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6 Pesquisa em design industrial em um país de

industrialização recente: o caso da Turquia*

Industrial design research in a newly industrialized country:
the case of Turkey

Resumo
A evolução da pesquisa em design pode ser entendida como um pro-
cesso condicionado pelo aumento de demandas de conhecimento em
um contexto de economia nova. Desde que o design passou a ser
crescentemente reconhecido como um fator competitivo de natureza
estratégica, é esperado, e também natural, que a pesquisa em design
tenha encontrado um terreno fértil em países centrais da economia
global. A emergência e o aumento de importância da pesquisa em design
perfeitamente faz sentido nestes países, quando eles evoluem para se
tornarem economias de conhecimento nas últimas décadas. En-
tretanto, como podemos entender a existência da “pesquisa em design”
na periferia da economia global, onde os requisitos de conhecimento
em design são considerados fracos e sem sofisticação? Quais são as
particularidades da existência da pesquisa em design na periferia do
mundo do design? A pesquisa em design realmente existe em países
rotulados como Países de Industrialização Recente (Newly Indus-
trialized Countries - NIC)? Buscando entender este fenômeno peculiar,
este artigo observa o estado da pesquisa em design em um específico
NIC, a Turquia, com uma particular ênfase nos problemas de pesquisa
no campo do design industrial. O artigo revisa a história da pesquisa
em design na Turquia e tenta revelar os problemas e potenciais de
pesquisa em relação às dinâmicas nacionais e internacionais, em um
contexto mais amplo. Por meio da exploração do estado da pesquisa
na Turquia, objetiva-se a revelação da dinâmica referente a
emergência e desenvolvimento da pesquisa em design na periferia.

Abstract
The evolution of design research can be understood as a process
conditioned by the increasing knowledge requirements of the new
economy. Since design is increasingly recognized as a competitive
factor of strategic nature, it is expected and rather natural that
design research has begun to find a fertile ground in the central
countries of the global economy. The emergence and the increasing
importance of design research perfectly make sense in such countries
as they evolve into being knowledge economies for the last decades.
However, how can we understand the existence of “design research”
in the periphery of the global economy where the design knowledge
requirements are considered to be weak and unsophisticated? What
are the particularities of the existence of design research in the
periphery of the design world? Does design research really exist in
countries labeled as Newly Industrialized Countries (NICs)? In
order to understand this peculiar phenomenon, this article looks
into the state of design research in a specific NIC, Turkey, with a
particular emphasis on the problems of design research in the field
of industrial design. The article reviews the history of design
research in Turkey and tries to reveal the problems and potentials
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of design research in relation to national and international dynamics
in a wider context. By exploring the state of design research in
Turkey, it is aimed to shed light to the dynamics of the emergence
and development of design research in the periphery.

Palavras-chave
Pesquisa em design, países de industrialização recente, educação
em design industrial, Turquia.

Keywords
Design research, newly industrialized countries, industrial design
education, Turkey.

1. Introdução: onde começar?
Antes de direcionar o olhar para os problemas da pesquisa em design
na Turquia, nós precisamos responder algumas questões básicas,
como:

· O que é pesquisa em design?
· Quem precisa disto?
· Quem faz isto? E, é claro
· Quem paga por isto?

A pesquisa em design relaciona-se basicamente com a produção de
conhecimento para, sobre e por meio do design. De acordo com Cross
(1999), o objetivo da pesquisa em design é o desenvolvimento, a
articulação e a comunicação do conhecimento em design. Como
descreve Margolin (2000), a pesquisa em design tem duas funções
principais: uma é o aumento de nosso conhecimento de como pro-
duzir produtos e o que, de fato, deve ser produzido; e a outra é a
melhoria de nosso entendimento de como os produtos funcionam
como parte do mundo social.

Uma história mais abrangente da pesquisa em design a partir do iní-
cio dos anos 60, dominada pelo surgimento do movimento Design
Methods (Métodos de Design), proposto por engenheiros e arquitetos,
para seu estado atual passa pela história da robótica, pelo design de
software e pela gestão do design, o que está além do escopo deste artigo.
Entretanto, alguns temas principais de sua evolução histórica devem
ser trazidos à tona. Primeiramente, o desenvolvimento da pesquisa
em design tem estado alinhado com a cientifização das disciplinas de
design. Desta forma, a pesquisa em design encontra sua base natural
inicialmente na academia, estando limitada à engenharia do design e
à arquitetura, nos anos 60 e 70. Posteriormente, espalha-se por outras
disciplinas de design tais como o design gráfico e industrial, nos anos
80 e 90, em paralelo com seu crescimento.

