
farkındalıkMAKSDER

2 MAKSDER Aktüel Bahar 2017



içindekilerMAKSDER

02 Haberler
MAKSDER ve MSGSÜ   
Proje Öğrencilerini  
Ödüllendirdi

04 Satış
Uluslararası Pazarlarda “B2B 
Satış” Rekabette Avantaj Sağlıyor

08 Pazarlama
GLOKALİZASYON 
“Küresel Düşün, Yerel Hareket Et” 

10 İnsan Kaynakları
Y Kuşağı İş Dünyasında 
Patron Olmaya Geliyor

14 Gündem
Endüstri Tarihine 
Kısa Bir Yolculuk

16 Gündem
Endüstri 4.0 ile 
Düşük Maliyet, Yüksek Verim

18 Röportaj
Mete Mordağ: “Tasarım, kullanıcı 
ve markaları birbirine bağlayan 
önemli bir köprüdür”

22 Pazarlama
Pazarlamada Yeni Trend 
Omnichanel

26 Tasarım
Tasarım Odaklı Düşünme ile 
Artan Tasarım Gücü  

28 İletişim
Görmek, Duymak ve Anlamak  
İçin EMPATİ Kurun

24 Markalaşma
Sınai Mülkiyet Kanunu ve   
Tasarımların Korunması 

30 Yaşam Koçu
Başarı İçin Stresi Yönetin

04 08

02

24

2630

14



1Yaz 2017 MAKSDER Aktüel

www.maksder.orgsunuşMAKSDER

MAKSDER AKTÜEL
Yaz 2017 - Sayı: 4

MAKSDER 
Adına İmtiyaz Sahibi
Tekin Çınar

Genel Yayın Yönetmeni
Levent Güçsav
iletisim@maksder.org

Yayın Kurulu
Gökhan Kocabaş
Selçuk İnal
Özcan Gönülkırmaz
Mehmet Sarıalp

Yazı İşleri
Hünkar Sibel Görel
Bikem Öğünç
Aliye Sema

Grafik Tasarım
Engin Görel

Yayına Hazırlık

www.medyapan.com
(0212) 438 67 62
bilgi@medyapan.com

Renkayrım/Baskı ve Cilt 
Silivri Onur Matbaa

Basım Tarihi: 1 Temmuz 2017
Yayın Türü: Yerel Süreli

Yönetim Yeri  
MAKSDER - Mobilya Aksesuar 
Sanayicileri Derneği
Cumhuriyet Mahallesi, 1992. Sokak, 
No: 16, Vetro City, Kat: 6, D: 155-
156, Beylikdüzü / E5 Mevki-İstanbul
Tel: 0212 255 70 54
www.maksder.org

Hayatımızın her alanında, kullandığımız ürünlerde hepimiz mutlaka bir tasarım değeri 
arıyoruz. Bu tasarım değerinin içinde ürünün estetik yapısı, ergonomik olması ve elbette 
kullanıcı olan bizlerin ihtiyaçlarına da cevap vermesi oldukça önemli. Bu bakımdan her daim 
gençlerimizin önünü açan ve tasarımcı adaylarının gelecekte dünyamıza neler katacağını 
bizlere gösteren projeler, yarışmalar ve etkinlikler düzenliyoruz, düzenlemeye de devam 
edeceğiz.

Son olarak MAKSDER ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile 
Endüstriyel Ürün Tasarımı Bölümü’nden proje öğrencileri arasında düzenlediğimiz 
tasarım yarışmasını sonuçlandırdık. 80 tasarım arasından seçim yapmakta zorlandığımızı 
rahatlıkla söyleyebilirim. Gençlerimizde bu ışığı görmekten dolayı son derece mutluyum. 
İlk üç projenin haricinde, 5 tane de mansiyon ödülü verdiğimiz yarışmamızın konusu, bir 
kullanım çevresi için özgün kapı-pencere kolu veya benzeri mobilya kapaklarının tutma 
kolunun tasarlanmasıydı. Bugün kullanıcı deneyiminin ne kadar önemli olduğu bilinciyle 
tasarımlarını gerçekleştiren ve estetik oldukları kadar hayata değer katan fonksiyonlara 
da sahip tasarımlarla bizleri buluşturan gençlerimize gelecekte bu başarılarının devamını 
diliyorum. Bu yarışmaları, özellikle tasarımcı adayı olan gençlerimizin gerçek hayattan 
ürünlerle tanışması ve elbette üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmesi adına da çok 
önemli buluyorum.   

Değerli okurlarımız, MAKSDER Aktüel’in yeni sayısında sizler için iş yaşamınızda 
sürdürülebilirliği sağlayabilmeniz adına çok önemli içerikler hazırladık. Günümüz dünyası 
sizin de bildiğiniz gibi “küresel düşün, yerel hareket et dünyası.” Yani dünya artık giderek 
glokalleşiyor. Bir strateji olarak glokalizasyonu uygulamanın önemine değindiğimiz yeni 
sayımızda aynı zamanda sizlere, uluslararası pazarlarda kalıcı olabilmenin yollarından olan 
B2B Satış ve Omnichannel Pazarlama hakkında da bilgi veriyoruz. Öte yandan, günümüz 
dünyasında patron koltuğunda oturan Y Kuşağının iş süreçlerimize sağladığı artıları anlattık. 
Endüstri tarihine kısa bir yolculuk yaparak bugünün trend konusu olan endüstri 4.0’ı da 
masaya yatırdık. MAKSDER Aktüel, Akademisyen Ceyda Maden’den Dr. Engin Ayçiçek ve 
Tasarımcı Mete Mordağ’a varan bilgilendirici röportajlarla yine çok dolu ve renkli... 

Son olarak, Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz’in 10 Ocak 
2017’de resmen yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu hakkında kaleme aldığı yazının 
hepimiz için son derece önemli olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. 

Verimli bir yaz geçirmenizi dilerim.

Saygılarımla.

MAKSDER  
Yönetim Kurulu Başkanı

Tekin Çınar

Saygıdeğer Üyelerimiz ve 
Sektörümüzün Çok Kıymetli  
Temsilcileri,
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Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
(MSGSÜ) iş birliği ile MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü proje öğrencileri arasında düzenlenen 
tasarım yarışması sonuçlandı. Sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmanın 
kazananlarına ödülleri, 13 Haziran’da, MSGSÜ’de teslim edildi. 

MAKSDER ve MSGSÜ  
Proje Öğrencilerini Ödüllendirdi 

MAKSDER ve MSGSÜ iş birliği ile 
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 
proje öğrencileri arasında düzenlenen 

yarışmanın sonuçları 13 Haziran tarihinde 
MSGSÜ’de açıklandı. 80 tasarım arasından 
yapılan seçimde birinciye 2.000 TL, ikinciye 
1.000 TL ve üçüncüye ise 500 TL ödül verildi. 5 
kişiye mansiyon ödülü verilen yarışmanın amacı 
üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve 
tasarım öğrencilerini sektörle tanıştırmaktı. 
Konusu, bir kullanım çevresi için özgün kapı/
pencere kolu veya benzeri mobilya kapaklarının 
tutma kolu tasarlanması olan yarışmada 
birincilik ödülü, tasarladığı kapı koluyla Enes 

Gündoğdu’nun oldu. Dolap kapağı kulpu 
tasarımıyla ikincilik ödülünün sahibi Pelin 
Sezgin olurken, yine kapı kolu tasarımıyla Büşra 
Ulu üçüncülüğü kazandı. Ayşegül Dede, Sevde 
Gülenç, Hülya Hanlı, Umurcan Mengüç ve Bartu 
Mesireci ise tasarımlarıyla mansiyon ödülünü 
almaya hak kazandı. Yarışmanın seçici kurulunda 
MAKSDER yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar, 
Prof. Dr. Süha Erda, Doç. Dr. Ahmet Zeki Turan 
ve Arş. Gör. Ahmet Çetin Eyüp yer aldı. 
Kazanan öğrencilere ödülleri verilmeden önce 
kısa bir konuşma yapan MAKSDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Tekin Çınar, “Burada olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Öncelikle bu ortamda 

MAKSDER ve MSGSÜ iş 
birliği ile Endüstri Ürünleri 

Tasarımı Bölümü proje 
öğrencileri arasında 

düzenlenen yarışmanın 
sonuçları 13 Haziran 
tarihinde MSGSÜ’de 

açıklandı.

haberlerMAKSDER
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olma fırsatını yarattıkları için değerli hocalarımıza 
bir kez daha teşekkür ederim. Seçim yapmakta 
zorlandığımız çok güzel çalışmalarla karşılaştık. 
Ödül alan arkadaşların hepsinin ellerine sağlık; 
başarılarının devamını diliyorum” dedi. 

“Gelecek Görüyorum”
Tasarım yarışmasına katılan projelerde gelecek 
gördüğünü belirten Tekin Çınar ürünlerin 
üretilebilirliği ile ilgili olaraksa şunları söyledi: “Biz 
seçilen ürünlerin, üretilebilir olmasını da dikkate 
aldık. Birçoğu üretime girebilir. Bundan sonraki 
süreçte bu ürünleri üretebilecek ilgili üyelerimizle 
görüşmeler yapılacak. Bir bedel karşılığında 
anlaşmak koşuluyla üretim safhasına geçilebilir” 
diye konuştu. 
Bu tür yarışmaların önemine dikkat çeken Prof. 
Dr. Süha Erda ise şunları söyledi: “İki tane önemli 
noktası var. Öncelikle sanayi ile öğrencilerimizi 
buluşturuyoruz. İkinci olarak, öğrencilerimiz 
gerçek dünyadaki bir nesneyi tasarlamış oluyorlar. 
Yaptığımız bu çalışmaların çoğunluğu yenilikçi 
çalışmalardır, öncü çalışmalardır. Sektöre, öncülük 
yapacağına inanıyorum. Ama asıl önemlisi, sektörle 
öğrencinin tanışmasıdır. O yüzden bütün bu 
çalışmaları başarılı buluyorum.” 

1. Enes Gündoğdu: 
“Romatoid hastalarını 
düşündüm”
Tasarımı: Kapı Kolu
Özellikleri:  
• Ellerimizin dolu olduğu anlarda 
kapıyı daha kolay açabilmek için tutma 
bölümünün bastırılarak açılmasını sağlar.
• Yukarı doğru dönerek açılma seçeneği 
sayesinde çocukların zıplayarak 
açabilmesini sağlar.
• Kendi ekseninde çevrilerek kilitlenebilir.
• Kilitli olduğunu gösterebilmek için kırmızı 
ışık göstergeci var.

“Ürün elimiz doluyken dahi rahatlıkla kapı 
açabilmemizi sağlayan bir ürün. Buna 
göre bir tasarım yapmak istedim. Öte 
yandan Romatoid hastaları ve el titremesi 
sorunu yaşayanları da göz önünde 
bulundurdum. Onların da yine kapıları 
kolaylıkla açabileceğini düşünüyorum. 
Küçük bir de ışık ekledim. Kapının açık mı 
kilitli olduğunu gösteriyor. Mezun olduktan 
sonra ulaşım araçları alanında ilerlemeyi 
istiyorum.”

2. Pelin Sezgin: “Kullanıcı 
deneyiminden yola çıktım”
Tasarımı: Dolap Kapağı Kulpu
Özellikleri:
• Zevke ve mobilyanın rengine göre 
değişebilen kapak kulpunun yüzeyine 
mıknatıs ile yapışabilen, farklı 
seçeneklerdeki renk aparatı, kullanıcıya 
kişiselleştirme olanağı sunuyor. 
• Yüzeyden ayrılıp son konumdan kilitlenen 
askı aparatı var.
• Gece parlayan neon yapıya sahip renk 
çubuğu skalası bulunuyor.
• Giysileri ütüsünü bozmadan bir yerlere 
asma isteğimize karşılık, yüzeyden açılan 
ufak bir aparat ile kullanım kolaylığı 
sağlıyor.

“Ben 4 yıldır yurt odasında yaşıyorum. 
Kişisel dolabım küçük olduğu için, 
ütülediğim bir şeyi yerine koyduğum 
vakit kırışıyordu, ben de daha çok dolap 
kapaklarına asıyordum ama bu defa da 
çarpıyorlardı. Bunlardan yola çıktım. 
Aslında kendi ihtiyaçlarımdan yani kullanıcı 
deneyiminden hareket ettim. Onun dışında 
düz ve sade olmasından yanaydım. Zaten 

günümüz trendleri de daha çok buna 
yönelik.”

3. Büşra Ulu: “Estetik bir 
yaklaşımla çalıştım”
Tasarımı: Touch (Kapı Kolu) 
Özellikleri: 
• Ahşap kavrama yüzeyi şık bir görünüm 
sunuyor ve kavrayana kullanım kolaylığı 
sağlıyor. 

“Aslında görselliğe daha çok hitap etsin 
istedim. Salonlar ve oturma gruplarını 
hedef aldım. Daha estetik bir yaklaşımla 
çalıştım. Gelecekte de mobilya ve beyaz 
eşya alanında ilerlemeyi hedefliyorum.”
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B2B (business to business) işletmeler arası ticari ilişkiyi, B2C (business to customer) işletme ile son tüketici 
arasındaki ilişkiyi, C2C’de (customer to customer) daha ziyade son tüketiciler arasında olan ve özellikle 
dijitalleşmeyle sayısı artan internet platformlarıyla (Ebay gibi) hayatımıza giren ticari ilişkiyi tanımlıyor. 
Özellikle B2B’deki yapı, diğer ikisine göre daha çok farklılık gösteriyor. İşletmenin müşterisi son tüketici 
olmadığı için, daha doğrusu ürünü / servisi tekrar satacağı için müşteri ihtiyaçları da satın alma süreçleri 
de farklılık arz ediyor.

Uluslararası Pazarlarda “B2B Satış”
Rekabette Avantaj Sağlıyor 

Homburg & Partner yönetim 
danışmanlığı firmasında Türkiye 
İş Geliştirme Direktörü olarak 

çalışan ve şirketin Türkiye pazarındaki 
faaliyetlerinden sorumlu olan Dr. Başar 
Gider, Harvard Business Review’da çıkan 
yazılarının yanı sıra Bilgi Üniversitesi MBA 
okulunda pazar stratejisi, satış, pazarlama 
ve fiyatlandırma konularında ders veriyor 
ve konferanslara katılıyor. Son dönemde 
şirketiyle birlikte Türkiye çapında sektörel 

araştırmalar da gerçekleştirdiklerini belirten 
Başar Gider ile uluslararası pazarlarda B2B 
satışı ve B2B satış modelinin şirketlere 
sağladığı avantajları konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyalım, bize kendinizden 
ve profesyonel geçmişinizden bahseder 
misiniz?
Konya doğumluyum ve İzmir’de büyüdüm. 
Önce İzmir Bornova Anadolu Lisesi ardından 

da Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünü 
bitirerek Türkiye’deki eğitimimi tamamladım. 
Daha sonra burslu olarak önce iki sene 
Amerika’da (University of Massachusetts 
Amherst) akabinde de Almanya’da (RWTH 
Aachen University) kimya üzerine doktora 
yaptım. Bu süre zarfında akademik ve 
endüstriyel birçok R&D projesinde yer aldım 
ve de çalışmalarım Nature Nanotechnology 
gibi sayılı yayınlarda basıldı.
Doktora çalışmalarım bittiğinden bu yana 

Röportaj: BİKEM ÖĞÜNÇ
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yönetim danışmanlığı sektöründe, kimya 
başta olmak üzere B2B ağırlıklı endüstrilerde 
strateji, satış, pazarlama, organizasyon 
ve operasyon yönetimi konularında iş 
ortaklarımıza proje bazlı destek oluyorum. 
Çalıştığım proje konuları ve endüstrilerine 
örnek olarak; dünyanın en büyük kimya 
üreticilerinden biri ile yaptığımız global 
değer zinciri stratejisi projesi, öncü bir plastik 
ambalaj firması için satış organizasyonu 
gelişimi projesi, global bir sağlık firması 
için iş geliştirme alanlarının belirlenmesi ya 
da Alman bir IT firması için fiyatlandırma 
projelerini verebilirim. Yoğun olarak 
çalıştığım diğer sektörler de gene B2B’de yer 
alan otomotiv, makine ve inşaattır.

Şu anda neler yapıyorsunuz?
Son 3 senedir Homburg & Partner yönetim 
danışmanlığı firmasında Türkiye İş Geliştirme 
Direktörü olarak çalışıyorum ve şirketin 
Türkiye pazarındaki faaliyetlerinden 
sorumluyum. Homburg & Partner (http://
www.homburg-partner.com/en/), Pazar 
Stratejisi, Satış ve Fiyatlandırma konularına 

odaklanan ve uluslararası faaliyet gösteren 
bir yönetim danışmanlığı firması. Pazarlama 
uzmanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian 
Homburg tarafından 1997 yılında Almanya’da 
kuruldu. Homburg & Partner, bugün yedi 
farklı ülkedeki ofislerinde müşterilerine 
hizmet veriyor ve de 2015 yılı içerisinde 
İstanbul’da da bir ofis açtı. Bu süre zarfında 
Türkiye’nin sektörlerinde lider firmalarıyla 
ihracat pazarları başta olmak üzere Pazar 
Stratejisi, Satış ve Fiyatlandırma konularında 
stratejik önemi olan on beşten fazla projeye 
imza attık. Lider bir plastik ambalaj firması 
iş ortağımızla uluslararası hedef pazarlar için 
satış organizasyon gelişimi, tanınmış bir boya 
firması için pazara giriş stratejisi ve müşteri 
tanımlama, makine üreticisi için global hedef 
pazarların belirlenmesi, otomotiv firması için 
satış ve büyüme stratejisi projelerini Türk iş 
ortaklarımızla yaptığımız çalışmalara örnek 
olarak verebilirim.

