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MAKSDER çatısı altında hazırladığımız dergimizin 3. sayısının, sizlerin eline ulaşmasının 
heyecanıyla hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Soğuk kış günlerini arkamızda bırakıp baharın içimizi aydınlattığı bu günlerde ülkemize ve 
dünyaya barışın ve huzurun hâkim olmasını temenni ediyorum.

Değerli okurlar, bundan önceki yazılarımda da dile getirdiğim gibi birliğe ve beraberliğe her 
zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan günler yaşıyoruz. Bir arada olduğumuzda nasıl 
bir güç olduğumuzu bizler tarihi geçmişimizden biliyoruz. Bunu bütün dünya biliyor. Bizi 
biz yapan eşsiz değerlerimiz, zenginliklerimiz var. Zor günlerde tek yumruk, tek ses olma 
özelliğimiz var. Varını yoğunu ortaya koyup küçücük atölyelerde üretim yaparak dünya 
devlerine karşı mücadele veren cesur üreticimiz, sanayicimiz var. Yurt dışı gezilerimizde 
karşımıza çıkan Türk markalarını görünce rakibimiz bile olsa kıskanmak yerine gurur duyan 
yüreklerimiz var.

Biz de bunları göz önünde tutarak her sayımızda sizlerle değerli bilgiler paylaşmaya özen 
gösteriyoruz. MAKSDER Aktüel’in bu sayısında tasarımla değer yaratmanın önemine 
değiniyoruz. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya emanet etmenin yolu, sürdürülebilirlikten 
geçiyor. Sürdürülebilir yaklaşımları kurum kültürüne entegre etmek, sürdürülebilir ürünler 
tasarlamak ve elbette yeni çağın pazarlama yaklaşımlarıyla başarıyı sürekli kılmanın önemini 
anlatıyoruz. Bilindiği gibi tasarım düşüncesinin, tasarımın ana fikrinin en iyi nasıl ortaya 
konulacağı, tasarımın nasıl ürünleştirileceği oldukça önemli konular. Bu konular ışığında 
ETAM bünyesinde bulunan ETAMLab’ın kurucusu olan Prof Dr. Suha Erda ile bir araya 
geldik ve çalışmalarını konuştuk. Öte yandan bugüne kadar toplamda 160 ödüle sahip olan 
Designnobis Tasarım Merkezi’nin kurucusu Dr. Hakan Gürsu ile endüstriyel tasarımı ve 
Türkiye’de tasarımın geldiği noktayı değerlendirdik. Kullanıcı deneyimi tasarımı, müşteri 
memnuniyetinin önemini, liderlik ve tasarımda altın oran gibi çok önemli konuların 
detaylarıyla yer aldığı MAKSDER Aktüel’in bu sayısı dopdolu içeriğiyle elinizde duruyor.   

Gelin, boş durmayalım! Ar-Ge yapalım, Ür-Ge yapalım, yeni tasarımlar ortaya koyalım. 
Gençlerimize destek olalım. Katma değerli ürünler üreterek dünya ticaretinde söz sahibi 
olmak için daha çok çalışalım. 

Çünkü başarmak elimizde!

Saygılarımla.

MAKSDER  
Yönetim Kurulu Başkanı

Tekin Çınar

Saygıdeğer Üyelerimiz ve 
Sektörümüzün Çok Kıymetli  
Temsilcileri,
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İzmir'de bu yıl ilk kez düzenlenen ve ağaç işleme makineleri ile mobilya ve orman ürünleri endüstrilerini 
bir araya getiren İZWOOD 2017 İzmir Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı, önemli 
bir sosyal sorumluluk projesi için sektörü bir araya getirdi. Fuarda, Mobilya Üretimi Sosyal Projesi 
kapsamında, İzmir'deki çocuk yuvaları için dolap üretildi.

Sektörün Derneklerinden  
Anlamlı bir Sosyal Sorumluluk Projesi  

Bu yıl ilk kez İzmir'de düzenlenen ve 
ağaç işleme makineleri ile mobilya ve 
orman ürünleri endüstrilerini bir araya 

getiren İZWOOD 2017 Fuarı, 12 Nisan’a kadar 
sürdü ve çok anlamlı bir sosyal sorumluluk 
projesine de ev sahipliği yaptı. Fuarda, yaklaşık 
1000 metrekarelik bir alana üretim bandı 
kuruldu ve makineler, İzmir’de Çocuk Esirgeme 
Kurumlarında kalan çocuklar için dolap 
üretmeye başladı.

1000 Metrekarelik Üretim Bandı
Türkiye'nin en büyük üretici ve ithalatçı 
markalarının katıldığı İZWOOD Fuarı’nda, 
orman endüstrisi için makine, teknik donanım 
ve hizmetler, ağaç işleme makineleri, yüzey 

işlemleri makineleri, ağaç kesme makineleri, 
elektrikli ve mekanik el aletleri ve mobilya üretim 
makineleri hem yerli hem de yabancı alıcılar için 
vitrine çıktı. Fuarda ayrıca çok anlamlı bir sosyal 
sorumluluk projesine de imza atıldı. Mobilya 
ve ahşap işleme sektörlerinin önder dernekleri 
MAKSDER, AİMSAD, MDF Yonga Levha 
Sanayicileri Derneği ve MOSDER, fuar alanına 
1000 metrekarelik bir üretim bandı kurdu. 5 gün 
boyunca burada son teknoloji, yüzde 100 yerli 
malı makinelerle iki farklı ebatta 100 adet dolap 
üretildi ve bu dolaplar fuarın son günü AİMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol ve TÜYAP 
Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü tarafından 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl 
Müdürü Nesim Tanğlay’a teslim edildi.

Mobilya ve ahşap işleme 
sektörlerinin önder 

dernekleri MAKSDER, 
AİMSAD, MDF Yonga Levha 

Sanayicileri Derneği ve 
MOSDER, fuar alanına 1000 

metrekarelik bir üretim 
bandı kurdu.

haberlerMAKSDER
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5 Gün Boyunca  
Çocuklar İçin Dolap Üretildi
TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel 
Müdürü İlhan Ersözlü törende yaptığı konuşmada, 
fuarcılıkta sosyal sorumluluk kapsamında önemli 
bir ilk gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda destek 
veren dernek ve firmalara teşekkür ederek, birlikte 
olmaktan ve faydalı bir iş yapmaktan mutluluk 
duyduklarını belirtti. 
Törende konuşan AİMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Erol, “Bu Fuar için İzmir’e ilk defa 
geliyoruz, gelirken farklı gelelim dedik. Küçük bir 
örneğini Polonya’da gördüğümüz bu projeyi hayata 
geçirdik. İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile irtibata geçtik ve neye ihtiyaçları 
olduğunu sorduk. Dolaba ihtiyaçları olduğunu 
öğrenince de tamamen milli ve yerli makinelerle 5 
gün boyunca çocuklarımız için iki farklı boyda 100 
adet dolap ürettik. Şimdi de bu dolapları gururla 
teslim ediyoruz. Bu proje ile kimsesiz çocuklarımıza 
küçük de olsa bir katkımız olsun dedik. Onların 
yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize” dedi. 
Törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay da 
projenin yerli ve milli unsurlarla gerçekleştirilen, 
çocuklarımıza yönelik çok hayırlı bir proje 
olduğunu ifade ederek tüm proje katılımcılarına 
teşekkür etti.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir 
İl Müdürü Nesim Tanğlay, projenin yerli ve milli unsurlarla 
gerçekleştirilen, çocuklarımıza yönelik çok hayırlı bir proje 

olduğunu ifade ederek tüm proje katılımcılarına teşekkür etti.
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Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği’nin (MAKSDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı Euro Park 
Otel’de gerçekleştirildi. 15 Şubat tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, dernek tüzüğü 
görüşmelerinin yanı sıra Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi de yapıldı. 

MAKSDER’in Olağan Genel Kurulu 
15 Şubat’ta Gerçekleştirildi  

Mobilya Sektörü
Değerlendirme Toplantısı

Ercan Ata,  
Türkiye Mobilya Ürünleri 
Meclisi Başkanı Seçildi

Türk mobilya aksesuar ürün ve 
markalarının olgunlaştırılıp 
iyileştirilmesini ve dünyaya 

açılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar 
yapan MAKSDER, Olağan Genel Kurul 
Toplantısını 15 Şubat tarihinde, Euro 
Park Otel’de gerçekleştirdi. MAKSDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tekin 
Çınar’ın yaptığı açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantıda, Tekin Çınar’ın 
konuşmasının ardından divan 
heyeti seçimine geçildi. Divan heyeti 
başkanlığına Munis Tezbaşaran, divan 
kâtipliğine Yasemin Özkan seçildi. 
Divan üyeliğine ise Ömer Karasu’nun 
seçildiği genel kurulda, Yönetim Kurulu 
ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi 
yapıldı. Toplantıda üyeler söz alarak 
dilek ve önerilerini de paylaştılar.

Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü, 22 Şubat tarihinde, Mobilya Sektörü 
Değerlendirme Toplantısı düzenledi. “Küresel ve ülkemiz 

ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelerin mobilya 
sektörüne kısa ve orta vadede etkileri” konulu toplantıya, sektörün 
paydaşlarıyla beraber MAKSDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökhan Kocabaş da katıldı. 

Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi toplantısı, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç başkanlığında Meclis Başkanlık 
Divanını seçmek ve sektörün genel değerlendirmesini 

yapmak üzere Ankara’da gerçekleştirildi. Şahin Bilgiç başkanlığında 
gerçekleştirilen seçimde, Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları 
Derneği (OMSİAD) Başkanı Ercan Ata, Meclis Başkanı seçildi.  
Meclis Başkanı seçilen Ercan Ata yapmış olduğu konuşmada, 
öncelikle meclis üyelerine teşekkür ederek, Meclis Başkanlığı 
görevinde sektörün sorunlarının çözümü ve sektörü daha iyi 
noktalara taşımak için canla başla çalışacaklarını ifade etti.

MAKSDER Yönetim Kurulu
Tekin Çınar Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Kocabaş Başkan Yardımcısı

Selçuk İnal Sayman Üye 
Özcan Gönülkırmaz Üye

Mehmet Sarıalp Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Şükrü Çakırgöz, Hasan Hazar
Hakan Özcan, Vugar Rzayev

Şeref Uzun

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Orhan Ömer Özçoban, Ercan Üzgen

Ünal Çakır

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Kenan Güzel, Mustafa Tekir

Necmi Özkardeş
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Internet World Stats’a göre, 2011 yılında, dünyadaki online nüfus 2,1 milyar 
civarındaydı. 2012 yılında bu sayı 2,5 milyara ulaşmıştı ve günümüzde büyük 
bir hızla artmaya devam ediyor. Her geçen gün daha fazla sayıda insan, 
“online” oluyor. Emin olun bunlardan bazıları da sizin müşterileriniz ve onlara 
pek çok kanaldan ulaşmanız mümkün: Arama motorları, sosyal medya, 
e-posta... 

Dijital Pazarlama
Markalar İçin Güç Kaynağı

Teknolojinin akıl almaz bir hızla 
geliştiği günümüzde, pazarlamanın 
da sadece geleneksel şekilde varlığını 

sürdüreceğini düşünmek, elbette oldukça 
akıl almaz bir durum. Dijital pazarlamayı 
bilmek ve doğru kullanmak, şirketlerin önüne 
bambaşka kapılar açıyor.

Dijital medya dünyası her geçen gün gelişiyor. 
Yepyeni kanallar büyük bir hızla hayatımıza 
girerken bazıları da aynı hızla ortadan 
kayboluyor. Sürekli gelişen teknoloji ve 
insanların teknolojiyi kullanma biçimleri, 
çevremizdeki insanlarla, markalarla 
ve şirketlerle olan ilişki biçimlerimizi 
de değiştiriyor. Yurt dışında yaşayan 
bir arkadaşımızla internet üzerinden, 

ücretsiz olarak iletişim kurduğumuz gibi, 
kullanacağımız ürünleri ve hizmetleri 
seçerken de teknolojinin sunduklarından 
faydalanıyoruz. Dijital dünya, artık 
hayatımızın ayrılmaz bir parçası 
haline geldi.
Peki bu durumu, işimizi 
geliştirmek ve hedef 
kitlemizi etkilemek 
için kullanabilir 
miyiz? Cevap 
çok basit: 
Evet! 

pazarlamaMAKSDER
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SEO Yapılmalı
Bir ürün ya da hizmetle ilgili bilgi almak 
isteyen insanların yaptığı ilk şey, en çok 
kullandıkları arama motorunu açmak ve 
aradıkları her neyse onunla ilgili kelimeleri 
yazmak oluyor. Aslında hepimiz için 
aynı durum geçerli. Bu sebeple, dijital 
pazarlamanın ana damarını web siteleri 
oluşturuyor ve dijital pazarlamanın kavşak 
noktasında da web siteniz duruyor. Web 
sitenizin marka algısını yansıtıyor olması, 
hedef kitlenize uygun olması, kullanıcı dostu 
olması gibi pek çok faktör bu noktada devreye 
giriyor. Arama motorlarında üst sıralarda 
çıkmak ise en önemlisi. Bu noktada, web 
sitenizin arama motoru optimizasyonunun 
(SEO) yapılmış olması önem kazanıyor. 
Satılan ürün veya hizmetle ilgili bir arama 
motorunda üst sıralarda çıkıyor olmak, 
potansiyel müşterinizin direkt olarak karşısına 
çıkıyor olmak anlamına geliyor. 

En Etkili Araç, Sosyal Medya
Sosyal medya, kişilerin herhangi bir şekilde 
bir araya gelip etkileşime girdiği mecralar 
olarak tanımlanabilir. Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube, Pinterest ve Linkedin, bu 

mecralardan sadece birkaçı. Sosyal medya, 
bir şirket için pek çok nedenle kullanılıyor 
olabilir. Ürün satmak, son tüketiciye ulaşmak 
ve kendini anlatmak, marka algısı yaratmak, 
prestij kazanmak... Hangisi hedefleniyor 
olursa olsun, doğru sosyal medya kullanımı, 
mevcut müşterileri korumak ve potansiyel 
müşterileri tanımak anlamına gelir. Pek çok 
şirket, gelecek olan kötü geri bildirimleri 
yönetememek korkusuyla uzak duruyor olsa 
da sosyal medya bir pazarlamacının en etkili 
araçlarından bir haline gelebilir. 

E-posta ile Kişisel Bağ Kuruluyor
Sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası haline geldiğinden beri, e-posta 
pazarlamacılığı önemini kaybetmiş gibi 
görünüyor olabilir ancak bu kesinlikle doğru 
değil. E-posta, hala en güçlü pazarlama 
araçlarından biri. Bunun temel sebebi, 
müşterilerinizle kişisel bir bağ kurabiliyor 
olmanız. Ancak bu noktada dikkat etmeniz 
gereken bazı durumlar var. Bunlardan ilki, 
müşterilerinize saygı göstermeniz. Sürekli 
ve hiçbir anlamı olmayan e-postalar, bir süre 
sonra bıkkınlık vereceği için gönderi listeniz 
her geçen gün azalabilir. Ancak hedef kitleniz 

için bir anlam ifade eden, düzenli ve belirli 
aralıklarla gönderilen bir e-posta, değer taşır 
ve geri dönüşleri de sadık müşteri şeklinde 
olur.

