
 
ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

YAPIM SEKTÖRÜNDE TASARIM YÖNETĠMĠNĠN 
STRATEJĠK DEĞERĠ ve SPEKÜLATĠF KONUT PAZARI 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 
Mimar Çiğdem ODABAġ 

 

MAYIS 2005 

 

Anabilim Dalı : MĠMARLIK 
 

Programı : PROJE ve YAPIM YÖNETĠMĠ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

YAPIM SEKTÖRÜNDE TASARIM YÖNETĠMĠNĠN 
STRATEJĠK DEĞERĠ ve SPEKÜLATĠF KONUT PAZARI 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 
Mimar Çiğdem ODABAġ 

 502021310 

MAYIS 2005 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih :  09 Mayıs 2005 

Tezin Savunulduğu Tarih :  31 Mayıs 2005 

 

 

Tez Danışmanı : Prof.Dr. Yıldız SEY 

Diğer Jüri Üyeleri Prof.Dr. Alaattin Kanoğlu  

 Yrd.Doç.Dr. Almula Köksal (Y.T.Ü.) 

 



 ii 

ÖNSÖZ 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında payı olan herkese teşekkür ederim. Öncelikle tez 
danışmanlığını kabul eden Prof.Dr. Yıldız SEY’e, eşsiz katkıları, lisans ve yüksek 
lisans hayatım boyunca gerek akademik gerekse özel yaşamımda her an hissettiğim 
desteği, her adımımda verdiği cesaret, moral ve yoluma tuttuğu ışık nedeniyle 
teşekkürlerimi ve minnettarlığımı sunar, her zaman yanımda olmasını dilerim. 
Ayrıca, çalışmanın şekillenmesindeki katkıları nedeniyle Doç.Dr. Özlem ER’e 
teşekkür ederim. 

Varlıkları ile her an güç bulduğum sevgili aileme, annem Selma ODABAŞ, babam Ali 
ODABAŞ ve kardeşim Evrim ODABAŞ’a, sonsuz ve sorgusuz sevgileri, destekleri, 
güvenleri, verdikleri moral ve sayamadığım bir çok şey için teşekkür ederim. İyi ki 
varsınız. 

Bu süreçte de, her zaman olduğu gibi sevgisini ve desteğini tüm varlığımla 
hissettiğim, cesaretle yoluma devam etmemi sağlayarak teze umut katan Doğan 
TÜRK’e, yanımda olmasından mutluluk ve gurur duyduğum, sıkıldığımda yanına 
koştuğum, tezime rahatlık katan sevgili dostum Seda GENC’e, orijinal fikirleri, bilgisi 
ve enfes yemekleri ile teze tat katan Kubilay YILDIRIM’a, imlamı kusursuzlaştıran, 
her zaman yardıma hazır olan ve tezime hız katan Yeşim TURHAN’a ve 
sayamadığım dostlarıma tüm katkıları nedeniyle teşekkür ederim.  

Son olarak, tezimin oluşturulması sırasında manevi destekleri dolayısıyla tüm HAS 
Mimarlık ekibine teşekkürü borç bilirim. 

Yanımda hissetmekten mutlu olduklarıma... 

Mayıs, 2005                                                                               Çiğdem ODABAŞ 

 

 



 iii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

Sayfa No 

 

TABLO LĠSTESĠ v 

ġEKĠL LĠSTESĠ vi 

ÖZET vii 

SUMMARY ix 

1. GĠRĠġ: ÇALIġMANIN AMACI 1 

2. YAPIM SEKTÖRÜNDE TASARIM YÖNETĠMĠ 3 

2.1. Tasarım Yönetiminin Kapsamı 3 

2.2. Yapım Sektöründe Tasarım Yönetimine ĠliĢkin Mevcut ÇalıĢmalar 8 

2.2.1. Yapım Sektöründe Yalın Tasarım Yönetimi 9 

2.2.2. Yapım Sektöründe Proje Bazlı Tasarım Yönetimi 13 

2.3. Yapı Tasarımının Özellikleri; Kısıtlamalar, Belirleyiciler ve Potansiyel 

Problem Alanları 22 

2.4. Yapı Tasarımı Süreci: Roller ve Sorumluluklar 27 

2.5. ĠnĢaat Sektörünün Tasarım Yönetimi Düzeyleri Açısından  

Değerlendirilmesi 31 

3. TASARIM YÖNETĠMĠNĠN STRATEJĠK DEĞERĠ 39 

3.1. Rekabet Stratejileri ve Tasarım Yönetimi 39 

3.2. Güncel Tüketim YaklaĢımları ve Tasarım Yönetimi 53 

3.2.1. Değer 54 

3.2.2. Müşteriye Göreleşme 57 

3.2.3. Deneyim Ekonomisi 59 

3.3. Tasarım Yönetimi ve Rekabet ĠliĢkisinin Değerlendirilmesi  66 

4. SPEKÜLATĠF KONUT ÜRETĠMĠNDE EĞĠLĠMLER VE TASARIM YÖNETĠMĠ 69 

4.1. Ġmalat Ürünü ve Konut 70 

4.2. Spekülatif Konut Üretiminde Eğilimler ve Tasarım Yönetimi 77 

4.2.1. Müşteriye Göreleşme 82 

4.2.2. Müşteri İçin Değer Yaratma 84 



 iv 

4.2.3. Deneyim Ekonomisi 89 

4.3. Değerlendirme  99 

5. SONUÇLAR VE TARTIġMA  106 

KAYNAKLAR  109 

ÖZGEÇMĠġ  113 

 

 

 



 
v 

TABLO LİSTESİ  

 Sayfa No 

Tablo 2.1. Dönüşüm, Akış ve Değer Yaklaşımlarının Karşılaştırılması ......... 11 
Tablo 3.1. Rekabeti Yönlendiren Etkenler ..................................................... 41 
Tablo 3.2. Farklılaşma ve Düşük Maliyet Stratejilerinin 

Karşılaştırılması............................................................................. 43 
Tablo 3.3. Rekabeti Yönlendiren Etkenlere Tasarımın 

Katkısı............................................................................................ 44 
Tablo 3.4. Kurumsal Stratejinin Yönetiminde Stratejik Tasarım Yönetiminin 

Rolü................................................................................................ 
 

51 

 



 
vi 

ŞEKİL LİSTESİ  

 Sayfa No 

Şekil 2.1 :Tasarım Yönetimi Düzeyleri.......................................................... 7 
Şekil 2.2 :Gelişim Metodolojisi...................................................................... 12 
Şekil 2.3 :Tasarım Yönetimi Süreç Haritası ................................................. 15 
Şekil 2.4 :Ürün Tasarımı Döngüsü............................................................... 23 
Şekil 2.5 :Tasarım Döngüsü......................................................................... 29 
Şekil 2.6 :Yapım Sektöründe Tasarım Yönetiminin Etkileyebileceği 

Rekabet Ortamları........................................................................ 33 
Şekil 2.7 :Bir İmalat Firmasının Tasarım Yönetimi Spektrumu..................... 34 
Şekil 2.8 :Ürün Görünüşünün Tüketici Tarafından Algılanışı....................... 35 
Şekil 2.9 :Üç Düzeyde Tasarım Yönetimi/İlişkiler ve Ürünler....................... 36 
Şekil 2.10 :Yapı ve Ürün Tasarım Yönetimi Organizasyonları........................ 37 
Şekil 3.1 :Rekabet Stratejisini Etkileyen Faktörler........................................ 40 
Şekil 3.2 :Mekanlara Kurumsal Kimliğin Yansıtılmasının Faydaları.............. 48 
Şekil 3.3 :Tasarım Yönetiminin Stratejik Değeri............................................ 52 
Şekil 3.4 :Deneyim Mekanı........................................................................... 60 
Şekil 3.5 :Ekonomik Değer Dizisi.................................................................. 62 
Şekil 3.6 :Ürün Kulübüne Bir Örnek; Club Nokia.......................................... 64 
Şekil 3.7 :Ürün Kulübüne Spekülatif Konut Pazarından Bir Örnek ;Soyak... 65 
Şekil 4.1 :Kiptaş Konutlarının Sunulma Biçimine Bir Örnek.......................... 80 
Şekil 4.2 :YM Konutun NP12 Villaları Sunumuna Bir Örnek......................... 86 
Şekil 4.3 :Evidea’nın Sunumuna Bir Örnek................................................... 89 
Şekil 4.4 :Kanyon Projesinin Sunumuna Bir Örnek....................................... 90 
Şekil 4.5 : Çeşitli Sunuların Markalaşma Çabaları İçerisinde Hazırlanmış 

Logolar......................................................................................... 93 
Şekil 4.6 :Üretici Markasının Sunulara Yansıması....................................... 94 
Şekil 4.7 :Deneyimi Hatırlatıcı Ürünlere Bir Örnek:Evidea, Masa Üstü 

Takvimi......................................................................................... 95 
Şekil 4.8 :Sunulara Duyumsal Unsur Katmak; Kanyon Örneği.................... 96 

 

 



 vii 

YAPIM SEKTÖRÜNDE TASARIM YÖNETİMİNİN STRATEJİK DEĞERİ ve 
SPEKÜLATİF KONUT PAZARI  

ÖZET 

Tasarım yönetimi, 20. yüzyılın ilk yarısında imalat sektöründe, tasarımın yönetilmesi 
fikri ile ortaya çıkmıştır. Ancak bu kavramın kapsamı ve önemi, tasarım faaliyetinin 
firmalar için önemi ile doğru orantılı biçimde artmış, günümüzde tasarım faaliyetlerini 
kapsayan her pazar ve her firma için stratejik düzeyde ele alınması gereken bir hal 
almıştır. Firmaya pazarda rekabet gücü kazandırmayı amaçlayan tasarım yönetimi 
faaliyetlerinin stratejik değeri, gelişen pazar koşulları ve tüketici eğilimleri karşısında 
önemini giderek arttırmaktadır. Bu kavram, imalat sektörü sınırlarının dışına taşmış 
ve geniş çevrelerce kabul görmeye başlamıştır. Teknolojinin hızla geliştiği, ekonomik 
ve sosyal  koşulların değiştiği pazar ortamlarında yeni rekabet koşulları ortaya 
çıkmış, tasarım, firmanın özgün rekabet gücü kazanmasında tek yol haline gelmiştir. 
Firmanın rekabet stratejilerini destekleyecek, bu stratejileri geliştirecek tasarım 
stratejilerinin hazırlanması, hayata geçirilmesi ve tüm sürece bütüncül yaklaşımın 
sağlanması, diğer bir değişle tasarım yönetimi, pazarı yönlendirecek güce sahip 
olmak isteyen firmaların stratejik yönetimlerinin ayrılmaz parçası haline gelmiştir. 
Özellikle, endüstriyel üretim alanındaki akademik çalışmaların, kavramın ortaya 
çıkışından bugüne kadar artan bir ilgi ile tasarım yönetiminin, firmalara kattığı 
stratejik değere yoğunlaştığı görülür. 

Yapım sektörüne bakıldığında ise tasarım yönetiminin proje düzeyinde ele alındığı 
görülmektedir. Hem akademik hem de sektörel çevrelerde hakim olan bu görüş, yapı 
üretiminin proje tipi üretim özelliğine bağlı tasarım sorunlarının üstesinden gelinmesi 
şeklinde kendini göstermektedir. Bununla birlikte, özellikle spekülatif konut 
pazarında görülen değişimler, tasarımın stratejik olarak ele alınması zorunluluğunu 
doğurmaya başlamıştır. Tasarım yönetiminin, tüm tasarım alanlarını içeren genel 
kavramsal çerçevesinden bakılarak, yapım sektöründe, özellikle de spekülatif konut 
pazarında yer alan firmaların tasarım yönetimi ile elde edebilecekleri stratejik 
değerlerin potansiyelini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada aynı zamanda, 
tasarım yönetimi kavramının yapım sektöründeki kapsamını değerlendirerek 
geliştirilmesi gereken alanlar belirlemeye çalışılmıştır. 

Bu bağlamda birinci bölümde, çalışmanın kapsamı ve amacı açıklanmıştır. 

İkinci bölümde, tasarım yönetimi kavramı tanıtılmış, gelişimi ve kapsamı 
incelenmiştir. Bu çalışmada yer alan yapı tasarımı yönetimi alanında yapılmış 
araştırmaların daha iyi anlaşılması adına öncelikle, yapı tasarımı ve yapı tasarımı 
sürecinin özellikleri incelenmiş, sonrasında yapı tasarımı yönetiminin akademik 
çevrelerce hangi düzeyde ele alındığı değerlendirilmiştir. Akademik çalışmaların 
yoğunlaştığı sözleşmeli pazarda, tasarım yönetiminin stratejik, organizasyonel ve 
operasyonel düzeylerdeki kapsamı ve potansiyeli değerlendirilmiştir. 



 viii 

Üçüncü bölümde, rekabet ve tasarım yönetimi arasındaki sıkı ilişki ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Genel rekabet stratejileri ve değişen rekabet koşulları çerçevesinde, 
tasarım yönetiminin firmaya kazandırabileceği rekabet gücü değerlendirilmiştir. 

Dördüncü bölümde, yapım sektöründe rekabetin en yoğun olduğu spekülatif konut 
pazarında tasarım yönetiminin öneminin arttığına işaret eden gelişmeler 
bağlamında, tasarım yönetiminin stratejik değeri ve firmalara kazandırabileceği 
rekabet gücü değerlendirilmiştir. Yapım sektöründe, tasarım yönetimi alanında 
araştırılması ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Beşinci bölümde araştırma kapsamında incelenen akademik ve sektörel örneklerden 
yola çıkılarak tasarım yönetiminin, tasarımın söz konusu olduğu her pazarda 
gerekliliğine işaret eden önerilerle çalışma  sonlandırılmıştır. 
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STRATEGIC VALUE OF DESIGN MANAGEMENT in CONSTRUCTION 
INDUSTRY AND SPECULATIVE HOUSING MARKET  

SUMMARY 

Design management found its place within the manufacturing industry with the idea 
of “managing the design process” during the first half of the 20th century. The 
importance of the concept increased proportional to the rising popularity of design 
work for corporate environment and proved to be an indispensable strategic asset 
for any market or company contributing to design work. The strategic value of 
design management concept increases with the growing market and changing 
consumer traits. The concept, widely accepted through the manufacturing sector, 
paved its way to other businesses. In the new marketing era, where development of 
technology is overwhelming, redefined economical and social rules have created 
such a competitive environment that “design” has proved to be the only way a 
company to have an inherent advantage. Realization of design strategies, which 
would support the corporate competition strategies and having a global approach to 
whole process, in other words “design management”, is nowadays an indispensable 
part of the strategic projections of any ambitious company to manipulate the market. 
It is observed that, the academic surveys on manufacturing industry increasingly 
focus on the assets gained by utilization of design management since the 
introduction of the concept.   

However, when the construction sector is considered, one can see that the design 
management is utilized on a project basis. The idea, as widely understood by both 
academic and corporate cadres, is reflected as handling design problems related to 
uniqueness of building construction. Besides, the major changes in the speculative 
housing market enforce the design phenomena to be regarded strategically. This 
study, within the scope of conceptual understanding of design management in a 
general manner, including every design discipline, tries to prove the possible 
strategic assets that could be gained with the utilization of design management by 
construction and speculative housing sector companies, while emphasizing the 
areas to be improved, regarding the scope and understanding of the concept 
through the construction sector. 

Hence, the first chapter describes the scope and purpose of the study. 

Chapter two introduces the design management concept and describes its evolution 
and scope. For the sake of a better understanding of the research included in this 
study, first the concept and process of building design is reviewed, then the 
academic understanding of design management is evaluated. The potential and the 
scope of design management are also assessed at strategic, organizational and 
operational levels of contractors market on which there is a large number of 
academic studies. 



 x 

In chapter three, the close relationship between competition and design 
management is emphasized. The competitive advantages that a company can get 
from design management in the market environment, where the rules and strategies 
of competition constantly change are also explained. 

Chapter four reviews the strategic value and the market superiority that can be 
obtained by the utilization of design management, stemming from the increasing 
acceptance of design management in the speculative housing sector, where the 
competition is the fiercest of all construction sectors. It also points out to the 
possible areas of study and improvement in the construction sector regarding the 
design management. 

Lastly, chapter five concludes with suggestions emphasizing the importance and 
necessity of design management in every business sector involved in any kind of 
design work with respect to the study covered in the previous chapters. 
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1. GİRİŞ: ÇALIŞMANIN AMACI 

Tasarım yönetimi imalat sektöründe, ürün tasarımı sürecinde karşılaşılan problemler 

nedeni ile, ilk olarak endüstriyel tasarımcılar tarafından ortaya konulan bir 

kavramdır. Başlangıçta firmanın ürüne yönelik süre, maliyet ve kalite kısıtlamalarına 

cevap verecek tasarım aktivitelerinin yönetilmesi olarak ele alınmış, bugünse 

kapsamı firmanın stratejik faaliyetlerine yön verecek kadar genişleyerek kurumsal 

düzeye yükselmiştir. Firma başarısı ve tasarım arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 

araştırmalar sonucunda akademik çevrelerin yanısıra imalat sektörünün de konuya 

olan ilgisi artmıştır. Teknolojik ilerlemelere ve süreç geliştirmelerine dayalı firma 

stratejileri, diğer firmalar tarafından çok kolay takip edilebilmekte ve rekabet gücü 

üzerindeki etkileri kısa dönemde zayıflamaktadır. Bu noktada, tasarım faaliyetinin 

özgün ve sınırsız yaratıcı gücü, başta imalat firmaları olmak üzere çeşitli pazarlarda 

yer alan firmalar tarafından, rekabet güçlerini geliştirebilmek adına önem 

kazanmaya başlamıştır. Firmalar, küreselleşen ve rekabet koşulları gün geçtikçe 

zorlaşan pazarlarda ayakta kalmanın yeterli olmadığını, pazarda yönlendirici rolü 

üstlenmek, müşterinin gözünde rakiplerinin önüne geçmek, hatta kendi pazar 

koşullarını yaratmak gerektiğini ve tasarım yönetiminin bu noktadaki potansiyelini 

kavramaktadır. Bu nedenle, tasarım yönetimi imalat endüstrisinde yer alan 

firmalarda stratejik yönetim yaklaşımlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. 

Tasarım yönetiminin operasyonel, taktik ve stratejik düzeylerde öneminin ortaya 

konulması yolunda yapılan çalışmalar da, özellikle stratejik düzeyde firmaların 

tasarım yolu ile elde edebilecekleri uzun vadeli faydaların tanımlanması ve 

geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle deneyim ekonomisine geçiş olarak 

algılanan gelişmeler, tasarım yönetimi anlayışının firmalara yerleşmesine hız katmış 

ve stratejik tasarım yönetiminin önemini arttırmıştır. 

İmalat sektöründe tasarım yönetimi stratejik düzeyde ele alınacak kadar önemli hale 

gelmişken yapım sektöründe, gerek akademik çalışmaların kapsamına bakıldığında 

gerekse pratikte proje bazında tasarım yönetiminden söz edilebilindiği görülür. 

Burada tasarım yönetimi konusundaki genel yaklaşım, sektörde yer alan firmalar 

bazında ele alınmamış, proje bazlı kurulan geçici ve çoklu organizasyonun yapım 

işini başarı kriterleri içerisinde gerçekleştirebilmesi için yapı tasarımından 



 2 

kaynaklanabilecek sorunların en aza indirgenmesine yönelik süre, bütçe, kalite ve 

entegrasyon problemlerinin üstesinden gelinmesidir. 

Tasarım yönetiminin genel kapsamı ile yapım sektörü içerisinde ele alındığı biçimi 

arasındaki farklılıklar, bu farklılıkların nedenleri ve yapım sektöründe tasarım 

yönetiminin müşteri ya da yatırımcı niteliğindeki firmalar bazında taşıyabileceği 

stratejik değerlerin tanımlanması bu çalışmanın temel problem alanlarını 

oluşturmaktadır. 

Tasarım yönetiminin stratejik değerini arttıran, hemen hemen tüm sektörlerde etkili 

olan yeni tüketici eğilimleri ve buna bağlı gelişen rekabet ortamlarının genel 

karakteristiği yapım sektörünü de büyük ölçüde etkisi altına almaya başlamıştır. Bu 

çalışmanın ana amacı, bu etkiler ışığında yapım sektöründe tasarım yönetiminin 

taşıyabileceği stratejik değeri tanımlamak, varolan tasarım yönetimi anlayışının 

stratejik düzeye yükseltilmesi gerekliliğini açıklamaktır. 

Bu bağlamda, öncelikle imalat sektörü çıkışlı bir kavram olan tasarım yönetimi ve 

kapsamı tanıtılmıştır. Sonrasında, yapım sektöründe tasarım yönetimi alanında 

yapılan araştırmalar incelenmiş, sektörde konunun nasıl ele alındığı irdelenmiş, 

imalat sektöründen farklılıkları ve nedenleri bulunmaya çalışılmıştır. Tasarım 

yönetiminin stratejik değeri, tasarım yönetimi ve rekabet stratejileri bağlamında 

incelenmiş, bu ilişki yapım sektörü bağlamında değerlendirilmiştir. Konunun daha 

rahat karşılaştırılması adına, gerek genel üretim amaçları gerekse içinde 

bulundukları rekabet ortamları bakımından imalat sektörleri ile oldukça benzeşen 

spekülatif konut pazarı baz alınarak, tasarım yönetiminin yapım sektöründe yer alan 

firmalarda stratejik düzeyde uygulanması gerekliliğini doğuran gelişmeler, diğer bir 

deyişle deneyim ekonomisine gidişin izleri aranmış, böylece tasarım yönetiminin 

stratejik bir araç olarak kullanılması ve bu düzeyde yönetilmesi gerekliliği 

açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak tüm bu çalışma içerisinde incelenen tüm 

araştırmalar ve bir takım savlardan yola çıkarak yapım sektöründe tasarım yönetimi 

adına geliştirilmesi gereken ve problem teşkil edebilecek alanlar belirlenmeye 

çalışılmıştır. 
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2. YAPIM SEKTÖRÜNDE TASARIM YÖNETİMİ 

Bu bölümün amacı, tasarım yönetiminin tüm tasarım alanlarını kapsayan kavramsal 

çerçevesinin tanıtılması ve inşaat sektöründeki tasarım yönetimi yaklaşımlarının, bu 

çerçeveden bakılarak değerlendirilmesidir. Tasarım faaliyetinin özellikleri ve tasarım 

faaliyetlerinin, firmaların başarısına olan etkisi, tasarımın yönetilmesi gereğini 

doğurmuştur. İmalat endüstrisi kaynaklı olan tasarım yönetimi kavramı, günümüzde 

tüm tasarım faaliyetleri için ortak bir çatıyı oluşturmaktadır.  

Bölümde sırasıyla, imalat sektöründe tasarım yönetiminin gelişimine kısaca 

değinilecek ve bu kavramın kapsamı açıklanacaktır. Bir firma içerisinde tasarım 

yönetiminin ele alınabileceği farklı düzeyler ve bu düzeylerdeki görevlerinden 

bahsedilecektir. Arkasından, yapım sektöründe tasarım yönetimi konusunda 

yapılmış akademik çalışmalara yer verilecek, yapı tasarımı sürecinin özellikleri 

incelenecek ve tasarım yönetiminin yapım sektöründeki yeri ve kapsamı 

değerlendirilecektir. 

2.1. Tasarım Yönetiminin Kapsamı 

Tasarım yönetiminin kapsamı açıklanmak istendiğinde, tasarım faaliyetinin yönetim 

ile ilişkisine ve tasarım yönetimi kavramının gelişim sürecine bakmak gerekir. Çünkü 

tasarım yönetimi kavramı, ilk ortaya çıkışından günümüze kadar oldukça değişmiş 

ve kapsamı giderek genişlemiştir. Bu nedenle, aşağıda tasarım, tasarım yönetiminin 

gelişim süreci ve kapsamı sırasıyla ele alınmıştır. 

Tasarım, Latince’de anlamı “plan yapmak” olan “designare” kelimesinden 

gelmektedir (www.askoxford.com). Blaich ve Blaich de (1993) tasarımı, “değişimi 

gerçekleştirmek için yapılan plan” olarak tanımlar. Planlama süreci, giderek  

karmaşık hale gelen yaratıcılık aktivitesi için bir metodoloji belirlemeyi ve tasarımın 

değerlendirilmesini içerir (Chaaya ve Jaafari, 2001). Plan yapmak, eldeki 

kaynakların belli bir düzen çerçevesinde etkin kullanımını sağlamayı, farklı bilgileri 

sentezleyerek, amaca ulaşma yolunda yeni bilgiler üretmeyi ifade eder. Bu 

çerçevede plan, tasarım faaliyetinin özünü oluşturur.  



 4 

Görüldüğü gibi, tasarımın kavramsallaştırılması ilk olarak ortaya çıkışından 

günümüze kadar, yaratıcılık ve yönetim faaliyetlerinin temelini oluşturan plan yapma 

becerisi ile özdeşleştirilmiştir. Üretim ve ürün yapısını etkileyen tasarım 

aktivitelerinin, sadece ürün planlaması için değil firmanın geleceğe yönelik rotasının 

belirlenmesinde de etkili olduğunun anlaşılması, böylesine etkili bir aktivitenin kendi 

başına bırakılamayacağını ve yönetilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 

20. yüzyılın başlarında tasarımın firma içerisinde yer alan ayrı bir uzmanlık alanı 

olarak uygulanmaya başlaması, tasarım yönetiminin gelişme sürecinin başlangıcını 

oluşturur. Tasarım yönetiminin ortaya çıkması ve gelişiminde iki ülkenin adı öne 

çıkar; ABD ve İngiltere. ABD’de firmalardan bağımsız çalışan endüstriyel 

tasarımcıların, tasarım sürecinde karşılaştıkları yönetimsel güçlükler karşısında 

tasarım yönetimi kavramından söz etmeye başladıkları görülür. 1960’lı yıllar, tasarım 

yönetimi kavramının akademik ve pratik alanlarda kullanılmaya başlandığı 

dönemdir. İngiltere’de ise tasarım yönetimi, hükümet desteği ile imalat sektöründe 

karşılaşılan rekabet sorunlarının nedenleri üzerine yapılan çalışmalarla gelişmiştir. 

Başarılı firma ve tasarım arasındaki ilişkileri ortaya koyan bu araştırmalar, imalat 

sektörünün tasarım yönetimine olan ilgisinin artmasına neden olmuştur. Sektördeki 

iyi örnekler çerçevesinde gelişen akademik çalışmalar ve kongreler, tasarım 

yönetimi kavramının geliştirilmesinde etkili olmuştur. Tasarım yönetimi konusunda 

eğitim veren akademik kurumların (ör. Design Management Institute, European 

Academy of Design, vb.) art arda açılması, süreli yayınların artması (Design 

Management Journal, Co-Design Journal, vb.) gibi gelişmeler hem akademik hem 

de sektörel çevrelerde tasarım yönetimini, arka plana atılamayacak derecede önemli 

kılmıştır. Tasarım yönetiminin bu denli hızlı gelişimine karşın, herkesçe kabul edilen 

standart bir tanımının olmayışı, bir disiplin olarak algılanması önündeki en büyük 

engel olarak görülmektedir. (Er ve diğerleri, 2004) 

“Ürün tasarımı ürünlerin stilize edilmesi, algılanması, ergonomisi, yapısal özellikleri, 

işlevleri ve ekonomik olarak üretilmelerini kapsar” (Cooper ve Press, 1995).  Böylesi 

bir süreç sadece ürünün görsel niteliğini belirleyen tasarımcılar tarafından 

gerçekleştirilemez. Ürünün var olma problemi ile ilgili olarak mühendisler, bilim 

adamları, sosyologlar, pazar araştırmacıları, sanatkarlar ve zanaatkarlar gibi başka 

disiplinler de sürecin önemli parçaları konumuna gelebilirler. Ürün tasarımı süreci 

düşünüldüğünde, önceleri sadece estetik anlamda tasarım yapanlar kastedilmekte 

ve diğer disiplinler göz ardı edilmekteydi. Oysa günümüzde var olan yönetimsel 

yaklaşımlar, tasarım aktivitesinin gerçekleştirilmesi sürecine bütüncül bir anlayışla 

yaklaşmaktadırlar. Bu sürecin algılanışında yaşanan değişim, elbette sürecin 

yönetilmesinde de etkili olmuştur. 
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Tasarım yönetimini kavramsal olarak açıklamaya yönelik yapılmış tanımlar, o tanımı 

yapan kişinin geldiği mesleki disipline göre çeşitlilik göstermektedir. Bu kavramın 

oluşum sürecinde adı geçen en önemli kişilerden biri olan endüstriyel ürün 

tasarımcısı Michael Farr’a (1966) göre tasarım yönetimi, bir tasarım probleminin 

tanımlanması, en uygun tasarımcının bulunması, tasarımcının bu problemi 

zamanında ve önceden belirlenmiş bir bütçe dahilinde çözmesi adına yapılan 

yönetimsel faaliyetleri anlatır.  

Dumas ve Mintzberg (1989) tasarım yönetiminin, organizasyonun tamamını 

kapsaması gerekliliği üzerinde önemle durmuşlardır. Formel olarak 

sürdürülemeyeceğini savundukları tasarım yönetimi sürecinde onlara göre esas 

amaç, organizasyonda yer alan herkesin tasarımla ilgisinin kurulmasıdır. Ancak bu 

şekilde, tasarım yönetimi organizasyon için bir yaşam biçimi haline gelebilir ve 

ancak böyle bir yaşam biçimi firmayı hedeflerine ulaştırabilir. 

Dumas ve Mintzberg’in bu yaklaşımına karşın, bazı yazarlar tasarım sürecinin 

formel bir program çerçevesinde kurgulanmasının firma için çok büyük önem 

taşıdığı görüşündedirler. Onlara göre, tasarım faaliyetleri ile firmanın diğer tüm 

faaliyetleri arasında doğru ilişkiler ağının kurulması ve bu ilişkilerin formel program 

dahilinde yürütülmesi gereklidir. Böylece tasarım yönetimi, firma içinde görünür ve 

izlenebilir bir nitelik kazanacak, tasarım yönetiminin firmanın stratejik planlarına, 

üretim, pazarlama süreçlerinin gelişimine katkıda bulunabilmesi ve bu katkının 

ölçülebilmesine imkan tanınacaktır. Tasarım yönetimi, diğer bütün yönetimsel 

yaklaşımların içinde barındırdığı yönetimsel faaliyetleri (kaynak yönetimi, personel 

yönetimi vs.) kapsar. Onu diğerlerinden ayran nokta, tasarımın firmaya getirebileceği 

stratejik değeri kazanma yolunda üstlendiği duruştan kaynaklanmaktadır. (Blaich ve 

diğerleri, 1993) 

Tasarım yönetimi, idari bilinen işletme metotlarının tasarıma uygulanması olarak 

algılanmamalıdır (Chung, 1992). Tasarım yönetimi, kalite, süre ve bütçe yönetimi 

gibi temel yönetim faaliyetlerinin ötesinde, tasarımın yaratıcı bir faaliyet olmasının 

getirdiği özellikleri benimseyen ve yönetebilen, yaratıcı, bütünleştirici yönetim 

tekniklerini de içermelidir. Tasarım, firmaya stratejik değer kazandıracak yaratıcı 

faaliyetlerin, firma stratejisi bağlamında ve firmanın üst yönetimince desteklenerek 

yönetilmelidir (Er ve Er, 1996). Cooper ve Press’e (1995) göre, günümüzde 

sürdürülebilirlik kavramının beraberinde getirdiği yeni sorunlar, firmaların kısa 

dönem çıkarlarının yerini uzun vadeli, toplum yararına kazançların almasını getirmiş 
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ve bu noktada tasarımın, firma çıkarları doğrultusunda sorunların çözülmesinde 

etkin rol üstlenmesi gerekliliği doğmuştur. 

