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Yeni ekonomi modellerinin gelişimi ile, globalleşen dün
yanın yarattığı yeni rekabet anlayışları ve bundan dolayı
insanların ürünleri daha çabuk tüketmesi, eskiden ülke
mizde yeterince önem verilmeyen bir konunun önem
derecesinin en yüksek mertebeye ulaşmasına sebebiyet
vermiştir: Endüstriyel Tasarım.
Artık en ağır makinalardan günlük hayatımızda tercih
ettiğimiz en hafif cihazlara kadar bir çok ürün grubu i
çin, iç yapıları sabit kalacak şekilde sadece görsel şekli
nin değiştirilmesi, yenilik kavramına daha düşük mali
y e t l i ç ö z ü m i m k a n l a r ı s u n m a k t a d ı r.
Bu, neden daha düşük bir yatırım maliyeti sunmaktadır?
Hangi ürün gurubunda imalat yapıyor olursanız olun,
mühendislik çözümleri içeren geliştirmeler ( bu bir tele
vizyonun yeni özelliklere sahip olması amacıyla yazılımı
nın değiştirilmesi veya bir otomobilin elektrikle çalışır
bir motora sahip olmasını sağlamak olabilir) hem çok
daha fazla zamana ihiyaç duyar, hem de argecilik dünya
sında herkesin bildiği gibi en pahalı hizmetler kategori
sinde olan mühendislik çözümleri gerektirir.

GİRİŞ

Endüstriyel tasarımla gelen ve modelde ortaya konan
yenilikler, iç yapıya yapılan yatırımları bir sonraki devrim
sel dönüşüme kadar durdurur. Siz halen o ana kadar ger
çekleştirdiğiniz mühendisilik yatırımı ile pazarınızda ye
nilikçi tavrınızı sadece yeni endüstriyel tasarım modelle
riniz ve dış yapıyı oluşturan parçaların imalat yatırımları
ile sürdürme şansı elde edersiniz. Model değişimleri hem
daha kısa süre içinde gerçekleşir hem de işletmenize da
ha az yatırım yükü bindirir. Cep telefonu pazarında ola
nın bahsettiğimiz şeyden farklı olduğunu düşünmeyin.
Bu durum karmaşık ve zorlayıcı rekabet koşullarının aşıl
masında önemli bir silah haline gelmiştir. Aynı zaman
da, bu koşullardan dolayı neredeyse tüm profesyonel
marka ve firmalar sürekli olarak yeni modeller geliştirip
pazarı bu anlamda bombardımana tutmaktadırlar. Tüke
ticiler için artık bir ürünün satınalınmasına karar vermek
dış görünüşünün kendisine ne kadar hitab ettiği ile doğ
ru orantılıdır. Olmasa bile artık tüketici buna inandırılmıştır.
Endüstriyel tasarım geliştirme çalışmalarında çeşitli
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iş modellerini kullanırız. Direkt olarak pazarla bağlantılı bir
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çalışma olması nedeniyle doğru yönetilmesi gerekliliğinin
altını her aşamasında çiziyoruz. İş modellerimiz müşteri
profillerine göre küçük değişiklikler gösterebilir.
H a n g i

g r u p ta

ye r

a l ı yo r

s u n u z

?

A-Şu ana kadar, çeşitli ürünlerle pazarınızda etkin bir oy
uncu olmayı başardınız… Bunu yaparken, pazarın gerek
sinimlerini iyi analiz ederek pazarınızı domine eden bü
yük oyuncuların tasarım dillerini kullanarak ilerlediniz…
Şu ana kadar herhangi bir endüstriyel tasarım hizmeti al
madınız…

Pazara giren yeni oyuncularla birlikte firmanı

za özel daha farklı tasarım yorumlarına ihtiyaç duyuyorsunuz…
B-Endüstriyel tasarım çözümlerini biliyor ve kullanıyor
sunuz. Ancak daha değişik bakış açılarına ihtiyacınız var.
B a ş ka yete n e k l e r i d e d e n e m e n i n za m a n ı ge l d i …
Her

iki

grupta

da

yer

alan

müşteri

p r o f i l l e r i i ç i n e t k i n ç ö z ü m l e r i m i z v a r.