Etkili ve Özgün İçerik
Dijital pazarlama demek, içerik demektir. 
İnternet üzerinden insanlara ulaşmak 
istiyorsanız, etkili ve dikkat çekici içerikler 
oluşturabiliyor olmanız lazım. Yazı, 
fotoğraf, video... Çünkü doğru ve etkileyici 
içerik sayesinde, mevcut ve potansiyel 
müşterilerinize bir değer sunarsınız. Onun 
bir konuyla ya da ürünle ilgili bilgi ihtiyacını 
karşılamış olursunuz. 
İçerik stratejinizi belirleyin ve tüm dijital 
kanallarda bu strateji doğrultusunda yol 
alın. Web sitenizdeki nitelikli içeriğin, aynı 
zamanda arama motorlarının da web sitenize 
değer vermesini sağlayacağını unutmayın!

Dijital Pazarlamaya  
Dahil Olmayanlar!
Dijital Pazarlama kavramının ne olduğunu 
tam olarak anlayabilmek için, içine nelerin 
dahil olmadığını bilmek de önemli. Yazılı 

Dijital pazarlama demek, 
içerik demektir. İnternet 

üzerinden insanlara 
ulaşmak istiyorsanız, 
etkili ve dikkat çekici 

içerikler oluşturabiliyor 
olmanız lazım.



basının bu alana dahil olmadığını söylemeye 
gerek yok, ancak pek çok kişinin düştüğü bir 
yanılgı var ki o da radyo ve televizyonların da 
dijital pazarlamaya dahil olduğu. Bu tamamıyla 
yanlış bir bilgi, çünkü dijital pazarlamaya radyo 
ve televizyon kanallarıyla billboardlar dahil 
edilmiyor. Bunlar geleneksel pazarlama kanalları 
olarak kabul ediliyorlar. Çok uzun yıllar boyunca 
etkili olan bu kanallar, dijital iletişim çağında eski 
önemlerini günden güne yitiriyorlar. 
Peki, iki kanal arasındaki fark ne? Geleneksel 
pazarlama kanallarının iki önemli sıkıntısı var. 
Birincisi gerçek zamanlı geri dönüş imkanlarının 
bulunmuyor oluşu. İkincisi ise yalnızca tek taraflı 
iletişime olanak vermeleri… Dijital pazarlamanın 
en büyük farkı ve belki de etkili gücü tam burada 
ortaya çıkıyor; çift yönlü bir iletişim imkânı 
sunuyor. Bugünün müşterileri artık markalarla 
dijital platformlar üzerinden diyalog kurabiliyor, 
sorun ve beklentilerini bu kanallar üzerinden 
dile getirebiliyor ve kitlelere iletme şansına sahip 
olduklarından markaların dijital pazarlama 
temsilcilerinden çok daha hızlı dönüşler 
alabiliyorlar. Bu “gerçek zamanlı” ve oldukça 
dinamik yapı, geleneksel pazarlama yöntemlerini 
her geçen gün daha geri plana doğru itiyor. 
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SWOT Analizi 
Nedir?
Dijital Pazarlama mecralarını 
kullanmanın yanında Dijital 
SWOT analizi de şirketiniz 
için çok önemli. Çünkü 
SWOT Analizi, bir şirketin 
dijital dünyadaki güçlü ve 
zayıf yönlerini, fırsatları 
ve tehditleri öngörmesini 
sağlayarak başarılı olmasına 
etkide bulunabilir.   
Eric Kessler, Encyclopedia 
of Management Theory’de 
güçlü ve zayıf yanlarını, 
fırsatları ve tehditleri düzenli 
olarak analiz eden şirketlerin 
diğerlerinden %60 daha 
fazla hayatta kalma şansı 
olduğunu belirtiyor. Güçlü 
yönler (Strengths), Zayıf 
Yönler (Weaknesses), 
Fırsatlar (Opportunities) ve 
Tehditler (Threats); kısacası 
SWOT, pazarlamada en 
çok bilinen ve kullanılan 
paradigmalar arasında yer 
alıyor. 

• Güçlü Yanlar: 
Şirketinizin ya da markanızın 
rakiplerinize üstünlük 
sağlayabileceği güçlü yönleri 
ve özellikleridir.

• Zayıf Yanlar: Tam tersi 
olarak şirketinizin ya da 
markanızın rakiplerinize karşı 
dezavantaj olacak güçlü 
yönleri ve özellikleridir.

• Fırsatlar: Fırsata 
çevirebileceğiniz unsurlar ve 
riskleri simgeler. 

• Tehditler: Sorun 
yaşanmasına sebep 
olabilecek çevresel faktörler 
ve durumlardır.

Sosyal medya, bir şirket için pek çok 
nedenle kullanılıyor olabilir. Ürün 
satmak, son tüketiciye ulaşmak 

ve kendini anlatmak, marka algısı 
yaratmak, prestij kazanmak... 

Hangisi hedefleniyor olursa olsun, 
doğru sosyal medya kullanımı, 
mevcut müşterileri korumak ve 
potansiyel müşterileri tanımak 

anlamına gelir.
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ETAM bünyesinde bulunan ETAMlab’ın kurucusu olan Prof. Dr. Süha Erda’ya göre bir ürün tasarlanırken, 
ürünleştirme sürecine gelmeden önce, onun nasıl üretileceğinin biliniyor olması ve buna göre tasarlanması, 
bir zorunluluk. Ancak bazen yenilikçi bir tasarım, yeni bir üretim prosesini gerekli kılabilir. Bu aşamada 
önemli olan, tasarım düşüncesinin, tasarımın ana fikrinin en iyi nasıl ortaya konulacağı, tasarımın nasıl 
ürünleştirileceği... Yenilikçi bir ürün geliştirmenin ise belirli bir sermaye ve “sabır” yatırımı gerektirdiğini 
belirten Süha Erda ile Türkiye’de endüstriyel ürün tasarımını ve üniversite-sanayi iş birliğini konuştuk. 

Prof. Dr. Süha Erda:
“Yenilikçi Ürün,  
Sabır Yatırımı Gerektirir”

Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (ETAM), 
doğrudan Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı. 
Bünyesinde, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Uygulama Laboratuvarı olan ETAMlab-
ETAMDesignLab, yeni iş ve ürün 
fikirlerinin yaratıldığı ya da geliştirildiği 
çalışma platformu olan ETAMInovasyon-
ETAMStüdyo, Endüstri Ürünleri Tasarımı 

öğrencilerinin kariyer planlaması alanında 
araştırma ve rehberlik merkezi olarak 
kurulmuş olan ETAMKariyer bulunuyor. 
ETAM Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nde kurucusu 
olduğu ETAMlab tasarım laboratuvarı ve 
stüdyolarında çalışan Prof. Dr. Süha Erda 
ile hem ETAM’ın amaç ve faaliyetlerini hem 
de Türkiye’de endüstriyel ürün tasarımının 
geldiği noktayı konuştuk. 

Eski adıyla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi, yeni adıyla Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nde lisans ve yüksek 
lisans, Kassel Üniversitesi’nde ihtisas 
öğrenimini tamamlayan, ardından doktora 
eğitimini de yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Anabilim Dalında tamamlayan Prof. Dr. 
Süha Erda, eğitim gördüğü alandaki 40 yıllık 
deneyimini genç kuşaklara aktarıyor.
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ETAM Kariyer’in kuruluş amacı nedir? 
Nasıl bir yapılanması var ve ne gibi roller 
üstleniyor?
ETAM’ın kuruluş amaçlarından başlıcaları 
şöyle: Ürün tasarımı politikalarına dair 
araştırmalar ve hizmetler gerçekleştirmek, 
endüstri ürünleri tasarımı bilim alanının 
farkındalığını yaygınlaştırmak amaçlı 
faaliyetler yapmak, endüstri tasarımı temel 
araştırmalarını gerçekleştirmek, üniversite-
sanayi iş birliklerini geliştirmek, sektörel 
ya da ürün gruplarına yönelik araştırmalar 
gerçekleştirmek, sanayiden gelecek olan ürün 
tasarımı ve ürün geliştirme taleplerine yönelik 
hizmet vermek ve eğitim-öğretime yardımcı 
ve destek faaliyetler düzenlemek. 
Üniversite uygulama ve araştırma merkezleri, 
2547 sayılı yasa kapsamında Üniversite 
Rektörlüklerine bağlı olarak kurulmuş 
birimlerdir. Hizmetlerini yine aynı yasa 
gereği Döner Sermaye İşletmesi üzerinden 
gerçekleştiren ETAM, bu kuruluş amaçları 
doğrultusunda ve bunların dışında; TÜBİTAK 
gibi kurumların çağrılarına yönelik projeler 
hazırlama, çeşitli araştırmacıların ve 
kurumların projelerine tasarım desteği verme, 
kamu kurum ve kuruluşlarının resmi görüş ve 
taleplerine alanıyla ilgili bilgilendirme katkısı 
sağlama gibi roller üstleniyor. 

ETAMKariyer’in gelecek hedefleri neler?
ETAMKariyer, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
alanında, üniversite-sanayi iş birliği 
anlamında, endüstri ürünleri tasarımı 
öğrencilerinin sanayide yer alışları ve 
sanayinin talepleri gibi konularda araştırmalar 
yapmayı, endüstride çalışan endüstri ürünleri 
tasarımı mezunlarıyla öğrencileri çeşitli 
faaliyetlerle buluşturarak öğrencilere, çalışan 
tasarımcılar tarafından konunun sanayi 
yönünden bilgi ve deneyim aktarımını 
hedefliyor. 

Endüstriyel ürün tasarımı dediğimizde 
ne anlamalıyız? Endüstriyel ürün 
tasarımlarının belli başlı özellikleri var 
mıdır ya da olmalı mıdır? 
Endüstriyel Tasarım ya da Endüstri Ürünleri 
Tasarımı bilim alanı, pek çok farklı bileşeni 
içeren bir eğitim-öğrenim formasyonudur. 
Bu soruyu cevaplarken, gündelik yaşamda, 
“tasarım” kelimesiyle sıkça sloganlaştırılan, 
genel tasarım algısı altında yapılanlarla, 
endüstri ürünleri tasarımı alanına giren 
çalışmaların farkını vurgulamakta yarar 
var. Endüstriyel Tasarım ya da Endüstri 
Ürünleri Tasarımı bilim alanı kapsamına 
giren çalışmalarda üretilen ürünler; belirli 

bir araştırma sonucu oluşmuş, belirli sebep-
sonuç ilişkisi sonucu ortaya çıkmış, oluşum 
gerekçesi açıklanabilen, içinde bulunulan 
zamanın beğeni normlarına göre güzel ve 
cazip, hedef kullanıcılara doğru kullanım 
olanaklarını sağlayarak yarar getiren, hedefli 
bir üretim prosesine göre ve hedefli bir 
pazara odaklı bir planlamayla geliştirilmiş, 
satın alma isteği uyandıran ürünler yaratmak 
üzere gerçekleştirilen, bazen yan disiplinlerle 

"Endüstriyel Tasarım 
ya da Endüstri Ürünleri 

Tasarımı bilim alanı, pek 
çok farklı bileşeni içeren 

bir eğitim-öğrenim 
formasyonudur."

Prof. Dr. Süha Erda



röportajMAKSDER

10 MAKSDER Aktüel Bahar 2017

bir arada sistematik bir çalışmayı gerektiren 
bir tasarım süreci sonucu ortaya çıkmış 
ürünlerdir.

Bu tasarımları üretilebilir kılan unsurlar 
nelerdir?
Endüstri ürünleri tasarımı faaliyeti olarak 
ortaya çıkmış olan ürünler, tasarım süreci 
içinde zaten hedefli bir üretim prosesine 
göre tasarlanmışlardır ya da tasarlanmış 
olmaları gerekir. Örneğin bir kapı kulpunun, 
tasarlanırken ürünleştirme sürecine 
gelmeden önce nasıl üretileceğinin biliniyor 
olması ve buna göre tasarlanması zaten bir 
zorunluluktur. Ancak bazen de yenilikçi bir 
tasarım, yeni bir üretim prosesini gerekli 
kılabilir. Bu aşamada önemli olan tasarım 
düşüncesinin, tasarımın ana fikrinin en 
iyi nasıl ortaya konulacağı, tasarımın nasıl 
ürünleştirileceğidir. Bir ürünün üretilebilir 
olması ürün fikrinin “elle tutulabilir” konuma 
getirilerek arzının gerçekleştirilmesidir 
aslında. Bir kapı kulpunu elinize aldığınızda 
altında yatan tasarım düşüncesini 
okuyabilmeniz, malzeme ve üretiminin bu 
düşünceyi ne ölçüde yansıtabildiği ile ilgilidir. 
Sözü edilenler aynı zamanda tasarımın ve 
ürünün kalitesini belirleyen unsurlardır. 
Üretim odaklı bir tasarım yaklaşımıyla üretim 
sırasında daha önce karşılaşılan kimi sorunları 

iyi gözlemleme ve etüt etmeyle, sorun 
yaratmayan bir tasarım sonucuna ulaşılabilir. 
Benzer şekilde montaj ve ambalaj için de 
çözüm sağlanabilir.

Türkiye’de endüstriyel ürün 
tasarımının geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Dünü ve bugünü 
karşılaştırırsanız neler değişti?
Türkiye’de endüstri ürünleri tasarımı 
alanından bahsediyor oluşumuzun, kırk 
yılı biraz geçen bir süresi var. Gelişmiş 
olarak tanımladığımız kimi ülkelerin 
endüstri ürünleri tasarımına olan ihtiyacı 
tanımlanmalarının 1900’lü yılların başında 
gerçekleşmiş olduğu düşünülürse, geldiğimiz 
noktanın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Pek 
çok kurumsal firmada endüstri ürünleri ile 
ilgili bağımsız departmanların kurulmakta 
olduğu, firma Ar-Ge merkezlerinde endüstri 
tasarımcısı istihdam edilmeye başlanması, 
bağımsız tasarım danışmanlık firmalarının 
sayılarının giderek artması, açıklanan 
ve güncellenen teşvik kararnamelerinde 
Endüstriyel Tasarım ya da Endüstri Ürünleri 
Tasarımı alan tanımı yerine genel “tasarım” 
terimi geçse de giderek artan önemi, ‘Tasarım 
Haftası’ düzenleme yaklaşımları, önemli 
gelişmelerden sayılmalı.

