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Saygıdeğer Üyelerimiz ve
Sektörümüzün Çok Kıymetli
Temsilcileri,
21. yüzyıl her anlamıyla ve tüm sektörler için rekabetin çok yoğun şartlar altında yaşandığı
bir dönem. Bu rekabet ortamında artık sektörünüzde öncü, lider olabilmeniz, dahası lider
kalabilmeniz için yalnızca üretim yapıyor olmanız yeterli değil. Ürettiğiniz ürünü doğru
pazarlama çalışmalarıyla sunmanız bugün daha büyük önem taşıyor. İşte bu noktada fuarlar,
sektörlerin gelişmesi, fikir alışverişlerinin yapılabilmesi, farklılıkların sergilenebilmesi için
gerekli platformlar. Biz de her yıl olduğu gibi, bu yıl da INTERMOB fuarında yerimizi
alıyoruz. 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve ahşap ve mobilya yan
sanayi endüstrilerinin Avrasya Bölgesi’ndeki bir numaralı ticaret platformu olan fuarımızda
“tasarım” vurgusu yapacağız. Bu amaçla da MAKSDER olarak Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü proje öğrencileri arasında
düzenlediğimiz tasarım yarışmasından ödül kazanan tasarımları sergileyeceğiz. Hepinizin
mutlaka gelip, ülkemizi ileriye taşıyacak olan gençlerimizin, tasarımcı adaylarımızın
sektörümüze sunduğu yenilikçi fikirleri görmesini çok isteriz.
Değerli okurlarımız, bildiğiniz gibi bugün en sık gündeme gelen konulardan biri,
üniversite-sanayi iş birliğinin önemi. Bu anlamda Türkiye’de kat edilecek uzun bir
yol olduğunu hatırlatmalıyım. Bilgi üretim merkezleri olarak kabul etmemiz gereken
üniversiteler olmazsa o bilgiyi kullanarak ürün geliştirecek bir sanayimiz de olamaz. Öte
yandan sanayi gelişmezse bu çağın yaklaşımlarıyla üretilmiş bilgiyi ürüne dönüştürecek bir
platform da bulamayız. Buradaki kazan-kazan ilişkisini görmezden gelmemeliyiz. Biz de
bu nedenle üniversite-sanayi iş birliği konusunda kapsamlı bir dosya hazırladık. Bu konuyu
bu sayımızda ele almamız ise elbette tesadüf değil, fuar boyunca yapacağımız temaslar
esnasında üniversite-sanayi iş birliği daha fazla gündeme gelebilir, gelmelidir ve hatta somut
örnekleriyle de daha fazla hayata geçirilmelidir.
Dosya konumuzun yanı sıra hem bilgilendirici hem de okurken eğleneceğiniz konularımız
da var. Örneğin tasarımların da bir cinsiyeti olduğuna değiniyoruz. Çoğu zaman fark
etmiyor olabiliriz ancak kullandığımız ürünler cinsiyetimize, toplumsal alışkanlarımıza
ve geleneklerimize göre kodlanıyorlar. Ürünler üzerinden yapılan toplumsal cinsiyetçilik,
aslında üzerine derinlemesine düşünülmesi gereken bir konu.
Son olarak, haberiniz var mı bilmiyorum ama SpaceX’in kurucusu Elon Musk kararlı;
2025’te Mars’a insan gönderecek. “Geleceğe Dönüş” konumuza da bir göz atın; efsanevi film
kahramanlarının 1989 yapımı filmden bugüne haber verdikleri bazı teknolojik gelişmeleri
halihazırda yaşıyoruz. Peki, bizi gelecekte neler bekliyor olabilir, biz gelecek için ne
tasarlayacağız ya da nasıl bir dünya için tasarlayacağız? Herkes bunları çok iyi düşünmeli!
Keyifli okumalar dilerim.
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MAKSDER, Intermob’da
Tasarımı Vurgulayacak
Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), her yıl olduğu gibi bu yıl da 14-18 Ekim 2017
tarihleri arasında gerçekleştirilecek Intermob 2017 fuarında yerini alıyor. Ahşap ve mobilya yan sanayi
endüstrilerinin Avrasya Bölgesi’ndeki bir numaralı ticaret platformu olan fuara MAKSDER üyeleri ve
Yönetim Kurulu katılım sağlayacak.

M

obilya Aksesuar Sanayicileri Derneği
(MAKSDER) ve REED TÜYAP iş
birliğiyle düzenlenen Intermob,
bu yıl 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Son teknoloji kullanılarak
geliştirilen inovasyon harikası ürünlerin yer
alacağı global bir buluşma noktası olması
hedeflenen fuara, 70 binin üzerinde sektör
profesyonelinin katılması bekleniyor. 30 ülkeden
900’e yakın firma ve firma temsilciliğinin
katılımıyla 14 salonda gerçekleştirilecek olan
fuar, Türkiye ahşap ve mobilya yan sanayisinin
yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir rol
üstleniyor.
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2009 yılından bu yana MAKSDER’in de
destekleriyle gerçekleştirilen Intermob Fuarı,
verimlilik açısından her geçen yıl büyümeye
devam ediyor. Mobilya aksesuarları sektörünün
ancak tasarımla ve katma değerli ürünlerle
büyüyeceğini belirten MAKSDER Yönetim
Kurulu Başkanı Tekin Çınar, fuarla ilgili şöyle
konuşuyor: “Intermob, sektörümüzün gelişmesini
sağlamamız ve dünyadaki yerini görmemiz
açısından büyük önem taşıyor. Biz MAKSDER
olarak sektörümüzün ancak Ar-Ge çalışmalarıyla
ve tasarımla dünyada hak ettiği konuma
gelebileceğine inanıyoruz. Ayrıca her platformda
sürdürülebilir yaklaşımları kurum kültürüne

30 ülkeden 900’e yakın
firma ve firma temsilciliğinin
katılımıyla 14 salonda
gerçekleştirilecek olan
fuar, Türkiye ahşap ve
mobilya yan sanayisinin
yeni pazarlara ulaşmasında
önemli bir rol üstleniyor.

www.maksder.org

Ödüle layık görülen
tasarımlar, 14-18 Ekim
tarihleri boyunca fuar
alanında sergilenecek.
Yarışmada ödül alan
ürünleri fuara taşıyacak
olan MAKSDER, böylelikle
hem genç tasarımcıların
önünü açmış olacak hem
de katılımcı ve ziyaretçilere
tasarım yaklaşımının
önemini bir kez daha
vurgulayacak.

entegre etmenin, sürdürülebilir ürünler
tasarlamanın ve elbette yeni çağın pazarlama
yaklaşımlarıyla başarıyı sürekli kılmanın
önemini anlatıyoruz. Düzenlediğimiz tasarım
yarışmaları ve çeşitli etkinlik katılımlarımızla
da bu söylemi destekliyoruz. Bu konuları ön
plana çıkarabilmemiz ve altını çizebilmemiz
için Intermob çok önemli bir fuar.”

MAKSDER
ödüllü tasarımları sergileyecek
MAKSDER ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi (MSGSÜ) iş birliği ile MSGSÜ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü proje
öğrencileri arasında düzenlenen tasarım
yarışmasının sonuçları, geçtiğimiz Haziran
ayından açıklanmıştı. Sanayi-üniversite iş
birliğini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmanın
kazananlarına ödülleri MAKSDER tarafından

13 Haziran tarihinde, MSGSÜ’de teslim edildi.
Ödüle layık görülen bu tasarımlar, 14-18 Ekim
tarihleri boyunca fuar alanında sergilenecek.
Yarışmada ödül alan ürünleri fuara taşıyacak
olan MAKSDER, böylelikle hem genç
tasarımcıların önünü açmış olacak hem de
katılımcı ve ziyaretçilere tasarım yaklaşımının
önemini bir kez daha vurgulayacak.
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 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.
Sonbahar 2017 MAKSDER
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Bilgi Olmazsa Sanayi,
Sanayi Olmazsa Ürün Olmaz
Son dönemlerde öne çıkan önemli konulardan biri, “üniversite-sanayi iş birliği”. Bu konu, üniversitelerdeki
bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak, Ar-Ge ve
inovasyon çalışmalarını arttırmak ve elbette akademisyenlerle sanayiciler arasında sürdürülebilir bir iş
birliği sağlamak adına oldukça büyük önem taşıyor. Bu bakımdan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
de ALUTEAM (Alüminyum Test, Araştırma ve Eğitim merkezi) ile üniversite-sanayi iş birliğine güzel bir
örnek teşkil ediyor. FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Şatır ise bu konunun altını şöyle
çiziyor: “Bilgi olmazsa sanayi olmaz, sanayi olmazsa üretilen bilgi uygulanamaz!”
Röportaj: BİKEM ÖĞÜNÇ

F

atih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Şatır,
1971 yılında, Devlet Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu İç Mimarlık
bölümünden mezun olmuş. Daha Sonra
Almanya’da Gesamtochschule Kassel’de
lisans eğitimi alan Seçil Şatır, Mimar Sinan
Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden
Sanatta Yeterlik ve yine aynı üniversitede
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Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde
doktora eğitimini tamamlamış. Bugün FSM
Vakıf Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan
Prof. Dr. Seçil Şatır, aynı zamanda uzun yıllar
sanayide de çalışmış ve böylelikle akademik
kariyerine saha deneyimi de katmış bir isim.
Bunun bir getirisi olarak da her fırsatta
üniversite-sanayi iş birliğinin öneminin
altını çiziyor. Türkiye’den bu iş birliğini ilk

başlatan kurumlardan biri olarak Devlet
Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nu işaret eden
Şatır, “Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar’ın bütün
bölümleri sanatı toplum için, kullanım için,
direkt olarak hizmet için üretiyor ve bunun
öğretisini veriyordu. Esas önemli olan da
buydu zaten” diyor. Bünyesinde kurulan özel
bir araştırma merkezi ALUTEAM Alüminyum
Test, Eğitim ve Araştırma Merkezi ile FSM

www.maksder.org

"Sanayi, bilgiye doğrudan
doğruya bağımlıdır. Bilgi olmazsa
sanayi olmaz, bilgi olmazsa teknik
ve teknoloji olmaz, teknolojinin
de uygulanması ve işlerliği
olmaz. Sanayi olmazsa da bilgiyi
somutlaştıran üretim olmaz."

Vakıf Üniversitesi’nin bu açıdan Türkiye’de çok
önemli bir örnek olduğuna değinen Prof. Seçil
Şatır ile üniversite-sanayi iş birliğinin önemini
ve bu iş birliğinin nasıl kurulması gerektiğini
konuştuk.

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemi
nedir size göre ve neden gereklidir?
Üniversite-sanayi iş birliği her iki cephe
açısından da oldukça önemli. Üniversite
bilgi üretiyor, sanayi de üniversitenin ürettiği
bilgiyi uygulayarak ürün ortaya koyuyor.
İşin en önemli kısmı bu... Özellikle tasarım
kavramının hızla geliştiği son dönemlerde
bilgiyi üretirken teknolojiyle, yenilikle ve
üretimle bağdaştırmak gerekiyor. Bu noktada
salt bilgi üretmekten söz etmiyorum, bilgiyi
laboratuvarlarda deneyerek üretmekten
söz ediyorum. Daha uygulamalı bir bilgi
düşünürseniz de akla tasarım geliyor. Bu
günümüzde tasarım mühendisliğinin önemini
arttırıyor. Dolayısıyla üniversite bilgiyi
üretirken tasarım, yenilik ve girişimcilik
temelli olarak üretiyor ki bunları en teknolojik
ve hatta en teorik alanlarda bile ihmal

etmemeye çalışıyor. Çünkü bilginin üretimi
son derece önemli ve yaratıcı düşünceler
temelinde ortaya çıkıyor. Sanayi tarafına
geldiğimiz zaman ise sanayi, teknolojiye bağlı
olarak nesne üretiyor, ürün ortaya koyuyor,
bilgiyi somutlaştırıyor. En küçücük bir
iğneden en büyük mobilyalara, makinelere
kadar… Hatta makine üreten makineler var
ki tasarımın çok önemli bir alanı, yatırım
ürünleri dediğimiz alandır. Dolayısıyla hem
üniversitenin teknik ve teknolojik alanlarında
hem de sanayinin çok önemli bir konusu
olan makine üreten makineler alanında
bilgiye duyulan ihtiyaç daha da çok ortaya
çıkıyor. Çünkü o bilgi olmazsa makinenin en
küçük parçasından en büyük parçasına kadar
birbirileriyle bağlantısının işler hale gelmesi
mümkün olmaz. Bu nedenle de sanayi, bilgiye
doğrudan doğruya bağımlıdır. Bilgi olmazsa
sanayi olmaz, bilgi olmazsa teknik ve teknoloji
olmaz, teknolojinin de uygulanması ve işlerliği
olmaz. Sanayi olmazsa da bilgiyi somutlaştıran
üretim olmaz.

Üniversite-sanayi iş birliği yaygınlaşır ve
farklı uygulamalarla geliştirilirse sizce

ülkemize ne gibi katma değerler sağlar?
O kadar ileri düzeyde bir katma değer
elde etmek mümkün ki! Ancak burada iş
birliğini doğru temeller üzerinde kurgulamak
önem kazanıyor. Karşılıklı güven önemli,
öğrencilerin ya da akademisyenlerin üzerinde
çalıştıkları ve yeni bir fikirle ortaya çıkan
ürünlerin, ürettikleri yeni bilginin sanayici
tarafından korunması gerekir. Bunun için
de yöntem, patent, faydalı model ya da tescil
belgesidir. O belgede tasarımcının, bilgiyi
üretenin adı mutlaka olmalıdır. Bu aynı
zamanda daha fazla bilgi üretimini teşvik
edecektir ve hem inovatif yaklaşımları hem
de üretimi geliştirecektir. Bu da ülkeye yeni
değerler kazandırmak demektir.

