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Abstract 

Tsinghua University is one of the important universities of Beijing in People’s 

Republic of China. The Ceramic Design Department of Art and Design Academy 

keeps introducing and studying the latest foreign thoughts and methodology of 

artistic and industrial design. The major of Ceramic Design aims to cultivate 

students’ capabilities in ceramic product design and enhance China’s global 

competitive force in ceramic products. In the proceeding; the aims of the industrial 

ceramic design education will be explained, the curriculum will be examined. The 

methods of teaching material knowledge and design will be searched and explained. 

The collaborations with the industry will be investigated, the interviews with the 

teaching staff and students will be exampled. Products, researches, new approaches, 

critics and further goals will be presented.  
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1. DESIGN IN CHINA 

 

Çin’ de modern tasarımın gelişimi 20. yüzyıla gelene dek, batı kültürlerinden 

tamamen farklı anlayış ve süreçler geçirmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde ise, 

yenilenme ve geliştirme tutumunu içeren tasarım etkinliği, teorisi ve pratik 

uygulamaları ile modern Çin’ de kendini göstermeye başlar. Çin’deki modern 

tasarımın ve eğitimin niteliklerini kavrayabilmek için, diğer tüm sosyolojik yapıları 

belirleyen belli düşünce akımlarına dikkat çekmek yerinde olur.  Geleneksel Çin 

kültürüne biçim veren “aşırılıktan kaçınmak ve ölçülü olmak” olarak 

tanımlanabilecek Konfüçyus öğretisi, yaşam şeklinden, kullanım gereçlerinin 

niteliklerine kadar toplumun beklenti ve beğenileri üzerinde belirleyici bir etkendir. 

 

Çin’in yakın geçmişine bakıldığında 19. yüzyılın ortalarından itibaren kapılarını 

batıya araladığı görülür. Bu dönemde toplumun her kademesinde geçerli olan; batı 

anlayışını tanıma, batılıların kullandığı eşyaları kullanma ve beğenilerin bu şekilde 

biçimlenmesi ve batı tarzına beğeni duyma geçerli olmaya başlar.  

 

20. yüzyılın başlarından itibaren, geleneksel sanatların biçim değiştirmeye başlaması 

ile birlikte, sanat ve zanaat ürünlerinin beğenisine dair yeni kuramlar oturtulmaya 

başlar. Çin’ de 1950’ lerden 1980’ lere kadar Arts&Crafts teorisinin belirleyici 

olduğu görülür. Bu dönem  içinde, tasarım denildiğinde sanat ve zanaat bir bütün 

olarak değerlendirilmektedir. The institute teacher, working as the main part, push 

forward and promote arts &crafts theory and make many achievements at the basis of 

the former 20th century pattern theory, arts & crafts theory.  



 

Çin’ de 1980’li yıllardan günümüze kadar geçen süre içinde ise modern tasarım 

teorisinde daha akademik bir yaklaşım belirleyici olmuştur. Bu yaklaşım, arts&crafts 

teorisinin el sanatları için geçerli olan bir yaklaşım olduğunu kabul eder. Böylece 

tasarım teorisi, elsanatlarının ve geleneksel anlayışların uzağında bir konuma 

yerleştirilir. Bu yıllarda hükümet, gelişmiş ülkelerdeki tasarım konusunda araştırma 

yapmak üzere  Pekin’ de bulunan Central Academy of Arts&Design’ dan öğretim 

elemanlarını ve pek çok genç entellektüeli batıya gönderir. Bu araştırmacılar 

ülkelerine döndüklerinde öğrendikleri tasarım metodlarını ve eğitimini tanıtırlar. 

 

Çin’in çağdaş tasarım anlayışını ve dolayısıyla eğitimini belirleyen özellikler şu 

şekilde özetlenebilir: Arts&Crafts ve sonrasında oluşmaya başlayan eğitim ile 

biçimlenen modern tasarım anlayışı, batı tasarımlarının ve ürünlerinin devamlı etkisi, 

tasarım teorisi konularında çalışan araştırmacı ve üniversite hocalarının çalışmaları 

ve güncel araştırma ve ürünler (Li Yan-zu, 2007). 