“Katma değeri yüksek ürün”ü tanımlar 
mısınız? 
Endüstri üretimiyle aynı/tıpkı üründen 
milyonlarcasını ürettiğimiz ve kitlesel seri 
üretimin üretmek odağı üzerinden “marifet” 
sayıldığı dönemleri geride bıraktık. Basitçe 
bir mal ve hizmet üretiminde girdiyle çıktı 
arasındaki fark olarak tanımlanmakla 
beraber, söz konusu girdi ve çıktıyı oluşturan 
bileşenlerin neler olduğunun üzerinde 
durulması, asıl önem taşıyan tartışma konusu. 
Bir ürün ya da hizmetin üretiminde ne 
denli yüksek değerli/nitelikli malzeme, bilgi 
ve yüksek nitelikli insan kaynağı/iş gücü 
kullanılıyorsa katma değerli ürün üretme 
olanağı o derece yüksek. Üzerinde bilgi olan, 
fayda olan, yenilik olan, kısaca “yaratılmış bir 
değer” olan ürünün rekabet şansı da yüksek 
oluyor. Daha yüksek bir satış fiyatı ve talep 
elde edilerek satılacak ürünler, ancak ürün 
girdilerinin üzerine eklenecek “değerlerle” 
mümkün. Bu ürünler, Türkiye’nin rekabet 
gücünü arttırabilme potansiyeline sahip 
ürünler olarak da tanımlanabilir.

Sanayi ve üniversite iş birliği nasıl 
kurulmalı? Sanayinin üniversitelerden 
beklentileri için neler söyleyeceksiniz?
Literatürde üniversite sanayi iş birliklerini 

"Endüstri ürünleri tasarımı 
faaliyeti olarak ortaya 

çıkmış olan ürünler, tasarım 
süreci içinde zaten hedefli 
bir üretim prosesine göre 
tasarlanmışlardır ya da 

tasarlanmış olmaları gerekir. 
Örneğin bir kapı kulpunun, 
tasarlanırken ürünleştirme 
sürecine gelmeden önce 

nasıl üretileceğinin biliniyor 
olması ve buna göre 

tasarlanması zaten bir 
zorunluluktur."
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konu alan çok sayıda makaleye rastlanıyor, 
çok sayıda araştırmacı bu konuda araştırmalar 
yapmış ve yapmaya devam ediyor. Bu 
makalelerde, klasikleşen şekilde şemalaştırılan 
devlet-sanayi-üniversite ilişkiler üçgeni ve 
irdelenen pek çok gerekçeyle üniversite-
sanayi iş birliğinin beklenen düzeyde 
gerçekleşemediğine ilişkin sonuçlara 
rastlanıyor. Üniversite ve sanayi tarafından 
bakacak olursak, her iki kurumun da 
-özellikle kamu üniversitelerinin- birbirinden 
farklı dinamikler içinde olduğundan ve bu 
dinamikler çerçevesinde yaşanan zorluklardan 
söz ediliyor. 

Sanayinin üretim hızı, sanayiyi daima 
pratik ve hızlı çözümler beklemek üzere 
programlıyor. Aynı zamanda iş birliğine 
ayrılan -olası- kaynağın bir an önce ve risksiz 
bir şekilde geri dönmesi/somut kazanç 
realizasyonuna dönüşmesi beklentisi gibi 
gerekçeler, özetle, sanayinin üniversiteden 
beklentilerinin gerçekleşmesinde; nitel ve nicel 
olarak öğretim üyesi yeterliliğini, mevzuatı, 
öğretim programlarının güncellenememesini, 
üniversitelerin idari yapılarını sorgular hale 
getiriyor. Halbuki asıl sorun, tarafların tanımlı 
stratejik hedefler belirlemede, bu hedeflere 
ulaşmada güçlü ortaklıklar kurabilmede 

ve somut çalışmalar gerçekleştirebilmek 
için gereken ortak çalışma platformlarını 
oluşturamamış olmalarındadır. 

Türkiye’de endüstri ürünleri tasarımı 
mezunlarının kolaylıkla çalışma alanı 
bulabildiklerini düşünüyor musunuz? 
Bu soru ETAMKariyer’in araştırma odağını 
teşkil ediyor. Türkiye, endüstri alt yapısı 
itibariyle, gelişme ve öğrenme sürecinde 
olduğundan henüz radikal teknolojik yenilikçi 
ürünler üretebilen öncü ülkelerde olduğu 
gibi, yenilik yaratma ve pazar hakimiyeti 
konularında derinliğe sahip değil. Söz konusu 
derinliğinin olmaması nedeniyle de kırılgan 
bir yapıda. Tabi bunun başka nedenleri de var. 

Yenilikçi ürün geliştirmek belirli bir sermaye 
ve “sabır” yatırımı gerektiriyor. Üretim 
ve pazar hedefleri açısından uzun vadeli 
stratejik hedeflere bağlı olarak bir yenilikçilik 
politikasının belirlenmiş olması ve kararlılıkla 
izlenmesi önemli. Bu bağlamda Türkiye’de 
ekonomik kırılganlığa da bağlı olarak, 
sanayide ürün tasarımı, ürün geliştirme 
ve ar-ge araştırmalarına olan talebin ve 
ayrılan bütçelerin sıklıkla bu kırılganlıktan 
etkilendikleri görülüyor.

ETAMKARİYER'in 
Etkinlikleri  
Devam Ediyor

ETAMKariyer Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Kariyer Planlama 
Merkezi projesi kapsamında, 
22-23 Şubat tarihlerinde, Sedad 
Hakkı Eldem Oditoryumu’nda bir 
panel gerçekleştirildi. “Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Alanının 
Kapsamı-Sınırları, Değişen Rolleri 
ve Beklentiler” konulu panele, 
Mobilya Aksesuar Sanayicileri 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
Selçuk İnal da katılım gösterdi.

Avrupa Birliği Genç İstihdamının 
Desteklenmesi Proje Çağrısı kapsamında 
gerçekleştirilen ‘ETAMKariyer Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Kariyer Planlama 
Merkezi’ Projesi faaliyetleri kapsamında 
planlanan, Endüstri Ürünleri Tasarımı 
öğretimini almış mezunların çalışma 

olanakları meslek pratiği süreci ile 
endüstrinin, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 
algısı ve talepleri üzerindeki bağıntıların 
tartışıldığı, görüşlerin belirtildiği bir 
panel dizisi düzenlendi.

“Endüstri Ürünleri Tasarımı Alanının 
Kapsamı-Sınırları, Değişen Rolleri ve 
Beklentiler” temalı, dört adet panelden 
oluşan program 22-23 Şubat 2017 
tarihlerinde, İstanbul Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Fındıklı 
Kampüsünde bulunan Sedad Hakkı 
Eldem Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.
Panele, MAKSDER Yönetim Kurulu Üyesi 
Selçuk İnal da katıldı. 

4 panelden oluşan etkinliğin panel 
konuları şöyleydi: “Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Dünü-Bugünü ve Endüstri 
Ürünleri Tasarımcısının Meslek Sınırları”, 
“Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitim-
Öğretimi, Zorunlu Çıktıları, Sanayinin 
Beklentileri ve Deneyimler”, “Endüstri 

Ürünleri Tasarımı Alanının Öğrenci, 
Mezun ve İnsan Kaynakları Yönetimi 
Açısından Değerlendirilmesi” ve 
“Endüstri Ürünleri Tasarımı Alanının Türk 
Ekonomisindeki Yeri, Yenilik İçin Ar-Ge 
Tabanlı Endüstri Tasarımı Pratiği”

Selçuk İnal
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Mantıksal zekâ kadar duygusal zekâ da hayatımızda oldukça etkili… Zorlukların aşılmasında ve başa 
çıkma stratejileri geliştirilmesinde duygusal zekaya ihtiyaç var. Uzmanlar, duygusal zekâsı yüksek 
bireylerin daha az kaygı ve depresyon yaşadığını söylüyor. Kısa tanımı, duyguların akıllıca kullanılması 
olan duygusal zekâ kavramı, kişinin kendine ve başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme ve bu 
duyguları yönetebilme becerisini anlatıyor.

Duygusal Zekâ
Duyguları Yönetebilme Becerisi 

Söz konusu zekâ olunca pek 
çoğumuzun aklına IQ (Intelligence 
Quotient), yani mantıksal zekâ 

gelir. Ancak zekanın da türleri bulunuyor. 
Bunlardan biri de EQ (Emotional 
Quotient), yani duygusal zekâ. Kişinin 
kendisine ve başkalarına ait duyguları 
anlaması, sezinlemesi ve duyguları 
yönetebilme becerisi olarak tanımlanan 
duygusal zekâ, hayatta pek çok konuda elde 
edilen başarının ardında büyük bir role 
sahip. 

Duygusal zekâ kavramı, 1980’lerin başında, 
Psikolog Dr. Reuven Bar-On öncülüğünde 
geliştirilmeye başlanmış bir kavram ve 
“Bir kişinin çevresel baskılarla ve isteklerle 

başa çıkmak için başarılı olma yetisinde; 
duygusal, kişisel ve sosyal yeteneklerinin bir 
bütünüdür” şeklinde tanımlamış. 
Bu konuda çalışmalar yapan Peter Salovey 
ve John Mayer ise 1990’da duygusal zekayı 
şöyle açıklamış: “Bir kişinin kendi ya 
da başkalarının hislerini ve duygularını 
yansıtabilmesi, onları ayırt edebilmesi ve 
kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilgiyi 
kullanabilmesi…”

Duygusal zekâ denildiğinde karşımıza en sık 
çıkan isimlerden biri ise Daniel Goleman. 
Goleman, 1995 yılında yayınlanan 
“Duygusal Zekâ” isimli kitabında duygusal 
zekayı, kişinin kendi duygularını anlaması, 

başkalarının duygularına empati beslemesi 
ve duygularını yaşamı zenginleştirecek 
biçimde düzenleyebilmesi yetisi olarak 
tanımlıyor. Goleman’a göre beynin düşünen 
parçası, beynin duygusal parçasından 
ürüyor. Beynin düşünen ve duygusal 
parçaları, genelde yaptığımız her şeyde 
birlikte çalışıyor. Bu da hem iş yaşamında 
hem de özel yaşamda başarılı ve mutlu 
olmayı, insanların duygusal zekâ becerisine 
bağlıyor. 

Öz Bilinç Önemli 
Duygusal zekânın bazı önemli ilkeleri 
var. Bunlardan ilki, öz bilinç; yani kişinin 
kendini tanıması, duygularını tanımlaması 
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ve duygularının farkında olması… Öz bilinci, 
kişinin duygularını yönetebilme ve onlarla 
başa çıkabilme yetisini de anlatıyor. 

Öz yönetim, dürtü ve davranışları kontrol 
altında tutmak anlamına geliyor. İnisiyatif 
alabilme ve değişen koşullara adapte olma, öz 
yönetim içinde yer alıyor. Sosyal farkındalık 
için, diğer insanların duyguları, gereksinimleri 
ve endişelerini anlayabilme, özetle empati 
kurabilme yeteneği de diyebiliriz. İlişki 
yönetimi ise iyi ilişkileri geliştirmek ve 
sürdürmek, iyi bir takım oyuncusu olmak 
anlamına geliyor.  

Hayattaki Zorlukları Aşmak İçin 
Duygusal zekâ, ruh sağlığı için de son derece 
önemli. Hayattaki zorlukları aşmada önemli 
katkılar sağladığı biliniyor. Öte yandan 
duygusal zekâsı yüksek olan kişiler, gündelik 
hayatta daha az sorun yaşıyorlar. Sorunlarla 
başa çıkan stratejiler geliştirebildikleri 
gibi kişisel ilişkilerinde daha az çatışmaya 
giriyorlar. Böylelikle özgüveni daha yüksek 
bireyler olarak yaşama devam ediyorlar. 
Bunların yanı sıra duygusal zekâsı yüksek olan 
yetişkinler, kaygı ve depresyon gibi olumsuz 
durumları da çok daha az yaşıyorlar. İlişkiler 
ve evliliklerde de uyum, çok daha rahat 
yakalanabiliyor. 

Duygusal Zekânızı Geliştirebilirsiniz 
Duygusal zekâyı yükseltebilmek için günlük 
yaşamda stresinizi azaltmaya çalışmalısınız. 
Duygularınızı tanıyıp kontrol altında tutmaya 
çalışmanız, yaşamınızda daha başarılı 
olmanızda etkili olabilir. Hayatınızda mizaha 
mutlaka yer açmalı ve çatışma içindeki 
ilişkilerde daha soğukkanlı olmalısınız. Genel 
olarak neler yapmanız gerektiğine gelirsek 
şunları sıralayabiliriz:
• Kendinizi tanıyın; kim olduğunuzu, 
hayatta hangi rolleri üstlendiğinizi, ihtiyaç 
ve beklentilerinizi, güçlü ve zayıf yanlarınızı, 
zevklerinizi, inanç ve hedeflerinizi hatırlayın 
ve de keşfedin. 
• Duygusal kontrolü ele geçirin. 
Duygularınızın sizi yönetmesine izin 
vermeyin, siz duygularınızı yönetin. Sık sık 
kendinizi nasıl hissettiğinizi düşünün, neden 
öyle hissettiğinizi tanımlayın.
• Kişisel özelliklerinizden çekinmeyin ve 
fikirlerinizi başkalarına açık tutun. Bu 
karşınızdaki kişilerin fikirlerini de öğrenme 
şansınızı arttırır. Böylelikle duygusal zekânız 
da gelişir. 
• Eleştirilere açık olun. Kimse mükemmel 
değil, emin olun siz de değilsiniz. İnsanların 
size karşı yorum ve eleştirilerde bulunması, 
sizi her zaman daha fazla geliştirir. Kimi 
zaman sizin kendinize söylemediğiniz 
konuları hatırlamanıza da yardımcı olur.

• İletişim kurun. Eğer kendinizi iletişim 
kurma konusunda yeterli bulmuyorsanız 
bu anlamda uzmanlardan destek almayı 
deneyebilir, seminerlere katılabilirsiniz. 
• İnsan hikayelerini araştırın, okuyun. 
İnsanlarla ilgilenmek de duygusal zekâyı 
geliştiren unsurlardan biridir. 

Başarı İçin Duygu Mu, Mantık Mı?
Hayatta başarılı olan insanlar, aslında 
dünyanın en zeki insanları değil. Bunu 
çevrenizden de gözlemleyebilirsiniz. Hayatı 
başarılarla dolu insanların bir kısmı özel 
yaşamlarında, iş ya da okul yaşamlarındaki 
kadar başarılı olamayabiliyorlar. Örneğin 
eğitim hayatında başarılı olmak için 
mantıksal zekâya ihtiyaç duyuluyor ancak 
sınav sürecinde stresi yönetebilmek için 
duygusal zekâ gerekiyor. İş yaşamında, 
iş yapış süreçlerinde mantıksal zekâ ne 
kadar önemliyse, iş ortamında ilişkileri 
yürütebilmek, doğru kararlar alabilmek, 
inisiyatif kullanabilmek için de duygusal 
zekâya ihtiyaç var. Bugün pek çok şirket artık 
iş yaşamında verimliliğin arttırılabilmesi için 
işe alım süreçlerinde personel değerlendirmesi 
yaparken duygusal zekâ testleri de uygulamaya 
başladı. Bu testlerle kişilerin stres seviyesi, 
stresi yönetip yönetemeyeceği, müşterilerle 
kurulacak ilişkilerde sergileyebileceği tutum ve 
davranışları üzerine veriler elde edebiliyor. 