Piyasa koşullarını bilmek ve günceli takip
etmek için aynı zamanda sahada olmak
da önemli. Bu anlamda nasıl bir iş birliği
kurulmalı sizce?
Türkiye’de üniversite sayısı son 10 yılda
oldukça arttı. Bu da akademisyenlerin de
kendilerini daha hızlı geliştirmesi gerekliliğini
beraberinde getirdi. Üniversite mensuplarının
Sonbahar 2017 MAKSDER

Aktüel

5

MAKSDER

kapak

"Üniversite-sanayi iş birliğinin
Türkiye’de tüm sanayiye
dağılmasının temelinde
KOBİ’ler var bana göre.
Çünkü büyük şirketler bu iş
birliğini kendi bünyelerinde
yapıyorlar, hatta üniversiteler
yüksek düzeyde verim
alabileceklerini düşündükleri
için büyük şirketlerle çalışmayı
yeğliyorlar. Öncelikle onlarla
çalışmak istiyorlar çünkü
onların kurumları kapsamında
laboratuvarları var, araştırmayı
daha doğru yapabiliyorlar;
Ar-Ge ekipleri var ve projelerini
lanse edebiliyorlar.
Ancak KOBİ’ler buna
ihtiyaç duydukları halde
yapamıyorlar."

özellikle uygulama konusunda sanayi ile iç içe
olmalarını sağlayacak yöntemler geliştirmeleri
şart oldu. Yalnızca öğrencilerin değil,
akademisyenlerin de haftanın en azından bir
günü sahada olması gerekir ve sanayicinin
bunun önünü açması oldukça önemli.
Örneğin Almanya’da akademisyenler için
piyasada en az 5 yıl çalışmış olma koşulu var.

Sanayide tasarım değeri anlamında bir
bilinç oluşturmak adına akademisyenlere
ya da üniversiteye ne gibi görevler
düşüyor?
Bu çok önemli bir konu bence ve bu
noktada aslında KOBİ’ler ile iş birliklerinin
içinde olmak ayrıca önem taşıyor. Çünkü

sürdürülebilirlik temelinde zanaat oldukça
önemli. Bakır ustası, cam ustası gibi bireysel
zanaat ustalarıyla çalışmalar arttırılmalı. Aynı
şekilde mobilya sektörü için de bu durum
geçerli.
Dolayısıyla üniversite-sanayi iş birliğinin
Türkiye’de tüm sanayiye dağılmasının
temelinde KOBİ’ler var, bana göre. Çünkü
büyük şirketler bu iş birliğini kendi
bünyelerinde yapıyorlar, hatta üniversiteler
yüksek düzeyde verim alabileceklerini
düşündükleri için büyük şirketlerle
çalışmayı yeğliyorlar. Öncelikle onlarla
çalışmak istiyorlar çünkü onların kurumları
kapsamında laboratuvarları var, araştırmayı
daha doğru yapabiliyorlar; Ar-Ge ekipleri var
ve projelerini lanse edebiliyorlar.
Ancak KOBİ’ler buna ihtiyaç duydukları halde
yapamıyorlar. Bu noktada KOSGEB’in rolü
ortaya çıkıyor. KOSGEB son zamanlarda böyle
bir atılım yaptı, KOBİ’lere destek veriyor.
Tasarım konusunda bile destek vermeye gayret
ediyor artık. Öte yandan KOBİ’lere yeniliğin,
fikrin patent ile korumaya alınmasının
öneminin, faydalı model ve tescilin ne
olduğunun öğretilmesi gerekiyor. Burada
herkese görev düşüyor.
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ALUTEAM Genel Müdürü Ebubekir Koç:

“Karşılıklı Öğretecek, Birlikte İş Yapacağız”
Alüminyum Test, Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve
alüminyum sektörünün önemli temsilcilerinin desteğiyle kurulan Girişimci Alüminyum Sanayicileri ve
İş Adamları Derneği’nin (GALSİAD) iş birliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile hayata
geçirilmiş olan, Türkiye’de üniversite-sanayi iş birliğine oldukça iyi bir örnek teşkil eden önemli bir merkez.
ALUTEAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç ile ALUTEAM’in çalışmalarını ve üniversite-sanayi iş
birliğine katkısını konuştuk.

A

LUTEAM, akademinin araştırma
kapasitesiyle sanayinin üretim
tecrübesini birleştirerek alüminyum
üretimi yapan firmaların katma değeri
yüksek alanlarda farklılaşmalarını
sağlayacak bir test, eğitim ve araştırma
merkezi olarak 2012 yılında kuruldu.
Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde
faaliyet gösteren ALUTEAM, alüminyum
sanayisinin profesyonelleri ve FSM Vakıf
Üniversitesi’nin akademisyenleriyle
birlikte geliştirilmiş, önemli bir proje. “Bu
ortaklık yalnızca sözde bir ortaklık olarak
değil; fiilen iş yapılan, sonuç alınan, ürün
geliştirilen, malzeme geliştirilen bir ortaklık
şeklinde başladı ve öyle ilerledi. Şimdilerde
çok ciddi miktarlarda iş yapan, birlikte
proje geliştirilen bir araştırma merkezi
ve şirket durumundayız. Aynı zamanda
iktisadi işletmesi olan bir yapı, ALUTEAM.
Buraya klasik bir araştırma merkezi olarak
bakmamak gerek” diyen Ebubekir Koç,
ALUTEAM’de 3 temel uygulama başlığı
olduğunu söylüyor.
Ebubekir Koç ALUTEAM’i şöyle anlatıyor:
“Alüminyum konusunda test, eğitim ve
araştırma faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Burada teknik ve mesleki eğitimler
veriyoruz. Diğer sektörleri de kapsayacak
şekilde, alüminyum alanında teknoloji
geliştiriyoruz. Teknoloji geliştirdiğimiz
gibi, ürün geliştirme çalışmaları da
yapıyoruz ve bünyemizde oldukça kapsamlı
bir üretim tesisimiz var. Burada fiilen
üretim yapıyoruz. Tasarım ekibimiz fikir
aşamasından başlayarak, seri üretime
geçebilecek noktaya gelen son ürüne
kadar, sürecin tamamında yer alıyor ve
danışmanlığını üstleniyor. Bazı firmalar
ALUTEAM’den doğrudan üretim desteği
alıyor. Çok sayıda firma ise günlük ürün ve
tasarım geliştirme çalışmalarını ALUTEAM
iş birliğiyle yürütüyor.”
Bu yapılanmayla üniversite-sanayi
iş birliği adına sağlanan faydalara da
değinen Ebubekir Koç, ALUTEAM’in son
dönemde hayata geçirilen tematik araştırma
merkezlerinin öncülerinden olduğunu
belirtiyor. Elde edilen verilerin Kalkınma
Bakanlığı ile de paylaşıldığını vurgulayan
Ebubekir Koç, şöyle devam ediyor: “İstanbul
Kalkınma Ajansı’nın da bu anlamda desteği
çok kıymetli. Hem vizyon anlamında hem
de maddi bakımdan destek sağlıyorlar. Bu
da ALUTEAM gibi merkezlerin çoğalması
için teşvik edici oluyor; ALUTEAM ise

tematik araştırma merkezleri için önemli bir
model haline geliyor.”

“Biz Sanayici Değiliz ve
Bunun Farkındayız”
Ebubekir Koç, ALUTEAM’in üretim
modelinin seri üretim olmadığını söylüyor.
“Biz sanayici değiliz ve bunun farkındayız”
diyen Koç, “Bizim yaptığımız, sanayicinin
nitelikli ürün ihtiyacına destek sağlamak.
Burada altı çizilmesi gereken konu,
yaptığımız üretimin yüksek nitelikte üretim
olduğu” şeklinde konuşuyor.
Öğrencilere staj imkânı da tanıyan
ALUTEAM, üniversitenin sahaya dönük
birimi gibi işliyor. Türkiye’den olduğu
kadar yurtdışından öğrenci de kabul eden
araştırma merkezine talep oldukça yoğun.
Son olarak, sanayi ve üniversite iş birliğinin
pek çok açıdan yıpratılan kavramlardan biri
olduğunu söyleyen Ebubekir Koç, “Şunu
unutmamak gerekiyor; üniversite tarafında
da olsanız, sanayi tarafında da olsanız
önemli olan, fiilen iş yapmanız ve bunu
sürdürülebilir bir iş modeliyle yapmanız.
Hatta konuya kamuyu da dahil etmek
gerekiyor. Bizim kendimize has bir sanayi
yapımız var. Sanayiyi bilmek, bir miktar
esnek olmak gerekiyor. Sanayicimiz ömrünü
üretimde geçiriyor ve işi en iyi onlar biliyor.
Bir kere buna saygı duymalıyız. Ama aynı
zamanda bilgi ve araştırma tecrübesi de
üniversitede… İşte bu nedenle karşılıklı
saygı çok önemli. Önümüzdeki dönemde,
Türkiye’nin ekonomik modelinin bu yönde
ilerleyeceğini görüyoruz. Türkiye ekonomisi
ister istemez bilgi yoğun, üretim yoğun,
teknoloji yoğun bir noktaya doğru kayacak.
Bu yatırımın sebebi de aslında bu. Yolu
birlikte yürümek gerekiyor. Yük olmadan…
Yani ne üniversite sanayiye yük olmalı ne
de sanayi üniversiteye yük olmalı. Karşılıklı
öğrenecek ve birlikte iş yapacağız.”
Sonbahar 2017 MAKSDER
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Ahmet Çetin Eyüp:

“Tasarımcı, Sanayiciye
Para Kazandıran İnsandır”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, özellikle Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’yle, üniversite-sanayi
iş birliği konusunda öne çıkan üniversitelerden biri. Üniversite, bünyesinde hizmet veren ETAM’ın (Endüstri
Ürünleri Tasarımı Uygulama Araştırma Merkezi) çalışmaları ve MAKSDER (Mobilya Aksesuar Sanayicileri
Derneği) iş birliğiyle düzenlenen tasarım yarışmalarıyla da dikkat çekiyor. Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olan Ahmet Çetin Eyüp ile üniversite-sanayi iş birliği konusunu ve bu
alandaki eksiklikleri konuştuk.

K

endisi de Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi (MSGSÜ) Endüstri
Ürünleri Tasarımı bölümünden
mezun olan Ahmet Çetin Eyüp, mezun
olduktan sonra, bir süre sahada çalışarak farklı
deneyimler edinmiş. Daha sonra üniversitede
Araştırma Görevlisi olarak yer alan Ahmet
Çetin Eyüp genel olarak üniversite-sanayi iş
birliği projelerinde aktif olarak görev alıyor ve
okulda proje derslerine giriyor.
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Uzun yıllardır MSGSÜ'de endüstriyel
ürün tasarımı alanında proje dersleri
veriyorsunuz. Bu zaman zarfında
üniversite-sanayi iş birliği açısından nasıl
bir yol kat edildiğini düşünüyorsunuz?
Çok şey yapıldı aslında. İlk olarak şunu
söyleyebilirim, 90’larda ve 2000’li yılların
başında endüstri ürünleri tasarımının
ne olduğu bilinmiyor ve meslekten de
sayılmıyordu. Farklı branşların altında
istihdam ediliyordu mezunlar. Ama artık

meslek tanındı. Bunu da hem üniversitemizin
hem de çeşitli kurumların düzenlediği
tasarım yarışmaları hızlandırdı. Yarışmaların
çoğalması, farkındalığı tetikledi. Bu da bir
anlamda üniversite-sanayi iş birliği demektir
ama tam anlamıyla değil. Çünkü bugün hala
sanayi buna o kadar da hazır değilmiş gibi
geliyor bana.

Neden sanayinin hazır olmadığını
düşünüyorsunuz?

www.maksder.org

"Sanayicinin sabırlı olması
gerekiyor. Öğretici bir rolü
de üstlenmeli. Sanayicinin
bu sabırlı davranışı ancak
ona bir şey kazandırabilir.
Tasarımcı dediğimiz
insan, sanayiciye para
kazandıran insandır."

Ahmet Çetin Eyüp

Sanayide sular çok hızlı akıyor, hızlı bir
yaşamsal döngü var ve sanayiciler de çok hızlı
dönüş almak istiyorlar. Ama tasarım süreçleri
o kadar hızlı işlemiyor.
Bir tasarım sürecinde, genç arkadaşların,
tasarımcı adaylarının o kurumun içinde yer
alması, kurum kültürünü görmesi, tanıması
önemlidir. Sanayici ise hızlı para kazanmayı
istiyor.
Çünkü bizim hala bu konuda oturmuş
bir kültürümüz yok. Bugün endüstri
tasarımına baktığınızda meslek olarak 40.
senesini dolduruyor. Bizim bölümümüzün
kurulmasıyla başlayan bir süreç bu ve son
15 yılda Türkiye’de bu alanda bir patlama
yaşanıyor. Her ne kadar “geleceğin mesleği”
yakıştırması yapılıyorsa da henüz öyle bir
gelecek göremiyorum ben. Çünkü sanayici
henüz tam olarak tasarıma ihtiyaç duymuyor
ya da daha doğru bir söylemle, duymadığını
sanıyor.

Peki, siz okul bünyesinde ne gibi projeler
gerçekleştiriyorsunuz?

Sizce, bu yaklaşımları değiştirmek
mümkün mü? Neler yapılabilir?

Birtakım çalışmalar yaptık, projeler geliştirdik
ve geliştirmeye de devam ediyoruz tabi ki ama
bizim tasarladığımız ürünlerin hayata geçmesi
kolay değil, ne yazık ki. Çünkü maliyetli
oluyor. Kalıp maliyetleri, malzeme maliyetleri
derken, sanayici üretmiyor. Bu nedenle de
bizim çalışmalarımız genel olarak inovasyona
tabi kalıyor. Fikir iyi ama gerçeğe dönüşmüyor.
Dönüşebilmesi için sanayicinin sabırlı olması
ve kısa vadede kazanç beklentisinde olmaması
gerekir. Şöyle anlatayım; bir otomobil
firmasının, bir otomobili tasarlayıp piyasaya
çıkarma süresi 5 senedir. 5 sene sonrasını
tasarlıyorsunuz aslında. Beyaz eşyada bu süre
2 seneye düşüyor. Küçük ev aletlerinde de ise 6
ay... O da firmanın kabiliyetine göre değişiyor.