Inicialmente, a pesquisa em design ficou isolada e maginalizada, até
mesmo dentro dos círculos acadêmicos e profissionais do design. Entre-
tanto, ela eventualmente realizou muitos links vitais para a indústria
e a prática do design. O aumento das necessidades da prática do design
e da indústria forçou a educação em design no sentido de estabelecer
programas mais avançados, centrados em conhecimento e interdis-
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com inputs mais fortes em conhecimento tem crescido significativa-
mente. A educação em nível de doutorado, que é o treinamento de
pesquisadores profissionais em design, tem entrado na agenda das
disciplinas de design como uma ferramenta vital para a produção de
conhecimento. Embora a pesquisa em design tenha sido iniciada pri-
meiramente na academia, seu desenvolvimento não tem sido limitado
à prática acadêmica. Hoje, a pesquisa em design ganha reconhecimento
e começa a se tornar uma prática-padrão no mundo do design, tanto
acadêmico quanto profissional, visto que se relaciona cada vez mais
com a criação de valores baseados em conhecimento para a competição
global. Após esta breve revisão, se retornarmos às questões postadas
no início desta seção, as respostas são:

· O que é pesquisa em design?: criação sistemática de conheci-
mento específico em design

· Quem precisa disto?: a indústria, a profissão e o público
· Quem faz isto?: pesquisadores do design – acadêmicos ou

profissionais
· Quem paga por isto?: a indústria e o público.

2. Pesquisa em design na Turquia
A emergência e crescente importância da pesquisa em design perfei-
tamente faz sentido no contexto das economias industrializadas de
mercado, que têm evoluído para economias de conhecimento nas
últimas décadas. Entretanto, como podemos entender a existência
da “pesquisa em design” na periferia da economia global, onde os
requisitos de conhecimento em design associados aos países de indus-
trialização recente são considerados fracos e sem sofisticação? Quais
são as particularidades da existência da pesquisa em design na peri-
feria do mundo do design?

Buscando entender este fenômeno peculiar, olharemos para o estado
da pesquisa em design em um país específico de industrialização re-
cente, a Turquia, com particular ênfase nos problemas de pesquisa
no campo do design industrial. De modo usual, uma revisão histórica
nos ajudará a modelar os principais problemas do país em relação a
outras dinâmicas de interação em um contexto maior. O início da
pesquisa em design na Turquia está relacionado aos estudos de pós-
graduação em design arquitetural no final dos anos 60 e década de
70, na Universidade Técnica de Istambul (Istanbul Technical Uni-
versity - ITU). Sua origem aparece como sendo influenciada pelo
movimento Design Methods, no Reino Unido. Nos anos 70, as ativi-
dades de pesquisa em educação e design arquitetural surgiram em
algumas universidades turcas, tais como a Middle East Technical
University (METU), em Ankara. O ponto alto dos eventos de pes-
quisa deste período foi a conferência internacional “Design Arqui-
tetural: inter-relações entre educação, pesquisa e prática”, realizada
em 1978, na ITU.

O início dos anos 80 testemunhou outra grande conferência na ITU,
embora de âmbito nacional, que buscava cobrir todas as disciplinas
de design, desde o design urbano ao design de móveis. Entretanto,
no restante dos anos 80, a rápida expansão e diversificação da educa-
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ção em arquitetura em nível de pós-graduação na Turquia, e o declí-
nio da influência do movimento Design Methods, em geral, levou a
fragmentação da já pequena comunidade de pesquisa em design,
com uma orientação do design para a perspectiva da arquitetura.
Mais tarde, alguns temas específicos, como o design assistido por
computador e a gestão da construção, dominaram o final dos anos
80 e o início dos anos 90, dentro da pesquisa em arquitetura. As
atividades de pesquisa em design arquitetural continuaram dentro
de suas próprias especificidades, embora sua fragmentação e isola-
mento diante das disciplinas de design tenham continuado a ocorrer.
Uma representativa exceção para esta tendência isolacionista foi a
conferência internacional de pesquisa em design intitulada “Modelos
descritivos de design”, de 1996, na Universidade Técnica de Istanbul.

A entrada do design industrial no cenário turco de pesquisa não
aconteceu até a segunda metade dos anos 90, devido à pouca cultura
de pesquisa acadêmica em design e ao relativamente baixo número
de pesquisadores em comparação àqueles do campo do design arqui-
tetural. Existem diversas razões para explicar a natureza proble-
mática do design no campo da pesquisa. Buscando entendê-las, pre-
cisa-se olhar para esta questão em uma perspectiva histórica.