Tasarım yönetimi, bir firma içerisinde farklı düzeylerde kendini göstererek, farklı 

roller üstlenebilir. 1980’lerde tasarım yönetiminin iki farklı düzeyde ele alınabileceği 

ileri sürülmüştür. Bunlar firma düzeyi ve proje düzeyidir. Firma ve proje düzeylerinde 

tasarım yönetiminin görevlerinde belirgin değişiklikler görülür. Aşağıda bu 

düzeylerde tasarım yönetiminin üstlendiği görevler yer almaktadır. (Er ve Er, 1996) 

Tasarım yönetiminin firma düzeyindeki görevleri şöyle sıralanabilir: 

 Firmanın tasarım politikasının ve  tasarım stratejisinin formülasyonunu yapmak, 

 Tasarım sorumluluğunu ve liderliğini üstlenmek, 

 Tasarımın firma içersinde organizasyonunu düzenlemek, 

 Firma tasarım standartlarını oluşturmak ve korumak, 

 Firma ve tasarım kimliğini yansıtmak, 

 Tasarım yeteneklerinin, firma karlılığına maksimum katkısını sağlamak, 

 Tasarımın firmaya getirdiği katkıları belirlemek ve değerlendirmek, 

 Tasarım aktivitelerinin mali açıdan desteklenmesini sağlamak, 

 Tasarımın hukuki ve çevresel boyutlarını göz önünde tutmak, 

 Tasarım bilinci ve tasarım yeteneklerinin geliştirilebilmesi amacıyla çeşitli 

programlar hazırlamak. 

Tasarım yönetiminin proje düzeyindeki görevleri ise şöyle tanımlanmaktadır:  

 Proje önerileri ve tasarım problemlerinin tanımlanması süreçlerinin formülasyonu, 

 İlgili proje için tasarımcıların seçilmesi, 

 Tasarım projelerinin planlanması ve yönetilmesi, 

 Tasarım işinin fiyatlandırılması ve proje için bir bütçe oluşturulması, 

 Projenin dokümantasayon ve kontrol sisteminin kurulması, 

 Tasarım araştırması ve tasarımda yatırım için yeni fikirlerin geliştirilmesi, 

 Tasarım önerilerinin sunulması ve tasarım projelerinin performans kriterleri 

aracılığı ile değerlendirilmesi. 

1990’lara gelindiğinde, Chung tarafından önerilen yeni bir sınıflama ile tasarım 

yönetimi üç farklı düzeyde ele alınmaya başlanmıştır; proje düzeyini ifade eden 

operasyonel düzey, organizasyonel diğer adıyla taktik düzey ve firma düzeyi olarak 

kabul edilen stratejik düzey. Tasarım yönetiminin bu düzeyleri ve bu düzeylerdeki 

temel görevleri Şekil 2.1.’ de gösterilmektedir. (Chung, 1992) 
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Şekil 2.1. Tasarım Yönetimi Düzeyleri. (Chung, 1992) 

Proje düzeyinde tasarım yönetiminin görevi, en basit manada, kısıtlı zaman ve bütçe 

içerisinde, belirlenen amaca en uygun tasarım projesinin geliştirilmesini sağlamak 

olarak özetlenebilir. Tasarım yönetimi organizasyonel düzeyde, firmanın stratejilerini 

hayata geçirecek ve yaratıcılığın özünü oluşturan tasarım organizasyonunun 

oluşturulması ve bütüncül biçimde yönetilmesinden sorumludur. Stratejik düzeyde 

tasarım yönetiminin en önemli sorumluluğu ise, alternatif stratejiler içerisinden en 

uygun tasarım stratejisinin belirlenmesidir. Firmanın uzun dönem faaliyetlerinin ve 

başarısını şekillendirecek bu stratejiler, firmanın temel stratejilerini destekleyecek  

pazarda firmaya rekabet gücü sağlayacak nitelikte olmalıdır. Tasarım aktivitelerinin 

firma amaçlarıyla koordinasyon düzeyi, genel yönetim stratejisi ve firma işlerinin 

içeriği, tasarım yönetimi faaliyet içeriklerinin belirlenmesinde rol oynar. Stratejik 

tasarım yönetimi, firma imajının tasarlanması, firma kimliğinin tasarlanması, ürün 

kimliğinin tasarlanması, firmanın renk şemasının oluşturulması gibi bütüncül bir 

yaklaşımla ele alınması gereken stratejik tasarım işlerinin ve bu işleri 

gerçekleştirecek, farklı disiplinlerden gelen tasarımcıların oluşturduğu ekibin 

yönetilmesinden sorumludur. (Chung, 1992) 

Blaich ve Blaich (1993) ise tasarım yönetimi işlevlerini dört ana kategoride toplar: 

 Firmanın stratejik amaçları doğrultusunda katkı sağlamak: Bunun için bir tasarım 

politikası oluşturmak, böylece üst yönetimin tasarım yönetimini formel bir aktivite 

olarak algılamasını sağlamak. 

 Tasarım kaynaklarını yönetmek: Stratejik amaçları gerçekleştirebilmek adına, 

gerekli araçların bulunarak, gelişimlerini sağlamak. 

 Tasarım sürecini yönetmek: Firmanın stratejik amaçları doğrultusunda, tasarım 

sürecini yönetmek. 

 Bir bilgi ağı geliştirmek: Firma tasarımcılarının, pazardaki değişen gereksinimler, 

yönelimler, gelişmeler, vs., konularında bilgi sahibi olabilmeleri için sürekli ve 

disiplinler arası iletişimi sağlayacak bir ağ kurmak. 
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Tasarım yönetimi, firmayı amaçlarına ulaştıracak biçimde, tasarım faaliyetlerinin 

planlanması ve uygulanmasıdır. Firma amaçlarının düzeyi, tasarım yönetiminin 

kapsamını belirler. Diğer bir deyişle, firma amaçları üst düzeyde tanımlanıyorsa, 

tasarım yönetimi daha geniş bir anlam kazanacaktır. Aksi durumda, firma kısa vadeli 

amaçlar tanımlıyorsa, tasarım yönetiminin faaliyet alanı da daralacaktır. (Er, 2004)  

Tasarım yönetimi temelde, firmaların tasarım faaliyetlerine yaptıkları doğru 

yatırımların, onlara pazarda rekabet avantajı sağladığı gerçeğine dayanır. Bu 

faaliyetin, yatırım ile doğru orantılı olarak taşıdığı risk faktörü göz önüne alındığında, 

yönetilmesi gerekliliğinden söz edilebilir.  

Tasarım yönetimi, ciddi bir rekabet silahıdır, ancak doğru stratejiler kullanıldığında 

ve tüm firma organizasyonunca benimsendiğinde amaca hizmet edebilir. Sonuç 

olarak, günümüzde “iyi tasarım, iyi iştir” anlayışı yerini “iyi tasarım yönetimi, iyi iştir” 

anlayışına bırakmıştır (Chung, 1992). 

2.2. Yapım Sektöründe Tasarım Yönetimine İlişkin Mevcut Çalışmalar 

Bu başlık içerisinde, yapım sektöründe tasarım yönetimine yönelik yapılmış 

akademik çalışmalar incelenerek, yapım sektöründe tasarım yönetiminin hangi 

kapsamda ele alındığı belirlenmeye çalışılacaktır. Sonrasında, yer verilen akademik 

çalışmaların tasarımı yönetimine bakışı, tasarım yönetiminin genel kapsamı ve 

düzeyleri açısından değerlendirilecektir. 

İnşaat sektöründe, sektörün genel yapısı, ürün ve üretim özellikleri sonucunda, proje 

bazlı organizasyonlar ve proje bazlı yönetim anlayışlarının geliştiği görülür. Bu 

durum, tasarım yönetiminin üst düzey faaliyetlerinin amacını oluşturan uzun vadeli 

organizasyon başarısının sağlanmasını zorlaştırır ve tasarım yönetimini, kısa vadeli 

stratejilerin etkisine sokarak operasyonel düzeye indirgeyen koşulları beraberinde 

getirir. 

İnşaat sektöründe tasarım yönetimi konusunda yapılan akademik çalışmalara 

bakıldığında da büyük bir bölümün, yapının tasarım sürecinden kaynaklanan 

sorunlar çerçevesinde gelişen(bknz. Bölüm 2.3.) ve operasyonel düzeyde ele 

alınabilecek, proje bazlı yönetimsel yaklaşımlar olduğu görülür. Tasarım yönetiminin 

imalat sektöründeki çıkış noktasına benzer biçimde, yapı tasarımı sürecinde ve/veya 

yapı tasarımının getirdiği sorunları çözmek ve daha etkili koordinasyon sağlamaya 

yönelen bu çalışmalar, üç ana yaklaşım altında sınıflandırılabilir. Bunlar;  
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 Yapı tasarımı sürecinde karşılaşılan entegrasyon eksikliği, doğru ve tam bilgiye, 

zamanında ulaşma güçlüğü nedeniyle, enformasyon teknolojileri geliştirmeyi 

amaçlayan çalışmalar: Bu çalışmalar, tasarım yönetiminin etkinliğini arttıracak  

araçlar olmakla beraber, tasarım yönetimi kavramının gelişmesi için yeterli 

değildir. Diğer bir deyişle bu bilgisayar teknolojilerine dayalı modeller, yeni bir 

yönetim modeli değil, tasarım yönetimini kolaylaştıracak araçlardır. 

 Yalın yönetim alanında çalışan akademisyenlerin, tasarımın önemini 

kavramalarıyla gelişen “yalın tasarım yönetimi” kavramının ortaya atılmasını ve 

geliştirilmesini sağlayan çalışmalar: Bu çalışmalar tasarım yönetiminin 

kavramsallaşması için en önemli adımlardan birini oluşturmaktadır. Ayrıca bu 

çalışmalarda, imalat sektöründen öğrenilen metotlar kullanılarak tasarım 

yönetiminin kapsamını geliştirilmeye yönelen çabalar dikkat çekicidir. 

 Operasyonel düzeyde yapı tasarımı faaliyetlerinin süre, bütçe ve kalite kriterlerini 

sağlanmasını amaçlayan, yapı tasarımı süreci içerisinde planlama, yürütme ve 

denetleme gibi yönetimsel faaliyetlerin takip edeceği ana rotayı belirlemeye 

çalışan araştırmalar: Proje bazlı tasarım hedeflerine odaklanmış bu çalışmalar 

da, stratejik düzey tasarım yönetimi ve tasarım yolu ile rekabet konusunda eksik 

kalmaktadır.  

İlk grubu oluşturan enformasyon teknolojilerine yönelik akademik araştırmalar, 

tasarım yönetimi açısından kavramsal bir çerçeve oluşturmadığından bu çalışma 

içerisinde incelenmemiştir. Aşağıda yönetimsel yaklaşımlar olarak nitelendirilebilen, 

yapım sektöründe yalın tasarımı yönetimi konusundaki çalışmalar ile Gray ve 

Hughes’un proje bazlı tasarım yönetimi çalışmasına yer verilecektir. 

2.2.1. Yapım Sektöründe Yalın Tasarım Yönetimi 

Yalın yapı tasarımı konusunda öne çıkan isimlerden Ballard ve Koskela (1998), 

proje yönetimi kapsamında tasarım yönetimi, eş zaman mühendisliği (concurrent 

engineering), tasarım süreçleri modelleri, değer yönetimi gibi çeşitli başlıklar altında 

inceledikleri, yapım sektöründeki yeni tasarım yönetimi yaklaşımlarını şöyle 

değerlendirmektedirler.  

“Tasarım yönetimi konusundaki bu güncel yaklaşımlar, kısmen etkili ve ilginç 

sayılabilecek çok sayıda özelliği barındırırlar. Ancak, bu yaklaşımlar bir bütünü ifade 

edememekte ve tasarım yönetimi için kavramsal bir temel oluşturamamaktadır. Bu 

durum, ilerlemenin önüne bariyerler koymaktadır.” 



 10 

Ballard ve Koskela’ya (1998) göre, geleneksel yönetim anlayışlarının tasarım 

problemleri karşısında yetersiz kalmasının nedeni, tasarım işinin parçalarına 

ayrılması, her parçanın kendi içinde yönetilmesi ve bu parçaların birbirleri ile 

doğrusal ilişki içerisinde olduğu kabulüdür. Oysa, tasarım faaliyetleri karmaşık 

ilişkilerle ve çok sayıda geri beslemeyle şekillenir. Bu çerçevede, yapım sektöründe 

tasarım yönetimi Huovila ve Koskela (1997) tarafından üç yolla 

kavramsallaştırmıştır. 

 Girdilerin çıktılara dönüştürülmesi olarak tasarım yönetimi/Dönüşüm Yaklaşımı 

 Zaman ve mekan yolu ile, bilgi ve malzeme akışı olarak tasarım yönetimi/Akış 

Yaklaşımı 

 Müşteri için değer yaratma süreci olarak tasarım yönetimi/Değer Yaklaşımı 

Yapım sektöründe yalın tasarım yönetimi, üç yaklaşımı da içermekle beraber, 

geleneksel yaklaşımların temeli olan dönüşüm yaklaşımından çok, değer ve akış 

yaklaşımlarına önem verir. Yalın tasarım yönetimi konusunda yapılan çalışmalarda, 

bu üç yaklaşımı entegre edecek yeni yönetim felsefelerine ve araçlarına ihtiyaç 

duyulduğunun altı çizilmektedir (Koskela ve diğerleri, 1998). Dönüşüm, akış ve 

değer yaklaşımlarının tasarımı kavramsallaştırması, ana yönetimsel prensipleri, 

metot ve uygulamaları, pratikteki işleyişi Tablo 2.1’te karşılaştırılmıştır. 

Dönüşüm yaklaşımı, üstlenilen tasarım işinde hangi görevlerin yerine getirilmesi 

gerektiğini tanımlamaya dayanmaktadır. İşin gerçekleştirilmesi için en kestirme 

yollardan biridir. Ancak Koskela ve Huovila’ya (1997) göre, dönüşüm yaklaşımı, 

müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması için en iyi yolun ne olabileceğini bulmak ya da 

kaynakların israfının önüne nasıl geçilebileceği gibi sorunlar karşısında yetersiz 

kalır. Kısacası, dönüşüm görüşü yönetim için etkilidir, ancak gelişim için yeterli 

değildir. 

Bilgi akış süreci olarak tanımlanan tasarım sürecinin ana amacı israfın 

azaltılmasıdır. Burada israfın azaltılması bilginin elde edilmesi, uyum şartlarına göre 

incelenmesi, o bilgi üzerinde tekrar çalışılması, bir tasarımcıdan diğer bir 

tasarımcıya bilgi aktarılması gibi akışı oluşturan evrelerde boşa geçen zamanların 

ve bu evrelerin alacağı toplam sürenin azaltılması olarak ele alınır. Akış 

yaklaşımında, tasarımda zaman ve maliyet miktarlarının azaltılmasından daha 

önemli olan amaç, tasarım sürecinin, tedarik ve yapım süreçleri ile entegrasyonuna 

olanak veren, bilgi akış sürecinin oluşturulmasıdır. (Ballard ve Koskela, 1998) 
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Tablo 2.1. Dönüşüm, Akış ve Değer Yaklaşımlarının Karşılaştırılması (Koskela  ve 

Huovila, 1997) 

 Dönüşüm Yaklaşımı Akış Yaklaşımı 
Değer Yaratılması 

Yaklaşımı 

Tasarımın 
Kavramsallaştırılması 

İhtiyaçların ürün tasarımına 
dönüştürülmesi 

Bilgi dönüşümlerinin kontrol, 
hareket ve bekleme 

süreçlerinin akışı 

Mal sahibinin tüm 
ihtiyaçlarına cevap veren, 
onun için değer yaratma 

süreci 

Ana Prensipler 

Hiyerarşik yapı içerisinde 
parçalara ayırma, tüm bu 

parçaların optimizasyonu ve 
kontrolü 

Zaman kayıplarının ve 
dönüşemeyecek aktivitelerin 
çıkarılarak atığın azaltılması 

Değer kayıplarının 
azaltılması ve en iyi değere 

varabilme 

Metot ve Uygulamalar 

İş akış diyagramları, kritik 
yörünge metodu, 

organizasyonel sorumluluk 
çizelgeleri 

Belirsizliğin hızla azaltılması, 
ekip yaklaşımı, araç 

entegrasyonu, iş birliği 

Ayrıntılı ihtiyaç analizi, 
düzensiz yapıdaki 

ihtiyaçların sistematik 
yönetimi, optimizasyon 

Pratikteki Katkısı 
Ne yapılması gerektiğine 

yoğunlaşma 

Yapılması gerekli olmayan 
işler üzerinde mümkün 

olduğunca az yoğunlaşma 

Mal sahibi ihtiyaçlarının 
mümkün olan en iyi yolla 

karşılanmasına yoğunlaşma 

Pratikteki 
Uygulamanın 
Adlandırılması 

Görev Yönetimi Akış Yönetimi Değer Yönetimi 

 

Değer yaratma yaklaşımı ise müşteri gereksinimlerinin sağlanabilmesi üzerinde 

durur. Tasarımın gelişimi, tüm gerekliliklerin sürece aktarılmaması halinde meydana 

gelen değer kayıpları ve değer oluşturmayan aktivitelerin azaltılmasına dayanır. 

Değer, girişimci ve son kullanıcıya yönelik istenen ürün performansının sağlanması 

ve ürün kusurlarının azaltılması olarak ifade edilir. Değer kayıplarından 

kurtulabilmek için, girişimci ile ilişkilerin doğru kurulması, onların gerçek 

ihtiyaçlarının ve isteklerinin belirlenerek, analiz edilmesi, ihtiyaçların sistematik bir 

yapı içerisinde yönetilmesi, tasarım ve yapım bilgileri ile uğraşan katılımcıların 

tümünün hızlı biçimde organize olması gerekir. (Koskela ve Huovila, 1997) 

Tasarım iş programlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalarda tasarım görevlerinin 

dönüşüm yönü açıkça modellenmekte ve yönetilmektedir. Ancak, tasarımcının 

yürüttüğü, özellikle değer katmaya yönelik işlerin, formel olmayan bir biçimde 

yürütüldüğü görülür (Freire ve Alarcon, 2002). Tasarım faaliyetlerini görünür kılmak, 

kapsamının anlaşılmasını sağlamak, tasarım sürecinin tüm üretim sürecine 

entegrasyonunu sağlamak ve dolayısıyla, tasarım sürecini geliştirmek gibi konularda 

yalın tasarım yönetimi yeni kapılar açar. Freire ve Alarcon (1997), yalın tasarım 
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yönetimi yaklaşımlarını temel alan dört aşamalı bir gelişme metodolojisi sunar. Şekil 

2.2.’da bu metodoloji gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.2. Gelişim Metodolojisi. (Freire ve Alarcon, 2002) 

Tanımlama ve değerlendirme evresinde ana amaç, akış ve değer yaklaşımlarına 

göre nasıl hareket edileceğinin belirlenmesidir. Bu safhada, süreçteki israf 

alanlarının ve bunların nedenlerinin, süreçte kullanılan zaman dağılımının, her 

kategorinin kendi yaşam döneminin ve farklı performans belirleyicilerinin bulunması 

için farklı araçlar kullanılır. Performans belirleyicileri iki ana kategoride incelenir. 

Birincisi, değişen çizim miktarının tüm çizim miktarına oranlanması ile bulunan, 

tasarım değişiklikleri, ikincisi ise, hatalı çizim miktarının tüm çizim miktarına 

oranlanması ile bulunan tasarım hatalarını verir. Birinci kriter, orijinal şartnamelerden 

ve bütçe dokümanlarından ne kadar sapıldığını, ikincisi ise tasarım sürecindeki 

çizim kalitesini gösterir. Bu kriterlerin doğru belirlenmesi, kontrol aşamasında gerekli 

bilginin sağlanabilmesi için önemlidir. İsrafa neden olan kategorilerin, bunların 

nedenlerinin, sıklıklarının ve birbirleri ile ilişkilerinin tanımlanması, onların nasıl 

azaltılabileceğinin ve sürecin nasıl geliştirileceğinin yolunu gösterir. Tasarım 

sürecinin, yalın yönetim anlayışına göre görselleştirilmesi ve bir değer akış 

haritasının oluşturulması, değer katan aktiviteler üzerinde durularak boşa zaman ve 

kaynak kullanımını azaltır. Her proje farklı saha şartlarında olmasına rağmen, 

çizimler aynı ofis şartlarında yapılır. Bu da, aynı koşullarda, ancak bir kere 

kullanılabilecek performans belirleyicilerinin oluşmasına neden olur. 

Değişim uygulamaları ve gelişme araçları evresinde, kaynak ve bilgi akışı içerisinde 

yer alan katılımcılar ve süreçler, gelişimin oluşacağı alanlar olarak görülür. Gelişimi 

sağlayacak araçlar ise; interaktif koordinasyon, iç iletişim ağları, tasarım öncesi ve 

tasarım sonrası kontrol listeleri, Kalite fonksiyon dağılımı (Quality Function 
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Deployment), değer akış haritası ve eğitim olarak yedi başlık altında toplanmıştır. Bu 

araçlar, her bir gelişme alanının ihtiyaçları ile her bir firmanın kendi kaynak ve 

stratejileri çerçevesinde yeniden tanımlanmalıdır. Bu gelişme alanlarında, söz 

konusu araçların amaçlarına ulaşabilmeleri için şu hususlara dikkat edilmelidir; 

takım çalışması, sürekli gelişme ve organizasyonel öğrenme, esneklik, erken 

tasarım evrelerine gerekli önemin verilmesi, akış aktivitelerinin planlanması ve 

kontrolüne gerekli önemin verilmesi. 

Kontrol evresi, bir önceki evrenin etkililiğini ortaya koymaya amaçlar. Süreçteki 

zaman dağılımı ve performans belirleyicilere göre sürecin ölçülmesi, bu değerlerden 

sapma miktarının gözlenmesi ve değişimlerin etkililiğinin belirlenmesinden oluşur. 

Kontrol için, ürüne ait değişim ve hatalar hakkında bilgi verecek, yazılı ya da çizili 

dokümanlara ihtiyaç vardır. 

Standardizasyon evresi ise firmanın tüm çalışma metotlarının, bütüncül biçimde 

entegrasyonu ve değişimlerin formülasyonuna dayanır. Tasarım süreçleri ve sürekli 

gelişmeyi destekleyecek yeni çalışma metotlarının ve gelişme araçlarının 

oluşturulmasını sağlar. 

Yukarıda yer alan açıklanmalara göre yalın yapı tasarım yönetiminin, operasyonel 

düzeydeki tasarım aktivitelerini daha yararlı hale getirerek bir tasarım ofisinde, 

herhangi bir proje alındığında, tasarım yönetimi konusundaki güçlüklerin üstesinden 

daha kolay gelinmesini sağlayacak uzun vadeli standartları oluşturmak konusuna 

odaklandığı anlaşılmaktadır. Ancak, bu yaklaşımlarda da tasarım yönetiminin 

firmalara getirebileceği uzun vadeli stratejik değerlerden bahsedilmediği, üretime 

yönelik gelişimlerin esas alındığı görülmektedir. Bu durum, yapım sektöründe yalın 

tasarım yönetiminin kavramsallaştırma çabalarını operasyonel düzeyle 

sınırlandırıldığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

2.2.2. Yapım Sektöründe Proje Bazlı Tasarım Yönetimi 

Yapım sektöründe yalın tasarım yönetimi alanındaki çalışmaların yanı sıra, tasarım 

yönetiminin pratikte işleyişi üzerinde duran, tasarım yönetiminin faaliyet alanlarını ve 

önemini tanımlamaya çalışan araştırmalar da mevcuttur. Özellikle Gray ve 

Hughes’un (2001) tasarım yönetimi ve tasarım faaliyetlerini, yapım süreci 

içerisindeki ilişki ağlarını görselleştirmeye yönelik hazırlamış oldukları tasarım 

yönetimi haritasının da içinde bulunduğu “Building Design Management” kitabı, yapı 

sektöründe tasarım yönetiminin algılandığı düzeyi belirleme açısından önem 
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taşımaktadır. Gray ve Hughes (2001) bu çalışmalarında tasarım yönetimini, tüm 

yapı üretim modelleri için temelde ortak gördükleri safhalara ayırarak incelemek, bu 

safhalarda tasarım ekibinde yer alan katılımcıların amaç, görev ve sorumluluklarını 

tanımlamak, katılımcıların ve safhaların ilişkilendirilmesini esas alarak açıklamak 

yoluna gitmişlerdir. Gray ve Hughes’un (2001) çalışmasında yer alan yapım 

sektöründe tasarım yönetimi süreç haritası çerçevesinde, genel yapı tasarımı 

süreçleri, mal sahibi, tasarımcı, tasarım yönetimi faaliyetleri ve dikkat edilmesi 

gereken yönetimsel hususlar aşağıda açıklanacaktır. Bu bağlamda, Şekil 2.3.’de 

gösterilen tasarım yönetimi süreci haritası oldukça basitleştirilmiştir. Araştırmacılar 

tarafından, haritanın her proje için özel proje konularına ve gereklerine göre tekrar 

ele alınması gerektiğine işaret edilmektedir. 

Bir proje planı geliştirirken, katılımcıların hepsini içeren ve çizili sonuçlara varılan bir 

takım süreçleri belirleyebilmek için önemli anahtar noktalara ihtiyaç vardır. Bu bitiş 

noktaları, üzerinde kesin anlaşmaya varılmış safhaları ifade etmez. Sadece 

uzlaşmanın neredeyse sağlandığı ancak belirsizlik riskinin halen mevcut olduğu 

anları ifade eder. Söz konusu harita, süreç ilerledikçe karmaşık bir hal alacaktır. 

Örneğin, detaylı tasarım evresinde tedarik için tasarım paketleri hazırlanacak ve alt 

safhalar ortaya çıkacaktır, ancak her paket aynı üretkenlik oranıyla 

tamamlanamayabilir. Bu harita, proje süreçleri içerisinde yer alan ana katılımcıların, 

mal sahibi (M), tasarımcı (T), tasarım yöneticisi (Y) arasında değişen ilişkileri karar 

verme ve süreç liderliği açısından baskınlıkları düşünülerek hazırlanmıştır. Uzman 

müteahhitlerin (U), tasarım sürecine uzman olarak katkılarının öneminin giderek 

artması nedeniyle, haritada müteahhitlerin diğer ana katılımcılarla ilişkileri de yer 

almaktadır. Aşağıda, haritada yer alan evreler, özellikleri ve bu evrelerde 

katılımcıların görevleri sırasıyla açıklanmaktadır. 

İş anlaşmasının hazırlanması evresinin ana amaçları, Gray ve Hughes (2001) 

tarafından şöyle özetlenmektedir; üzerinde anlaşmaya varılmış bina ihtiyaçlarının 

saptanarak, ihtiyaç şartnamesi ve iş anlaşmalarının hazırlanması, proje vizyonunun 

belirlenmesi, işin başarıya ulaşabilmesi için bir faaliyet planı oluşturulması. 
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Şekil 2.3. Tasarım Yönetimi Süreç Haritası. (Gray ve Hughes, 2001) 
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Tasarımcı ve mal sahibi arasındaki bilgi alışverişinin baskın olduğu bu evrede, 

tasarımcı ve tasarım yöneticisinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli iş 

anlaşmasının geliştirilmesinde, mal sahibine destek vermeleri gereklidir. 

Mal sahibi bu evrede, müşteri temsilcisi ya da proje yöneticisini atar. Karar 

mekanizmasının nasıl yapılandırılacağı ve kendi otoritesini tanımlar. Kendisinden ve 

kendini temsil eden mal sahibi organizasyonundan diğer organizasyonlara ne ölçüde 

bilgi aktarılabileceğine karar verir. Binaya ait kullanıcı gruplarını ve temsilcilerini 

belirler. İhtiyacını belirterek, tasarım işine girdi oluşturacak ihtiyaçlarını onaylar. 

Tasarım ekibi, mal sahibi ve diğer müşteri grupları ihtiyaçlarının belirlenmesine 

yardımcı olur ve bu süreci denetler. Müşteri ihtiyaçlarının geçerliliği konusunda 

tavsiyelerde bulunur. Yüksek değer sağlayabilecek seçenekleri belirleyerek, 

alternatif çözüm stratejileri ortaya koyar. 

Tasarım yöneticisi, resmi proje başlangıç toplantısını düzenleyerek, ekip 

entegrasyonunu sağlayacak, sonraki toplantı zamanlarını belirler. Karar verme 

süreçlerini bir programa oturtur. Proje için gerekli tasarım uzmanlıkları ve 

tasarımcılarda olması gereken nitelikleri tanımlar. Yasal ve fiziksel kısıtlamaların 

belirlenmesine yardımcı olarak, tasarım ve inşaat süreçleri için performans 

kriterlerini ortaya koyar. İhtiyaçların ifade edilebilmesine yardımcı olur. 

Mal sahibi organizasyonu içindeki karar vericiler tarafından, tasarım iş tariflerinin ve 

iş anlaşmalarının hazırlanması ile bu süreç sona erer. 

Taslak tasarım evresi, ihtiyacın karşılanması için, iş anlaşmasına dayalı stratejilerin 

geliştirildiği evredir. Bu stratejiler, her kullanıcının kendine özgü ihtiyaçlarının detaylı 

değerlendirilmesini sağlayabilmelidir. Bu evrede başlangıç programı geliştirilir. 

Tasarım ekibinin bu evredeki katılımı, projenin başarıya ulaşabilmesini doğrudan 

etkilemektedir. Tasarımın herkesçe anlaşılması için, tasarımcıların amaç ve 

yetenekleri ile birlikte mal sahibinin amaç ve kısıtlamaları gibi temel kıstaslar 

geliştirilmelidir. Proje için çok önemli olan değer tanımlamalarını kapsayacak 

biçimde iş tanımları yapılmalıdır. Tasarım taslağının hazırlanması safhasında, 

projenin detaylandırılmış programı ile fonksiyonel programın oluşturularak, ihtiyaç 

programındaki öncelikleri saptamak, önerilen binaya yönelik konsept ve özelliklerini 

geliştirmek ve bu tasarım taslağının onaylanması amaçlanmaktadır. 
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Bu evrede, müşteri organizasyonu belirleyici rol üstlenir. Tasarımcılar ve 

yöneticilerin, iş anlaşmasına göre proje ihtiyaç programının geliştirilmesi ve 

fizibilitenin yapılması aşamasında müşteri ile yakın ilişki içerisinde olmaları 

gereklidir. 