İlk olarak ticarette B2C, C2C ve tabi B2B 
neyi ifade ediyor ve farkları nelerdir, 
anlatabilir misiniz bize?

Genelleme yapmam gerekirse B2B (business 
to business) işletmeler arası ticari ilişkiyi, B2C 
(business to customer) işletme ile son tüketici 
arasındaki ilişkiyi, C2C ise (customer to 
customer) daha ziyade son tüketiciler arasında 
olan ve özellikle dijitalleşmeyle sayısı artan 
internet platformlarıyla (Ebay gibi) hayatımıza 
giren ticari ilişkiyi tanımlıyor.
Özellikle B2B’deki yapı, diğer ikisine göre daha 
çok farklılık gösteriyor. İşletmenin müşterisi 
son tüketici olmadığı için, daha doğrusu 
ürünü / servisi tekrar satacağı için müşteri 
ihtiyaçları da satın alma süreçleri de farklılık 
arz ediyor. Ayrıca ticari işlemlerin ölçeği 
kıyasla çok daha büyük (toptan / perakende 
farkı şeklinde düşünülebilir). Bu temel farkı 
işletmenin tüm değer zincirine yansıttığınızı 
düşünün; satın almadan üretime, lojistiğe, 
satış ve pazarlamaya kadar her alanda buna 
uyumlu stratejiler, süreçler ve organizasyonel 
yapı geliştirmeniz gerekir ve rekabette ancak 
bu şekilde ayakta kalabilirsiniz.

B2B diğerlerine göre çok daha yeni sayılan 
bir ticaret modeli. Dinamikleri neler? 

"B2B’deki yapı, B2C ve C2C'ye 
göre daha çok farklılık gösteriyor. 
İşletmenin müşterisi son tüketici 

olmadığı için, daha doğrusu 
ürünü / servisi tekrar satacağı için 
müşteri ihtiyaçları da satın alma 
süreçleri de farklılık arz ediyor."
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Dünyadaki hacmi nedir?
B2B’nin bu temel farkından dolayı dinamikleri 
müşteri ihtiyaçlarına göre farklılaşmıştır. 
Takdir edersiniz ki işlem hacimlerinin büyük 
olması B2C’ye göre müşteri sayısının da 
kısıtlı olmasını gerektirir. Ayrıca müşteri 
dağılımları incelendiğinde daha az sayıda 
müşterinin, cironun önemli bir kısmını 
oluşturduğunu gözlemleyebiliriz. Son olarak 
da müşteri tarafında satın alma sürecinin çok 
daha karmaşık olmasıdır. Karmaşıklığın alt 
sınıflarına karar verici sayısının yüksekliği ya 
da karar aşamalarının çoklu olmasını örnek 
verebilirim.
Bunun satışa yansıması, iş geliştirme 
maliyetlerinin (her bir yeni müşteriyi 
kazanmak için gerekli maliyet) artmasıyla 
müşterilerin memnuniyetinin ve sadakatinin 
en yüksek şekilde muhafaza edilmesinin son 
derece önemli olmasıdır. B2B endüstrilerinde, 
alanlarında dünyanın lider şirketleri olan iş 
ortaklarımızla yaptığımız küresel projelerde 
müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin 
sistematik ölçümünün son derece önemli 
bir yer kapladığını söyleyebilirim. Bunların 
arttırılması için gereken önlemlerin 
belirlenmesi ve hayata geçirilmesi proje 

çıktılarına örnek verilebilir.
Aynı şekilde pazarlama tarafına olan 
yansımasında ise B2C’de mass marketing 
(kitlesel pazarlama) yaygın iken B2B’de 
satış ağı son derece büyük önem kazanıyor. 
Satış daha çok satış gücünün erişimi ve 
yetkinliğinin yüksekliğiyle doğru orantılıdır. 
Gene iş ortaklarımızla (hem global hem 
de Türk firmalarını düşünürsek) satış 
organizasyon gelişimi, satış ekibinin eğitimi, 
performans sistemlerinin düzenlenmesi 
gibi konularda gerçekleştirdiğimiz projeler, 
konunun B2B endüstrisindeki önemini 
gösteriyor. Bununla birlikte, B2B’deki 
gelişimi incelediğimizde ürün odaklı 
satıştan çözüm odaklı satışa ve de klasik 
pazarlama kanallarından dijital kanallara 
kayma olduğundan bahsedebiliriz. Gelişen 
teknolojilerle birlikte bu eğilimin artacağını 
düşünüyoruz. B2B’de yaptığımız araştırmalar 
da (Türkiye ve globalde) bunu destekler 
nitelikte.

B2B e-ticaret modeli nasıl işler?
Firmaların B2B’deki dijitalleşme sürecine, 
müşterilerini sistemlerine (özellikle de tedarik 

zinciri tarafında) entegre ederek başladığını 
gözlemledik. Burada entegre ERP sistemleri ve 
otomatize edilmiş talep / tedarik örnek olarak 
verilebilir. Misal Amerika’da B2B’de e-ticaret 
hakkında yapılan bir araştırma, müşterilerin 
artık yarıdan fazlasının online platformlar 
aracılığıyla sipariş verdiğini ve trendin de bu 
şekilde devam edeceğini gösteriyor. Bu mevcut 
B2B üretici-müşteri ilişkisi değişmeden benzer 
müşteri yolculuğunun sadece online ortama 
taşındığını gösteriyor. 
Kanımca, ileride B2B’deki üretici firmalar 
dijital platformlar kurarak distribütör 
sistemini ve konumunu temelden sarsacak iş 
modellerine doğru gidecekler. Hatta yapay 
zekânın şu anda Amerika ve Almanya’daki 
B2C’deki e-ticaret sitelerinde gözlemlediğimiz 
kullanımı B2B’de de yerini alarak, müşteri 
ihtiyaçları lojistik kısıtlamaları aşacak şekilde 
önceden öngörülecek ve insan müdahalesi 
olmayan otomatik sistemlerle devamlı olarak 
tedarik edilecek.

Uluslararası pazarlarda B2B satış yapmak 
ne gibi avantajlar sağlar?
Malumunuz küçük ölçekli firmalar da dahil 

"İleride B2B’deki üretici 
firmalar dijital platformlar 

kurarak distribütör sistemini 
ve konumunu temelden 
sarsacak iş modellerine 
doğru gidecekler. Hatta 
yapay zekânın şu anda 

Amerika ve Almanya’daki 
B2C’deki e-ticaret sitelerinde 
gözlemlediğimiz kullanımı 
B2B’de de yerini alarak, 
müşteri ihtiyaçları lojistik 

kısıtlamaları aşacak şekilde 
önceden öngörülecek ve 

insan müdahalesi olmayan 
otomatik sistemlerle 

devamlı olarak tedarik 
edilecek."
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Türk firmalarımız son yıllarda ciddi bir ihracat 
atılımı içindeler. Uluslararası pazarlarda 
satış yapmak firmaların ana pazarlarındaki 
gelişmelere karşı bağımlılıklarını azaltır. 
Özellikle olumsuz gelişmelerde rekabet 
avantajı getirir. Ayrıca satışlarınızı coğrafi 
olarak çeşitlendirmeniz hem risk dağılımı 
hem de fırsat yönetimi açısından avantaj 
getirir. Keza coğrafi anlamda pazarın cazibesi 
(misal pazar büyüklüğü, büyüme oranları) 
çeşitlilik gösterir. İhracata dayalı satış yapan 
firmalar kur dalgalanmalarından da daha az 
etkilenirler. Malumunuz Türkiye, petrol gibi 
hammadde girdilerinde dışa bağımlı olduğu 
için bu konu son derece önemli.
B2B özelinde ise (B2C ile temel olarak çok 
ayrışmamakla beraber) uluslararası pazarlara 
açılmayı başaran firmalarımızın ciddi bir 
büyüme içine girdiklerini söyleyebilirim. 
İş ortaklarımıza baktığım vakit, ürünlerini 
toptan (Örneğin, distribütör, satın alma 
birlikleri) ya da perakende (Örneğin inşaatta 
mağaza zincirleri, otomotivde filolar) 
kanallarda markalı ya da markasız olarak 
sattıklarını söyleyebilirim. 
Türk B2B firmalarının gelişimine baktığımızda 
da yakın coğrafya başta olmak üzere dinamik 

ve düzenlemelerin daha esnek olduğu 
pazarlarda etkinliğin mevcut olduğu, bununla 
beraber gelişmiş yakın (misal Avrupa) ya 
da uzak coğrafyalarda da atılım olduğunu 
gözlemliyoruz. Altını çizmek isterim ki bu 
yalnızca bir genellemedir. Nitekim yıllardır 
Avrupa’ya ya da Amerika’ya otomotiv parçası, 
endüstriyel filtre ya da inşaat malzemesi 
satan firmalarımız da mevcut. Bu firmaların 
gelişmişlik seviyelerindeki temel fark, satış 
organizasyonunda ve yerelleşmede kendini 
gösteriyor.

B2B modelini etkin kullanmak için neler 
yapılmalı?
Sorunuzun kısa cevabı: ‘Pazar odaklı 
stratejiler geliştirmek ve bunları doğru bir 
şekilde hayata geçirmek’. Ancak bu şekilde 
B2B’de müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayabilir 
ve etkin satış yapabiliriz. Peki bunu nasıl 
gerçekleştirebiliriz?
Öncelikle pazarı sistematik olarak dinleyerek 
kapsamlı stratejiler oluşturmak gerekiyor. 
Bunun için de şu konular önem arz ediyor:
a) Global hedef pazarların belirlenmesi
b) Hedef pazarlardaki bölge / ülke go-to-

market stratejileri (Pazarlama stratejileri, 
müşteri segmentasyonu, kanal yapısı, ürün 
odağı, düzenlemeler, satış organizasyonu 
& süreçlerinin tasarımı, değer zinciri 
pazarlaması, iş modeli gelişimi gibi)
c) Fiyatlandırma stratejisinin belirlenmesi
İkinci olaraksa, pazar stratejisinin hayata 
geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada ise, satış/iş 
geliştirme organizasyonunun kurulumu, satış/
pazarlama süreçlerinin oluşturulması ve yol 
haritası ve performans ölçümünün izlenmesi 
önemli.
B2B’de firmalarımız mutlaka pazar odaklı 
stratejiler kurmalı. Bunun için pazar bilgisini 
düzenli olarak toplayan, işleyen ve bu şekilde 
karar veren süreçler yaratmalı. Bu süreçler 
yukarıda bahsettiğim satış ve pazarlama 
araçlarının tasarımının temelidir ve ancak 
bu şekilde şirketlerimizi karlı bir büyümeye 
götürecek stratejiler oluşturabiliriz. İleride 
dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerle yeni iş 
modelleri B2B’de satış yapan firmaları da ciddi 
bir şekilde etkileyecektir. Yeni iş modelleri 
oluşacak, inovatif ürün ve servisler rekabeti 
daha çetin bir hale getirecektir. Bu zorlu 
rekabette ayakta kalmak için şimdiden strateji 
ve organizasyonumuzu hazır hale getirmeliyiz.

"Türk firmalarımız son yıllarda 
ciddi bir ihracat atılımı içindeler. 

Uluslararası pazarlarda 
satış yapmak firmaların ana 

pazarlarındaki gelişmelere karşı 
bağımlılıklarını azaltır. Özellikle 
olumsuz gelişmelerde rekabet 

avantajı getirir."
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Global ölçekte faaliyet gösteren işletmeler girdikleri ülke pazarlarında stratejilerini o ülke pazarlarına 
uyarlamak durumunda kalıyorlar ve buna da glokalizasyon ya da küyerelleşme deniyor. Glokal 
pazarlamada temel amaç, ana şirketin markasının kalitesini standart tutup yerel tüketim kalıplarını 
keşfetmesi ve bu ürünleri yine sunduğu yerel pazarın doğasına uydurması… Faaliyet gösterilen ülkelerin 
kültürleri, dini inanışları, değerleri, geleneksel tatları, dilleri, ekonomisi glokal ürünün tasarımını, fiyatını, 
dağıtımını ve tutundurmasını şekillendiren unsurlar arasında yer alıyor. 

GLOKALİZASYON 
“Küresel Düşün, Yerel Hareket Et”  

Çok uluslu işletmeler tarafından 
üretilen ürünlerin dünya çapında 
pazarlanması, "global pazarlama" 

kavramını ortaya çıkardı. Global 
pazarlama kapsamında tüm dünya benzer 
özelliklere sahip homojen bir pazar gibi ele 
alınıyor ve pazarlama stratejileri buna göre 
planlanıyor. Ancak, bölgeden bölgeye hatta 
ülkeden ülkeye önemli farklılıkların olması, 
hedef kitlelerin beklenti ve anlayışlarının 
farklılaşması nedeniyle global pazarlama 
çabalarının tam da arzu edilen sonuçları 
vermediği ortaya çıktı. Özellikle küresel 
ekonomik krizle birlikte dünya ticaretinde 
meydana gelen daralmalar, yeni pazarlara 
girerken söz konusu pazarın yapısal 
özelliklerini bilmenin yanı sıra o ülkenin 
kültürel değerlerinin, dil ve aile yapısının, 

yaşam tarzlarının ve tüketici davranışlarının 
da çok iyi çözümlenmesi gerektiğini 
gösterdi. Bu durumda global pazarlama 
stratejilerinin yetersiz kaldığı görüldü ve 
"küresel düşün, yerel hareket et" anlamına 
gelen "glokal pazarlama" anlayışı önemli bir 
seçenek olarak görülmeye başlandı. 

Yeni Stratejiler 
Globalleşme kavramı da aslında çok eski 
bir kavram değil. Dünya ekonomisinde 
1980’li yıllarda kullanılmaya başlanıyor bu 
kavram. O yıllarda ekonomiden siyasete, 
sosyal politikadan kültüre kadar hemen 
her alanda görülen değişimi ifade ediyor. 
Ve tabi beraberinde global pazarlama 
kavramı gelişiyor. Hızla ilerleyen teknoloji 

ve sanal dünya sayesinde dünyanın 
dört bir yanından istediği ürünlere 
ulaşabilen tüketiciler, şirketleri pazarlama 
yaklaşımlarında da global düşünmeye 
yöneltiyor. Bu çerçevede dünya pazarlarında 
boy göstermeyi hedefleyen büyük şirketler, 
insanların ortak özelliklerinden yola 
çıkarak ürün geliştirmeye yönelik yeni 
stratejiler geliştiriyorlar. Ancak global 
pazarlama bir kavram olarak ilk kez 
Theodore Levitt'in 1983 yılında yayınladığı 
"Globalization of Markets" adlı makalesiyle 
birlikte ciddi anlamda tartışmaya açılıyor. 
Levitt makalesinde, dünyanın insanların 
aynı ürünleri ve birbirine benzer yaşam 
tarzlarını arzuladıkları bir pazara 
dönüştüğünü ve insanların benzerliklerinin, 
farklılıklarından daha fazla olduğunu 
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ele alıyor ve bu nedenle dünyanın tek bir 
pazar gibi algılanması gerektiğini, ürün 
ve hizmetlerin ülke ve birey farklılıkları 
gözetilmeden üretilip pazarlanması gerektiğini 
belirtiyor. Bu eğilimin dayandığı temel 
mantık, her coğrafi pazar bölümünde ya da 
ülkede aynı istekleri duyan, benzer tatminler 
peşinde koşan ve benzer davranışları 
gösteren tüketicilerin varlığıdır, diyor; 
dolayısıyla tüketicilerin ihtiyacı, global kalite 
standartlarındaki mallarla karşılanabilir. Bu 
yaklaşım dünyada kabul görüyor ve bir süre 
pazarlama stratejileri bu yönde ilerliyor. Ta ki 
hayatımıza “glokalizasyon”, bir diğer deyişle 
“küyerelleşme” kavramı girene kadar.
Glokalizasyon kavramını gündeme getiren 
isim ise Kotler oluyor. Kotler, Levitt'in 
global pazarlama teorisine zıt bir görüşü 
savunuyor. Küresel markaların faaliyet 
gösterdikleri pazarlardaki hedef tüketicileri 
adına bir şeyi unuttuklarını söylüyor: “Kültür”. 
Yani Kotler önemlerine ve kararlılıklarına 
göre tüketici ihtiyaçlarını ve markaları 
farklılaştırmak gerektiğini, pazarlamanın 
tamamen bir farklılaşmadan ibaret olduğunu, 
bu farklılıkları yok saymanın, pazarlamanın 
temelini yok saymak olacağını söylüyor. 