Da mesma forma que em outros países periféricos, a introdução do
design industrial na Turquia foi associada a uma visão baseada no
“Paradigma de Desenvolvimento Modernista” (BONSIEPE, 1991),
e a educação em design foi importada de países como Estados Unidos
e Alemanha1. Muito antes da materialização da necessidade de novos
produtos de design na indústria turca, as escolas de design foram
planejadas de forma a atender as demandas futuras, que tinham a
expectativa de emergir como resultado das estratégias de substituição
dos produtos importados pela indústria local, nas décadas de 60 e
70. Desta forma, na Turquia, o design industrial primeiramente
emergiu no campo da educação, no início dos anos 70, antecedendo
sua atuação prática (ER, Ö., 1991; ER, H., 1994).

A primeira instituição acadêmica com um programa de design indus-
trial na Turquia foi a Academia Estadual de Belas Artes de Istambul.
A educação em design se iniciou na Academia, no início dos anos 70.
Como esperado, na tradição de uma academia de arte, a pesquisa,
naturalmente, não era uma questão prioritária. Entretanto, uma for-
ma primitiva de atividade de “pesquisa” pode ser mencionada como
existente em relação ao sistema de promoção da Academia onde,
seguindo um longo período de ensino assistencialista, uma defesa de
dissertação, às vezes era apoiada por exibições de artefatos ou pro-
jetos usados para apresentação junto a um júri composto por membros
seniors da faculdade. Defesas de dissertações eram, assim, ins-
trumentos de exibição para candidatos obterem a base informativa
necessária em seus campos de especialização, ao invés de demonstrar
que eles tinham as habilidades e o conhecimento necessário em pes-
quisa, possibilitando uma contribuição para o conhecimento no campo
em estudo. Ironicamente, a Academia de Belas Artes tornou-se a
primeira instituição a iniciar programas de mestrado e doutorado em
design industrial, que eram supostamente orientados para a pesquisa.1 Ver ER, H.A. et al., 2003.
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demia Estadual de Belas Artes, ou alguns poucos estudos indepen-
dentes conduzidos em outras universidades, o começo oficial da pes-
quisa em design industrial pode ser datado, no mesmo período de
tempo, com o estabelecimento dos cursos de mestrado e doutorado,
que resultaram de uma reestruturação maior do sistema de educação
superior da Turquia, em 1982. Este movimento transformou, radi-
calmente, muitas coisas, incluindo a organização acadêmica das
faculdades e departamentos, bem como os requisitos para promoção
acadêmica. Por exemplo, a Academia Estadual de Belas Artes foi
incorporada a uma nova universidade, e o design industrial foi
alocado dentro da Faculdade de Arquitetura, com a criação de um
novo departamento de design na Middle East Technical University
(METU), em Ankara.

Como parte da mesma iniciativa de reestruturação, os primeiros
programas de mestrado e doutorado em design foram estabelecidos
em 1982, na Mimar Sinan University (MSU), formalmente a Acade-
mia Estadual de Belas Artes. Devido à curta história do design
industrial na Turquia, o estabelecimento do primeiro programa de
doutoramento ocorreu surpreendentemente cedo. Entretanto, é im-
portante notar que o estabelecimento destes programas não foram
motivados por demandas acadêmcias ou da indústria, mas simples-
mente forçados burocraticamente pelo Conselho de Educação Supe-
rior da Turquia – YÖK (ER, 1998; ER e BAYAZIT, 1999).

Neste contexto, o grau de mestre em design foi naturalmente perce-
bido como uma especialização profissional em uma área do design,
e como sendo mais ou menos uma extensão da educação em nível de
graduação em design. Esta visão era pouco aceitável e pode ser enten-
dida como parte de uma tradição de belas artes ou artes aplicadas.
Entretanto, a aplicação da mesma lógica para a educação doutoral
levou a uma redução da pesquisa a uma questão de tema, colocando-
se o programa de doutoramento como uma extensão ainda maior da
especialização em design. Esta visão distorcida do PhD em design,
enfraqueceu a orientação para a pesquisa nos programas de educação
em nível de doutorado, o que tem sido um dos problemas estruturais
da pesquisa em design na Turquia, desde então (ER, 1998; ER e
BAYAZIT, 1999).

