerleştirilmesi ve meydana gelen döşeme ile oluşturulan mekan 

üzerine eğrisel bir örtü oluşturmak üzere sabitlenen bir sistemdir. Sistemler 

arasında bastrıma gerilimli olarak adlandırılan sergileme elemanlarına 

örnektir. Çoğunlukla fuarlarda kullanılan sergileme elemanı zemininde yer 

alan standart malzeme boylarının katları boyunca genişletilebilmektedir. 

Aydınlatma armatürleri sisteme eklenebildiği gibi bu durumlar için ek 

aparatlar sisteme dahil edilebilmektedir. Firmanın uygun gördüğü ve 
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oluşturduğu katalog içerisinden seçilen ürünler ile tasarımlarda farklılık 

görülebilmektedir. Sistem katalog bileşenlerinden meydana geldiği için 

üretim şekli olarak endüstrileşmiş yarı açık sistemlere uygunluk 

göstermektedir. 

• Futura:  Fuar mekanlarında kullanılmak üzere tasarlanan sistem kendi 

yükseltilmiş döşemesi üzerine yerleştirilen alüminyum borular ve çelik, özel 

olarak tasarlanmış ara bağlantı bileşenleri, taşıyıcılığı güçlendirmek üzere 

kullanılan çelik tellerden meydana gelmektedir. Sisteme dahil olabilen farklı 

malzemelerdeki paneller ve aydınlatma armatürleri için profillere en aparatlar 

yerleştiriebilmektedir. Taşıyıcı sisteminde yer alan borular katalogda yer alan 

farklı boyutları kullanımı ile kat boyunca yükselebilmektedir. Bu sebeple iki 

katlı fuar standı uygulamalarında sistemlere firmanın özel olarak ürettiği 

merdivenler de sisteme katılabilmektedir. Sistem katalog bileşenlerinden 

oluşma ve istege bağlı olarak sipariş bileşenleri de bünyesine alma özelliği ile 

yarı açık endüstrileşmiş üretim sistemleri sınıfında yer almaktadır. 

• Mesan Fuar Sistemleri: profiller ve bağlantı elemanlarından oluşan fuar 

sistemleridir. Katalog içerisinde sadece konstrüksiyonu oluşturacak ürünler 

yer almaktadır. Genel standartlarda üretilen profiller diğer firmaların üretmiş 

olduğu panel malzmelere, aydınlatma armatürlerine uygun olarak 

tasarlanmıştır. Dışa açık bu sistemler endüstrileşmiş üretim sistemleri 

içerisinde açık sistemlere örnektir. 

• Octonorm Profiller: Fuarlarda kullanılmak üzere tasarlanan bu sistemler 

firmanın kendi kataloğu içerisinde yer alan alüminyum profiller ve paslanmaz 

çelik bağlantı elemanlarından oluşmaktadır. Octonorm  sistemler de sadece 

konstrüksiyonu oluşturmaya yönelik olup ek malzme, yüzey ve ek aparatların 

farklı firmalardan temin edilmesine olanak sunmak üzere standart 

özelliklerde üretilmektedir. Bu özelliğinden ötürü entürleşmiş açık üretim 

sistemlerine örnek olmaktadır. 

• Çuhadaroğlu Alüminyum Profiller: Bir sergi mekanı oluşturmada kullanılan 

bir bileşen topluluğunun yalnızca bir parçasını temsil etmektedir. Taşıyıcı 

olarak kullanılan bu profiller farklı firmaların bağlantı elemanları ile uyum 

sağlayabilmektedir. Endüstileşmiş sistemlerden açık sistemlerin prensiplerine 

uygun dışa açık, genel bir standart çerçevesinde üretilen ürünlerdir. 
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• Star Alüminyum Profiller: Çuhadaroğlu firmasının üretimiş olduğu profiller 

ile aynı özelliklere sahip açık sistem endüstileşmiş üretim şekline bir örnektir. 