21. Yüzyıl Başka Hiçbir Şey İstemiyor
Global pazarlar arasındaki farklılıklar, 
her ülke pazarına uygun tek tip stratejiler 
olamayacağını, farklı pazarlarda farklı 
stratejilerin kullanılabileceğini ortaya 

koyuyor. Bu açıdan, işletmeler girdikleri ülke 
pazarlarında stratejilerini o ülke pazarlarına 
uyarlamak durumunda kalıyorlar. Glokal 
pazarlamada temel amaç, şirketin markasının 
kalitesini standart tutup yerel tüketim 
kalıplarını keşfetmesi ve bu ürünleri yine 
sunduğu yerel pazarın doğasına uydurması… 
Faaliyet gösterilen ülkelerin kültürleri, dini 
inanışları, değerleri, geleneksel tatları, dilleri, 
ekonomisi glokal ürünün tasarımını, fiyatını, 
dağıtımını ve tutundurmasını şekillendiren 
unsurlar arasında yer alıyor. 
Glokalleşmenin önemini fark eden ve 
pazarlama stratejilerini bu anlayışa göre 
şekillendiren firmaların başında Coca Cola 
geliyor. Coca Cola, geleceğin kendi dışında 
şekillenmesine izin vermemiş, geleceğin ona 
gelmesini beklemeden kendisi ona gitmeyi 
tercih etmiş olan bir marka. Farklı pazarlarda 
farklı damak zevklerinin olduğunu keşfeden 
Coca Cola, her bir pazarda içecek tarifini 
değiştirdi ve kimi ülkelerde daha şekerli 
ürünleri piyasaya sürerken kimi ülkelerde 
şeker oranını azaltma yolunu seçti. Latin 
alfabesinden farklı alfabe kullanan ülkelerde 
ürün ambalajlarındaki "Coca Cola" yazısını ise 
yerel alfabeyle yazmaya başladı. Coca-Cola'nın 
CEO'su Daft, Financial Times'da durumu şu 
şekilde ifade etti; "Unutmamalıyız ki pazarlarla 
değil toplumlarla ticaret yapıyoruz. Gelecekte 
başarılı olacağız çünkü lokal farklılıkları 
anlayacak ve uyum sağlayacağız. 21. yüzyıl 
başka hiçbir şey istemiyor…" 

Hedef Pazar İçin Belirli Ürünler 
Günümüzde tüm tüketicileri aynı pazarın 
bir parçası olarak düşünüp aynı pazarlama 
stratejilerini uygulayarak tüketiciyi memnun 
etmek neredeyse imkânsız hale geldi. 
Dolayısıyla, benzer istekleri ve ihtiyaçları 
olan tüketiciler belli gruplara ayrılarak 
pazar bölümlemesi yapılabiliyor. Pazar 
bölümlemesinin en önemli amacı, pazardaki 
en küçük birim olan tüketiciye ulaşmak 
ve tüketicide bağımlılık yaratabilmek. Bu 
felsefeden hareketle, tüm pazar için birçok 
farklı mal ve hizmet üretmek yerine belirli bir 
hedef pazar seçerek ve belirli ürünler üreterek 
işletme faaliyetlerine devam etmek daha 
anlamlı oluyor. 
Glokal pazarlama düşüncesinin temelinde 
dünya genelinde bir pazarlama algısı 
geliştirmenin yanında, her ülkenin kendine 
özgü koşullarını dikkate almak bulunuyor. 
Ayrıca, tüketicilerin farklı kültürel nüanslarını 
da göz önünde bulundurmak oldukça önemli.  
Tüketicilerle etkili bir iletişim kurabilmek için 
tüketicilerin kültürel geçmişlerinin bilincinde 
ve farkında olunması gerekiyor. Bu alanda 
başarılı olan firmalar, tüketicilerin mal ve 
hizmetlerle ilgili algılarını değerlendirebilen 
firmalar oluyor.

Kaynakça: 

Kahraman Arslan, "Global Pazarlama Glokal Pazarlama 
İkilemi Çerçevesinde, Glokal Pazarlama Anlayışının 
Geleceği" adlı makale 

Glokal pazarlamada temel 
amaç, şirketin markasının 
kalitesini standart tutup 
yerel tüketim kalıplarını 

keşfetmesi ve bu ürünleri 
yine sunduğu yerel pazarın 

doğasına uydurması… 
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Bundan yaklaşık 4-5 sene önce kuşaklar üzerine yaptığı bir akademik çalışma esnasında yolu Y kuşağına 
varan Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı, Yardımcı Doçent Ceyda Maden, 
yaptığı araştırmalardan elde ettiği bulgularla “Yakın bir gelecekte şirket çalışanlarının yüzde 70’ini Y kuşağı 
oluşturacak” demişti. Bugün tam da dediği gibi artık şirket çalışanlarının çok büyük bir kısmı Y kuşağından 
oluşuyor ve orta düzey yönetici kademelerinde de bu kuşağın temsilcilerini görüyoruz. 

Y Kuşağı İş Dünyasında
Patron Olmaya Geliyor

Kalk, kalk, kalk! Patron olmaya 
geldim!” repliğini hatırladınız 
mı? Hani bir sakız reklamında, iş 

görüşmesine gelen Y kuşağından bir genç kız, 
şirket sahibinin odasına bu sözle giriyordu. 
Abartılmış bir reklam filmi gibi geliyor 
size, öyle değil mi? Ama gerçekten de değil. 
Çünkü bu tipik bir Y kuşağı hamlesi. Bugün 
şirketlerde orta düzey yönetici kademelerinde 
ağırlıklı olarak Y kuşağı oturuyor. Bu kuşağı, 
kısa vadede üst yönetim kademelerinde 
de görmeye başlayacağız, hatta görüyoruz 
bile. Genel olarak sabırsız, özgüveni yüksek, 
beklentileri karşılanmadığında hızlıca iş 
değiştirebilen bir kuşak olan Y kuşağı, iş 
dünyası adına zorlayıcı… Ama aynı zamanda 

yeniliklere açık, teknolojiyi aktif kullanan ve 
ast-üst ilişkilerinde daha kolay ve rahat bir tarz 
yakalayan bu kuşağın iş süreçlerindeki verim 
arttırıcı etkisi de artık göz ardı edilemeyecek 
boyutlarda… Genel özellikleriyle önceki 
kuşaklardan keskin hatlarla ayrılan Y kuşağını, 
iş dünyasındaki beklentilerini ve bu sabırsız, 
özgüveni yüksek ama yenilikçi ve iletişime açık 
kuşağın temsilcileriyle evrilen iş dünyasını, 
yaptığı araştırmaların ışığında, Akademisyen 
Ceyda Maden ile konuştuk. 

Y Kuşağı üzerine yapmış olduğunuz 
araştırmanın detaylarından biraz 
bahseder misiniz bize? 

Y kuşağı ile ilgili aslında ilk olarak iki 
akademisyen arkadaşım ile birlikte çalışmaya 
başladık. Biri akademik çalışmalarına şu an 
Amerika’da devam eden Hakan Özçelik, diğeri 
de İstanbul Üniversitesi’nden Gaye Karaçay 
Aydın. Çalışanların beklentileri, geleceğe 
yönelik bakış açılarıyla ne kadar şekilleniyor, 
karşılanamayan çalışan beklentileri şirketlerde 
nelere yol açıyor, gibi konularla ilgili olarak 
bir çalışma başlattık. Aslında Y kuşağı ile de 
bu çalışma sayesinde tanıştık. Tatminsizlik, 
beklentilerin karşılanamaması, bunların 
sonucunda yaşanan tükenmişlik derken, bir 
de baktık ki ‘Y Kuşağı’na gelmişiz. Daha sonra, 
“Acaba bu çalışmanın dokusunu oraya mı 
kaydırsak?” diye düşündük. Çünkü biraz daha 

“
Röportaj: HÜNKAR SİBEL GÖREL



11Yaz 2017 MAKSDER Aktüel

www.maksder.org

genel bir “karşılanamayan beklentiler” kavramı 
üzerine yoğunlaşmayı istedik. Ancak bu 
konuda akademik literatür çalışması yaparken, 
Y kuşağı benim çok ilgimi çekti. Çünkü 
“Neden bu kadar tatminsiz görünüyorlar 
ya da biz onları neden bu kadar tatminsiz 
görüyoruz, nitelendiriyoruz, gerçekten öyleler 
mi, gerçekten tatmin mi olmuyorlar yoksa 
şirketler onları tatmin edecek doğru araçları 
mı bulamıyor?” diye merak ettim. Yani aslında 
tamamen bir tesadüf! 

Bu konuda çok fazla okudum, araştırmaları, 
raporları inceledim. Araştırma şirketlerinin 
kurumlarla yaptığı ortak çalışmaları 
gözden geçirdim. Mevcut akademik 
literatür (makaleler) dışında Türkiye’deki ve 
Amerika’daki araştırma raporlarını özel olarak 
inceledim. Böylelikle Y kuşağına olan ilgim 
arttı. Çünkü gerçekten çok ilginç detaylar 
çıktı ortaya. Tatminsizler diyoruz ama aslında 
onlar tatminsiz değil, belki biz onları doğru 
bir şekilde motive etmiyoruz, diye düşünmeye 
başladım. Örneğin, bazı yerlerde deniyor 
ki “Y kuşağı sadakatsizdir, kurumlarına 
bağlılıkları yoktur.” Ama aslında onlar 
bağlılık geliştirebilecek bir kuşak; biz onları 
eski kuşağın bağlılık araçlarıyla şirketlere 
bağlamaya çalışıyoruz. 

Y Kuşağının baskın özellikleri neler peki? 
Araştırmaya ilk başladığımda –insan tabi 
tanıdığı kişilerle özdeşleştiriyor bulgularını- 
baby boomer dediğimiz savaş sonrası kuşağını 
genelde annem ve babamla özdeşleştirmeye 
çalışıyordum. Bazı özellikleri birebir 
tutuyordu. X kuşağı için aklımda hemen ablam 
beliriyordu. Ben biraz aradayım, Y kuşağı 
özellikleri de taşıyorum ama X kuşağına da 
benzeyen özelliklerim var, arada kalmışım. 
Ama öğrencilerimin bir kısmı tamamen Y 
kuşağının bütün karakteristik özelliklerini 
taşıyorlar örneğin. Hatta beni kuşak farklarına 
inandıran şeylerden biri de öğrencilerim 
oldu. Hem okul hayatında hem sosyal hayatta, 
tüketici olarak gösterdikleri birtakım özellikler, 
“gerçekten bu kuşağın ortak bir özelliği var”, 
dedirtiyor insana. 
Y kuşağı önceki kuşaklardan farklı olarak 
teknoloji ile çok iç içe bir jenerasyon… 
Bununla birlikte, daha çok bilgiyi almaya 
ve daha çok bilgiyi paylaşmaya açıklar. 
Algıları kesinlikle çok daha açık… Pratikte 
gözlemlediğim kadarıyla, birçok şeye aynı 
anda odaklanabiliyorlar. Tek bir konuyla 
çalışmaktan sıkılıyorlar. Buna bağlı olarak, 
tüm bunların getirdiği bir sabırsızlık duygusu 
hâkim onlarda. Türkiye bazında, özelleşmeler 
ve değişen sistemlerle birlikte birçok şeye 

ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla sabırsız oldukları 
gibi özgüvenleri de oldukça yüksek. Çünkü 
aileleri tarafında özgüvenle yetiştirildiler. 
Sosyal ilişkiler onlar için her şeyden önemli. 
Temelde, hepsini kapsayıcı şekilde, bilgiye 
ulaşım ve bilgiyi paylaşım çok yüksek seviyede 
olduğu için, teknolojik gelişmelere algısı 
çok açık olan, olaylara daha geniş ve farklı 
açılardan bakabilen bir kuşak diyebiliriz, Y 
kuşağı için. 

Ülkeler ve kültürler açısından ele 
aldığımızda, farklı toplumlarda Y kuşağı 
özelliklerinde belirgin farklar oluyor mu? 
Aslında bu gerçekten araştırılması gereken 
bir konu... Keşke gerçekten farklı ülkelerden 
veri toplanıp farkları ve kültürün buna 
etkisi araştırılsa. Mesela deniyor ki -ben de 
yazımda bunu vurguladım- paraya çok önem 
vermiyorlar, giysileri, görünüşleri çok önemli 
değil. Bu, biraz ülkenin gelişmişlik seviyesiyle 
de alakalı bana kalırsa. Bizim ülkemizde işsiz 
olan, eğitimsiz olan bir Y kuşağı da var. Şunu 
demek biraz iddialı oluyor, “Ücrete önem 
vermezler, tamamen kişisel gelişim imkânları 
önemlidir.” Böyle bir genellemeyi Türkiye için 
şu anda yapmak çok da mümkün değil. Kültür 
değil belki ama ülkenin gelişmişlik düzeyi 
etkili olabiliyor. Gerçi Türkiye’de yapılan son 

"Y kuşağı önceki 
kuşaklardan farklı olarak 
teknoloji ile çok iç içe bir 
jenerasyon… Bununla 
birlikte, daha çok bilgiyi 

almaya ve daha çok bilgiyi 
paylaşmaya açıklar."
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araştırmalarda da gerçekten ücret miktarı alt 
sıralarda çıkıyor, bu kuşak için. 

Peki, ücret değilse beklentileri, nedir? 
Daha çok çalıştıkları yerdeki mutluluğu 
önemsiyorlar. Onun dışında, özgüvenleri 
yüksek dedik ya, Amerika’daki ya da 
Japonya’daki bir Y kuşağına göre Türkiye’deki Y 
kuşağının özgüveni biraz daha düşük çıkabilir. 
Belli çevresel faktörlerden kaynaklanabilir bu, 
yetiştirilme tarzından, gelenekselcilikten... 
Mesela şunu düşünüyorum; 1980-1990 
yıllarında yapılan bir kültür çalışması var, 
Hollandalı bir araştırmacının yaptığı bir 
çalışma. Daha sonra çok eleştiriye de maruz 
kalan bu kültür çalışması ülkeleri 4 boyuta 
ayırıyor. Bireyselcilik, kolektivizim, güç 
aralığını kabul etme ve etkileme. Türkiye bu 
çalışmada, Amerika gibi ülkelere kıyasla güç 
farkını çok tolere edebilen bir ülke olarak 
çıkıyor karşımıza. Yani hiyerarşiyi kabul 
edebilen bir ülkeyiz, itaat edebiliyoruz. Eşit 
olmak bizim için çok gerekli bir kıstas değil; 
şimdilik. Yine de bazı soru işaretleri var 
ama kültürel farklar, yetiştirilme tarzı bence 
kesinlikle her ülkedeki Y kuşağında farklı 
etkiler yaratıyor. Seviyelerini değiştiriyor diye 
düşünüyorum. Bunun araştırması kesinlikle 
yapılmalı. 

Y Kuşağı, iş dünyasını nasıl etkiliyor? 
Çok farklı etkileri olabilir tabi. Ben bu 
konudaki çalışmalarıma başladığım ilk 
dönemlerde Y kuşağı çalışanlar biraz daha 
orta kademe yönetici konumundaydılar 
iş dünyasında. Günümüzde artık üst 
yönetim kadrolarında da görüyoruz onları. 
PricewaterhouseCoopers’ın bu konudaki bir 
çalışmasını okumuştum. Orada deniyor ki, “Y 
kuşağının, çalışan olarak bahsedilen özellikleri 
sabit ama Y Kuşağı yönetici oldukça sanki 
X’lere benzemeye başlıyor.” 
Benim edindiğim araştırmalardaki genel 
bulgu şu, artık firmalar hangi sektörde olursa 
olsun, eski motive araçlarıyla çalışanlarını 
motive edemeyecekler. Yani sana daha fazla 
ücret vereceğiz, seni 5 sene sonra şuraya terfi 
ettireceğiz gibi, birtakım geleneksel yöntemler 
artık işlemiyor. Daha fazla özgürlük isteniyor 
çalışanlar tarafından, kişisel gelişime çok 
önem veriyorlar, şirketin itibarına çok önem 
veriyorlar. Bu kuşak aslında şuna göz kırpıyor; 
“Bana, X bir şirketten daha az ücret verebilirsin 
ama benim kişisel gelişimime yatırım 
yapıyorsan ve senin sektördeki marka değerin 
yüksekse, bilinirliğin, saygınlığın yüksekse ben 
senin için çalışırım.” Referansı, şirketin başka 
tüketiciler, başka çalışanlar tarafından nasıl 
göründüğü çalışanlar için daha önemli artık. 

Y kuşağının en çok rahatsız olduğu konu da 
standartlaşmış paketler aslında. Bu paketleri 
kendileri şekillendirmek, esnetmek istiyorlar. 
“Benim ücretim şu kadar olsun ama tatilim 
de bu kadar olsun, şu yan haklar benim 
için çok da önemli değil, bunları daha çok 
tercih ediyorum” diyebildikleri esnek yapıları 
tercih ediyorlar. Özellikle çalışma saatleri 
konusunda… Örneğin evden çalışabilme 
imkânı Y kuşağı için çok önemli. 08:00-17:00 
gibi belli saat aralıklarında, tek bir ortamda 
çalışmak onlar için çekilecek çile değil. Çünkü 
çevreyle her daim bir etkileşim içinde olmak 
istiyorlar. Yaşadıkları ortamı şekillendirmek 
isteyen bir kuşaktan söz ediyoruz. İster beyaz 
yakalı olsun ister mavi yakalı… 

Çalışanlarının çoğu Y Kuşağından 
oluşan şirketler adına nasıl bir tablo 
çiziyorsunuz? 
Tabi ki evriliyorlar ama ben bu evrimin 
daha çok, çok uluslu şirketlerin liderliğinde 
olduğunu görüyorum. Burada bir parantez 
açmak isterim; Y kuşağının bir de özel yaşam 
dengesi ihtiyacı var. Yani, Y Kuşağı için iş 
çok önemli ama onu hiçbir zaman hayatının 
merkezine koymak istemiyor. “İş benim için 
önemli, hakkıyla yapmak istiyorum, ama hiçbir 
zaman benim özel hayattaki beklentilerimin 
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ya da isteklerimin önüne geçmemeli” diyor. 
Y kuşağı, yaşamak için çalışıyor. Çalışmayı, 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç olarak 
görüyor yalnızca ve bunu yaparken de zevk 
almak istiyor. Çok fazla iş değiştirmelerinin 
sebebi de bu. Çok sık iş değiştirdiklerini 
gözlemliyoruz. 
Önceki kuşaklar, en fazla iki şirket 
değişikliğiyle tüm çalışma hayatlarını 
sonlandırırken, Y kuşağına baktığımızda, 
İngilizce de “job hopping” dediğimiz işten işe 
atlama çok fazla yaşanıyor. Çünkü Y kuşağı 
tatmin olmuyorsa, iş ve özel yaşam dengesini 
kurmuyorsa; fazla düşünmüyor, iş değiştiriyor. 