Com as legislações de 1982 para a educação superior, a obtenção do
título de doutor ou um grau equivalente foi imposta como uma pré-
condição para que se pudesse assumir todas as disciplinas, na qua-
lidade de professor assistente. Em outras palavras, desde 1982, um
doutorado é requisito fundamental para qualquer um que queira
ingressar na carreira de educador em design, na Turquia. Este re-
quisito criou um link vital entre a educação em design e os graus de
pesquisa e, conseqüentemente, uma demanda para a pesquisa e edu-
cação em design. As complicações do requisito de grau de doutor
para o ensino do design foram discutidas em outro artigo (ER, H.
A., 1998; ER e BAYAZIT, 1999). Entretanto, aqui deve ser citado
que a imposição do grau de doutor para os educadores em design,
os quais não se envolveriam de outra forma voluntariamente com a
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pesquisa, teve um impacto paradoxal na pesquisa em design na
Turquia. De um lado, este fato corrompeu a natureza propriamente
dita do estudo de doutoramento, ao presumir que a obtenção do
título de PhD, mais que um padrão acadêmico, é um mecanismo de
promoção que precisa ser obtido de uma forma ou de outra. De
outro lado, entretanto, permitiu a estruturação de uma base legítima
para a cultura de pesquisa na educação em design da Turquia.

Os primeiros resultados dos estudos acadêmicos começaram a apare-
cer na segunda metade dos anos 80. Estes estudos eram, em sua
maioria, dissertações de mestrado em design concluídas por assis-
tentes de pesquisa e estudantes de pós-graduação da Mimar Sinan
University, ou em áreas correlatas, como arquitetura, em outras
universidades, como a METU.  No final dos anos 80, além da MSU,
a Instanbul Technical University (ITU) e a Marmara University
iniciaram seus programas de mestrado em design industrial. O início
dos anos 90 testemunhou um aumento progressivo no número de
estudos de mestrado e doutorado em design (KORKUT et al., 1998).

A ITU iniciou o segundo programa de doutorado em design industrial
da Turquia, em 1996. Em 1995, o Izmir Institute of Technology ini-
ciou um segundo programa de mestrado e, finalmente, em 1997, a
METU lançou um mestrado com a orientação para a pesquisa. Além
destes programas, nos anos 90, os programas de mestrado do depar-
tamento de design gráfico e arquitetura de interiores da Bilkent
University, em Ankara, tornaram-se alternativas de programas aca-
dêmicos onde os estudos de pós-graduação com orientação para o
design industrial poderiam ser cursados. Todos estes programas de
pós-graduação em diferentes universidades, mesmo aqueles locali-
zados em faculdades de Belas Artes, têm razões oficiais para serem
associados com, ou orientados para a pesquisa em design, ao invés
de funcionar como extensões profissionais do aprendizado em design.
Até certo ponto, apesar da existência de diferentes dinâmicas, o sur-
gimento da pesquisa em design no contexto da pós-graduação apa-
rentemente aconteceu de modo similar ao de outros países.

Entretanto, precisamos olhar para outras variáveis, tais como o
perfil dos estudantes de pós-graduação, para entender a natureza
específica da pesquisa em design no contexto turco. Nos anos 80,
quase todos os estudantes de mestrado e doutorado em design eram
instrutores ou pesquisadores assistentes. A expressiva maioria dos
títulos de PhD eram obtidos por pessoas que atuavam em atividades
de ensino nos departamentos de desenho industrial existentes. Entre-
tanto, desde a metade dos anos 90, o número de estudantes de pós-
graduação em design sem posições acadêmicas tem crescido signifi-
cativamente. A crescente atração de jovens graduados pela pós-
graduação em design, com limitada ou nenhuma experiência profis-
sional, pode ser explicada pelo déficit de oportunidades de emprego
para designers industriais nos modernos setores da indústria turca,
e pelo considerável surgimento de vagas no setor educacional do
design no país. Nos últimos dez anos, o número médio de pessoal
nos departamentos de design industrial dobrou, e o número de depar-
tamentos de design aumentou de 3, em 1990, para 11, em 2006.
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de engenheiros mecânicos, arquitetos e outros profissionais pela pós-
graduação em design. Na ausência de uma demanda forte da indús-
tria por um profissional com tamanha capacidade interdisciplinar,
a popularidade dos programas de pós-graduação em design entre os
graduados de outras disciplinas, tais como engenharia e arquitetura,
só pode ser explicada pelo crescente reconhecimento público da ativi-
dade de design, por meio dos veículos de comunicação em massa.