Mal sahibinin, tasarım ekibi seçiminde dikkat etmesi gereken kriterleri tanımlayarak, 

bunlara göre tasarımcıları belirlemesi, tasarım ekibiyle birlikte, ortak tasarım 

amaçlarını geliştirecek metodolojilerin kurulması, kullanıcı gruplarının fonksiyonel 

ihtiyaçlarının (alan gereksinimleri vb.) ve iletişim şekillerinin ortaya konulması, 

güncel iş dünyasında, mal sahibine ait bu yeni binanın etkilerinin ne olacağını 

değerlendirebilecek bir çalışma grubunun kurulması, projenin değer ölçütlerine göre 

önceliklerin belirlenmesi fonksiyonel öncelikleri belirlemek, inşaat endüstrisinde bu 

alandaki en iyi örneklerin incelenmesi, planlama danışmanının atanması 

aktivitelerini gerçekleştirmesi gereklidir. 

Tasarım ekibi, mal sahibi ile ortaklaşa tasarım hedeflerini geliştirerek, proje ihtiyaç 

programının hazırlanmasına katılmak, taslak tasarımın, proje, plan ve 

programlarının ve şartnamelerin oluşturulmasını organize etmek, sahaya ait bilgileri 

elde etmek, hukuki şartları tanımlamak, tüm binaya ait net ve brüt alanları 

tanımlamak, planlamada kullanılacak tasarımları elde ederek ilgili kişilerle 

değerlendirmek, sağlık ve güvenlik konularında yapının içerebileceği riskleri 

saptamak gibi faaliyetleri bu evrede yürütmesi gereklidir. 

Tasarım taslağının hazırlanması sürecinde tasarım yönetimi, bilgi ihtiyaçlarını tespit 

ederek, bu bilgilerin hangi kaynaklardan elde edileceğini araştırmak, tüm proje 

katılımları için çizim, doküman ya da başka biçimde bilgilerin erişilebilir olmasını ve 

koordinasyonunu sağlamak, tasarım, tedarik ve yapım süreçlerini içerecek bir 

stratejik plan ortaya koymak, toplantıların ve karar verme süreçlerinin 

yapılandırılması, değer yönetiminin işlemesini sağlamak ve denetlemek faaliyetlerini 

yürütür. 

Geliştirilen tasarım taslağının, proje ihtiyaç programına ve önceliklere göre 

değerlendirilmesinden sonra, tüm katılımcıların konsept tasarım üzerindeki 

çalışmalarını tamamlayarak, taslak tasarımın onaylanması ile bu evre sonlanır. 

Şematik tasarımın hazırlanması evresinde, son proje şemasına entegre edilecek 

yapının tüm ana sistemleri belirlenir. Alternatif teknolojik çözümlerin 

değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaşılır. Şematik tasarım evresinin ana amaçları; 

gerekli olduğu takdirde, sistem düzeyleri ile ilgili programın geliştirilmesi, tahmini 
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maliyet planının geliştirilmesi, tanımlanan proje hedeflerine değer mühendisliği 

uygulanması detaylandırılmış planlamanın onaylanması olarak sıralanmaktadır. 

Tasarımcılar bu evrede baskın role sahiplerdir. Süreç yönetimi ve üretim 

metotlarının değerlendirilmesini sağlayan yöneticilerle birlikte evreyi yürütürler. Mal 

sahibinin sürekli bilgilendirilmesiyle, karar verme süreçlerine katılması sağlanmalıdır. 

Mal sahibi şematik tasarım evresinde, sistem seviye programlarını ve tasarımları 

onaylamakla yükümlüdür. 

Binanın plan, kesit, görünüş ve çevre düzenlemeleriyle ilgili çizimleri, teknolojik 

sistem ve malzeme seçimlerini şematik tasarım evresinde geliştiren tasarım ekibinin 

diğer görevleri, bu tasarımların maliyet planı içerisinde gelişimini sağlamak, 

uzmanların bilgi ve görüşlerine ihtiyaç duyulacak noktaları belirlemek, planlama 

otoriteleri ile görüşmelerle, detaylandırılan tasarım onaylanma safhasına 

getirilmesini sağlamak olarak tanımlanabilir. 

Tasarım yöneticisi ise bu evrede, takım entegrasyonunu sağlayacak ve formel 

toplantıları uygulamaya geçirmek, tasarım süreci ve ekibi arasında, tedarik zinciri 

prensiplerini ve anahtar noktaları belirlemek, tedarik zinciri ihtiyaçlarına göre tasarım 

enformasyonu üretim takvimini geliştirmek, her tasarımcının bu anahtar noktalarda 

teslim etmesi gerekenleri belirlemek, tasarım ekibinin ilerleme ve çalışma 

toplantılarını düzenlemek ve yönetmek, değer mühendisliği ile ilgili çalışmaların 

uygulanmasını sağlamak gibi bir dizi ve süreci doğrudan etkileyen görevleri vardır. 

Tasarım ekibi rolünün öneminin artması, yönetimin daha dikkatli olmasını gerektirir. 

Geliştirilen tasarının, programdaki önceliklere göre denetlenmesi sonucunda, 

şematik tasarımın tüm katılımcılarla onaylanması bu evreyi bitirir. 

Diğer mühendislik tasarımlarının detaylandırılması evresinde, planlamanın 

kabulünden sonra, tolerans sınırları dahilinde tam olarak koordine edilmiş, mümkün 

olduğunca küçük alansal ayarlamalarla yapılmasının sağlanacağı, bina sistemlerinin 

geliştirilmesi gerekir. Bu evrede, binanın inşaat yönetmeliklerine uygunluğunun 

sağlanması, altyapının rasyonelleştirilerek bina ile entegrasyonunun kurulması, 

sağlık ve güvenlik planlarının hazırlanması, uzman yüklenicinin atanabilmesi için 

gerekli düzeyde bilginin elde edilmesi amaçlanır. 
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Yöneticinin bu evrede belirleyici olduğu görülür. Uzman yükleniciler, tasarımcılara 

sistemleri hakkında bilgi ve tavsiyelerde bulunmak üzere sürece dahil olurlar. Mal 

sahibi bir karar alma mekanizması olarak süreçteki varlığını sürdürür. 

Mal sahibi, detaylı mühendislik tasarımlarının yapıldığı bu evrede, tasarım 

değerlendirme toplantılarını yöneterek, bu tasarımlara onay verir. 

Tasarım ekibi, uzman yüklenici görüşüne ihtiyaç duyduğu noktaları belirleyerek bu 

bilgileri edinir. Tüm sistemlerin, detay düzeyinde koordinasyonunu sağlar. 

Onaylaması için, mal sahibine düzenlemeleri ve değişiklikleri bildirir. Projenin 

geleceği için öngörülebilen riskleri ortaya koyar ve değerlendirir. 

Tasarım bilgi temin planını geliştirmek, denetlemek ve  üretim hedeflerini 

başarabilmek için tasarımı denetlemekle yükümlü olan tasarım yöneticisi, bir sonraki 

evre olan tedarik süreci ihtiyaçlarını karşılayacak bilgileri sağlamalıdır. 

Mimari konsept ve detaylı mimari plandan hareketle hazırlanan temel mühendislik 

tasarımlarının detay düzeyinde işler hale getirildiği bu evre, katılımcıların tedariğe 

geçirebileceğinde uzlaşması ile son bulur. 

Tedarik evresinde, imalatçılar ve yüklenicilerden teknik bilgi sağlanması, tasarım 

gelişiminin açısından çok önemlidir. Tedarik süreci, tasarım süreçleri ve tedarik 

zinciri gerekleri nedeniyle, tek seferde değil, yapım süreci içerisinde birkaç 

aşamadan meydana gelebilir. Teknik girdi ihtiyacının sürekli ve para ödenmeden 

sağlanması ise gerçekte mümkün değildir. Bu nedenle, bir tedarikçi ile sözleşme 

yapılması durumunda tasarım bilgi girdisinin sürekliliği sağlanır. Tedarikçi ve 

yüklenicinin doğru biçimde seçilebilmesi, tasarımın doğru biçimde geliştirilmesi ve 

hayata geçirilmesi açısından önem taşır. İstenen tedarik için bilgi girdilerinin 

tanımlanarak, tasarım süreci için belirleyici özellikte olan ana noktalara dayanarak 

tedarik sıklığını ve uzun dönem tedarik programının hazırlanması sürecin ana 

amaçlarıdır. 

Yöneticinin rolünün önemli bir hal aldığı tedarik evresinde, tasarımcı, tedarik süreci 

yapısını etkileyecek bilgi ihtiyacını belirler. Mal sahibi ise bir karar mekanizması 

olarak tedarik sürecini ve bu sürecin yapısını değerlendirmek ve onaylamakla 

yükümlüdür. 
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Tasarım ekibi, tasarım iş paketlerinin kapsamını belirleyerek, her iş paketi için 

gerekli bilginin tedarikçiye sağlanmasını ve tedarikçilerden elde etmesi gereken bilgi 

ihtiyacının belirlenmesi işlerini yürütür. 

Tasarım yöneticisi ise, iş paketlerinin kapsamının belirlenmesinde etkilidir. Tasarım 

engellerini çözümlemek, tedarikçi ile bilgi alışverişinin tanımlanması, proje 

gereksinimlerini karşılayacak, yüklenici, tedarikçi ve uzmanların belirlenmesi,  ihale 

sürecinin gelişimini desteklemek, her tedarik paketinin getireceği bilgi teminini bir 

program dahilinde tanımlamak gibi görevler tasarım yöneticisince yürütülmelidir. 

Teknik tasarım bilgilerinin, girdi kalitesi ve enformasyon ihtiyacına göre 

tanımlanması ve satın alınması ile süreç tamamlanır. 

Uzmanların detaylı tasarımlarının yapıldığı diğer bir evrenin amacı ise program 

dahilinde, şantiyede montaj ve uygulama için hazırlanması gereken yapı 

bileşenlerinin imalatını sağlayacak tasarım bilgilerinin geliştirilmesidir. Yapıların 

karmaşıklık özelliklerinin gittikçe artması, yapı bileşenlerinin çalışma prensipleri ve 

ilgili detayların çözülmesinde uzmanlarca sağlanacak bilginin önemini yükseltir. 

İngiltere’de ortalama proje enformasyonunun % 50’lik, ABD’de ise % 80’lik bir 

bölümü uzmanlardan sağlanmaktadır.  

Bu evrede, tasarımcı ve yüklenicilerin, proje hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 

birlikte çalışmalarını sağlayacak yönetimsel  faaliyetlerin baskın olduğu görülür. 

Mal sahibi, programda yer alan plan, bütçe ve ikisi arasındaki ilişki dengelerine 

yönelik önceliklerini, sürecin gelişimi içerisinde etkili kılmalıdır. Mal sahibi, detay 

tasarımlarının geliştirilme ihtiyaçlarına karar vermek, tasarımda değişiklik ya da 

düzeltme gerektirebilecek iş ihtiyaçlarına göre kontrolü sağlamakla ilgilenir. 

Tasarım ekibi, uzmanların yaptıkları işlerin etkililiğini artırmak için onlarla birlikte 

çalışarak, tüm tasarım bilgilerini tam ve açık biçimde sağlanmasını ve 

koordinasyonunu yapmaları ve üzerinde anlaşılan iş paketleri ve bu paketlere ait 

bütçelerin korunması için tasarım gelişimini sağlayacak formel onay ve öneri 

sistemleri ile çalışmaları gerekir. 

Tasarım yönetimi ise sistem düzeyinde ekip entegrasyonunu sağlayacak resmi 

toplantıları düzenlemek, uzman ve tedarikçilerin, tasarım ve üretim programına 

entegrasyonunu sağlamak, tasarım ekibi ve uzmanlar arasında bilgi alışverişini 

denetleyecek, doküman kontrol sistemini oluşturmak ve uygulamak, 
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uygulanmasından önce, proje gereklilik programı, maliyet planı çerçevesinde 

önerileri denetlemek, yetki alanlarını etkileyecek tüm tartışmalardan, ilgili proje 

yöneticilerinin bilgilendirilmesini sağlamak gibi görevleri üstlenirler. 

İmalat ve montaj için gerekli tüm enformasyonun onaylanması ile bu evre sona erer. 

Yapım evresinde, imalat ve montaj süreçleri için taleplerin yeniden çözülmesinin 

amaçlanmakta, yöneticilerin, malzeme, bileşen ve montaj akışlarının kesintiye 

uğramaması için uzmanlar ile yakın ilişki içinde olmaları gerekmektedir. Proje 

bilgilerinin % 70’lik bölümü yapım aşaması başlamadan oluşturulmuş ve dağıtılmış 

olmasına rağmen, yapım evresinde özellikle, bileşen ve alt bileşenlerin birbiri ile 

uyumları konusunda sorunlar çıkmaktadır. Projenin istenen süre, maliyet ve kalite 

sınırları içinde kalması için, çözüm gerektiren alanlarla ilgili kararların hızla 

alınabilmesi, dolayısıyla tasarım ekibi, yönetici ve mal sahibinin süreçte etkin rol 

almaları gereklidir. Mal sahibi, kararlarını montaj sürecinin gerektirdiği hızla vererek, 

ana proje bitirilene dek, bazı uyumsal ya da alt projede yapılacak büyük değişiklikleri 

ertelemelidir. 

Tasarım ekibi, şantiye problemlerine yanıt verecek bir takım oluşturmak, şantiye 

kurulmasından, en küçük montaja kadar, tasarım hiyerarşisine göre, karar verme 

otoritesini elinde tutmak, açık ve anlaşılır bir görevlendirme prosedürü oluşturmak, 

yapılan duruma göre binanın son çizimlerini (as-built) yapmak, işletme ve bakım el 

kitaplarını hazırlamakla sorumludur. 

Tasarım yönetimi ise, yapım için gerekli bilgileri sağlayacak doküman kontrol 

sistemini uygulamak, binaya ve alt sistemlere ilişkin onay ve testler için gerekli rol ve 

sorumlulukları belirlemek, as-built çizimleri, işletme el kitaplarını ve sertifikaları, risk 

değerlendirme dosyalarını, planlama uzmanına vermek, kullanıcılara bina ve alt 

sistemlerle ilgili eğitim vermek ile yükümlüdür. 

Binanın tolerans sınırları içerisinde, sıfır hatayla teslim edilmesi yapım sürecini sona 

erdirir. 

Yapım sektöründe tasarım yönetimini yalın yönetim yaklaşımı ile kavramsallaştırma 

çabaları, bina ürününün tek defalık olmasına karşın, bina tasarım süreçlerinin 

benzerlik arz edeceğine dayanan, bazı temel kavram ve modeller şeklinde kendini 

göstermektedir. Bu modellerin her proje için yeniden ele alınması ve geliştirilmesi 

gereklidir. Yalın yönetim başta olmak üzere, toplam kalite, değer mühendisliği gibi 

yaklaşımların hedeflerine varabilmek adına, tasarım faaliyetlerini sürecin en önemli 
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parçası olarak görmeleri, tasarım yönetiminin gerekliliğinin anlaşılması adına önem 

taşır. Mal sahibi isteklerinin gerçekleştirilmesi ve yapı üretiminin kötü imajından 

kurtarılarak geliştirilebilmesini amaçlayan bu yaklaşımların, tasarım sürecinin 

yönetilmesine verdikleri önem, tasarımın yönlendirici özelliğinden kaynaklanır. 

Ancak, yukarıda yer verilen çalışmaların hiçbiri, tasarım yönetiminin operasyonel 

düzeydeki amaçları ve organizasyonel düzeydeki entegrasyon anlayışının ötesine 

geçerek stratejik düzeye varamamaktadır. Bu çalışmada ele alınan anlamıyla 

tasarım yönetiminin, söz konusu yaklaşımlardan ayrıldığı nokta, yapı tasarımının 

yaratıcı bir faaliyet olarak firmaya katabileceği değerler ve firmanın rekabet gücü 

üzerindeki etkilerini ele alış biçimidir. Söz konusu farklılığı doğuran etkenlerin 

kaynaklarından biri olabilecek yapı tasarımının karakteristik özellikleri bir sonraki 

başlık içerisinde ele alınmıştır. Bu farklılığı yaratabilecek diğer bir boyut ise tasarım 

ürününün farklılığıdır. Bu farklılıklar ise 3. Bölüm kapsamında incelenmiştir. 

2.3. Yapı Tasarımının Özellikleri; Kısıtlamalar, Belirleyiciler ve Potansiyel 

Problem Alanları 

Yapı tasarımı, bina yapımına dair teorik ve pratik yaklaşımlardan etkilenir, yapım 

işlerinin kazıdan dekorasyona dek tüm safhalarını etkiler (Tunstall, 2000). Yapım 

sürecinin anahtar kısmını oluşturan tasarım süreci, yapı üretimi özelliklerinin 

karakterize ettiği faaliyetlerden oluşur. Bütün yapım süreçlerini etkileyen genel 

kısıtlamalar ve çıkabilecek problemler tasarım sürecinde de belirleyici rol oynar. Bu 

problemlerin bir kısmı tasarım evresinin başında tespit edilebilirken, inşaat 

faaliyetinin belirsizliklerle dolu yapısı tasarım etkinliğini, sürecin ilerleyen 

kısımlarında yeni ve tahmin edilemez problemlerle ile karşı karşıya bırakır. 

Kısıtlamalar ve belirleyiciler çözüm alanlarını daraltırken, tasarımcıdan yaratıcılığını 

kullanarak çözüm sınırlarını genişletmesi beklenir. 

Tasarım, gerek endüstriyel üretimde gerekse yapı üretiminde, girişimci ve son 

kullanıcı ihtiyaçlarına karşılık yaratıcı çözümler geliştirmektir. Tasarım aktivitesi her 

iki sektörde de talebin belirlenmesi ile başlar ve bu talep çerçevesinde gelişir. 

Talebin yapısı, pazar koşulları, üretim teknolojileri vb. bir çok kısıtlama, tasarımın 

varabileceği çözüm alanlarını daraltır. Kısıtlamalar olmaksızın varılabilecek 

çözümler sonsuzdur ancak, kısıtlamalar ve tasarımcının yaratıcılık yeteneği 

çözümlerin sınırlandırılmasında etkili olur.  
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Tasarımcılar çok sayıda kısıtlayıcı faktör içerisinde, serbest düşünce metotları ile 

hareket etmektedirler. Tunstall’a (2000) göre, belli bir pazar, belli bir girişimci ve son 

kullanıcının söz konusu olduğu her türlü ürün için, tasarım süreci bir çok faktörün 

göz önünde bulundurulmasının gerektiği, son derece karmaşık döngülerden oluşur. 

Ürün tasarımı döngüsünde her faktörün diğerini etkilemesi mümkündür. Örneğin, 

tasarımcılar kültürel birikimleri, kullanıcı eğilimleri yanında yasalardan ya da 

girişimcinin mali kısıtlamalarından da etkilenirler. Aynı zamanda, yaptıkları ile mal 

sahibini ya da kullanıcıları da etkileyebilirler. Tasarım sürecinde etkili olabilecek 

faktörleri gösteren bu döngü, Şekil 2. 4’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 2.4. Ürün Tasarımı Döngüsü. (Tunstall, 2000) 

Tasarım süreci, tasarımın başarısını zora sokabilecek çok sayıda potansiyel 

problem alanını barındırır. Proje tipi üretimin zorluklarının yanında, çok parçalılığın 

getirdiği çelişen amaçlar, entegrasyon güçlüğü, doğru, tam ve hızlı enformasyon 

ağının kurulmasında yaşanan güçlükler, problem çıkma potansiyelini arttırmaktadır. 

Yapı tasarımı sürecinde karşılaşılabilecek problemler ve çözümleri konusunda bir 

çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda öne çıkan problemlere aşağıda yer 

verilmektedir. 

Bazen tasarımcının kişisel özellikleri problem yaratabilmektedir çünkü, tasarım 

esasında kişisel bir faaliyettir. Bir çok tasarımcı sosyal, estetik, politik ve kişisel 

inançlarını, aldıkları eğitim doğrultusunda işlerine yansıtmaktadır. Yapı tasarım 
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sürecine katılan tasarımcılar, çok faklı disiplinlere ait olan mesleki birikimlerini, bir 

ürünü var etmek adına kullanmaktadırlar. Tasarım süreci mimarlar, iç mimarlar, 

peyzaj mimarları, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, inşaat mühendisleri, 

yangın uzmanları gibi, yapı ürününün özelliklerine bağlı olarak, çok farklı 

disiplinlerden tasarımcıların bir araya gelmeleri ile oluşur. Bu noktada, her bir 

tasarımcının süreç ve ürüne dair istek ve ihtiyaçlarının ne derece karşılanabileceği 

sorunu baş gösterebilir. Tasarım sürecinde, sürece katılanların amaç, gereksinim ve 

isteklerinde uyumsuzluklara ve çelişkilere sıkça rastlanılmaktadır. Bu durum bazen, 

projenin temel gereksinimlerini ve amaçlarını tehlikeye sokacak düzeye varabilir. 

Tasarımcıların ürüne yönelik amaçların peşinden gidebilmeleri, kişisel 

motivasyonlarının ve sürece entegrasyonlarının sağlanabilmesi gibi hususlar, 

süreçte oluşabilecek problemlerin azaltılması için önem taşımaktadır. (Gray ve 

Hughes, 2001) 

Tasarım grubuna sağlanan bilginin kalite düzeyi de büyük problemlere yol 

açabilmektedir. Kullanıcı gereksinimlerinin tasarım ekibine yeterince açık ve tam 

biçimde iletilmesi, tasarımın amacına erişebilmesinde olmazsa olmaz bölümü 

oluşturmaktadır. İhtiyaçların belirlenmesinde ve tanımlanmasındaki eksiklikler, 

tasarım sürecinde  dolayısıyla, tüm yapım sürecinde meydana gelebilecek çok 

sayıda sorunun kaynağı olmaktadır. Ayrıca, girişimcinin tasarım sürecine 

entegrasyonunun sağlanarak, tasarım çalışmalarının gidişi hakkında zamanında 

görüşlerinin alınması, tasarım sürecinde harcanan emek ve kaynağın boşa 

gitmemesi açısından önemlidir. Böylece, girişimcinin karar noktalarındaki 

memnuniyeti ve düşünceleri doğrultusunda tasarım faaliyetleri daha emin adımlarla 

yürütülebilir. 

Koskela ve Ballard’a (1998) göre, geleneksel yaklaşımlarda hakim olan tasarım ve 

yapım süreçlerinin birbirinden izole edilmesi, yapım problemlerinin kaynağı olarak 

görülmektedir. Tasarım grubunun yapım koşulları ve teknikleri hakkında yetersiz 

bilgi sahibi olması, tasarım süreci bittikten sonra yapım sürecinin başlaması, 

katılımcılar arasında iletişimin ve koordinasyonunun söz konusu olamayışı, yapımda 

çıkan sorunlara tasarımcıların yanıt veremeyecek olması gibi, tasarım ve yapım 

süreçlerinin bağımsız olarak düşünülmesinden doğan sorunlar, projeyi özellikle süre, 

bütçe ve kalite konusunda zora sokmaktadır. Bu çalışmada, tasarım problemlerinin 

büyük bir kısmını oluşturan nedenleri şöyle sıralanır: Tasarım işi programlarının ve 

iletişimin zayıflığı, tasarımcıların teknik bilgilerinin yetersizliği ve tasarım işinin 

yeniden yapılandırılması konusunda katılımcıların kendine güvensizliği. Diğer 
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taraftan, mal sahibi onayının zaman alması, danışmanların geç tayini, tasarımın ve 

gerekli tasarım dokümanlarının istenen kalitede tamamlanabilmesi için yeterli 

zamanın sağlamaması gibi nedenler ile zamansal sorunlarla da karşılaşılmaktadır. 

Tasarım sürecinde görülen büyük sapmaların ise genellikle, yetersiz programlama, 

yetersiz kaynak tahsisi, girdi niteliğinde olan bilgilerin eksikliği ya da yokluğu ve 

çeşitli nedenlerle meydana gelen değişiklik kararlarından kaynaklandığına işaret 

edilmektedir. Diğer taraftan, yapım sürecinde oluşan mali zararların en çok tasarım 

ve tasarım sürecinden kaynaklanan sorunların neden olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Görüldüğü gibi, tasarım sürecinde karşılaşılan güçlükler ve belirsizlikler bir çok 

sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Tüm bu görüşler, tasarım faaliyetinin yapım 

süreci için önemini ve ele alınış biçimini ortaya koyar. Tasarım sürecinde ortaya 

çıkan ve tüm yapım sürecini etkileyen maliyet, süre ve kalite problemlerinin yanında, 

entegrasyon problemlerine de sıkça değinilmektedir. Diğer bir değişle tasarım 

sorunları hakkındaki bu ifadeler, operasyonel ve organizasyonel sorunlara 

odaklanmıştır. 

Tasarım süreci aynı zamanda, çok sayıda kısıtlayıcı faktörün etkilediği faaliyetlerden 

oluşur. Tasarım problemine karşılık yaratıcı bir çözüm üretme sürecinde, çok farklı 

fikir ve metotlar simültane biçimde gelişmekte, çok sayıda geri dönüşle süreç sürekli 

biçimde değişkenlik gösterebilmektedir. Tasarım sürecinde, ortaya çıkan her fikri 

değerlendirmek ve ürüne olacak etkisini tartışabilmek için yeterli vakit, çoğu zaman 

yoktur. Bu noktada, tasarımın esas aldığı kriterler ve başlangıç noktasının doğruluğu 

önem taşır. Başlangıç noktasının ve temel kriterlerin yetersiz olması, ilerleyen süreç 

içerisinde ürüne dair esas sorunların gözden kaçmasına sebep olabilir. Ancak, süreç 

ilerledikçe hazırlanması gerekliliği doğan yeni kriterler ve çıkış noktasının daha iyi 

olacağı konusunda da tam bir garanti verilemeyebilir. Zaten genel yönetim 

metotlarının uygulanmasının güç olduğu tasarım süreci, yeni kriterlerin oluşumu ile 

oldukça karmaşıklaşabilir. Diğer bir güçlük de, mevcut kriterler arasındaki dengenin 

sağlanmasıdır. Örneğin, tasarım ürünün başarısı, istenen kalitenin ne kadar 

sağlandığı ile ilişkilendirilir. Tasarım ekibi kalitenin sağlanması yolunda, diğer 

kriterlerin başarılmasında güçlük çekebilir. Özellikle kalite ve maliyet ilişkisi, ürün 

tasarımı için problem kaynağı teşkil edebilir. Burada, kalite ölçütlerinin açıkça ortaya 

konulması zorunluluğu doğar. (Gray ve Hughes, 2001) 

Gray ve Hughes’ a (2001) göre yapı tasarımı sürecinde etkili olan kısıtlamalar, iç 

kısıtlamalar ve dış kısıtlamalar olmak üzere ikiye ayrılır. 
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 İç kısıtlamalar; yapı tasarımı grubundan kaynaklanan kısıtlamalar olarak ele 

alınmaktadır. 

 Dış kısıtlamalar; iç kısıtlamaların dışında kalan mal sahibinden kaynaklanan 

kısıtlamalar, teknolojiden kaynaklanan kısıtlamalar, yapım sürecinden 

kaynaklanan kısıtlamalar, yasal kısıtlamalar gibi, çok çeşitli kısıtlamaları 

içermektedir. 

Bu araştırmada, yapı tasarımını endüstriyel ürün tasarımı ile daha kolay 

karşılaştırmak adına, tasarım sürecine dair kısıtlamalar üç başlık altında 

incelenmektedir. Bu kısıtlamalar, pazar özelliklerinden kaynaklanan kısıtlamalar, 

üretim süreci ve ürüne yönelik kısıtlamalar, tasarımcı ve tasarım grubundan doğan 

kısıtlamalardır. 

 Pazar koşulları: pazarın sosyal, kültürel, politik  ekonomik koşulları. Pazardaki 

fırsat  tehditler, pazar yönelimleri ... 

 Üretim süreci  ürüne yönelik kısıtlamalar: Üretim yerinden kaynaklanan, coğrafi 

(iklim, zemin, vb.), kültürel (yörenin mimari kimliği, yaşam biçimi, tüketici 

eğilimleri, vb.), yasal (yasalar, yönetmelikler, kentsel plan ve projeler vb.) 

kısıtlamalar. Girişimci ve son kullanıcının, mevcut ve ön görülen istek ve 

ihtiyaçları. Girişimcinin kararı ve üretim yerinin özelliklerinden kaynaklanan,  

yapım için kabul görmüş teknoloji seçimlerinin getireceği kısıtlamalar (belli bir tür 

ve/veya boyuttaki malzemenin kullanılması, bir araya getirme koşulları, yapım 

kolaylığı, yapım süresi, yapım ucuzluğu, performans kriterleri, vb.). ürüne yönelik 

kalite kriterleri ve bu kriterlerin mali boyutu.  

 Tasarımcı ve tasarım grubundan kaynaklanan kısıtlamalar: Tasarım ekibinin 

sürecin başında iken, tüm süreç ve ürüne yönelik, mevcut ve ortaya çıkabilecek 

problemleri belirleyebilme gücü. Tasarımcının problem çözme yetenekleri ve 

problem çözümüne yönelik kişisel yaklaşımı. Tasarımcının tüm tasarım grubuna 

entegrasyonu. Tasarım ekibinin genel stratejiye entegrasyonu. 

Söz konusu kısıtlamalar, tasarımcının ürüne yönelik gerçek problemleri ortaya 

atabilmesi ve yaratıcı çözümler üretebilmesi ile pazarda rekabet avantajları haline 

gelebilir. Bu noktada, kısıtlamaların iyi tanımlanması, tasarım kriterlerinin gerçekçiliği 

ve uygulanabilirliği, tasarımcılar arasında doğru iletişim, koordinasyon ve  

entegrasyonun sağlanabilmesi, tasarım ekibinin tüm yapım ekibi ile iletişiminin 

kesintiye uğramadan sürmesi, tasarımda etkili olan kısıtlamaların yapısını değiştiren,  
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yeni problem alanları oluşturabilecek noktaların, etkin iletişim yöntemleri ve 

entegrasyon ile zamanında öğrenilerek çözümlenebilmesi ve tasarımcıların ortak 

yaratıcılık güçlerinin geliştirilmesi önem kazanır. 