Gelenekselci bir pencereden bakarsak, 
sadakatsiz bir kuşak, diyebilir miyiz Y 
kuşağı için? 
Bunu sadakatsizlik olarak görmüyorlar 
çünkü farklı bir sadakat anlayışlar var. 
“Eğer şirket, benim kişisel gelişimime 
katkıda bulunmuyorsa, bana nefes aralığı 
bırakmıyorsa, özel hayatımdan çok fazla 
fedakârlık yapmamı istiyorsa, ben başka 
bir şirkete geçerim” mantığıyla ilerliyorlar. 
İşte bu noktada şirketlere dönecek olursak, 
Türkiye’de bu konuda gelişmeler yaşanıyor. 
Çok uluslu büyük şirketler, bankalar vs. bunun 
öncülüğünü yapıyorlar. Y kuşağına yönelik İK 

bazında özel çalışmalar yaptıklarını, araştırma 
şirketleriyle de dirsek teması kurarak yenilikçi 
İK uygulamaları geliştirdiklerini görüyoruz.  
Esnek paketler, teşvik paketleri gibi… Çok 
basit gelebilir ama iş yerine spor salonu, okuma 
odaları, meditasyon salonları açmak gibi… 

Y kuşağı yönetici kademesine geldikçe 
X kuşağı özellikleri göstermeye başlıyor, 
dedik. İlerleyen dönemde nasıl bir gelecek 
öngörebiliriz?
Bazı yönetim uygulamaları konusunda X 
kuşağına benziyorlar, evet. Çalışırken sahip 
olmak istedikleri birtakım esneklikleri yönetici 
olduklarında biraz daha sınırlandırmak 
durumunda kalıyorlar, çalışanlarına karşı. 
Patronlarına benzemeye başlıyorlar. Çalışma 
saatleri, işin yapılış tarzı konularında 
biraz müdahaleci olmaya başlıyorlar. 
Kontrol ve mevki meselesi sanırım. Ama 
şunu gözlemliyorum, daha açık iletişim 
kuracaklar, astlarıyla. Geri bildirim veren bir 
yönetici profili ortaya çıkıyor. İş-özel yaşam 
dengesine daha çok önem veren, çalışanların 
bu anlamdaki beklentilerini önemseyen, 
çalıştıkları şirketin sosyal sorumluluk 
anlamında yaptıklarına katkı sağlamaya 
çalışan, bunlara kafa yoran, “Toplum için bu 
şirket ne yapabilir?” diyen bir yönetici profili 

geliyor bence. Y Kuşağı yöneticileri sosyal 
yönü olan, daha farklı alanlarda çalışmış, 
farklı birikimler elde etmiş bir çalışan 
profili isteyecek kendi altına. Bunun dışında 
motivasyon tarzları da farklı… 

Son olarak, Y kuşağının sizce dezavantaj 
yaratabilecek en baskın yönü nedir? 
Bence sabır, Y kuşağının en büyük 
problemlerinden biri. Çünkü çok sabırsızlar, 
hemen elde etmek, çabuk yükselmek istiyorlar. 
5 sene sonra bir terfi almak onlar için çok 
uzak bir gelecek, beklemeleri anlamsız… En 
az iki senede bir terfi etmeleri gerektiğini, yan 
haklarının, ücretlerinin değişmesi gerektiğini 
düşünüyorlar. Mevcut sistem içerisinde onları 
firmada tutabilmek ya da bir şeye odaklı 
tutabilmek gerçekten zor. Çünkü çok hızlı 
dönüş almak isteyen bir kuşaktan söz ediyoruz. 
Şirketler adına zorlayıcı başka bir taraf ise şu, 
illa terfi istemiyorlar ama tanınmak istiyorlar, 
görünür olmak istiyorlar. Onu alamadıklarında 
da aslında biraz şımarık çocuklar gibi, ben 
başka bir şirkete gidiyorum moduna geçiyorlar. 
Bunlar zorlayıcı ve denge kurulması zor olan 
yanları. Şimdi çok daha farklı bir kuşak geliyor; 
Z Kuşağı. Y Kuşağını bir şekilde anladık ve 
çözmeye çalışıyoruz. Ama Z kuşağı ne olacak, 
gerçekten merak içerisindeyim.

"Bence sabır,  
Y kuşağının en büyük 
problemlerinden biri. 
Çünkü çok sabırsızlar, 
hemen elde etmek, 
çabuk yükselmek 

istiyorlar. 5 sene sonra 
bir terfi almak onlar için 

çok uzak bir gelecek, 
beklemeleri anlamsız…"
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Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim 
teknolojilerini içeren kollektif bir terim. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel 
sistemlerden oluşan bir değerler bütünü... Aynı zamanda bu yapı, akıllı fabrika sisteminin oluşmasında 
büyük rol oynuyor. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip 
analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkarıyor. 

Endüstri Tarihine 
Kısa Bir Yolculuk

İlk sanayi devrimi (1.0) su ve buhar gücünü 
kullanarak mekanik üretim sistemleri ile 
ortaya çıktı. İkinci sanayi devrimi (2.0) 

ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim 
tanıtılmıştı. Üçüncü sanayi devriminde 
(3.0) ise dijital devrim oldu; elektroniklerin 
kullanımı ve BT’nin (Bilgi Teknolojileri) 
gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi. 
Şimdi dördüncü sanayi devrimini (4.0) 
incelemeden önce bu gelişimi bir de tarihsel 
olarak inceleyelim.

Endüstri 1.0’dan 4.0’a Doğru
• Mekanik üretim tesislerinin uygulanması 
(18. yüzyıl)

1712 Buhar makinesinin icadı
• Elektrik ve iş bölümüne dayalı seri üretime 
geçilmesi (19. yüzyıl) 
1840 Telgraf ve 1880 Telefon İcatları
1920 Taylorizm (Bilimsel yönetim)
• Üretim süreçlerinin otomasyonu (20. yüzyıl)
1971 ilk mikro bilgisayar (Altair 8800)
1976 Apple I (S. Jobs ve S. Wozniak)
• Otonom makineler ve sanal ortamlar (21. 
Yüzyıl)
1988 AutoIDLab. (MIT)
2000 Nesnelerin interneti
2010 Hücresel taşıma sistemi
2020 Otonom Etkileşim ve Sanallaştırma 

Endüstri 4.0’ın Yapısı
Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri 
organizasyonları kavramlarının kolektif bir 
bütünü. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, 
nesnelerin, internetine ve hizmetlerin 
internetine dayalı… Bu yapı, akıllı fabrikalar 
vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlıyor. 
Endüstri 4.0 genel olarak 3 yapıdan oluşuyor: 
Nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve 
siber-fiziksel sistemler.
Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar 
kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel 
sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın 
sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi 
olmayan kararların verilmesi hedefleniyor. 
Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel 
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sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek 
zamanlı olarak iletişime geçip iş birliği içinde 
çalışabilecek. Hizmetlerin interneti ile hem iç 
hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak 
ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından 
değerlendirilecek.

Endüstri 4.0 Sisteminin 
Uygulanabilirliği
Endüstri 4.0 sistemindeki üretim, makinelerin 
hizmet sundukları ve ürünlerle gerçek 
zamanlı olarak bilgi paylaştıkları bir sisteme 
benzetiliyor. Alman Yapay Zeka Araştırma 
Merkezi (DFKI), içinde Siemens’in de 
bulunduğu 20 endüstriyel ve araştırma 
ortağının katkısıyla kurulan Almanya, 
Kaiserslautern’deki küçük bir akıllı fabrikada 
bu gibi bir sistemin uygulamada nasıl 
çalışacağı sergileniyor. İmalat makinelerinin 
birbirleriyle nasıl haberleşebileceklerini 
göstermek için sabun şişelerinden 
faydalanıyor. Boş sabun şişelerinin üzerinde 
radyo frekansıyla tanımlama (RFID) etiketleri 
var ve bu etiketler aracılığıyla makinelerin 

şişelerin rengini tanıması sağlanıyor. Bu sistem 
sayesinde bir ürünün radyo sinyalleriyle 
ilettiği bilgilerle, üretimin başından itibaren 
dijital ortamda saklanmasına olanak 
sağlanıyor. Bu şekilde bir siber-fiziksel sistem 
olarak ortaya çıkıyor.

Endüstri 4.0'ın avantajları
• Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin 
kolaylaştırılması.
• Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık 
kazanmasıç
• Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu 
davranışlarıyla sürdürülebilir olması.
• Daha yüksek verimliliğin sağlanması.
• Üretimde esnekliğin arttırılması.
• Maliyetin azaltılması.
• Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için,  
www.endustri40.com web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz. 

Endüstri 4.0’ın 
Prensipleri
Endüstri 4.0, 6 prensibe dayanıyor.

1. Karşılıklı Çalışabilirlik: 
Siber fiziksel sistemlerin yeteneğiyle 
(örneğin iş parçası taşıyıcıları, 
montaj istasyonları ve ürünleri) 
nesnelerin interneti ve hizmetlerin 
interneti üzerinden insanların ve 
akıllı fabrikaların birbirleriyle 
iletişim kurmasını içeriyor.

2. Sanallaştırma: Bu yapı, akıllı 
fabrikaların sanal bir kopyası. 
Sistem, sensör verilerinin sanal 
tesis ve simülasyon modelleriyle 
bağlanmasıyla oluşuyor.

3. Özerk Yönetim: Siber-Fiziksel 
sistemlerin akıllı fabrikalar içinde 
kendi kararlarını kendi verme 
yeteneği.

4. Gerçek-Zamanlı Yeteneği: 
Verileri toplama ve analiz etme 
yeteneği. Bu yapı, anlayışın hızlıca 
yapılmasını sağlıyor.

5. Hizmet Oryantasyonu: 
Hizmetlerin interneti üzerinden 
siber-fiziksel sistemler, insanlar ve 
akıllı fabrika servisleri sunuluyor.

6. Modülerlik: Bireysel 
modüllerin değişen gereklilikleri için 
akıllı fabrikalara esnek adaptasyon 
sistemi sağlıyor.

Endüstri 4.0, teknolojilerin ve 
değer zinciri organizasyonları 

kavramlarının kolektif 
bir bütünü. Siber-Fiziksel 
sistemlerin kavramına, 

nesnelerin, internetine ve 
hizmetlerin internetine 
dayalı… Bu yapı, akıllı 
fabrikalar vizyonunun 

oluşmasına büyük katkı 
sağlıyor. 
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4. Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0, ürün veya hizmetin müşteriye özel değer 
oluşturmasının sağlanacağı bir mükemmellik vizyonu olarak değerlendiriliyor. “Akıllı” konseptinin ve 
“Nesnelerin İnterneti” kavramının fabrika düzeyine indiği bir sistem olan Endüstri 4.0, üretimdeki her 
bir objenin, büyük verinin bir parçası olarak hem kendini optimize ettiği hem de birbirleriyle haberleşerek 
bütünün optimize edildiği bir yapı. Şirketlere düşük maliyet ve yüksek verim sağlayan 4. Sanayi Devrimini 
Endüstri 4.0 Platformu Akademik Danışmanı Dr. Engin Ayçiçek anlattı. 

Endüstri 4.0 ile
Düşük Maliyet, Yüksek Verim 

Endüstri 4.0 Platformu, çalışmalarına 1 
Şubat 2016’da mühendislik sektöründe 
dijital yayıncılık faaliyetini başarılı 

şekilde yürüten ElektrikPort’un, çeşitli 
disiplinlerde başarı ve tecrübeyi sentezlemiş 
ekip üyeleri tarafından derinlemesine 
bir araştırma ve uzun vadeli çalışmaları 
neticesinde başladı. Endüstri 4.0 Platformu, 
profesyonellerin paylaşım yoluyla Yeni Sanayi 
Devrimi’ne dünya ile eş zamanlı olarak 
geçebileceğine inanıyor. Bu nedenle yürüteceği 
çalışmalarda paylaşım ve birlikteliği, 
topluluğumuza temel olacak bir değer olarak 
görüyor. “Platformda birliktelik, her üyenin 
kendi bilgi ve deneyimlerinden diğer üyelerin 
de yararlanmalarını istemesiyle olacağının 
bilincindeyiz” diyen endüstri 4.0 Platformu 
Akademik Danışmanı Dr. Engin Ayçiçek, 

“Endüstri 4.0 Platformu, üretimde farkındalık 
yaratmak, Endüstri 4.0 çerçevesinde firmaların 
ve kişilerin atacağı adımların belirlenmesinde 
öncülük edebilmek amacıyla kuruldu. 

Sizi tanıyabilir miyiz?
Öncelikle bu konuya verdiğiniz önem 
dolayısıyla sizin nezdinizde dergi grubunuzu 
ve yöneticilerini tebrik ederim. Ben Yıldız 
Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
bölümünde 2001’den beri Öğretim 
Üyesi olarak görev yapıyorum. Ek olarak 
mühendislik sektöründeki firmalara yönelik 
Ar-Ge ve İş Geliştirme Danışmanlıkları 
yapıyorum. Aynı zamanda 3 dönemdir 
YILKODER’de Yönetim Kurulu Başkanı ve 
bu dönem için ise ETMD’de Yönetim Kurulu 

Üyesi olarak sivil toplum kuruluşlarında 
çalışmalar yürütüyorum. 

Endüstri 4.0’ı nasıl tanımlıyorsunuz?
Öncelikle “Endüstri 4.0 ne değildir?” diyerek 
bunu tanımlamak gerekir. Endüstri 4.0 bir 
ürün değildir. Bir sistemler bütünüdür. Bir 
lüks harcama değildir. Bugünden, bu sürece 
bir lüks harcama olarak bakmak, 5-10 sene 
sonra, geride kalmak demektir. Üretimi anında 
internete entegre edecek sihirli bir değnek 
değildir. Firmalarımız bu sürece uygun ürünler 
çıkartacak, mühendislerimiz buna uygun 
yetişecek. Dolayısıyla Endüstri 4.0 tek başına 
bir sistem değildir. Makine, elektrik, elektronik, 
yazılım, bilişim değildir. Bunların hepsinin 
entegrasyonudur. Endüstri 4.0, bir vizyondur. 

Röportaj: BİKEM ÖĞÜNÇ
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Ürün veya hizmetin müşteriye özel değer 
oluşturmasının sağlanacağı bir mükemmellik 
vizyonudur. “Akıllı” konseptinin ve “Nesnelerin 
İnterneti” kavramının fabrika düzeyine indiği 
bir oluşumdur. Üretimdeki her bir objenin 
(Makine, ürün, insan, ekipman gibi) büyük 
verinin bir parçası olarak hem kendini optimize 
ettiği hem de birbirleriyle haberleşerek 
bütünün optimize edildiği bir yapıdır.

Endüstri 4.0’ın KOBİ’lere katkıları neler 
olacak?
Yakın zamana kadar firmalar büyük 
yatırımlarla yeni iş sahalarına girebiliyor 
ve seri üretime geçmek uzun süre alıyordu. 
Endüstri 4.0 kavram ve teknolojileriyle (3D 
baskı, nesnelerin interneti…) işletmeler 
inovasyonunu ve/veya geliştirdiği ürünle 
hizmeti, çok daha düşük maliyet ve zaman 
diliminde uygulamaya koyabiliyor ve 
dijital pazarlama stratejileriyle kullanıcıya 
sunabiliyor. Böylelikle müşteriye daha hızlı 
ve farklı dağıtım kanallarıyla ulaşabiliyor. 
Böylece yatırım maliyetleri düşüyor ve 
rekabet daha kabul edilebilir bir seviyeye 
inebiliyor. Düşündüğümüzde, bundan 15-20 
sene önce yatırımı yeterli olmayan ve çalışan 
sayısı düşük bir işletme, projesini sahaya 
çıkartmakta oldukça zorlanabiliyordu. Bugün 
ise bu durum Endüstri 4.0 ile mümkün. 
Sonuç: Pazara hızlı çıkış, üretim maliyetlerinin 
düşmesi ve verimliliğin yüksek olmasıdır. 
KOBİ’lerin bazı yeni teknolojileri daha 
kolay adapte edebildiğini biliyoruz. Bazı 
küçük ve orta ölçekli işletmelerde çok büyük 
yatırımlar yapmadan teknoloji odağında 
örnek oluşturabilecek projeler çıkabildiğini 
görüyoruz. Bu işletmeler yarının büyük 

şirketleri olmaya aday, yenilikçi şirketler 
olarak lanse ediliyor. Dolayısıyla Endüstri 4.0 
çerçevesinde her büyüklükte firma için fırsat 
olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Endüstri 4.0 istihdam sorunu oluşturacak 
mı? İnsanların yerini makineler mi 
alacak?
Aslında bu konuya şu şekilde yaklaşmak 
gerekiyor: Temelde “İş form değiştiriyor” 
dememiz gerekir. Yani Endüstri 4.0’a 
insanlığın emeğine dönüşüm projesi 
diyebiliriz. İnsan nitelikli bir varlık ve 
basit işleri yapması, gelinen teknolojiye 
bakıldığında lüks kaçmaktadır. 2. ve 3. 
endüstri döneminde insanlar makineleşmişti. 
Bu dönemde ise makineler kendi sahalarına 
dönüyor. Sonuç olarak insanlar ait olduğu 
yere yani “akıl ve mantık” üretme noktasına 
çekilecek. Ek olarak, biz gelişmekte olan bir 
ülkeyiz. Mevcut istihdamla daha verimli ve 
daha rekabetçi ürünler yapacağız. İstihdam 
bakımından düşünecek olursak bu süreçte 
daha kalifiye çalışanlara ihtiyaç olacak. Son 
15-20 yıla baktığımızda çok değişik meslekler 
çıktı. Bir yandan bakıldığında, fabrikalarda 
insanların işini makineler yapacak. Ancak 
her zaman kontrol ve performansı izleyen, 
değerlendiren insana, endüstride ihtiyaç var 
ve bu artarak devam edecek. Dolayısıyla insan 
her zaman kendisine belirli iş sahaları bulacak.