Her şeyden önce ülkenin tasarım
politikalarının olması gerekiyor. Doğru
politikalar… Bin tane tasarımcı yetiştirmek
ya da bunu lise seviyesine indirmek
çözüm değil. Ben bazı meslekler için böyle
düşünüyorum. 18 yaşındaki arkadaşımız
üniversiteye giriyor; 4 sene sonra yani 22
yaşında mezun olduğunda, diyelim ki benim
için tasarım yapacak, ben de ona markamı
emanet edeceğim. “Nasıl emanet edebilirim
ki?” diye düşünüyor sanayici. Oysa ülkenin
tasarım politikaları doğru kurgulansa,
gençler üniversitelerden tecrübeli olarak
mezun olabilirler. Öte yandan sanayicinin
sabırlı olması gerekiyor. Öğretici bir rolü de
üstlenmeli. Sanayicinin bu sabırlı davranışı
ancak ona bir şey kazandırabilir. Tasarımcı
dediğimiz insan, sanayiciye para kazandıran
insandır.

Yani iç işleyişi, izinler, karar verme süreçleri
derken süre uzuyor. Çünkü orada patron
faktörü var. Sanayici ürün görmek istiyor.
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Tasarım, Pazarlama ve Ürünlerde
Toplumsal Cinsiyet

Yeterince dikkatli bakarsak, yalnızca insanların değil maddi nesnelerin de toplumsal cinsiyeti olduğunu
görebileceğimiz sonucuna feminist sosyologlar çok uzun bir süre önce vardılar. Özellikle 1990’lı yıllarda ev
teknolojilerine odaklanan araştırmalar, ürünlerin gerek varsayılan kullanıcısının cinsiyetine gerekse kullanım
amacı ve bağlamına atfedilen anlamlara göre cinsiyetlendirilme süreçlerinden geçtiğini gösterdi.
Yazı: Yrd. Doç. Dr. PINAR KAYGAN
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Tükenmez Kalem Hikayesi
Evli bir çift... İkisi de aynı yaşta, aynı süredir
çalışma hayatında ve aynı unvana sahipler.
Onları ziyarete gelen bir tanıdıklarının
getirdiği armağanların ambalajını açıyorlar.
Her ikisinden de tükenmez kalem çıkıyor.
Erkeğinki, siyah deri kaplı, menteşeli bir
kutunun içinde ve tıpkı bir dolmakaleme
10
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benzeyen, sarı yaldızlı halkalı, siyah metal bir
kalem...
Kadınınkiyse asetat kılıf geçirilmiş beyaz
karton bir kutunun içinde, açık gri, plastik
bir kalem. Birbirlerine bakıyorlar, kendilerine
yakıştırılan armağanlar üzerinden tükenmez
kalemlerin cinsiyeti üzerine sohbete
başlıyorlar.

Ürünler Nasıl Cinsiyetlendirilir?
Yeterince dikkatli bakarsak, yalnızca
insanların değil maddi nesnelerin de
toplumsal cinsiyeti olduğunu görebileceğimiz
sonucuna feminist sosyologlar bu hikâyenin
yaşandığı seneden çok uzun süre önce vardı.
Özellikle 1990’lı yıllarda ev teknolojilerine
odaklanan araştırmalar, ürünlerin gerek

www.maksder.org

Günümüzün yaygın olarak
kullanılan diğer iki teknolojik ürün
grubu, cep telefonları ve dizüstü
bilgisayarlar da tıpkı otomobil
gibi bir yere bağımlı olmamak,
özgürlük, bağımsızlık, güce ve
teknolojiye sahip olmak gibi
kavramlar üzerinden maskülen
ürünler olarak doğmuş ve statü
sahibi erkeklerin kullanımına
sunulmuştur.

varsayılan kullanıcısının cinsiyetine
gerekse kullanım amacı ve bağlamına
atfedilen anlamlara göre cinsiyetlendirilme
süreçlerinden geçtiğini gösterdi.
Geleneksel ve tarihsel toplumsal cinsiyet
ikiliklerinden beslenen bu süreçler, genellikle
hemen göze çarpmayan eşitsizlikleri
yeniden ürettiği için bu araştırmalarda çok
sorgulanmıştır. [1] Örneğin, pişirme ve
temizlik işlerinde kullanılan fırın, çamaşır
makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalarla
televizyon ve kamera gibi evde iyi zaman
geçirmeye yönelik teknolojik ürünler arasında
önemli bir hiyerarşi vardır. Her ne kadar iki
gruptaki ürünler de teknolojik gelişmelerle
doğrudan ilişkili olsa da ev işine yönelik
ve kadın kullanıcıyı hedefleyen “feminen”
makineler sıkıcı ve sıradan görülürken, ev
içerisinde eğlenceye ve keyfe yönelik ve
erkek kullanıcıyı hedefleyen ürünler gerçek
teknolojiler olarak değerlendirilir.
Dahası, pazarlama stratejileri doğrultusunda
ürünler cinsiyet değiştirebilir. Cockburn
ve Ormrod’un çalışmasında anlatıldığı

üzere, mikrodalga fırın ilk olarak evde
yemek pişirmek yerine hazır yemeği
ısıtarak kendisine yemek hazırlayacak erkek
kullanıcılara yönelik bir ürün olarak piyasaya
çıkıyor. Bu nedenle ürünü geliştiren tasarımcı
ve mühendisler, mikrodalga fırının geleneksel
pişirme cihazlarından farklı ve yeni bir
teknolojiye dayalı bir ürün olduğunu, aldıkları
tasarım kararlarında özellikle vurguluyor.
Ancak ürün pazarda beklenen satış başarısını
yakalayamadığında bu kez kadın kullanıcıya
yönelik, mutfaktaki diğer beyaz eşyalarla
ortak bir dili konuşan bir pişirme cihazı
olarak yeniden tasarlanıyor. Gri metalik
kabuğu beyazla değiştiriliyor, kontrol paneli
teknolojiyle fazla ilgilenmediği varsayılan
(kadın) kullanıcıya daha çok uyarı ve açıklama
yapacak biçimde düzenleniyor.
Evin dışına çıktığımızda otomobil, güçlü
bir şekilde cinsiyetlendirilen bir ürün.
Beraberinde getirdiği, evin dışında olmak,
hız, özgürlük, bağımsızlık gibi kavramlar,
otomobile maskülen bir ürün olarak işaret
eder. Scharff, 1900’lerin başında benzinli

otomobile kıyasla, daha “yavaş ve temiz”
bir araca yönelik bir talep olduğunun tespit
edilmesiyle birlikte elektrikli araçların pazara
sunulduğunu anlatır. Bu dönemde her ne
kadar otomobil hem kadın hem de erkek
kullanıcı için lüks tüketim nesnesi olsa da,
kadına ve erkeğe “uygun” otomobillerin bir
seri ikilik üzerinden tanımlandığını belirtir.
Buna göre temiz, gürültüsüz, güvenli ve kısa
mesafede düşük hızda sürülmesi beklenen
elektrikli otomobiller kadınlar için uygun
olarak değerlendirilirken; güçlü, hızlı, kirli ve
uzun mesafe kat edebilmek için tasarlanan
benzinli otomobil erkek kullanıcıları
hedeflemiştir. [2]
Günümüzün yaygın olarak kullanılan diğer
iki teknolojik ürün grubu, cep telefonları ve
dizüstü bilgisayarlar da tıpkı otomobil gibi bir
yere bağımlı olmamak, özgürlük, bağımsızlık,
güce ve teknolojiye sahip olmak gibi
kavramlar üzerinden maskülen ürünler olarak
doğmuş ve statü sahibi erkeklerin kullanımına
sunulmuştur. Teknolojiler ucuzladıkça ve
kullanım yaygınlaştıkça kadınlar bu ürünlerin
Sonbahar 2017 MAKSDER
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pazar segmentlerini çeşitlendirmek için farklı
bir kullanıcı grubu olarak ele alınır.
Satış rakamlarını arttırmak için kadınlara
yönelik “feminen” ürünler yaratmanın en
ekonomik -bir o kadar da yüzeysel- yöntemi,
ürünleri pembeye boyayarak kimi zaman
ürünün ambalajına kimi zamansa tanıtım
malzemesine “kadınlar için (for her)” notu
ve/veya bir kadın görseli yerleştirmektir.
Kirsten Drysdale ve Zoe Norton Lodge,
tüketici ilişkilerini ele alan The Checkout
başlıklı programın Toplumsal Cinsiyetli
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Pazarlama (Gendered Marketing) isimli
bölümünde, oyuncaklardan kozmetik
malzemelerine ürünlerin nasıl renk, doku,
biçim, ses, ambalaj ve isimleri üzerinden
feminen ve maskülen olarak ayrıştırıldığını
gösteriyor. Yumuşak ve akışkan çizgiler,
çiçekli motifler ve pastel renkler, bir ürünün
kadınlar için olduğuna işaret ederken, sert
ve köşeli çizgiler, geometrik biçimler ve koyu
renkler, erkekler için olduğunu anlatıyor. [3]
2010 yılında piyasaya sunulan pembe-eflatun
Bic marka kalemler, bu programın yanı sıra
başka mecralarda da eleştiri almıştı. Ürünün
reklamında genç bir kadın okul koridorunda

“Kalemi olan var mı?” diye sesleniyor.
Kendisine uzatılan pembe tükenmez kalemi
coşkuyla karşılıyor ve bir kadın olarak
kendisine özel bir kalem üretildiği için
seviniyor. [4]
Özetlersek, verdiğim son örneklerde olduğu
gibi kimi ürünler, pazar segmentlerini
çeşitlendirmek için çeşitli varyasyonları
piyasaya sunularak doğrudan ve kasten
feminen ve maskülen diye adlandırılıyor.
Yukarıda bahsettiğim gibi kimi ürünlerse ilk
bakışta cinsiyetli görünmediği halde kadın
ve erkeğin sosyal yaşamdaki geleneksel
yerinin ve rolünün üzerine kurularak üstü
kapalı bir şekilde toplumsal cinsiyet rejimine
eklemleniyor. Tıpkı yazının girişindeki
tükenmez kalem hikayesinde olduğu gibi.
Hikâyede ürünlerin cinsiyetini görünür kılan,
kalemleri seçen kişinin, kadın ve erkeğin
kamusal alandaki statüsüne ve aralarında
kurulması gereken güç dengesine dair
varsayımlarının, yaptığı seçimin üzerinde
okunur olması: Her ne kadar meslekleri ve
unvanları aynı olsa da erkek, çalışan bir birey
olarak kadına göre ön planda yer almalı;
yanında taşıdığı kalem de bunu destekleyecek
şekilde ciddi, ağır ve daha değerli olmalı.

www.maksder.org

Yumuşak ve akışkan
çizgiler, çiçekli motifler ve
pastel renkler, bir ürünün
kadınlar için olduğuna
işaret ederken, sert ve
köşeli çizgiler, geometrik
biçimler ve koyu renkler
erkekler için olduğunu
anlatıyor.

Tasarımcı, Ürünlerin
Cinsiyetlendirilme Süreçlerinde
Ne Yapabilir?
Peki, kullanıcıyı mevcut kadın-erkek
ikiliklerine hapsetmeyen, daha çoğulcu
çözümler içeren ürünler yaratmak için
tasarımcı ne yapabilir? Bu soruya bir yanıt,
1990’lı yıllarda daha çok kadının endüstriyel
tasarım mesleğinde yer almasını savunan
kadın tasarımcılardan geldi. [5] Tamamı
erkeklerden oluşan tasarım ve mühendislik
ekiplerinin elinden çıkan ürünlerin eksik ve
özellikle kadın kullanıcının problemlerini
ve ihtiyaçlarını yanıtlamada yetersiz
olduğunu iddia ettiler. Buna göre, daha çok
kadın tasarımcının istihdam edilmesinin
önemli iki etkisi olacağı tartışıldı: Birincisi,
kadınlara yönelik ürünlerin tasarımında daha
empatik tasarım süreçlerine ve daha doğru
tasarım çözümlerine olanak sağlayacağı
düşünüldü. İkincisi, kadın tasarımcıların
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine daha
duyarlı olacakları için kadınları güçlü kılacak
ürünler tasarlayacağı varsayıldı. Endüstriden
de destek alan, kadınların kadınlar için
tasarlaması fikri, sonuç olarak daha önce
kabul edilmekte zorlandıkları bazı sektörlerde
kadın tasarımcılara yeni iş fırsatları

açılmasını sağladı. Ancak bu fikir destek
gördüğü kadar eleştirildi de: Beraberinde
getireceği olumlu sonuçlardan ziyade, kadın
tasarımcıların yalnızca belli kullanıcı grupları
için ve belli projelerde önemli olduğu fikrini
yerleştireceğinden endişe duyuldu.
Sorumuza geri dönersek, toplumsal
cinsiyet önyargılarından uzak, kullanıcıları
kalıplara sokmayan ürünler yaratmak
için tasarımcılar ne yapabilir? Elbette,
tasarımcıların tasarladıkları ürünlerde ne
kadar radikal değişiklikler yapabileceği ve
pazarlama stratejilerinde ne kadar etkili
olabileceği, çalıştıkları kurumlardaki
konumlarıyla doğrudan ilişkili. Kar amaçlı
kurumlarda, öncelikli olanın satış rakamları
olduğunu düşündüğümüzde, tasarımcının
tek başına bir değişime öncülük etmesini
beklemek gerçekçi değil. Ancak dikkatimizi
tasarımcıların kendilerinden, kullandıkları
tasarım metodolojilerine kaydırırsak tasarım
sürecine yayılmış potansiyelleri görebiliriz.
Böylece çoğulcu ve farklılıkları destekleyecek
metodolojilerle, ikilikler ve kalıplaşmış
roller üzerine kurulu diğer metodolojileri
birbirinden ayırabilir, ilkinin çeşitlendirilmesi
ve benimsenmesine destek olabiliriz.