Spekülatif konut pazarında yer alan firmaların, söz konusu kısıtlamalar ve problem 

alanları karşısındaki en büyük avantajı ise kendi organizasyonu, tedarikçileri ve 

potansiyel müşterileri arasında kurulacak ağın, imalat sektörüne benzer biçimde 

etkinleştirilebilme potansiyelidir. Tasarım yönetimi faaliyetlerinin tüm organizasyon 

ve üst yönetim ile entegrasyonunun sağlanması, sözleşmeli pazarda var olan tek 

defalık ilişkilere nazaran spekülatif konut üretiminde daha kolay, sürdürülebilir ve 

gelişmeye imkan tanıyan nitelikte olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak, kısıtlamaların tanımlanmasındaki belirsizlikler ve eksikler, sürecin ve 

ürünün belirlenmesindeki zorlukları, bu zorluklar da potansiyel problem alanlarını 

oluşturur. Tasarım sürecinden kaynaklanan ve tüm yapım sürecini etkileyen 

problemlerin ele alınışında, operasyonel ve organizasyonel sorunlara yoğunlaşılmış 

olması, Bölüm 2.2’de anlatılan yaklaşımlardan da görülebileceği gibi, tasarım 

yönetiminin operasyonel ve organizasyonel düzeyde ele alınmasını getirmiştir. 

Esasında, inşaat sektöründeki tasarım ekibinin problem alanları endüstriyel üretimle 

aynı değildir. Ancak, tasarımcıların problemleri tanımlama ve onları çözümleme 

yaklaşımlarındaki benzerlik dikkat çekicidir. Bu durum, tasarım yönetiminin tüm 

tasarım faaliyetlerini kapsayan güncel söylemlerinin, akademisyenler, yapı 

tasarımcıları ve yapı üreticileri tarafından dikkate alınması gerekliliğini kuvvetlendirir.  

2.4. Yapı Tasarımı Süreci: Roller ve Sorumluluklar 

Yapım sektöründe tasarım yönetimi konusundaki çoğu araştırmanın, yapı tasarımı 

sürecinin, süreçte yer alanların ve süreçteki ilişki ağlarının özelliklerinden yola 

çıkılarak yapıldığı görülür. Bu bölümde yer verilen söz konusu araştırmaların daha 

iyi anlaşılabilmesi adına aşağıda, yapı tasarım sürecinin özellikleri, katılımcıların 

üstlendikleri roller ve sorumlulukları açıklanmaktadır.   

Yapım projeleri, tip, ölçek ve karmaşıklık düzeylerine bakılmaksızın, yaygın bir 

kabulle, iki ana bölüme ayrılmaktadır. Planlama ve tasarlama, yapım ve uygulama 

olarak tanımlanan bu süreçler, birbirlerini ardışıklı olarak izleyebildikleri gibi, birbirleri 

ile kombine biçimde ilerleyebilmektedir. Planlama ve tasarlama süreci, girişimcinin 

belirlediği çerçeveden hareketle bitmiş bir ürün tasarımına gidilen, planlama, tasarım 

ve detaylandırma aşamalarını içeren bir dönüşüm süreci olarak tanımlanır. Yapım 

ve işletme süreci ise, maliyet analizi, teklif, tedarik, yapım, yapı ürününün kullanımı 
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ve yönetimini içerir. (Ahmet, Seng ve Torbica, 2003) Ancak tasarım ve yapım 

süreçlerinin birbirinden kesin çizgilerle ayrılmasında yaşanan problemler nedeniyle, 

yeni tedarik ve yönetim modelleri,  bu süreçlerin çeşitli biçimlerde entegrasyonlarına 

imkan verecek şekilde yapılandırılmaya başlanmıştır (Koskela ve diğerleri,1998). 

Yapı tasarımı sürecini üç yolla kavramsallaştırır: Girdilerin çıktılara dönüştürüldüğü 

bir transformasyon süreci, zaman ve mekan aracılığıyla, bilgi ve malzeme aktarımını 

içeren bir akış süreci ve son olarak, müşteri için değer yaratılması süreci şeklinde üç 

model ile anlatılır (Freire ve Alarcon, 2002). Esasında, mimarlık ve mühendislik 

tasarımı söz konusu olduğunda üç model de kullanılmaktadır ancak, Koskela ve 

Ballard’a (1998) göre, transformasyon modelinin süreçlerde daha baskın olduğu 

görülmektedir. 

Tunstall (2000) yapım tasarımını, analiz, sentez değerlendirme ve geri besleme 

aşamalarından oluşan bir süreç olarak ifade eder. Analiz aşaması, projenin 

parçalarına ayrılması, projeyi ve projeyi oluşturacak elemanları değerlendirmeyi 

sağlayacak, fonksiyon, maliyet, görünüm gibi proje kriterlerinin belirlenmesini içerir. 

Sentez aşamasında, analiz aşamasında parçalanan elemanların, edinilen ve üretilen 

bilgiler ve kriterler ışığında tekrar bir araya getirilmesi gerçekleştirilir. Değerlendirme 

aşamasında ise tasarım sürecindeki ilerlemelerin ve tasarım ürününün, belirlenmiş 

olan, değişmekte olan ya da yeni kriterlere göre uygunlukları karşılaştırılarak 

değerlendirilmeleri yapılır. Geri besleme aşaması, değerlendirme aşamasında 

ortaya çıkabilen, tasarım ve projenin tüm yaşam döngüsü için kritik öneme sahip 

olabilecek bilgilerin, tasarım sürecinin ilgili aşamalarına, bilgi, tavsiye, direktif ve 

değerlendirmeler halinde yansıtılmasını içerir. Bazen, değerlendirmenin sonucunda 

elde edilen geri besleme bilgileri, tasarım ekibini çok erken safhalara döndürebilir. 

Yapı tasarımı süreci oldukça kompleks, dinamik ve çok disiplinli bir süreçtir. 

Girişimci ile ilk görüşme ile başlayarak yapım süreci bitene kadar süren yapı 

tasarımında, doğrusal olmayan ilişkilerin ve çok sayıda geri beslemenin yaşandığı, 

dolayısıyla süreç aşamalarının ardışıklı ve düzenli bir yapı sergileyemediği görülür. 

Her safhada üretilen yeni bilgi, tasarımı bir adım daha ilerletir, safhalar birbirini takip 

eder, birbirini besler ve böylece daha ekonomik, pratik, tasarım kriterlerine daha 

uygun, ideal tasarıma daha yakın bir noktaya hareket edilir. Tasarım sürecini 

oluşturan bu döngü Şekil 2.5’ de görülmektedir. (Tunstall, 2000) 

Çoğu girişimci için yapı tasarımının kalitesini ve tasarımcının performansını 

değerlendirmek güçtür. Girişimci yapı ürününü elde edebilmek için, televizyon gibi 

bir çok karşılaştırılabilir ürün yelpazesinden, kendi kriterlerine en uygun olanı 
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seçemez, o bir süreci satın almaktadır. Girişimcilerin büyük bir kısmı, yeni yapı 

edinme deneyimini hayatlarında bir kez geçirmektedir bu nedenle, süreç ve ürün 

hakkında gerekli tecrübeye sahip olmayabilirler. Girişimcinin bu noktada, yapım 

sürecine katılan profesyonellere güvenmesi gerekir.  

 

Şekil 2.5. Tasarım Döngüsü. (Tunstall, 2000) 

Yapı tasarımı sürecinin karmaşık yapısının diğer bir nedeni de sürece katılanların 

çokluğudur. Bu katılımcılar, müşteri, danışmanlar, otoriteler ve yapımcılar olarak dört 

ana başlık altında toplanabilir. (Tunstall, 2000) 

 Müşteri; yeni bina yapımını talep eden, yapım süreci içerisinde özellikle tasarım 

kararlarında ana belirleyiciliği üstlenen ve/veya binayı kullanacak olan mal 

sahibi, mal sahibinin görevlendirdiği ve mal sahibi adına karar verme yetkisine 

sahip olan direktör, yönetici, uzman ya bu kişilerden oluşan bir yönetici grup ve 

bina içerisinde faaliyet gösterecek olan son kullanıcı gibi, süreçte çok çeşitli 

biçimlerde yer olabilen katılımcı olarak değerlendirilmektedir. 

 Danışmanlar; tasarım ve yönetim uzmanlıklarını sağlayan profesyonellerdir. 

Bunlar: 

o Tasarımcılar: mimarlar, iç mimarlar, grafik tasarım, peyzaj mimarları... 

o Mühendisler: statik, yapım teknolojileri, mekanik, elektrik, HVAC, vb. 

konularda uzman olan, aynı zamanda tasarım ekibinin de bir parçası 

olarak düşünülmesi gereken tasarımcılardır. 
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o Yöneticiler: proje yöneticisi, yapım ve sürece dair standart ve 

düzenlemeler konusunda uzman danışmanlar. 

o Maliyet uzmanları: maliyet planlaması, ekonomik danışmanlık, biten 

işlerin ve iş gücünün mali değerlerinin belirlenmesi ile ilgilenen 

profesyoneller. 

o Yatırım uzmanları: ürün, üretim ve üretim yerine yönelik finansal 

koşulların değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlayan uzmanlar. 

o Diğer profesyoneller: planlama uzmanları, yapı denetimi ve kamusal 

gelişim uzmanları... 

 Otoriteler; tasarım ve yapım sürecinde etkili olan planlama, yapım ve denetim 

konularında yasal yetkilerle donatılmış olan kurum, kuruluş ya da yasaların 

kendileridir. 

 Yapımcılar: sahada yapım işini yürüten yönetici ve direktörler, yapım işinin 

planlanması, programlanması ve mali hesaplarını yürüten uzmanlar, sahada 

aktiviteleri yönlendiren saha mühendisleri, işçiler ve alt yüklenicilerden oluşan, 

inşaat faaliyetini gerçekleştiren katılımcılardır. 

Yukarıda anlatılanlardan şu sonuç çıkarılabilir; yapı tasarımı süreci hem kendi 

yapısal özellikleri, hem katılımcıların sayısı hem de yapı tasarım grubunun yapısı  

itibariyle, oldukça karmaşık ve tüm yapım süreçleri için kilit konumda olan yapım 

evresine karşılık gelir. Yukarıda yer alan katılımcıların tümü, yapı tasarımı sürecinde 

belirleyici role sahiptir. Bununla birlikte, bu katılımcıların tamamı yapı tasarımı 

faaliyetini sürdüren gruba dahil değildir. Geleneksel yaklaşımlarda, yapı tasarımı 

grubundan kasıt mimari gruptur. Ancak günümüz yapı sektörünün özellikleri 

nedeniyle, yapım sürecinde mimarların üstlendikleri rolün büyük öneme sahip 

olmasına karşın, yapı tasarımı grubu düşünüldüğünde, tek başına mimari grup 

algılanmamalıdır. Bu araştırmada yer alan yapı tasarım grubu deyimi, yapı ürünü ve 

çevresinin oluşturulmasında etkili olan tüm tasarımcıları, mimarları, mühendisleri, iç 

mekan tasarımcılarını vs., içermektedir. Sektörde görülen gelişmeler ve zorluklar 

karşısında, üretim sürecinden ayrılan yapı tasarım grubunun, proje yönetimi ve 

tasarım-yapım gibi yeni üretim modelleriyle, sürecin tamamına entegre edilmeye 

çalışıldığı görülmektedir. Bu durum, yapı tasarımına bakış açısında daha bütüncül 

yaklaşımlara gidildiğinin göstergesidir. 
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2.5. İnşaat Sektörünün Tasarım Yönetimi Düzeyleri Açısından         

Değerlendirilmesi 

Bölüm 2.2. içerisinde incelenen mevcut akademik çalışmalara bakıldığında yapım 

sektöründe tasarım yönetiminin, mal sahibi, proje yöneticisi, tasarım grubu, yüklenici 

ve alt yüklenici vs. katılımcıların söz konusu olduğu, sözleşmeli pazar şartları 

içerisinde ele alındığı görülmektedir. Sözleşmeli pazarda, süre, bütçe ve kalite 

gereklerinin sağlanması, süreç iyileştirmeleri gibi tasarım yönetiminin operasyonel 

düzeyine girebilecek bu yaklaşımların ötesinde, tasarım yönetiminin organizasyonel 

ve stratejik düzeyde ele alınması mümkün müdür? Bu bölümde, sözleşmeli inşaat 

pazarında, tasarım yönetiminin stratejik, organizasyonel ve operasyonel düzeydeki 

etkinliklerinin nasıl ele alınabileceği sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır.   

Walsh’a (1992) göre tasarım etkinliğini gerçekleştiren çok sayıda disiplinden söz 

edilebilir ve yapı tasarımı da bu disiplinlerden bir tanesidir. Tasarım yönetimi, genel 

amaçları bakımından tüm bu disiplinleri kapsayan bir kavramdır ve en kapsamlı 

amacı, firmanın bulunduğu pazarda, uzun vadeli rekabet gücüne katkıda bulunacak 

stratejik tasarım faaliyetlerinin yönetilmesidir. Yapı tasarımı düşünüldüğünde 

öncelikle, hangi rekabetçi pazarda, kim için stratejik değer taşıyan ve uzun vadeli 

yarar getiren etkinliklerin yönetilebileceği sorusu cevaplanmalıdır. Sözleşmeli inşaat 

pazarında, tasarımı yönetimi iki organizasyonun amaçlarını göz önünde tutar, 

birincisi yapım organizasyonu, ikincisi ise mal sahibidir. Ancak yapım sektöründe 

tasarım yönetiminin, yapım organizasyonunun tek seferlik yapısından dolayı uzun 

vadeli rekabet gücüne etki edebileceği stratejik düzeydeki faaliyetlerinden 

bahsetmek güçtür. Mal sahibi organizasyonu açısındansa, organizasyonun niteliğine 

göre yapı tasarımının etkili olabileceği rekabetçi pazarlardan söz edilebilir.  

Spekülatif yapım pazarında ise, imalat sektörüne benzer biçimde, yatırımcı ve üretici 

olan firma, potansiyel müşterilerden ve rakiplerinden oluşan pazarda kendine 

rekabet gücü kazandırabilecek stratejileri kovalar. Çalışmanın amacı olarak 

tanımlanan, spekülatif konut pazarında yer alan firmaların rekabet güçlerini 

arttırmada tasarım yönetimi potansiyeli ve bu anlamda spekülatif pazarındaki 

fırsatlar  4. Bölüm’ de incelenmektedir. 

İnşaat sektöründe pazar yapısını belirleyen birinci etken mal sahibidir. Mal sahibi 

karakteristiğine göre inşaat pazarı iki gruba ayrılır. Birinci grubu oluşturan sözleşmeli 
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pazar tipinde, mal sahibi inşaat sektörü dışında yer alır. İkinci grup yani spekülatif 

pazarda ise mal sahibi bir inşaat firması ya da bir yatırım ortaklığıdır. Sözleşmeli 

pazarda mal sahibini harekete geçiren ihtiyaçları iken, spekülatif pazarda yatırım 

yapma isteğidir. 

Sözleşmeli pazarda mal sahibi ihtiyaç duyduğu bina ürününü elde edebilmek için 

bilgi seviyesi, ihtiyaçları, bütçe, süre ve kalite kriterlerine göre bir üretim modeli 

seçerek hazır bir ürünü değil, bir süreci satın almış olur. Bu pazarda devlet, firmalar 

ve kişiler gibi geniş mal sahibi yelpazesinden söz edilebilir. Devlet asli görevlerini 

sürdürmek için ve/veya sosyal fayda gözeterek bina yapımını talep ederken, kişiler 

barınmak ya da ekonomik faaliyetlerini sürdürmek için bina yaptırmak 

isteğindedirler. Örneğin, devletin mal sahibi olduğu yol, okul, hastahane vs., gibi 

yapım projelerinden söz edilebilir. Ancak, devlet bu girişimlerini daha çok sosyal 

fayda gözeterek yapmaktadır. Bununla birlikte, şehirlerin ve ülkelerin yeniden 

tasarlanması yoluyla şehir ve ülke imajlarının oluşturulduğu ve bu yolla ülke turizmi 

gibi alanlarda rekabet gücünün arttırıldığı örnekler de mevcuttur. Bu çalışmada, mal 

sahibi olarak firmalar ve firmaların bulunduğu rekabet ortamı esas alınmıştır. Çünkü 

firmalar, rekabet şartları giderek zorlaşan, rekabet ortamının sürekli olduğu 

pazarlarda yer almaktadırlar ve benimsedikleri stratejilerin kapsamı, onların rekabet 

güçlerini etkilemektedir. Aynı zamanda, imalat sektöründe firmaların rekabet gücüne 

katkıda bulunmak adına geliştirilen tasarım yönetimi kapsamını, inşaat sektörü 

içerisinde değerlendirirken benzer bir açıdan bakmak, karşılaştırma ve 

değerlendirmenin daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. 

Mal sahibi ister inşaat sektörü içerisinden ister dışından olsun, seçeceği üretim 

modeli ve talep karakteristiği ile yapı tasarımı grubunun tüm organizasyon 

içerisindeki rolüne karar veren kişidir. Sözleşmeli pazarda mal sahibi olarak yer alan 

firmalar, kendi ürün pazarlarında yoğun bir rekabet ortamına maruz kalır. Buna 

paralel olarak, günümüz spekülatif yapım pazarında da rekabet şartlarının zorlaştığı 

görülmektedir. Şekil 2.6.’da bu çalışmada esas alınacak, yapım sektöründe tasarım 

yönetiminin etkileyebileceği rekabet ortamları gösterilmektedir. 

İnşaat sektörü başta imalat sektörü olmak üzere, enerji sektörü, finans sektörü, 

hizmet sektörü (hastahaneler vb.) gibi birçok sektöre yapı girdisi sağlamaktadır. 

Yapım sektöründe tasarım yönetimi, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren 

firmaların uzun vadeli rekabet güçlerine katkıda bulunmayı amaçlamalıdır. Stratejik 

düzeyde gerçekleştirilecek bu faaliyetlerin başarısı, firmanın tasarım yönetiminde 

yapı tasarımına verdiği önemle ilişkilidir.  
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Şekil 2.6. Yapım Sektöründe Tasarım Yönetiminin Etkileyebileceği Rekabet 

Ortamları. 

Stratejik düzeyde tasarım yönetimi, firma stratejisi ile bağdaşacak, tüm tasarım 

işlerini ve tasarım gruplarını içeren, bütüncül  bir yaklaşımla uygulanabilecek tasarım 

stratejilerinin oluşturulmasıdır. Bu noktada firma kimliğinin, firma kimliği ile etkileşim 

içinde olan ürün kimliğinin ve firmanın mekansal kimliğinin, tüm bunların tüketiciye 

ve rakiplere yansıtılma biçimini ve onlar tarafından algılanışını tarifleyen firma 

imajının tasarlanmasında yol haritasını belirleyen stratejik tasarım yönetimi 

etkinliklerinin, firmaya başarı getirmesi ancak tasarım bütünlüğünün sağlanmasıyla 

mümkündür. 

Bir firmanın pazar içerisindeki rakiplerine ve müşterilerine vermek istediği mesajların 

doğru biçimde iletilebilmesi için, firmanın tüm yönleriyle pazarda bıraktığı etkinin, 

diğer bir deyişle, firma imajının doğru hazırlanması büyük önem taşır. Firmanın 

imajı, firmanın ve ürünlerinin değerleri ile verilmek istenen mesajları yansıtan, firma 

ve ürün kimlik tasarımlarını, firmanın yönetim ve üretim binalarının tasarımlarını, 

çalışma mekanlarının tasarımlarını, müşteri ile birebir ilişki kurulan satış noktalarının 

tasarımlarını, ürünlerin paketleme, pazarlama ve reklam tasarımlarını içeren çok 

yönlü bir karışımdan oluşur. Bir imalat firmasının rekabet gücünü etkileyen bu 

tasarım işlerinin yer aldığı tasarım yönetimi spektrumu Şekil 2.7.’de gösterilmektedir. 

Bu spektrumda yer alan tasarım grupları ve yerleri, firmanın içinde bulunduğu 

pazara göre değişecektir. 

Yukarıdaki şekle göre yapı tasarımı ekibi, firmanın çekirdek tasarım grubuna dahil 

olmasa da, stratejik düzeyde tasarım yönetimi içerisindeki önemi büyüktür. Bir 

firmanın faaliyetlerini sürdüreceği binanın iç ve dış mekan organizasyonu, müşteriye 

firma hakkında çok sayıda bilgi verir. Müşteri ile ilişki kurularak, satış ve pazarlama 
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gibi firmanın temel amaçlarının yürütüldüğü mekanlar da bu imajın oluşturulmasında 

ve yansıtılmasında büyük paya sahiptir. 

 

Şekil 2.7. Bir İmalat Firmasının Tasarım Yönetimi Spektrumu. (Chung, 1992) 

Firmanın tasarım stratejileri çerçevesinde gelişen firmaya ait mekanların tasarımları 

müşteride, firmaya karşı bir sempati oluşturur. Çalışanların faaliyetlerini rahatlıkla 

sürdürebilecekleri, katılımları ile şekillenen mekanlar, firma kimliğiyle çalışanlar ve 

çalışanların kendi  aralarında bir sinerji doğmasını sağlayarak verimliliği, üretkenliği 

arttırır ve rekabet yolunda firmaya bir avantaj daha sağlar. Bina iç ve dış 

tasarımında yer alan simgesel anlamlar, firma ile müşteri arasında duygusal bir bağ 

kurulmasını ve firmayı müşterinin gözünde daha değerli bir konuma getirerek, 

firmanın rekabet gücünün artmasını sağlar. Söz konusu simgesel anlamların  

günümüzde müşteride uyandırdığı, güven, bağlılık, duyarlılık gibi duygusal tepkiler, 

firma ürünlerinin pazardaki başarısını doğrudan etkiler (bu algılama süreci Şekil 

2.8.’de verilmiştir). Firma imajının pazarda yerleştirilebilmesi için yapı tasarımı 

yönetiminin, tasarım stratejileri ışığında, yapı tasarım standartlarını ve 

spesifikasyonlarını oluşturması, tasarım yönetiminin genel başarısı için gereklidir. 

Günümüzde, firmaların yapı ve iç mekan tasarımlarında standartlaşma çabaları, 

firma için yapı tasarımının en az firma logosu kadar önem taşıması gerektiğinin 

anlaşılmasıyla hız kazanmıştır. Pazarlarda belli yerler edinmiş ya da bir pazar 

içerisinde kendine yer açmaya çalışan firmaların, özellikle satış mekanlarında 

kullandıkları görsel iletişim tasarımlarında, tasarım yönetiminin stratejik 

faaliyetlerinden etkin biçimde faydalandıkları görülür. 
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Şekil 2.8. Ürün Görünüşünün Tüketici Tarafından Algılanışı. (Bloch, 1995) 

Firmalar değişen pazar koşullarında ayakta kalmak adına izledikleri stratejileri, buna 

bağlı tasarım yönetimi stratejilerini, dolayısıyla imajlarını güncellemek durumunda 

kalmaktadırlar. Ancak firmaların yönetim, üretim ve satış birimlerini her ürün 

değişimi kararında ya da gelişme süreçleri içerisinde yeniden ele alamayacakları 

görüşüyle yapı tasarımı, temel tasarım grubu içerisine alınmamaktadır. Oysa 

günümüzde firma imajları çok çabuk tüketilir ve bu nedenle çabuk yenilenir olmuştur. 

Firmanın genişleme, daralma, farklılaşma gibi değişik stratejileri kapsamında, yapı 

tasarımı ilk seferdeki kadar büyük bir ölçekte ele alınmasa bile, satış noktalarının 

mekan ve cephe tasarımları gibi sınırlı bir alanda firma tasarım yönetimi 

spektrumuna dahil olmaya başlamıştır. 

Pazar koşulları karşısında, söz konusu değişim sürelerinin giderek kısalması bazı 

imalat firmalarını, bünyelerine mimari tasarım grubunu da dahil etmeye itmiştir. Bu 

durumda stratejik düzeyde bir bütün olarak ele alınması gereken tasarım işlerinin, 

organizasyonel düzeyde birbirinden ayrılmaya başladığı söylenebilir. 

Organizasyonel düzeyde tasarım yönetiminin görevi, bu ayrılmanın iletişim ve 

entegrasyon eksikliğine yol açmasını engelleyerek, birbiri ile etkileşim içerisinde,  

firma ve tasarım stratejilerine hizmet eden tasarım işlerinin yürütülmesidir. Şekil 

2.9.’da tasarım yönetiminin (TY)  düzeyleri bağlamında, tasarım ekipleri, ilişkileri ve 

ürünleri gösterilmiştir. 
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Şekil 2.9. Üç Düzeyde Tasarım Yönetimi/İlişkiler ve Ürünler. 

Yapı tasarım ekibinin yürüteceği faaliyetlerin dayanacağı, yapı tasarımı standartları 

ve spesifikasyonlarının hazırlandığı organizasyonel düzeyde, yapı tasarımı ekibinin 

firma işlerinin içeriğinden haberdar olması, firmanın mekansal gereksinimlerini, 

firmanın tasarım çizgisi dahilinde gerçekleştirebilmesi için gereklidir. 

Organizasyonel yapının amaç edindiği ürünün farklılaşması nedeni ile ayrılan, yapı 

tasarımı yönetimi ile ürün tasarımı yönetiminin birbirleri ile etkileşimlerini 

sürdürmeleri, ürünlerin etkililiği için gereklidir. Yapı tasarımı yönetimi bu noktada, 

ürün tasarım grubu ve içinde bir defaya mahsus olarak yer alınacak yapım 

organizasyonu ile yapı tasarımı ekibinin entegrasyonunu sağlamakla yükümlüdür. 

Ürün tasarımı yönetimi ise, içeriğini koruyabilen firmanın çekirdek tasarım grubunun, 

yapı tasarımı grubu ve imalat organizasyonları ile arasında entegrasyonu sağlar. Bu 

organizasyonel şema Şekil 2.10.’da genel bir yaklaşımla ele alınmaktadır.  

Operasyonel düzeyde yapı tasarımı yönetiminin görevini, tasarım stratejileri, kurulan 

organizasyonel yapı ve tanımlanan tasarım kriterleri içerisinde tasarım faaliyetlerinin 

yürütülmesini sağlamak olarak özetlenebilir. Bu çerçevede, Bölüm 2.2.’de yer verilen 

çalışmalar, operasyonel düzeyde tasarım yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi için 

geliştirilen araçları ve modelleri ortaya koymaktadır. Yapı tasarımcıları ya da yapım 

firmalarının içerisinde yer alan tasarım grupları, projeye ait problemleri süre, bütçe 

ve kalite sınırları dahilinde çözmek için çoğunlukla formel olmayan, yönetimsel 

yaklaşımları uygulamaktadırlar. Tasarım  yönetiminin bu düzeyde çözmesi gereken 

başlıca problemleri, tasarım grubunun tüm yapım ve mal sahibi organizasyonu ile 
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bütünleşmesi, sorunları zamanında fark ederek tasarım grubunun gerekli önlemleri 

almasının sağlanması ve bunun formel bir çerçevede gerçekleştirilmesi ile 

çözümlenebilir. Formel yapı, yapı tasarımı yönetimi etkiliklerinin tüm katılımcılar 

tarafından anlaşılmasını ve onlarında desteğinin kazanılmasını sağlar. Geliştirilen 

enformasyon teknolojileri, söz konusu problemlerin çözümünde etkili olabilecek 

araçlardır ancak, bir tasarım yönetimi yaklaşımı ifade etmezler. Esasında yapım 

organizasyonunun, mal sahibi organizasyonunun, tasarımcıların ve proje teslim 

sisteminin niteliğine göre yapı tasarımı yönetimi yaklaşımı, proje bazlı olarak 

yeniden kurgulanmak durumundadır.  

 

 

Şekil 2.10. Yapı ve Ürün Tasarım Yönetimi Organizasyonları. 

Günümüzde hemen hemen her sektörde pazar yapıları rekabet üzerine kurulmaya 

başlanmış ve pazar kavramı yerel anlamının dışında, globalleşme eğilimleriyle 

dünyaya yayılmıştır. Firmaların bu bağlamda, rekabet güçlerini arttıracak stratejilere 

olan ihtiyacı artmıştır. Sadece imalat sektöründe değil, finans ve enerji sektörü gibi 

diğer sektörlerde de, firmanın görsel imajı önem kazanmıştır. Firmaların logo 

tasarımlarından, reklam stratejilerine kadar çeşitli araçlar kullanarak hedef kitle 

üzerinde bıraktıkları etkilerin yanı sıra, toplumda ve tüm dünyada da iyi bir imaj 

yaratmak adına yürüttükleri uğraşları ağırlık kazanmıştır.  

Örneğin, finans sektörünün ana parçaları olan bankalarda reklam stratejileri, şube 

tasarımları, tasarım yönetimi faaliyetlerinin temel ayaklarıdır. Bir çok finans 

firmasında, inşaat emlak departmanlarının kurulmasıyla yapı tasarım yönetimi 

merkez yönetiminin ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Bu durum, pazarın firmaya 

getirdiği bir zorunluluk olmasının ötesinde, firmayı rakiplerinin önüne geçirecek 
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rekabet stratejilerinin bir gereğidir. Firmaların, tasarım yönetimi etkinliklerini formel 

biçimde yönetim usullerine entegre etmeleri ise, amaçların etkin biçimde 

gerçekleştirilmesi için tasarım yönetiminin faaliyet ve katkılarının her düzeyde ve her 

katılımcı tarafından anlaşılarak desteklenmesi adına önem taşır. 

Özetle mal sahibinin inşaat sektörü dışında yer aldığı sözleşmeli pazarda, mal sahibi 

firmanın kendi bünyesinde yürüttüğü stratejik tasarım yönetimi faaliyetleri ve bu 

düzeyde ele alınan yapı tasarımı stratejileri varsa, seçilecek proje teslim sistemi 

çerçevesinde yer alan yapı tasarımı ekibinin, firmaya ve onun rekabet gücüne 

olumlu katkılarından söz edilebilir. Çünkü yapı tasarımı ekibi proje bazında firmaya 

hizmet veren, bu nedenle proje düzeyinde stratejilere öncelik tanıyan faaliyetleri 

yürütür. Firmaya yer aldığı pazarda rekabet gücü kazandıracak tasarım yönetimi, 

stratejik ve organizasyonel düzeydeki yapı tasarımı faaliyetleri de düşünülerek 

yürütülmelidir. Aksi durumda yürütülmeye çalışılan kimlik ve imaj tasarımları 

amaçlarına tam olarak ulaşamayacaktır.  

Diğer taraftan spekülatif pazarda, mal sahibi konumundaki inşaat firmasının  

gayrimenkul pazarında yer alacak ve rekabet gücünü arttıracak temel ürünü yapıdır. 