Hayattaki zorlukları 
aşmada önemli katkılar 
sağlamasının yanında 
duygusal zekâsı yüksek 
olan çocuk ve ergenler, 
gündelik hayatta daha 

az sorun yaşıyorlar.
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Bugünün müşterileri, geçmişin sadık müşterileri gibi değil artık. Sınırsız alternatif arasında, sadık 
olabilmeleri çok kolay değil. Belli bir kurum kültürü yaratmış, yalnızca dış müşterisini değil aynı zamanda 
iç müşterisini, yani çalışanlarını da mutlu edebilen, müşterilerini tanıyan ve hedef kitlesinin özelliklerine 
göre ürün ve hizmetler sunabilen firmalar, başarıyı yakalıyor. Bu da işletmeler için, koşulların çok daha 
sert, kalıcı olmanın ise çok daha zor olduğu anlamına geliyor. Ama imkânsız değil!

Müşteriyi Tanımak
Memnuniyeti Getiriyor 

Her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor, 
her alanda gelişim devam ediyor. 
Bunda teknolojik ilerlemenin payı 

büyük… Ürün ve hizmet sunan işletmelere 
baktığımızda, artık süreçler çok daha farklı 
işliyor. Çünkü çok fazla alternatif ve yoğun 
bir rekabet ortamı var. 20-30 yıl öncesinde 
girdiğimiz ufak dükkanların hemen her 
birinin duvarında, asılı olduğunu gördüğümüz 
“Müşteri Velinimetimizdir” yazısı, bugünün 
koşullarında artık daha anlamlı. Neden mi? 
Dünün sadık müşterisini bugün bulmanız 
çok daha zor da ondan. Çünkü bugün 
müşterinin kaçabilecek çok fazla noktası, 
değerlendirebileceği onlarca alternatifi 

bulunuyor. Buna globalleşen dünyanın 
sunduğu nimetleri de eklersek, sınırlar bile 
aşılıyor. İşte tam bu noktada, her geçen gün 
zorlaşsa da “müşteri memnuniyeti” marka 
başarısının ve rakiplerden sıyrılarak ayakta 
kalmanın altın anahtarı oluyor. Bunun için 
günümüz koşullarında değişen müşterilerin 
talep ve beklentilerini iyi çözümlemek, onlara 
uygun ürün ve hizmeti sunmak gerekiyor. 
Özellikle teknolojinin her geçen gün gelişmesi, 
ürün ve hizmetler konusunda neredeyse 
sınırsız bir skalayı beraberinde getirdi. 
Üstelik global anlamda bir ürün skalasından 
söz ediyoruz. Rekabet koşulları zorlaşıyor 
ve bugünün müşterileri, aldıkları hizmetten 

memnun kalmadıkları anda marka ve 
firma tercihlerini, bir an bile düşünmeden 
değiştirebiliyorlar. Firmaların bu ortamda 
ayakta kalabilmeleri için müşterilerini iyi 
analiz etmeleri, onlara farklılıklar sunmaları 
ve koşulsuz müşteri memnuniyetini öncelik 
haline getirmeleri gerekiyor. 

Müşterinin Adımlarını Yakala! 
Uzun yıllar hizmet veren, marka algısı 
güçlü kurumları hatırınıza getirirseniz 
hepsinin bazı ortak özellikleri olduğunu 
göreceksiniz. Bu firmalar inovatif ve 
sürdürülebilir yaklaşımlarla ilerledikleri 
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için, gelişen teknolojilere hızlıca adapte 
olabiliyor ve değişen müşterilerin adımlarına 
yetişebiliyorlar. Müşterilerini yakından 
tanıyarak onları iyi analiz ediyor, taleplerini 
doğru ürün ve hizmetlerle karşılıyor ve onları 
memnun etmeyi başarıyorlar. Bugünün 
müşterileri, artık bir ürün veya hizmet 
satın alacağı zaman o ürün ve hizmeti önce 
internet ortamında araştırıyor, marka ve fiyat 
kıyaslaması yapabiliyor, kazanç ve kayıplarını 
değerlendiriyor. Tüm bu değerlendirmelerinin 
sonucunda ise hızlı ve akılcı çözümler üreten, 
ihtiyaç ve taleplerini eksiksiz karşılayabilen 
markalara yöneliyor. 
Pratiklik, anlaşılırlık ve elbette kaliteyi kendi 
için en uygun olan fiyata almayı tercih 
ediyorlar. Öte yandan bire bir iletişim kurulan 
sektörlerde sunulan güler yüzlü hizmet, 
müşteriler için ilk tercih sebeplerinden 
biri. Güler yüzlü çalışanlar, kurum imajına 
büyük etkide bulunuyorlar. Her şeyden önce 
müşterinin aklında kurum, güler yüzlü bir 
işletme olarak yer ediyor. Aynı zamanda 
müşteri o kurumun, çalışanlarının yaşam 
standartlarını göz ardı etmediğini, onlara iyi 
olanaklar sunulduğunu düşünüyor ki bu da 
satın alma hatta tekrar satın alma kararına 
etkide bulunuyor. 

Müşteri Memnuniyeti  
Firmayı Geleceğe Taşır
Müşteri memnuniyeti, firmaları geleceğe 
taşıyan en temel konu... Aslında bir anlamda 
şirketlerin omurgası, diyebiliriz. Firmalar 
müşterilerine bağımlılar çünkü bir müşteri 
kitleleri olmazsa, hayatta kalmaları da 
mümkün olmuyor. Müşterileri tatmin etmek 

ve tekrar kendilerine çekmek için onlara 
özel hizmet ve ürünler sunmak, artık bir 
mecburiyet. Tüm bunların yanında yeni 
müşterileri kazanmanın yolu, hali hazırda var 
olan müşterileri memnun etmekten geçiyor. 
Bugün reklam kanalları her ne kadar artsa da 
pek çok farklı mecra üzerinden hedef kitleye 
ulaşmak, geçmişe göre daha kolay olsa da 
hala en etkili reklam yollarından biri, ağızdan 
ağıza yayılıyor olmak. Şöyle düşünebiliriz, 
pek çoğumuz bir ürün veya hizmet alacağımız 
zaman ilk olarak yakınlarımıza akıl danışır ve 
onlardan aldığımız referanslarla belli firmalara 
yöneliriz. Yakınlarımız, eğer memnun 
kalmasalardı o firmaları bize önermezlerdi 
diye düşünürüz. İşte müşteri memnuniyeti 
döngüsü bu noktada başlamış oluyor. Ağızdan 
ağıza reklam yayına giriyor. 

İşin İçinde Samimiyet Olmalı
Müşteri memnuniyeti sağlamanın püf 
noktaları dediğimizde kulağa pek samimi 
gelmiyor, öyle değil mi? Çünkü işin içinde 
samimiyet yoksa püf noktalarını biliyor ve 
uyguluyor olmanın da bir anlamı kalmıyor. 
İlk olarak oturmuş bir kurum kültürünüz 
ve bu yapılanma içinde samimiyet olması 
şart. Bu da az önce değindiğimiz konuyla, 
iç müşterilerinizi memnun etmenizle ilgili. 
Mutlu çalışanlar, mutlu müşteriler demek; 
bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. 
Şirketinizi temsil eden çalışanlarınız, 
müşterilerinizle ne kadar iyi iletişim 
kurabilirlerse kurumunuzu o kadar iyi ve 
doğru yansıtabilirler. 
Müşteri memnuniyetini sağlama konusunda 
bir önemli püf noktası da güvenilir bir marka 

imajı kurgulamak. Ama bunun imajdan ibaret 
olmaması gerekiyor. Yaratmış olduğunuz 
güvenilir imajı müşterilerinize hissettirmeniz 
önemli. Bunu da sunduğunuz ürünlerin 
kalitesiyle ve kalite-fiyat dengesi kurarak 
sağlayabilirsiniz.
Öte yandan bugünün müşterileri, kendilerini 
özel hissettiren kurumları daha çok tercih 
ediyor. İndirimler, kampanyalar ve hatta 
yalnızca kendilerine özel bazı düzenlemeler 
yapıldığında mutlu oluyorlar. Doğum günü 
mesajları, özel günlere yönelik indirimler 
gibi uygulamalar, müşteri memnuniyetinin 
kapılarını aralayan anahtarlar…
Hızlı ve pratik olmak, yine müşteri 
memnuniyeti yakalamak için önemli. Günün 
yoğun temposunda zaten zamanı oldukça 
kısıtlı olan müşterilerinizi hantal yapılanmalar 
içinde çok uzun süre tutmanız mümkün değil. 
Bu nedenle hızlı servis vermek çok büyük 
önem taşıyor. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, tüketiciler 
bir mal veya hizmet almadan önce artık 
onu her anlamda inceleme şansına sahipler. 
Markaların web sitelerinde gezinerek 
ürünlerin özelliklerinden nerelerde 
üretildiğine kadar her türlü detaylı bilgiye 
ulaşmak istiyorlar. İşte bu noktada şirketlerin 
dikkat etmesi gereken bir husus daha var; 
o da anlaşılır bir web sitesine sahip olmak. 
Hedef kitlesine uygun dizayn edilmiş ve hedef 
kitlenin merak ettiği her şeye yanıt veren, 
bir sorunla karşılaşıldığında hızlı bir şekilde 
çözüme ulaştıran web sayfaları, müşteri 
memnuniyetini daha sanal ortamdayken 
başlatabiliyor.

Rekabet koşulları zorlaşıyor 
ve bugünün müşterileri, 

aldıkları hizmetten memnun 
kalmadıkları anda marka 
ve firma tercihlerini, bir 
an bile düşünmeden 

değiştirebiliyorlar. 
Firmaların bu ortamda 

ayakta kalabilmeleri için 
müşterilerini iyi analiz 

etmeleri, onlara farklılıklar 
sunmaları ve koşulsuz 
müşteri memnuniyetini 

öncelik haline getirmeleri 
gerekiyor. 
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Dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarında çevreci ve vizyoner projeleriyle ödüllere doymayan bir 
tasarımcı ve Türkiye’nin ilk inovasyon odaklı ürün geliştirme takımının lideri olan Hakan Gürsu, tekneden 
oyuncağa, mobilyadan elektrikli aletlere uzanan çeşitli alanlardaki tasarımlarıyla bilinen problemlere farklı 
çözümler üretiyor. Aynı zamanda ODTÜ’de, birincilikle bitirdiği bölümde, mezun olduğu tarihten bu yana 
tasarım öğrencileri yetiştirmeye devam ediyor. Gürsu’ya göre ekonominin büyümesi ve güçlenmesi için katma 
değeri yüksek mal ve hizmet üreten, kendini yenileyen küresel markalar yaratma ve sürdürülebilir bir şekilde 
çoğaltma gerekliliği yaşamsal duruyor.

Hakan Gürsu:
“Kendini Yenileyen,  
Küresel Markalar Yaratmalıyız”

Hakan Gürsu’nun tasarım serüveni, 
1980’li yıllarda, ODTÜ Tasarım 
Bölümünde aldığı eğitim ve okulunu 

birincilikle bitirmesiyle profesyonel bir çizgide 
başlıyor. Yurtiçinde ve dışında devam eden 
ürün geliştirme çalışmaları, izleyen yılların 
içerisinde, akademik bir yaşantının yanında 
sürekli üretimin içinde geçen yıllar boyunca 
oluşan bilgi birikimine dönüşüyor. Uzun yıllar 
özel sektör kuruluşlarında verilen hizmetlerin 

doğal sonucu olarak 2006 yılında kurulan 
Designnobis ürün geliştirme merkezi ortaya 
çıkıyor. 

Designnobis hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 
5 tasarımcının bir araya gelerek kurduğu 
Designnobis'in global bir tasarım markasına 
dönüşme serüveni, 2006 yılında Ankara'da 

küçük bir ofiste başladı. Yenilikçi ve 
vizyoner tasarımlarla yerel ve küresel 
pazarlarda farklılaşmış ürünler yaratma 
amacıyla yola çıkan ekibimizle, ortaya 
koyduğumuz çalışmalarla pek çok ulusal ve 
uluslararası ödüle layık görülerek, istikrarlı 
bir başarı yakaladık. Farklı sektörlerdeki 
pek çok üreticiye ve markaya katma değer 
yaratan ürünler tasarlayarak sürdürülebilir 
bir kalkınmaya destek olan tasarım 



17Bahar 2017 MAKSDER Aktüel

www.maksder.org

merkezimizde, bir yandan da 'bize göre 
tasarım' felsefesinden hareketle tasarladığımız 
özgün ürünlerle yarışmalarda boy göstermeye 
başladık. Geçen zaman içerisinde genişleyen 
ve sayısı artan mekânlarda, büyüyen insan 
gücü ile kalabalıklaşan tasarım ekibimiz, 
yenilikçi ürün ve yaşam alanları geliştirmeye 
duraksamadan devam ederken, kazanılan 
ödül sayısı 10 yılda 160’ın üzerinde. Fark 
yaratan bir tasarım markası olarak ulusal ve 
uluslararası platformda yaratıcı ve çevreci 
tasarımlarıyla sıklıkla anılan Designnobis, 
sürdürülebilir tasarım yaratımı konusunda 
gerçekleştirdiği her proje ile markalara başarı 
öyküleri oluşturmaya devam ediyor. Bir 
yandan da ulusal bir inovasyon ve tasarım 
merkezi 'Designopolis'e dönüşme yolunda 
gittikçe büyüyen bir yaratıcı fabrikanın hayata 
geçiş öyküsüyle, olanaksızlıkların mümkün 
kıldığı bir başarı olarak kendi tarihini yazmayı 
sürdürüyor. 