• Hafele Bağlantı Aparatları: Kendi başlarına bir sistem olmayan ancak 

yukarıda adı geçen sistemlere, sistem bileşenlerine veya mekana doğrudan 

uygulanabilen sergilere yardımcı parçalardır. Diğer firmaların ürettiği 

ürünlere uyum salayabilme özelliğinden ötürü endüstrileşmiş açık sistem 

sınıfında yer almaktadır. 

6.3. Envanter Föylerinin Sonucu Ve Bulgular  

Araştırmanın kapsamı içerisinde oluşturulan envanter föylerinden bu tasarım 

verilerinden yola çıkarak Türkiye’de üretimi, satışı olan sergileme sistemleri ve 

onları oluşturacak alt bileşenlerin  endüstrileşmiş üretim sistemleri içerisindeki 

konumu incelenmiştir. Bu araştırmada mevcut sergileme sistemelerinin analizi 

sonucu sistemler hakkında sınıflandırmalar yapılmıştır. Bölümlerde yer alan bilgiler 

aynı zamanda envanter föyü oluşturmada tanımlayıcı başlıkları oluşturmuştur. 

Föylerde geçen ana başlıklar aşağıdaki gibi sırlanmaktadır: 

• Sergileme sistemleri, 

• Sergileme sistemlerinde kullanılan ana malzemler, 

• Sergileme sistemlerinde kullanılan yardımcı malzemeler, 

• Sistemlerin uygulama biçimleri, 

• Teknik karakteristikleri, 

• Teknik ve ekonomik kriterleridir. 

Yukarda adı geçen başlıklar altında derlenen  bilgilerden oluşan on beş farklı ürünün 

envanter föylerinden çıkan sonuçlarla Türkiye’de mevcut olan ve kullanılan 

sistemlerin özellikleri şunlardır: 

1. Sergilme sistemlerine göre elde edilen sonuçlar: Yapılan araştırmada on beş 

farklı sergileme elemanından on dördü zemine bağlı veya oturan sistemler 

bölümünde yer almaktadır. Diğer sergileme elemanı ise duvara monte 
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sistemlere dahildir. Ondört sergileme sisteminden dokuzu metal boru ve 

panelli sistemlerden, geri kalanlar ise yassıçelik, çelikboru, metal çerçeveli ve 

açılı profillere dayalı katlanabilir sitemlerdir. Bazıları bastırma ve gerilimli 

sistemler, ray sistemler ve ızgara sistemlere de uygunluk göstermektedir. 

Föylerde yer alan sergileme elemanlarının tümü yapıya müdahale etmeden 

uygulanan, geçici olarak kurulan ve sökülebilen sistemlerdir. 

2. Malzeme içeriklerine dayalı sonuçlar: Sistemlerin hepsinin taşıyıcı 

sisteminde alüminyum malzemeden üretilmiş boru ve profiller 

kullanılmaktadır. Bağlayıcı elemanları olan on iki üründe bu parça paslanmaz 

çelikten üretilmiştir. Bir üründe panel olarak cam ve pleksiglass, üçünde de 

ahşap malzeme kullanılmıştır. Yedi üründe de diğer başlığı altında farklı 

ürünlerin kullanıldığı görülmüştür. 

3. Yardımcı malzeme kullanımına dayalı sonuçlar : On iki üründe montaj 

aksesuarı, ek konstrüksiyon malzemesi,birbirleri ile birleşim 

aksesuarları,harici yüzeyler kullanılmaktadır. On üç ürün, aydınlatma 

armatürlerine de bünyesinde yer verebilmektedir. 

4. Sistemlerin uygulama özelliklerine dayalı sonuçlar: Konstrüksiyon 

özelliklerine göre on iki sistem küçük parçalı bileşenlerden oluşmaktadırlar. 

Bunlardan altı tanesi ızgaralı sistemler gurubunda da yer almaktadır. Tüm bu 

sistemler haricinde üç sergileme elemanı da ızgaralı sistemlere örnektir. 