Peki, Endüstri 4.0 yolculuğuna nereden 
başlanmalı?
Son zamanlarda üreticilerin kendilerine en 
çok sorduğu bu soruyu ve dolayısıyla sorunu 
ortadan kaldırmak için henüz ilk evresinde 

olduğumuz 4. Sanayi Devrimi konusunda 
gerçekçi adımlar atmak için hem üretici 
firmalara hem de teknoloji şirketlerine ciddi 
görevler düşüyor. Özellikle Almanya, ABD, 
Çin gibi büyük ekonomi ve sanayiye sahip 
devletlerin bulunduğu coğrafyalarda yer 
alan büyük üreticilerin yaptığı yatırımlar 
düşünüldüğünde, Türk sanayicileri bu 
devrimi, ancak ellerindeki bütün kaynakları ve 
imkanları zorlayıp teknolojiye gerekli yatırımı 
yaparak yakalama şansına sahip olduklarını 
unutmamalıdırlar. İhtiyacımız olan en önemli 
konu, sağlam bir vizyon ve bir yol haritası... 
Bunu çizerken firmaların kendi üretim 
dinamikleri, mevcut koşulları ve iyileştirme 
noktalarının farkında olmaları; sektörel 
dinamikleri ve beklentileri iyi analiz etmeleri 
çok önemli. Bunun yanında “İnternet”, 
“birbirine bağlı ürünler, makineler, insanlar, 
işletmeler”, “sanallaştırma” gibi konseptleri 
merkezine oturtan Endüstri 4.0 vizyonunu ve 
beraberinde gelecek fırsatları da iyi anlamak 
gerekiyor. Belirsiz bir yolda kaybolmak yerine, 
adımları doğru belirleyip doğru zamanda 
atmak, rekabette de firmaları bir adım öne 
taşıyacaktır. Günlük yaşantımızda etkisini her 
geçen gün daha fazla hissettiğimiz, yakın bir 
zamanda baş döndürücü bir hızla hayatımızı 
değiştirecek “Internet of Things” konsepti, 
Endüstri 4.0 ile fabrikalara girerek üretim 
ortamlarımızı daha akıllı hale getirecek, 
karmaşık ürünleri daha kısa sürelerde ve 
en yüksek kalitede üretmemizi sağlayacak. 
Değişen dinamiklere uyum sağlamak ve 
ayakta kalmak için üreticilerin bu gelişmeleri 
bir an önce yakalaması ve geç olmadan, 
bugün adım atması gerekiyor. Geleceğin 
lider firmaları, zamanı doğru değerlendiren 
firmalar olacaktır. 

"Yakın zamana kadar firmalar 
büyük yatırımlarla yeni iş 
sahalarına girebiliyor ve 

seri üretime geçmek uzun 
süre alıyordu. Endüstri 4.0 

kavram ve teknolojileriyle (3D 
baskı, nesnelerin interneti…) 

işletmeler inovasyonunu 
ve/veya geliştirdiği ürünle 
hizmeti, çok daha düşük 

maliyet ve zaman diliminde 
uygulamaya koyabiliyor ve 

dijital pazarlama stratejileriyle 
kullanıcıya sunabiliyor."

 Dr. Engin Ayçiçek
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Tasarımcı Mete Mordağ, 10 yıldan bu yana mutfak eşyaları, aksesuarlar, mobilyalar, dalış ekipmanları, 
kentsel mobilyalar, mimari donatılar tasarlıyor ve yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalara endüstriyel 
tasarım konusunda destek veriyor. Her tasarım projesinin marka ve kullanıcıları hedef aldığını, iyi 
pazarlamanın ise her şeyin üstesinden gelemeyeceğini söyleyen Mete Mordağ, “Kötü bir pazarlama stratejisi 
iyi bir tasarımın başarısını büyük ölçüde kısıtlayabileceği gibi, iyi bir pazarlama stratejisi kötü bir tasarımı 
kısa dönemde marka için ekonomik açıdan başarılı bir projeye dönüştürülebilir” diye konuşuyor. 

Mete Mordağ:
“Tasarım, kullanıcı ve markaları  
birbirine bağlayan önemli bir köprüdür”

Tasarımcı Mete Mordağ, 1977 İstanbul 
doğumlu. Alman Lisesi’ni bitirdikten 
sonra 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi 

Makine Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. New South Wales, Sydney 
Üniversitesi’nde Endüstriyel Tasarım yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. 2005’te İstanbul’a 
döndü ve şirketi Mordag Design Studio’yu 
kurmadan önce Eczacıbaşı Vitra ve T-Design 
firmalarında ürün tasarımcısı olarak çalıştı. 
10 yıl önce kendi tasarım ofisini kuran Mete 

Mordağ ile Türkiye’de endüstriyel tasarımının 
geldiği noktayı ve tasarımcı malzeme ilişkisini 
konuştuk. 

Mordag Design ne zaman kuruldu? 
Son çalışmalarınız hakkında bilgi verir 
misiniz?
Mordag Design 2007’den bu yana mutfak 
eşyaları, aksesuarlar, mobilyalar, dalış 
ekipmanları, kentsel mobilyalar, mimari 

donatılar, yapı sektörlerinde faaliyet gösteren 
firmalara endüstriyel tasarım konusunda 
destek veriyor. 
Mordag Design’ın en ayırt edici yanlarından 
birinin çalıştığı geniş sektör yelpazesi 
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Airties, 
Anton Müller, Alurad, Arzum, Dayco, Eclipse, 
Figensoft, Innovasub, Irak Plastik, Karton, 
Kayalar, Knorr, Loca, Lugano, Mey, Nurus, 
Palmiye, Regatta, Scrikss, Silver Shoe Care, 
Turkcell, TR90, TVS, Valensas, YGA gibi...

Anton Muller Stallion

Röportaj: ALİYE SEMA
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Tasarım çalışmalarınızda neleri 
hedefliyorsunuz? 
Her tasarım projesi aslında doğrudan markayı 
ve kullanıcısını hedef alır ki tasarımın, 
kullanıcı ve markaları birbirine bağlayan 
önemli bir köprü olduğunu düşünüyorum. İyi 
tasarım bu ilişkiyi rahatlıkla güçlü, güvenilir ve 
sürekli bir ilişkiye dönüştürebilir. 

Tasarım-malzeme ilişkisi için neler 
söyleyebilirsiniz?
İyi tasarıma ulaşmak için bu ilişkinin ters 
orantılı olarak kurgulanması gerektiğine 
inanıyorum.
Yaşam alanımızın içine dolan ürünlerin tümü 
gelişen teknolojiyi, malzemeleri sonuna kadar 
kullanarak her geçen gün daha akışkan, daha 
yalın, daha şeffaf çizgilerle karşımıza çıkmaya 
devam ediyor. Her gün karşısına geçtiğimiz 
ekranlar gittikçe inceliyor, görüntünün 
dışındaki detayların tümü sırayla ayıklanıyor. 
Televizyonun oturma odasının ortasında 
havada asılı bir görüntüden ibaret olacağı 
günlere ulaştık sayılır. Aydınlatma teknolojisi, 
koca armatürlerden yüzeylerin ve eşyaların 
içerisine entegre edilmiş minik noktalara 
dönüşüyor. Bu yönden baktığınızda tasarım 
dünyası, yeni çizgiler eklemek yerine aslında 

var olanları silmek için sürekli bir uğraş 
içerisinde. Bu anlamda malzemeyi kullanmak 
konusunda olabildiğince çekinik olmak, 
gereksiz hiçbir çizgiyi çekmemeyi öğrenmek, 
iyi tasarıma ulaşabilmek için son derece 
önemli.

Türkiye’yi endüstriyel ürün tasarımları 
açısından nerede konumlandırıyorsunuz?
Üretici tarafından bakarsak, Türkiye’de 
endüstriyel tasarım alanında son 10 senedir 
ciddi bir canlanma yaşandığını düşünüyorum. 
Domestik pazar, artık tasarım ve inovasyonun 
öneminin son derece farkında. Büyük 
üreticiler, son 20 sene içinde tasarımı ürün 
geliştirme süreçlerine başarılı bir şekilde 
entegre ettiler. Orta ölçekli firmalar ise 
tasarıma hala bir miktar şüpheyle yaklaşıyorlar. 
Bu kısımla çalışmak istiyorsanız iyi fikri 
düşünmek, tasarlamak, sonra uygulamak ve 
sunmak zorunda kalıyorsunuz: Tasarım – 
Mühendislik – Pazarlama. Projelerin lansmanı 
aşamasında ürünün tutarlı ve etkin bir iletişim 
dili üzerinden pazara sunulması, projenin 
pazarda yapacağı etki açısından hayati öneme 
sahip oluyor. Yabancı firmaların bu süreçte son 
derece özenli bir tutum izlediğini rahatlıkla 
söyleyebilirim. Diğer yandan iyi pazarlama 

ile her şeyin üstesinden gelinebilir yanılgısına 
kesinlikle düşülmemeli. Kötü bir pazarlama 
stratejisi, iyi bir tasarımın başarısını büyük 
ölçüde kısıtlayabildiği gibi, iyi bir pazarlama 
stratejisi kötü bir tasarımı kısa dönemde 
marka için ekonomik açıdan başarılı bir 
projeye dönüştürülebilir. Ancak firmanın 
kötü bir tasarımı iyi bir pazarlama stratejisi ile 
kompanse etmesi ve piyasaya dayatması, uzun 
dönemde markasının değeri ve güvenirliliği 
açısından oldukça yıkıcı olabilir. 
Kullanıcı tarafına gelirsek, Batılı tüketici 
mali gücünü, hayatını daha izole, toplumun 
dışında kurmaya harcarken, domestik 
kesimin önemli bir kısmı sosyal iletişimin 
keyfini sürmeyi tercih ediyor. Orta ve üst 
segment yaşam alanlarına adım attığınızda 
domestik bir evin iç tasarımında özetle “cosy” 
olarak tabir edebileceğimiz konfor, sıcaklık, 
rahatlık sıfatlarını tercih ettiğini görüyoruz. 
Batılı yaşam alanları ise çok daha yalın, çok 
daha mesafeli. Domestik tüketici ekonomik 
gücünü “doldurmaya” harcarken, Batılı 
“boşaltmaya” harcıyor diyebiliriz. Doğulu bir 
tüketicinin tasarımda aradığı sıfatlar, “ihtişam”, 
“çarpıcı”, “hareketli”dir. Batılı bir tüketicinin 
tercihleri ise “ağırbaşlılık”, “zarafet”, “dingin 
çizgiler” yönündedir. Tasarımda hareketi 
çizgi ekleyerek, dinginliği ise çizgi silerek 

"Yaşam alanımızın içine 
dolan ürünlerin tümü gelişen 

teknolojiyi, malzemeleri sonuna 
kadar kullanarak her geçen 

gün daha akışkan, daha yalın, 
daha şeffaf çizgilerle karşımıza 

çıkmaya devam ediyor."

Mete MordağInnovasub NarmorX
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sağlarsınız. Aradaki paralellik çok harika değil 
mi?

Türk markalarının tasarıma yaptığı 
yatırımları yeterli buluyor musunuz? Sizce 
tasarımın markalaşmaya etkisi nedir?
Türk markalarının tasarıma yaptığı yatırımlar 
özellikle 2010 sonrası geometrik bir artış 
gösteriyor ki bunu Türk Patent Enstitüsü’ne 
yapılan tasarım tescil ve patent başvuru 
sayısı üzerinden gözlemlemek çok motive 
edici. Tabii ürün tasarımı konusunda 
sunulan teşvikler, sanayicilerin tasarım ve 
inovasyon konusundaki atılımlarını oldukça 
cesaretlendirici bir etken. 
Bu teşviklerin alınabilmesi için söz konusu 
projenin yenilikçi özelliklere sahip olması 
ve faydalı model veya patent başvurusu 
başarılı sonuçlanmış olması oldukça pozitif 
bir etken. Bu faktör, hem sanayiciyi hem 
tasarımcıyı yenilikçi ürünler için çalışmaya, 
pazarı ileri götürmeye teşvik ediyor ki bu 
da Türk sanayisinin ve markalarının ulusal 
pazardaki başarısı ve tanınırlığı açısından son 
derece önemli. Tasarım-marka ilişkisi için ise 
önceki cümlemi tekrarlamak isterim: Tasarım, 
kullanıcı ve markaları birbirine bağlayan 
önemli bir köprü. İyi tasarım, bu ilişkiyi 
rahatlıkla güçlü, güvenilir ve sürekli bir ilişkiye 
dönüştürebilir.

Günümüzde kullanıcıların beklentilerinin 
değiştiğini düşünürsek, tasarım trendleri 
bu beklentilere göre nasıl şekilleniyor?
Ürün tasarımı ve mimari, teknolojinin ortaya 
koyduğu malzeme ve tekniği sonuna kadar 
kullanmaya devam ediyor. Ürünleri ve yapıları 
daha işlevsel, daha sıra-dışı hale getirmek 
için çalışıyor, yeni kararlar alıyor. Bu kararlar 
yavaş ama tutarlı bir evrimleşme süreci 
içerisinde akışkan formların yaygınlaşmasını 
gerektiriyor. Etrafımızdaki eşyaların, araçların 
ve detayların doğadan esinlenilmiş objelere 
daha çok benziyor ve benzeyecek olması, son 
derece kaçınılmaz. Akışkan formlar hacim/
malzeme ve mukavemet/malzeme oranlarını 
yukarı çektiğinden, teknolojinin gerektirdiği 
üst düzey verimliliğe belli bir noktadan sonra 
cevap verebilen yegâne tasarımlar oluyorlar. 
Bu sebeple teknolojinin, mimari ve tasarımın 
görsel evriminde akışkanlığı talep etmesi, 
kaçınılmaz bir olgu oluyor.

Bir ürün kullanıcısı olarak baktığınızda 
sizin beklentileriniz neler oluyor? Tasarım 
bir üründe, sizi en çok ne etkiler? İyi 
tasarımı tarif eder misiniz?
Akılcı bir yaklaşım beklerim. Sanırım gereksiz 
tüm ayrıntılardan arındırılmış, duru, samimi 
bir arayüz beklerim. Endüstriyel tasarımda 
çizilen her çizginin ürünü hafifleştirmek, 

daha rahat, daha hızlı, daha basit yapmak 
gibi çok net sebepleri olması gerektiğine 
inanıyorum. Çizgileri projenin kıstaslarını 
yerine getirecek şekilde çizmişseniz sonuçta 
sizi estetiğe de ulaştırıyorlar. Bu nedenle 
iyi tasarımın güzel, estetik görünmekten 
ziyade aslında doğru göründüğüne inanırım. 
Hantal bir teknenin “yanlış” görünmesinin 
nedeni hidrodinamik olmayan yapısıdır. 
Ergonomik olmayan bir sandalye veya kalem, 
iyi görünemez. Gereğinden büyük yapılmış 
bir bağlantı parçası görsel açıdan da rahatsız 
edicidir. Estetik, mantığın aklımıza tanımlamış 
olduğu sayılar ve oranlardan ibarettir. Müziğin, 
rengin, formun, her birinin doğruya ve güzele 
yönlendiren bir matematiği vardır. Tasarım, 

"Endüstriyel tasarımda 
çizilen her çizginin ürünü 

hafifleştirmek, daha 
rahat, daha hızlı, daha 
basit yapmak gibi çok 
net sebepleri olması 

gerektiğine inanıyorum. 
Çizgileri projenin kıstaslarını 

yerine getirecek şekilde 
çizmişseniz sonuçta sizi 

estetiğe de ulaştırıyorlar. Bu 
nedenle iyi tasarımın güzel, 
estetik görünmekten ziyade 
aslında doğru göründüğüne 

inanırım."

Yga WeWalk

Merfolk Satranç Takımı
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kendi özgün alanında bu matematiği öğrenmek 
ve bunu icra etmekle yükümlüdür.

Tasarım olgusu pazarda bir rekabet 
unsuru olarak değerlendiriliyor. Siz 
markalar için tasarımın önemini nasıl 
anlatırsınız? Bir ürün doğru bir tasarımla 
buluştuğunda nasıl bir etki yaratır? Bu 
etkinin satın alma kararında rolü nedir 
sizce?
Tasarım, ilk aşamada bir ürünün görsel 
cazibesi, sonrasında ise kullanıcısına sunduğu 
deneyim olarak özetlenebilir. CAZİBE, bize 
bir ürünü satın aldırandır; iyi bir DENEYİM 
ise ona sahip olmayı vazgeçilmez kılan. Şöyle 
ki; ürünün görsel nitelikleri kullanıcısı ile ilk 
görsel etkileşiminde çarpıcı olmasını sağlar. 
Kullanıcı bu ilk etkileşim üzerinden söz 
konusu ürünü almaya karar verir. Sonrasında 
kullanıcı, ürünün vaat ettiği deneyim ile 
tanışır; ürünün kullanıcısını esas ele geçirişi 
bu deneyim üzerinden olur. İyi tasarım bu iki 
etkenin başarılı bir sentezidir. Bu ürünler bizim 
için vazgeçilmez objelerdir. Kullanıcı böyle bir 
ürünü kaybettiğinde hiç sorgulamadan gidip 
aynısından bir tane daha alır. 
Bu ürünlerin en iyi pazarlamacıları, 
kullanıcılarıdır. Söz konusu ürüne sahip 
olmanın, onu kullanmanın ayrıcalıklarını her 
yerde anlatmaya başlarlar. Bu objeler günlük 

yaşamda herkesin evinde, elinde gördüğümüz 
ürünler halini alır. Buna ek olarak iyi bir ürün, 
vaat ettiği özellikleri ilgili tüketici segmentine 
olabildiğince uygun fiyata sunabilen üründür. 
Tasarım uygulama aşamasında ve ürünün 
teknik çözümlemelerinde bir optimizasyon 
sürecidir. Ürüne ait parça sayısını azaltmak, 
teknik detayları basitleştirmek hem uygulama 
sürecini hızlandırır hem de ürünün etiket 
fiyatına doğrudan yansıyarak marka ve 
kullanıcı için artı değer oluşturur.