Notlar:
[1] Bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan
bazıları: Cynthia Cockburn ve Susan Ormrod.
1993. Gender and Technology in the Making.
London: Sage; Cynthia Cockburn Ruza FürstDilic. 1994. Bringing Technology Home:
Gender and Technology in a Changing Europe.
Buckingham and Philadelphia: Open University
Press; Cynthia Cockburn. 1997. “Domestic
technologies: Cinderella and the engineer.”
Women’s Studies International Forum, 20(3):
361-371.
[2] Kaynak: Scharff, Virginia. 1991. Taking the
Wheel: Women and the Coming of the Motor
Age. New York: Free Press.
[3] Videoya şu bağlantıdan ulaşılabilir: https://
www.youtube.com/watch?v=3JDmb_f3E2c
[4] Ellen de Generes’in programında bir bölüm
bu kalemlerin eleştirisine ayrılmış. Videoya şu
bağlantıdan ulaşılabilir: https://www.youtube.
com/watch?v=eCyw3prIWhc
[5] Bu tartışmanın yürütüldüğü çalışmalardan
bazıları: Bruce, Margaret. 1985. “A Missing
Link: Women and Industrial Designer.” Design
Studies, 6(3): 150–156; Doering, Erika, Rachel
Switzky, and Rebecca Welz. 1994. Goddess in the
Details: Product Design by Women. New York:
Association of Women Industrial Designers.
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Kunter Şekercioğlu:

“Tasarımda Ulusal Kimlik
Diye Bir Şey Yoktur”

Kilit Taşı Tasarım’ın kurucu ortağı olan Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Kunter Şekercioğlu, 20 yılı aşkın bir
süredir ürün tasarlıyor ve çeşitli sektörlerden firmalara tasarım danışmanlığı hizmeti veriyor. “Herkes bir
şekilde eğitimi alıyor; benim çağdaşım Hong Kong’ta veya New York’ta mezun olmuş olabilir ama benim
bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve deneyimlenmiş olarak ondan bir farkım olmalı” diyen Şekercioğlu,
“Hakkını verelim, meslektaşlar olarak biz iyi yerlerdeyiz. Hakkını verelim, işverenlerimiz bizi yeterince
verimli kullanamıyorlar bence” diyor.
Röportaj: BİKEM ÖĞÜNÇ

E

ndüstri Ürünleri Tasarımcısı Kunter
Şekercioğlu, 1996 yılında ODTÜ’den
mezun olmuş. O dönemden beri de
mesleğini icra ediyor. 2002 yılından bu yana
ağabeyi Taner Şekercioğlu ile ortak olarak Kilit
Taşı Tasarım’da çalışıyor ve farklı sektörlere
hizmet veriyor. Tasarımda günceli, eğilimleri,
trendi takip etmenin önemine dikkat çeken
Kunter Şekercioğlu ile Türkiye’de endüstri
ürünleri tasarımı konusunu tasarımcılar,
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işverenler ve eğitim boyutlarıyla ele aldık.
Küreselleşen dünyada, tasarımda ulusal kimlik
diye bir durumun kalmadığına dikkat çeken
Kunter Şekercioğlu, iyi ve üstün tasarımı ise
farklı pencerelerden bakarak tanımlıyor.

Pek çok tasarım yarışması düzenleniyor.
Ödüller veriliyor. İyi tasarım nedir sizce?
İyi tasarım, herhangi bir tasarım ödülü almış

tasarım demek değil. Farklı bir bakış açısıyla
söylüyorum. Pek çok tasarım yarışması var
ve farklı ödül değerlendirme sistemleri var.
Ama elma ile armut birbirine karışıyor kimi
zaman. “Çok ödüllüyüz” gibi bir anlayış ortaya
çıkıyor. Doğru ambalaj, doğru renk, doğru
dokular ve doğru fiyat gibi konular var, işin
içinde. Dolayısıyla iyi tasarım, inovatif olmak
zorunda, yenilikçi, estetik, üretilen olmak
zorunda. Aynı zamanda değerleri olmalı

www.maksder.org

Kunter Şekercioğlu

iyi tasarımın. Ama her zaman en pahalı, en
ulaşılamaz, en fantastik ürünler olmak zorunda
değil... Bazen çok satan, A segmentine değil de
C-, C+ segmentine hitap eden ama firmanın
ayakta kalmasını sağlayan da iyi bir tasarım
olabilir. İhtiyaçlar söz konusudur ve olmazsa
olmazdır. Bunların hepsi iyi tasarım olabilir,
mesele neye göre değerlendirdiğimizdir bence.

çok değerli çünkü bana komşuluk ilişkilerini
hatırlatıyor. Tasarımda, şimdilerde kaybolan bu
değerleri hatırlatan bir kültürel kod varsa, ürün
bir anda diğerlerinden ayrışıyor ve sizin için
üstün hale geliyor. Yakalanmış bu özel nokta
ise ürünü fiyat etiketine bakılmaz hale bile
getirebiliyor.

Endüstriyel ürün tasarımı alanında
Türkiye için bir değerlendirme yapar
mısınız? Sizce ülke olarak neredeyiz?
Genel olarak “Türk tasarımı ne durumda?”
derseniz konu bambaşka bir yere gidiyor.
Çünkü “Bir tasarımı Türk yapan nedir?” sorusu
tartışmaya çok açık. Bir objeyi Türk

Bazı tasarımlara “üstün tasarım” ödülü
veriliyor. Peki, bir tasarımı ne üstün
yapar?
Design Turkey’in değerlendirme kriterlerine
göre iki aşamalı… Önce iyi tasarımlara karar
veriyorlar, sonra yeni bir değerlendirme grubu
o iyilerin arasından üstün tasarıma karar
veriyor. Bu da aslında bütün bu değerlerin
toplamının daha fazla olduğu bir durumu
özetliyor. Fonksiyonelliği, estetik değerleri,
malzemeyi doğru kullanma derken, tüm
bunları yaparken, sürdürülebilirlik işin içine
giriyor örneğin. Öte yandan, ek olarak kültürel
referansın doğru kullanılması etkili olabiliyor.
Ritüeli olan bir fincan örneğin… Türk
kahvesinden yola çıkalım. Türk kahvesinin
flörtöz bir durumu vardır, fal bakılır; bir
kültüre aittir. Ben çocukken komşudan bir
pişirimlik kahve almaya, elimde fincanla
gittiğimi hatırlıyorum. Bu anı benim için
Sonbahar 2017 MAKSDER
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yapan nedir? Nargile tasarladığınız zaman, o
bir Türk tasarımı mıdır? Bir tasarımın ulusal
kimliği çok tartışmalı artık. Dünya bu denli
hızlı küreselleşirken, internet çağını yaşarken
ve Endüstri 4.0’ı konuşurken artık ulusal bir
kimlik kalmadı. Ben, Polonyalı bir firmaya
Türk bir tasarımcı olarak obje tasarladığım
zaman, benim objem Polonya tasarımı mı,
Türk tasarımı mı oluyor; mesele bu. Hele ki
kültürel bir referansı olan bir obje değilse,
bir temizlik kovasıysa örneğin. Bambaşka
bir tartışma konusu bence bu. Objelerin,
tasarımların ulusal kimliği sektör, ürün, kültür
odaklı ürünlerde tartışılabilir. Bir çay veya
yemek kültürü üzerinden ele alarak kültürel
referansları ve hikayeleri olduğu için objelerde
ulusal kimlik tartışılabilir, sorgulanabilir belki
ve daha kuvvetli koleksiyonlar çıkabilir. Ama
bir diş fırçası tasarımcısı ya da üreticisi Türk
diye, Türk tasarımı olmaz. Onun evrensel
bir diş fırçası tasarımı olması gerekir. Ödül
alan da objedir, ben değilim. Bizler ödülün
tasarımcıları ve üreticileri olarak, paydaşlarıyız.
“Türkiye nerede?” dersek, bunu tasarımcılar
açısından, eğitim bakımından ve işverenler
açısından ayrı ayrı ele almalıyız. Bu üçü çok
farklı pozisyonlanmalar aslında.

Ne gibi farklılıklar var, açabilir misiniz?
Eğitimden başlayayım; 15-20 sene evvel
Türkiye’de 6-7 tane endüstriyel tasarım
lisans bölümü vardı. Şimdilerde 30’un
üzerinde... Kurulup öğrenci almamış,
yani daha eğitime başlamamış olanları da
16
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var. Her sene bine yakın meslektaşımız
mezun oluyor. Çok iyi bölümlerimiz var.
Kabaca güzel sanatlar ve teknik okullar
olmak üzere iki ayrı ekolümüz var. Çok
iddialı mezunlar veren okullarımız var; bu
mezunlarımız zaten dünyada önemli işler
yapıyorlar. Meslektaşlara gelirsek; eksiğimiz
yok, fazlamız var. Kültürel kodlarımızdan,
sorun çözme alışkanlıklarımızdan, problemli
yaşam deneyimlerimizden, onları çözme
antrenmanlarımızdan dolayı biz daha
pratik zekalıyız. Herkes bir şekilde eğitimi
alıyor; benim çağdaşım Hong Kong’ta veya
New York’ta mezun olmuş olabilir ama
benim bu topraklarda doğmuş, büyümüş
ve deneyimlenmiş olarak ondan bir farkım
olmalı. Bunları bilinçli şekilde sorguladığımız
zaman, özellikle bu topraklardaki işverenlerle
çalışırken başarılı sonuçlar alıyoruz. Çünkü
onların müşterileri bu coğrafyada… Hakkını
verelim, meslektaşlar olarak biz iyi yerlerdeyiz.
Hakkını verelim, işverenlerimiz bizi yeterince
verimli kullanamıyorlar bence. Şimdi de
işverenlere gelelim. Tasarım işvereni sanayici
olabilir, ürünü pazarlayan firma olabilir ya
da girişimci firma olabilir. Herkes herkese
göre iyiye ya da güzele karar verebiliyor. Bana
göre de çok güzeli var ama ben kendim için
tasarlamıyorum. Hedeflenen bir tüketici var.
Orada tanımlanan sorunlar ve ihtiyaçları var.
Bir rekabet analizi, trend analizi ve öngörüler
bütünü var. Bütün bunlarla birlikte bir strateji
belirleniyor. Gazeteciliğin 5N1K’sı gibi. Neyi,
neden, ne zaman, nasıl yapacağız ve kim
için yapacağız? Bütün bu soruların doğru

cevaplanması açısından Türkiye’de sorunlar
yaşanıyor.

Türkiye’de bu konuda sorunlar yaşanıyor
olmasının nedenleri neler?
Çünkü genel olarak işverenlerimizin ilk
alışkanlığı; “O böylesini yapmış, iyi de
satıyor, ben de yapayım” tepkisini vermek.
Kıramadığımız nokta bu… Bunu kıramadan
da hep geride kalan ve pastadan pay almaya
çalışan tarafta oluyoruz, ülke olarak.
Tasarımcılara biraz daha fazla güvenilmeli.
Buna ihtiyacımız var. Belli büyüklükteki
Türk firmaları çok başarılı işler yapıyor. Ama
zaten elimizdeki bütün sanayinin yüzde 5’ini
oluşturan büyük firmalar onlar ve büyük
Ar-Ge departmanları, tasarım ekipleri var.
Zaten uluslararası arenada boy gösteriyorlar,
başka büyük stratejileri, planları var; neyi,
ne zaman yaptıklarını çok detaylı bir şekilde
ve orta vadede planlayarak ilerliyorlar. Kalan
yüzde 95 ise KOBİ’ler ve ekonomide 2023
ve sonrası hedeflere ulaşmak için asıl büyük
kanal da KOBİ’ler. KOBİ’lerin büyümesinden
söz etmiyorum; onların verimliliğinden söz
ediyorum. Mevcut daha kârlı işler yapmaktan,
ihracat ithalat dengesinden, ekonomik açığı
kapatmaya yönelik katma değeri yüksek
çalışmalardan söz ediyorum. Çok ciddi
yatırım destekleri veriliyor. Ama ne yazık ki
bütçe, kalem, pazarlama; bütün o stratejik
planlamadaki alışkanlıkları kıramıyoruz.
İşverenlerimiz biraz daha cesur olmalılar.

www.maksder.org

Bedeniniz
Yalan Söylemiyor!
Duruşunuz, jest ve mimikleriniz, yüz ifadeniz, göz hareketleriniz ve fiziksel faaliyetlerinizin her biri iletişim
türlerinden biri olan sözsüz iletişime dahil. “Beden Dili” olarak tabir edilen iletişim yolu, aslında günlük
hayatta ilişki içinde olduğumuz kişiler hakkında bir yargıya varmamızı ve karşımızdaki kişilerin de bizimle
ilgili bir yargıya varmalarını sağlıyor. ‘Beden Dili’nin doğru ve etkili kullanılması ise hem iş hem de özel
yaşam döngüsü içinde oldukça önemli ve hayat akışınızda büyük bir rol oynuyor. Çünkü bedeniniz asla yalan
söylemiyor.
Röportaj: ALİYE SEMA

İ

nsanlar birbirlerini ancak bir ilişkinin
aynasında tanıyabiliyorlar. İşte bu sebeple
iletişim becerilerimizi geliştirmek, sadece
kişisel yaşamımızda değil, aynı zamanda
profesyonel yaşamımızda kaliteli ilişkiler
kurmamız için önemli. Aktif Dinlemek,
Atılganlık, Karizma konuları birer iletişim
becerisi. Beden Dili de iletişim becerisi olarak
ele alınan bir konu. Beden Dili’nin bir beceri
oluşu, bilinçli bir şekilde çaba sarf edildiğinde
geliştirilebileceğini işaret ediyor. Sözel olmayan
iletişim türlerinden biri olan “beden dili” de
ikili ilişkilerimizde kurduğumuz iletişimin en
önemli parçalarından birini oluşturuyor. Hatta

pastanın en büyük dilimi ona ait diyebiliriz.
Günlük yaşamımızda hiç konuşmadan ve
aslında çoğu zaman da farkında olmadan
vücut duruşumuzla, jest ve mimiklerimizle,
bakışlarımız ve yüz ifademizle, giysi ve
aksesuarlarımızla karşımızdaki kişilere bir
şeyler anlatıyoruz. İşte buna da “beden dili”
diyoruz. Burada unutmamamız gereken önemli
nokta, bedenimizin asla yalan söylemediği.
“hayatıtasarla.com” bünyesinde etkili iletişim
becerileri üzerine eğitimler veren Ahmet Yusuf
Özbilen ile beden dilinin inceliklerini ve doğru
kullandığımızda hayatımızda nasıl bir fark
yaratabileceğimizi konuştuk.