Seria justo dizer que, apesar de ainda pequena, existe uma comuni-
dade emergente de pesquisa no campo do design industrial, na Tur-
quia. Todavia, existe uma lacuna interna com relação ao intercâmbio
de experiências entre pesquisadores de diferentes universidades. Além
disso, existe também uma lacuna externa de intercâmbio com a
indústria, profissionais de design e o público em geral. A percepção
predominante da pesquisa em design como uma função de promoção
acadêmica faz disto uma política diária acadêmica, que atrasa a
criação de links internos, em níveis local e nacional.

Além dessas deficiências, a pesquisa em design também herdou a
tradição de uma fraca conexão com a indústria, em que a educação
em design nasceu. Nas fases iniciais de seu desenvolvimento, os fracos
links com a indústria trouxeram uma relativa autonomia para edu-
cação em design, em relação a requisitos profissionais, e, portanto,
criaram uma base específica inicial para a pesquisa voltada para a
educação em design (ER, 2001). Entretanto, a lacuna proveniente
de links externos parece ser o mais sério problema a ser superado
na pesquisa em design nos próximos anos, uma vez que este tipo de
pesquisa necessita de fortes laços com a indústria e a prática para
assegurar um desenvolvimento sustentável. Tal lacuna bloqueia tanto
a obtenção de um reconhecimento público do design como sendo
uma atividade científica e profissional de significativo valor social e
econômico, quanto o fluxo e a alocação de verbas de fontes indus-
triais, visando sustentar a existência de uma pesquisa em design
consistente, na Turquia, no longo prazo. Até que estes links externos,
vitais em nível local e/ou nacional, sejam estabelecidos pela comu-
nidade de pesquisa em design, esta situação não poderá ser superada.

A atividade de pesquisa na educação em nível de pós-graduação em
design permaneceu fechada tanto em termos institucionais quanto
em perspectivas internacionais até a metade dos anos 90. Entretanto,
em um grande contraste em relação aos links externos em nível na-
cional e local, os links internacionais de pesquisadores em design
têm começado a se desenvolver rapidamente, desde então. Hoje,
muitos pesquisadores turcos têm elo de ligação internacional mais
forte com colegas estrangeiros baseados no Reino Unido, nos Estados
Unidos e em outros países do que em relação aos colegas da mesma
cidade. Não seria errado dizer que os estudos dos pesquisadores
turcos em design aparecem mais em inglês do que no idioma nativo,
sendo mais comumente apresentados ou publicados fora da Turquia.

Quaisquer que sejam as razões, esta questão apresenta-se como um
sinal promissor de que a comunidade do design na Turquia pode
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produzir estudos segundo padrões internacionais, estando ávida e
preparada para fazer parte de redes internacionais de projetos e
pesquisa em design.

3. Conclusões
Uma vez que a pesquisa em design é um fenômeno recente, mesmo
em países onde a profissão foi institucionalizada há muito tempo, é
esperado que problemas gerais da atividade de pesquisa que ocorrem
no centro, sejam agravados na periferia. Quando se olha para o
estado da pesquisa em design na Turquia, este parece ser o caso.
Todos os problemas da pesquisa em design tais como a fraca
identidade e institucionalização, além do aporte insuficiente de ver-
bas, também existem na Turquia em uma escala maior.

Entretanto, as dimensões problemáticas da pesquisa em design nos
países de industrialização recente vão além destas questões gerais e
têm características próprias, devido a diferentes contextos históricos
de onde a pesquisa em design foi importada. Para clarificar estas
características, precisa-se responder a questões básicas sobre a pes-
quisa em design neste novo contexto:

· O que é pesquisa em design na Turquia?: criação sistemática
de conhecimento em design (em sua maioria por razões acadê-
micas)

· Quem precisa disto?: os acadêmicos do design
· Quem faz isto?: pesquisadores em design - acadêmicos
· Quem paga por isso?: Universidades (e/ou público)

Como pode ser entendido pelas respostas, em termos de stakeholders,
a pesquisa em design é diferenciada de sua forma original no país
central, embora ainda mantenha o objetivo de criar um conhecimento
em design. Esta diferenciação está, claro, relacionada à evolução
histórica da pesquisa em design no contexto de um país de indus-
trialização recente. Os elementos desta diferenciada realidade são
ocasionalmente descritos como “peculiares”, uma vez que eles não
emergem como expectativas, e não são observados no desenvolvi-
mento do design industrial no país central (ER, 2001). A existência
da pesquisa em design na periferia pode também ser mencionada
como uma destas peculiaridades.

