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Günümüzde tasarım kelimesinin kullanılmadığı alan 
hemen hemen yok gibi evden çıkıp sokaklardaki 
reklam tabelalarına bakıldığında saç tasarımı, takı 

tasarımı, ayakkabı tasarımı, mobilya tasarımı, arayüz tasa-
rımı, görsel iletişim tasarımcısı, moda tasarımı gibi ilanları 
görmekteyiz. Peki bunların hangileri endüstriyel tasarım 
sınıfına girmekte ve hangileri üretim yapabilmektedir.

Endüstriyel Tasarım Meslek Kuruluşuna göre; Endüstri-
yel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yönelik 
ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kul-
lanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek 
fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak 
projelendirilmesidir. Endüstriyel tasarım, endüstriyel yön-
temlerle üretilen nesnelerin insanla ilişkisini kurmaya yö-
nelik bir meslektir. Endüstriyel yöntemler, geniş anlamıyla 
pazarda bir alıcı kitlesini hedeflediği için çok sayıda üretil-
mesi gereken ürünlerin malzeme, işlem sayısı ve işçilik gibi 
giderlerinin optimize edilerek ekonomisinin sağlanmasını 
amaçlar. Tasarımcı bu yöntemleri bilir ve endüstriyel or-
tamın diğer elemanlarıyla (mühendisler, işletmeciler) bu 

yöntemlerin dilini kullanarak iletişim kurar. Tasarımcı, ürü-
nün insanla ilişkisini, öncelikle ürünün kullanımı sırasında 
konforlu, sağlıklı, güvenli, iletişimli bir ilişkiyi sağlamak, 
daha sonra bunlara ihtiyaç duyan tüketiciye bu ürünü ulaş-
tırmak amacıyla o ürüne yüklediği bütün görsel, estetik ve 
fonksiyonel değerlerle ifade eder. Tasarımcı endüstriyelli-
ğin gerekleri doğrultusunda, insanın ihtiyaçlarına cevap 
verirken aynı zamanda kendisini istihdam eden, tasarla-
dığı ürünü üretip pazarlayacak olan girişimciye de ürün 
üzerinde rekabet avantajı sağlayacak bir farklılık yaratma 
çabasındadır (http://etmk.org.tr/tr/endustriyel-tasarim). 

Türk Dil Kurumuna göre; Belirli bir gereksinimi karşılamak 
amacıyla ürünün görünüşü, değeri ve işlevlerinin gelişti-
rilmesi ve ürünün üretimi için gerekli makine, donatım ve 
çevrenin tasarlanmasıdır.

Türk Patent ve Marka Kurumuna göre ise;  Bir ürünün 
tümünün veya bir parçasının veya ürün üzerindeki bir 
süslemenin; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya 
esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya 
özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

ENDÜSTRİYEL TASARIM VE ÜRETİM
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Endüstri, bu kadar gelişmemiş olsaydı günümüzde in-
sanların sahip oldukları yaşam standardına sahip olama-
yacaklardı. Sanayi devrimlerinden önce üretilen ürünler 
ihtiyaçları karşılayacak şekildeydi ve yine de belirli gö-
rünüşleri bulunmaktaydı. Örneğin, insanların su içme 
şekli, önce ellerini avuç şeklinde yaparak su içmeye ve 
daha sonrada yaptıkları su içme kaplarını buna benze-
terek üretmeye başladılar. Kesici alet yaptıklarında ise ilk 
akla gelen dayanımının çok yüksek olması, dayanımının 
yüksek olması nedeni ile de hem kesici hem de delici ol-
masıydı. Kesici olması için kesen kısmın çok ince ve delici 
olması içinde o kısmın sivri olmasıydı. Daha sonraki sana-
yi devrimlerinde ise bu ürünler makine desteği ile büyük 
miktarlarda üretmek için seri üretim sistemleri oluştu. 
Seri üretim sürecini oluşturmak, sürekli iyileştirme yap-
mak ve sürdürülebilirliğini yapabilmek için mühendislere 
ihtiyaç duyulmuştur. Endüstriyel tasarımcılar, tüm sanayi 
devrimleri süresince mühendislerin arkasındaki en bü-
yük güçlerdi. Bu güçlerini mühendislerden farklı olarak, 
ürünün sadece ekonomik olması değil aynı zamanda bu 
ürünleri estetik açıdan iyi görünmesi ve insanların onları 
almak istemelerini sağlayacak yolları buluyorlardı. 