 

Design is on the rise at Chinese universities as academia rushes to respond to China's 

dictate that innovation must be a priority. The country is trying to move from "Made 

in China" to "Designed in China," and many believe that design education is a part of 

that equation. There are more than 400 programs in China alone right now, with an 

estimated 10,000 designers graduating every year. 

 

 

 

 



2. ART EDUCATION AT TSINGHUA UNIVERSITY 

 

Tsinghua University is one of the important universities of Beijing in People’s 

Republic of China. Tsinghua Universitesi’ nin kuruluşu 1911’ e dayanıyor. The 

faculty greatly valued the interaction between Chinese and Western cultures, the 

sciences and humanities, the ancient and modern. After the founding of the People's 

Republic of China, the University was molded into a polytechnic institute focusing 

on engineering in the nationwide restructuring of universities and colleges 

undertaken in 1952. Since China opened up to the world in 1978, Tsinghua 

University has developed at a breathtaking pace into a comprehensive research 

university.  

 

The former Central Academy of Arts and Design in Beijing merged with Tsinghua 

University in 2000. The new name of the school is the Academy of Arts and Design, 

Tsinghua University. The school was founded in Beijing in 1956. The academy has a 

strong teaching staff, a complete offering of disciplines, and integrates teaching with 

creative design, theoretical research, and social practice. There are 3 main majors in 

academy: Art & Design, Fine Arts and Theory of Art. These majors contain 10 

departments which would be seen at the Table 1. 

 

 

 

 

 

 



 

Table 1. The majors and departments at the Tsinghua University, Academy of 

Arts&Design. 

 

Majors Concentrations Department 

                                                             
Art & Design 

Textile Art Design Department of Textile & 

Fashion Art Design  Fashion Art Design  

Ceramics Art Department of Ceramic 

Art & Design Ceramic Design 

Graphic Design 
Department of 

Decoration Art Design 
Book Design 

Advertising Design 

Interior Design Department of 

Environmental Art 

Design 
Landscape Design 

Product Design 

Industrial Design Exhibition Design 

Transportation Design 

Information Design Department of 

Information Art Design Animation and Game Design 

Fine Arts 

Traditional Chinese Painting 

Department of Painting 
Oil Painting 

Printmaking 

Mural Painting & Public Art 

Sculpture Department of Sculpture 

Metallic Art 

Department of Arts 

&Crafts 

Lacquer Art 

Glass Art 

Fiber Art 

Theory of Art & 

Design 

History of Art and Design Department of Art 

History Art History  



 

3. INDUSTRIAL CERAMICS DESIGN EDUCATION AT TSINGHUA 

UNIVERSITY 

 

The Ceramic Design Department of Art and Design Academy keeps introducing and 

studying the latest foreign thoughts and methodology of artistic and industrial design. 

The major of Ceramic Design aims to cultivate students’ capabilities in ceramic 

product design and enhance China’s global competitive force in ceramic products. 

 

Table 2. Courses offered at Ceramics Design Department 

 

Department Concentrations 
Courses Offered 

Ceramic Art 

Ceramic Art 
Wheel Molding, Shaping, CAD, 

Traditional Ceramics Sculpture, Social 

Survey & Museum Visit, Ceramics 

History of China and Other Countries, 

Representational Form, Abstract Form, 

Mural Decoration & Landscape, 

Earthenware, Porcelain, and Thesis 

Writing etc. 

Ceramic Design 

 

3.1. The Curriculum  

 

Bölümün müfredat programı aşağıdaki Tablo 3’de görüldüğü gibi uygulanıyor. 

Birinci sınıfta temel tasarım eğitimi alan öğrenciler, ikinci sınıftan itibaren bölümün 

belirlediği ana çalışma alanlarına odaklanıyorlar.  İkinci yıl öğrenci, plastik 

biçimlendirme, torna ve temel seramik kimya ve teknolojisi eğitimi alıyor. Üçüncü 

yıl, endüstriyel seramik tasarımı ve üretim yöntemlerinin öğretimi ağırlıklı bir ders 



programı uygulanıyor. Son yıl öğrenci, mezuniyet projesine odaklanıyor ve 

çalışmalarını öğretmenlerin gözetiminde okul tarafından belirlenen fabrikalarda 

gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar endüstriyel projeler olabileceği gibi aynı zamanda 

heykel ya da dekorasyon ürünleri gibi serbest çalışmalar da olabiliyor. Her öğretim 

döneminin sonunda öğrencinin, bölümünün dışında seçeceği bir başka alandan 

seçmeli ders alma zorunluluğu var.  