No caso da Turquia, as escolas de design foram estabelecidas dentro
de universidades existentes e, devido a particularidades burocráticas
da legislação universitária, os educadores do design tiveram de ser
forçados a também se tornarem “pesquisadores do design”. É claro
que isto não criou automaticamente uma cultura de pesquisa em
design, mas, no mínimo, preparou uma base institucional para sua
construção.  Agora, a pesquisa tem uma base legítima na educação
em design industrial. Embora, em termos de qualidade de pesquisa,
ainda tenhamos muito a melhorar, existe a expectativa e o encoraja-
mento para que os membros das faculdades de design busquem habi-
lidades necessárias para fazê-lo.
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peculiaridade, e não unicamente da Turquia. Em muitos países de
industrialização recente este é o caso e se relaciona com o fato de
que um número significativo dos pesquisadores desenvolvem seus
estudos de doutoramento em países centrais. Uma pesquisa inter-
nacional sobre estudantes de PhD em design (MELICAN et al., 1998)
revela que quase a metade dos doutorandos é oriunda de países de
industrialização recente, tais como Argentina, Brasil, México,
Taiwan, Coréia do Sul e Tailândia. Estes estudantes estão em sua
maioria situados em instituições educacionais nos Estados Unidos e
Reino Unido, tendo seus estudos financiados por seus próprios
governos. É também interessante notar que a pequisa em design no
país central é suportada pelos países periféricos em termos de
recursos humanos e financeiros. Agora, nestes países, nós testemu-
nhamos a existência e o crescimento de um corpo de novos educadores
do design treinados como designers, mas que evoluíram dentro da
perspectiva de pesquisadores do design.

Tais peculiaridades, que geralmente são associadas a fontes de pro-
blemas, podem também ser fontes de oportunidades. No caso da
Turquia, por exemplo, os educadores do design atual, com treina-
mento formal para a pesquisa e experiência, estão perto do ponto
de criação de uma massa crítica para redefinir a educação em design,
embora em número absoluto ainda sejam poucos em comparação
com seus pares nos países centrais.

A pesquisa em design na Turquia é principalmente uma atividade
acadêmica, com fraco link com a indústria local e a profissionaliza-
ção, mas com uma grande fonte de recursos humanos e forte conexão
internacional com o mundo da pesquisa em design. O fraco link com
a indústria e com a prática do design é o maior problema da pesquisa
em design no país. Este fator agrava o problema estrutural da falta
de financiamento. A lacuna de comunicação e cooperação entre os
diversos departamentos e universidades, bem como a insuficiente
disseminação dos resultados das pesquisas dentro da Turquia estão
também entre os problemas sérios. As contribuições de outras disci-
plinas do design, tais como design gráfico e de comunicação, multi-
mídia, têxtil e moda para a pesquisa em design são ainda marginais
e precisam ser cultivadas.

Não obstante, mais e mais acadêmicos do design industrial agora
obtêm seus graus de pesquisadores e se engajam na prática da pes-
quisa. Apesar de estarem sendo projetos individuais de pesquisa
custeados por recursos limitados das universidades, até agora pare-
cem ser promissores para a pesquisa em design na Turquia. Dife-
rentemente da fragmentação inicial da pesquisa em design, segundo
a ótica exclusiva do design arquitetural, o paradigma da pesquisa
em design ainda é aceito como uma base geral para todas as atividades
de criação de conhecimento do design industrial. Além desses fatores,
desde o final dos anos 90, principalmente devido às emergentes neces-
sidades de aumento de competitividade da indústria turca em mer-
cados globais, a necessidade de uma base de conhecimento a partir
de qualificações interdisciplinares do design tem começado a se desen-
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volver. A médio prazo, espera-se que tais necessidades criem uma
demanda por programas avançados de design, resolvendo problemas
específicos de design da indústria. Tais programas irão requerer uma
forte base teórica e um grande input de pesquisa. No longo prazo,
eles devem aumentar a demanda por profissionais de pesquisa no
campo do design industrial.

Concluindo, apesar da existência de uma série de problemas, as
necessárias condições externas aparecem como emergentes para
encontrar a capacidade de se criar pesquisa em design no cenário
acadêmico. Acelerar este encontro será um desafio para a criação
de uma cultura de pesquisa em design na Turquia. Se este desafio
vai ser ou não atingido, será um verdadeiro teste para o conheci-
mento e as habilidades dos pesquisadores em design do país.
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