Ayrıca on beş sistemde çok parçadan oluşan düşey elemanlardır. On üçü 

yatay eleman olma özelliği de göstermektedir. 

Alçak ve yüksek mekanlara göre ayarlanabilme özelliğine göre on iki sistem 

uyum sağlamaktadır. Taşıma kolaylığı ve montaj dayanıklığı açısından on bir 

ürünün özellikleri benzerdir. Dokuz ürün herhangi bir eskimeye, yıpranmaya 

karşı bakım ve onarım hizmetine elvermektedir. Boya gereksinimi yanlızca 

bir ürün geçerlidir. Sistemi kurmada yardımcı olacak malzeme ve ekipmana 

ihtiyaç duyan altı adet ürün bulunmaktadır. En son olarak depolama kolaylığı 

bakımından on beş ürün bu özelliğe uyum sağlamaktadır. 
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5. Sergileme sistemlerinin teknik karakteristiğine dayalı sonuçlar: Sistemlerin 

yalnızca iki tanesi akustik yalıtım sağlayabilmektedir. Üç farklı üründe ise 

yüzey dokusu oluşturulabilme özelliği mevcuttur. On ürün eskimeye karşı 

dayanıklıdır. Yedi üründe ateşe karşı dayanım özelliği bulunmaktadır. 

Çizilmeye karşı ise sadece bir üründe bu özellik bulunmaktadır. 

6. Teknik ve ekonomik kriterlere dayalı sonuçlar: Son olarak bu kriterler 

doğrulturusunda on beş üründe endüstriyel olarak üretilmiş,katalog üzerinden 

seçimi sağlanabilen, hızlı ve stok üzerinden yararlanabilme, üretim talebi 

karşılayabilme, basit ve hızlı bir araya gelme özelliklerine sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

 

7. SONUÇ VE ÖRNEK TASARIM UYGULAMASI 

Amaçları, mekanları, süreleri farklı olmasına rağmen sergileme eyleminde hedef, 

nesneyi izleyiciye sunabilmektir. Sunumda sergileme sisteminin rolü en az sunum 

teknikleri kadar önemlidir. Sistemler üzerine yapılan literatür araştırmasında 

geçmişten günümüze sergilerin gelişimi, sergileme sistemlerinin  tasarım kriterleri, 

sergileme elemanlarının türlerine ve endüstriyel üretim sistemlerine ait bilgiler 

sunulmuştur. 

Araştırmada elde edilmesi hedeflenen konu ise önceki bölümlerdeki bilgilerden 

yararlanılarak Türkiye’de kullanılmakta olan sergileme sistemlerinin incelenmesi ve 

endüstriyel olarak irdelenmesidir. Türkiye’deki sergileme sistemlerinin üretiminin, 

endüstrileşmiş sistemler içerisindeki yerinin tespit edilebilmesi için ürünlerin katalog 

bilgilerine ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında tasarımcı ve üreticilerle yapılan 

görüşmelerle var olan  sergileme elemanları üzerine edinilen bilgilerden envanter 

föyleri ve görsel tablolar oluşturulmuştur.  

Sergileme elemanları araştırılırken, katalogların incelenmesi ile  oluşturulan envanter 

föylerinde yer alan bilgiler analiz edilmiş ve sonucunda şu veriler elde edilmiştir: 

1. Föylerde yer alan veriler, ürün hakkında bilgi vermenin yanısıra sergileme 

elemanının içinde olduğu endüstrileşmiş üretim sistemi hakkında da bilgi 

vermektedir. İncelenen yedi farklı firmanın toplam on beş ürünü üzerinden 

elde edilen sonuçlarda, firmaların sistem bileşenlerinin endüstrileşmenin 

temelinde yer alan standartlaşma, makineleşme, rasyonelleşme, kitlesel 

üretim, üretim sürekliliği ve katalog üzerinden yararlanma ilkelerine bağlı 

kalınarak üretildiği görülmektedir. 