 

Table 3. Tsinghua University, Art&Design Academy, Ceramics Department 
Undergraduate Time Table (Spring-Summer Semester) 
 

Years Applied Lessons Time 
 

1st Fundamental core courses 15 weeks 
 

2nd  Basic sculpture: students make copies of 
bust sculptures   
Basic sculpture: Students make Copies of 
Roman nude sculptures 
Traditional sculpture: Students make 
copies of Chinese traditional sculptures 
Chemistry : Glaze making 
Free Choice Class 

13 weeks 
 

13 weeks 
 

3 weeks 
 

3 weeks 
4 weeks 

3rd Ceramics and form 
Ceramics design 1 
Ceramics design 2 
Ceramics design 3 
Summer – apprenticeship  
 

3 weeks 
4 weeks 
2 weeks 
3 weeks 
5 weeks 

4th  Graduation work 15weeks 
 
 
Bu incelemeye konu oluşturan endüstriyel seramik eğitimini analiz etmek üzere, 3. 

Yıl öğrencilerinin bu ders uygulamalarına katılınmış ve öğrenci ve öğretmenler ile 

görüşmeler yapılmış, veriler izlenimlerden ve görüşme metinlerinden derlenmiştir. 

 

3.1. The Aims of the Industrial Ceramic Design Education Lesson and 

Applications 

 



Bölümde verilen dersin hedefleri öncelikle sofra porseleni üreten seramik 

endüstrisinin ihtiyacını karşılayacak, vizyon sahibi, estetik ve teknik yeterliğe sahip 

öğrenci yetiştirmek olarak tanımlanıyor. Öğrencinin öncelikli olarak dünyanın 

tanınan sofra porseleni üreticilerinin ürün portfolyosu hakkında bilgi sahibi olması, 

estetik anlayış farklılıkları ve trendleri izleyip değerlendirebilme yeterliliğine sahip 

olması bekleniyor. Bir ikinci hedef, öğrencinin çağdaş sofra porseleni ürünü 

tasarlamak için araştırmaya açık olması. Bu nedenle, 3. yılın ilk dönemlerinde 

tasarım ve araştırma eğitimi veriliyor, kritikler yapılıyor. Dersin önemli bir 

basamağını ise tasarımı modelleme, kalıp alma, döküm yapma becerisi oluşturuyor. 

Dönüm sonunda ürünler sırlanarak değerlendiriliyor.   

 

3.2. The Methods of Teaching Material Knowledge and Design the 

Collaborations with the Industry  

 

Endüstriyel seramik tasarımı dersi uygulamaları 3. sınıfın iki dönemi boyunca okulda 

teorik ve uygulamalı olarak verilirken öncelikli olarak yaz dönemi stajına hazırlık 

yapıldığı söylenebilir. Burada amaç, öğrencinin esas uygulama alanı olan fabrikaya 

gitmeden önce yeterli malzeme bilgisine sahip olması ve tasarımını biçimlendirme 

yeterliğine kavuşturulmasıdır. 

 

Endüstriyel seramik dersi atölyesi, seramik endüstrisinde kullanılan; hammadde ve 

sır hazırlama, biçimlendirme cihazları, laboratuvar ve fırınlar ile birlikte benzer 

temel cihazların bulunduğu fiziksel koşullara sahiptir. Sofra porseleni fabrikalarından 

temin edilen farklı döküm çamurları ile yapılan dökümler, sırlama ve dekor 

uygulamalarının ardından ürünler oksijenli ve redüksiyonlu ortamlarda 



pişirilmektedir. Fiziksel koşullar değerlendirildiğinde bölümün öğrenciye oldukça 

geniş ve yeterli bir uygulama ve deney alanı sunduğu vurgulanmalıdır. 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda görülen; endüstriyel seramik tasarımı dersinin 

hedefinin mevcut işletmelerin ihtiyacını giderecek eleman sağlamaya yönelik 

olduğudur. Bu nedenle, ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan, sofra ya da dekorasyon 

porseleni üretimi yapan önemli fabrikaları ile uzun süre önceden kurulmuş güçlü 

organik bağları mevcuttur. Bu bağlar yalnızca bir yaz stajının olmasının ötesinde bir 

ilişkidir: Anlaşması bulunan fabrikalar, öğrncilerin yaz dönemi çalışmalarının bir 

eğitim sürecinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapıyor olmanın bilinciyle, yaz 

döneminde grupların danışman öğretmenleri ile birlikte üç aylık program uygularlar. 