“Bize Göre Tasarım” felsefenizi biraz açar 
mısınız?
Bize göre tasarım (dizayn-o-biz), yalın 
ancak farklı, basit ve etkili, işlevsel ve 
estetik, ayrıntı ile keyif katan, sürprizi 
içinde gizli bir çizgiyle şekilleniyor. Çoğul 

faktörlerin çoklu boyutlarında, arakesitlerde 
konumlandırdığımız keşfedilmemiş 
problemlere getirdiğimiz çözümlerle 
yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Aynı 
zamanda dünyanın önde gelen sorunlarına 
yönelik çözüm arayışlarını sürdürüyor, 
çevre, kaynaklar ve atıklar konularına 
kafa yorarak sosyal sorumluluk değeri 
yüksek, karbon salınımı düşük tasarımlar 
ortaya koymaya çalışıyoruz. Gelecek 
vizyonumuzdan hareketle geliştirdiğimiz 
pek çok projemiz uluslararası alanda ilgi ve 
dikkatleri çekerken, ürünlerimizle tasarımda 
yeni yönelimler belirlemeyi ve tasarımcı ile 
kullanıcılara ilham vermeyi hedefliyoruz. 
Dünyanın güncel sorunlarına yönelik, çevre, 
enerji, ulaşım ve sürdürülebilir kalkınma 
konularında çalışmalar ile geleceğin ürün 
vizyonunda belirleyici olmaya başlayan 
bir çizgiyi yakaladık. Özellikle son 3 yıl 
içinde geliştirdiğimiz ürünlerdeki çevre 
duyarlılığı, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik 
ve alternatif enerji kullanımı gibi güncel 
konulardaki öngörülerimiz ve çözümlerimiz 
uluslararası arenada çok saygı görüyor. Bu 
noktada, fonksiyonel ve çevreye duyarlı 
tasarım yaklaşımını estetik ve pratik bir 
çözüm paketi ile sunan tüm ürünlerimiz, 
uluslararası başarılara imza atıyor. Kurulduğu 

tarihten itibaren 50 ayda 60 tasarım ödülü 
alan, sürdürülebilir bir tasarım ve inovasyon 
merkezi olarak ulusal kalkınmaya katkı 
sağlayan ürünler tasarlıyoruz.

Türkiye’yi endüstriyel ürün tasarımları 
açsından nerede konumlandırıyorsunuz?
Üretim yorgunu dünya, ardı arkasına 
dizinlenen krizlerle sarsılır ve zirvedeki 
koltuklar hiçbir zaman olmadığı kadar hızla 
yer değiştirirken; Türkiye giderek gelişen ve 
hızla büyüyen bir ülke olarak dünyanın 18. 
büyük ekonomisi. Diğer taraftan hali hazırdaki 
potansiyel gücünün çok altında bir üretim 
performansına sahip olduğu için de üretim 
gücümüz marka yaratma konusunda henüz 
oldukça deneyimsiz ve kırılgan gözüküyor. 

Türk markalarının tasarıma yaptığı 
yatırımları yeterli buluyor musunuz? 
Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de ekonominin büyümesi ve 
güçlenmesi için katma değeri yüksek mal ve 
hizmeti üreten, kendini yenileyen küresel 
markalar yaratma ve sürdürülebilir bir 
şekilde çoğaltma gerekliliği yaşamsal duruyor. 
En küçüğünden en büyüğüne tüm üretim 

"Bize göre tasarım (dizayn-
o-biz), yalın ancak farklı, 
basit ve etkili, işlevsel ve 
estetik, ayrıntı ile keyif 

katan, sürprizi içinde gizli 
bir çizgiyle şekilleniyor."

Hakan Gürsu
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birimlerimizin; öncelikle Ar-Ge yatırımını, 
tasarım ürünün değerini ve anlamını, 
eylemin fazlası ile sabır gerektirdiğini ve bu 
yatırımın sürekliliğinin de aslında pahalı 
bir risk olmadığını idrak etmesi ilk şart 
olarak önümüze geliyor. Bunları hayata 
geçirebilmek için öncelikle ve kesinlikle istek, 
sabır ve süreklilik gerektiğini toplum olarak 
anlamamız ve hızla eyleme geçmemizin 
zamanı geldiğini ve kalan zamanın da hızla 
tükendiğini düşünüyorum. Sürdürülebilir bir 
şekilde yeni, yenilikçi ve alanında özgün ürün 
ihtiyacı yaşamsal bir gereklilik olarak kabul 
edildiği her noktada sanayinin tasarımcı ile 
buluşacağının ve bu buluşmanın da ardışık 
üretimin doğasının bir gereği olduğunun altını 
çizmek istiyorum. 

Sizce marka oluşturmada tasarımın nasıl 
bir rolü var? 
Günümüzde nitelikli tasarım süreçleri, çok 
girdili problemlerin çözümünü gerekli kıldığı 
gibi, hedef tüketicinin yaşam deneyimi 
ve alışkanlıkları ile beslenen, teknoloji ve 
malzemeyi rasyonel bir şekilde kullanan ve 
dünyanın çevre, enerji ve dönüşüm sorunları 
ile barışık olabildiği kadar başarılı ürünler 
ortaya koyabilmekte. Markaları değerli yapan, 
farklı ve çizgi dışı ürünleri ve satış sonrası 
hizmetleri kadar sürdürülebilirlikleri… 

Ürünleri farklı ve rekabetçi kılan ise; tasarım 
odaklı bir süreç içinde yakaladıkları başarı 
düzeyleri olarak karşımıza çıkıyor.

Tasarım ve tüketici algısı arasında 
nasıl bir ilişki söz konusu sizce? Bir 
ürünün doğru bir tasarımla piyasaya 
sunulmasının önemi nedir? 
Günümüz tüketicisinin giderek artan bilinç, 
beğeni ve duyarlılık düzeyi ile bireyselleşerek 
değişen taleplerinin ortaya çıktığı bir 
gerçek. Bunları algılamanın ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda hızla ürüne dönüştürmenin 
markalar için ne kadar yaşamsal olduğunu 
gördüğümüz noktada, yenilikçi ürün 
tasarımına olan talebin giderek artmasını 
anlamlandırabiliyoruz. Ürüne yüklenen 
değer kurgusu ve yeni üründen beklentiler, 
tasarımcının varlığını etkinleştirirken, tek 
ürünle bile ikonlaşmanın önünü açıyor. Bu 
radikal değişimler, tasarım sürecini son derece 
stratejik bir konuma getirmek için tek başına 
bile yeterli gözüküyor. 
Tüm teknolojik yeniliklerin ve buluşların 
ancak sokaktaki insanın ulaşabileceği bir 
ürüne dönüşmesiyle ekonomiye katma değer 
sağlayabileceği realitesinin yanında, o buluşun 
ürünleşme başarısının da artık büyük ölçüde 
toplam tasarım sürecindeki bütünsellikten 
geçtiği gerçeği, sır değildir. 

“Bir ürünün tasarım özellikleri” 
dediğimizde bütünsel olarak ne 
anlamalıyız? Tasarım bir üründe sizi 
en çok ne etkiler? İyi tasarımı tarif eder 
misiniz? 
En basit tanımı ile tasarım; merkezinde 
“insan” olan, estetik ve rasyonel bir problem 
çözme sanatıdır. Bu tanım içinde rasyonellik 
kavramı malzeme ve teknolojik alanda bilinen 
değerler (üretim, teknoloji, kaynak ve diğer) 

"Günümüz tüketicisinin 
giderek artan bilinç, 
beğeni ve duyarlılık 

düzeyi ile bireyselleşerek 
değişen taleplerinin ortaya 
çıktığı bir gerçek. Bunları 
algılamanın ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda hızla ürüne 
dönüştürmenin markalar 
için ne kadar yaşamsal 
olduğunu gördüğümüz 
noktada, yenilikçi ürün 
tasarımına olan talebin 

giderek artmasını 
anlamlandırabiliyoruz."
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sistemini ifade etmekte; estetik kavramını 
ise evrensel beğeni düzleminde yüksek 
bir performans çizgisine yaklaşma düzeyi 
olarak yorumlayabiliriz. Rasyonellik ayrıca, 
bir ürünün kaçınılmaz olarak sahip olması 
gereken tüm akılcı unsurları (üretilebilirlik, 
satılabilirlik, maliyet gibi) olmazsa olmazları 
da tanımlamakta.
Gelişen talepler doğrultusunda ise iyi tasarım 
tanımının bunların dışında beklentileri de 

olan dinamik bir sürece dönüştüğünü de 
artık görmemiz gerekiyor. Diğer bir deyişle, 
küresel rekabet sisteminde bir “hikâyesi” ve 
bir “mesajı” olan ürün ve ürün gruplarının 
giderek daha çok talep edildiğini de 
gözlemliyoruz. 
Dolayısıyla iyi tasarım, bildik problemlere ve 
tanımlara yeni bakış açıları katmak, anlamı 
sorgulayarak çözümlere farklı yaklaşmak 
ve sıra dışı sonuçlara ulaşılmanın yolunu 
açma başarısı olduğu gibi diğer bir deyişle 
de ezberleri bozmak veya yıkmak olarak da 
yorumlanabilir. İşte tüm bu tanımlar, tasarım 
kavramını inovasyon süreçlerinin ayrılmaz bir 
parçası haline de getiriyor.

Günümüzde kullanıcıların beklentilerinin 
değiştiğini düşünürsek, tasarım trendleri 
bu beklentilere göre nasıl şekilleniyor? 
Zaman geçtikçe ve değişen trendlerle birlikte 
ihtiyaçlarımız da değişiyor. İhtiyaçlarımız 
değiştikçe de kullandığımız eşyalar değişiyor; 
hayatımızda hiç olmayan ürünler, en sık 
kullandıklarımız arasındaki yerlerini alıyor ve 
yaşam kültürümüz farklılaşıyor. Bu bağlamda 
gelecek yıllarda bunların daha yoğun 
yaşanacağını, giyilebilir ve kişisel teknolojik 
ürünlerin bu konuya örnek olacağını 
düşünüyorum.

Çeşitli tasarım yarışmalarından pek 
çok ödül almış bir tasarımcı olarak bu 
yarışmaların tasarım dünyasına nasıl bir 
katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? 
Her tasarımcı, kullanıcı davranışlarını, 
duyarlılıklarını ve beklentilerini, kendi bilgi 
ve gözlemleriyle birleştirebilme becerisi kadar 
yaratıcı, sonuçları ürünleştirebildiği kadar 
iyi tasarımcı olmayı başarıyor. Hızla değişen, 
gelişen bilimsel ve tüm teknolojik gelişmeleri 
tasarım gücü ile birleştirebildiği kadar da 
uluslararası sürdürülebilir bir başarı çizgisini 
yakalama şansı buluyor. İyi bir tasarımcı, 
duyarlılığı ve toplayıcılığı, analiz yetileri 
ve çözüm isteği ile mesleki istikrarın izini 
sürüyor, kararlılığı ve mücadele gücü kadar 
da zirveyi zorluyor. Ülkelerin imkânlarının, 
duyarlılıklarının ve değer yargılarının, tüm 
tasarımcılara eşit uzaklıkta olmadığını 
görmekte yarar var.  Gelişmiş toplumların bazı 
tasarımcıları daha şanslı kılarak çok da adil 
olmayan bir düzeni bizden önce tanımladığını 
kabul etmekte fayda var. Yarışmalara yeni 
girenlerin, kaybedecek bir şeyleri olmadığını 
bilmeleri gerekiyor. Dolayısı ile ‘İsimsiz 
Tasarımcılar’ dış kulvarlarda başladıkları yarışı 
daha zor şartlarda sürdürüyor. Bununla motive 
olanların başarısına ise dünyada artık daha 
saygın ve sıra dışı bir zafer olarak bakılıyor ve 
dünya yeni kahramanlarını bekliyor.

"Her tasarımcı, 
kullanıcı davranışlarını, 

duyarlılıklarını ve 
beklentilerini, kendi 

bilgi ve gözlemleriyle 
birleştirebilme becerisi 

kadar yaratıcı, sonuçları 
ürünleştirebildiği kadar 

iyi tasarımcı olmayı 
başarıyor."
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Gündelik yaşamda kullandığımız pek çok üründe, fonksiyonel özelliklerin yanında tasarımsal özellikler de 
arıyoruz. Üstelik bu insanoğlu için yeni bir yaklaşım değil; Antik Yunan dönemine kadar uzanıyor. İnsanın 
yaradılışında da var olduğu söylenen ve pek çok bilim adamı tarafından araştırılan, tartışılan önemli bir 
konu var: Altın Oran. Bugün “estetiğin matematiği” diye tabir edebileceğimiz, geçmişten bugüne özellikle 
sanat ve mimaride çokça kullanılan bu oran, rakamsal olarak 1,61888(…), pek çok tasarım üründe de 
karşımıza çıkıyor. 

Estetiğin Matematiği
ALTIN ORAN: 1,618

Tasarımın hayatımızdaki rolü göz ardı 
edilemez. Bunu günlük yaşamda 
kullandığımız ürün ve objelerle 

ölçebiliriz. Evimizde kullandığımız koltuk, 
masa ve sandalyelerde, televizyonlarda, 
giysi ve aksesuarlarımıza kadar pek çok 
şeyde bir tasarım özelliği arıyoruz mutlaka. 
Bu aslında insanın doğasında var olan bir 
durum... Tarihten bu yana mükemmeli arayan 
insan, estetik kaygıyı her daim ruhunun 
derinliklerinde taşıdı. Daha da önemlisi 
insanın yaradılışında da tasarımsal bir oran 
olduğu kabul ediliyor. Bilim, sanatta ve 
mimaride Mısır Uygarlığı ve Antik Yunan’dan 
bu yana kullanıldığı kabul edilen altın 
oranın insanın yüzünde ve parmaklarında 

da olduğunu söylüyor. Estetiğin matematiği 
olarak açıklayabileceğimiz altın oran, 
1,618 sayısına karşılık geliyor. Peki, bu neyi 
açıklıyor? 

Tarihte, matematikçilerin gösterdiği yoldan 
ilerleyen sanatçılar, bilginler ve düşünürler, 
görmüşler ki Leonardo Da Vinci’nin Mona 
Lisa tablosu ile bir koçun boynuzları; 
Atina’daki Parthenon ile parmağımızın 
boğumları ya da Mısır’daki Piramitler ile çam 
kozalağı, hatta DNA molekülü ile Beethoven’ın 
5’inci Senfonisi arasında bir ölçü benzerliği 
var. Evren, doğa ve sanatta karşımıza çıkan bu 
ortak özellik, “altın oran” olarak tanımlanıyor. 
Antik dönemden beri farkında olunan bu 

özellik, Öklid’in ortaya attığı bir soru üzerine 
matematikte incelenmeye başlanmış. Öklid 
şunu sormuş: İçinden bir kare çıkarıldığı 
zaman kalan dikdörtgende, kısa kenarının 
uzun kenarına oranı değişmeyen bir 
dikdörtgen var mı? Bilim diyor ki, “Evet, böyle 
bir dikdörtgen var ve bu dikdörtgene Altın 
Dikdörtgen adı veriliyor.”

Binlerce Yıldır Değişmeyen Uyum 
Evrendeki tüm varlıkların ve nesnelerin 
birbiriyle uyumlu olduğundan ve bu uyumun 
binlerce yıldır değişmediğinden yola çıkarak 
“Yaratıcı’nın Matematiği” olarak bilinen 
bağıntıya da “altın oran” deniyor. Tarihten 
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bu yana pek çok sanat dalında ve mimaride 
karşılaştığımız altın oran, basit bir kural 
üzerine oturuyor. Çok basit ve anlaşılır 
tanımıyla altın oran; bir uzunluğu ikiye 
böldüğünüzde kısa parçanın uzun parçaya 
olan oranıyla, uzun parçanın bütüne olan 
oranının aynı olması anlamını taşıyor. Bu 
anlatımda çıkan oran ise 1,618888(...). Evrenin 
var oluşundan beri bütün varlıklarda bu 
rakama karşılık gelen bu oran bulunuyor.  