Önümüzdeki süreçte neler 
hedefliyorsunuz ve Türkiye’yi nerede 
görüyorsunuz?
Endüstriyel tasarımın, sadece estetik, butik 
veya moda ürünler sunan bir uzmanlık alanı 
olmadığı; etrafımızdaki problemlere akılcı 
çözümler üretme sanatı olduğu her geçen 
gün maalesef biraz daha unutuluyor. Elektrik 
süpürgesini hayatımıza sokan James Dyson 
veya 1960’dan 1997’ye kadar Braun’un baş 
tasarımcısı olan ve işlevselciliğin en önemli 
isimlerinden Dieter Rams gibi çözüm 
üreticilerinin sayısı, tasarım dünyasında her 
geçen gün azalıyor.
Endüstriyel tasarımcı, gelişimi, katma değeri 
ve sunduğu yeniliklerle toplumu ileri taşımayı 
hedeflemek zorundadır. Her proje, her parça 
beraberinde yüklü yatırımlar ve çevreye ek-

ağırlıklar getirirken, tüm bunları anlamsız bir 
çeşitlilik sunmak uğruna yapmaya hakkımız 
artık kalmadı. Diğer yandan, daha önce el 
atılmamış bir problemi çözme girişimi, sizi 
görsel açıdan da son derece özgün ve dikkat 
çekici ürünlere sürüklüyor. Sonuçta, daha önce 
çözüm getirilmemiş bir sorunu geometri, fizik 
ve malzeme üzerinden çözmeye çalışıyorsunuz 
ve sonucun görsel açıdan taşıdığı o şaşırtıcı 
güzellik de onun en güzel süsü oluyor. Sanırım 
bir ömür, tek bir alanda iyi olmak için ancak 
yeterli ve geri kalan zamanımı da iyi tasarımın 
peşinden koşarak geçirmeyi planlıyorum.
Yurt dışı pazarı, ürün geliştirme süreçlerinde, 
endüstriyel tasarımın ne şekilde kullanılması 
gerektiği konusunda, oldukça deneyimlidir. 
Bu deneyim, markalarının piyasaya sunduğu 
değerde tasarımın vazgeçilmez bir parametre 
olduğunu daha önce fark etmiş olmalarından 
kaynaklanıyor. Tasarımcıya verilmesi gereken 
‘brief ’in kapsamı, pazarlama takımının 
kavramsal tasarım sürecini ne şekilde 
yönetmesi gerektiği, ardından ulaşılan 
estetik ve yenilikçi özelliklerin üretici ile 
nasıl çalışılması konusundaki tecrübeleri, 
Türkiye’ye kıyasla daha ötede. Bu sebeple 
de ürün geliştirme süreçleri daha verimli ve 
hızlı ilerliyor. Ama bu bir evrimleşme süreci. 
Türkiye’nin önümüzdeki 5-6 sene içerisinde 
rahatlıkla bu eşiğe ulaşıp geçebileceğine 
inanıyorum.

"Endüstriyel tasarımın, 
sadece estetik, butik 
veya moda ürünler 

sunan bir uzmanlık alanı 
olmadığı; etrafımızdaki 

problemlere akılcı 
çözümler üretme sanatı 
olduğu her geçen gün 
maalesef biraz daha 

unutuluyor."

Redon Genx
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İnternet olanaklarının yaygınlaşması ve ticaretin küreselleşmesi, alışveriş alışkanlıklarını ve buna bağlı 
olarak pazarlama trendlerini değiştiriyor. Artan online alışveriş kanalları, mobil teknolojiler ve sosyal 
medya platformları, tüketicileri pek çok ürünü farklı kanallardan inceledikten sonra satın almaya daha fazla 
yönlendirirken, markaları da müşteri deneyimini daha iyi yönetecekleri bütünsel çözümlere odaklıyor. Bu 
çözümler arasında son zamanların gözdesi ise “Omnichannel Pazarlama” olarak karşımıza çıkıyor. 

Pazarlamada Yeni Trend
Omnichanel

Hayatımıza her geçen gün yeni yeni 
kavramlar giriyor. Küreselleşen 
dünyanın bir getirisi olarak 

günümüzde artık alışveriş yapma biçimleri 
oldukça farklılaştı. Bu farklılaşma ve 
değişim, aslına bakılırsa oldukça da hızlı 
gerçekleşti. Bunda internet kullanımının 
yaygınlaşmasının yanında, artan ürün 
çeşitliliğinin ve farklı beklentilere yönelik 
farklı çözümler sunulabilmesinin payı 
büyük. “Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk 
mu yumurtadan?” sorusuna benzer bir 
durum olduğunu söyleyebiliriz. İnternet ve 
ürün çeşitliliği geliştiği için mi müşterilerin 
alışveriş alışkanlıkları değişiyor yoksa zamanla 
yarışan müşterilerin beklentileri ve alışveriş 
alışkanlıkları değiştiği için mi bu teknolojiler 
ve farklı satış kanalları hayatımıza giriyor 
dersiniz? 
Aslında cevap: Her ikisi de…

Çoklu Kanalın Doğru Uygulanması 
Geçmişte ihtiyacımız olan ürünü satın almak 
için cadde mağazalarına gidilirdi. Mağaza 
bakımından da çok fazla seçenek yoktu, bu 
denli fazla marka da hayatın içinde değildi 
elbette. Zamanla mağazalar çoğaldı. Dünya 
küreselleştikçe, ticari ihtiyaçların bir sonucu 
olarak farklı markalar önce mağazalar açmaya 
daha sonra mağaza sayılarını çoğaltmaya 
başladılar. Derken ürün grupları çeşitlenmeye 
başladı. İhtiyaç odaklı ürünlerin sayısında 
giderek artış yaşandı. Caddeler hareketlendi. 
90’lı yıllar, internetin evlerde yaygınlaştığı 
yıllardı. Henüz alışveriş imkânı sunuluyor 
olmasa da geleceği gören markalar kendilerini 
müşterilerine anlatabilmenin bir yolu 
olarak web sitelerini kurmaya başladılar. 
Zamanla bu web sitelerine alışveriş sepetleri 
eklenmeye başlandı. Tabi kredi kartlarında 

sunulan imkanlar da işleri kolaylaştırdı. Tek 
problem vardı, o da müşteri henüz buna hazır 
değildi. 5 duyusunu kullanmadan alışveriş 
yapma fikri henüz sıcak gelmiyordu. Yaşam 
koşullarının bir getirisi, artan nüfus, ticaretin 
küreselleşerek giderek daha yoğun bir rekabet 
ortamına girilmesi, insanları zamanla yarışır 
duruma getirdi. Farklı ihtiyaçları bir kerede 
aynı yerden karşılamak isteyen müşterilerin 
bu ihtiyacına cevaben de alışveriş merkezileri 
ticarette başrolü kaptı. Böylelikle artık farklı 
markaları ve binlerce ürün çeşidini bir 
arada bulabilen müşteriler, bu merkezleri 
doldurur oldu. O dönemlerde de “müşteri 
deneyimi”ni yönetmek markalar için 
rekabetin ön koşullarından biriydi. Mağaza 
tasarımları, ürün sunumları, vitrin dizaynları; 
mağaza içerisindeki kokudan, müziğe her 
şey müşteriye iyi bir deneyim yaşatmak için 
tercih ediliyordu. Fakat bir yandan teknoloji 
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de durdurulamaz bir hızla ilerlemeye devam 
ediyordu ve ediyor. Özellikle ekonomik gücü 
artan genç kesim, geleceğe daha güvenle 
baktığından internetten alışveriş hareketinin 
öncüsü oldu. Bu da markaları somut 
mağazalarının yanı sıra sanal mağazacılıkta da 
atağa geçmeye itti. Zaman içerisinde internet 
üzerinden alışveriş yapan kişilerin sayısı 
giderek arttı. İlerleme bununla kalmadı ve 
tabi akıllı cihazların artık insanlar için ekmek 
ve su gibi temel bir ihtiyaç malzemesi olduğu 
günümüz dünyasında, mobil mağazacılık, 
mobil uygulamalar devreye girdi. Sosyal 
medyanın etkileşim gücü de buna eklenince 
müşteri deneyimini yönetmek çoklu bir sürece 
ve daha karmaşık bir yapıya ulaştı. 
Dijital dünyanın nimetleri, her geçen 
gün ticaret konusunda farklı pazarlama 
yöntemlerinin benimsenmesi gerekliliğini 
hatırlattı durdu. Bugün gelinen nokta ise, 
küresel dünyanın yeni pazarlama trendi, 
omnichannel pazarlama oldu. Yani çoklu 
kanalın doğru uygulanması… Daha önce 
çokça duyduğumuz ve yine bir pazarlama 
yöntemi olarak benimsenen multichannel 
pazarlama, tüketicileri herhangi bir kanaldan 
yakalamayı anlatırken, omnichannel 
pazarlama ondan farklı olarak bütün satış 

kanallarının birbiriyle entegre şekilde 
çalışmasını ve temelde fiziki kanalların 
desteklenmesini anlatıyor. Bu pazarlama 
trendinde e-ticaret artık yalnızca satış odaklı 
değil, müşterilerle etkileşim kurmak için de 
kullanılıyor. 

Omnichannel Pazarlamanın 
Avantajları 
• Omnichannel pazarlama, markaların 
operasyonel yapılarını yeniden düzenliyor 
ve müşterilerinin kalıcılığını sağlıyor. Aynı 
zamanda daha büyük satış rakamlarına 
ulaşmalarında da etkili olan bir pazarlama 
yöntemi olarak kabul ediliyor. 
• Omnichannel’ı doğru uygulayan markalar 
müşterilerinin memnuniyetini arttırabiliyorlar. 
• Yine etkin şekilde kullanılırsa müşterilerine 
güncel kampanyaları hakkında detaylı bilgileri 
daha kolay ulaştırmak mümkün oluyor. 
Kampanyayı öğrenen müşteriler, yakınında 
yer alan fiziki mağazaya gitmeyi daha çok 
tercih edebiliyor.  
• Müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını ve 
süreçlerini omnichannel sayesinde kolaylıkla 
takip edebilen markalar, bu sayede yeni ve 
etkin pazarlama stratejileri geliştirebiliyor.

Bir Omnichannel 
Örneği…
Bugün artık pek çok marka için 
müşterileriyle birçok kanal üzerinden 
sağladıkları etkileşimi tek bir platform 
üzerinden yönetmek, başarıyı 
yakalamak için olmazsa olmazlardan 
biri. 
Omnichannel pazarlama, müşterilere 
her kanal üzerinde aynı seviyede 
deneyim yaşatılmasını amaçlarken, 
bu pazarlama tekniğinin doğru 
şekilde kullanılması, firmaların online 
ve offline varlıklarını bütün halinde 
sunuyor. Bunu bir örnekle ele alacak 
olursak: 
Müşteri, akıllı cihazından bir ürünle 
ilgili araştırma yaparken tercih 
ettiği markanın alışveriş sitesinde 
profilleniyor. (Üye formu doldurmak, 
mail adresi bırakmak, kişisel bilgileri 
kaydetmek gibi) Kısa bir süre sonra 
akıllı cihazından başka bir konuda 
yeniden araştırma yaptığı sırada, 
re-marketing (yeniden pazarlama) 
sayesinde incelediği ürünün reklamını 
ekranında görmeye başlıyor. 
Bunun üzerine web sitesine girerek, 
ürünü alışveriş listesine ekliyor. Eve 
geldiğinde, eşinin de fikrini sorarak 
satın alma kararını veriyor. Bunun 
üzerine dizüstü bilgisayarından 
markanın e-ticaret sitesine giriyor 
ve seçtiği ürünün siparişini veriyor. 
Ancak bazı sorularına cevap 
alması gerektiğini düşünerek bu 
defa firmayı telefon numarasından 
arıyor, aldığı cevaplar üzerine 
siparişine aynı ürünün bir başka 
rengini daha ekliyor. Süreç, işlemeye 
devam ediyor. Ürünü kendisine 
ulaştığında ekranda gördüğü renk 
ile eline ulaşanın aynı olmadığını 
düşünüyor ve bu defa markanın fiziki 
mağazasına gidiyor. Bu sayede 
ürününü daha kısa bir sürede farklı 
bir rengiyle değiştirebiliyor. Üründen 
ve aldığı hizmetten memnun kalan 
müşteri, marka ile ilgili sosyal 
medya üzerinden fikirlerini herkesle 
paylaşabiliyor. 
Tüm bu süreçler müşteriye aldığı 
hizmet konusunda bütüncül ve iyi 
bir deneyim yaşatıyorsa başarılı bir 
omnichannel pazarlama uygulaması 
gerçekleştirilmiş oluyor.

Dijital dünyanın nimetleri,  
her geçen gün ticaret 

konusunda farklı pazarlama 
yöntemlerinin benimsenmesi 
gerekliliğini hatırlattı durdu. 

Bugün gelinen nokta 
ise, küresel dünyanın 

yeni pazarlama trendi, 
omnichannel pazarlama oldu. 
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Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017’de resmen yürürlüğe girmiş oldu. Güçlü 
bir sınai mülkiyet sistemi; başvuru ve tescil süreçlerinin hızlanması, Türk Patent 
ve Marka Kurumu’nun ulusal ve uluslararası arenada etkinliğinin artması, 
vekillik sisteminin ilkeli çalışma sistemine dahil olması, ihtisas mahkemelerinin 
daha hızlı çalışması anlamına geliyor. Sınai Mülkiyet Kanunu, bu ve daha 
birçok şartın yerine gelmesi için gerekli zemini oluşturdu. 

Sınai Mülkiyet Kanunu ve   
Tasarımların Korunması 

Sınai Mülkiyet Kanununda tasarım 
haklarıyla ilgili süreçlerde önemli 
değişiklikler mevcut. Yeni yasal 

düzenlemeyle tasarım haklarına yönelik 
daha geniş kapsamlı koruma sağlanması 
öngörülüyor. Başvuru sahiplerine kolaylık 
sağlamak ve bürokrasiyi azaltmak için tasarım 
başvurusunda tasarımı anlatan tarifname 
sunma zorunluluğu kaldırıldı ve bültende ilan 
süresi 6 aydan 3 aya indirildi. Tüm başvurular 
için yenilik incelemesi getirilerek daha nitelikli 
ve özgün tasarımların tescil edilmesine 
olanak sağlandı. Etkin süreç yönetimi ve hak 
kaybı yaşanmaması için başvuru sahipleriyle 
vekilleri arasında güçlü bir koordinasyon 
gerekecek.
Yeni kanunla Türk Patent ve Marka Kurumu 
tasarım başvuruları için ön inceleme yaparak 
yenilik özelliği taşımayan başvuruları 
re’sen reddedecek. Bu durum, sanayici ve 
tasarımcılara büyük görev ve sorumluluklar 
vererek daha nitelikli ve özgün tasarımların 
geliştirilmesi zorunluluğunu beraberinde 
getiriyor. Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, 
üniversitelerimizin de hem nitelikli 
eleman yetiştirmesini hem de ön inceleme 
ve değerlendirmeler yaparak meydana 
getirdikleri yenilik ve ayırt edicilik özelliği 
taşıyan tasarımlar yapmada lokomotif rolü 
üstlenmesini hedefliyor.

Tasarım Üretimi ve Ar-Ge 
Özendirilecek 
Üniversitelerinizin geliştirdiği tasarımlar, hak 
sahibi üniversite kurumlarına ait olacak. Bu 
tasarımdan elde edilecek gelirin en az yarısı 
üniversite öğretim üyesine verilecek. Taraflar 

arası bildirimlere ve sözleşmelere dikkat 
edilmeli. Her şey yazılı olarak kayıt altında 
olmalı. Mobilya sektörümüze ışık tutacak 
olan yeni kanuni düzenlemeler; yeni tasarım 
üretimi ve tasarım Ar-Ge’si yapılmasını 
özendirecek. Geliştirilecek yeni tasarımlar 
sayesinde özellikle mobilya tasarımları için 
ilk akla gelen İtalya gibi ülkelerle rekabeti 
özendiren bir sonuç getirecek.
Yeni kanun düzenlemesiyle çoklu başvuru 
yapma kapsamı genişletilerek, özellikle 
mobilya sektöründe sorun teşkil eden 
çoklu tasarım başvurularında aynı alt 
sınıfta olma şartı kaldırıldı, aynı sınıfta 
olma şartı getirildi. Örneğin; bir koltuk ile 
bir yatak, bir masa ile dolap için önceden 
ayrı ayrı başvuru yapılması gerekirken yeni 
yasal düzenlemeyle aynı başvuruda tescil 
edilmesi imkânı sağlanarak daha az maliyetli 
başvuru yapma imkânı sağlandı. Mobilya 
sektörünün yeni ve özgün tasarımları üretme 
ve koruması yetkinliğini arttıracak bu 
kanun, tasarımcıların da haklarını koruyor. 
Tasarımcılara dünyaya açılma ve tasarımlarını 
dünyaya tanıtma yönünde kolaylıklar sağlayan 
yeni düzenlemeler, ihracat artışının da önünü 
açacak.
Kanunun sınai mülkiyet alanımıza getirdiği en 
önemli değişiklikler şöyle:

Markalar 
• Tescil süresini kısaltmak amacıyla bültendeki 
ilan süresi 3 aydan 2 aya indirildi. İnceleme ve 
işlem süreleri hızlanıyor. Etkin süreç yönetimi 
açısından hak sahipleriyle vekilleri arasında 
güçlü bir koordinasyon gerekecek.
• Markaya sahiplerinden, benzer marka 
başvurularına yapacakları itirazlarda 

markayı kullandıklarına dair belgeler 
sunması istenebilecek. Ticari kullanımı 
gösteren belgeler, iyi bir arşiv yapısıyla hazır 
bulundurulmalı. Aksi takdirde itirazlar 
değerlendirilmeden reddedilecek.
• Daha çok sayıda markanın ticari hayatta 
yer alması için kullanımı zorlayan hükümler 
içeren bu kanun, aynı zamanda Türk Patent 
ve Marka Kurumu’nun şirketler ve kişiler 
arasında uzlaştırmayı yapan bir yapıya 
gelmesini sağladı. Artık kazan-kazan anlayışı 
içerisinde daha uzlaşmacı stratejilere açık 
olmalıyız.
• Uzun yıllardan beri grup şirketleri arasında 
veya anlaşmalı taraflarca aynı veya yakın/
benzer markanın kullanımı sorunlu bir 
alan olmaktan çıktı, bu tür markaların 
kullanımına ve birbirine engel olmadan 
tesciline (veya devrine) olanak sağlandı. 
Önceki hak sahibinden alınacak noter onaylı 
muvafakatname ile böyle markaların tesciline 
izin verilecek.