Bu noktada imalat firması ve inşaat firması arasında paralellik kurulabilir. Dolayısıyla 

spekülatif yapı üreten firmalarda yapı tasarımı ekibi, firmanın çekirdek tasarım 

grubunu oluşturur.  Spekülatif konut pazarında yer alan firmalar çerçevesinde, 

tasarımı yönetiminin spekülatif pazardaki potansiyeli ise 4.Bölüm’de ele alınacaktır. 
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3. TASARIM YÖNETĠMĠNĠN STRATEJĠK DEĞERĠ 

Tasarım, yapı ve imalat ürünü üretimi sürecinde, ürün ve pazar iliĢkisini belirleyen 

etkin bir role sahiptir. Günümüzde firmanın, rekabete dayalı stratejilerinin 

tanımlanarak yönetilmesi, pazar koĢulları karĢısında duruĢunun belirlenmesi ve 

pazarda rekabet gücü edinebilmesi için tasarım faaliyetinin taĢıdığı önemin arttığı 

görülür. Bu bölümde, tasarımın rekabet gücü kazanma yolunda firmaya 

sağlayabileceği katkılar açıklanacaktır. Ürün tasarımının giderek daha önemli hale 

gelmesine yol açan tüketici eğilimleri karĢısında, iĢletmecilerin ileri sürdüğü tüketim 

teorileri ve yeni yönetimsel yaklaĢımlara yer verilerek, üretim faaliyetini sürdüren ve 

ürün ya da hizmet sunan her firma için olduğu gibi, inĢaat firmaları için de tasarım 

yönetiminin gerekliliği belirlenmeye çalıĢılacaktır.  

3.1. Rekabet  Stratejileri ve Tasarım Yönetimi 

Tasarım yönetiminin stratejik düzeydeki kapsamı, firmanın rekabet gücüne katkıda 

bulunmak amacı üzerine oluĢturulmuĢtur. Tasarım yönetiminin, firmanın rekabet 

gücü üzerinde etkili olduğuna dayanan bu kapsama göre tasarım yönetimi ve 

firmanın rekabetçi gücü arasındaki bağ nasıl tanımlanmaktadır? Bu bölümde bir 

firmanın benimseyebileceği temel rekabet stratejileri ile tasarım yönetiminin iliĢkisi 

açıklanarak, bu stratejilere tasarım yönetiminin katkısı anlatılacaktır.  

Sözlük anlamıyla, aynı amaca yönelik kiĢiler arasındaki çekiĢme olarak tanımlanan 

rekabet, Ġktisat bilimine göre üstünlüğün kıyaslanabilmesi ile iliĢkilendirilir. ÇekiĢme, 

rekabet üstünlüğünün ele geçirilmesi isteğinden doğar. Rekabet üstünlüğü elde 

etmek için var olan üstünlüğün kullanılmasının yerini, modern yönetim 

yaklaĢımlarında “üstünlüğün yaratılması” almıĢtır. Bu çerçevede, bir firmanın hangi 

yollarla rekabet üstünlüğü yaratacağına karar vermesi, diğer bir deyiĢle rekabet 

stratejisini tasarlaması gereklidir. 

Pazarda rekabet üstünlüğü kazanma yolunda firmanın rekabet gücünü etkileyen çok 

sayıda faktör vardır. Porter’a (1980) göre, firma içi ve firma dıĢı olmak üzere iki ana 

bölüme ayrılan bu faktörler ġekil 3.1.’de gösterilmektedir. Firma, içinde bulunduğu 
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pazar koĢulları ve kendi öz yeterliliğini değerlendirerek rekabet stratejisine karar 

verir. Rakiplerinin konumu, devlet politikaları, yasalar, toplumun öz değerleri ve 

evrensel hale gelen değerler, firmanın müdahale edemediği ve stratejileri üzerinde 

belirleyici olan dıĢ faktörlerdir. Kendi güçlü ve zayıf yönleri, firmanın ve özellikle üst 

yöneticilerin değer yargıları ise firmanın uygulayabileceği rekabet stratejisinin 

etkinleĢtirilmesinde önem kazanan iç faktörleri oluĢturur. Firmanın, belirlediği strateji 

çerçevesinde çalıĢanları ve hatta pazarı peĢinde sürükleyebilecek motivasyon ve 

beceriye sahip yöneticilere sahip olması zorunludur. Aksi taktirde, firmanın rekabet 

stratejileri hayalden öteye geçemez.   

 

ġekil 3. 1. Rekabet Stratejisini Etkileyen Faktörler (Porter, 1980). 

Rekabet stratejilerini etkileyen bu faktörlerin yanı sıra firmanın rekabet stratejilerini 

yönlendirerek pazarda nasıl üstünlük sağlanacağını belirleyen faktörleri de etraflıca 

değerlendirmesi gereklidir. Walsh’a (1992) göre rekabeti yönlendiren etkenler 

temelde ikiye ayrılır; fiyata dayalı etkenler ve fiyata dayalı olmayan etkenler. Bu 

etkenlerden hangilerinin firma için daha öne çıktığı, onun rekabet stratejisini belirler. 

Örneğin bir firma, fiyata dayalı etkenleri rekabet için daha avantajlı görerek, ürün ve 

üretim maliyetini düĢürme yolunu seçebilir. Bu da firmanın maliyete dayalı stratejiler 

geliĢtirmesini gerektirir. Tablo 3.1.’de rekabeti yönlendiren etkenler ve bu etkenlere 

örnekler yer almaktadır. 

Rekabeti yönlendiren etkenlerin yanında, rekabet üstünlüğü kazanılmasında geçerli 

olan, üstünlüğün yaratılması anlayıĢı konusunda da üç yaklaĢım dikkat çekicidir. 

FarklılaĢma, değer ve zaman açılarından rekabet üstünlüğünü değerlendiren bu 

yaklaĢımlar, firmanın rekabet stratejileri için yönlendirici niteliktedirler. 

Porter’a (1985) göre rekabet üstünlüğü, farklılık yaratabilmek ile iliĢkilidir. Rekabet 

ortamında yer alan firmalar, maksimum karlılık yolunda rakiplerini geride bırakacak 

farklılığı yaratma aktiviteleri ile rekabet üstünlüğünü elde edebilirler. 
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Tablo 3.1. Rekabeti Yönlendiren Etkenler. (Wash, 1992) 

ETKENLER ÖRNEKLER 

FĠYATA DAYALI ETKENLER 

SatıĢ fiyatı, indirimler, ödeme kolaylıkları, ortaklıklar ile 

ticaret, amortisman ve iĢletme giderleri, hizmet giderleri, 

parça giderleri... 

FĠYATA DAYALI OLMAYAN 

ÜRÜNE DAYALI ETKENLER 

Kalite, görünüĢ, yenilikçilik, teknolojik mükemmeliyetçilik, 

kullanım ve bakım kolaylığı, güvenilirlik, dayanıklılık, 

diğer ürünler ile rekabet edebilme, ergonomi, 

taĢınabilirlik, güvenlik, rahatlık... 

FĠYATA DAYALI OLMAYAN 

ORGANĠZASYONA DAYALI ETKENLER 

Teslim süresi, satıĢ sonrası hizmetleri, paketleme, 

dağıtım ağı, yedek parçaların temini, teknik kayıtlar, 

kullanıcı için anlaĢılabilir el kitapçıkları, reklam... 

 

Rekabet üstünlüğü adına öne çıkan diğer bir görüĢ ise pazarda farklılıklar yaratarak 

değil, daha radikal bir hareket ile yeni bir pazar oluĢturarak hedeflere 

varılabileceğidir. Böylece firmalar kendi pazarlarını oluĢturabilirler ve bu pazarın 

kurallarını belirleyebilirler. Bilindiği gibi bir pazarda ilk olan firma, müĢteri gözünde 

de sonradan gelen firmalara nazaran daha avantajlıdır. Pazarda standart olarak 

görülen mal/hizmet çeĢitleri ve nitelikleri De Bono (1992) tarafından “yerleĢik 

değerler” olarak tanımlanır. Bir firmanın rekabet gücü bu değerleri karĢılamaktan çok 

onları yönlendirebilme, hatta yeni değerler yaratabilmesi ile mümkündür. Ona göre, 

yerleĢik değerleri firmanın nasıl ele aldığı rekabeti yönlendiren en önemli etkendir. 

Zaman faktörü ise, modern rekabet kavramının en önemli ayaklarındandır. Rekabet 

üstünlüğünün geniĢ bir zamana yayılabilmesi için ileriye dönük rekabet stratejileri 

geliĢtirilmelidir. Pazar Ģartları sürekli ve sabit değildir. Rekabet, aslında güncel pazar 

eğilimlerinin sonucunda ileride değiĢimlere uğrayacak, sektöre girecek yeni firmalar, 

ürünler ve ikame mallar tarafından yönlendirilecektir. Bu nedenle, gelecek fırsat ve 

tehditleri önceden değerlendirilerek aktivitelerin bu doğrultuda yönlendirilmesi 

firmaya ciddi rekabet gücü katabilir, hatta o anki pazar dengelerinin firma lehine 

bozulmasını sağlayabilir. (Hamel ve Prahalad, 1996) 

Zaman faktörünün önemi, günümüzün hızla değiĢen pazar yapılarına bakıldığında, 

rekabet stratejilerinin hazırlanmasında daha önemli hale gelmiĢtir. Örneğin, zamanla 

geliĢen küreselleĢme kavramı, çoğu sektörde rekabet koĢullarını çeĢitli yönlerden 
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etkilemekte, kimi sektörlerde bu koĢulları tamamen değiĢtirirken kimilerinde önemli 

farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bazı sektörler göreceli  olarak önemsiz hale 

gelmekte, hatta tamamen ortadan kalkmakta, bazı sektörler ise daha önemli hale 

gelmekte, hatta yeni alt sektörler oluĢmaktadır. Özellikle teknolojik ilerlemeler, 

sosyal ve ekonomik geliĢmeler sonucunda artan tüketici tercihlerindeki özelleĢme ve 

farklılaĢmalar, küresel arenada iĢletmelerin  geçmiĢe nazaran oldukça farklı rekabet 

stratejileri uygulamalarını gerektirmiĢtir. (Akın, 1999) 

Rekabet stratejisi, bir firmanın nasıl rekabet edeceği, hedeflerinin belirlenerek bu 

hedeflere ulaĢabilmek için nasıl bir yol izlemek gerektiği konularında genel bir formül 

oluĢturmaktır (Porter, 1980). Cooper ve Press’ e (1995) göre rekabet stratejilerinin 

ana amacı, firma için uzun süreli bir rekabet avantajının belirlenerek uygulanmasıdır. 

Pazarın dinamik yapısı karĢısında uzun süreli rekabet daha da önem 

kazanmaktadır.  Özellikle 1990’ lı yılların sonlarına doğru küresel pazarın durağan 

ve kurallı bir varlık gösteremeyeceği düĢüncesinin kuvvetlenmesi ile “gelecek için 

rekabet” kavramı firmaların gündemine taĢınmıĢtır. 

Porter’a (1980) göre, bir firma ana hatlarıyla düĢük maliyet stratejileri, farklılaĢma 

stratejileri ve bu iki yaklaĢım kapsamında yalnızca belirli bir pazar kesimini 

hedefleyen odaklanma stratejileri olarak üç temel strateji izleyebilir. Bu stratejilerin 

yaĢam dönemleri içinde görülen genel yaklaĢımlar Tablo 3.2’de özetlenmiĢtir. 

DüĢük maliyet stratejileri, firmaların belli bir sektörde düĢük maliyet lideri haline 

gelerek rekabet üstünlüğünü elde etmeleri olarak özetlenebilir. DüĢük maliyet 

liderliğine oynayan firmalar genellikle daha önceden diğer firmalar tarafından 

oluĢturulmuĢ pazarlara girmeyi tercih etmektedirler. Bu firmalar genellikle, hayat 

eğrisinin olgunluk döneminde olan ürünleri, büyük miktarlarda üreterek daha az 

miktarlarda yeni ürün imal eden iĢletmelere karĢı daha düĢük fiyatlar teklif 

edebilirler. DüĢük maliyetler; yüksek verimlilik ve yüksek kapasite kullanımı 

sonucunda elde edilmiĢ olabilir. Bu ortam, uzun vadede az model seçeneği sunan 

ve çok az model değiĢikliği gerektiren bir durumdur.  

DüĢük maliyetler kalitede de artıĢlara neden olabilir. Ürün tasarımı ve üretim süreci 

teknolojilerinde sağlanan yenilikler üretim maliyetlerini aĢağı çekerken, düĢük 

maliyetli üretim için gösterilen dikkatli çabalar verimliği de önemli ölçüde 

arttırmaktadır. (Porter ve diğerleri, 1980) 

 



 43 

Tablo 3.2. FarklılaĢma ve DüĢük Maliyet Stratejilerinin KarĢılaĢtırılması. (J.R.Evans; 

Akın,1999’dan) 

 

 

farklılaĢma stratejisi 

 

 

düĢük maliyet stratejisi 

 

ürün 
Daha küçük pazarlarda özel, yüksek değerli, 

fonksiyonel özelliği olan ürünler 

Standart ve geniĢ pazarlarda uzun vadeli, düĢük 

maliyetli ürünler 

piyasa 

Yeni pazarlar oluĢturduktan sonra, düĢük 

maliyetle  piyasaya girmeye çalıĢan diğer 

iĢletmelere karĢı farklı ürünler geliĢtirerek 

rekabette üstünlük sağlamak 

Piyasalara erken girerek konumunu 

sağlamlaĢtırmak ve ürünün olgunluk 

aĢamalarında pazar payı hakimiyetini elde etmek 

ĠĢ gücü 

Daha az miktardaki üretimi daha nitelikli 

montaj iĢçilerinin çalıĢtığı esnek süreçlerle 

gerçekleĢtirmek 

Fazla nitelikli olmayan montaj iĢçilerinden oluĢan 

sermaye yoğun maliyet odaklı üretim süreçleri 

mühendislik 
Ürün özelliklerinin geliĢtirilmesi için ürün 

mühendisliği 

Verimliği arttırabilmesi için daha fazla endüstri 

mühendisliği 

tedarik 
Bir çok parçayı satın almayı tercih eder Üretimde kullandığı parçaları çoğunlukla kendisi 

üretir 

satıĢ 
Aynı fiyatları daha uzun bir süre aynı 

düzeyde tutmak,  daha yüksek kar marjları 

Daha fazla satıĢ için daha düĢük maliyet ve 

fiyatlar. 

 

FarklılaĢma stratejisi ise bir firmanın içinde bulunduğu sektörde, tüketiciler 

tarafından geniĢ olarak kabul görmüĢ bazı konularda kendine özgü farklara sahip 

olmasını gerektirir. Bunun için, bir çok firma bireysel müĢterilerin ya da oldukça özel  

bir pazar diliminin ihtiyaçlarını karĢılamak için farklılaĢma stratejileri izlemektedirler. 

Söz konusu firmalar, üretimlerine esneklik getiren üretim stratejilerini 

uygulamaktadırlar.   (Akın, 1999) Tasarım ve marka yaratılması, teknolojik farklılık, 

müĢteri hizmetleri, satıĢ yöntemleri gibi yollarla farklılaĢma gerçekleĢtirilebilir. 

FarklılaĢma için hatırı sayılır emek ve mali kaynak, araĢtırma ve geliĢtirme 

faaliyetlerine ayrılmalıdır. Bu nedenle maliyet, rekabet için ikinci derece öneme 

sahip olabilir. 

Odaklanma stratejisi, farklılaĢma ve düĢük maliyet stratejilerinin belli koĢullar içinde 

uygun kombinasyonunun yapılması ile oluĢur. Burada sınırlandırma kavramı öne 

çıkar. Firma, belli bir müĢteri profili ya da belli bir coğrafyayı hedef seçerek, pazarın 

tamamına hizmet eden rakipleri karĢısında, belirli bir alanda en üst seviyede 
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performansı sunmayı hedefler. Odaklanma firmanın kaynaklarını ve enerjisini 

rakiplerine nazaran daha efektif kullanması imkanını sunar. Bazı hallerde firmanın 

hem farklılaĢmayı hem de düĢük maliyeti bu sınırlı alanda gerçekleĢtirebildiği 

görülür. Ancak odaklanma stratejisi güden bir firmanın sektörde lider konuma 

gelmesi imkansızdır. (Porter ve diğerleri, 1980) 

Daha önce belirtildiği üzere rekabeti yönlendiren etkenler, fiyata dayalı ve fiyata 

dayalı olmayan etkenler olarak iki ana gruba ayrılır. Ürün tasarımı fiyata dayalı 

olmayan etkenlerin yaratılmasında ve fiyata dayalı etkenlerin belirlenmesinde önemli 

role sahiptir. Tasarım ürünü verim, kalite, dayanıklılık, görünüĢ ve fiyat gibi 

faktörlerin bir araya geldiği bir karıĢım olarak tariflenebilir. Günümüz pazar 

Ģartlarında alıcı, kararını verirken maliyet ve kalitenin ötesinde bir dizi faktörü göz 

önünde tutmaktadır. Marka değerleri, reklam ve pazarlama stratejileri, ürünün alıcı 

üzerinde sahip olduğu simgesel anlamlar giderek daha önemli bir hale gelmektedir. 

Tasarımın rekabeti yönlendiren etkenler üzerindeki etkisi Tablo 3.3’ de 

gösterilmektedir. (Walsh ve diğerleri, 1992) 

Tablo 3.3. Rekabeti Yönlendiren Etkenlere Tasarımın Katkısı. (Walsh, 1992) 

REKABETĠ YÖNLENDĠREN ETKENLER  TASARIMIN KATKISI 

FĠYATA DAYALI ETKENLER 

SATIġ FĠYATI 
Ürünün düĢük maliyetli üretim için 

tasarlanması. 

ÜRÜN HAYAT DÖNGÜSÜ 

MALĠYETĠ 

Ürünün bakım ve kullanım maliyetleri 

düĢünülerek tasarlanması. 

FĠYATA DAYALI OLMAYAN 

ÜRÜNLE ĠLGĠLĠ DEĞERLER 

ÜRÜN ÖZELLĠKLERĠ VE 

KALĠTESĠ 

Ürünün verimlilik, benzersizlik, 

görünüĢ, güvenilirlik, kullanım 

kolaylığı, konfor gibi kavramların göz 

önünde tutularak tasarlanması. 

FĠYATA DAYALI OLMAYAN 

HĠZMETLE ĠLGĠLĠ DEĞERLER 

FĠRMA KĠMLĠĞĠ VE SATIġ 

PROMOSYONLARI 

Ürünün sunumu, paketlenmesi, 

gösterim tasarımı, firma kimliği ve 

promosyonların baĢarısını etkiler. 

TESLĠM ZAMANI 
Ürünün hızlı ve kolay üretim için 

geliĢtirilmiĢ olması. 

SATIġ SONRASI HĠZMETLER 
Ürünün kolay tamiratının 

yapılabilecek biçimde tasarlanması. 
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Yukarıda görüldüğü gibi, ürün tasarımı ile ticari baĢarı arasında sıkı bir iliĢki 

mevcuttur. Ticari baĢarı, rekabet gücünün arttırılması ve etkinleĢtirilmesi ile 

mümkündür. Hangi yönlendiricinin ticari baĢarı için daha öncelikli görüldüğü tasarım 

stratejilerinin genel karakterini belirler. De Mozota’ya (1990) göre, yukarıda yer alan 

yönlendiricilere paralel olarak, ürün geliĢtirme süreçlerinde rekabet gücünü 

arttırmaya yönelik üç temel tasarım stratejisi göze çarpar.  

Tüm pazarlar için genelleĢtirilebilecek bu stratejileri Ģöyle sıralayabiriz: 

 Maliyete dayalı tasarım stratejileri 

 Kimliğe dayalı tasarım stratejileri 

 Kullanıcıya dayalı tasarım stratejileri  

Maliyete dayalı tasarım stratejileri, üretim süreçlerine ve özellikle üretim 

teknolojilerinin üstünlüğüne dayanır. Üretim süreçleri ya da ürünün yapısal 

özelliklerinde daha ucuz üretim yapmaya imkan verecek değiĢiklikleri 

gerçekleĢtirerek, pazarda ürün fiyatı üstünlüğünü ele geçirmeyi dolayısıyla, firmanın 

rekabet Ģansını arttırmayı hedefler. Tasarım, tüm maliyeti etkileyen faktörlerin göz 

önünde bulundurulduğu bir aktivite olmalıdır. Çünkü, ürün maliyeti tasarım aktivitesi 

sonunda Ģekillenir. Tasarım aĢamasında maliyet kararları dikkate alınmalı, daha 

ucuz, daha kolay üretim yöntemlerine yol verecek düzenlemelere gidilmelidir. Kolay 

üretim faktörü, maliyeti azaltmanın yanında ürün kalitesini de yükseltir. Günümüzde 

modülarite ve esnek üretim yaklaĢımları, maliyete dayalı stratejiler için büyük 

kaynaklar olarak görülmektedir. Söz konusu yaklaĢımlar tek tip üretim süreci ile ürün 

çeĢitliliğinin elde edilebilmesi, üretim sürecinin planlanmasında sürekli geliĢimin 

sağlanabilmesi ve maliyetlerin azaltılabilmesini kolaylaĢtırırlar. Tasarımcının bu 

avantajları firmaya sağlayabilmesi için, üretim yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi 

ve üretim sürecine katılımının sağlanması Ģarttır. (De Mozota, 1990) 

ĠnĢaat pazarlarında rekabeti yönlendiren ana etkenin maliyet olduğu açıktır. Yapı 

tasarımı ile mal sahibinin maliyet dengelerinin korunması, yapı üretiminin baĢarısı 

için gereklidir. Maliyetlerin büyük ölçüde tasarım evresi sonunda belirlendiği 

düĢünülürse, yapı tasarımı etkinliklerinin önemi daha iyi anlaĢılabilir. Yapı ürününün 

alıcısı, imalat ürünlerine nazaran daha fazla maliyete katlanmak durumundadır. Bu 

noktada, yapım maliyetlerini azaltırken müĢterinin kalite algısını düĢürmeyecek 

tasarımlara gidilmesi gereklidir. Çoğu maliyet kaybının temelinde, tasarım 

evresindeki bilgi eksiklikleri, katılımcılar arasındaki entegrasyon ve koordinasyon 

eksikliği, tasarımcıların karĢılaĢtığı yönetimsel güçlükler yatmaktadır. Yapı tasarımı 

yönetimi, tasarım grubunun tüm organizasyona entegre edilerek, tasarım 
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faaliyetlerinin mal sahibi firma çıkarlarını gözeterek, kolay üretimi amaçlayacak 

biçimde,  proje teslim sistemi imkanları dahilinde yönetilmesini sağlar.  

SözleĢmeli pazarda maliyete dayalı tasarım stratejileri, mal sahibinin çıkarlarını 

koruyan ve kısa vadeli etkinlikleri anlatır. Ġhale aĢamalarında ise söz konusu 

tasarımları en düĢük maliyetle gerçekleĢtireceğini vaat eden firmaların rekabet 

avantajı edindiği görülür. Ġmalat endüstrisinde olduğu gibi, süreç iyileĢtirme ve 

teknolojik geliĢmelerle, zaman içinde indirilebilen ürün maliyetinin ve zamanla 

yükseltilebilen ürün kalitesinin, proje tipi üretimlerde mal sahibi, üretici ve ürün 

farklılıkları gibi nedenler ile sağlanması güçtür. Bu nedenle mal sahipleri, tasarımın 

yapı ürününe dönüĢmesi sırasında kalite kayıplarıyla karĢılaĢmaktadırlar. Diğer 

taraftan, hem yapı tasarımını hem de yapımı gerçekleĢtiren firmalarda, tekrarlanan 

iĢ kalemleri, sürekli kullanılan teknolojiler vb., özellikler söz konusu olduğundan, 

tasarım yönetiminin getireceği maliyet kazançlarından büyük oranda fayda 

sağlanması bu yolla, ihalelerde maliyete dayalı rekabet üstünlüğünün ele geçirilmesi 

mümkün olabilir. 

Spekülatif konut üreticileri üretim faaliyetleri ve teknolojilerinde maliyeti azaltarak 

kaliteyi arttıracak maliyete dayalı rekabet stratejilerini uygulayabilirler. Bu çerçevede, 

spekülatif pazarda maliyeti düĢüren tasarım stratejileri firmaya belli bir rekabet gücü 

katacaktır. Ancak, firmanın maliyet tabanlı stratejilerinin rakiplerince kolaylıkla taklit 

edilebileceği ve firmanın karlılığının uzun vadede korunamayacağı gibi tehlikeler, 

söz konusu rekabet avantajının etkisini zamanla azaltabilir. 

Kimliğe yönelik tasarım stratejilerine gelindiğinde ise bu stratejilerin iki baĢlıkta 

toplanabileceği görülür; firma kimliği ve ürün kimliği. Tasarımcı, ürün kimliğinin 

yaratıcısı olmakla birlikte firma kimliğinin Ģekillendirilmesi ve yansıtılmasında da 

etkilidir. Firma ile ürün kimliklerinin tasarlanması birbirinden etkilenen tasarım 

faaliyetleridir. 

Ürün kimliğine yönelik tasarım stratejileri, günümüzde alıcının ürünü iĢlevselliğinden 

öte bir takım anlam ve değerleri yansıtan bir bütün olarak gördüğü inancına dayanır. 

Günümüzde, ürünlerin birbirlerine iĢlevsel açıdan üstünlük sağlamaları oldukça 

güçleĢmiĢtir. Daha önce ġekil 2.5.’de de gösterildiği gibi, alıcı için simgesel anlamlar 

önem kazanmıĢtır. Tasarımın reklam ile olan güç birliği, firma değerleri ile tüketicinin 

benimseyeceği belli bir hayat tarzının yansıtılmasında kimliğe yönelik stratejilerin 

özünü oluĢturur.  Artık ürünler tüketiciye bir hayat tarzı önermeye baĢlamıĢtır. Bu 

noktada tüketicinin inançları, tutkuları, isteklerinin ürün ve ürün kullanıcısının 
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karakteri Ģeklinde yansıtılması önem kazanır. Ürün ve kullanıcı arasında kurulmaya 

çalıĢılan duygusal bağ, bir ürünün pazarı sürükleyebilmesi için gerekli gücü 

sağlayabilir. (Cooper ve Press, 1995) Coca Cola firmasının kullandığı “hayatın tadı” 

sloganı ve reklam filmleri ile içeceğin gündelik hayat  içerisinde doğal ve ayrılmaz bir 

parçamız Ģeklinde sunulması buna en iyi örneklerden biridir. Otomobil firmaları da 

benzer biçimde, sundukları ürünün özelliklerinden çok belli bir hayat görüĢünün 

olmazsa olmazı biçiminde tüketiciye seslenirler. Ürün, artık firmanın kimliğini ve bu 

kimliği oluĢturan değerleri görselleĢtiren, aynı zamanda tüketici kimliğine seslenen 

görsel bir iletiĢim aracı haline gelmiĢtir.  

Firma kimliği, firmanın benimsemiĢ olduğu değerleri yansıtır. Değerler sabit 

içeriklere sahip değillerdir. Bu nedenle, zaman içindeki sosyal, kültürel, ekonomik, 

vb., farklılaĢmalarla bazı değerler yok olurken yeni değerler oluĢabilir. Firma kimliği 

de bu bağlamda sabit olmamalıdır. Ürün ve firma kimliği arasında bulunan direkt 

iliĢki nedeniyle, yeni ürün ve buna bağlı yeni üretim süreçlerine geçilmesi sırasında, 

firma kimliğinin yeniden değerlendirilmesi, gerekiyorsa yeniden yapılandırılması 

Ģarttır. Aynı Ģekilde, ürün kimliğinin firma kimliğini bütünleyen ve firma kimliğinin 

taĢıdığı anlamı kuvvetlendiren taze kan görevini görmesi gerekir. Güncel değerler 

ıĢığında firmanın duruĢunu gösterebilen firma kimliği, baĢarılı bir Ģekilde ürüne ve 

üretim süreçlerine yansıtıldığında tüketicilerde ve çalıĢanlarda bağlılık yaratır. 

ÇalıĢanlarda yaratılan bağlılık verimliliği arttırır, maliyeti düĢürür, iletiĢimi güçlendirir. 

Firma imajının pazara yansıtılması, fiyata dayalı olmayan değerlerin yaratılmasını ve 

bu yolla firmaya rekabet gücü kazandırılması sağlar. (Schmitt ve Simonson,1997)  

Reklam ve pazarlama etkinlikleri ile firma ve ürün kimliği müĢteriye  yansıtılır. Bu 

noktada tasarım, müĢteriye yansıtılmak istenen değerlerin, baĢka bir ifadeyle 

kimliğin nasıl görselleĢtirileceğine ve nasıl sunulacağına dair çok sayıda ve birbiri ile 

iliĢkili problemin çözülmesi aktivitesine karĢılık gelir. Dolayısıyla, kimliğe yönelik 

tasarım stratejilerinin en önemli ayaklarından biri de, müĢteri ve kimlik iliĢkisinin 

tasarlandığı reklam ve pazarlama tasarımıdır. 

Kimliğe yönelik yapı tasarımı stratejileri, mal sahibi firmanın stratejik düzeyde 

yürüttüğü tasarım yönetimi faaliyetleri içerisine girmektedir. Firma bünyesinde ya da 

firma dıĢında yer alan yapı tasarımı grubu, firmanın temel tasarım stratejilerinin 

ıĢığında, kurumsal kimliği yapı tasarımına yansıtarak, kurumsal kimliğin bütünlüğüne 

katkıda bulunur. Standart hale getirilen mekan tasarımları tüketicinin firma imajını 

algılamasını ve benimsemesini sağlar. Bu noktada, standart öğelerin ve renklerin 

söz konusu olduğu banka tasarımları, müĢteri tarafından mekanda kurumsal kimliğin 



 48 

algılanmasının firmalar için önemli hale geliĢine örnek gösterilebilir. Bu geliĢmelerin, 

yapım sektöründe de karĢılık bulduğu ve firmaların kimliğe yönelik çalıĢmalara 

ağırlık verdiği görülür. AĢağıda, bu firmalara bir örnek olarak Koray Kurumsal Kimlik 

ve ġube Yenileme Grubunun yayınladığı tanıtım kitapçığında yer alan, mekanlarda 

kurumsal kimliğin oluĢturulmasının önemini gösteren ġekil 3.2. yer almaktadır. 

 

ġekil 3.2.Mekanlara Kurumsal Kimliğin Yansıtılmasının Faydaları (Koray, 2004) 

Spekülatif inĢaat pazarında ise firma kimliğinin, ürün kimliğinin ve firma imajının 

müĢteriye yansıtılmasında etkili olan ana tasarım etkinliği yapı tasarımıdır. Tasarım 

yönetimi, reklam ve pazarlamaya yönelik stratejilerinin yanında, ürünü ve ürün 

çevresini Ģekillendiren yapı tasarımı aktivitesinin de, firmanın kimliğe yönelik 

stratejilerini ürüne yansıtacak ve onu geliĢtirecek Ģekilde yönetilmesini sağlamalıdır. 

Çünkü, müĢteri ürünü deneyimlerken ürünün ve firmanın benimsediği değerleri 

algılayabilir. Aynı deneyim sırasında, firma ve ürüne bir değer biçer. Reklam ve 

pazarlama faaliyetleri, deneyim öncesinde ve deneyim sürecinde müĢterinin 

yaĢayacaklarını, firma ve ürün kimliğini vurgulayacak ve onu müĢteri için daha 

değerli kılacak etkileri yaratmaya çalıĢır. Bu nedenle yapı tasarımı ve firmanın 

yürütmek durumunda olduğu diğer tasarım faaliyetleri, kimliğe yönelik tasarım 

stratejileri doğrultusunda ve bir bütün halinde ele alınmalıdır. 