Sanayi devrimleri ile birlikte baş döndürücü şekilde geli-
şen teknoloji ile iletişim güçlenmiş bilgi yayılımları hızlan-
mış ülkeler arası sınırlar kalkmış ve iletişim cep telefonu 
gibi küçük bir aletin içine sığdırılmıştır. Gelişen teknoloji 
ile küreselleşme olarak adlandırılan bir kavram oluşmuş 
bu da insanların yaşam tarzları birbirlerini etkilemeye 
başlamış ve sonuç olarak iş yaşamını etkileyerek benzer 
ürünlerin tüketilmesi sağlanmıştır. Bu değişim ile yeni pa-
zarlar ve büyük rekabet alanları oluşmuştur. Bazı işletme-
ler için bir avantaj ve yaşam kaynağı olurken bazı işletme-
lerin sonunu getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. 

İşletmelerde buna önlem olarak üretim yöntemlerini de-
ğiştirerek müşteri odaklı üretim yöntemlerini uygulamaya 
başlamışlardır. Bu anlamda yeni ürün ve yeni ürün geliştir-
me süreçlerine de yönelmişlerdir. Bu da tek başına yeterli 
gelmemektedir. Doğru zamanda, doğru tasarım, doğru 
hedef kitleye üretilmeyen, yüksek maliyetli yeni ürünler 
başarısız olmaya mahkûmdur.  Üretilen yeni ürünün ba-
şarılı olabilmesi için o ürünün üretim ve geliştirme süreci-
ne bağlıdır. Ürün, üretim ve geliştirme sürecinde işlemler 
pazar taleplerini karşılayacak şekilde yapılırsa ve gerekli 
önlemler zamanında alınırsa ürünler kısa sürede pazara 
sunulabilir. Zamanında üretilmeyen ürünün pazarda ba-
şarılı olma şansı bu hızlı teknolojinin gelişimi ile çok azdır.

Düşünce olarak çok başarılı olan ancak pazarda aynı ba-

şarıyı bulamayan ürünler bulunmaktadır. Bunun yanında 
fikir olarak biraz daha düşük ancak pazarda başarıyı yaka-
lamış ürünler de bulunmaktadır. Sonuç olarak sürecin her 
bir basamağının ayrı bir önemi olduğu görülmektedir. 
Yeni ürün geliştirme süreci sırasında eş zamanlı mühen-
dislik yaklaşımını kullanmak ürün geliştirme süresinde 
önemli ölçüde faydalar sağlamaktadır. Son zamanlarda 
teknolojinin gelişimi ile birlikte mekanik testlerin yerini 
artık Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA- Failure Mode 
and Effect Analysis) ve Kalite İşlev Yayılımı (QFD-Quality 
Function Deployment) gibi tekniklerinin de kullanılması 
hatalı ürünler üretilmeden, müşteri taleplerine tam cevap 
veren ürünler üretilmesi konusunda süreci yönlendir-
mektedir. Böylece ürünün hatalı olan kısmı üretilmeden 
tasarım aşamasında tespit edilerek zaman ve maliyet ka-
lemlerinden tasarruf edilmiş olacaktır.

Günümüzde yeni ürün üretmenin firmalar açısından "re-
kabet edebilme" yeteneğinin en güçlü alanı endüstriyel 
tasarımdır. 

Bu günlerde gündemde olan yerli otomobil üretimi kimi-
leri destekleme kimileri ise olumsuz yaklaşıp eleştirmek-
tedirler. Tasarımcılar bazı otomobillere benzetirken bazı-
ları ise tamamen farklı olduğunu söylemektedirler.

Bazı yayın organları son dakika haberleri olarak “Son daki-
ka! Yerli otomobil tasarım ve özellikleri ile hayran bıraktı! 
İşte o detaylar” diye manşet atarken kimi yayın organları 
ise, yerli otomobilin 2022'de yollara çıkmasının mümkün 
olmadığını belirterek, "Her şeyi ile sıfırdan bir fabrika ku-
rup, personel ve teknisyenleri yetiştirdikten sonra 4 fark-
lı modelde aracı seri halinde üretip 1 yıl sonra piyasaya 
sürülmesinin gerçekleşme imkanı olmadığı" ifade edildi. 
Ayrıca kamuya 30 bin yerli oto alınması ile yerli otonun 
pazarlaması çözülerek bir süreklilik oluşturulabilecek mi 
belli değildir. Kamuda üst yönetimde görev alanlar genel-
de lüks araç tercih edilirken bu aracı kullanacaklar mı ve 
güvenliği açısından ne kadar güvenli bulup alacaklar.