Tescilli markaların hukuki ihtilaf durumunda 
iptalleri için mahkemeye gitmeden TPMK 
nezdinde yapılacak bir başvuruyla idari olarak 
iptal edilebilmesinin önü açıldı. Ancak sabırlı 
olunması gerekecek; bu uygulama 7 sene 
sonra başlayacak.

Patentler
• Patentlerle ilgili büyük bir reform gerçekleşti, 
itiraz işlemleri belge sonrasına alındığı için 3 
yıldan daha fazla süren süreçlerin yaklaşık 18 
aya inmesi sağlandı. Dolayısıyla patentlerin 
tescili ve ticarileşmesi hızlandı, ekonomiye 
kazanımları sağlandı. 

KEMAL YAMANKARADENİZ
Destek Patent  

Yönetim Kurulu Başkanı
kyk@destekpatent.com.tr
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Uzun yıllardan beri iş 
dünyasında güvensizlik ve 
tedirginlik oluşturan faydalı 

model müracaatları, 
gerçek hak sahiplerini 

etkin koruyan bir yapıya 
kavuşturuldu. 10 yıl 

koruma sağlayan faydalı 
model belgesi için küçük 
buluşlar koruma altına 

alınırken bu buluşlar için 
faydalı model müracaatıyla 
beraber yenilik araştırması 

zorunluluğu getirildi.

• Tartışılan ve 7 sene koruma sağlayan 
incelemesiz patent sistemi tamamen kaldırıldı. 
Artık patent müracaatlarında araştırma 
raporları geldikten sonra incelemesi bir 
koruma talebi mümkün olmayacak.
• Uzun yıllardan beri iş dünyasında 
güvensizlik ve tedirginlik oluşturan faydalı 
model müracaatları, gerçek hak sahiplerini 
etkin koruyan bir yapıya kavuşturuldu. 10 
yıl koruma sağlayan faydalı model belgesi 
için küçük buluşlar koruma altına alınırken 
bu buluşlar için faydalı model müracaatıyla 
beraber yenilik araştırması zorunluluğu 
getirildi. Artık faydalı model müracaatlarında 
yeni olmayan buluşlar reddedilecek.
• Uluslararası uygulamalarda yaygın olarak 
kullanılan hak kayıplarına neden olan 
işlemlerdeki gecikmeler için, yeni ek süre 
uygulamasının başlatılmış olması, şahıs ve 
KOBİ işletmeleri için ekonomik anlamda 
büyük kazanımlar ortaya çıkaracak. Burada 
kaçan ve patent hakkınızın kaybına yol 
açan süreleri ve bunların telafi şartlarını 
vekillerinizle birlikte yakından izlemelisiniz.
• Üniversite mensupları bakımından, 
üniversitelerin patent müracaatları kurumları 
adına direkt yapabileceğinden üniversitelerin 
patent müracaat adetlerini takip etmek 
kolaylaşacak ve üniversitelerimizin yenilik 
ve buluş kapasitelerini yönetebilme imkânı 
sağlayacak. Buluş hak sahipliği artık 
üniversitelerin. Taraflar arası bildirimlere ve 
sözleşmelere dikkat! Her şey yazılı olarak kayıt 
altında olmalı.
• Çalışanların buluşlarının değerlendirilmesi 
ve ekonomiye kazandırılması halinde elde 
edeceği haklar yönünden kanunda özel 
maddenin yer alması, Ar-Ge merkezlerinde 

çalışan mühendislerin buluş yapmaya 
özendirilmesi bakımından önemli bir ayrıcalık 
getirdi. Elbette burada çalışanların hakları 
korunurken işverenlerin de sorumluluk 
sınırları çalışanın kısmi veya tam hak 
talebinde bulunmasını işçi-işveren aralarında 
imzalanacak olan sözleşme veya benzeri bir 
hukuk ilişkisi hükümlerince kurulmasını 
gerekli hale getirdi. 
• Buluş ve patent haklarını çalışan ve işveren 
nasıl yöneteceklerine dair hükümler de içeren 
bu kanun, patent sayılarının artmasına büyük 
katkı sağlayacak. 

Tasarımlar 
• Tasarımlarla ilgili süreçlerde ciddi 
değişiklikler var. Tasarım tarifnamesi verme 
zorunluluğu kaldırıldı ve bültende ilan süresi 
6 aydan 3 aya indirildi. Tüm başvurular için 
yenilik incelemesi getirilerek daha nitelikli 
ve özgün tasarımların tescil edilmesine 
olanak sağlandı. Etkin süreç yönetimi ve hak 
kaybı yaşanmaması için başvuru sahipleriyle 
vekilleri arasında güçlü bir koordinasyon 
gerekecek.
• Yenilik incelemesi getirilerek daha nitelikli 
ve özgün tasarımların tescil edilmesine olanak 
sağlandı.
• Hızlı modaya ilişkin bu kanunda çok önemli 
bir madde yer alıyor. Bu konuda 3 yıllık 
tescilsiz koruma sistemi getirildi. Hukuki 
ihtilaflara karşı hazırlıklı olunması açısından 
ticari kullanıma ait delillerin iyi saklanması 
gerekecek. Bu 3 yıldan sonra aynı tasarımın 
tescili mümkün değil. Tescilli koruma için 
ilk ticari kullanımdan itibaren bir yıl içinde 
başvurusu yapmak gerekli.

• Üniversitelerin geliştirdiği tasarımların hak 
sahibi, üniversite kurumlarına ait olacak. Bu 
tasarımdan elde edilecek gelirin en az yarısı, 
üniversite öğretim üyesine verilecek. Taraflar 
arası bildirimlere ve sözleşmelere dikkat! Her 
şey yazılı olarak kayıt altında olmalı.
• Oto yan sanayicilerini yakından ilgilendiren 
bir başlık olarak eş değer parçaların 
kullanımının tasarım koruma kapsamından 
çıkartılması ile oto yan sanayi sektörünün 
geliştirilmesi ve tüketicilerin bu ürünlere daha 
çabuk erişmesinin önü açıldı. Eş değer parça 
kapsamı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından belirlenecek. 
• AB mevzuatıyla uyumlu olarak birleşik 
ürünün görünmeyen parçalarının tasarım 
korumasının kapsamı dışına çıkarılması ile 
oluşan hak kayıplarının önlenmesi sağlandı. 
Başvuru öncesinde ürünün tasarımıyla 
korunup korunamayacağından emin olunuz. 

Coğrafi İşaret
• Coğrafi işaret tescili, yöresel ürünlerin 
etkin korunması bakımından basitleştirildi, 
prosedürler azaltıldı, 6 ay ilan süresi 3 aya 
indirildi. İlanla ilgili maliyetler 8-10 bin 
TL’yi bulurken bu ilan sürecinin Türk Patent 
bültenlerinde yapılarak neredeyse bedelsiz 
olması sağlandı. 
• Coğrafi işaretlerin logo olarak tesciliyle 
beraber bu logoları kullananların 
denetlemesine olanak sağlandı. Bütün bunları 
takip edecek Coğrafi İşaret Dairesi Başkanlığı 
kuruldu. 10 yıl içinde denetim merciinde 
düzenlenmesi gereken raporlar 2 yıla indirildi.
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Tasarım, değişen kabuğu ile tekniği ve estetiği buluşturan bir meslek pratiği olmaktan çıktı ve üst yönetim 
düzeyinde benimsenmeye başlayan bir “strateji” konumuna erişti. Buna, “Tasarım Odaklı Düşünme” olarak 
tercüme edebileceğimiz “Design Thinking” deniyor. Tasarım odaklı düşünme (TOD) ile ekonomik büyüme, 
iş geliştirme ve kalkınma alanları farklı bir boyut kazanabiliyor. Yaratıcı bakış açısı aynı zamanda mevcut 
uygulamaların sağlamakta başarısız kaldığı “sürdürülebilir” bir gelecek için de umut ışığı demek.

Tasarım Odaklı Düşünme ile  
Artan Tasarım Gücü   

Tasarım kelimesi, özellikle iş dünyası 
için bugüne kadar inovasyon, 
rekabet ve yenilik ile özdeşleştirildi. 

Tasarımcı ise hala, bir nesnenin sadece 
estetiği ve formu ile ilgilenen kimse olarak 
algılanıyor çoğunlukla. Artık hepimiz 
biliyoruz ki, tasarım yeni çağın vazgeçilmez 
kavramlarından biri; öyle ki, tasarımı iyi 
kavrayamayanlar ve bunu işlerine entegre 
edemeyenler önümüzdeki yeni dönemde 
epey güçlük çekecekler.
Tasarım “iş”inin özüne indiğimizde aslında 
“değişim”den bahsediyoruz. Yeni bir ürün, 
sistem veya organizasyon tasarlamak, 

mevcut olanı değiştirmek veya hiç olmayan 
bir öneri ile yepyeni (yani değişik) bir 
alışkanlık getirmektir. Tasarımcı bakış 
açısının en büyük gücü, değişim ve yenilik 
için risk alma cesaretinin olması. Bu 
nedenle artık tasarım kavramının tanımına 
net olarak şunu eklemimiz gerekiyor: 
Tasarım, kolektif değişimi teşvik etmektir.

Hepimiz biliyoruz ki artık sadece ürünler ve 
eşyalar tasarlanmıyor. İş süreçlerimizden, 
çalışanlarımıza ve müşterilerimize 
sunduğumuz deneyime kadar her aşamada 
tasarımdan bahsetmemiz gerekli.

Tasarım İşin Özüne Dönüyor
Tasarım, değişen kabuğu ile tekniği ve 
estetiği buluşturan bir meslek pratiği 
olmaktan çıktı ve üst yönetim düzeyinde 
benimsenmeye başlayan bir “strateji” 
konumuna erişti. Buna, “Tasarım Odaklı 
Düşünme” olarak tercüme edebileceğimiz 
“Design Thinking” deniyor. Bu yöntemin 
kullanımı ile birlikte, tasarım “iş”inin 
özüne dönüyor ve biz tasarımcılar herhangi 
bir yaratıcı problem çözmek için temel 
eğitim olarak edindiğimiz çeşitli evreleri, iş 
dünyasının yönetim süreçlerine aktarıyoruz. 
Bu aslında bir tür strateji... 

ÖZLEM YALIM
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
TEPTA Aydınlatma – Stratejik Marka Direktörü
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Tasarım odaklı düşünme ile ekonomik 
büyüme, iş geliştirme ve kalkınma alanları 
farklı bir boyut kazanabiliyor. Yaratıcı bakış 
açısı aynı zamanda mevcut uygulamaların 
sağlamakta başarısız kaldığı “sürdürülebilir” 
bir gelecek için de umut ışığı demek.
Danimarka’da yapılan bir araştırma gösteriyor 
ki, tasarımı inovasyon ve iş geliştirme 
süreçlerinin stratejik bir parçası haline getiren 
şirketlerin değerlerinde, tasarımı sadece bir 
teknik pratik olarak kullanan şirketlere göre 
net %22’lik bir artış gözlenmiş. Dublin’de 
ise kamusal alanların yeniden kullanıma 
kazandırılması için yerel yönetimlerin “design 
thinking” (TOD) metodları uyguladıklarını 
biliyoruz; benzer örnekleri çeşitlendirmek 
mümkün.

Yaratıcılık:  
Sistematik Çalışmanın Ürünü
Tasarım odaklı düşünme, başta sosyal 
hizmetler ve kalkınma alanında oldukça 
yaratıcı öneriler sunduğu için, yönetimlerin 
çok benimsediği bir araç haline geldi. Diğer 
yandan bu yöntem, şirketler için de olmazsa 
olmaz bir kavram olan inovasyona açılan 
bir kapı konumunda. Pek çok şirket bu 
alanda kendini nasıl geliştireceğini, nasıl 
daha inovatif bir şirket haline gelebileceğini 
ve bunu nasıl ölçümleyebileceğini bilmiyor. 
Tasarım odaklı düşünme bu aşamada devreye 
giriyor ve yaratıcılığın aslında “ilham”dan 

kaynaklanmadığını, sistematik bir çalışmanın 
ürünü olduğunu iş dünyasına ispatlıyor.

2012 yılından beri, bu alanda 
gerçekleştirdiğim çalışmalarda, bu 
kavramların tanıtımının yanında 
kurumsal anlamda küçük birer örneğinin 
de deneyimlenmesini sağlıyorum. Bu 
çalışmalarımı TOD atölyeleri olarak duymuş 
olabilirsiniz. Bu atölye çalışmalarında özellikle 
tasarım eğitimi almamış kişilerle bir araya 
gelerek, onların içlerinde çocukluklarından 
beri var olduğunu bildiğimiz cesur, korkusuz, 
yaratıcı yanlarını ortaya çıkarıyoruz. 
Şirketlerin farklı birimlerinden seçilen 
personelleri ile ortaya attığımız bir problemi 
TOD aşamaları ile yeniden ele alıyoruz ve 
çözüme ulaştırıyoruz. Bu arada kolektif 
çalışmanın da önemi vurgulanmış oluyor.

İçimizdeki Çocuk Uyanıyor
Herkesin ilkokul yıllarından itibaren aldığı 
kalıplaşmış eğitim sistemi, kimi zaman ailesi 
veya kültürel çevresi, her gün mesailerinin 
büyük bir kısmını geçirdikleri işyerlerinin 
genel anlayışı gibi pek çok faktör; doğuştan 
sahip olunan problem çözme yeteneği 
üzerinde baskılar kuruyor ve zamanla bu 
pozitif becerilerin üzeri örtülüyor. Çoğunlukla 
kimi çekincelerimizle fikirlerimizi ifade 
etmekten, ortaya koymaktan geri kalıyoruz; 
alacağımız tepkiler bizi korkutuyor. İşte bu 

tablo inovasyonun en önemli düşmanı. TOD 
atölyeleri ile başardığımızı gözlemlediğim 
olgu, içimizdeki çocuğu uyandırıyor olmamız. 
İnsanların karşılaştıkları türlü problem için 
kolayca ve kısa sürede etkili çözüm önerileri 
sunabileceğini yaşayarak öğreniyoruz. Bu 
problemler ister özel hayatımızda olsun ister 
kurumsal hayatımızda, TOD ile sunulan 
aşamalar, dikkatlice izlendiğinde çözüme 
kavuşuyor.

Tasarım odaklı düşünme sistemi, özgür 
çalışma ortamlarını savunuyor. Değerli 
fikirlerin insanlarla iletişimde olduğumuz 
müddetçe ortaya çıkabileceğini gösteriyor. 
En önemlisi, denemekten korkmamamız 
gerektiğini, hatalardan ders çıkarmamız 
gerektiğini vurguluyor. Kültürel olarak 
hatalara, başarısızlığa tolerans gösteren 
bir alt yapımız olmadığını biliyorum ama 
değişmemiz gerekiyor. Yurt dışında imrenerek 
izlediğimiz pek çok marka hikayesinin 
altında işte bu değerleri benimsemiş kişilerin, 
yönetimlerin deneyimleri yatıyor.
Özellikle son dönemde artan teşviklerle 
kurulmakta olan ve hızla sayıları artın 
AR-GE ve tasarım merkezlerinde istihdam 
edilen personeli, konvansiyonel yöntemlerle 
inovasyon yapmaya yöneltmemiz oldukça zor. 
Yeni yöntemleri ve metodolojileri öğrenmek, 
uygulamaya başlamak gerekiyor; işte tasarım 
odaklı düşünme bunlardan en geçerli 
olanlarından biri.

Tasarım odaklı düşünme, 
başta sosyal hizmetler ve 

kalkınma alanında oldukça 
yaratıcı öneriler sunduğu için, 
yönetimlerin çok benimsediği 
bir araç haline geldi. Diğer 
yandan bu yöntem, şirketler 
için de olmazsa olmaz bir 
kavram olan inovasyona 

açılan bir kapı konumunda. 
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Stres, yoğun iş temposu ve kent yaşamının zorlayıcı koşulları nedeniyle birbirimizi anlamak günden 
güne daha imkânsız bir hale geliyor. Daha kolay sinirleniyor, çoğu zaman karşılıklı yanlış anlaşılmalar 
nedeniyle kırıcı olabiliyoruz. Bu durum, en yakınlarımızla bile ilişkilerin kopma noktasına kadar 
gelmesine, küslüklere ve ne yazık ki ayrılıklara yol açıyor. İş yaşamı için bakıldığında çok daha karmaşık 
durumlara ve tabi beraberinde büyük sorunlara yol açabiliyor. Empati kurmaksa, ilişkilerimizi daha kolay 
yönetmemizi sağlıyor. 