İlk olarak kim tarafından keşfedildiği 
bilinmeyen altın oran tanımı, Fibonacci 
Sayıları olarak da kabul ediliyor. Fakat 
aslına bakılırsa kullanımı Fibonacci’den 
önceye gidiyor. Mısırlıların ve Yunanlıların 
bu oran üzerine yaptıkları çalışmalar var. 
Öklid’in de M.Ö. 300’lü yıllarda kaleme 
aldığı “Elementler” tezinde, altın orana 
gönderme yaptığı biliniyor. Mısır’daki Keops 
Piramidi’nden, Leonardo Da Vinci’nin Mona 
Lisa tablosuna varıncaya kadar pek çok önemli 
eserde aynı sayıyı görüyoruz. Orta Çağ’ın 
en ünlü matematikçisi olan İtalyan kökenli 
Leonardo Fibonacci, birbiri arasında ardışık 

ilişki ve olağanüstü bir oran bulunduğunu 
iddia ettiği, evrendeki kusursuz düzenle 
örtüşen sayıları keşfetmesi nedeniyle, altın 
oran aynı zamanda adının ilk iki harfiyle, “Fi” 
sayısı olarak da anılıyor. 

Fibonacci Sayıları
Fibonacci sayılarının özelliği, oldukça ilginç. 
Her sayının kendinden öncekiyle toplanması 
sonucu oluşan bir sayı dizisi ortaya koyuyor, 
bu şekilde devam eden bu dizide sayılar 
birbirleriyle oranlandığında altın oran ortaya 
çıkıyor, yani bir sayı kendisinden önceki sayıya 
bölündüğünde giderek altın orana yaklaşan 
bir dizi elde ediliyor. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 
2584, ... Fibonacci sayı dizisindeki sayıların 
birbirleriyle oranı olan ve altın oran denilen 
1,618 sayısı ise doğada, sanatta ve hayatın her 
alanında görülen ve estetik ile bağdaştırılan 
bir sayı olarak biliniyor.
Kaynaklar: 
http://www.bilgicik.com/yazi/altin-oran-evrenin-
matematigi/
http://www.altinoran.org/insan_vucudu.html

İnsan Bedeninde,  
Altın Oran
İnsan vücudunun da altın orana 
karşılık geldiği düşünülüyor. Pek 
çok bilim insanı, özellikle yüz 
ve uzuvlara bakıldığında altın 
oranın rahatlıkla görülebileceğini 
belirtiyor. İnsan vücudunda altın 
orana verilebilecek ilk örnek göbek 
ile ayak arasındaki mesafe… 
Göbek ile ayak arasındaki mesafe 
1 birim olarak kabul edildiğinde, 
insan boyu 1,618’e denk geliyor. 
Bunun yanı sıra diğer bazı altın 
oranlar şöyle:
• Parmak ucu, dirsek arası
• Omuz hizasından baş ucuna 
olan mesafe
• Göbek ve baş ucu mesafesi
• Göbek ve diz arasındaki mesafe
• Diz ve göbek arasındaki mesafe

İnsan vücudunda varlığı gösterilen 
en popüler altın oran noktalarından 
biri de yüzümüz. Güzellik ve estetik 
anlayışının göreceli olduğunu 
düşünürsek, aklınıza “Çirkin 
olduğunu düşündüğümüz bir 
yüz, altın orana uygunsa, bu, o 
yüzün güzel olduğu anlamına mı 
geliyor?” sorusu gelebilir. Ancak 
unutulmaması gereken bir şey var, 
o da bu oranlamanın bilim insanları 
ve sanatkarların kabul ettiği “ideal 
bir insan yüzünü" tanımladığı. 
Örnek vermek gerekirse; üst 
çenedeki ön iki dişin enlerinin 
toplamının boylarına oranı, altın 
oranı veriyor. İlk dişin genişliğinin 
merkezden ikinci dişe oranı da altın 
orana dayanıyor. Bunların dışında 
insan yüzünde yer alan diğer bazı 
altın oranlar ise şöyle: 
• Yüzün boyu / Yüzün genişliği
• Dudak-kaşların birleşim yeri  
arası / Burun boyu
• Yüz boyu / Çene ucu-kaşların 
birleşim yeri arası 
• Ağız boyu / Burun genişliği 
• Burun genişliği / Burun delikleri 
arası
• Göz bebekleri arası / Kaşlar 
arası

Çok basit ve anlaşılır 
tanımıyla altın oran; 
bir uzunluğu ikiye 

böldüğünüzde kısa 
parçanın uzun parçaya 

olan oranıyla, uzun 
parçanın bütüne olan 
oranının aynı olması 

anlamını taşıyor.
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Dijital dünyada firmalar için artık ürünlerinin tüm özelliklerini kullanıcılarına doğru kanallarla ve doğru 
anlatımlarla sunmak önemli. İyi tasarlanmış web siteleri ve sanal uygulamalar da bu noktada giderek 
daha çok öne çıkıyor. Ürün satışı yapılıyor olsa da olmasa da web sitelerinin kullanıcı odaklı olması ve 
hedef kitleye uygun dizayn edilmesi gerekiyor. Buradan hareketle son yıllarda karşımıza çıkan önemli 
konularda biri, “kullanıcı deneyimi” (UX - User Experience) oluyor. 

Dijital Çağın Popüleri 
Kullanıcı Deneyimi  

Son yılların en popüler konularından 
biri, “kullanıcı deneyimi…” Peki, 
nedir kullanıcı deneyimi? Kullanıcı 

deneyimi, bir kullanıcının bir servisi, 
bir ürünü ya da dijital bir uygulamayı 
kullanırken, onunla etkileşime girerken ve 
sonrasında deneyimlediği şeylerin bütünü 
anlamına geliyor. Kullanıcıya bu süreçte 
nasıl bir fayda sunulduğu, kullanıcının 
bu faydaya erişip erişemediği, bu sürecin 
ne kadar zorlu olduğu ve kullanıcının 
bu süreç yaşanırken ve sonrasında nasıl 
hissettiği ise kullanıcı deneyimini oluşturan 
bileşenler… Sürdürülebilir memnuniyetin 
yanı sıra uzun süreli değer algısı yaratmanın 
yolu ise kullanıcı deneyimi tasarımından 
geçiyor. Kullanıcı deneyimi tasarımı, yeni 

bir ürün ya da hizmet oluşturma sürecinde, 
tüketicinin beklentisini karşılamak adına 
atılan ilk adım. 

5 Önemli Bileşene Dikkat!
Bugün, kullanıcı deneyimini oluşturan 
5 temel bileşenden söz edebiliriz. Bu 
5 bileşen ise şöyle: Yararlılık, teknik 
yeterlilik, kullanılabilirlik, ikna edicilik 
ve grafik tasarım. Her bir kullanıcının 
ihtiyaçları ve ilgi alanları farklıdır. 
Ancak müşterilerinize etkili bir kullanıcı 
deneyimi yaşatmanın yolu, hedef kitlenize 
sağlayacağınız yararla bağlantılı. Yani 
online kanalınızın, web sitenizin hedef 
kitlenize ne ölçüde yarar sağladığıyla 

ilgili bir ölçütten söz ediyoruz. Kullanıcı 
deneyiminde bu durum “yararlılık” 
bileşenini anlatıyor. Ardından teknik 
yeterlilik bileşeni geliyor. Burada da yine 
web sitenizin ya da uygulamanızın düzgün 
çalışıp çalışmadığı konusu öne çıkıyor. 
Düzgün ve iyi çalışmayan web siteleri ve 
uygulamaları, kullanıcıları markadan ve 
sunulan ürünlerden uzaklaştırabiliyor. 
Servisin sık sık hata vermemesi ve mobil 
cihazlardan erişim sağlanabilmesi de bu 
noktada önem kazanıyor. Söz konusu 
kullanıcı deneyimi olunca elbette önemli 
hususlardan biri de kullanılabilirlik. 
Ancak burada kullanılabilirlik, online 
kanalın kullanıcılar için ne kadar kolay 
kavranabildiğiyle ilgili. Web siteniz veya 
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uygulamanız hedef kitlenize fayda sağlıyor 
olabilir, teknik anlamda da son derece yeterli 
olabilir, fakat karmaşık yapıdaysa ve kullanıcı 
kavrayış bakımından zorlanıyorsa bu yine 
sizin hanenize eksi puan yazdıracak bir durum 
oluyor. Bunların ardından devreye ikna 
edicilik giriyor. “Tüm bunları uyguladıktan 
sonra ikna edici olmuyor muyuz?” diye 
soruyorsanız, kullanıcı deneyiminde 
ikna edici olmanın karşılığı biraz farklı. 
Kullanıcı deneyimi kapsamında ikna edicilik 
dediğimizde, kullanıcılarınızı hedeflenen bir 
davranışa doğru yönlendirmedeki başarıdan 
söz ediliyor. Genel olarak karşılığını daha çok 
online satış sitelerinde bulan bir bileşen, ikna 
edicilik. Şöyle de tanımlayabiliriz, web sitenizi 
ya da uygulamanızı ziyaret eden bir ziyaretçiyi, 
potansiyel müşteriye dönüştürme başarısı... 
Son olarak grafik tasarım karşımıza geliyor. 
Burada da bütünsel anlamda kullanıcıya 
sunduğunuz deneyim ve hissettirdikleriniz 
önemli. Web sitesi tasarımları her kullanıcı 
üzerinde farklı etkiler bırakabiliyor. Bu 
nedenle web sitenizi tasarlarken farklı kişiler 
üzerinde, farklı etkiler uyandırabilecek bir 
tarzı benimsemeniz önem kazanıyor. 

Kullanıcı Deneyimi Ne İşe Yarıyor? 
İyi bir kullanıcı deneyimi tasarımı hem 
satışları hem de çevrimiçi dönüşleri arttırmada 
etkili oluyor. Kullanıcılarda marka algısını da 
geliştiren kullanıcı deneyimi tasarımı, arama 
motorlarında sıralamanızı yükseltmenize 

yardımcı oluyor. En önemli etkilerinden 
biri de aslına bakarsanız firmalara tasarruf 
olarak geri dönmesi. Modern dünyada bir iş 
alanı olarak gelişmesinde de etkili olan yönü, 
tasarruf sağlama yönü. Ürün ve hizmetlerini 
dijital alanda da sunan şirketler için kullanıcı 
deneyimi tasarımı karlılığı arttırıcı bir rol 
üstleniyor. Gilb Academy’nin bu alanda 
yaptığı bir çalışma mevcut; üstelik 1988 
yılında yapılmış olan bir çalışma. Bu çalışmaya 
göre bir dijital ürün geliştirme sürecinde 
kullanıcı deneyimleri için harcanan her 1 
pound, firmaya 10 ila 100 pound arasında 
geri dönüyor. Bu dönüşün ise iki temel sebebi 
bulunuyor. Birincisi, kullanıcı deneyiminin 
ürün geliştirme maliyetlerini düşürmesi, ikinci 
önemli sebebi ise iyi tasarlanmış bir kullanıcı 
deneyiminin elbette satışları arttırması. 

Kullanıcılar İçin İçerik Önemli 
Kullanıcı deneyimi sunduğunuz içerikle 
de doğrudan ilgili. Neyi, nasıl söylediğiniz, 
müşterilerinize nasıl bir aktarımda 
bulunduğunuz, onların deneyiminin 
önemli bir parçası. İçeriğin neden bu kadar 
önemli olduğuna gelirsek; içeriğiniz aynı 
zamanda müşterinize duyduğunuz saygıyı 
iletiyor. Günümüzde pek çok insan zamanla 
yarışıyor ve bu nedenle kullanıcılarınızın 
web sitenizde ya da dijital uygulamanızda 
boşa vakit harcadıkları hissine kapılmamaları 
gerekiyor. Bunu sağlamanın yolu hem özgün 
hem de işin özüne odaklanmış bir içerik 

oluşturmak… İçeriğinizde yazım hatalarının, 
anlatım bozuklularının olmaması önemli. 
Dilbilgisinin de kusursuz olması yine önem 
taşıyor. Aksi bir durumda kullanıcılar sizin 
özensiz olduğunuzu düşünebiliyorlar. Etkili ve 
doğrudan hedef kitleye odaklanan bir içerik, 
sadık müşteri yaratmanın en etkili yollarından 
biri olarak kabul ediliyor. Son olarak ise 
tutarlı olmanın öneminden bahsetmek 
gerekiyor. Kullanıcı memnuniyeti sağlamak 
için müşterilerinizle tutarlı bir iletişim içinde 
olmanız gerekiyor. Bunun temel adımı da 
etkili, ikna edici, anlaşılır, özgün ve samimi 
içerikler oluşturmak.

Püf Noktaları
Kullanıcı deneyimi tasarımı yapılırken size 
fayda sağlayacak püf noktalarına bir bakalım: 
• Öncelikle kullanıcılarınızın hedeflerine 
odaklanın. Bunun için hedef kitlenizin 
beklenti ve ihtiyaçlarını da iyi biliyor 
olmalısınız. 
• Kullanıcılarınızı web siteniz ya da dijital 
uygulamanız içerisinde rahat bir şekilde 
yönlendirmek istiyorsanız oldukça net, 
rahat anlaşılır ve kolay kullanılır bir site veya 
uygulama hazırlayın.
• Kullanıcılarınızı karmaşık yapılardan uzak 
tutun ve hangi işlemi gerçekleştirebileceklerini 
bilmelerini sağlayın. 
• Sitenizi ziyaret edenleri potansiyel müşteriye 
dönüştürmeye odaklanın.

Kullanıcılarınızı web siteniz 
ya da dijital uygulamanız 
içerisinde rahat bir şekilde 
yönlendirmek istiyorsanız 

oldukça net, rahat anlaşılır 
ve kolay kullanılır bir site 

veya uygulama hazırlayın.
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Sanayinin gelişmesinde önemli bir yeri olan Ar-Ge çalışmalarının, gelişmiş 
ülkelerde ekonomiye katkısı yadsınamayacak derecede büyük. Ar-Ge 
çalışmalarına yapılan yatırımlar arttıkça, rekabet gücünün etkisi de artıyor, 
böylece çalışmaların başarılı sonuçları buluşlarla taçlanıyor.

Ar-Ge Çalışmalarının  
Güzel Meyvesi Buluşların 
Korunma Yöntemleri:  
“Patent” ve “Faydalı Model”

Ülkemizde, patent hakları ilk olarak 
13 Mart 1879 tarihinde “İhtira Beratı 
Kanunu” düzenlenerek korunmuş ve 

27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 
Patent ve Faydalı Modellerin korunması 
hakkında 551 sayılı KHK düzenlenmesine 
kadar da yürürlükte kalmıştır. Son yıllarda 
yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, 10 
Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, 

6769 Sayılı Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile 
tüm Fikri ve Sınai Haklar tek kanun çatısı 
altında toplanarak, Tek Resmi Yetkili Kurum 
olan “Türk Patent ve Marka Kurumu” ile 
çalışmalarına devam ediyor. Peki, herkesin 
diline pelesenk olan “Buluş” nedir? 