Kullanıcıya yönelik tasarım stratejileri ise kalite hedeflerine ulaĢılması olarak 

tanımlanır. Kalite, kullanıcı ihtiyaçlarının anlaĢılması ve bu ihtiyaçlara yönelik en 

verimli çözümlerin oluĢturulması Ģeklinde algılanmaktadır. Bir ürünün kaliteli olarak 

adlandırılabilmesi için tasarım sürecinde, ürün verimliliği, görünüĢü, fiyatı, teslimat 
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biçimi, satıĢ sonrası hizmetleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Kalite kavramını bir 

rekabet stratejisi haline getirebilmek adına, kullanıcı ihtiyaçlarının karĢılanmasının 

ötesinde, yeni ihtiyaçlar tanımlamak ve bu ihtiyaçların ürüne getirilen ek değerlerden 

çok, ürün iĢlevselliğinin bir parçası olarak algılanmasını sağlamak gerekir. Geleceğe 

yönelik senaryoların hazırlanması ve pazarın ardına takılabileceği ürünlerin 

geliĢtirilmesi ve bu kapsam içerisinde, müĢteri ihtiyaçlarının yanında müĢteri 

memnuniyeti de kullanıcıya yönelik tasarım stratejileri için önemli hale gelmiĢtir. 

(Waslh ve diğerleri, 1992) 

Strateji geliĢtirilmesi sürecinde son kullanıcı ihtiyaçları esas alınır. Kalite kavramı 

stratejik yönetiminin bölünmez bir parçasıdır.  Ürün çeĢitlendirmeleri, pazar 

sınırlarının tekrar tanımlanması, buna bağlı olarak yeni müĢteri profillerinin 

oluĢturulması, pazar boĢluklarının iyi değerlendirilmesi, niĢ pazarların oluĢturulması, 

ileriye dönük senaryolar ile yeni ürün kavramlarının oluĢturulması kullanıcıya yönelik 

tasarım stratejilerinin baĢında sayılabilir.  Kullanıcıya yönelik tasarım stratejilerinde 

modülarite ve esnek üretim gibi kavramlar git gide önem kazanmaktadır. Çünkü bu 

tip ürünler, kullanıcı ihtiyacına göre yeniden kurgulanabilme, ihtiyaç çeĢitliliklerine ve 

değiĢikliklerine cevap verebilme esnekliklerine sahiptir. 

ĠnĢaat pazarlarında kullanıcıya yönelik tasarım stratejilerine çok sayıda örnek 

sayılabilir. SözleĢmeli pazarda üretim süreci zaten birebir müĢterinin belirlediği 

kriterlerle yapılandırılır. Bu nedenle yapı tasarımı yönetimi, müĢterinin kalite 

ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi amaçlayan ve tamamen o müĢteri için hazırlanan tek 

defalık tasarım faaliyetlerinin yönetilmesini sağlar. Ancak, müĢteri için tanımlanacak 

yeni gereksinimler çerçevesinde oluĢturulan tasarım seçenekleri, müĢteri tarafından 

kabul görmeyebilir. Bu noktada, yapı tasarımı yönetiminin sözleĢmeli pazarda 

kullanıcıya yönelik stratejileri temel aldığı ancak, müĢteri isteklerinin sınırlandırdığı 

bir alanda bu stratejileri geliĢtirme imkanına sahip olduğu söylenebilir. 

Spekülatif pazarda ise müĢteri ihtiyaçları geniĢletilebilir ve yeniden kurgulanabilir. 

SözleĢmeli pazarda mal sahibinin ekstra para ödemek istemediği, kullanıcıya 

yönelik yeni yapı tasarımı ürünleri, spekülatif pazarda yer alan potansiyel müĢteri 

tarafından bir gereklilik olarak algılanabilir. Örneğin az sayıda konut biriminden 

oluĢan bir spekülatif konut üretiminde dahi spor salonları, yüzme havuzu, kulüp 

binası gibi sosyal alanlar, rakip konut üreticilerini geride bırakmak ya da onların 

sunduğu imkanları barındırmak adına yapılandırılmaktadır. Ancak, bir giriĢimci isteği 

ile sözleĢmeli pazar kapsamında oluĢturulan az yoğunluklu konut üretiminde, 

giriĢimci bu sosyal yapı ürünlerine harcama yapmak istemeyebilir. Yapı tasarımı 
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yönetimi, üretim kalitesini arttıracak, müĢterinin ödediği para karĢısında daha fazla 

değere sahip olduğunu hissettirecek tasarım faaliyetlerini yönetmelidir ve bu 

noktada, spekülatif pazarda yer alan firmalar sözleĢmeli pazardakilere göre daha 

fazla potansiyele sahiptirler. 

Yukarıda rekabet avantajı kazandıracak temel tasarım stratejilerinin önemi, inĢaat 

ve imalat sektörlerinin her ikisi için de geçerlilik taĢıyan tasarım yönetimi 

faaliyetlerinin yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Tüm tasarım yönetimi faaliyetleri, bu 

stratejiler düĢünülerek, hedef alınan pazar koĢulları ve katkıda bulunan firmanın 

yeterlilikleri çerçevesinde Ģekillendirilmelidir.  

Bu stratejilerin yanında firmanın yenilik yapmaya yönelik stratejileri de rekabet 

gücünü arttırıcı etkilere sahiptir. Bir firmanın yenilikçilik ve buna bağlı bir tasarım 

kültürüne sahip olması, faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda yönetebilmesi olarak 

açıklanan bu kavram, değiĢik pazar koĢullarında, farklı içerikler ile karĢımıza 

çıkmaktadır. Yeni bir endüstri oluĢtuğunda, temel yeniliklerin oluĢturulmasını 

hedefleyen stratejiler, temel yeniliklerden sonra, ürün tasarımının en verimli hale 

getirilmesini, pazar doygun hale geldiğinde ise ürün ve üretim süreçlerinde 

farklılaĢarak, yeni bir yenilik sürecine dönüĢebilmeyi amaçlar. Bu noktada tasarım 

yönetimi yenilik düzeyinin tespiti ve yönetilmesini de gerçekleĢtirmelidir. (Walsh, 

1992) 

Ürün tasarımı, ürünle ilgili pazar Ģartları, rakiplerin faaliyetleri, teknoloji ve gerekli 

diğer alanlarda bilgileri toplayan, yeni ürünlerin yaratılması süreci için stratejik 

planlamayı geliĢtiren, ürünün kimlik, performans ve üretim süreçleri gibi özelliklerini 

belirleyen bir faaliyettir ve bir firmanın baĢarı formülünde yer alan pazarlama, 

reklam, marka yönetimi gibi etkenler, ürün tasarımı ile etkileĢim içerisindedirler. 

Tasarım faaliyeti bu bağlamda, firma kültürünü yaratan ve firmayı yönlendiren bir 

iĢlevi yüklenmektedir. (Cooper ve Press, 1995) 

Jossiase’ye göre (2001), firma stratejisinin oluĢturulması süreci temelde üç 

aĢamadan meydana gelir. Bunlar, firmanın pazar içerisinde hangi konumda 

olduğunun belirlendiği stratejik analiz, firmanın mevcut durumuna uygun stratejileri 

ve hareket planını hazırladığı stratejik seçim ve son olarak firmanın stratejilerini 

hayata geçirdiği stratejik uygulama adımlarıdır. Stratejik bir yönetim faaliyeti olarak 

tasarım yönetiminin firma stratejisi üzerindeki rolü Tablo 3. 4’de gösterilmektedir. 

Tabloya bakıldığında, firmanın stratejik yönetimi ile tasarım yönetiminin, amaçları 

bakımından dört ana noktada benzerlik gösterdiği görülür. Firmanın vizyonuna ve 
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amaçlarına yönlendirilmesi, firma faaliyetlerini direkt olarak etkilemeleri, firmaların 

pazar içerisinde rekabet gücünü ve karlılığını etkilemeleri, son kullanıcı ihtiyaçları 

doğrultusunda oluĢturulmaları olarak bu ortak noktaları özetleyebiliriz.  

Tablo 3.4. Kurumsal Stratejinin Yönetiminde Stratejik Tasarım Yönetiminin Rolü. 

(Jossiase, 2001) 

 

KATALĠZÖR 

 

 

ANALĠST 

 

STRATEJĠK ANALĠZ 

Tasarım yönetimi firma içerisindeki diğer yönetim 

birimlerini gelecek hakkında düĢünmek ve plan yapmak 

konusunda cesaretlendirmelidir. 

Tasarım yönetimi gelecek hakkında anahtar değerdeki 

görüĢlerinde daha açık olmalarını sağlayarak, zihinsel 

modellerini ve anlam setlerini geliĢtirmelidir. Kurumu ve 

çevreyi sürekli ve algılayıcı bir analizleme sayesinde 

kurumsal stratejinin yeni kavramlarını belirleyecek 

kriterleri ortaya koymalıdır. 

 

 

 

SENTEZLEYEN 

GELĠġTĠRĠCĠ 

 

STRATEJĠK SEÇĠM 

Tasarım yönetimi firmanın geleceğini algılayıĢ Ģeklini, 

firma vizyonuyla uyum içerisinde bulunan ürünlere 

dönüĢtürmelidir. Tasarım yönetimi yaratıcı etkinliğin dıĢa 

vurumunu görselleĢtirebilmelidir. 

Tasarım yönetimi yeni strateji tasarımlarının savunucusu 

olmalıdır. Ürünleri önemli derece geliĢtirebilecek, 

kullanıcılarla iliĢki kuracak becerilere sahip olmalıdır. 

 

 

UYGULAYICI 

 

STRATEJĠNĠN UYGULANMASI 

Bir projenin sonunda, tasarım yönetimi test edilmiĢ 

prototiplerini firma vizyonuyla uyum içerisinde sonlanmıĢ 

bir ürüne dönüĢtürmelidir. Tasarım yönetimi doğal 

becerisi ve deneyimi olan farklı disiplinlerle çalıĢma ve 

onları yönetme becerisini baĢarılı tasarım uygulamaları 

için kullanılmalıdır. 

 

Tasarım stratejilerinin belirlenmesi ve yönetilmesinde ana husus, firmanın rekabet 

gücünü arttırmaya yönelik oluĢturduğu temel stratejileri ile paralellik göstermesi 

gerekliliğidir. Çünkü, firmanın tüm stratejileri firmanın pazarda rekabet gücü 

kazanarak, karını arttırmayı amaçlamaktadır. Chung (1992) tasarım yönetiminin asıl 

görevini, çeĢitli tasarım alternatifleri geliĢtirmek ve firma stratejisine en uygun ve 
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yeterli tasarımı seçmek olarak tanımlar. ġekil 3.3.’de gösterildiği gibi Chung, tasarım 

yönetiminin stratejik değer taĢıyan aktiviteleri dört ana grup halinde özetlemektedir.  

 

ġekil 3.3. Tasarım Yönetiminin Stratejik Değeri. (Chung, 1992) 

Tasarım yönetimi, firmanın genel rekabet stratejilerini destekleyici ve hatta ona yön 

veren bir role sahiptir. Bu nedenle tasarım yönetiminin temel aktivitesi, tasarım 

stratejilerinin formülasyonu ve uygulanması evresinde yürütülecek yaratıcı 

aktivitelerin, amaçlar dahilinde geliĢmesini ve genel stratejiler üzerindeki etkilerini 

yönetmektir. Tasarım yönetimi, firmada bulunan farklı tasarım organizasyonlarının 

tek bir ekip anlayıĢı ve ekip amaçları doğrultusunda çalıĢmalarına imkan tanıyacak 

entegrasyon, koordinasyon ve iletiĢimi sağlayarak, tasarım süreci içinde oluĢan 

değer kayıplarını azaltan, müĢteri için daha kusursuz ürünler üretmeyi sağlayan ve 

bu yolla değer yaratan bir faaliyet alanını da içerir. Aynı çerçevede, tasarım ekibi ile 

tüm üretim ekibi ve hatta müĢteri kitlesi arasında da sembiotik iliĢki kurulması, bir 

yandan tasarım iĢlerinin diğer katılımcılar tarafından anlaĢılmasını ve 

desteklenmesini sağlarken diğer taraftan, tasarımcıların üretim süreçlerini, kullanılan 

teknolojilerin imkanlarını ve tüm üretim koĢullarını anlaması, müĢteri ve pazar ile 

yakın iliĢki halinde olarak onlara yönelik ihtiyaçları kavrayabilmesi, bu yollarla 

yaratıcı aktivitelerini daha sağlam veriler üzerinden yürütebilmesini sağlar. Tasarım 

yönetimi böylece, üretim sürecinde entegrasyon ve bilgi eksikliğinden doğan 

kusurları azaltılmasını ve müĢteri ihtiyaçlarının daha geniĢ çerçevede ele alınmasını 

sağlayarak, müĢteri için daha fazla değer taĢıyan ürünlerin elde edilmesine imkan 

tanır. 

Yukarıda anlatılanları kısaca özetlemek gerekirse, değiĢimin giderek hızlandığı, 

rekabetin küreselleĢtiği, her sektörde arzın talebin çok üstüne çıktığı, müĢterilerin 

gücünü fark ettiği günümüz pazarlarında stratejik planlama ve onun devamı olan 
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stratejik yönetim Ģirketler için vazgeçilemez bir zorunluluk olmuĢtur. Stratejik 

yönetim, rekabet avantajı yaratacak stratejileri bulma ve onları uygulamada değiĢimi 

esas almaya yönelik bir yönetim felsefesi, değiĢimin belirsizliğini bir dünya görüĢü 

olarak benimsemek ve bu değiĢimi fırsat olarak kullanabilmektir. (Ünaldı, 2002) 

Stratejik tasarım yönetimi faaliyetlerinin baĢarısı ise, stratejik düzeyde tasarıma ve 

tasarım yönetimine verilen öneme bağlıdır. Çünkü tasarım yönetimi firma 

stratejilerine etkililik katar ve onları yönlendirebilecek yeni rekabet alanları 

yaratabilir. Tüketici eğilimlerinin oldukça bireysel ve değiĢken olduğu pazarlarda 

firma baĢarısı için engel olarak görülen durumlar, tasarımın yaratıcı gücü ve tasarım 

yönetiminin stratejik seviyede yürütülmesi ile firma için rekabet avantajları haline 

dönüĢebilir. Aynı zamanda, firmalar için tasarım yönetiminin stratejik düzeyde ele 

alınması giderek daha zorunlu duruma gelmektedir. Bölüm 3.2.’de bu zorunluluğu 

doğuran tüketici eğilimleri karĢısında üretilen yeni yönetim yaklaĢımları ele alınarak, 

tasarım yönetiminin stratejik önemini arttıran nedenler geniĢletilecektir.  

3.2. Güncel Yönetim YaklaĢımları ve Tasarım Yönetimi  

Zorlu rekabet Ģartlarının hüküm sürdüğü günümüz pazarlarında görülen yeni tüketim 

eğilimleri, firmaların maliyet ve kaliteye odaklanan mevcut yönetim anlayıĢlarının 

değiĢmesine ve yeni yönetimsel yaklaĢımların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. 

Tüketicilerin ekonomik ve sosyal koĢullarının değiĢmesi ile firmaların baĢarı 

formülleri müĢteri üzerine kurulmaya baĢlamıĢtır. Çünkü, müĢteri giderek daha 

bilinçli, daha seçici olmuĢ ve eskiye nazaran finansal kaynaklara eriĢmesi daha 

kolay hale gelmiĢtir. Dolayısıyla, müĢterinin istediğini elde etme konusunda daha 

istekli davrandığı görülmektedir. MüĢteri hayat kalitesini yükselten, isteklerine tam 

anlamıyla cevap verebilen, kendisi için özelleĢtirilebilen, yaĢam tarzına uygun ve 

duygusal olarak kendine yakın hissettiği ürünlere rağbet etmektedir. Bu durum 

iĢletmecileri, yeni tüketim teorileri kurgulayarak gelecek için firma baĢarısını 

sağlayacak yeni yönetimsel yaklaĢımları geliĢtirmeye itmiĢtir. Bu baĢlık içerisinde, 

tasarım yönetiminin stratejik değerini arttıran yeni yönetimsel yaklaĢımlar, değer, 

müĢteriye göreleĢme ve deneyim baĢlıkları altında, ana hatlarıyla incelenecek ve 

tasarım yönetiminin neden giderek daha önemli hale geldiği sorusuna cevap 

aranacaktır.  
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3.2.1. Değer 

Değer kavramı Karl (1994) tarafından, firma sunularının müĢteri tarafından algılanıĢı 

olarak tanımlanır. Bu kavram, bugün özellikle yalın yönetim ve tam zamanında 

üretim gibi oldukça ilgi uyandıran yönetim felsefelerinin ayrılmaz bir parçası haline 

gelen değer mühendisliğinin özünü oluĢturur.  

Değer mühendisliği en genel anlamıyla, müĢterinin önem verdiği hususlar üzerine 

yoğunlaĢmak, müĢteri için gerekli olmayan fonksiyonlar ve bunun organizasyona 

getirdiği ek yüklerden kurtulmak, böylece müĢterinin algıladığı kaliteyi arttırarak 

maliyetleri düĢürmektir. Ancak, değer mühendisliği tek baĢına var olan bir yönetim 

yaklaĢımı değil, firmaların ürün ve üretim süreçlerini geliĢtirmek adına benimsedikleri 

ana yönetim felsefesine entegre edilmesi gereken bir düĢünce tarzıdır. Dolayısıyla, 

değer anlayıĢının üst yönetimden üretim birimlerine varana dek, tüm 

organizasyonca benimsenmesi ve üretim süreçlerinin ayrılmaz parçası haline 

gelmesi gereklidir. (Koskela ve diğerleri, 1997) 

Değer kavramı, kalite ve maliyet koĢullarının sağlanmasıyla birlikte düĢünülmelidir. 

Bu noktada değer yaratma, tasarım etkinliklerinin özünü oluĢturur. Çünkü, bir ürünün 

kalitesi ve maliyeti tasarım evresinde Ģekillenir. Tasarımcının müĢteri ile iliĢki 

kurması, müĢterinin değer verdiği ürün ve hizmet özelliklerinin, rekabet avantajı 

sağlayacak tasarım stratejilerine dönüĢmesi için bir zorunluluk durumuna gelmiĢtir. 

Üründe bulunması gereken özelliklerin yanında, ürünün etkileyiciliği de müĢteri 

tarafından algılanan kaliteyi ve bu yolla firmanın rekabet gücünü arttırır. Bu nedenle, 

tasarım grubunun müĢterinin ihtiyaçlarını tam olarak anlaması, bu ihtiyaçları 

karĢılayan etkileyici bir ürün geliĢtirmesi gerekir. Tüm bu tasarım faaliyetleri, 

firmanın değer mühendisliği faaliyetlerini daha etkili kılmak böylece, firmanın 

benimsediği rekabet stratejisine katkıda bulunmak amacı ile yürütülür. Ancak, değer 

mühendisliği radikal değiĢimlerden çok, rakiplerin konumlarına göre yenilik ve 

maliyet ayarlamalarını içeren küçük değiĢimleri gerçekleĢtirmektedir (Örnek, 2003). 

Oysa firmalar için rekabetçi konumlarını koruma düĢüncesi, maliyete dayalı firma 

stratejilerinin izlenmesini ve firma için tehdit oluĢturabilecek rakiplerin sayısının 

artmasını beraberinde getirir. Bu tip firmaların pazarda lider konuma geçmeleri 

güçtür. 

Yapı sektörüne bakıldığında, değer mühendisliğinin yukarıdaki anlamıyla algılandığı 

söylenebilir. MüĢterinin belirttiği ihtiyaçların, kalite kriterleri dahilinde, zamanında ve 

düĢük maliyetli olacak biçimde yapı tasarımına dönüĢtürülmesi, yapı tasarımı 
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yönetiminin operasyonel bazda yürüttüğü etkinliklerin amacını oluĢturur. SözleĢmeli 

pazarda, belli bir müĢteriye hizmet edilmesi, onun değer anlayıĢının tasarıma 

yansıtılması için büyük bir avantajdır. Ancak genellikle, maliyete dayalı düĢünce 

tarzıyla hareket eden müĢteri, tasarımda yakalanılması istenen kaliteyi yapım 

evresinde sağlayamama tehlikesiyle karĢılaĢabilir. Ayrıca, seçilen proje teslim 

sistemine göre, tasarım organizasyonunun tüm organizasyonla entegre olarak 

çalıĢabilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Daha önce Bölüm 2.2.1.’de yer alan 

yalın yapı tasarımı yönetiminin açıklamasında da belirtildiği gibi, süreçteki 

entegrasyon sorunları değer kayıplarının baĢlıca nedenidir.  

Spekülatif yapı pazarı açısından düĢünüldüğünde ise, değer anonim bir kullanıcı için 

yaratılmaya çalıĢılmaktadır. Burada yer alan firmalar, kendi organizasyonları 

dahilinde değer mühendisliği etkinliklerini yürütebilir dahası, uzun vadeli 

organizasyonel yapılanmaya giderek, değer yaratımı için gerekli entegrasyonu 

oluĢturabilirler. Spekülatif konut üreticisinin ve tasarım grubunun karĢı karĢıya 

kaldığı baĢlıca sorun ise müĢteri değerinin tanımlanmasıdır. Çünkü müĢteri, üretim 

kararlarının alındığı stratejik düzeyde aktif bir katılımcı olarak değil, firmanın 

ulaĢmak istediği müĢteri profilini yansıtan sanal bir aktör olarak yer alır. Burada, 

müĢteri profilinin çıkarılarak, istek ve ihtiyaçlarının tanımlanılmasında gerçeklik öğesi 

önem kazanır. Pazar araĢtırmaları, müĢteri anketleri gibi çalıĢmalarla ortaya konan 

müĢteri profili ise ortalama ihtiyaçlara cevap veren niteliktedir. Dolayısıyla, yapı 

ürününü alacak her müĢterinin ürüne vereceği değer, bireysel ihtiyaç ve istekleri 

çerçevesinde değiĢkenlik gösterecektir. Spekülatif yapı pazarında da, imalat 

pazarlarında olduğu gibi, bireysel müĢteri kimliği giderek önemli hale gelmekte, bu 

nedenle yönetim felsefelerinde var olan değer anlayıĢı yetersiz kalmaktadır.  

Yukarıda belirtildiği gibi değerin dar çerçevede ele alınması, ürün değerlerinin 

müĢteri gözünde anlamsızlaĢmasına yani değer kayıplarına sebep olabilir. Pine ve 

Gilmore’a (1999) göre, “firmalar katlandığı maliyetlerin değil, ekledikleri değerlerin 

bedelini istemelidirler”. Karl (1994) değeri, firmanın sunularının algılanıĢı biçiminde 

değerlendirmektedir, çünkü firma sunuları, pazar Ģartlarına uyum sağlayacak 

biçimde, mallardan hizmetlere doğru kaymıĢtır. Ona göre artık tüm iĢler “hizmet” 

iĢidir. Günümüzde hizmetin bile önemini yitirdiğine ve deneyim ekonomisine geçiĢin 

güçlü sinyallerine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda Karl değeri, sunulan Ģey ya da 

deneyimden çok, ihtiyaçlarının ne kadar karĢılandığı ya da ürünle yaĢadığı deneyim 

hususlarında müĢterinin düĢünce ve duyguları olarak açıklayarak, değeri dört 

düzeyde inceler. 
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 Temel düzeyde, müĢterinin elde edeceği sunu için gerekli olan değerler 

anlatılmaktadır. Örnek olarak her evde bulunması gereken mekansal 

fonksiyonlar olan mutfak ve banyonun bulunması verilebilir.  

 Beklenen değer düzeyi, müĢterinin sunu için standart olarak gördüğü, firmanın 

ve tüm rakiplerinin sağladığı ortak değerleri ifade eder. Örneğin her müĢteri için 

kaba yapısı bitmiĢ konut benzer değerler çağrıĢtırır. 

 Ġstenen değer düzeyi, rekabetçilerin konumu açısından firma için yaratılması 

zorunlu olmayan ancak, müĢterinin sahip olmaktan hoĢnut olacağı bilgisinden 

hareketle yaratılan değerleri ifade eder. Örneğin bir konutun teslimi sonrasında 

belli aralıklarla bakım hizmetinin sağlanması, müĢteri memnuniyetini yaratan ve 

firmanın rekabet gücüne katkı sağlayan bir yaklaĢımdır. 

 Umulmayan değer düzeyinde ise firmanın rakiplerinden sıyrılarak uzun vadeli 

rekabet gücünü elde etmesini sağlayacak, müĢteri için tamamen yeni olan 

değerler kastedilmektedir. MüĢterinin ihtiyaç ve isteklerinin karĢılanmasının 

ötesinde, müĢteri için yaratılan “sürpriz” değerler, müĢteride bağlılık yaratır. 

Deneyim merkezli ekonomiye geçiĢle değer cephesindeki son düzeyi oluĢturan 

bu değerler, uzun vadeli firma baĢarısının anahtarı olarak görülmektedir. 

Özellikle spekülatif konut pazarında, konutların sosyal çevresi ile birlikte 

düĢünülerek, insanların barınma ile ilgili ihtiyaç ve isteklerinin ötesinde, yaĢam 

kalitesini yükseltecek değerler bütününü sunma eğilimi göze çarpmaktadır.  

Bir firmanın umulmayan değerleri yaratabilmesi için ilk üç değer aĢamasını baĢarıyla 

gerçekleĢtirmesi Ģarttır. MüĢteri için yaratılan temel ve beklenen değerler firmanın, 

rekabetçilerinden çok geri kalmamasını sağlayabilir. Ancak, müĢteri memnuniyeti ve 

müĢteri bağlılığının sağlanması yoluyla uzun vadeli baĢarıyı amaçlayan firmaların, 

istenen ve umulmayan değer düzeylerine eriĢmesi gereklidir. Firmanın müĢteri için 

değer yaratma felsefesi çerçevesinde, değerin tanımlanarak tasarım stratejilerine 

dönüĢtürülmesi, tasarım yönetiminin stratejik düzeyde gerçekleĢtirmesi gereken bir 

etkinliğidir.  

Örnek’e (2003) göre, değer anlayıĢı özellikle tasarım faaliyetlerinin getireceği büyük 

fırsatların yakalanmasını sağlar. Bu anlayıĢın baĢarıya ulaĢması, iĢlevsellik ve 

fonksiyonelliğin yanı sıra, asıl olanın müĢteri memnuniyeti olduğunun anlaĢılmasıyla 

mümkündür. Özellikle inĢaat sektörü ve otomotiv sektöründe, bireysel müĢterinin 

değer anlayıĢının iĢletme baĢarısını doğrudan etkilediğinin altı çizilmektedir.  
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Bugün, baĢlıca ülkelerin kaliteye yönelik stratejilerinin tek bir yöne, müĢteri 

odaklılığına gittiği açıktır. Eğer bir firma müĢteri odaklı stratejiler geliĢtirmeyi 

planlıyorsa, müĢterinin firmayla ortaya koyduğu ortak deneyiminde önem verdiği 

kritik noktalarının ve düĢüncelerinin yer aldığı müĢteri değer modelini, bu değerleri 

gerçekleĢtirebilecek ve geliĢtirebilecek firma organizasyonunu kurması gerekir. 

(Karl, 2004)  

Değeri yaratan ve değer kayıplarını önleyen ana faaliyet tasarım etkinliğidir. 

Dolayısıyla tasarım yönetimi, müĢteri ile iliĢkilerin kurulmasını, değerlerin 

tanımlanmasını, yeni değerlerin oluĢturulmasını ve değer kayıplarının azaltılmasını 

sağlayarak, firmanın rekabet gücüne en üst seviyede katkıda bulunur ve firmayı 

yönlendirir. Bu nedenle stratejik düzeydeki değer yaklaĢımlarında tasarımın yaratıcı 

gücünden ve tasarım yönetiminin, bunu firma amaçlarına hizmet edecek biçimde 

yönlendirme becerisinden yararlanılması gerekir. ĠnĢaat sektöründe ise, özellikle 

spekülatif konut pazarında bu tip eğilimler görülmeye baĢlanmıĢtır. Değer 

yaklaĢımının spekülatif konut pazarındaki etkileri 4. Bölüm’de incelenmektedir. 

3.2.2. MüĢteriye GöreleĢme 

Ekonomik ve teknolojik güçlerin etkisinde dün nasıl standardizasyon çağı 

yaĢandıysa, bugün de yine aynı güçler müĢteriye göreleĢme kavramını gündeme 

getirmiĢlerdir. Yeni teknolojik geliĢmeler, artan rekabet ve daha çok hissedilen 

tüketici faktörü müĢteriye göreleĢme çağını baĢlatmakta, bu etkiler ıĢığında 

geliĢtirilen stratejileri uygulayan firmalar, belki de geleceğin sıradanlıklarını 

oluĢturacak farklı beklentilere cevap veren modelleri ile dikkat çekmektedirler. 

(Lampel ve Mintzberg, 1996) 

MüĢterinin isteği, tam olarak elde etmeyi arzuladığı ürün ya da hizmete ulaĢmaktır. 

Bu nedenle firmalar, müĢteriden gelen enformasyonu verimli ve talebe bağlı üretim 

süreçlerine dönüĢtürmeyi, böylece arz zincirini talep zincirine çevirmeyi 

amaçlamaktadırlar. Günümüz rekabet ortamında, fiyat dengeleri bozulmadan ürünü 

müĢteriye göreleĢtirme zorunluluğu, “seri müşteriye göreleştirme (mass 

customization)” kavramını doğurmuĢtur. Seri müĢteriye göreleĢtirme stratejilerini 

benimseyen firma, mal ve hizmetlerin modüler hale getirildiği modüler sistemler 

oluĢturulmalıdır. Bu sistem, modüler parçalardan oluĢan bileĢen seti ve bu modülleri 

bir araya getirecek olan bağlantılardan oluĢur. (Pine ve Gilmore, 1999) 
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Modüler parçalar, birbiri ile uyumlu bağlantı sistemleri ile müĢteri isteğine göre çok 

farklı biçimlerde bir araya getirilebilir, ek fonksiyonları içerebilir ve müĢterinin 

ilerleyen zaman içerisinde ürünü yeniden yapılandırmasına imkan tanıyabilir. 

Üstelik, seri üretimin getirdiği maliyet ve kalite faydalarından vazgeçilmek 

zorunluluğu yoktur. Seri müĢteriye göreleĢmede, standardizasyon düzeyi ve 

esneklik kavramı öne çıkar. 