“Beden Dili” hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Beden Dili kavramının, “İletişim” üst başlığı
altında Sözel İletişim ile birlikte çalışan Sözel
Olmayan İletişim kanallarından biri olduğunu
belirterek başlayalım. Sözel Olmayan İletişim
kanallarından biri diyorum, çünkü Sözel
Olmayan İletişim kavramı oldukça geniş bir
kavram. Bu kavramın altında yalnızca Beden
Dili kavramı yok, onunla birlikte Ses Tonu,
Mekan ve Mesafe Kullanımı, Zaman Kullanımı
gibi başlıklar var. Yani Sözel Olmayan İletişim,
içinde dili kapsamayan her türlü iletişim
formunu barındırıyor. Jestler, ses tonu, beden
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yaşam koçu

"İletişimi yalnızca
konuşulan sözlerden ibaret
sayıp, beden dili ve ses
tonu gibi sözel olmayan
iletişim kanallarını
görmezden gelerek etkili
iletişim gerçekleştirmek
pek mümkün değil."

dili, bir üniforma giymek, bir odayı belirli
bir tarzda dekore etmek de Sözel Olmayan
İletişim kavramı içindedir. Niyet olarak ya da
bilinçaltı bir şekilde de olsa, Sözel Olmayan
İletişim formları, çevremizdekilere bizimle
ilgili fikirler iletir. Yani, Sözel Olmayan İletişim
kavramı, İletişim kavramı ele alınırken ihmal
edilecek bir konu değildir. Kanaatime göre,
bu konu hakkında kazanacağımız farkındalık,
iletişim konusuna bakışımızı değiştirecek ve
yenileyecektir.
İletişimi yalnızca konuşulan sözlerden
(sözel iletişimden) ibaret sayıp, beden dili
ve ses tonu gibi sözel olmayan iletişim
kanallarını görmezden gelerek etkili iletişim
gerçekleştirmek pek mümkün değil. Pek
çoğumuz İletişim kurarken, iletişimi
‘konuşulan sözler’ ile sınırlı tutuyoruz.
Söylediklerimizi dinleyene aktardığımızda
ya da bize söyleneni işittiğimizde, iletişimi
gerçekleşmiş ve tamamlanmış sayıyoruz. Oysa
durum tam olarak böyle değil.
İletişim, yalnızca bir içeriğin aktarımıyla
sınırlı olmayıp, duyguları da kapsayan bir
etkileşim ve paylaşım sürecidir. Yani bütünsel
bir süreç... İçerik aktarımının (konuşulan
sözler) ötesinde, iletişimin duygusal boyutu
da var. Bu duygusal boyut, mimikler, jestler,
dokunmak, beden duruşu, ses tonu gibi
beden dili kategorilerini kapsıyor. İletişimin
duygu yükünü kavrayışımızı sağlayan beden
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dili bilgisini kullandıkça, iletişimlerimizin
kalitesinin arttığını fark edeceğiz.

Diyelim ki, karşımızdaki kişinin ses
tonuyla söyledikleri arasında bir
uyumsuzluk oluştu. Ne yapmamız gerekir?
Sözler ile ses tonu uyumsuzluğuna çözüm
üretmeden önce, bu konuyla ilgili yapılan
çalışmalara kısaca değinmek doğru olur. Sözel
mesajlar (konuşulan sözler) ile sözel olmayan
mesajların (ses tonu ve beden dili) bağlantısı
ve bu bağlantının önemi üzerine yayınlarıyla
tanınmış bir bilim adamı var: Albert
Mehrabian. Mehrabian, araştırmalarından iki
sonuç çıkarmış.
Birinci sonuç, iletişimin üç kanaldan ilerlediği:
Konuşulan Sözler, Ses Tonu ve Beden Dili.
Albert Mehrabian’ın ulaştığı ikinci sonuç
ise, özellikle duygular ve tutumlar iletilirken
sözel olmayan iletişim unsurları olan ses
tonu ve beden dilinin önemli olduğu. Eğer
konuşan kişinin sözleriyle ses tonu ve beden
dili arasında tutarsızlık varsa, dinleyicilerin
ses tonu ve beden diline inanmak eğiliminde
olduğunu tespit etmiş Mehrabian. Konuşulan
sözler ile ses tonu ya da beden dili arasında
tutarsızlık olduğunda, dinleyiciler mesajla ilgili
kararlarını, %7 oranında konuşulan sözlere,
%38 oranında ses tonuna ve %55 oranında
beden diline göre vermişler.

Yalnızca söylediklerimizle iletişimi
gerçekleştirdiğimizi düşünmemeliyiz. Çünkü
“Ben söylemek istediklerimi söyledim, ancak
iletişim kurduğum kişi anlamadı” gibi bir
yaklaşım sergilediğimizde, iletişimi konuşmak
temelinde ele aldığımız anlamına geliyor. Bu
bakış, konuşanın ifade etmek istediklerini
düzgün bir şekilde ifade ettiği kabulüne
dayanıyor. Sözlerle sınırlı tuttuğumuz bu
iletişim yaklaşımının problemli yanları
olduğunu görebiliriz. Öncelikle bu yaklaşımda
iletişim tek yönlü olarak kuruluyor. Geri
bildirim mekanizması yok ve dinleyici edilgen.
Konuşanın, kendini ifade ederken kullandığı
sözcükler bir muğlaklık taşımadığı kabulüyle
ifade ediliyor.
İletişim, iletişim kurduğumuz kişiyle birlikte
yapıldığı anlayışına dayandığında, yani geri
bildirim çalışmaya başladığında, döngüsel bir
yaklaşım sergileniyor. Ben, sizin duruşunuz,
jest ve mimikleriniz, ses tonunuzla sözlerinizin
tutarlılığını anlamak yönünde çaba sarf
ediyorum. Kendi mesajınızı karşı tarafa doğru
olarak aktarmak istiyorsanız, doğru ve etkili
bir iletişim kurmak için bu bilgileri bir arada
kullanmanız önemli. Şöyle bir faydası da var,
olayları bağlamıyla değerlendirme beceriniz
artıyor. Gözlem gücünüz gelişiyor. Örneğin,
siz bana “Ahmet Bey, aramızda bir sorun mu
var?” diye sorsanız ve ben bu soruya, ellerimi
cebime sokmuş bir halde, vücudum sizin
bulunduğunuz noktaya tam olarak dönmeden,
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yani ayaklarımın yönü sizin bulunduğunuz
noktayı işaret etmeden ve sizinle göz teması
kurmadan ve bir de sesimin enerjisi düşük
bir şekilde, “Hayır, bir sorun yok” şeklinde
cevap verirsem, siz bu cümlemi nasıl
değerlendirirsiniz? “Sorun yok” deyişime
rağmen, aramızda bir sorun olduğu yönünde
değerlendirirsiniz. İşte böyle bir durumla
karşılaştığımızda, karşımızdaki kişi kendini
nasıl ifade ederse etsin, bu ifadenin de
ötesinde, gerçekte ne söylemek istediğini
anlamaya çalışmamız, onu açığa çıkarmamız
önemlidir. Beden dili, duygularımızı yansıtıyor
ve beden her şeyi söylüyor, bedende yalan
yoktur.
Beden dili bilgisini derinlikli olarak kullanmak,
iletişim kurduğumuz kişileri daha çok
dinlememize sebep olur. Aslında iletişim

konuşmakla değil, dinlemekle başlıyor. Fark
ettiğiniz şeyler artmaya başladıkça, iletişimde
sorumluluk alma kapasitemiz genişlemeye
başlıyor. Karşınızdaki insanı eleştirmek,
yermek, dışımızda tutmak yerine, iletişimde
ortaya çıkan sorunu beraberce ortadan
kaldırmayı seçiyoruz. Beden dilinin çok temel
birtakım bilgilerini aldıktan sonra, insan
kendi hayatında bu bilgiyi gözlem gücünü
kullanarak derinleştirebilir. Benim esas
vurgulamak istediğim, beden dili bilgisini
günlük hayatımızda kullanmaya başlamanın,
bizi iletişimin başka bir boyutuna doğru
ilerlettiği… O da dinlemek. Dinlemek çok
önemli! Dinlemek, bilgelik alanına açılan bir
kapı.

Kişisel ilişkilerimizde beden dili oldukça
önemli... İş yaşamında nasıl bir etkisi var?
Son derece önemli etkileri var. Konuya biraz
önce konuştuğumuz gibi sözel olmayan
iletişim kavramından yaklaşmak gerekiyor. Bu
noktada, dış görünümden mekan kullanımına
ve renk seçimine kadar pek çok farklı konu var.
Ses tonu, mekan ve dış görünüşün yanı sıra
beden dili kategorileri, yani jestler, mimikler,
göz teması ve dokunmak... Örneğin, siz ofisime
geldiniz. Sizinle buluştuğumuz şu ana kadar
bir şeyler gözlemlediniz, değil mi? İlk önce
bulunduğumuz binaya girmeden önce şöyle
bir baktınız. Belki “Ne hoş bir bina!” dediniz.
Aşağıda sizi karşıladılar. Yukarıya çıktınız,

oturduğumuz odayı da çok beğendiniz.
Sonra sizinle tanıştık. Birer çay içtik. Ofisime
geldiğinizde böyle olmayabilirdi de. Buraya
geldiğinizde çok kötü karşılanabilirdiniz.
Metruk bir binaya girebilirdiniz ve sizi
karşılayan hanım sakız çiğniyor olabilirdi.
Yüzünüze bakmayıp, hiçbir şey ikram
etmeyebilirdi. İşte bütün bunlar, benimle yani
ilk kez karşılaşacağınız kişiyle karşılaşmadan
önce, sizde bir izlenim oluşturur. Ve bu izlenim
gözlemlediğiniz durumlara paralel olarak
olumlu ya da olumsuz olur.
Bu yüzden şirketler kurumsal bir yapıya
kavuşmak üzere hareket ederlerken sözel
olmayan iletişim kavramının gereklerini
hakkıyla yerine getirmelidirler. Binalarının
temizliğinden logolarının şekli ve rengine
kadar her konuya dikkat etmelidirler. Dikkat
ederseniz, şirketlerin danışma bölümlerinde
daha kapıdan girer girmez sizi karşılayacak
insanların düzgün görünümlü olmasına önem
verilir. İyi bir izlenim bırakılsın istenir.
Beden dili eğitimi, bir şirketteki tüm
personel ve yöneticilerin alması gereken,
temel bir eğitim. Bu eğitim, insanların
sadece iş yaşamındaki iletişimlerini
kaliteli kılmakla kalmaz, gündelik
yaşamlarındaki iletişimlerinin kalitesini de
arttırır. Çalışanlarının beden dilini doğru
kullanmalarını ve diğer iletişim becerilerini
geliştirmelerini sağlayan şirketlerde başarıyı
yakalamakla kalınmaz, başarı sürekli de kılınır.
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“Geleceğe Dönüş”
Serüven Devam Ediyor!
SpaceX’in kurucusu Elon Musk kararlı; 2025’te Mars’a insan gönderecek. Şunun şurasında 2025 yılına ne kaldı?
Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve bu anlamda her yeni gün yeni atılımlar yapılıyor. Geçmişte, “Böyle bir şey olabilir
mi?” dediğimiz pek çok şeyi ya yaşadık ya da yaşamaya çok yaklaştık. Geleceğe Dönüş filmlerini izleyenler bunu
çok daha iyi anlayabilirler. Filmde konu edilen bir takım teknolojik gelişmeler bugün ya hayatımızdalar ya bu
konuların üzerine yapılan çalışmalar devam ediyor ya da farklı fikir ve formlarla her geçen gün hayatımızda yer
buluyorlar. Özetle, geleceğe dönüş serüveni sürüyor.

G

eleceğe Dönüş filminde hatırlarsanız,
filmin kahramanları Marty McFly
ve Dr. Emmett Brown zaman
makinesiyle 1984 yılından 31 yıl sonrasına,
yani 2015 yılına gidiyorlardı. 2015 yılında
neler olacağına dair öngörüler sunan film, o
dönem izleyicileri için olması pek de mümkün
olmayan teknolojik gelişmeleri aktarıyordu.
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Belki birebir değil ama artık en azından
bu türden gelecek fikirlerine “asla olmaz”
demiyoruz. Teknoloji bu hızla gelişmeye
devam ederse “Acaba daha neler olabilir?”
sorusuna cevap arıyoruz. Filmle bugünün
karşılaştırmasına geçmeden önce 2020
yılına doğru yaklaşırken geldiğimiz noktaya
da şöyle bir bakmakta fayda var. Popular

Science Dergisi bu konuda şunları söylüyor:
“İnsanlığın şu ana dek gerçekleşen teknolojik
atılımlarını 3 bölümde ele alabiliriz. İlk dalga,
1800’lerde, makineler ve lokomotiflerin
yükselişe geçmesiyle yaşandı. Bu endüstriyel
devrimin de başlangıcı sayılıyor. İkinci dalga,
elektrik ve otomobillerle geldi. Üçüncü dalga,
daha ileri teknoloji ürünü bilgisayarlar,

www.maksder.org

Zamanda yolculuk yapan
efsanevi ikili, uçan arabalar,
uçan kaykaylar ve bir
sürü teknolojik yenilikle
karşılaşıyordu. Elbette bugün
bunların pek çoğu hala yok,
ancak uçan kaykay üzerine
çalışmalar yapıldığı biliniyor.
Film ile anlatılmaya çalışılan
ise “teknolojinin ciddi
gelişimi”.

uydular, lazerler, telekomünikasyon sistemleri
ve internetle başladı. Şu anda biyoteknoloji,
yapay zekâ ve nanoteknolojinin gelişimiyle
dördüncüsünün içinden geçiyoruz. Bunu
göz önüne alarak 2020’ye kadar yaşanacaklar
hakkında tutarlı ve iyi tahminlerde bulunmak
çok zor değil. Bilim insanları bu süreçte
bilimsel aktivitelerde olağanüstü bir patlama
yaşanacağını söylüyor. Çünkü her şey giderek
akıllanıyor.”