2. Türkiye’de üretilmekte veya satılmakta olan tüm sergileme sistemleri 

firmaların kendi katalogları arasında sınırlı alternatifler sunabildiği “yarı açık 

endüstrileşmiş üretim sistemleri” ve “Mekanolar” olabildiği gibi, diğer 

firmaların üretmiş olduğu ürünler ile kendi içlerinde oluşturulan bir 

standartlaşma çerçevesinde bir araya gelerek açık endüstrileşmiş sistemlere 

uyum göstermektedirler. 
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3. Föylerden alınan diğer bilgiler ise, sergileme elemanlarının bileşenlerini 

üreten firmalar arasında genel bir boyut ve birleşim standartlaşması 

olduğudur. Kendi içerisinde açık olan bu sistemlerin, tasarımda çeşitlilik 

sağladığı için özel tasarım yapan kişiler tarafından tercih edildiği 

görülmüştür. 

Araştırmanın yöntemleri dahilinde yapılan gözlem ve tasarımcı, üretici, kullanıcılar 

ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’de kullanılmakta olan hazır, 

endüstrileşmiş sistemlerin kullanıcıya bağlı olarak talebinin yetersiz oluşundan söz 

edilmektedir. Katalog bileşenlerine sahip sistemlere ilgi duyulmamasının sebepleri 

aşağıda sıralanmaktadır. 

1. Kullanıcının kullan-at mantığı ile ürüne yaklaşması, yeniden kullanım 

bilincinin oluşmaması, 

2. Yeniden kullanımlarda tasarımlarda büyük farklılıkların aranması, 

3. Ekonomik olarak sispariş sistem ürünlere oranla endüstrileşmiş sistemlerin 

maliyetinin yüksekliği vb.dir. 

Günlük hayatta üretim ve tüketim ihtiyacına yönelik olarak üretilen bir çok ürün gibi 

“Sergileme Elemanları/Sistemleri” de belli ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya 

çıkmaktadır. Bu ürünlerin üretimleri de günümüzün endüstriyel koşulları altında 

sağlanmakta ve kullanıcılara sunulmaktadır. Kullanıcılara sunulan sergileme 

sistemlerinin Türkiye’deki üretim durumu bu araştırma ile ortaya konmaktadır. 

Ancak bu araştırmada hedeflenen asıl amaç, çevreye ve insana duyarlı bir şekilde 

üretilen “Endüstrileşmiş Sergileme Sistemleri’nin” kullanıcılarını endüstriyel 

ürünlerin kullanımı hakkında bilinçlendirmek ve onların kullanımına yönelimi 

sağlamaktır. 
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ÖRNEK TASARIM UYGULAMASI 

Bu bölümde araştırmada yer alan  tüm veriler sonucu toplanan ürün bilgileri 

doğrultusunda bir sergileme elemanı tasarlanmıştır. Kullanıcı gereksinimleri göz 

önünde bulundurularak oluşturulan tasarım İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde 

yer alacak sergilere yönelik hazırlanmıştır. Değişen serilere ayak uydurabilen, çeşitli 

alternatifler sunan bir tasarım yapılması gerektiği yapılan gözlemler sonucu ortaya 

çıkmıştır.  

Sergileme sisteminin tasarımında öncelik kullanıcı gereksinimleri ortaya konmuş ve 

sonrasında sergilenecek objelerin hacim özellikleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda 

ortaya çıkan tasarım verileri şöyle sıralanabilmektedir; 