Tasarım yönetimi, Ģirketin müĢteriye göreleĢme stratejileri kapsamında, müĢteri 

tercihlerinin devreye gireceği modül düzeyini belirlemelidir. Diğer bir değiĢle, üretim 

sürecindeki ayrılma noktasına (decoupling point) karar verilmelidir. Hangi noktada 

kararlar müĢteriye bırakılacaktır ve hangi nokta firma çıkarları için en karlı niteliktedir 

vb., sorularının cevaplanması ve hayata geçirilmesi, tasarım etkinliklerinin içeriğini 

değiĢtirir. Örneğin bir toplu konut üretiminde, mekan tanımları yapılmıĢ ve müĢteriye 

iç mekan bölünmeleri konusunda esneklik getirilmiĢ olabilir, ya da mekanın 

geniĢletilebileceği modül ölçüleri tanımlanarak, kendi konut büyüklüğüne, kat 

sayısına karar vermesine olanak tanınabilir. Tüm bu kararlar, firmanın karlılığı, 

tasarım ve üretim olanakları çerçevesinde değerlendirilir.  

Seçeneklerin herkese göre çeĢitlenebilmesi, alıcının çok sayıda birleĢim seçeneği 

içerisinde boğularak kafasının karıĢmasına ve son üründen memnun kalmamasına 

da neden olabilir. Bu noktada Pine ve Gilmore (1999), tasarım etkinliğinin 

gerçekleĢtirmesi gereken iki stratejik noktaya değinir; tasarım aracı ve tasarlanmış 

etkileşim. Tasarım aracı, alıcının ihtiyaçlarını firma kapasiteleri ile çakıĢtırarak 

istenen seri müĢteriye göreleĢmeyi sağlayacak ürünleri yaratır. TasarlanmıĢ 

etkileĢim ise firmanın sunduğu modül setlerinden, müĢterinin ihtiyaç ve isteklerine 

cevap verecek ürünü elde etmesi için müĢterinin, tasarımcı ile birlikte deneyimlediği 

üretim sürecidir. Dolayısıyla tasarım yönetimi, modüler sistemin tanımlayıcısı olan, 

müĢteri ile birebir iliĢki kurarak ona yönelik ürünü oluĢturan, müĢteriye bir üretim 

deneyimi hazırlayan yaratıcı tasarım faaliyetlerini, stratejik düzeyden operasyonel 

düzeye kadar bir bütün içerisinde entegre etmeli ve yönetmelidir. Tasarım yönetimi 

faaliyetlerinin baĢarısı firmanın baĢarısı için öncelikli koĢuldur. Aksi taktirde, 

müĢterinin istediği ürünü tam olarak elde edemeyeceği, dolayısıyla müĢteriye 

göreleĢme stratejileri ile bireysel müĢteri tatmininin sağlanamayacağı ve uzun vadeli 

müĢteri bağlılığının elde edilemeyeceği açıktır.  

Özetle, yeni bilgi ve üretim teknolojileri ile parti üretim ve seri üretim arasındaki 

sınırlar belirsizleĢmekte, saf standardizasyonun yerini müĢteriye göre 

standardizasyon kavramı almaktadır. Tüketicilerin, oldukça esnek olabilen geniĢ 
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seçenekler karĢısında orta karar yapı sergileyemeyecekleri noktalara gelinmektedir. 

(Lampel ve Mintzberg, 1996) Yaratıcı tasarım faaliyetleri bu noktada, hem müĢteri 

hem de firma için yol göstericiliği üstlenir. Böylesi önem taĢıyan bir etkinlik alanının 

yönetilmemesi, firma baĢarısının Ģansa bırakılması demektir. 

Bugün, özellikle endüstrileĢmiĢ konut pazarında görülen seri müĢteriye göreleĢmede 

tasarım yönetiminin önemi, yukarıda belirtilen noktalara dayanmaktadır. 4. Bölüm’de 

seri müĢteriye göreleĢmeye yönelik yapı tasarımı yönetimi stratejileri, spekülatif 

konut pazarındaki örnekler çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

3.2.3. Deneyim Ekonomisi 

Firmalar, ürün ve hizmetleri için geliĢtirdikleri değer yaratma ve yenilik çabalarının 

getirdiği rekabet gücünü kaybetmemek adına, kar marjlarını düĢürmüĢler ve giderek 

maliyet tabanlı stratejilere yoğunlaĢmaya baĢlamıĢlardır. Teknolojik imkanların 

geniĢlemesi, malların ve hizmetlerin kolay ulaĢılabilir oluĢu tüketim hızını arttırmıĢ ve 

ürün ya da hizmet için yeni sayılan değerler çok çabuk sıradanlığa dönüĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bu durum karĢısında iĢletmeciler, müĢteri için değer yaratan ve uzun 

vadeli baĢarıyı sağlayacak stratejileri geliĢtirmeye baĢlamıĢlardır. MüĢteri için 

bireysel değer yaratma fikri ve bu fikrin ekonomik açıdan verimli kılınabilmesi için 

ileri sürülen seri müĢteriye göreleĢme, bireysel müĢteriyi firma stratejilerinin odağına 

yerleĢtiren yaklaĢımlar olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde bireysel müĢterinin 

ilgisini çekebilmek, firma baĢarısının anahtar noktası haline gelmiĢtir. Tüm bu 

iĢaretler ve geliĢmeler bazı iĢletmeciler tarafından deneyim ekonomisine geçiĢin 

alametleri olarak görülmektedir. 

Deneyim ekonomisi en genel anlamda, firmanın bir mal ya da hizmet değil müĢteri, 

ürün ve firma üçgeninde, birlikte yaĢanacak bir deneyim sunmaları gerektiğine 

dayanır. Mal ve hizmetlerin çabuk tüketilir oluĢunun baĢlıca nedeni, tüm 

müĢterilerde benzer izlenimler bırakmaları ve akılda kalıcı olamamalarıdır. Oysa, 

deneyim bireyseldir. Bir firmanın tasarladığı deneyim ortamında yer alan müĢterilerin 

hepsi farklı bir deneyimi tadacaklardır. Bu noktada, eski ekonomik sunular 

(mal/hizmet) müĢterinin eriĢebileceği mesafelerdeki değerleri anlatırken, deneyimler 

kiĢisel değerler yaratarak, müĢteri için içsel nitelikteki sunulardır. Böylesi bir sunu 

taklit edilemez, çünkü deneyim bireysel müĢteri merkezli ve tek defalıktır. (Pine ve 

Gilmore, 1999) 
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Prahalad ve Ramaswamy’ e (2003) göre deneyim ekonomisinde değer, belli bir 

müĢteri için, belli bir zaman aralığında, tasarlanmıĢ bir mekan ve olay çerçevesinde, 

müĢteri tarafından deneyimlenerek oluĢur. Bu nedenle, deneyim stratejileri 

hazırlanırken bireysel müĢterilere odaklanılmalı ve tüketici kitlesiyle birebir iliĢki 

kurulmalıdır. Deneyimin yaĢanacağı mekan, ürün mekanından farklı biçimde, 

olaylarla baĢlar. Deneyim mekanı ġekil 3.4.’de gösterilmektedir. 

 

ġekil 3.4. Deneyim Mekanı. (Prahalad ve Ramaswamy, 2003) 

Firmalar baĢarılı bir deneyim sunumunu elde etmek için ne yapmalıdırlar? Pine ve 

Gilmore’a (2003) göre, öncelikle firmanın tasarım grubundan iĢe baĢlanmalıdır. 

Tasarım grubu genellikle ürün tasarımına yoğunlaĢmaktadır. Eğer tasarımcı ürünün 

çalıĢma mekanizması ve estetiğinden çok, ürünün nasıl kullanılacağına 

yoğunlaĢırsa, odak noktası kullanıcıya kayar ve müĢterinin ürünü kullanması 

durumundaki duygu ve düĢünceleri hedef alınır. Genelde, tasarımcıların doğal bir 

refleks olarak kullanım duygu ve düĢüncelerine hitap etme isteği vardır. Ancak, firma 

yönetim anlayıĢından doğan bazı kısıtlar, tasarımcının ürüne odaklanmasına yol 

açabilir. AraĢtırmacılara göre tasarımcı grubu, firmanın sunusu olan deneyim ve 

deneyim çevresini tasarlamakla yükümlüdür. Deneyim müĢterinin aklında yer 

ediniyor, müĢteri deneyimi yaĢamayı kendi için gerekli görüyor ve bu deneyimin 

onda uyandırdıklarına değer veriyorsa, tasarım baĢarıya ulaĢılmıĢ sayılabilir. Bu 

baĢarı müĢteride, baĢka deneyimleri yaĢamak için istek doğurur. Böylece firmanın 

sunuları, müĢteri hayatının vazgeçilmezleri arasına girerek uzun vadeli müĢteri 

bağlılığını ve firmanın ticari baĢarısını sağlayabilir. Etraflıca düĢünülmemiĢ ve iyi 

tasarlanmamıĢ deneyimler ise müĢteride, mal ve hizmetlere oranla çok daha kötü 

etkiler yaratabilir. Pine ve Gilmore, firmanın içine düĢebileceği bu trajik durumu Ģöyle 

ifade eder: 

“Bir hizmeti deneyime dönüştürmek için kötü hizmet verin. Çünkü en akılda kalıcı 

deneyim, kötü deneyimdir.”  
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ĠnĢaat sektörünün çoğu araĢtırmada ortaya çıkan kötü imajı, bu kötü deneyimlerin 

bir sonucudur. Kötü imaj, inĢaat sektörünün maliyet ve kalite dengesini kuramaması, 

eğitim düzeyi, teknoloji kullanımından, yarattığı çevreyi etkileyen atığa kadar bir çok 

madde içinde değerlendirilmektedir. Kısaca bu kötü imajın, ürünün alıcısı olan mal 

sahibi ve toplumun diğer kesimlerinde, inĢaat hizmetinin yarattığı tatminsizlikten 

doğduğu söylenebilir.  

Diğer taraftan sözleĢmeli inĢaat pazarı ele alındığında, deneyim ekonomisi için 

büyük bir potansiyelin var olduğu söylenebilir. Yapı tasarımı grubu müĢteri ile birebir 

iliĢki kurma, onun değerlerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını, imalata göre daha gerçekçi 

biçimde elde etme imkanına sahiptir. Ayrıca, deneyim ekonomisinde hedeflenen 

ürünü kullanma deneyiminin yanı sıra üretim deneyiminin de müĢteri tarafından 

yaĢanabilmesi, inĢaat sektöründe zaten var olan bir durumdur. SözleĢmeli pazarda 

müĢteri, yapı elde etme talebi ile yapım organizasyonuna karar veren ve yapım 

faaliyetlerini baĢlatan kiĢidir. MüĢteri tüm yapım sürecinde karar verici konumdadır 

bu nedenle, üretim sürecinin içinde aktif olarak yer alır ve üretim sürecini 

deneyimler. Diğer bir avantaj ise müĢterinin ürünü kullanmasından öte ürünü 

yaĢamasıdır. Özellikle konut ürünü, kullanıcı ile yaĢayan, onu Ģekillendiren ve 

onunla Ģekillenen emsalsiz ürün özelliklerine sahiptir. Belki, konut dıĢında hiçbir 

ürüne “ev” kadar yaĢam deneyimine dair kapsamlı bir anlam yüklenmemiĢtir. Bu 

nedenlerle tasarımcı grubu ve yapı tasarımı yöneticisi, inĢaat ürününün kalite, süre, 

maliyet kısıtlarını içeren çalıĢma mekanizması ve üretim sürecini kolaylaĢtıracak 

çözümlerle birlikte, ürünü deneyimleyecek kullanıcının hayatına katılacak ve onda 

memnuniyet yaratacak deneyimlere de yoğunlaĢmalıdır.  

Spekülatif pazarda ise imalat sektörüne benzer biçimde, bireysel müĢteri ile iliĢki 

kurularak, deneyimlerin tasarlanması gereklidir. Bu noktada, tasarımcının kullanıcı 

ile birebir iliĢkisinin nasıl kurulacağı, çözülmesi gereken bir problemdir. Ġmalat 

sektöründe de sorunların kaynağını oluĢturan bu problem karĢısında iĢletmeciler, 

seri müĢteriye göreleĢmenin deneyim ekonominin yapı taĢlarını oluĢturacağını ve 

çözüm alanının bu yolla geniĢletilebileceğini savunurlar. Hizmetleri müĢteriye 

göreleĢtirme, hizmetleri deneyime dönüĢtürür. Örneğin, modülariteyi benimsemiĢ 

olan endüstriyel konut üretiminde, müĢterinin katılımı ile müĢteriye göreleĢebilen 

konut üretim süreci, müĢteriye baĢlı baĢına bir deneyim sunar.  

Bir sektörde deneyim ekonomisine gidiĢ izlerini fark eden bir firma, müĢteriye 

göreleĢme ile yeni pazar ortamına güvenle atılabilir. ġekil 3.5.’de müĢteriye 

göreleĢmenin etkisi ile değiĢen ekonomik değer dizisinde de görüldüğü gibi, 
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müĢteriye göreleĢme deneyim ekonomisine geçiĢi ve firmaların rekabet avantajı 

sağlamalarını kolaylaĢtırmıĢtır. ġekil 3.5.’e göre, bir malı müĢteriye göreleĢtirmek, 

firma sunusunu hizmet haline dönüĢtürür. Örneğin ABD’de bir vitamin üreticisi, satıĢ 

noktalarındaki doktorlarca belirlenen, bireysel müĢterilerinin vitamin ihtiyaçlarına 

göre standart ürünlerinden kombine edilmiĢ aylık paketler hazırlayarak satmaktadır. 

Bu, vitamin ürünü üretmekten hizmet üretimine geçiĢtir. Aynı firma, bu hizmetini 

kiĢinin özelliklerine göre egzersiz programları, diyet reçeteleri hazırlayarak müĢteriye 

göreleĢtirmiĢ ve spor salonunu da satıĢ noktalarının bir parçası yapmıĢtır. Böylece, 

hizmetini müĢterinin yaĢayacağı bir deneyime, ürününü de sağlıklı yaĢam 

deneyiminin aracına dönüĢtürmüĢtür.   Bu yolla deneyim ekonomisi içerisinde yer 

edinen firmaların, müĢterilerine karĢı daha ilgili olmakla elde edebileceği, rekabet 

gücü taklit edilemeyecek düzeyde farklılaĢabilen ve sunularına ödenen fiyatın, 

ürünün piyasa değerinin oldukça üstüne çıkabildiği fırsatları yakalaması zor 

olmayacaktır. 

 

ġekil 3.5. Ekonomik Değer Dizisi. (Pine ve Gilmore, 1999) 

Pine ve Gilmore’a (1999) göre, deneyim ekonomisini kabul eden ve burada rekabet 

gücü kazanmak isteyen firmaların izleyebileceği beĢ temel strateji tanımlanabilir. 

Bunlar; 

 Malları deneyimsel bir marka içinde sunmak 

 Tüketicinin deneyime iliĢkin ihtiyaç duyacağı mallar üretmek 

 Mallara duyumsal unsur katmak 

 Malı nadir hale getirmek 

 Ürün kulubü kurmak 
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 Üretim deneyimlerini sahnelemek 

Tüketicinin malı alması ve kullanması sırasında yaĢadıkları deneyimlerin akılda 

kalıcılığını, firmanın deneyim sunusunu vurgulayan bir markayla sunmak, firmaya 

karĢı bir bağlılık geliĢtirir. Buna en iyi örnek olarak Harley-Davidson firması 

verilmektedir. Çünkü tüketiciler, Ģirket logosunu vücutlarına dövme ile iĢletecek 

derecede firmanın deneyim sunularına ve markasına karĢı bağlılık hissetmektedirler.  

Günümüzde, bazı spekülatif konu üreticileri de firmanın pazarda güven ve kaliteyi 

çağrıĢtırması adına markalaĢmaya gitmektedirler. Ancak markalaĢmak, firmanın 

stratejik düzeyde yürüteceği tasarım yönetimi faaliyetlerinin kapsamı, bu stratejilerin 

ne kadar hayata geçirebildiği ve müĢterinin markaya gösterdiği ilginin arttırılması ile 

mümkündür. Bölüm 2.1.’de açıklanan stratejik tasarım yönetimi etkinliklerinin 

gerçekleĢtirilmesi, markalaĢma stratejisinin ön Ģartını oluĢturmaktadır. 

Tüketicinin deneyime iliĢkin ihtiyaç duyacağı mallar üretme stratejisi ise, “olaya hava 

katan” malların üretilerek müĢteri deneyiminin hatırlanmasını sağlamaktır. Örnek 

olarak müĢteri için hazırlanan hatıralık eĢyalar gösterilebilir. Günümüzde pazarlama 

stratejilerinin bir gereği olarak spekülatif pazarında da promosyon unsuruna 

rastlamak mümkündür. Tanıtım ofislerinde verilen küçük hediyeler buna örnek teĢkil 

edebilir. 

Mallara duyumsal unsur katma stratejisi, malları deneyime açık hale getirmek için 

müĢterinin malı kullanımı sırasında etkileneceği duyularının uyarılmasıyla 

oluĢturulur. Örnek olarak, bir makinanın çalıĢma sesi ya da sessizliğinin sağlanması 

verilebilir. Bazı mekanlarda ıĢığın el çırpma hareketine bağlı olarak harekete 

geçmesi, mevsime göre mekan konforunun ayarlanabilmesi vs. inĢaat sektöründe 

karĢılaĢılan ve müĢteri deneyimini iyileĢtirmeye yönelik çalıĢmaları örnekleyebilir. 

Tasarımcıların, kullanıcı deneyimini daha hoĢ hale getirecek, kullanıcı duyularına 

hitap eden ve onu ĢaĢırtan tasarımları sağlaması gereklidir. Bir örnek de gökdelen 

tasarımlarından verilebilir. ÇalıĢanların verimliliğini arttırmak için uğraĢ veren 

psikolojik danıĢmanlar, gökdelenlerde kullanılan ve gün ıĢığının rengini değiĢtirerek, 

çevre algısını yanıltan camların, çalıĢanlarda bunalıma yol açtığına iĢaret 

etmektedir. Bu durum, tasarımcının kullanıcı duyularını önemsemesi ve kullanım 

deneyimini iyileĢtirmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Bir firma malını nadir hale getirerek, müĢteri için  mala sahip olabilmeyi bile bir 

deneyim haline getirebilir. Nadir mallar, sahip olma isteği uyandıracak nitelikte 

tasarlanmalıdır. Bu, malın ikinci el değerini bile arttırabilecek durumları meydana 
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çıkarır. Özellikle araba sektöründe görülen özel üretim mallara, bir el yapımı 

arabanın sadece 10 adet üretilmesi örnek verilebilir. Diğer bir örnek olarak, ĠnĢaat 

sektörünce dünyadaki tek yedi yıldızlı otelin üretilmesi ve bu yolla Dubai’nin turizm 

alanında kazandığı stratejik popülerlik gösterilebilir. 

Ürün kulübü kurma stratejisi, baĢlangıçta alınan ana ürünün yanında müĢteriye, 

kabul ya da reddedebileceği deneyim paketlerinin sunulmasıdır. Ancak bu stratejide 

çok önemli bir noktanın altı çizilmektedir; insanların gerçek ya da sanal deneyim 

mekanlarında bir araya getirilmesi ile aralarındaki etkileĢim düzeyini arttırmak ve 

deneyimlenecek malların insanların iletiĢimi için bir araç haline getirilmesidir. Buna 

en iyi örneklerden biri Nokia’dır. Nokia’ı kullanım deneyimi “connecting people” 

sloganına verilen bir tepki olarak ürünün alınması ile baĢlar, ürün müĢteriye göre 

çeĢitlenebilir ve nihayetinde Nokia kullanıcıları, Club Nokia adı altında, firmanın 

sağladığı sanal ortamda bir araya gelerek farklı deneyimleri yaĢarlar. Bu yolla, 

telefonun müĢteri için değeri düĢse bile, ikinci kez telefon alma tercihini büyük oranla 

firma lehine kullanması sağlanmaktadır. ġekil 3.6.’da Nokia’nın internet sitesinde yer 

alan ve kulübün deneyim iliĢki ağının çeĢitliliğine iĢaret eden çalıĢmalar yer 

almaktadır.  Görüldüğü gibi, bu ürün kulübünde, kullanıcıları firma ile iletiĢime 

geçiren dergi, mobil servisler, internet seçenekleri yer almaktadır. Firma, bu amacını 

“insanları bağlar” sloganı ile vurgulamaktadır. Böylesi bir slogan, insanları iletiĢim 

haline geçirmek adına, firmanın her türlü faaliyet alanında boy gösterebileceğinin bir 

iĢaretidir. 

 

ġekil 3.6. Ürün Kulübüne Bir Örnek; Club Nokia.(www.clubnokia.com.tr) 

Spekülatif konut pazarında da söz konusu kulüp anlayıĢının geliĢtiği görülmektedir. 

Örneğin Soyak firması, konut alımı ile birlikte çok sayıda sosyal aktivite imkanını 
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ücretli ve/veya ücretsiz biçimde kullanıcı deneyimlerine açmaktadır. Bu mekanların 

ortak oluĢu ile firma, kullanıcılarını bir araya getirmektedir. Belli aralıkta çıkardığı 

dergilerle, deneyim sunularının baĢarıya ulaĢması için gerekli kullanıcı ve potansiyel 

alıcı istekliliğini doğurmaya çalıĢmakta, deneyim iliĢki ağlarını geniĢletmeyi 

amaçlamaktadır. Dergisinde, firma faaliyetlerinin yanı sıra sinemadan, geziye, yeme 

içme kültüründen, gece rehberine çok sayıda haber yer almaktadır. Soyak 

sunularının içerisinde yer alanlar, Soyak’ta kulübüne dahil olarak çevrede yer alan 

çok sayıdaki kuruluĢtan daha uygun avantajlarla faydalanabilmektedirler. Örneğin, 

kullanıcılar Soyak sınırları içerisinde olmayan bir sağlık kulübünden indirimli Ģekilde 

faydalanabilmektedirler. Bu gibi düzenlemelerle, deneyim mekanı ve deneyim ağları 

geniĢletilmekte ve sunu daha çok insana, daha farklı yollarla ulaĢtırılabilmektedir. 

Firma tüm bu faaliyetlerini, müĢteri gözünde bir iyi bir inĢaat firması olmaktan çok 

kullanıcı ve firma bütünlüğünün sağlanması yolunda “kulüp” imajını kurmaya 

çalıĢarak yapmaktadır. ġekil 3.7.’de ürün kulübü anlayıĢının spekülatif konut 

pazarında geliĢmeye baĢladığını gösteren, Soyak’ın çalıĢmalarından örnekler yer 

almaktadır. 

 

ġekil 3.7.Ürün Kulübüne Spekülatif Konut Pazarından Bir Örnek ;Soyak 

Üretim deneyimlerini sahneleme stratejisi ise müĢteriyi, malın tasarımı, üretimi, 

paketlemesi gibi süreçlere dahil etmektir. Çünkü müĢteri, malın kendisi kadar üretim 

sürecini de önemser. Bu nedenle çoğu firmanın fabrikalarının yanına müzeler 

yaptırdığı ya da dönem dönem müĢteri gezileri düzenlediği görülür. Örneğin,  

Disneyland’da yaĢanan deneyimin değeri düĢünüldüğünde, deneyim sahneleme 

aktivitesinin önemi ortaya çıkar.  
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SözleĢmeli inĢaat pazarına bakıldığında, yapım faaliyetine baĢlama kararını alan 

müĢterinin, yapı üretimi sürecinin de doğal katılımcısı olduğu görülür. Mal sahibinin 

öncelikle, bilgi seviyesi, istediği binanın karmaĢıklığı vb. özelliklere göre en uygun 

üretim modeline karar vermesi gerekir. Burada seçilen üretim modeline göre üretim 

sürecini yöneten proje yöneticisi, mimar ya da yüklenicinin dikkat etmesi gereken 

husus, müĢteri için iyi bir yapı üretim deneyimi yaratılmasıdır. MüĢterinin zorunlu 

olarak deneyimlediği üretim sürecinin sorunsuzlaĢtırılması adına geliĢtirilen çok 

sayıda yönetim yaklaĢımı mevcuttur. Seçilen üretim modeli ve bu model 

çerçevesinde geliĢtirilen yönetim yaklaĢımı, tasarım yönetiminin içeriğini ve 

etkililiğini belirleyecektir. 

Spekülatif pazarda ise imalat sektöründeki benzer yaklaĢımlar uygulanabilmektedir. 

Örnek yapılar oluĢturulmakta, yapım sürecinde potansiyel müĢterilerin yapım iĢlerini 

belli zamanlarda takip edebileceği geziler düzenlenmekte, hatta bireysel müĢteri ile 

birlikte yapı ürününün bazı özelliklerine karar verilebilmektedir. Eğer yapım 

firmasınca, müĢterinin sürece etkin biçimde entegrasyonu benimsenmiĢse, 

müĢterinin katılım zamanına karar verilmesi gereklidir. Deneyim ekonomisine göre, 

müĢterinin firma faaliyetlerini dıĢarıdan gözlemlemesinin, sürece katılımından daha 

az değer taĢıyan deneyimlerin sunulmasına neden olduğu unutulmamalıdır. 

Deneyim ekonomisine geçiĢle, firmaların deneyim ve deneyim çevresinin 

tasarlanmasına verdikleri stratejik önemin artacağına dair iĢaretler bugünden 

görülmektedir. Bireysel müĢteri değerinin yaratılması, deneyim kalitesinin 

sağlanması ve deneyim maliyetinin kısıtları karĢılamasına yönelik tasarım 

stratejilerinin oluĢturulması, bu stratejilerin firma amaçlarına hizmet etmesinin 

yanında firmanın, tasarım stratejilerini ve tasarımın yaratıcılık gücünü kullanarak 

stratejik yönetim rotasını çizmeye baĢlaması tasarım yönetiminin, özellikle firmanın 

stratejik düzey yönetimindeki öneminin artmaya baĢladığını gösterir. 

3.3. Tasarım Yönetimi ve Rekabet ĠliĢkisinin Değerlendirilmesi 

Yukarıda incelenen temel rekabet stratejileri ve yeni rekabet ortamına yönelik 

yaklaĢımların ıĢığında, ürün temelli ekonomiden hizmet temelli ekonomiye geçiĢin 

çoktan gerçekleĢtiği ve hizmet üretiminde geliĢtirilen stratejilerin etkinliğini 

kaybetmeye baĢladıkları söylenebilir. Bu durum bazı iĢletmeciler tarafından, hizmet 

temelli ekonomiden deneyim ekonomisine geçilmeye baĢlanmasının sonucu olarak 

görülmektedir. Firma, kendi stratejilerini hangi ekonomi çerçevesinde tanımlarsa 
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tanımlasın, pazarda rekabet gücünü arttıran etkili stratejilerin bir noktaya 

odaklanmaya baĢladığı açıktır; bireysel müĢteri.  

Manzini’ye göre tasarım yönetimi, firmanın ürüne yönelik stratejilerini, teknik 

faktörlerden sosyal faktörlere varana kadar geniĢ bir çerçevede ele alarak 

yönlendiren, bu yolla firma stratejisini de tasarlayan yaratıcı tasarım faaliyetlerinin 

yönetilmesidir. Stratejik tasarım olarak ifade edilen bu kavram, firmanın mevcut 

konum ile bulunmak istediği yeri göz önüne alarak, firma amaçları doğrultusunda, 

firmanın tüm faaliyetlerinin tasarımını içeren geniĢ bir içeriğe sahip olmalıdır. (Er, 

2004’den) 

Deneyim ekonomisine geçiĢ, firma stratejilerinin dolayısıyla, tasarım stratejilerinin 

odağını ürünlerden deneyimlere kaydırmıĢtır. Bu nedenle, tasarım etkinliklerinin 

kapsamı ve önemi artmaya baĢlamıĢtır. Er’e (2004) göre, ürün merkezli yenilikten 

deneyim merkezli yeniliğe geçiĢ tasarımcının, insanlar arasındaki iletiĢimin ve 

yaĢam deneyiminin tasarım ile nasıl Ģekillendirileceği sorusuna çözüm aramasını, 

dolayısıyla tasarım yönetiminin yönlendirmesi gereken yeni faaliyet alanlarını 

beraberinde getirir. Tasarım yöneticisi, tasarımcının ürün, ürün çevresi ve ürün 

deneyimini bütüncül bir yaklaĢımla ele almasını, firma organizasyonu ile birlikte 

deneyim analizlerinin yapılmasını ve tasarımcılar tarafından deneyimin yeniden ve 

istenen biçimde kurgulanmasını sağlamalıdır. 

Gerek inĢaat sektöründe gerekse imalat sektöründe, pazardaki rekabet koĢulları ve 

bireyselleĢmenin etkisiyle, tasarım faaliyetleri önem kazanmıĢtır. Ancak bu 

uygulamaların sağlam temellere dayandırılması ve firmaya stratejik değerler 

sağlayabilmesi için sağlanması gereken bir koĢul vardır; bilinç. Pazarın tetiklediği 

durumlar karĢısında acele ve az düĢünülmüĢ  stratejiler üretilmesi, bu stratejilerin 

tasarıma dönüĢtürülmesi sırasında, firmanın tasarımı operasyonel düzeyde ele 

alması gibi yüzeysel yaklaĢımlar sonucunda, ancak kozmetik stratejiler geliĢtirilebilir 

ve uzun vadeli baĢarı sağlanamaz. 

Yapı tasarımını da içeren tasarım yönetimi, hizmet ettiği firma bünyesi içinde, resmi 

olarak ve tüm yönetim düzeylerinde yer almalıdır. Firma baĢarısını doğrudan 

etkileyen, hatta firmayı ticari baĢarıya yönlendirebilen bu yaratıcı faaliyetlerin 

kapsamı, amaçları ve yönetilme biçimi tüm firma organizasyonunca anlaĢılarak 

yönetilmesi sağlanmalıdır. Böylesi bir düzenleme firmada, hem dikey hem yatay 

entegrasyonun sağlanmasını ve entegrasyonun getireceği güçle rekabet gücüne 

daha fazla katkı sağlanmasına yarayacaktır. Dikey entegrasyon firmanın üst 
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yönetiminden iĢçilerine ve üreticilerine varan üretim zincirini kuvvetlendirir. Yatay 

entegrasyonsa, yürütülecek tüm tasarım iĢlerinin ve tasarımcıların 

koordinasyonunun sağlanmasıdır. Doğru tasarım yönetimi, firma-çalıĢan, firma-

müĢteri, tasarımcı-müĢteri ve tasarımcı-üretim organizasyonu iliĢkilerini etkinleĢtirir 

ve katılımcılarda bağlılık duygusu yaratır. Bu bağlılık, firmanın tasarım yönetimi 

katkısı ile üreteceği yenilikçi stratejilerin hayata geçirilmesini ve müĢteri tarafından 

benimsenmesini kolaylaĢtırır. Kısacası  stratejik tasarım yönetimi faaliyeti, firmanın 

içinde bulunduğu ve gelecek rekabet ortamlarına karĢılık yürüttüğü stratejik yönetim 

faaliyetlerinin özünü oluĢturacak kadar önemli hale gelmiĢtir. 