Devlet garantisi ne zamana kadar ve nasıl devam ede-
cektir. Artık insansız ve güneş enerjili çalışan otomobiller 
üretilmeye başlanmaktadır. Dünya da otomotiv firmala-
rında büyük dönüşüm yaşanırken ve çoğu birleşmeye 
doğru giderken yerli otomobil hangi özelliği ile ön plana 
çıkacaktır. Yapay zeka, yenilenebilir enerji ve endüstri 4.0 
olan çağımızda yerli otomobil bunların neresinde ve ne 
kadarını nasıl kullanmıştır ya da kullanacaktır. Bu tekno-
lojik özelliklerin yanında en büyük sorunlardan biri tasarı-
mıdır.  Tasarımı sayesinde albenisi nasıl olacaktır, tasarımı 
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satışları etkileyebilecek midir? Özel tasarımlar özellikle 
kullanıcısının sosyolojik ve psikolojik isteklerine göre de-
ğişkenlik göstermektedir. Özel tasarımda ana fikir o ürü-
nün o kişiye özel olması ve başkalarına göre uygunluk arz 
etmemesi bu alışıla gelmişin dışında farklı ama kullanıcısı 
için gayet doğal kabul görmesi gibidir. Acaba üretilecek 
yerli oto bu özellikleri sağlıyor mu?

Avrupa’da yenilikçilik faaliyetlerinin artırılması için hükü-
metler ve firmalar tarafından alınması gereken öncelikli 
tedbirler konusunda Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfe-
derasyonlar Birliği (UNICE)’nin önerileri şunlardır: 

Yaratıcılığı ve yenilikçiliği geliştirme: 
Hükümetler: 

• Yaratıcılık ve yenilikçiliğin önemine ilişkin bilinci artır-
malıdır. 

• Risk alan ve yenileştirme faaliyetlerinde bulunan bi-
reyleri ve firmaları desteklemelidir. 

Firmalar: 

• Avrupa’da yaratıcılık ve yeniliğin önemine ilişkin bilin-
cin artırılması için hükümetlere yardımcı olmalıdır. 

• Kendi içlerindeki yaratıcılık ortamını geliştirmelidir. 

Yeni ürün ve Pazar potansiyelinin önünü açma: 
Hükümetler: 

• Yenileştirmeye karşı engelleri kaldırmalıdır. 

• Pazarı yavaşlatan, belirsizlik yaratan veya geliştirme 
maliyetlerini artıran yasalarda düzenleme yapmalıdır. 

Firmalar: 

• Gelişen yeni işletme yöntemlerini, müşterileri, ürün-
leri ve yeni pazarları saptamak ve yararlanmak için 
gayret sarfetmelidir. 

• Hızlı büyüyen bilgiye dayalı yeni sektörlere ve gele-
neksel ürünlerin sürekli geliştirilmesine yönelik yeni-
likçilik çalışmalarına daha fazla kaynak ayırmalıdır. 

• Kendilerinin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapılarını 
yenilemelidir. 

Yaratıcılığın, bilgi ve yeni fikirler kullanımının kolay-
laştırılması 
Hükümetler: 

• Kamu araştırma ihalelerinde rekabet seviyesini artır-
malıdır. 

• Kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğini artırmalıdır. 

• Fikri haklar sistemini geliştirmelidir. 

Firmalar: 

• En iyi küresel uygulamaları benimseyerek iyileştirme 
sistemlerini sürekli yenilemelidir. 

• Teknoloji stratejilerini genel iş stratejilerine entegre 
etmelidir. 

Halkın bilgi ve niteliklerini geliştirme 
Hükümetler: 

• Matematik, bilim, teknoloji (bilgi ve iletişim dahil) ve 
yönetim eğitimini geliştirmelidir. 

• Sürekli eğitim programlarına toplumun tüm üyele-
rinin katılmasına yardımcı olmalıdır. Sürekli eğitim 
programlarına katılacak bireylerin sayısı için bir hedef 
belirlemelidir. 

Firmalar: 

• Okullarla ve üniversitelerle teması artırmalıdır. 

• Sürekli eğitim ve öğrenim için yatırım seviyesini artır-
malıdır. 

• Yeni organizasyon yapıları geliştirmelidir. 

Yenileştirme finansmanının geliştirilmesi 
Hükümetler: 

• Yenilikçi firmalar için çekirdek finansman artışını des-
teklemelidir. 

• Daha etkili finansman planlarının yapılması konusun-
da küçük ve orta ölçekli yerel işletmelere yardım et-
melidir. 

Firmalar: 

• Firmalar arasındaki ortak girişim imkanlarını artırmalı-
dır. 

• KOBİ’lerin biraraya gelerek daha etkin finansman pla-
nı yapması konusunda onlara yardımcı olmalıdır. 

Yukarıdaki öneriler yaratıcılığın sadece firmaların ya da 
bireysel üreticilerin sorumluluğu olmadığı, idarecilerin 
ve yasa koyucuların da bu çalışmaları destekleyecek ya-
sal zeminler hazırlamak, geliştirici ve destekleyici yatırım 
ortamı oluşturmak gibi görevlerini de belirlemesi ve yol 
gösterici olması nedeniyle gerçekçi ve dikkate alınması 
gereken sonuçlardır. 