Nasıl koruma sağlar? Koruma Süreleri ne 
kadardır? Biraz bu konulara değinelim. 

Buluş, en basit anlamıyla, “tekniğin bilinen 
durumunu aşmış olma durumudur.” Yani, 
mevcut teknik veri havuzunda, koruma talep 
edilecek ürün ya da tekniğin, daha önce 
bulunmamış, kullanılmamış, bilinmemiş 
olması anlamına geliyor. Buluş ortaya 
çıkarabilmek içinse, teknik bir soruna yine 
teknik bir çözüm bulunması şartı aranıyor. 
Buluşlar, “Patent” ve “Faydalı Model” diye 
adlandırdığımız belgeleme yöntemleriyle 
korunuyor. 

Bir buluşa patent belgesi alınabilmesi için, o 
buluşun üç temel kriteri bir arada taşıması 
gerekiyor. 
Bunlar, buluş basamağı, yenilik ve sanayiye 
uygulanabilirlik. 

Faydalı model olarak adlandırdığımız belgenin 
ise patent korumasından farklı olarak iki temel 
kriteri bir arada taşıması gerekiyor:  
Yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik. 

Uzun Araştırma Aşamaları
Patent ve Faydalı Model belge sistemlerinin 
koruma sürelerine bakacak olursak, Patent 

Pelin GEZERYEL 
Marka ve Patent Vekili

Bilirkişi-Öğretim Görevlisi
Gezeryel Fikri Haklar ve Danışmanlık 
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Günümüzde, dünya 
ekonomisine damgasını 

vuran şirketler ve 
topluluklar, bünyelerinde 

barındırdıkları IP 
portföyleriyle ve bu 

portföylerin en kıymetli 
varlığı olan buluşlarıyla 

anılıyorlar. Buluşlara 
yapılan yatırımlar, 

ekonomiye yön veriyor 
ve gelişmesine yardımcı 

oluyor. 

Belgesi, başvuru tarihi itibariyle toplamda 20 
yıllık bir koruma sağlarken, Faydalı Model 
Belgesi, başvuru tarihi itibariyle 10 yıllık bir 
koruma sağlıyor. Sistemin işleyişi bakımından, 
elbette ki Patent koruması Faydalı Model 
korumasına göre buluş içermesi sebebiyle, çok 
daha kapsamlı ve uzun araştırma ve inceleme 
aşamalarından geçiyor.  

Ar-Ge çalışmalarına önem veren kurum ve 
kuruluşların katma değerini arttıracak yegâne 
çıktıları buluşlardır. 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) her 
yıl açıkladığı sonuçlara göre, dünya genelinde 
en çok patent başvurusu yapan ülkelerde ilk 
5’te ABD’nin yanı sıra, Asya Ülkeleri olan 
Çin, Güney Kore ve Japonya’nın açık ara önde 
yer aldığı görülüyor. Türkiye’nin ise, patent 
başvurularında daha alt sıralarda olduğu, 
ancak önceki yıllara göre ilerleme kaydettiği 
görülüyor.  

Yenilikçi Düşünce,  
Ekonomiye Yön Verecek 
Günümüzde, dünya ekonomisine damgasını 
vuran şirketler ve topluluklar, bünyelerinde 
barındırdıkları IP portföyleriyle ve bu 
portföylerin en kıymetli varlığı olan 
buluşlarıyla anılıyorlar. Buluşlara yapılan 
yatırımlar, ekonomiye yön veriyor 
ve gelişmesine yardımcı oluyor. Ülke 
ekonomisinin ve ekonomiyi ayakta tutan 
sanayi ve işletmelerin geleceği şekillendirmesi 
ve kalkındırması, ancak teknolojiye ve bilime 
yapılan yatırımlarla ve bunların çıktıları olan 
buluşlara imza atarak gerçekleşebilir. 
Ülkemizde de Yeni Sınai Mülkiyet Kanunuyla 
yenilikçi düşünce, çalışma hayatının her 
alanında kendini göstererek ve işletmelerin 
Ar-Ge çalışmalarının güzel meyvesi olan 
buluşların sayıları gün geçtikçe artarak 
ekonomiye yön verecek ve global ekonomide 
yerini sağlamlaştıracak.
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Günümüz iş dünyasında sürdürülebilir başarı elde etmenin yolu, iş modelleri ve pazarlama stratejilerinden 
geçiyor. Başarılı, dünyada kabul edilir bir marka olmak ve hem rekabet üstünlüğü hem de pazarda 
kalıcılığı sağlamak adına şirketlerin “sürdürülebilir” yaklaşımları benimsemeleri ve bu yaklaşımları bir 
kurum kültürü haline dönüştürmeleri gerekiyor. 

Gelecek İçin
Sürdürülebilir İş Modelleri 

Günümüz dünyasının pazarlama 
yaklaşımları, geçmişin klasik 
pazarlama modellerinden oldukça 

farklı. Klasik yaklaşımda pazarlama faaliyetleri 
markaların pazarda tutunmak adına 
geliştirdikleri stratejiler üzerinden giderken, 
modern çağda teknolojinin gelişmesi ve 
globalleşmeyle birlikte bu stratejilerde bir 
yenileme yapmak gerekiyor. Bu noktada 
karşımıza “sürdürülebilirlik” kavramı ve çağın 
pazarlama modeli olarak da sürdürülebilir 
pazarlama kavramı çıkıyor. Sürdürülebilirlik 
bütünsel anlamıyla, ekonomik büyüme ve 

refah seviyesini yükseltme çabaları, çevreyi 
ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam 
kalitesinin korunması yöntemi anlamını 
taşıyor.

Çok değil bundan belki de 15-20 sene 
öncesine kadar “pazarlama” var olan bir 
ürün ve hizmeti müşterilere sunarak 
satmak anlamına geliyordu. Bugünse 
pazarlama dediğimizde var olan ve aslında 
satışı yapılan ürünlerin her geçen gün 
müşterilerin ihtiyaçları ve pazarın beklentileri 

doğrultusunda yenilenerek yeniden sunulması 
anlamına geliyor. Bu da bir ürünün tasarım 
düşüncesinden tasarlanmasına, seçilen üretim 
proseslerinden ambalajına, taşınmasından 
satışına kadar olan tüm faaliyetleri kapsıyor. 
Öte yandan, bugün pazarlamanın hızlı 
ürün geliştirerek, yeniliklerin pazara 
çok hızlı sunulması gibi önemli bir işlevi 
bulunuyor. Bu çerçevede değerlendirildiğinde 
teknoloji şirketleri sürdürülebilir pazarlama 
stratejilerini son derece iyi uygulayan 
şirketler olarak görülebilir. Bunu, bugün 
herkesin kullandığı akıllı cihazlar üzerinden 
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örneklemek mümkün. Baktığımızda, daha 
çok yeni satın aldığımız bir akıllı cep telefonu 
veya bir tablet, üzerinden 1 yıl bile geçmeden 
alt model olarak kalıyor. Ürününü satışa 
sunan marka, kullanıcılarını takip ediyor, 
beklentilerini analiz ediyor ve hali hazırda 
satışta olan ürününe neler ekleyebileceğini 
Ar-Ge çalışmaları yaparak belirliyor. Hedef 
kitlesine, eklediği yenilikler, farklı ve daha 
üstün özelliklerle, ürününü bir kez daha 
satıyor. 

Sürdürülebilir  
Pazarlamanın Temeli,  
Değer Yaratma 
İş dünyasında, hizmet ve ürün sunulan sektör 
her ne olursa olsun, sürdürülebilir bir başarı 
yakalamanın en temel yolu müşteri yaratmak. 
Müşteri yoksa, satışa sunulan ürün ve hizmet, 
bir anlam ifade etmiyor. Beklenti ve ihtiyaçları 
her geçen gün değişen müşterilerse bugün 
kullanacakları ürünlerde belli değerler arıyor. 
Fiyattan daha çok ürünün estetik, fonksiyonel 
olması ve aslında tekrar satın alma kararının 
verilebilmesi için yeni bir şeyler söylüyor 
olması son derece önemli. 

Kurum Kültürü Olarak 
Sürdürülebilirlik 
Modern çağ, iş dünyasını, her geçen gün 
yeni iş modelleri geliştirmeye zorluyor. 
Bu çerçevede bakıldığında şirketler için 
büyümenin altın anahtarı “kurumsal 
sürdürülebilirlik.” Bu da şu demek; risk 
ve faktörleri iyi bir şekilde yöneterek, 
uzun vadeli başarı yakalamak amacıyla 
ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan kurumsal 
yönetim ilkeleri belirlemek ve bunları şirket 
faaliyetlerine uyarlayabilmek. Şirketler, 
ancak bu sayede ürün ve hizmet kalitelerinde 
artış yakalayabiliyor, müşteri memnuniyeti 
sağlayabiliyor, karlılıklarını arttırabiliyor ve 
yeni pazarlarda yer alabiliyorlar. 

İş Dünyasında Yeşil Yakalılar 
Sürdürülebilirlik bugün bütünsel anlamıyla 
birlikte değerlendirilerek her alanda 
öne çıkıyor. Yeşil marka yaratmak da 
sürdürülebilirlik yaklaşımlarının getirdiği 
konulardan biri… Yeşil marka yaratılırken 
ürün veya hizmetin yaşam döngüsü, çevresel, 
sosyal, kaynak kullanımı bakımından olumsuz 

etkilerinin azaltılması ve hatta tamamen 
giderilmesi bekleniyor. Yeşil büyüme ise 
şirketlerin, değişimi öncelikle kurum içinde 
gerçekleştirmeleriyle sağlanabiliyor. Bunun 
için tüm departmanlarda ve pozisyonlarda 
çalışanlarla birlikte hareket edilmesi 
önem kazanıyor. Çağımızın iş dünyasında 
yeşil marka olmada çalışanların rolü göz 
ardı edilemez. Bu da şimdiye kadar çok 
duyduğumuz mavi yakalı, beyaz yakalı diye 
tabir edilen çalışanların dışında yepyeni 
bir çalışan tanımını ortaya koyuyor: “Yeşil 
Yakalılar.” Çünkü kurum kültüründeki 
değişime liderlik edecek olanlar, onlar. Yeşil 
yakalılar, bugün yapılan iş veya pozisyondan 
bağımsız, sürdürülebilirlik değerlerini yaşam 
ve iş felsefesinin merkezine koyan çalışanlar 
olarak tanımlanıyor. 

Gelecek İçin Sürdürülebilir Tasarım
Yeşil marka yaratmak ve yeşil büyüme 
sağlamak isteyen şirketlerin hedef 
noktalarından biri de sürdürülebilir tasarımlar 
sunmak olmalı. Sürdürülebilir tasarımların 
temel prensipleri ise çevreye duyarlı ve 
saygılı olmaları ile yaşamsal kaynakları iyi 

Çağımızın iş dünyasında yeşil 
marka olmada çalışanların 

rolü göz ardı edilemez. Bu da 
şimdiye kadar çok duyduğumuz 
mavi yakalı, beyaz yakalı diye 

tabir edilen çalışanların dışında 
yepyeni bir çalışan tanımını ortaya 

koyuyor: “Yeşil Yakalılar.”
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yönde tüketmeleri. İnsanlığın yerleşik tarıma 
geçmesiyle ticari faaliyetler de başladı. Bu 
durum, üretimin yaşamsal önemini ortaya 
koydu. Daha çok üretim yapılmasının yanında 
ürün çeşitliliği de tarih boyunca giderek 
arttı ve ihtiyaçların ötesine taşındı. Tarım 
devriminin ardından yaşanan sanayi devrimi, 
ardından nüfus hareketlilikleri ve kırsaldan 
kente doğru evrilen yaşam tarzları ihtiyaçları, 
beklentileri ve tüketim kültürünü günden 
güne değiştirdi. Tüm bunlara bir de bilişim 
devrimi eklendi. Bilgisayar teknolojilerinin 
gelişmesi, internetin yaşamın vazgeçilmez 
bir parçası haline gelmesiyle, dünyanın diğer 
ucundaki ürünlere dahi ulaşabilen müşteriler, 
artık satın alacakları ürünlerin ihtiyaçlarını 
karşılamasının da ötesinde tasarım 
özelliklerini, fonksiyonelliğini ve estetik 
değerlerini de gözetmeye başladı. Küresel 
ekonomik düzende rekabet arttı, şartları 
ağırlaştı. Marka ve şirketler her geçen gün 
daha çok üretti, müşteriler de daha çok tüketti. 
Bu noktada son yıllarda tüm dünyayı ortak 
kaygılar sardı; enerji kaynaklarının tükenmesi, 
biyo-çeşitliliğin azalması, toprak verimindeki 
azalışın üretim alanlarını daraltması, 
küresel ısınma… Bunların sonucunda da 
her alanda ortaya tek bir ortak kavram çıktı: 
“Sürdürülebilirlik”. Peki, sürdürülebilirliğin 
tasarımla ilişkisi var mı? Elbette var! Hem de 

düşündüğünüzden çok fazla!  

Yaşam Kalitesini Korumak İçin 
Öncelikle sürdürülebilirlik kavramı tam 
olarak neyi açıklıyor, ona bir bakalım. 
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre, 
insanlık gelecek kuşakların gereksinimlerine 
cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, 
günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı 
sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip. 
Sürdürülebilirlik bütünsel anlamıyla, 
ekonomik büyüme ve refah seviyesini 
yükseltme çabaları, çevreyi ve yeryüzündeki 
tüm insanların yaşam kalitesinin korunması 
yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. 
Sürdürülebilir tasarımlar da çağımızda, bu 
noktada, son derece büyük önem kazanıyor. 
Sürdürülebilir tasarımların temel prensipleri, 
çevreye duyarlı ve saygılı olmaları ve yaşamsal 
kaynakları iyi yönde tüketmeleri. 

Sürdürülebilir ürün tasarımı denildiğinde 
anlaşılması gereken temel nokta; bu 
tasarımların insanların ihtiyaçlarını, 
ekosistemi zarara uğratmadan karşılıyor 
olması. Bu da ürün tasarım sürecinde çevresel 
duyarlılığın ön plana alınmasını zorunlu 

kılıyor. Çevre için tasarım ya da doğa ile 
uyumlu tasarımlar olarak da tanımlayabiliriz. 
Yani sürdürülebilir bir tasarım söz konusuysa, 
bir ürün tasarlanırken çevresel etkilerini 
gözetmek gerekiyor. Ürünün tasarım ve tabi 
sonrasında üretim sürecinde -bu noktada 
üretim yöntemlerini de tasarım aşamasında 
göz önünde tutmak önem kazanıyor- çevreye 
zararlı kimyasallar yaymaması, fazla enerji 
tüketmemesi, uzun ömürlü olması ve geri 
dönüşüm değeri bulunması gibi konular, 
bugün oldukça ön planda tutuluyor. Bir 
de “ürün yaşam döngüsü” var tabi. Ürün 
yaşam döngüsü, hammadde seçiminden 
bu hammaddenin kullanımına, üretimden 
ürünün paketlenmesine, nakliyesinden 
dağıtım, montaj ve ürünün bakımına kadar 
ürünlerle ilgili tüm süreçleri kapsayan bir 
kavram... Böyle geniş bir çerçeveyle ele 
alındığında günümüzde tasarımcıların ürünün 
yalnızca bir estetik değer taşıması kaygısından 
çok sürdürülebilir yaşama her açıdan sağladığı 
katkıyı da düşünmesi ve ürünleri bu düşünme 
biçiminden hareketle tasarlaması gerekiyor. 