Bilimkurguydu,
Bilim-Gerçeğe Dönüştürdü
1989 yapımı olan Geleceğe Dönüş 2 filmi,
senaryosu itibariyle 2015’te geçiyor. Ancak
2015 yılına filmin kahramanları Marty McFly
ve Dr. Emmet Brown, zaman makinesiyle
1984 yılından gidiyordu. Zamanda yolculuk
yapan efsanevi ikili, uçan arabalar, uçan
kaykaylar ve bir sürü teknolojik yenilikle
karşılaşıyordu. Elbette bugün bunların
pek çoğu hala yok, ancak uçan kaykay
üzerine çalışmalar yapıldığı biliniyor. Film

ile anlatılmaya çalışılan ise “teknolojinin
ciddi gelişimi”. Örneğin filmde Marty
McFly, meslektaşlarıyla görüntülü görüşme
yapıyordu. 1989 için oldukça fütüristik olan
bu durum, 2000’li yıllara geldiğimizde bizim
için oldukça sıradan bir konu artık. Üstelik
yalnızca bilgisayarlar üzerinden değil, cep
telefonlarımız ve hatta akıllı saatlerimizle de
görüntülü konuşmalar gerçekleştirebiliyoruz,
üstelik bu görüşmeleri dünyanın bir ucundan
diğer ucuna, rahat bir şekilde ve kesintisiz
olarak gerçekleştirebiliyoruz. Facetime ve
Skype gibi uygulamalar kullanıma girmeden
yıllar önce “bu fikri veren Geleceğe Dönüş
filmidir” diyebiliriz aslında.
Filmde 2015 yılında benzin istasyonuna
giren nanoteknolojik araçların herhangi bir
insan yardımı olmadan benzin alabildiğini
de izlemiştik. Böyle bir şey henüz yok ama
nanoteknolojinin geldiği son nokta ortada.
Dahası, evet bugün araçlar halen insansız
benzin alamıyorlar ama baktığımızda insansız
hava araçlarının hayata geçtiğini görüyoruz.

Geleceğe Dair Fikirler
Artık Senaryo Değil
Her şey giderek daha da akıllı hale geliyor.
Sürdürülebilir enerjiler ve çevresel faktörler
dikkate alınarak tasarlanan elektrikli
arabalardan kişisel güvenliği ve yaşam
konforunu arttıran akıllı evlere ve akıllı
mobilyalara kadar pek çok yenilikten söz
edebiliriz. Üstelik bugün yeni olan her şey
yarına eskimiş oluyor, çünkü gelişim çok daha
hızlı yaşanıyor. Peki, bugünün teknolojik
gelişimini göz önüne alırsak, bizi nasıl bir
gelecek bekliyor? Bu noktada geleceğe dönüş
serüveni yeniden başlıyor. İşte geleceğe dair
hem fikir veren hem de bir nebze güldüren,
esprili ama bir o kadar gerçekçi tahminler!

1. Akıllı Mobilyadan,
Çok Bilmiş Mobilyaya
Günümüzde etrafımız akıllı cihazlarla ve
mobilyalarla çevrili. Geleceğin mobilyaları
ise daha da akıllanacak. Buna dair öne
atılan gelecek fikri, gelecekte mobilyaların
Sonbahar 2017 MAKSDER
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sahibini tanıyıp önerilerde bulunabileceğini
söylüyor. Düşünsenize, evinizdeki oturma
grubunuz size bulunduğu yerin televizyonu
görüş açısından uygun olmadığını söylüyor.
Mümkün olur mu dersiniz? Hayal gibi
gelebilir pek tabi ama bugün iyice ucuzlayan
bilgisayar çipleri, küçülen sensörler, eşyaların
bir parçası haline gelmeye başladı. İngiltere’de
Royal College of Arts tasarım okulunda
internete bağlı mobilyalar üzerine çalışmalar
yürütülüyor.

2. Anlaşmak İçin
Dil Bilmek Gerekli mi?
Konuşarak anlaşmamız için dil bilmemiz
şart ama gelecekte konuşarak anlaşmak için
karşımızdaki kişinin dilini bilmemize gerek
kalmayabilir. Gelecek tahmincileri, “Akıllı
gözlükler ve gelecekte internetin kontakt
lenslere girmesiyle farklı dillerde çeviriler
de filmlerdeki altyazılar gibi gerçek zamanlı
olacak” diyorlar ve ekliyorlar “Bugün akıllı
telefonlarda yer alan sesli çeviri uygulamaları

gelecekte lenslerimizle, günlük hayatın doğal
bir parçası haline gelecek.”

3. Yeni Bir Robot Fikri Daha
Gelecek senaryolarının vazgeçilmez
parçalarından biri de robotlar. Giderek
daha da konformist olan insanoğlu,
tekrarlayan ve yorucu işlerini robotların
eline bırakmaya çoktan razı oldu bile. İşte
bu robot fikirlerinden bir yenisi de gelecekte
tekrarlayan işler içeren meslekleri robotların
yapacak olduğunu söylüyor. Bunun bir
hayalden ibaret olmadığı ise aşikar. Uzay
istasyonlarındaki arızalar için uzaktan robotla
müdahale teknolojisi halihazırda kullanılıyor.
Otomotiv sektöründe de bu tür uygulamalar
başladı; Audi’nin başladığı robot tamir
uygulamasında yetkili biri, servisteki hareketli
ve kameralı bir robotla olaylara anında destek
olabiliyor.

4. Arayüzlere Veda Edebiliriz
Biri size, gelecekte bilgisayarlarımızdan
veya akıllı telefonlarımızdan ulaştığımız
bilgilere yarın arayüzlere gerek kalmadan
ulaşabileceğimizi söylese…
Gelecekte bilgisayar çiplerinin atom
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Manchester Üniversitesi’nde
bilim adamları tarafından
keşfedilen Grafen gibi
yeni organik malzemelerle
elektronik cihazlar şeffaf
ve esnek hale gelecek. Bu
gelişmelerle bugün akıllı
telefonumuzun yetenekleri
kontakt lenslerde olacak.

boyutuna yaklaşacağını biliyor muydunuz?
Yani arayüzlere veda edecek oluşumuz
bir şehir efsanesi değil, bir bilim gerçeği.
Manchester Üniversitesi’nde bilim adamları
tarafından keşfedilen Grafen gibi yeni organik
malzemelerle elektronik cihazlar şeffaf ve
esnek hale gelecek. Bu gelişmelerle bugün
akıllı telefonumuzun yetenekleri kontakt
lenslerde olacak.

5. Tişörtünüz Dile Gelebilir

6. Sizi Kimse Anlamıyorsa Üzülmeyin,
Bilgisayarınız Yanınızda!
Bilgisayarlar hayatımızdan çıkmıyor tabi
ama artık sizin komutlarınıza da ihtiyaç
duymayacaklar gibi görünüyor. Yani bir
arayüz üzerinden verdiğiniz komutları
beklemelerine gerek kalmayacak. Bu konuda
geliştirilen senaryoya göre, hareketlerinizden,
mimiklerinizden sizin durumunuzu çözen
bilgisayarınız, ihtiyaçlarınızı siz söylemeden
karşılayacak. Tabi bu bir senaryo! Gelelim

bu senaryonun daha gerçekçi tarafına;
bizler karşımızdaki insanların yorgun,
üzgün, kızgın ya da neşeli olduklarını
hareketlerinden ve mimiklerinden hatta ses
tonlarından anlayabiliyoruz. İşte Cambridge
Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar,
bilgisayarın sensörlerle, durumumuzu
anlamasında %70’in üzerinde başarı
sağlandığını söylüyor. Özetle, bilgisayarlar
yakında en yakınlarımızdan çok daha fazla
olarak halimizden anlayabilirler.

Her sabah olduğu gibi, bir sabah yine işe
gitmek için uyandınız. Dolabın karşısına
geçtiniz ve “Ne giysem?” diye sesli
düşündünüz, diyelim. O da ne? Dolaptan
bir fısıltı geldi: “Beni giy, beni giy!” Yoksa o
konuşan bir tişört müydü? Biraz ütopik bir
durum olduğunu kabul ediyoruz. Belki bu
kadarı olmayacak ama giyilebilir teknolojileri
konuşur durumdayız ve yakın gelecekte
giysilerimizin, aksesuarlarımızın bizimle
iletişime geçme olasılığı hiç de düşük bir
olasılık değil. AIQ firmasın ürettiği sağlık
tişörtü, giyen kişinin nabzını, nefes alma hızını
ve ateşini ölçebiliyor örneğin. Dahası neden
olmasın?
Sonbahar 2017 MAKSDER

Aktüel

23

MAKSDER gündem

Tasarımda “AKIL” Çağı
Akıllı telefonlar, akıllı ev sistemleri, akıllı saatler, akıllı mobilyalar… Liste uzuyor! İnternet ve teknoloji tüm
dünyada hızlı bir dijital dönüşüm yaşıyor ve yaşatıyor. Günlük yaşamda kullandığımız ürünlerde tasarım
özellikleri arasında artık fonksiyonellik ve estetiğin yanında “akıl” da arıyoruz. Ürünler akıllandıkça,
hayatımız kolaylaşıyor, konforumuz artıyor, zaman “kimi zaman” daha çok bize kalıyor.

N

esnelerin internetini
duymuşsunuzdur! Her şeyin
internetini de! Teknolojik terimler,
internet teknolojileri derken pek çok yeni
kavram, yeni yaklaşım yaşamımıza dahil oldu.
Bununla birlikle elbette iş modellerinden
yönetim biçimlerine, üretim proseslerinden
hayat tarzımıza kadar pek çok şey de her geçen
gün değişiyor. Akıllı evlerde oturuyor, akıllı
otomobillere biniyoruz. Akıllı telefonlarla
konuşuyor, mesajlaşıyor, mail yazıyor ve hatta
rapor hazırlıyoruz. 3D çizim bile yapıyoruz.
Akıllı saatlerimizden maillerimizi kontrol
ederken, akıllı ev sistemleri sayesinde daha
güvenli ve konforlu bir yaşam sürüyoruz.
Her şey bu kadar akıllanırken, bu kadar çok
kavram ve ürün arasında aklımızı korumak
giderek zorlaşsa da yine de bu dijital
dönüşümü yaşamak eğlenceli.
İnternet, artık hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası; onu yemek yemek, su içmek gibi
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temel bir ihtiyaç olarak görüyoruz. İnternetsiz
bir yaşam düşünemediğimiz gibi, internet
teknolojisi barındırmayan ürünler de pek
çok kişi için artık gereksiz! Bu da hayatımızı
kolaylaştırmak için bilgisayar ve telefonların
yanında diğer nesnelerin de internete
bağlandığı bir dünyaya kapı açtı ve kaçınılmaz
son: “Internet of Things” yani nesnelerin
interneti kavramı ortaya çıktı. Bu kavram
kabaca, çeşitli yollarla birbirleri ile haberleşen
ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı
bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemini anlatıyor.
Yalnızca cihazlar mı? Elbette hayır. Artık
mobilyalar da elektronik cihazlar kadar akıllı.

Evinizde Akıllı Mobilyalar
Teknoloji mobilyaları da akıllandırıyor.
Böylece evlerde ve ofislerde akıllı dekorasyon
dönemi yaşanıyor. Evinizdeki akıllı
perdelerden telefon şarj eden ve bluetooth
bağlantılı koltuklara kadar akıllı ürünler,

dekorasyonların ayrılmaz bir parçası haline
geldi. Bu da yeni bir akım yarattı. Dekorasyon
trendleri de artık giysi modası gibi sık
sık değişiyor, gelişiyor. Mevsimlere göre
kreasyonlar bile oluşturulabiliyor. Teknolojiyle
üretilen kumaşlar ve çok fonksiyonlu
mobilyalar var örneğin.

Kablolar Gizlendi!
Son yıllarda mobilya sektörü, modadan ve
teknolojiden ilham alıyor. Bu da aslında
evimizde çok işimize yarıyor. Geçmişte
elektronik cihazların yarattığı kablo kalabalığı
artık pek çok evde yok. Bunu sağlayan ise
akıllı tasarım ürünleri. Artık mobilyalara
eklenen gizli bölmeler kabusumuz olan, küçük
ev kazalarına yol açan kabloların yarattığı
kalabalığı ortadan kaldırıyor. Bu bölmeler
kabloları saklamakla kalmıyor. Aynı zamanda
evin estetiğini da bu şekilde korumuş oluyoruz
ve göz sevkimiz sürüyor.
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Teknoloji mobilyaları da
akıllandırıyor. Böylece evlerde
ve ofislerde akıllı dekorasyon
dönemi yaşanıyor. Evinizdeki
akıllı perdelerden telefon
şarj eden ve bluetooth
bağlantılı koltuklara kadar
akıllı ürünler, dekorasyonların
ayrılmaz bir parçası haline
geldi.

Koltuk, Şarj Ediyor
İnternet cebimize girince her ne kadar akıllı
olsalar da telefonların ve tabletlerin şarjı çok
çabuk bitiyor artık. Özellikle ev dışındayken
telefon şarj etmek için priz aramak ise korkulu
bir rüyaydı. Ta ki havalimanı, otel lobisi gibi
alanlarda talep gören şarj üniteli ve internete
bağlı mobilyaların kullanımı yaygınlaşıncaya
kadar… Artık bu mobilyaların evlere girdiğini
de görüyoruz. Telefon şarj eden, bluetooth
bağlantılı koltuklar artık ev dekorasyonlarının
bir parçası oldu. Cep telefonları ve
bilgisayarlarınızı oturduğumuz yerden şarj
edebilme lüksümüz var.