  

Fabrikaların temel oryantasyon sürecinin ardından, tasarım stüdyosu, pazarlama 

departmanı incelemeleri yapılır. Öğrencinin Çin Seramik Endüstrisi’ nin trendleri ve 

hedefleri ile bu hedefleri gerçekleştirirken takip edilen stratejiler ve çözümler 

hakkında fikir sahibi olması eğitim sürecinin öncelikliklerindendir. Ardından 

öğrenciler işletmelerin üretim basamakları olan: modelleme, kalıp ve döküm üretimi 

ile dekor uygulamalarına mevcut işleyiş içinde dahil olurlar. 

 

Bu çalışmalar; danışman-öğrenci-işletme danışmanı ile birlikte yürütülür. Eğitim 

kurumunun ihtiyacını bilen işletme, danışman ile birlikte belirledikleri eğitim 

metodlarını uygular. Fabrikada, Tsinghua Üniversitesi Sanat Akademisi’ nden gelen 

iki grubun olduğu da dikkatten kaçmamalıdır: Üçüncü yıl endüstriyel seramik eğitimi 

öğrencileri ile birlikte, dördüncü yıl serbest mezuniyet projelerini gerçekleştiren 

gruplar sistemin işleyişi içinde eğitim süreçlerini geçirirler. 



 

Fabrikalar ile birlikte yürütülen bu eğitim çalışmalarının işlevsel bir düzene 

oturtulmuş olduğu görülmüştür. Aynı zamanda tarafların gelişen koşulları ve değişen 

öğrenci profilleri ya da izlenmesine karar verilen yeni eğitim metodlarına göre yaz 

çalışmalarının içeriği güncellenebilmektedir. Bu organik ilişkileri tanımlamak adına; 

inceleme süreci içinde derslerin aktif olarak yürütüldüğü haftalar boyunca, seramik 

endüstrisinin çeşitli kademelerinden ziyaretçi gruplarının ders uygulamalarını 

incelemek üzere bölüme geldiklerini belirtmek gerekiyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

yönetim sistemi dikkate alındığında sanayi-eğitim kurumu ilişkilerinin özel ilişkilerin 

varlığından uzak,, eğitim politikalarının yönetimi ile ilgili olduğuna dikkat 

edilmelidir.  

 

3.1. Products, Researches, New Approaches, Critics and Further Goals 

 

Tsinghua Üniversitesi, Seramik Tasarımı Bölümü’nde verilen endüstriyel seramik 

dersi uygulamaları izlenirken yaklaşık on kişilik grubun tasarım çalışmalarına 

bakıldığında ürünlerin hemen hepsinin Çin çay geleneğinin değişmez takımlarının 

özgün yorumlarının olduğu görülmüştür. Öğretmenin öğrenciyi yönlendirirkenki 

yaklaşımı, bu değişmez gereçlerin standartlarına bağlı kalınmasına işaret etmektedir. 

Fabrika üretimlerinde, batı tarzı sofra takımlarının da üretiliyor olmasına karşın, çay 

takımları özgün geleneksel dilin sürdürülebildiği ürünlerdir. Öğrencilerin; fincan, 

demlik ve servis gereçlerinden oluşan az sayılı parçalar üzerine geliştirdikleri 

tasarımlar hem estetik hem de ergonomik özellikleri açısından öğretim dönemi içinde 

tasarım, üretim ve kritik çalışmalarının rahatça yapılabileceği bir çerçeve 

sağlamaktadır. 