• Değişik boyutlardaki nesnelerin sunumunun yapabilmesi için: esnek, 

• Harici yüzeyler veya aydınlatmanın eklenebileceği: yardımcı yüzeyleri 

bünyesine alabilen, 

• Yapıya zarar vermeyen: yan yana gelme esaslarına göre: kendi ayakları 

üzerinde durabilen, 

• Hareketliliği sağlayabilmesi için: hafif, 

• İzleyiciyi rahatsız etmeyecek bir sisteme sahip olması için: estetik, 

• Sistemin kurulmasında ek güce ve insana ihtiyaç duymayacak: montaj 

kolaylığı, 

• Kullanılmadığı zamanlarda sistemin bozulmaması için: küçük bileşenlerden 

meydana gelerekr kolay taşıma, depolanma kolaylığı ve sağlamlık, 

• Sistemin kullanıma dayalı görebileceği hasarları önlemek için: çoklu 

bileşenlerin değiştirilebilme olasılığı sunabilecek bir tasarım yapılması 

gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Bu kriterler ile sürekli değişen sergiler için üniversitenin farklılık gösteren sergileme 

obje ve yöntemlerine hizmet edebilecek bir tasarım ortaya konmuştur. Tasarımın 

genel prensipleri  doğrultusunda, örnek bir modüler, hareketi ve estetik bir 

sergilemem elemanı ortaya konmuştur. Örnek projede kullanılan sistemde 

Türkiye’de satışı bulunan “Terminal Design” firmasının “Constructiv Clic Rund” 

sergileme sistemlerinden kullanılmaktadır (Bkz. Ek B). 
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Sergileme elemanı yatayda ve dikeyde konumlandırılan alüminyum borular ve çelik  

çok yönlü bağlantı elemanlarından oluşturmaktadır. Sistemin taşıyıcılığını arttırmak 

üzere bağlantı elemanları ararlına köşegen olarak çelik halatlar gerilmiştir. Zemine 

oturan kısımlarında ise vidalı lastik pabuçlar yer almaktadır.Böylelikle zeminde 

oluşabilecek olan eğimlerin sistemi etkilemesi engellenmektedir. Sistemin 

kosntrüksiyon oluşturan borular isteğe bağlı olarak zemine sabitleme aparatları ile de 

sabitlenebilir. Borular arasına yerleştirilen paneller harici yüzeylerin oluşmasını 

sağlamaktadır. Aydınlatma elemanları, paneller, raf bölümleri modüler olarak 

çözülmüştür. Bunlar kolay ve çabuk bir biçimde sisteme yerleştirilebilmektedir. 

Konstrüksiyonu oluşturan bileşenlerin kurulum ve harici aparatların sisteme 

eklenmesi basit ve çabuk bir şekilde yapılabilmektedir. Böylelikle sistem kolay bir 

kullanım sunmaktadır. 

Modüler parçaların boyutları olabildiğince küçük parçalar olarak seçilmiştir. Çünkü 

sistemde oluşabilecek her hangi bir aksaklık sonucu bileşenlerin değişmesi 

durumunda parçalara ulaşımın kolay ve ekonomik olması gerekmektedir. Küçük 

parçalardan oluşma ayrıca depolama ve taşıma kolaylığını da beraberinde 

getirmektedir. 

Harici yüzey oluşturacak panel veya germe sistemli düzlemler sisteme renk ve doku 

katabildiği gibi sergilenecek objenin ortaya çıkmasına yardımcı olacak bir fon 

görevini üstlenir.  Buna bağlı olarak bu elemanlarda oluşturtabilen farklılıklar 

sisteme estetik değerler kattığı gibi sunumun kalitesini de arttırtmaktadır. 

Bağlantı elemanlarının çoklu birleşimlere olanak sunması, panel yüzeylerinde 

kullanılan malzemeler tasarımda esnekliği kullanıcıya sunmaktadır. Böylelikle tek 

düze monoton bir görüntü ortadan kalkmaktadır. 