Görmek, Duymak 
ve Anlamak İçin
EMPATİ Kurun

İnsan sosyal bir varlık ya da şöyle 
söyleyelim; teknoloji hayatımıza bu 
denli nüksetmeden önce insan daha 

sosyal bir varlıktı. Gelişen teknoloji, akıllı 
cihazlar ve mobil uygulamalar, sanal 
sosyalleşme ortamını beraberinde getirdi. 
Günümüz insanı, saatlerini uzunca bir süre 
yapayalnız geçirebiliyor üstelik hiç kimse 
ile yüz yüze iletişime geçmeden… İnsanlar 
artık birbirleriyle daha az konuşuyorlar, 
sorunlarını paylaşmamayı tercih ediyorlar. 

Sosyal yaşamımız bile belli bir çevre ve belli 
mekanlarla sınırlı kalıyor artık. Arkadaş 
toplantılarını, iyimser olursak, ayda bir kereye 
düşürdük. Sanal ilişkiler gerçek ilişkilerin 
çoktan önüne geçti. Birbirimizi görmüyor 
ve duymuyoruz. En önemlisi de birbirimizi 
anlamıyoruz. Empati kurmanın güçlendirdiği 
insan ilişkileri, günümüzde giderek yok 
oluyor. Çünkü 21. yüzyıl insanı hem daha 
anlaşılmaz hem de kendini bile anlayamaz 
hale geliyor. 

Duygularınızı kontrol altına alın 
Her insan elbette birbirinden farklı… Bir 
kişiyle tıpatıp aynı olayları yaşamış olsak 
bile verdiğimiz tepkiler ve yaklaşımlarımız 
farklı olabiliyor. Aynı kitabı okuyan iki 
kişiden biri kitabı çok beğenirken bir başkası 
hoşlanmayabiliyor. Bazı kişiler trafikte çılgına 
dönerken, bazıları müzik dinleyerek andan 
keyif almaya devam ediyor. Burada önemli 
olan, kişinin kendi duygularını kontrol 
edebilmesi… Uzmanlar, empati kurmaya ve 
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kendi duygularını kavradıktan sonra iletişim 
kurulan kişiyi de sorunsuz anlama yeteneğine 
duygusal zekâ adını veriyorlar.
Elbette hepimizin yaşadıkları, kendimiz için 
son derece önemli. Ancak bu durum yine de 
sizi özel kılmıyor. Öte yandan her şey, her an 
istediğimiz gibi olamayabiliyor. Dünyanın 
sizin etrafınızda dönmediğini kabul etmeli ve 
duygularınızı kontrol altına almalısınız. Siz 
karşınızdaki kişiyi ne kadar doğru anlarsanız, 
zamanla o da sizi o kadar doğru anlamaya 
başlayacaktır. Nasıl mı? Örneğin iş yerinde 
yoğun bir gün ve herkes gergin… Şefiniz 
size ortada bir problem olmadığı halde, 
biraz da sert bir tutum sergileyerek bir sorun 
olduğunu söyledi. Karşılığında ya bunu sorun 
haline dönüştürür ve durumu işten ayrılma 
noktasına gelecek kadar büyütürsünüz ya da 
empati kurarak şefinizin güne çok kötü bir 
olayla başlamış olabileceği ihtimalini aklınıza 
getirebilirsiniz. Böylece karşılıklı doğru 
iletişimi başlatmış olur ve ilişkiyi korumuş 
olursunuz. 

İletişimsizlik, çağın sorunu 
Çağın en büyük sorunlarından biri ne yazık 
ki iletişimsizlik. İletişim çağında birbirimizle 
iletişim kurmadan ve birbirimizi anlamadan 

yaşıyoruz. Kırıcı sözler, alınganlıklar ve uzun 
süreli kırgınlıklar da peşi sıra geliyor. İletişim 
kurmanın temeliyse aile içi ilişkilerinizde 
başlıyor. Öncelikle hayat koşullarının herkesçe 
zor olduğunu kabul etmeli ve bunda yaşın 
hiçbir öneminin olmadığını bilmelisiniz. 
“Benmerkezciliğe” bir son vererek aile 
içi iletişimi yüksek tutmak, güne pozitif 
konuşmalarla başlayıp pozitif konuşmalarla 
günü sonlandırmak size huzurlu ve sağlıklı bir 
yaşamın anahtarını veriyor. 

“Yalnızca empati kurarak başarılı olunur mu?” 
diye düşünmeyin. Elbette başarının tek ölçütü 
bu değil, ancak unutmamak gerekir ki sağlıklı 
ortamlarda yaşamak için insanların birbirini 
çok iyi anlayabilmesi gerekiyor. Bu da huzur 
dolu ve daha stressiz bir yaşamı beraberinde 
getiriyor. Bunların her biri bir zincirin 
halkalarını oluşturuyor. Örneğin, iç iletişimi 
yüksek olan bir aileyi ele alalım. Herkes 
birbirini elinden geldiğince anlamaya çalışıyor, 
karşılıklı isteklere saygı duyuluyor ve birbirini 
memnun etmek için özen gösteriyor. Böyle bir 
aile ortamından çıkarak işe giden biri, güne ne 
kadar kötü başlayabilir ki? Bu da iş yaşamında 
daha verimli çalışmaya ve başarılı olmaya 
giden yolun başlangıcı sayılabilir. Özetle, 
empati kurmak başarıyı getiriyor. 

İnsanlar konuşa konuşa…
Hızla gelişen teknoloji, yüz yüze iletişimi 
sekteye uğratıyor. Bu da kişiler arası 
kopukluklara yol açıyor. Giderek sosyal bir 
varlıktan yalnız bir varlığa dönüşüyoruz. 
İşte bu nedenle, sorunlarınızı, sıkıntılarınızı 
ve mutluluklarınızı konuşun, anlatın ve 
paylaşmaktan çekinmeyin. Siz de dinleyin ve 
anlamaya çalışın. İlişkilerinizin zamanla daha 
da güçlendiğini göreceksiniz. 

“Başkası Ne Düşünür?” 
Aşırı Empati Sendromu
Empati, günlük hayatımızda 
çok sık kullandığımız ve aslında 
anlaşmazlıklar söz konusu 
olduğunda en çok duyduğumuz 
kavramlardan biri. Kendini 
karşısındaki kişinin yerine 
koyma ve olaylara onun 
gözünden bakma durumu 
olarak tanımladığımız empatinin 
de fazlası zararlı olabiliyor. 
Çünkü empati aşırıya kaçarsa, 
sendrom kapıyı çalıyor. “Başkası 
ne düşünür?” diye yaşamaya 
başlamaya, “Aşırı Empati 
Sendromu” deniyor. 
Bu sendromu yaşayan kişiler, 
birey olarak hayatlarında seçim 
yapamayacak hale bile geliyorlar 
ve kendi hayatlarını başkalarının ne 
düşünebileceği doğrultusunda yaşamaya 
başlıyorlar. Özetle, kendi kişiliğini hiçe 
sayarak artık başkaları için yaşar hale 
geliyorlar. 

Genel sebeplerine bakacak olursak, 
kişiliği tam olarak gelişmemiş kişiler bu 
sendroma çok daha rahat giriyorlar. 
Çünkü kendi gelecekleri hakkında 
bile bir fikre sahip olamıyorlar ve bu 
konuda bir bilinç geliştiremiyorlar. 
Bu da çevrelerinde bulunan herkesin 
düşüncesinin kendi düşüncelerinin önüne 
geçmesine neden oluyor. Son yıllarda 
çok sık duyduğumuz “Mahalle Baskısı” 
kavramı da aslında bu sendromla 
ilişkili… Yaşanılan bölgedeki insan 
profiline göre giyiniliyor, onların sosyal 
yaşamına göre hayata yön veriliyor. 
Aşırı empati yapan insanlar, sağlıklı 
empati kurma eyleminden uzaklaşıyorlar 
çünkü karşılarındaki kişilere değil, 
kendilerine odaklı oluyorlar. Kendilerini 
izledikleri için başkalarının gözünde 
nasıl göründükleri onlar için her şeyden 
daha önemli hale geliyor. Bu nedenle 
de davranışlarını, o anda bulundukları 
ortama ve kişilere göre değiştirme 
ihtiyacı duyuyorlar. Böylelikle, kişisel 
ilişkilerinde tutarsız bireyler haline 
dönüşüyorlar.
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Çağımızın en sık duyulan sorunlarından biri, stres. Geçmişte insanlar ya bu kadar çok sorunla 
uğraşmıyorlardı ya da basit ve gündelik durumları sorundan saymıyorlardı. Ama günümüz insanı için 
yiyeceği yemeği seçmekten giyeceği giysiye, trafikte geçirdiği zamandan e-posta ve toplantı trafiğinin 
yoğunluğuna varıncaya kadar yaşam içinde strese kapılmasına neden olan onlarca sebep var. Bu durum 
beraberinde farklı psikolojik sorunları ve elbette fiziki hastalıkları getiriyor. Pek çok önemli hastalığın 
sebebinin çoğu zaman stres olması da bundan kaynaklanıyor. İş ve okul yaşamı, sosyal hayat ve kişisel 
ilişkilerde başarı yakalamanın yolu ise stresi yönetebilmekten geçiyor. 

Başarı İçin 
Stresi Yönetin 

Çağımızda hepimizin başına aynı 
dertleri açması olası ortak tek bir 
düşmanımız var: Stres! Peki, nedir 

bu stres? Neden bu denli hayatımızın 
içinde? Böyle azılı bir düşmandan neler 
yaparak kurtulabiliriz? Öte yandan pek çok 
olumsuzluğun sebebi olarak gösterilen strese 
vücudumuzun az bir miktar da olsa ihtiyacı 
var. Çünkü stres aynı zamanda insana enerji 
de veriyor. 

Kişide güven eksikliği yaratıyor
Stresin pek çok olumsuz etkisi olduğu, 
yadsınamaz bir gerçek. Aşırı stres, baş ağrısı, 
mide bulantısı ve çeşitli sağlık problemlerinin 
oluşmasında büyük bir rol oynuyor. Kalp 
ve damar hastalıkları, kanser gibi önemli 
hastalıkların kapısını da ne yazık ki stres 
açıyor. Hatta öyle ki, kan basıncını yükselten 
stres nedeniyle pek çok kişi felç kalabiliyor 

ya da kalp krizi geçirebiliyor. Kişilerde güven 
eksikliğine neden olan stres, kısa vadede 
kişinin kendisine, uzun vadede ise çevresine 
büyük zararlar verebiliyor.

Hataya düşmeyin
Günlük yaşamımızda stresi yenmek adına pek 
çok yöntem deniyoruz. Ancak denediğimiz bu 
yöntemlerin bazıları anlık olarak bizi rahatlasa 
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da doğru değil. İşte stresten kurtulmak için 
yaptığımız yanlış davranışlardan bazıları: 
Alkol tüketmek, sorunlarımızı görmezden 
gelmek veya inkâr etmek, bilinçsiz bir şekilde 
ilaç kullanmak, sigara içmek, kızgın ve kontrol 
dışı davranmak ve düzensiz beslenerek abur 
cubur tüketmek. 

Oysa stresten kurtulmanın daha doğru 
ve sağlıklı pek çok yolu var. Örneğin 
gün içinde 30 ila 40 dakika sürecek 
kısa uykularla vücudunuzun kaybettiği 
enerjiyi geri kazanabilirsiniz. Kendinizi 
ifade edebileceğiniz ve yaratıcılığınızı 
geliştirebileceğiniz bazı hobiler de stresten 
kurtulmanız için size yardımcı olabilir. Gün 
içinde daha fazla eğlenebilmek için komedi 
filmleri izleyebilir veya sizi güldürecek yazılar, 
karikatürler okuyabilirsiniz. Stresle başa 
çıkabilmenin en bilinen yöntemi ise “zamanı 
yönetebilmek”.

Önceliklerinizi belirleyin
Modern çağın en büyük problemlerinden biri, 
zamansızlık. Her insan günlük yaşamında 
zamanla yarışmak zorunda kalıyor. Bir 
yerden bir yere gitmek, işleri yetiştirmek, 
toplantıya yetişmek, randevuyu kaçırmamak, 

televizyondaki diziye yetişmek bile şehir 
insanı için önemli birer stres kaynağı. 
Üstelik bütün bunların arasında kişi, kimlere 
ve nelere öncelik vereceği konusunda 
karmaşaya düşebiliyor. İşte bu nedenle zamanı 
yönetebilmek için öncelikleri doğru belirlemek 
ve yarışmaktan vazgeçmek gerekiyor.

Hedeflerinizi belirleyin
Plansız yaşamak, eğlenceli gelebilir. İnsanı 
sorumluluk duygusundan uzaklaştırıyor gibi 
görünse de şunu unutmamakta fayda var; 
plansız yaşamak, zaman içinde karmaşalara 
yol açıyor ve hayatınızı içinden çıkılmaz ve 
çok daha stresli bir duruma getirebiliyor. 
Kendinizi zorlamayacak bir biçimde 
hayatınızda planlama yapabilirsiniz. Öncelikle 
yaşamınızda neleri başarmak istediğinizi 
belirleyin. Günlük yaşam içinde yaptıklarınızı, 
önemli, idare eder ve önemsiz diye kategorize 
edin. Sessiz geçen zaman dilimlerinde 
yorgunluğunuzu giderecek şekilde uyuyun ya 
da kitap okuyun. Yaşamınızda üstlendiğiniz 
veya size biçilen rolleri gözden geçirin 
ve bu rolleri belli kurallar içine almaya 
çalışın. Böylelikle hayatınızda bir denge 
kurmayı başarabilirsiniz. Hedeflerinizi 
uzun vadeli ve zor olmayacak şekilde 

belirlemeye özen gösterin. Sabırlı olun. 
Hafta boyunca yaptıklarınızı yazıya dökün, 
elbette yetişemediğiniz işler olacaktır ancak 
bunlar yüzünden endişeye kapılmak yerine 
bir sonraki haftanın planlamasında önceliği 
bunlara verin. En önemlisi ise başarılarınızın 
tadını çıkarın. Böylece kendinizi motive 
edecek ve hayata karşı daha pozitif bakmaya 
başlayacaksınız.

Hazırlıksız 
Yakalanmamak İçin…
Burada sözünü ettiğimiz pek 
çok konu, genel olarak stresi 
önlemeye yönelik olarak yapılması 
gerekenler. Ancak tüm bunları 
biliyor olsak bile çoğu zaman bu 
duruma hazırlıksız yakalanabiliyor 
ve stresin etkisi altına girebiliyoruz. 
İşte böyle durumlarda yapmamız 
gerekenler:
Rahatlayın: Strese kapıldığınızı 
hissettiğiniz an sizi rahatlatan şeyler 
düşünün. Rahatlama, yalnızca fiziksel 
değil, akli ve duygusal olarak da faydalı 
olacaktır. Sizin için en etkili rahatlama 
yöntemini öğrenmeyi unutmayın.

Ritmik nefes alın: Doğru ve ritmik 
alınan nefes, hayatın pek çok evresinde 
ve pek çok sağlık sorunu için son derece 
önemli. Bunların başında da elbette 
stres geliyor. Stres önleyici soluma, 
derin ve düzenli olur, nefesin alınışı ve 
verilişi aynı uzunlukta olmalıdır. Soluma 

hücrelerimizin güçlü ve sağlıklı kalması 
için gerekli oksijeni almamızı sağlar; 
fiziksel, zihinsel ve duygusal enerjimizi 
de arttırır. Gerilimden uzaklaştığımız 
gibi her yerde ve her ortamda kolaylıkla 
uygulayabileceğimiz bir yöntemdir.

Olumlu düşünün: Stresi en çok 
tetikleyenlerden biri de olumsuz 
düşüncedir. Olumsuz düşünmeye 
başladığımız her an strese kapılırız. 
Bu nedenle böyle durumlarda olumsuz 
düşünceleri beyninizden bir an önce 
uzaklaştırmaya bakın. Hayal gücünüzü 
serbest bırakarak olumlu sonuçları 
düşünmeye özen gösterin. Kendinizi 
çok daha iyi hissedeceğinizden emin 
olabilirsiniz.

“Hayır” demeyi öğrenin: Çok basit 
olduğunu düşünsek de bazı durumlarda 
“hayır” diyememek bizi daha fazla stres 
altına sokabiliyor. Hayır diyebilmek, 
bize zarar vereceğini düşündüğümüz 
şeyleri yapmamak için oldukça önemli. 
Sizin için olmaması gereken her şeye 

vereceğiniz yanıt “hayır” olmalı. Kimseyi, 
verdiğiniz “hayır” yanıtı nedeniyle 
kıracağınızı düşünmeyin. Unutmayın, 
hayat tercihlerimizin çevresinde dönüyor.

Başa çıkabileceğiniz kadarını 
üstlenin: 21. yüzyıl insanının en 
temel problemlerinden biri, pek çok 
sorumlulukla aynı anda baş etmeye 
çalışmak. Bu da ister istemez kişiyi 
strese sokuyor. İşte tam da bu nedenle, 
başarabileceğiniz, daha doğrusu 
kaldırabileceğiniz kadar sorumluluk 
üstlenin. Çünkü başarıyla yerine 
getirdiğiniz sorumluluklar, sayıca az olsa 
bile çok daha nitelikli olacaktır.

Arkadaşlıklara dikkat: 
Güvenebileceğiniz insanlarla 
kuracağınız dostluklar, stresten uzak 
kalmanıza ve duygusal açıdan tatmin 
olmanıza yardımcı olur. Bu nedenle 
arkadaşlarınızdan destek almaya 
özen gösterin. Her ne olursa olsun 
güven önemli bir duygudur. İnsanlara 
güvenmekten çekinmeyin.
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