Hangi grupta olursa olsun, endüstriyel ta
sarım çalışmalarının başlangıç aşamasında farklı yaklaşım
lar olduğunu biliyoruz. Bir ürüne görsel kimlik kazandırma
çalışması olarak da tanımlayabileceğimiz endüstriyel ta
sarım çalışmaları, yaratıcı yeteneklerin yanısıra proje ge
liştirme tecrübelerine de ihtiyaç duymaktadır.

Tecrübe sahibi endüstriyel tasarımcılarımızla doğru soru
ları sorarız. Bu konuda elde edilen tecrübeler
ne kadar yüksekse o denli doğru sorular sorulabilir. Edin
diğimiz tecrübeler sonucunda, ürün gruplarının oluştu
rulması aşamalarında endüstriyel tasarıma verilen önem
derecesinin firmanın stratejisi ile doğru orantılı olduğu
nu gördük.Marka olmuş firmaların endüstriyel tasarım
çalışmalarını “dıştan > içe” modeli ile ele aldığını biliyo
ruz. Bu model güçlü firma ve markaların tercih
ettiği bir yol olarak değerlendirilmektedir.
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Bunu basitçe açıklamaya çalışalım : geliştirilmesi düşünü

GİRİŞ

len yeni ürünün tüm kısıtlardan bağımsız olarak tasarım
cılar tarafından önce fikir bazlı olarak ortaya konması ve
sonraki aşamada görselleştirilerek bir endüstriyel tasarım
modeline dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. İç yapıyı
oluşturacak olan tüm komponentler bu endüstriyel tasa
rım modelini baz alarak geliştirilecektir. Bu model küçük
ve orta ölçekli firmalar için tercih edilmesi son derece
güç ve pahalı bir çalışmadır. Ülkemizde genelde tercih e
dilen ve bizim de önerdiğimiz diğer endüstriyel tasarım
modeli ise iç yapısı belirgin olan bir ürüne, mevcut kısıtla
rı da dikkate alarak yeni bir yüz kazandırma çalışmasıdır.
Bu sadece endüstriyel tasarım model geliştirme ile parça
imalat yatırımlarını kapsar ve daha az maliyetlidir, risk da
ha düşüktür. Yetkinliklerimiz her iki modele yönelik endüs
triyel tasarım çalışmalarını da kapsamaktadır.

S Ü R EÇ L E R Nasıl çalışırız ?
GT02-ET01 Sizi anlamak: Hedefi onikiden vurmak için hedefin ne olduğunu
iyi bilmek gerekir. Bize hedefler göstermenizi sağlamak yararınıza olan bir ta
vırdır. Sizi anlamak için doğru sorular sorarız. Yeni bir endüstriyel tasarım mo
deline neden ihtiyaç duyduğunuz, OEM veya marka hedefli yaklaşımlar içeri
sinde olup olmadığınız, maliyet ve imalat unsurlarınız ve hedef kullanıcı profil
leri gibi bir çok konuyu sürecin başı veya binanın temeli olarak gördüğümüz
bu aşamada sizinle uzun uzun konuşuruz. Aynı zamanda size, bizi veya bu ser
visimizi nasıl yönetebileceğiniz hakkında ipuçları da sunarız.
GT02-ET02 Anladığımızı anlatmak: İlk aşamada aldığımız notları
kendi içimizde geniş bir değerlendirmeye tabi tutarak hedefi net
olarak tanımlarız. Ve hedef hakkında sizinle mutabakata varmak
amacıyla tekrar bir araya geliriz. Sizden aldıklarımızla rafine ettiğimiz
bilgilerin sağlamasını yine sizinle yaparız. Ve tabiki aşamalarımızı
zaman planlarımızla birlikte net bir yol haritası şeklinde size sunarız.
El sıkıştığımız taktirde artık üçüncü aşamaya geçebiliriz.
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GT02-ET03 Tasarımı anlatmak: Her endüstriyel tasarım
belirgin bir amaca hizmet eder. Ürünlere kolay kullanım
lar kazandırmanın yanısıra en etkin algı noktası ürünün na
sıl göründüğüdür. Bu görünüm ile kullanıcılar arasında
psikolojik bir ilişki vardır. Bu aşamada taslak çalışmaları
na geçmeden önce kafamızda kurgusal olarak geliştirdi
ğimiz ürünün nasıl ve neden öyle görüneceği hakkında
tasarımsal hedef özelliklerini yazılı bir metin halinde si
zinle paylaşırız. Bunlar senaryolarımızdır. Rakiplerinize
ait ürünlerin de analizlerinin sunulduğu bu aşama, he
deflerin netleşmesine olanak tanır. Gençler için mp3
çalıcı üretiyor olsaydınız size endüstriyel tasarım taslak
larına geçmeden önce bu aşamada renk meselesinin
önemini anlatır ve renk olasılıklarımızın neler olabilece
ği hakkında hedeflerimizden bahsederdik.
GT02-ET04 Taslak çalışmaları: Şu ana kadar elde ettiği
miz bilgiler ve verilerle birlikte ilk endüstriyel tasarım tas
laklarına başlarız. Eskizler geliştiririz. Form, renk ve doku
olasılıklarımızı çizeriz. Düşüncelerimizin görselleştirilme
s i n d e k i