Geri Dönüşüme Dikkat
Sürdürülebilir ürün tasarımında da 
uygulanması gereken stratejiler var. Bunların 
başında kullanılan hammaddenin yenilenebilir 

Sürdürülebilir ürün tasarımı 
denildiğinde anlaşılması 
gereken temel nokta; bu 
tasarımların insanların 
ihtiyaçlarını, ekosistemi 

zarara uğratmadan 
karşılıyor olması. Bu da ürün 
tasarım sürecinde çevresel 

duyarlılığın ön plana 
alınmasını zorunlu kılıyor. 
Çevre için tasarım ya da 

doğa ile uyumlu tasarımlar 
olarak da tanımlayabiliriz. 
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ve doğada bol miktarda bulunabilir olması 
geliyor. Doğal kaynaklardan maksimum 
ölçüde faydalanması, öte yandan toksik 
maddeleri de minimuma indirgemesi 
gerekiyor. Geri dönüştürülebilir malzeme 
kullanılması, bir başka sürdürülebilirlik 
değeri… Sürdürülebilir tasarımların olmazsa 
olmazlarından biri ise enerji tüketimini en aza 
indirmeleri.

Zamansız Tasarımlar 
Sürdürülebilirlik açısından tasarımları ele 
aldığımızda her şeyi çok hızlı tükettiğimiz 
günümüz dünyasında karşılaştığımız 
konulardan biri, moda akımlarının çok hızlı 
bir şekilde değişmesi… Bu hızlı değişim, satın 
alınan ürünlerin çok çabuk zamanın gerisinde 
kalmasına neden olabiliyor. İşte “sürdürülebilir 
tasarım” dediğimizde, “zamansızlık” kavramı 
burada öne çıkıyor. Tasarımcıların uzun 
vadeli ve geleceğe yönelik düşünerek tasarım 
fikri geliştirmeleri önemli. Kullanıcılara kısa 
sürede değerini yitirmeyen, daha uzun süreli 
kurgularla tasarlanmış ürünler sunmak, 
gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya 
bırakmanın önemli bir adımı. Öte yandan 
tasarımcıların malzeme seçiminde de özenli 
olmaları gerekiyor. Seçilen malzemelerde 
üretim metotlarının olumsuz çevresel etkiler 

yaratmaması, birincil hedef olmalı. 

“Sürdürülebilir Tüketimi ve  
Üretimi Sağlamak”
Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma hedefleri toplam 17 maddeden 
oluşuyor. 193 ülkenin imzasıyla kabul edilen 
bu maddeler arasında yer alan 12. madde ise 
“Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak”.  
12. maddenin kapsamında yer verilen ve 
tasarımla ilişkilendirilebilecek olan önemli 
başlıklardan bazıları şunlar: 
• Gelişmiş ülkelerin başı çekmesi ve bütün 
ülkelerin harekete geçmesiyle, gelişmekte 
olan ülkelerin kalkınma ve yetkinliklerini göz 
önünde bulundurarak Sürdürülebilir Tüketim 
ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’nın 
uygulanması. 
• Bir öncelik ya da ulusal politikalardaki bir 
hedef olarak sürdürülebilir tüketim ve üretimi 
(SCP) yaygınlaştıran ya da sürdürülebilir 
tüketim ve üretim SCP - Ulusal Eylem 
Planları'na sahip ülke sayısı.
• 2030’a kadar doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetiminin ve etkin 
kullanımının sağlanması.
• 2020’ye kadar üzerinde anlaşmaya varılan 

uluslararası çerçevelere uygun olarak 
kimyasalların ve tüm atıkların yaşam 
döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam 
biçimde yönetimlerinin sağlanması ve bu 
kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirgemek için havaya, suya ve toprağa 
karışmalarının önemli ölçüde azaltılması.
• 2030’a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm 
ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin 
önemli ölçüde azaltılması.
• Ulusal geri dönüşüm oranı, geri 
dönüştürülmüş materyal ton miktarı…
• 2030’a kadar her yerde herkesin 
sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve 
farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum 
içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına 
alınması.
• Gelişmekte olan ülkelerin daha 
sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına 
yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik 
kapasitelerini güçlendirme konusunda 
desteklenmeleri.
• Gelişmekte olan ülkelere sürdürülebilir 
tüketim, üretim ve çevreye uyumlu 
teknolojiler için araştırma ve geliştirme 
alanında yapılan yardım miktarı.

Sürdürülebilir 
tasarımların olmazsa 
olmazlarından biri, 

enerji tüketimini en aza 
indirmeleri.
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Şirketlerin başarılarında “liderlik”, önemli bir faktör... Özellikle uzun yıllardır başarılı performansıyla 
dikkat çeken şirketlere şöyle bir baksanız, kurum kültürü içinde etkili bir liderlik geleneğinin sürdürüldüğünü 
görürsünüz. Bu konuda en sık sorulan sorulardan biri, doğuştan mı lider olunduğu yoksa liderliğin 
öğrenilebilir mi olduğu. Bu konuda farklı görüşler olabilir ancak bir gerçek var ki, şirketin başarı çizgisini 
sürdürmesinde ve kalıcı olmasında astlarıyla dengeli bir iletişim kurabilen, takım çalışmasına açık ve 
yenilikleri takip eden yöneticiler olmazsa olmaz... Bunu kurum kültürü olarak sindirmiş yapılar da hemen 
ayrışıyorlar. 

Uzun Vadeli Şirket Başarısında 
“Liderlik” Faktörü Öne Çıkıyor

Amerikalı İşletme İktisatçısı Peter F. 
Drucker’ın yüzlerce liderle hedefleri 
ve performansları hakkında görüşerek 

liderlik hakkında ulaştığı sonuçlara hiç göz 
atma şansınız oldu mu? Drucker’ın vardığı 
sonuçlarda öne çıkan önemli bir nokta var: 
“Doğuştan lider olan kişilerin sayısı çok 
azdır, bundan dolayı liderlik öğrenilebilir, 
öğrenilmelidir.”
Bu yaklaşımdan hareketle iyi liderle, etkili 
lideri tanımlamakta da fayda var elbette. 
İyi lider dediğimizde, yapılan görüşme ve 
araştırmalar dört temel özellik üzerinde 
duruyor. Öncelikle en basit tanımıyla lider, 
takip edilen, açtığı yoldan gidilen kişi 

anlamına geliyor. Öte yandan lider olmak için 
sevilen, hayran olunan biri olmak gerekmiyor. 
Liderler kendilerini takipçilerine de örnek 
oldukları davranışlarla belli ediyorlar. 
Dördüncü ve en önemli nokta ise liderlik, 
ayrıcalık veya para anlamına gelmiyor; liderlik 
daha fazla sorumluluk anlamına geliyor. 

Peki, etkili ya da diğer bir deyişle etkin 
lider olmak demek, ne demek? Etkin 
liderlerin en belirgin özelliklerinden 
biri, ne yapmak istediklerinden çok ne 
yapılması gerektiğiyle ilgileniyor olmalarıdır. 
Ardından ise bir farklılık yaratılması adına 
ne yapılması gerektiğine yoğunlaşmalarıdır. 

Organizasyonun misyon ve hedeflerinin 
ne olduğunu ön planda tutan etkin liderler, 
performans değerlendirmesi ve ortaya çıkan 
sonuçlarla nasıl bir değişim yaratıldığını 
da sorgulayan liderlerdir. Etkin liderler 
aynı zamanda astlarının güçlü yapılarından 
çekinmeyen kişilerdir, aksine bunu şirket 
başarısı için olumlu bulurlar ve her zaman 
kendilerine ayna tutarlar.  

Farkındalık Üçgeni
Etkili bir lider olmak için farkındalık 
üçgenini de özümsemek önem taşıyor. 
İçe dönük yoğunlaşmayı sağlamak, diğer 
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insanlara odaklanmak ve dış dünyayı takip 
etmek, önem taşıyor. Peki, ama neden? Eğer 
bir lider içe yoğunlaşmazsa içeride bir denge 
kurmayı ve düzen oturtmayı başaramaz. Diğer 
insanlara odaklanmayan bir yönetim anlayışını 
benimserse farklılıklara gözünü kapamış olur ve 
kendi dışındaki gelişmelerden de bihaber kalır, 
eğer dış dünyaya yoğunlaşmazsa da beklenmedik 
durumlarla karşılaşabilir ve çözümsüz kalır ya da 
çözüm sunmakta gecikebilir. Bu üçünü birden 
yapabilen bir lider, farkındalık üçgeni çerçevesinde 
hareket edebilen etkili bir lider konumuna gelir. 

Lider Kalmak Neden  
Eskisinden Daha Zor? 
Günümüz dünyasında lider olmak da lider 
kalmak da kolay değil. Bunun en temel sebebi, 
iş dünyasındaki koşulların değişmiş olması. 
Globalleşen dünyada, çeşitlenen ve daha da 
karmaşıklaşan iş modellerini bilmek, sürekli 
öğrenmek ve uygulamak gerekiyor. Günün yeni 
liderleri, artık otoriter tavırlarından vazgeçmek 
durumundalar ve daha yapıcı, açık iletişimde 
oldukları ilişki biçimleri kurmak durumundalar. 
Kuşakların etkisi de bu değişimde öncü bir 
rol oynuyor. Bugün özellikle ara kademe 
pozisyonlarda yer alan Y Kuşağı temsilcileri, 
liderleri bu değişim ve gelişimde zorluyor. Daha 
doğrusu itici bir güç oluşturuyorlar. Çoğu şirket, 
genel olarak liderliğin sonsuz bir öğrenme, gelişme 
ve keşfetme süreci olduğunda hemfikir. Öncelerde 
kalıplaşmış olan “Lider olunmaz, lider doğulur” 
anlayışı, bugün geçerliliğini korumuyor. İnsan 
kaynakları uzmanları ve akademisyenlere göre 
kişiyi adım adım liderliğe taşıyacak son derece 
fazla yardımcı etken var. İyi bir lider olmak için 

mentorluk ve koçluk çalışmalarını içeren kapsamlı 
eğitimler, kişisel gelişim ve de dijital devrimi takip 
etmek çok etkili. 

Çalışanlara Karşı Açık Olmak 
Bugün iyi ve etkili lider tanımları içerisinde en 
çok karşılaşılan konulardan biri “çalışanlarla açık 
bir iletişim kurma becerisi ya da özeni.” Böylelikle 
şirket içi şeffaflığı sağlamak mümkün oluyor. Aksi 
bir durumda korku faktörü devreye giren bir 
çalışan, düşüncelerini ifade etmekte zorlanabiliyor. 
Zincirleme etkiyle bu da çoğu zaman önemli ve 
gerekli birtakım bilgileri üstüne aktarmamasına 
yol açıyor. Kısa vadede bu da şirket başarısında 
olumsuz etkide bulunabilecek sonuçlara vesile 
olabiliyor. 
Çalışanlara yakın olmak da bir lider için önemli 
olmalı. Yalnızca açık bir iletişim kurmakla 
yetinmemek gerek. Bu noktada bir liderin 
çalışanlarıyla aynı katta bulunmasının önemini 
ortaya koyan araştırmalar var. Harvard Business 
Review Türkiye’de yayımlanan bir makalede şöyle 
bir örnekten söz ediliyor: “Fortune 500’de yer 
alan ABD merkezli bir sigorta şirketinin çağrı 
merkezinde, insanlara ilgi gösteren ve sorunları 
dile getirdiklerinde aksiyon almaya gayret eden, 
sevilen bir yönetici vardı. Buna rağmen çalışanlar 
sorunlara, etkinliği arttırmaya ve çapraz satış 
yapmaya yönelik fikirlerini ona aktarmaktan 
çekiniyorlardı. Neden böyle yapıyorlardı? Çünkü 
ofisi başka bir kattaydı ve ona ulaşmak için dört 
adet kapalı kapıyı geçmek ve üç sekreteri aşmak 
gerekiyordu. Altında çalışan yüzlerce elemanı 
neredeyse hiç yüzünü görmemişti, bu nedenle de 
ona yaklaşmaları kolay olmuyordu.”

Aile 
Şirketlerindeki 
Derin İkilem
Liderlik konusu, özellikle aile 
şirketlerinde sürdürülebilirliği 
sağlama açısından birtakım 
ikilemler yaratıyor. Birkaç 
kuşak boyunca aile bireyleri 
tarafından yönetilen 
şirketlerin kimilerinde bu 
gelenek sürerken, kimilerinde 
ikinci veya üçüncü kuşak 
temsilciler farklı iş kollarına 
yönelmek isteyebiliyor veya 
tam tersi bir durumla karşı 
karşıya kalınarak, yetenekleri 
o şirketin iş yapış süreçlerini 
karşılamayabiliyor. Bu da 
aile şirketlerini geleceğin 
liderini bulma konusunda bir 
kaosa sürüklüyor. Burada 
üzerinde durulması gereken 
nokta, amaç şirket başarısının 
devamlılığını sağlamaksa, 
bu konuda şirket için doğru 
ve etkili kararı almaktan 
çekinmemek olmalı. Yani 
iyi bir yönetim modeli 
için aile içinden başarılı 
olabileceğine emin olunan bir 
lider seçilebilirken, böyle bir 
kişinin olmadığı durumlarda 
dışarıdan yönetici seçmek 
daha etkili sonuçlar verebilir. 
Asıl önemli olan, üst düzey 
pozisyonlar için doğru kişinin 
gerçekten kim olacağını 
belirleyebilmek. Bunun için 
çalışanların yetenekleri 
değerlendirilmeli, şirket 
potansiyeli ve şirket içi 
değerler dikkate alınmalı. 
Bu konuda unutulmaması 
gerekenlerden biri de şu: 
Günümüzde en iyi aile 
şirketlerinin, gelecekteki 
liderlerini en baştan tespit 
edip her anlamda onlara 
yatırım yapanlar olduğu. 
Üstelik gelecek için tespit 
edilen kişinin kuzen, 
yeğen ya da torun olması 
gerekmiyor.

Etkin liderler astlarının güçlü 
yapılarından çekinmeyen 

kişilerdir, aksine bunu şirket 
başarısı için olumlu bulurlar 
ve her zaman kendilerine 

ayna tutarlar.  
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