Tasarım, insan ve çevre ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
mühendislik bilgi ve tecrübesinin kullanılarak düşünü-
len nesnenin bir yüzey, kâğıt veya bilgisayar ortamına iki 
veya üç boyutlu olarak aktarılmasıdır. 
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Tasarım yapılırken o nesne birçok aşamalardan geçerek 
iki veya üç boyutlu hâle dönüşür ve daha sonra

imalata geçilerek insana veya çevreye faydalı bir ürün 
hâline gelir. Tasarımın sanayiye uygulanması ise endüstri 
ürünleri tasarımı alanına girmektedir. Seri üretim için tü-
ketici ihtiyaç ve problemlerine yönelik, estetik, işlevsellik, 
ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yön-
temleri ve olanakları gibi çeşitli kriterler gözetilerek yapı-
lan tasarıma endüstri ürünleri tasarımı ya da endüstriyel 
tasarım adı verilmektedir.

İmalat işlemlerinin esas amacı; istenen geometri, ölçü ve 
yüzey kalitesinde parça üretmektir. Her parçanın kendine 
özgü şekli, mukavemeti, yüzey şekilleri, boyutu ve değişik 
yüzey kalitesi vardır ve montaj edildiği yerde diğer par-
çalarla uyum göstermesi gerekir. Ayrıca düşük maliyetli 
olması da önem arz etmektedir. Yüksek maliyetli imalat-
lar çok kısa sürede hemen gerçekleştirilemez. Ürünün 
tasarımı, malzeme, metot ve ekipman seçimi, metodun 
tasarımı, takım seçimi ve tasarımı gibi birbirine bağımlı 
işlemler arasında yakın bir ilişki vardır. Bu adımların her 
biri dikkatlice düşünülmeli, planlanmalı ve imalat başla-
madan önce koordine edilmelidir. Bu hazırlık zamanı ön-
celikle kompleks (karmaşık) ürünler için aylar hatta yıllar 
alabilir ve büyük masraflar gerektirebilir. Tipik bir örnek 
olarak, tamamen yeni model bir otomobilin veya modern 
bir uçağın hazırlık süresi 4-5 yıl alabilmektedir.

Tasarım ve üretim arasındaki zayıf iş birliğinin mali-
yeti: Endüstriyel olarak tasarlanan ürünün üretimi önem-
lidir. Çok iyi tasarlanmış bir ürün eğer istenilen zaman ve 
maliyette üretilmiyorsa yapılan tasarımın hiçbir anlamı 
kalmaz. Bu nedenle tasarlanan ürünün üretilebilmesi çok 
önemlidir. İyi bir tasarımcı üretim yöntemlerini çok iyi bil-
melidir. Endüstriyel tasarımcı ile ürün üretim mühendisli-
ği arasında sıkı bir işbirliği olmalıdır.

Ürün yaşam sürecinin sunum döneminde tasarımı sü-
rekli değişen, talebi düşük ve fiyatı çok önemli olmayan 
bir ürün ile tasarımı oturmuş, yüksek talebe sahip, reka-
betçi fiyatlı, olgunlaşma dönemindeki bir ürünün üretim 
süreci gereksinimi farklı olmaktadır. İşletmeler rekabetçi 
olmak için, ürettikleri tüm ürünlerin yaşam sürecindeki 
değişimlerine üretim sistemlerini adapte etmelidirler. 
Üretim yönetimi, kapsamındaki faaliyetleri yerine geti-
rirken işletmenin işlevleri ile karşılıklı etkileşimde bulun-
maktadır. Üretim yönetimi faaliyetlerini yürütürken diğer 
işletme işlevleri ile ilişkisi faaliyetin başarılı olmasında 
önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, diğer işletme 
işlevlerinin de faaliyetlerinde başarılı olmaları üretim ile 
ilişkilerine bağlı olmaktadır. İşletmeye bağlı tüm işlevler 
birbirileriyle etkileşim halinde olmak zorundadır. Başka 
şekilde, bu işlevlerin tek başına başarılı olmaları olası de-
ğildir. Tüm işletme işlevleri, birbirlerinden doğrudan ya 
da dolaylı olarak beslenmektedir. Bazı işlevlerin çıktıları 
bazılarının girdisi durumundadır. 

Tasarlanan ürünü üretebilmek için zorunlu olarak işbir-
liği yapmak gerekiyor. Üretim mühendisliği ve tasarım 
bölümleri bilgileri paylaşmalı ve sürekli iletişim halinde 
bulunarak bilgi alışverişinde bulunmalıdırlar.

Üretim aşamasında tasarımı üretilemeyecek şekilde ha-
talı tasarlanan bir ürünün ortaya çıkması sonucu fazla 
gecikmeye ve maliyete neden olmaktadır. Bu nedenle ta-
sarım bölümü ürün tasarım aşamasında üretim mühen-
disliği bölümünü sürece dahil etmelidir.
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