i l k

a ş a m a m ı z

b u d u r.

GT02-ET05 Taslakların Sunumu: Önceki aşamada ortaya

genç

koyduğumuz taslaklarımızı sizinle paylaşırız. Bu sefer yi

t a s a r ı m

ne sizinle düşüncelerimizin taslaklar üzerinden sağlama
sını yaparız. Görsellerimiz üzerinden tartışmalar yaparız.
Taslaklarımız üzerinden talep ettiğiniz geliştirmeler veya
iyileştirmeler varsa bunları dikkatli bir şekilde kaydederiz.
Aynı zamanda yine bu aşamada bir sonraki aşama olan
modelleme çalışmasına geçmeden önce mevcut ürünle
rinizin iç yapılarına ilişkin tüm teknik dataları sizden iste
riz. (Taslak çalışmalarında bu bilgileri teorik olarak kullanmıştık.)
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GT02-ET06 Modelleme / İmajlandırma: Taslaklarımız
içerisinden tercih ettiğiniz bir veya iki model düşünce
sinin teknik iç yapının verilerini de kullanarak ölçülü o
larak modelleriz.

Bu aşama endüstriyel tasarım düşün

ce veya taslağının gerçek hayata geçişi öncesindeki en
önemli doğum evresidir. Parça sayıları, renkler, dokular,
ergonomik çözümler ve bu anlamda kumanda kontrol
lerinin tasarım çözümlerinin tümü imal edilecekmiş gi
bi bu aşamada modellenir.

Modellemesini gerçekleştir

diğimiz ürün düşüncemizin üretimi gerçekleştirildiğinde
nasıl görüneceğini size en gerçekçi anlatmak amacıyla
sanal ortamda tüm görsel detaylarını simüle ederiz.
Foto gerçekliği yüksek seviyelere sahip imajlar haline getiririz.
GT02-ET07 Ara Sunum: Foto realistik görseller şeklinde
ürün düşüncemizi size sunarız. Minör değişikliklere açık
olacak şekilde final model öncesi bir kez daha tartışarak
endüstriyel tasarım düşüncemizi firmanızın en yüksek
b e ğe n i s i n e

u l a şt ı r m ay ı

a m a ç l a r ı z .

Bu aşamadan sonra ara sunumda eğer istenirse minör
değişiklikleri modele yansıtacak bir çalışma gerçekleştiririz.
Ve bu çalışmaların sonucunda son sunumla birlike endüstriyel
tasarım modelimize onay vermenizi talep ederiz. Onay süreci
iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Eğer arzu ederseniz opsiyonel
olarak tasarımın maketini talep edebilir ve onayı bu maket
üzerinden verebilirsiniz. Bütçenizin durumuna göre sadece
foto gerçek sanal imajlar üzerinden de modele onay verebilirsiniz.
Her zaman önerimiz firmanız için hayati önem taşıyan yeni
ürününüzün endüstriyel tasarım onayını maket üzerinden
vermenizdir. Onayladığınız modelin tüm endüstriyel tasarımsal
özelliklerini teknik dataları ile birlikte dijital bir dosya haline
getirerek
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