Bir de Bakmışsınız Televizyon Yok
Salonunuzda televizyon, müzik seti
ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerin
dekorasyonunuzun bütünlüğünü bozduğunu
mu düşünüyorsunuz? Artık imdadınıza
teknolojik tasarımlar yetişiyor! Çünkü
mobilyalar akıllandı. Televizyon ünitelerinde
kullanılan çeşitli sistemler sayesinde evinize
misafiriniz geldiğinde dev ekran plazma,

Sanayide
Akıllı Üretim,
Olmazsa Olmaz

ahşap televizyon ünitesinin içine girerek
kaybolabiliyor. Elektronik cihazlarınızı,
mobilyanın bir parçası gibi görünen gizli
bölmeler sayesinde yok edebiliyorsunuz. Bir
bakıyorsunuz salonda televizyon yok, bir de
bakıyorsunuz ki televizyon salona geri gelmiş.

Mobilyaya Entegre Cihazlar
Günümüz dekorasyon trendlerini takip
edenler bilir, bilgisayarlar artık mobilyalara
entegre edilebiliyor. Örneğin, bir düğmeye
basarak CD kasasını ahşap masanın içinden
çıkabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bilgisayar
ekranı mobilyanın içinden yükselebiliyor.

Yangın Riski Azaldı
Akıllı ürünlerin evlerimizde güvenliğimizi
arttırdığı da su götürmez bir gerçek. Evde en
büyük risklerden biri yangınken akılla bu risk
de büyük bir ölçüde ortadan kaldırılıyor. Son
yıllarda gelişen teknoloji ile yangın güvenliği
yüksek ürünler üretilmeye başlandı. Özellikle
koltuklarda ve perdelerde kullanılan yanmaz
kumaşlarla evimiz daha güvenli.

Fortune Turkey’in haberine göre,
2020 yılında yaklaşık 50 milyar
cihazın birbiriyle iletişim halinde
olacağı tahmin ediliyor. Haber
şu şekilde devam ediyor: “Akıllı
üretim sistemlerinin, akıllı şehir, ev,
lojistik, şebeke, cihaz unsurlarının
sosyal ağlar ve e-ticaret ağlarıyla
birleşmesi sonucu veriler, hizmetler,
nesneler ve bireylerin internet
ortamını kullanarak kuracağı
ekosistemdeki ağın önümüzdeki
çeyrek asırda küresel ticaret
hacminin yaklaşık yüzde 46’sını
etkileyeceği öngörülüyor. 2018
yılında sanayide 2,3 milyon ünite
robot kullanılması bekleniyor.
Özellikle robotik alanındaki
gelişmelerin üretim sektöründe
akıllı üretim sistemlerinin oluşumunu
tetiklediği belirtiliyor. Akıllı üretim
sistemleri ile müşteri tercihlerine
ve ihtiyaçlarına daha fazla ve
hızlı cevap veren özelleşmiş, akıllı
üretim, iyileştirilmiş üretim kalitesi,
daha az hata ile üretim, daha az
israf, yerelleşen imalat süreçleri,
yenilik süreçlerinin hızlanması
ve daha az kaynak kullanımı
hedefleniyor. Başta akıllı fabrikalar
olmak üzere üretim sanayisindeki
değer zincirlerinin duruma özel
çözümler, esneklik, verimlilik
ve maliyet açısından optimize
edilmesini ifade eden “dördüncü”
sanayi devrimi olarak tanımlanan
Sanayi 4.0’ın da temelini
oluşturuyor.”
• Fortune Turkey, www.fortuneturkey.com,
Akıllı Üretim Çağı: Endüstri 4.0,
Nuray Şuman
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Medeniyetin Mimarı
Bilgi ve Emek Korunmalı

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında -özellikle sanayileşmiş toplumlarda- bilgi ve emeğin değeri daha da
arttı, global dünyada geri kalmış toplumlar için de bilgi ve emeğin önemi yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı.
Çağımızda fikri ve sınai haklarla bunların korunmasındaki düzey, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi
olarak kabul ediliyor. Dünyaya hükmeden ülkelere baktığımızda bu ülkelerin bilgi ve emek sayesinde dünyayı
yönettikleri hatta gelecekte de tüm gezegeni yönetecekleri gayet açık. Yine şunu söyleyebiliriz ki; bilgi ve emeğin
değerli olduğu toplumlarda sanat ve estetik gelişiyor, bilgi ve emeğe değer verilmeyen toplumlarda ise sanat ve
estetiğin esamesi bile okunmuyor.
Yazı: HARUN BULUT • hbulut66@icloud.com
Emekli Ticaret Mahkemesi Başkanı, Hukuk Danışmanı-Arabulucu

Ç

alışan, bilgi ve emeğe değer verip
üreten, insanlığa sürekli katkıda
bulunan toplumlar ve dolayısıyla
bireylerle insanlığa hiçbir katkısı
bulunmayan, tembel, bilgi ve emeğe değer
vermeyen, başkalarının bilgi ve emeğini
çalan toplumlar ve bireyleri aynı kefede
değerlendirmek eşyanın tabiatına aykırı.
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Medeniyetin ulaştığı bugünkü seviyenin temel
mimarı; insanın bilgi ve emeğidir. Bundan
hareketle bilimi şiar edinmiş ileri toplumlarda
bilgi ve emeğe değer vermekle beraber
korunması gerektiği fikri baş göstermiş,
hukuki güvencelere ihtiyaçlar duyulmuş;
sonuç itibariyle fikri ve sınai haklarla ilgili
hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmiş.

Tasarım Hukukunun Ülkemizdeki Tarihi
Tasarım hukuku ilk olarak 16. yüzyılda
Fransa’da, tekstil ürünlerindeki desenlerin
başkaları tarafından taklit edilmesinin
önüne geçmek için geliştirilmeye başlandı.
Ülkemizde ise 1995 yılına kadar Türk Ticaret
Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin genel
hükümleri ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat

www.maksder.org

Medeniyetin ulaştığı bugünkü
seviyenin temel mimarı; insanın
bilgi ve emeğidir. Bundan
hareketle bilimi şiar edinmiş ileri
toplumlarda bilgi ve emeğe değer
vermekle beraber korunması
gerektiği fikri baş göstermiş,
hukuki güvencelere ihtiyaçlar
duyulmuş; sonuç itibariyle fikri
ve sınai haklarla ilgili hukuki
düzenlemeler gerçekleştirilmiş.

Eserleri Kanunu’nda yer alan hükümlerle
(FSEK m.2, m.4) koruma sağlandı. 24 Haziran
1995 tarihinde çıkartılan 554 sayılı Endüstriyel
Tasarımların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (554 sayılı KHK)
ile ise özel düzenleme yapıldı ve son olarak
uygulamadaki birtakım aksaklıkların önüne
geçerek AB müktesabatına uyum için
10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, tasarım,
patent ve faydalı model, coğrafi işaret ve
geleneksel ürün adlarının korunmalarına
ilişkin KHK’ler tek çatı altına alındı. Tasarımla
ilgili yapılan yeni düzenleme ile; tasarımın
tanımı ve koruma alanı genişletildi, tescilsiz
tasarımın korunması kabul edildi, tasarımın
tescili, ilan ve itiraz süreçlerinde süreler
kısaltıldı, tasarımcının yanında hizmet
verenlerin veya başka bir ilişkiyle çalışanların
haklarına ilişkin düzenlemeler getirildi,
Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent
ve Marka Kurumu, kısa adı Türk Patent
olarak değiştirildi, diğer tüm sınai hakları
da kapsayacak şekilde ortak hükümler tesis
edildi.

Tasarımın Tescili ve Tasarımın
Korumadan Yararlanması İçin
Gerekli Şartlar:
Hukuki anlamda tasarım; ürünün tümü
veya parçasının ya da üzerindeki süslemenin
çizgi, şekil, biçim, malzeme veya yüzey
dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan
görünümüdür. Her nesnenin görünümü
korumadan yararlanamadığı gibi her nesnenin
görünümünün tescili de mümkün değil. 6769
sayılı kanun sadece belirli vasıftaki tasarımlara
koruma sağlıyor; görünmeyen bir ürün
tasarımının ya da bir tasarım korumasından
istifade edebilecek yenilik ve ayırt edicilik
özelliklerini taşımayan tasarımların bu kanun
hükümlerine göre tescili olanaklı değil.
Tescilli bir tasarımın, hukuken korumadan
yararlanabilmesi için bazı özelliklere sahip
olması gerekiyor. Bunların en başında
kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmama
hali geliyor. Kanunda, yeni ve ayırt edici
nitelikteki tasarımlar korunuyor. Yenilik ve
ayırt edicilik incelemesi ise, önceden mevcut
bulunan tasarımlarla ihtilaf konusu olan
tasarımın kıyaslanarak değerlendirilmesi
işlemi. Yenilik unsurunun belirlenmesinde,

tasarımın, önceki mevcut bir tasarımın aynısı
olup olmadığı inceleniyor. Ayırt edicilik ise;
yeni olan bir tasarımın ortak özelliklerinin
dışında ve bilgilenmiş kullanıcı gözüyle
kıyaslanan diğer tasarımlardan farklı kılan
özellikler... 6769 sayılı kanunun 4. maddesi
uyarınca; tasarımın aynısının başvuru veya
rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir
yerinde kamuya sunulmamış olması gerekiyor.
Mutlak yenilikten söz edilebilmesi için de
tasarım tescil başvurusu yapılan ürünün
görünümünün, dünyanın herhangi bir yerinde
kamuya sunulan tasarımlardan yararlanma
ve benzetme serbestisi ilkesi sınırları içinde
kalmak kaydıyla, küçük ayrıntıların ötesinde
farklı özelliklere sahip olması gerekli ve yeterli.
Burada bahsi geçen kamu, dünyanın herhangi
bir yerinde, dar veya geniş, belirli veya belirsiz
üçüncü kişilerdir.

Tasarım Hakkı Korumasının Kapsamı
1- Tasarımın yeni (özgün) olması gerekiyor.
Yenilikten kastedilen; tasarımın kamuya ilk
sunulduğu tarihten önce dünyanın herhangi
bir yerinde kamuya sunulmamış olması.
Sonbahar 2017 MAKSDER
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Tasarımdan doğan haklar
münhasıran tasarımcıya veya
onun haleflerine ait olup
noter tarafından onaylanmış
olmak şartıyla bu hakların
yazılı şekilde devri mümkün.

Yenilik kavramı, mutlak ve nispi olmak üzere
ikiye ayrılıyor. Mutlak yenilik, tasarımın
dünyanın hiçbir yerinde daha önceden
bilinmemesi anlamına gelmekteyken, nispi
yenilik kavramından anlaşılması gereken
başka bir bölge ya da ülkede tasarımın var
olmasına rağmen tescili istenen ülke sınırları
içerisinde tasarımın bilinmemesi anlamına
geliyor.
2- Tasarımın ayırt edici nitelikte bulunması
gerekiyor. Tasarımın ayırt edicilik unsuru,
yeni olan bir tasarımı ortak özelliklerinin
dışında ve bilgilenmiş kullanıcı gözüyle
kıyaslanan diğer tasarımlardan farklı kılan ve
böylece yeni olan bir tasarıma aynı kanunun
58. maddesi ile sağlanan hukuki korumanın
da kapsamını belirleyen özellik. Ayırt edicilik
vasfından bahsedebilmek için yeni tasarımın
diğer tasarımlardan farklı özellikler taşıması
gerekiyor.

Koruma Dışı Haller
1- Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı
tasarımlar, hukuki korumadan yararlanamıyor.
Yasalarımızda kamu düzeninin tanımı
yapılmıyor. Toplumun çıkarlarını koruyan
hükümlerle ortaya çıkan hukuk düzeninin
bütünü, kamu düzeni olarak ifade edilebilir.
2- Bir ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu
kıldığı görünüm özellikleri, koruma kapsamı
dışında kalıyor. Tasarımcıya tasarımı
geliştirmede hiçbir seçenek özgürlüğü
bırakmayan teknik fonksiyonunu yerine
getirebilmesi için belirli bir görünüme sahip
olan kısımlar, koruma kapsamı dışında
bırakılmış durumda. Örneğin, otomobil
lastiğinin yuvarlak olması veya tornavida
ucunun sahip olduğu görünüm özellikleri
tasarımcıya hiçbir seçenek özgürlüğü
bırakmayan kısımlar olması nedeniyle
koruma kapsamı dışında kalırken, lastik
üzerine uygulanan desen veya tornavidanın
sapı gibi kısımlar, tasarımcının fikri çaba
harcayabileceği alanlar olup korumadan
yararlanabiliyor.
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3- Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı
ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak
monte edilmesi veya bağlanması için belirli
biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu
ürünlerin görünüm özellikleri koruma
kapsamı dışında. Ürünleri birbirine
monte etmek için kullanılan ara bağlantı
elemanlarının belirli biçim ve boyutlarda
üretilmesinin zorunlu olması sebebiyle
koruma kapsamı dışında tutularak, bu tür
ürünler için herhangi bir hukuki kısıtlama
olmaksızın tasarımın herkes tarafından
kullanılabilmesi imkânı sağlanmış oluyor.
4- Paris Sözleşmesi kapsamında yer alan
hükümranlık alametleri ile bu kapsam
dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren,
dinî, tarihî ve kültürel değerler bakımından
halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni
vermediği işaretlerin, armaların, nişanların
veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını
içeren tasarımlar, koruma kapsamının
dışında kalıyor. Dini, tarihi ve kültürel
değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili
mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin,
armaların, amblemlerin, nişanların veya
adlandırmalar ile hükümranlık alametlerinin
uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar
koruma kapsamı dışında yer alıyor.