 

Endüstriyel seramik tasarımı ile ilgili olarak, materyal geliştirme ve tasarım 

konularında lisansüstü eğitim düzeyinde araştırmalar mevcuttur. Endüstriyel porselen 

bünyelerin haricinde, yerel ve geleneksel porselen çamur kompozisyonlarının 

endüstri içinde kullanılabilirliği araştırmacıların ilgisini çeken konulardan biri 

olmaktadır. Yine geleneksel biçim ve dekorasyon karakterlerinin çağdaş yorum 

araştırmaları Çin Porselen Endüstrisi’nin yenilenme çabalarına katkı olarak 

görülmekte ve desteklenmektedir.   

 

Yapılan görüşmelerde; bölümün iki ana çalışma alanı olarak belirlediği; ikinci yılı 

kapsayan torna ve plastik biçimlendirme ile üçüncü yılı kapsayan endüstriyel 

seramik tasarımı çalışmalarının kademeli olarak veriliyor olması sorgulanması ve 

üzerinde tekrar düşünülmesi gereken bir konu olarak görülmektedir. Bu anlamda, 

öğretmenler arasında yaygın olarak, endüstriyel seramik tasarımı bilgisinin ikinci 

yılın ikinci döneminde verilmeye başlanmasıyla öğrencinin farkındalığını 

yükseltilebileceği düşünülmektedir. Üçüncü yıl içinde kesintisiz olarak verilen 

endüstriyel seramik tasarımı eğitiminin, ikinci yılın son döneminde tasarımın 

kuramsal altyapısının verildiği bir giriş program ile desteklenmesi konusunda 

kritikler ve öneriler vardır. 

 

4. CONCLUSION 

 

Çin, zengin sosyolojik yapısı ve köklü estetik değerleriyle birlikte yakın zamana dek 

dış etkilerden en az etkilenmiş kültürlerden biridir. Bu nedenle seramik üretim 

geleneği kendi koşulları içinde şekillenmiş binlerce yıllık benzersiz bir süreci içerir. 



Günümüzde ise, global seramik endüstrisi içinde yer almayı başaran ve ön planda 

kalmayı hedefleyen Çin seramik endüstrisi bu ortak pazarda yalnızca ürün kalitesi ve 

maliyetine değil aynı zamanda tasarım kimliğine de gittikçe önem vermektedir. Bu 

anlamda tasarım eğitimi, ileri gelen üniversitelerin eğitim stratejilerinde desteklenen 

bir alan olmaya başlamıştır. Bu incelemeye örnek oluşturan Tsinghua 

Üniversitesi’nin Seramik Tasarımı Bölümü’nün uygulamalarına bakıldığında 

geleneksel torna üretimi ya da sanatsal plastik uygulamalardan ziyade, endüstriye 

daha yakın bir eğitmin verildiği izlenmiştir. Fiziki koşullarını ve eğitim 

programlarını buna göre düzenleyen bölüm, endüstride vizyon belirleme konularında 

ihtiyaçlara cevap verecek tasarımcılar yetiştirmeye önem vermektedir. Ancak 

yalnızca endüstriye tabi bir sürecin uygulandığını düşünmek de yanıltıcı olabilir. 

Öğrencilerin her dönemin sonunda aldıkları birer aylık free choice derslerinin de 

etkisiyle öğrenciler diğer sanat ve tasarım dalları konusunda bilgi ve birikime sahip 

olarak son yıl uygulamalarında serbest projeler için de desteklenmektedirler. Önceki 

yılların mezuniyet projelerine bakıldığında endüstriyel olanakların sunduğu 

kolaylıklardan faydalanarak salt sanatsal ifade uygulamaları, mimariye bağlı seramik 

uygulamalar ya da farklı dallar ile ortak çalışmaların hazırlandığı da görülmüştür. 

 

Üniversiteler, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yakın dönem ve uzun vadeli politikalarında 

oldukça önemli bir konumdadır. Bilimsel araştırmalar, teknolojik uygulamalar ile 

sanat ve tasarım alanları hükümet tarafından maddi ve manevi anlamda geniş destek 

bulmaktadır. Seramik tasarımı eğitimi ise aynı zamanda gelişen seramik endüstrisi ile 

ilişkisi bakımından dinamik süreçten faydalanmaktadır. İnceleme kapamında 

Tsinghua Üniversitesi’nde verilen endüstriyel seramik tasarım eğitimi bu 

belirleyiciler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
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