Bu tasarım projesinin amacı özgün bir tasarım yapmaktansa tasarımda sürekliliği 

sağlayabilecek,  modüler, esnek ve ekonomik olma özelliklerini içeren temel 

prensiplere uygun somut bir “örnek sergileme elemanı tasarımı” gerçekleştirmektir. 
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EK LİSTESİ 
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EK A. : Envanter Föyleri  

Çizelge A.1 : Terminal Design,Constructiv Clic yazılı ürün bilgi tablosu 
Çizelge A.2  : Terminal Design,Constructiv Clic görsel ürün bilgi tablosu   
Çizelge A.3 : Terminal Design,Constructiv Clic görsel ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.4 : Terminal Design,Constructiv Clic Rund yazılı ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.5 : Terminal Design,Constructiv Clic Rund görsel ürün bilgi tablosu 
Çizelge A.6 : Terminal Design,Constructiv Clic Rund görsel ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.7 : Terminal Design,Constructiv Telvis I yazılı ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.8 : Terminal Design,Constructiv Telvis I görsel ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.9 : Terminal Design,Constructiv Telvis I görsel ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.10 : Terminal Design,Constructiv Telvis II yazılı ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.11 : Terminal Design,Constructiv Telvis II görsel ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.12 : Terminal Design,Constructiv Pon yazılı ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.13 : Terminal Design,Constructiv Pon görsel ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.14 : Terminal Design,Constructiv Pon görsel ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.15 : Terminal Design,Constructiv Pila Petite yazılı ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.16: Terminal Design,Constructiv Pila Petite görsel ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.17 : Terminal Design,Constructiv Pila Petite görsel ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.18 : Terminal Design,MBA Wall yazılı ürün bilgi tablosu  
Çİzelge A.19 : Terminal Design,MBA Wall göresl ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.20 : Terminal Design, Slim Pan yazılı ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.21 : Terminal Design, Slim Pan göresl ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.22 : Terminal Design, Planner yazılı ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.23 : Terminal Design, Planner göresl ürün bilgi tablosu  
Çizelge A.24 : Evo Design Modüler Stand Sistemleri, Futura yazılı ürün bilgi     
                         tablosu 
Çizelge  A.25 : Evo Design Modüler Stand Sistemleri, Futura görsel ürün bilgi 
                          tablosu  
Çizelge  A.26 : Mesan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.  ,  Fuar Sistemleri yazılı ürün    
                         bilgi tablosu 
Çizelge A.27 : Mesan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.  ,  Fuar Sistemleri görsel ürün   
                        bilgi  tablosu 
Çizelge A.28 : Mesan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.  ,  Fuar Sistemleri görsel ürün     
                        bilgi    tablosu  
Çizelge A.29 : Esta Tasarım Hiz. Üretim Paz, Ltd. Şti,  Octonorm Fuar  Sistemleri                  
                        yazılı ürün tablosu  
Çizelge A.30 : Esta Tasarım Hiz. Üretim Paz, Ltd. Şti,  Octonorm Fuar  Sistemleri                  
                         yazılı görsel tablosu  
Çizelge A.31 : Sistem Alüminyum(Çuhadaroğlu San. Paz. A.Ş.),   Profiller yazılı     
                        ürün tablosu 
Çizelge A.32 : Sistem Alüminyum(Çuhadaroğlu San. Paz. A.Ş.),   Profiller görsel     
                        ürün tablosu  
Çizelge  A.33 : Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ,  Profiller  
                         yazılı ürün tablosu 
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Çizelge A.34 : Star Alüminyum Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ,  Profiller  
                        görsel ürün tablosu  
Çizelge A.35 : Hafele San. ve Tic. A.Ş. ,  Bağlantı aparatları yazılı  ürün tablosu 
Çizelge A.36 : Hafele San. ve Tic. A.Ş. ,  Bağlantı aparatları görsel  ürün tablosu 
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EK B : Örnek Tasarım Uygulaması 

Çizelge B.1 :  Plan 
Çizelge B.2 :   A-A Kesiti 
Çizelge B.3 :  Sistem Detayları 
Çizelge B.4 :  Sistem Görselleri 
Çizelge B.5 :  Sistem Görselleri 
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