Tasarımcının Haklarının
Kapsamı ve Sınırı
Tasarımdan doğan haklar münhasıran
tasarımcıya veya onun haleflerine ait olup
noter tarafından onaylanmış olmak şartıyla

bu hakların yazılı şekilde devri mümkün.
Tasarım sahibi sadece gerçek kişi/lerdir.
Tasarım başvurusu veya tasarımın birden fazla
kişiye ait olması durumunda ortaklık taraflar
arasındaki anlaşmaya, böyle bir anlaşmanın
bulunmaması halinde ise 4721 sayı Türk
Medeni Kanunu’nun paylı mülkiyete ilişkin
hükümlerine göre belirleniyor. Birden fazla
kişiye ait tasarım sahibi kendisine düşen pay
üzerinde serbestçe tasarruf etme, diğer hak
sahiplerine bildirimde bulunarak tasarımı
kullanma, diğer hak sahiplerinin davaya
katılımlarını temin için dava açan tarafından
bir ay içinde bildirim yapılmak suretiyle
üçüncü kişilere karşı tasarıma tecavüzün
meni davası açma hakkına sahiptirler. Kanun
gereği tasarımın kullanılması amacıyla
üçüncü kişilere lisans verilmesi, hak
sahiplerinin oybirliğine bağlı... Oybirliğinin
sağlanamamış olması durumunda ise
mahkemeden muarazanın meni ile lisan
verme yetikisinin hakkaniyet gereğince hak
sahiplerinden birine veya birkaçına verilmesi
istenebiliyor. Hak sahibinin birden fazla kişiye
ait olması halinde her bir paydaşın payını
kısmen veya tamamen satması halinde, diğer
paydaşların ön alım hakkı mevcut olup,
genel ön alım hakkında olduğu gibi cebri
arttırmayla yapılan satışlarda ise ön alım
hakkının kullanılması mümkün olmuyor.
Tescilli tasarım sahibinin izni olmadan
başkası tasarım veya tasarımın uygulandığı
ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz,
ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz
veya bu amaçlarla elde bulunduramaz ya
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Bazı durumların varlığı
halinde tasarım hakkı
tecavüze uğrayanın hukuk
ve ceza davası açma hakkı
yoktur.

üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai
mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için
kaçınılmaz ise imhası.
g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin
bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa
ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük
gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya
özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ
edilmesi.
da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı
ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride
bulunamaz. Tescilli tasarımlarda koruma
süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıl
geçerli ve bu süre beşer yıllık dönemler
halinde yenilenmek suretiyle toplam 25 yıla
uzatılabiliyor. Tescilsiz tasarım ise, sahibine
yukarıda belirtilen hakları kullanma hakkını
sadece korunan tasarımın aynısının veya
genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek
kadar benzerinin kopyalanarak alınması
hâlinde tanıyor. Yani tescilsiz bir tasarım veya
tasarımın uygulandığı ürünün aynısının veya
genel izlenim itibariyle ayırt edilemeyecek
kadar benzerinin kopyalanarak alınmasının
söz konusu olmadığı durumlarda tescilsiz
tasarım sahibi tescilli tasarım sahibinine
tanınan haklardan istifade edemiyor. Tescilsiz
tasarımların koruma süresi ise 3 yıl. Sürenin
başlangıç tarihi, koruma talep edilen tasarımın
kamuya ilk sunulduğu tarih.

Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan
Fiiller (md. 81)
• Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun
hükümlerine göre koruma kapsamındaki
bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı
ürünün aynısını veya genel izlenim itibarıyla
ayırt edilemeyecek kadar benzerini üretmek,
piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak
için öneride bulunmak, ticari amaçla
kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak,
başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak,
ithal işlemine tabi tutmak.

• Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla
verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu
hakları üçüncü kişilere devretmek.
• Tasarım hakkını gasp etmek.

Tasarım Hakkı Tecavüze
Uğrayanın Hakları
Yukarıdaki eylemlerden biri ile tasarım hakkı
tecavüze uğrayan kişinin hakları ise özel
olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Konu ile
alakalı 149. Madde uyarınca tasarım hakkı
tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden
aşağıdaki taleplerde bulunabilir:
a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.
ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi
zararın tazmini.
d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren
ürünler ile bunların üretiminde münhasıran
kullanılan cihaz, makine gibi araçlara,
tecavüze konu ürünler dışındaki diğer
ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde
elkonulması.
e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz
ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet
hakkının tanınması.
f) Tecavüzün devamını önlemek üzere
tedbirlerin alınması, özellikle masraflar
tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine
göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine
gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi,

Dava Açılamayacak Kişiler
Bazı durumların varlığı halinde tasarım
hakkı tecavüze uğrayanın hukuk ve ceza
davası açma hakkı yoktur. Konu ile ilgili 153.
Madde uyarınca tasarım hakkı sahibi, hakkına
tecavüz eden tarafından piyasaya sürülmüş
ürünleri kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde
bulunduran veya kullanan kişilere karşı, bu
Kanunda yer alan hukuk davalarını açamaz
veya ceza davası açılması için şikâyette
bulunamaz. Ayrıca tasarım hakkı sahibi, sebep
olduğu zarardan dolayı kendisine tazminat
ödeyen kişi tarafından, sınai mülkiyet hakkı
sahibinin elkoymaması nedeniyle piyasaya
sürülmüş ürünleri ticari amaçla kullanan
kişilere karşı, bu Kanunda yer alan hukuk
davalarını açamaz veya ceza davası açılması
için şikâyette bulunamaz.

Sonuç
Bilgi ve emeğin en yüksek değer olduğunun
kabulü ile sınai mülkiyetin kanun olarak
hüküm altına alınması çok önemli olmakla
beraber özellikle fikri ve sınai haklar alanında
henüz dünya çapında söz hakkı sahibi
konumunda olmadığımız da bir gerçektir.
6769 sayılı kanun ile AB mevzuatına uyum
sağlayıp daha verimli ve yoğun Ar-Ge
çalışmalarıyla sanat ve estetiğimizi geliştirip
yasanın anladığı ve dünya çapında koruma
altına alınan tasarımlar üreteceğimize olan
inancımla tüm sektöre başarılar dilerim.
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Pazarda Kalıcı Olmak İçin
Doğru Uygulama, Doğru Zamanlama
Tüm dünyada ürünler, sektörler, iş modelleri ve bireyler giderek dijitalleşirken, bir şirket olarak durumu
görmezden gelmek günümüz dünyasının yoğun rekabet koşullarında dezavantaj yaratıyor. Kurum kültürünü
oturtmuş, sarsılmaz olduğu düşünülen dünya devleri dahil olmak üzere artık iş dünyası pazarlama
stratejilerini sosyal mecralar üzerinden kuruyor ve pazarda kalıcı olmanın yolu dijital dünyaya ayak
uydurmaktan geçiyor.

K

üreselleşen dünyada rekabet
ve pazarlama koşulları hızlı bir
şekilde değişiyor. Bunda sosyal
medyanın dünya genelinde kullanımının
giderek yaygınlaşması oldukça etkili...
Hatta bu değişimi tetikleyen ana unsur
denebilir. Şirketler de bu akım karşısında
boş durmuyorlar elbette. Bugün pazarda
kalıcı olmanın en önemli yollarından biri
müşterilere ve hedef kitleye sosyal medya
kanalları üzerinden ulaşabilmek… Ancak
sosyal medyayı doğru stratejiler ve uygun
zamanlamayla kullanmanın önemi de
büyük. Aksi halde ters bir etki yaratması
da söz konusu olabiliyor. Müşterilerine ve
hedef kitlelerine sosyal medya araçlarıyla
ulaşmak isteyen şirketler, tasarladıkları
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reklam kampanyaları, uyguladıkları sosyal
medya politikaları ve doğru bir zamanlamayla
amaçlarına ulaşabiliyorlar.

bildiriminin ulaştığı kitleyi de etkiliyor. Bu
noktada markaların sosyal medya kanallarıyla
her an ulaşılabilir olmalarının önemi daha da
artıyor.

Her An Ulaşılabilir Olmak

Bu da şirketlerin genel politikalarında
değişime gitmelerini gerekli kılıyor. Çünkü bu
değişim sağlanmazsa müşteri kaçabilir. Hedef
kitle ve müşteriler nezdinde her an ulaşılabilir
olmak için şirket içinde profesyonel bir ekip
kurmak veya bu işin profesyoneli olan çözüm
ortaklarından destek almak gerekebilir.

Günümüz müşterisi bugün beğenisini de
şikayetlerini de artık markalara sosyal medya
kanallarıyla aktarmayı tercih ediyorlar.
Çünkü sosyal medya kanalları bu anlamda
müşterilerin elini güçlendirmiş durumda. Bu
sayede müşteriler beğeni ya da şikayetlerini
yalnızca direkt olarak markaya iletmiş
olmuyor aynı zamanda geniş kitleleri de
durumundan haberdar etmiş oluyor. Bu
durum ise markanın yalnızca o müşterideki
algısını değil markasıyla ilgili durum

Profesyonel Destek
Gelişen teknolojiler ve yeni medya kanalları
beraberinde yeni iş kollarını da getirdi. Her
işin profesyoneli olduğu gibi sosyal medya

www.maksder.org

Kalıcı Olmanın
Değişmeyen
Kuralları

Pazarda kalıcı olmak,
başarı çizgisini korumak ve
rakiplerin önüne geçmek
için günümüz koşullarına ve
değişime ayak uydurmak
büyük önem taşıyor.
Ancak bunu yaparken
kalıcı olmanın değişmeyen
kurallarından da taviz
vermemek gerekiyor. İşte o
kurallar:
• Profesyonel bir yönetim kadrosu
oluşturmak ve modern yönetim
sistemlerine geçmek, şirket başarısı
için son derece önemli.

alanının da profesyonelleri var. Sosyal medya
yönetimi konusunda hizmet veren ajanslarla
çalışmak, doğru hedeflemeler yapmak,
kurumsal yapıya uygun reklam politikaları
belirlemek konusunda çok etkili oluyor. Bu
sayede pek çok şirket, sosyal mecralarda
hedeflerine çok daha kolay ve sorunsuz
bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bunun tersi
olarak sosyal medya hesaplarını bilinçsizce
kullananlar ise rakiplerinin gerisinde kalıyor.
Pastadaki dilimini başkasına kaptırabiliyor.

Hızlı Geri Dönüş
Kullanımı yaygınlaşan ve hatta kullanım
yaşı giderek düşen mobil cihazlar ve sosyal
medya mecraları, marka ve müşteri arasındaki
iletişimde de köklü değişiklikler getirdi.
Markanın ulaşılabilir olması demek yalnızca
sosyal medyada varlığını koruması demek
değil aynı zamanda müşterilerinin talep ve
şikayetlerine hızlı bir şekilde dönüş sağlaması
da demek. Çünkü bugünün müşterileri
yaşadıkları sorunların oldukça kısa sürede
çözülmesini bekliyor. Hatta sosyal medyadan
ilettiği mesajına sosyal medya üzerinden dönüş
aldığında mutlu oluyor. Müşterilerin değişen
beklentilerine karşılık olarak hızlı bir şekilde
aksiyon alan marka ve şirketler, müşterileriyle
aralarında kurdukları bağı sağlamlaştırmak ve
güven temeline oturtmak istiyorlarsa sosyal
medya hesapları üzerinden neredeyse anlık
olarak iletişim kurmak zorundalar. Bu sayede
yalnızca var olan müşterilerini korumakla
kalmıyor, aynı zamanda müşteri portföyünde
artış da sağlanıyor.

Peki ya Hangisi?
Markaların hangi sosyal mecrada yer alacağını
belirlemesi, o markanın dijital stratejisi için
anahtar bir role sahip. Sosyal medya kanalları
çoğunlukla birbirinden kalın çizgilerle
ayrılırken, bu kanallarda yer alan markalar
da mecradan mecraya farklı yöntemler
uygulayarak hedef kitlelerine ulaşmaya gayret
ediyorlar. Müşterileriyle anlık iletişim kurmak
isteyen markalar ve şirketler, bugün artık
kurumsal kimliğin bir parçası olarak kabul
edilen Facebook’tan yana tercih kullanabiliyor.
Hatta pek çok şirket web sitesi yerine etkili bir
Facebook sayfasını daha elzem buluyor. Çünkü
Facebook uygulama içi satın alma modelleri
ve reklamlarla, kullanıcı odaklı yapısıyla
markalar için pek çok avantaj sunuyor.
Stratejilerini daha çok görsel bir kanalla
iletmeyi tercih eden kurumsal yapıların tercihi
ise çoğunlukla Instagram oluyor. Instagram
bugün fotoğraf ve video paylaşımının yanı sıra
aktif olarak kullanılan canlı yayın seçeneğiyle
de markaların çalışmalarını anlık olarak hedef
kitleye aktarmasında en büyük yardımcı.
Dünyada en aktif şekilde kullanılan sosyal
medya kanallarından biri de Twitter. Twitter,
müşterileriyle hızlı iletişim kurmak ve talepleri
karşılamak adına özellikle son tüketiciye
hitap eden markalar için oldukça önemli.
Geliştirdiği reklam modelleri ve “marka
dostu” uygulamaları sayesinde birçok şirket
hedef kitlesine ulaşmak için Twitter’ı tercih
edebiliyor. Bir de Pinterest var tabi ki. Birçok
şirketin müşterilerine ulaşmak amacıyla
kullandığı Pinterest, görselliği ön plana çıkaran
yapısıyla markaların sanal vitrini oluyor.

• Markalaşmak ve tüketicide olumlu
algı yaratmak için ürün ve hizmet
kalitesinden asla taviz vermemek
gerekiyor.
• Markaya yatırım yapmak her
zaman önemli. Ürünlerin şirketlere,
markaların ise tüketicilere ait
olduğu unutulmamalı.
• Bugün artık müşteriler bir
mağazaya girdiklerinde ya da
bir ürün satın aldıklarında aynı
zamanda yaşadıkları deneyime de
önem veriyorlar. Onlara kendilerini
iyi hissettirmek ve iyi bir deneyim
yaşatmak, markaları pazarda uzun
soluklu bir yolculuğa çıkarabiliyor.
• Yeniliğe ve değişime açık olmak,
sürdürülebilir başarının olmazsa
olmazı!
• Bugün etik değerlere sahip
olmayan şirketlerin pek müşterileri
de olmuyor. Tüketiciler artık çok
daha bilinçliler ve tercihlerini
çoğunlukla etik değerlere sahip
şirketlerden yana kullanıyorlar.
Fiyat çoktan ikinci plana geçti;
şirketin çevreci yaklaşımları,
sosyal sorumluluk girişimleri ve
güvenilirliği gibi birtakım kriterler
tüketiciler için daha önemli hale
geldi.
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