Tasarım yönetiminin öneminin anlaĢılmasının yanı sıra kapsamının da geniĢlediği 

görülmektedir. Firmalar için artık farklı ve yaratıcı çözümlerin rekabet gücü anlamına 

geldiği görülmektedir. Firmalar stratejik yönetim faaliyetlerini yaratıcı etkinliklerini 

geliĢtirecek biçimde kurgulamaya baĢlamıĢlardır. Firmanın yaratıcı gücünün kaynağı 

tasarım grubudur bununla birlikte, iĢletmecilerin yaratıcı düĢünme yeteneklerini 

geliĢtirmeye çabaladıkları ve tasarımcıların sorunlara yaklaĢımlarını, iĢletme 

sorunlarına uygulamaya çalıĢtıkları görülmektedir.  

Er (2004) tüm bu geliĢmeleri Ģöyle özetlemektedir; 

“Önce, tasarımı yönetmek diye başlayan bir süreç var. Daha sonra tasarım 

yönetimine gelinen bir nokta, stratejik tasarımla tasarım yönetimini biraz daha 

geliştiren bir kavramsallaştırma çabası, tasarım liderliği ve en son geliştirilen 

kavramlarda tasarım yoluyla yönetim kavramını getiriyor. Tasarım yoluyla yönetim 

(managing as designing), tasarlar gibi yönetmek işletme eğitiminde, tasarımın bizzat 

dahil edilmesi ve tasarımcıların işletmecilere örnek olmasından söz ediliyor.” 

Günümüzde tasarım, yönetim yaklaĢımlarının içeriğini ve tekniklerini değiĢtirecek 

kadar önem kazanmıĢtır. Ġmalat sektöründe stratejik düzeyde önemini arttıran bu 

kavram, inĢaat sektöründe de üst düzeyde ele alınabilir mi? 4. Bölüm’de bu soru, 

spekülatif konut pazarında rekabet gücü kazanmak isteyen inĢaat firmaları 

kapsamında cevaplanmaya çalıĢılacaktır. 
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4. SPEKÜLATĠF KONUT ÜRETĠMĠNDE EĞĠLĠMLER VE TASARIM YÖNETĠMĠ 

Tasarım yönetiminin imalat sektörü içerisinde özellikle, stratejik düzeydeki öneminin 

artmaya devam ettiği görülmektedir. Yapım sektöründe ise yapılan akademik 

araştırmalar, operasyonel düzeyle sınırlı kalmıştır. Buna karşın, spekülatif konut 

üreticileri, içerisinde bulundukları pazar koşullarındaki değişimler karşısında, rekabet 

avantajı sağlamak için stratejik tasarıma önem vermeye başlamışlardır. Bu bölümde, 

spekülatif konut üreten firmalar için tasarım yönetiminin kapsamı ve önemi, 

pazardaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilecektir.  

Önceki bölümlerin sonucunda görülüyor ki, deneyim ekonomisine geçişin 

başladığını kanıtlayan pazar gelişmeleri karşısında, tasarım yönetiminin imalat ve 

hizmet sektöründeki stratejik önemi giderek artmış ve tasarım yönetimi, firmaların 

stratejilerine yön veren bir uzmanlık alanı olarak, firmanın üst düzey yönetimi 

içerisinde hak ettiği yeri almaya başlamıştır.  

Buna karşın akademik çalışmalarda, yapı tasarımı yönetiminin kapsamı operasyonel 

düzeyde düşünülmüş ve yıllar boyu, yapım süreci içerisindeki tasarım işlerinin 

yönetilmesi anlayışından ileri gidilememiştir. Oysa yapım sektörüne bakıldığında, 

rekabet şartlarının oldukça çetinleşmeye başladığı konut pazarındaki spekülatif 

konut üreticilerinin, tasarım yolu ile ticari avantaj kazanmaya yönelik atılımları dikkat 

çekmektedir. Diğer bir deyişle, spekülatif konut sektöründeki pazar gelişmeleri 

karşısında bir refleks olarak, firmaların stratejik tasarıma verdikleri önem artmıştır. 

Pazarlarda, dolayısıyla firma stratejilerinde değişimlere yol açan, tüketicilerin 

bireysel eğilimleri sonucunda, spekülatif konut üreticilerinin de konut ürününden 

daha öte şeyler sunma gerekliliğini kavramaya başladıkları ve yeni yaşam biçimleri 

tasarlayarak tüketicinin ilgisini çekmeye çalıştıkları görülmektedir.  

Deneyim ekonomisinin getirmeye başladığı rekabet ortamında temel amaç, deneyim 

ve deneyim mekanının tasarlanması yoluyla, deneyime karşı istek duyması 

sağlanan müşterinin, ürünü deneyimi yaşamak ve deneyim mekanındakiler ile ilişki 

kurabilmek için bir araç olarak görmesi ve müşterinin yaşayacağı deneyimlerin 

devamlılığı sağlanarak uzun vadeli başarının elde edilmesidir. Buradan hareketle, 

gelecekteki rekabet gücünü korumak, bu gücü geliştirmek, hatta pazarda öncü bir 

marka olmak isteyen spekülatif konut üreticileri için tasarım yönetiminin stratejik 
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düzeyde ele alınması ve firmanın stratejik yönetim faaliyetlerine katılması 

zorunludur. 

Bu bölümde, deneyim ekonomisine geçiş belirtilerinin arttığı spekülatif konut 

pazarındaki eğilimler karşısında, tasarım yönetiminin spekülatif konut üreticileri için 

taşıdığı stratejik değer belirlenmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede öncelikle, imalat 

sektörü kaynaklı diğer yönetim yaklaşımlarının yapım sektörüne uygulanmasında 

görülen kapsam daralmalarına ya da değişimlere benzer biçimde, “yapı tasarımı 

ürünün imalat ürünlerinden farklılıkları, tasarım yönetiminin stratejik kapsamını 

spekülatif konut üreticileri için değiştirir ya da daraltabilir mi?” sorusuna yanıt 

aranacaktır. Sonrasında, pazarda görülen mevcut eğilimler değerlendirilerek yapı 

tasarımı yönetiminin önemi ortaya konacaktır. Tüm bu tespitler ışığında, yapı 

tasarımı yönetiminin mevcut ve olması gereken yeri tartışılarak bölüm 

sonlandırılacaktır. 

4.1. Ġmalat Ürünü ve Konut 

İmalat üretiminde gelişen teknolojilerin ve yönetim yaklaşımlarının diğer sektörlere 

model oluşturduğu kolaylıkla söylenebilir. Özellikle inşaat sektöründe “imalattan 

öğrenme” yöntemine sıkça başvurulur. Ancak, inşaat sektörünün 

yönetimsel/teknolojik gelişmelere çabuk ayak uyduramadığı durumların “ağır 

kanlılık” olarak algılandığı ve bu yönüyle sektörün sıkça eleştirildiği görülür. İnşaat 

sektöründe yer alanlar ise gelişen yönetimsel yaklaşımlara zor adaptasyon 

sorununun başlıca sebebini, üretim ve ürün farklılıkları olarak göstermektedirler. 

Önceki bölümlerde de değinildiği gibi tasarım yönetimi, yapı tasarımını dolayısıyla, 

inşaat sektörünü de içerecek bir kavramsal çerçeve içerisinde ele alınmaktadır. Bu 

başlık içerisinde, imalat ve konut ürünü karşılaştırılarak, tasarım yönetiminin 

spekülatif konut pazarında uygulanmasında, kapsam değişikliğine uğramasını 

gerektirecek öneme sahip ürün farklılıklarının olup olmadığı sorusu cevaplanmaya 

çalışılacaktır. 

İmalat sektöründe, Henry Ford’un bant üretimi kurgulaması ile seri üretim biçimi 

hızla yayılmaya başlamıştır. Seri üretimin getirdiği avantajların fark edilmesi ABD ve 

Avrupa’daki mimarları, yapımcıları ve imalatçıları, özellikle konutların fabrikalarda 

yapılmasına yönelik fikirler geliştirmeye itmiştir. Bu fikirlerin konut üzerine 

yoğunlaşmasının iki ana nedeni vardır; üretimin belli bir hacimde 

gerçekleştirilebilmesi ve talebin devamlılığı. “Yapı ürünü imalatı” ile öncelikle 

amaçlanan, hasarsızlık ve maliyet azaltımının sağlanmasıdır. Bununla birlikte, yapı 

ürünü ile imalat ürünü arasında çok sayıda fark vardır. Söz konusu farklar 
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geliştirilmek istenen yapı üretim süreçlerini, yapım organizasyonlarını ve yönetimsel 

yaklaşımları etkilemektedir.  

Gann (ve diğerleri, 1996) bu etkileri doğuran konut ve genel anlamda yapı ürününün 

imalat ürününden farklılıklarını şöyle özetler; 

 Daha büyük oluşu, 

 Daha pahalı oluşu, 

 Daha uzun ömürlü oluşu, 

 Daha karmaşık ve çok sayıda bileşenden oluşması, 

 Genellikle mobilize olmayışı, 

 Sahada üretilmesi dolayısıyla yapı ürünün tek defalılık özelliğini barındırması. 

Konut ürününün daha büyük, pahalı ve uzun ömürlü oluşu, tasarım yönetiminin 

operasyonel düzeydeki amaçlarını etkiler. Konutun çok sayıda bileşenden meydana 

gelen karmaşık bir ürün oluşu, tasarım yönetiminin organizasyonel amaçları 

üzerinde rol oynar. Ürünün mobilize olmayışı ve bu nedenle saha üretimi sonucunda 

elde edilmesi ise tek defalılık özellikleri göz önüne alınarak hazırlanan kısa ve uzun 

vadeli stratejik tasarım faaliyetlerini, dolayısıyla tasarım yönetiminin stratejik 

düzeyini etkiler. 

Konut ürününün bir imalat ürününden daha büyük, pahalı ve uzun ömürlü oluşu, 

ürünün tasarımı, üretimi ve satın alınması sırasında maliyet ve kalite kriterlerini daha 

önemli hale getirir. Tüketiciler*, konut ürününü satın alma kararını verirken ürünün 

hem kaliteli hem de fiyatının uygun olmasını arzu ederler. Bu durumda bazı 

spekülatif konut üreticilerinin, müşterinin temel kalite* anlayışlarına cevap veren 

düşük maliyetli konut tasarımlarını hayata geçirerek rakiplerine karşı satış fiyatı 

avantajını edinmeye çalıştıkları görülür. Genellikle bir ya da birkaç tipten oluşan son 

derece standart konut tasarımları ve kalitenin temel düzeyde ele alınışı şeklinde 

kendini gösteren bu yaklaşım, müşteri için ürün fiyatını cazip kılsa bile, müşterinin 

ürünü satın alma kararından vazgeçmesine sebep olabilir. Örneğin, İngiltere’deki  

* Buradaki tüketici ve tüketicinin temel kalite anlayışından kasıt, firmanın konut ürünü için belirlediği 

genelleştirilmiş müşteri profili (gelir düzeyi, yaşam tarzı, vs.) ve bu müşterilerin tümünde ortak olan, 

konuta dair standart ihtiyaçlardır. Örneğin, üst gelir seviyesi için hazırlanan konutta havalandırma 

sistemi standart olarak görülürken, düşük gelirliler için hazırlanan konutlarda gereksiz bulunabilir. 
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spekülatif konut üreticileri aşırı standart ve düşük kaliteli ürün ürettikleri yönünde 

eleştirilmiş, bu nedenle fiyat uygunluğu kriteri olan ve yapım işi ile meşgul olmak 

istemeyen potansiyel müşterilerin ikinci el konut pazarına yöneldikleri gözlenmiştir 

(Cochrane ve Roy, 1999). Konut açığı ve konut talebi olan bir ortamda, müşterilerini 

kaybeden spekülatif konut üreticilerinin, sadece maliyete dayanan kısa vadeli 

stratejilerini terk etmeleri gereği doğmuştur. 

Günümüz pazarlarında, müşterilerin kendilerine sunulan ürünü değerlendirme 

konusunda bilinçlendikleri, aynı şekilde firmaların da, maliyet özelliklerinden başka 

avantajları müşteriye sundukları ve bu farklılıklarını öne çıkaracak biçimde 

müşterinin bilinçlendirilmesini sağlamaya çalıştıkları görülür. Konutun, imalat 

ürününe nazaran müşteriye ve yapımcı firmaya maliyetinin çok daha fazla olması 

yapı tasarımı yönetimini, konutun üretim maliyetinin ve satış fiyatının düşürülerek, 

aynı zamanda firmanın rakiplerinin önüne geçebilmesi için konutun hayat döngüsü 

içerisindeki bakım ve onarım maliyetlerinin de düşünülerek tasarlanmasını 

sağlamaya iter. Örneğin, Yapı Konut’un ürettiği NP12 evlerinde, konutların işletme 

maliyetinin oldukça azaltıldığı, boya istemeyen, tamiratı kolay, uzun ömürlü bir ürün 

geliştirildiği özellikle belirtilerek müşterinin ilgisinin çekilmek istendiği görülür. Firma 

bu yolla, müşterinin fiyat kriterini değiştirmekte, satış fiyatından çok konutun yaşam 

döngüsü içerisindeki maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı kazanmaya 

çalışmaktadır. 

İster imalat sektöründe isterse de spekülatif konut pazarında olsun, maliyete dayalı 

stratejileri benimseyen firma günümüz pazarlarında ayakta kalmak istiyorsa, maliyet 

ve kalite dengesinin kurulmasını, maliyet ve kalite kayıplarına yol açacak tasarım, 

entegrasyon ve bilgi eksikliklerinin giderilmesini, kolay üretime imkan verecek 

tasarımlarla süreçlerin geliştirilmesini, böylece daha ucuza daha kaliteli ürün elde 

edilmesini, aynı zamanda, ürünlerin işletme maliyetlerinin de düşürülmesini 

sağlamalı kısacası, tasarım yönetimine önem vermelidir. Maliyete dayalı stratejiler, 

proje düzeyindeki avantajları uzun dönemde korumayı amaçlar. Bir ürün düşük 

maliyetli üretiliyorsa, onu takip edecek ürünlerin de düşük maliyetli ve kaliteli olarak 

algılanacak biçimde üretilmesi böylece, uzun vadeli rekabet gücünün kazanılması 

amaçlanmalıdır. Bu nedenle, uzun vadeli maliyet liderliğinin yakalanması için proje 

düzeyinde tasarım yönetiminin önemi artar.  

Özellikle inşaat sektöründe maliyet tabanlı eğilimlerin hakimiyetini sürdürdüğü 

düşünüldüğünde, yapı tasarımı yönetiminin maliyet stratejileri üzerindeki geliştirici 

rolü spekülatif konut üreticileri için daha önemli hale gelmelidir. Dolayısıyla ürünlerin 

büyüklük, maliyet ve uzun ömürlülük hususlarındaki farklılaşmaları, spekülatif konut 



 73 

pazarında yapı tasarımı yönetiminin “proje düzeyindeki” kapsamını oluşturan süre, 

bütçe ve kalitenin sağlanmasına yönelik tasarım yönetimi faaliyetlerini daraltan değil, 

aksine önemini artıran etkileri yaratmaktadır.  

Konut ürününü, imalat ürünlerinden ayıran diğer bir özellik ise daha fazla bileşenden 

meydana gelmesi ve daha karmaşık bir yapıya sahip olmasıdır. Ancak bu karmaşık 

yapı, müşteriye göreleşme gibi yeni yaklaşımlarla rekabet için bir engelden çok 

avantaj olarak algılanmaya başlanmıştır. Diğer taraftan, bazı imalat ürünlerinin de 

yapısının oldukça karmaşıklaştığı görülür. Bugünün imalat ürünlerine bakıldığında, 

pek çok özelliği bünyesinde barındıran ürünlerin sayısı oldukça artmış, bu nedenle 

ürün ve sektör sınırlarında bulanıklıklar doğmuştur (Prahalad ve diğerleri, 2003). 

Örneğin, bir fotokopi makinası aynı zamanda tarayıcı ve yazıcıdır. Bir telefon, 

bilgisayar ve fotoğraf makinesidir. Bu nedenle, ürün sadece kendi rekabetçi 

pazarında değil başka pazarlarda da etki yaratmakta ve ürün başarısı başka 

pazarlarda üretilenlerden de etkilenmektedir. Ürünlerin içeriklerindeki genişlemeler 

ve değişimler, yeni uzmanların tasarım grubuna dahil olmasını beraberinde 

getirmiştir. Tasarım yönetiminin gerçekleştirdiği düşey ve yatay entegrasyonun 

sağlanması görevi, tasarım grubunun genişlemesi nedeni ile daha önemli bir hal 

almıştır. Yatay ve düşey entegrasyonun sağlanması, tasarım grubunun kendi 

içerisinde (yatay) ve üst yönetimden, çalışanlara, tedarikçilere, müşterilere varana 

dek tüm firma organizasyonuna (dikey) entegrasyonunun sağlanarak, tasarımcıların 

firma amaçlarını, yeterliliğini ve üretim usullerini, firmanın da tasarım işinin önemini 

kavramasını, koordinasyon, iletişim ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan üretim ve 

ürün sorunlarının böylece üstesinden gelinmesini sağlayan, organizasyonel 

düzeydeki tasarım yönetiminin kapsamını oluşturur.  

Diğer taraftan, konut ürününün bileşen sayısının ve karmaşıklığının artmaya devam 

ettiği söylenebilir. Çünkü, konutun kendi fiziksel bileşenlerinin (duvar, kapı, sıhhi 

tesisat, elektrik tesisatı, vb.) yanı sıra çevresel bileşenlerinin (spor alanları, yeşil 

alanlar, ulaşım bağlantıları, vb.) ve psikolojik bileşenlerinin de (konut ürününün imajı, 

çevresel imaj, yaşam kalitesi algısı, vb.) önem kazandığı görülür. Konut, iç mekana, 

dış mekana, hatta yakın çevreye dair bir çok bileşenin bir araya gelmesi ile oluşan 

bir bütün olarak algılanmaktadır. Bu nedenle spekülatif konut üretiminde tasarım 

grubu, mimarlar ve mühendislerin yanı sıra iç mekan tasarımcıları, peyzaj mimarları, 

aydınlatma tasarımcıları, grafikerler, vb. çok  sayıda uzman tasarımcıyı içerisine 

alarak genişlemektedir. Spekülatif konut üreticilerinin sunmak istedikleri ürünün 

başarısı bu bileşenlerin, dolayısıyla tasarımcıların birbirleri ve tüm firma 

organizasyonu ile uyumlu çalışmasıyla mümkün olabilir. Tasarımcıların ortak amacı, 

konut ürünün bir bütün olarak başarısının sağlanması, yani firma amaçlarına uygun 
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biçimde tasarlanması ve uygulanabilirliğinin sağlanmasıdır. Bu çerçevede 

tasarımcıların, firma amaçlarını iyi anlaması, firmanın teknolojik yeterliliğinin ve 

kısıtlayıcı faktörlerin farkında olması, tedarikçilerden ve müşterilerden gerekli 

bilgileri, zamanında alabileceği iletişim imkanlarına sahip olması gerekir. Bunlara ek 

olarak, firma organizasyonu içerisindeki ya da proje için firma organizasyonuna dahil 

olmuş tasarım uzmanlarının, bir bütünü ortaya koyacak biçimde ve ortak amaç 

etrafında çalışmalarını geliştirmeleri sağlanmalıdır. Diğer bir deyişle, tasarımcıların 

birbirleri ile entegrasyonlarının sağlanması gereklidir. Tasarım yönetiminin 

“organizasyonel düzeydeki” kapsamını oluşturan bu amaçların, yapı tasarımı 

yönetimi için de önemini koruduğu görülür. Yapım sektöründe tasarım 

entegrasyonuna verilen önemin göstergesi, yapı tasarımı yönetimi konusunda 

yapılmış çalışmalarda geliştirilen ve entegrasyon eksikliğinden doğan sorunların 

giderilmesini amaçlayan operasyonel ve bilgi teknolojilerine dayalı araçlardır. Ancak, 

bu çalışmalarda tanımlanan tasarım grubunun, spekülatif konut üreticileri için daha 

geniş bir çerçevede ele alınması gereklidir. Özetle konut ürününün karmaşık yapısı, 

tasarım yönetiminin organizasyonel düzeydeki kapsamını, spekülatif konut üreticileri 

için aynı derecede, belki de daha önemli hale getirmektedir. 

Genellikle yapı ürününün mobilize olmaması, sahaya bağlı bir üretim biçimi ile 

birlikte düşünülür. Konut ürünün yer değiştirememesi, etkili olacağı pazarı, bir imalat 

ürününe göre daha sınırlı kılar. Örneğin, İstanbul’da yapılmış konut ürünü, 

İstanbul’da ev edinmek isteyenlere sunulabilir. Oysa bir imalat ürünü, üretildiği 

mekandan çok farklı yerlerde satılabilir. Konutun yerleşim yeri ile bir bütün olarak 

ürünü oluşturması, pazar sınırlarının her proje için, konut ve yerleşim yeri 

niteliklerine göre yeniden tanımlanmasını gerektirir. Firmanın içinde yer alacağı 

rekabetçi konut pazarı, her proje için değişiklikler arz edebilir. Bu durum, firmayı iki 

zamanlı stratejiler hazırlamaya yönlendirir. İlk olarak, firma elindeki spekülatif konut 

projesinin özellikleri ile belirlenen pazar koşullarında rekabet gücü elde etmeyi ister 

ve kısa vadeli, proje bazlı hedeflerle, proje bazlı stratejilerini oluşturur. İkinci adım 

olarak firma,  pazarda bulunduğu yeri ve olmak istediği yeri tespit ederek, tüm konut 

projelerini yönlendirecek uzun vadeli stratejiler geliştirir. Örneğin A firması kısa 

vadede, gökdelenlerde yaşamayı isteyenler için, şehrin iş merkezinde, yüksek 

standartlara sahip, lüks yaşam vaat eden bir yapı inşa ederek tüketiciler için tercih 

sebebi olmayı amaçlar. Uzun vadede ise A firmasının amacı “yüksek yaşam 

standardı” dendiğinde akla gelen ilk ve tek marka olmaktır. Pazar sınırlarının sürekli 

değişmesi ve konut ürününün sınırlı bir pazarda sunulabilmesi spekülatif konut 

üreticilerinin, uzun vadeli hedeflerine varabilmeleri için kısa vadeli hedeflerine 

ulaşmalarını zorunlu kılar. Bu nedenle, yapı tasarımı yönetimi de kısa ve uzun vadeli 

stratejiler doğrultusunda, bu stratejileri destekleyici ve yönlendirici tasarım 
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stratejilerinin oluşturulmasını sağlamalıdır. Tasarım yönetiminin stratejik düzeydeki 

kapsamı, firma stratejileri bağlamında, firmaya uzun vadeli rekabet gücü katacak 

tasarım stratejilerinin oluşturulmasıdır (Chung, 1992). Bu bağlamda, pazar sınırları 

nasıl tanımlanırsa tanımlansın yapı tasarımı yönetimi, tasarım yönetiminin “stratejik 

düzeydeki” amaçlarını benimsemekle birlikte, kısa vadeli stratejileri de içerecek 

biçimde ele alınmalıdır. 

Ürünün mobilize olmayışının neden olduğu saha üretimleri, yapı ürününün ve üretim 

sürecinin tek defalılık özelliğine sahip olmasını beraberinde getirir. Yapı ürünü, bu 

araştırmada ele alındığı şekliyle konut, proje tipi bir üretimle elde edilir. Proje tipi 

üretim şekli, proje tipi organizasyonlar, proje tipi yönetim anlayışı ve proje tipi ürünü 

doğurur. İmalat sektöründe ise seri üretim koşulları söz konusudur. “Bu farklar 

açısından spekülatif konut üreticileri ele alındığında, tasarım yönetiminin 

kapsamında değişiklikler meydana gelir mi? Diğer bir deyişle, spekülatif konut 

üreticileri için uzun vadeli stratejilerin dolayısıyla, uzun vadeli tasarım stratejilerinin 

hazırlanması mümkün mü?” sorusu da bu çerçevede yanıtlanmalıdır.  

Proje tipi organizasyonlar, belli bir yapı ürününü gerçekleştirmek amacı ile bir araya 

gelmiş çok sayıda katılımcının oluşturduğu, tek defalık yapılanmayı anlatır. 

Spekülatif konut üreticisinin yeni bir konut üretimi söz konusu olduğunda, firma 

bünyesine yeni katılımcıların dahil olduğu ve farklı proje süreçlerinde, farklı alt 

yükleniciler ve tedarikçilerle çalışıldığı görülür. İmalat sektöründe tasarım 

yönetiminin organizasyonel amaçlarına bakıldığında, tasarım stratejilerini 

gerçekleştirecek uygun tasarımcıların bulunması, tasarım grubunun kendi içinde, 

firmanın üst düzey yöneticileri, tedarikçileri, çalışanları ve müşterileri ile 

entegrasyonun sağlanmasıdır. Tasarım stratejileri ise firmanın çekirdek kadrosunda 

yer alan tasarım yöneticisi ve tasarım grubu ile oluşturulmakta, gerekli hallerde 

dışarıdan başka uzman tasarımcı ya da yöneticilerin fikirlerine danışılmaktadır.  

Benzer biçimde, spekülatif konut üreticileri çekirdek kadrolarında yer alan 

tasarımcıların yardımları ile şekillendirdikleri kısa ve uzun vadeli tasarım 

stratejilerine sahip olabilmektedirler. Aynı şekilde firmalar, uzun vadeli tasarım 

stratejileri için firma dışından destek alabilir ya da mevcut tasarım grubunu yeniden 

şekillendirebilirler. Daha önce de belirtildiği gibi, spekülatif konut üreticilerinin uzun 

vadeli stratejilerinin gerçekleştirilmesi için kısa vadeli stratejilerinin başarılabilmesi 

önem kazanır. Bu nedenle, o projeye ait uygun tasarımcı grubunun oluşturulması, 

uygun tedarikçi ve alt yüklenicilerin bulunması gerekir. İmalat sektöründe de, 

örneğin yeni bir ürün serisi geliştirecek firmaların organizasyonlarına yeni 

uzmanların ve tedarikçilerin dahil olduğu görülür. Bunların bir kısmı sadece o ürün 
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serisi için firma ile çalışmaktadırlar. Dışarıdan danışmanlık hizmeti veren endüstriyel 

tasarımcıları, reklam ve pazarlama firmaları veya mühendisler bu uzmanlara örnek 

verilebilir. Bu noktada, katılımcı sayısı ve değişiminin imalata göre daha fazla 

olabildiği konut üretiminde tasarım yönetiminin organizasyonel düzeyde, yatay ve 

düşey entegrasyonun sağlanmasını amaçlayan kapsamı kritik önem taşır.  

Spekülatif konut üreten firmalar için kısa ve uzun vadeli stratejilerin var olabilmesi, 

kısa ve uzun vadeli yönetim anlayışının eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekliliğini 

doğurur. Firmanın uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için benimsediği stratejik 

yönetim anlayışı, proje düzeyinin yönetim anlayışını da etkileyecektir. Örneğin, 

pazarda maliyet lideri olmak isteyen firma, projelerinin yönetilmesinde maliyete 

dayalı yaklaşımları benimseyecektir. Bu durum, imalat firmaları için de aynıdır. 

Yönetim metotlarının, aynı sektörde olan firmalar için bile farklılık arz ettiği 

düşünüldüğünde, her üreticinin kendi stratejileri doğrultusunda bu metotları 

geliştireceği açıktır.  

Tasarım yönetimi açısından bakıldığında, stratejik düzeyde oluşturulan ve birbiri ile 

uyumlu olması gereken kısa ve uzun vadeli tasarım hedefleri, stratejik düzeyde, 

organizasyonel düzeyde ve operasyonel düzeyde gerçekleştirilen yönetimsel 

faaliyetlere yön verir. Dolayısıyla, her projede farklı kriterler önem kazanmaya 

başlasa da, genel yaklaşım olarak tasarım yönetimi faaliyetlerinin amacı aynıdır. 

Yukarıdaki A firması örneğinden hareketle, firmada stratejik düzeyde belirlenen uzun 

ve kısa vadeli hedefler çerçevesinde, yüksek yaşam tarzını yaratacak tasarım 

stratejileri oluşturulur, bu stratejiler tasarım spesifikasyonlarına dönüştürülür, 

organizasyonel düzeyde bunu gerçekleştirebilecek, gerekli ve yetenekli tasarımcı 

grubu kurularak, tüm organizasyona entegrasyonu sağlanır, operasyonel düzeyde 

ise belirlenen kısıtlamalar içerisinde istenen tasarım faaliyetinin gerçekleşmesi 

sağlanır. Bu örnek her iki sektör içinde aynı amaçların olduğunu ve bu amaçların 

içeriğinin yönetim yaklaşımını oluşturacağını anlatır.  

Ürünün tek defalılığı konusunda bazı yeni yaklaşımlar da dikkat çekmektedir. 

Örneğin Koskela (ve diğerleri, 1998), yapı ürünün tek defalılık özelliğini 

standartlaşma, modülarite, prefabrikasyon ve uzun soluklu takımların kurulması ile 

azaltılabilir bir özellik olarak görür. Bu durum, yapının endüstrileşmesi anlamına 

gelir. Daha önce de belirtildiği gibi, yapı imalatı fikri konutla başlamıştır. Gann’ a 

(1996) göre, emek yoğun üretimden endüstrileşmiş konut üretimine giden süreç, 

yapımcıların standartlaşma ve prefabrikasyonun getirdiği mali kazançlar, saha 

imalatının azaltılması, işçiliğin azaltılması ve fabrika üretiminin getirdiği kalite 

garantileri gibi firma için ekonomik değer taşıyan güçlerin etkisinde kalmalarıyla hız 
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kazanmıştır. Standardizasyon ve esneklik arasında istenen dengeyi yakalayabilen 

teknolojilerin gelişimi, sahanın getirdiği zorluklara karşın belli kalitede ve 

çeşitlendirilebilen endüstrileşmiş konutların elde edilmesini sağlamıştır. Müşteriye 

göreleşme kavramının tüm pazarlara son hızla girmesi, tek defalık üretimin 

dezavantaj olarak görüldüğü çağı sonlandırmış, bu üretim biçimini istenen bir hale 

getirmiştir. Ballard ve Howell’e (1998) göre, günümüzde müşteri odaklı üretim 

anlayışının imalat sektöründe hızla yayılması ile firmalar proje tipi üretim 

yaklaşımlarını benimsemeye başlamıştır. İnşaat üretimi ise doğası gereği proje tipi 

bir üretimdir ancak, standardizasyona ve fabrikalarda üretilen uyumlu parçaların 

sahada bir araya getirilmesine imkan veren teknolojilerin gelişmesi ile seri üretimin 

avantajlarından yararlanabilmektedir. Bu noktada, iki ürün ve üretim biçiminin 

birbirlerine yakınlaştıkları söylenebilir.  

Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda, konut ürününün imalat ürününden çoğu 

yönüyle ayrıldığı açıktır. Ancak, çoğu araştırmacı bu farklılıklar üzerinde fazla 

yoğunlaşmanın gelişmeyi engelleyici olabileceğine dikkat çekerler (Gann ve 

diğerleri, 1996). Bazı araştırmacılar da bu farklılıkların abartıldığı görüşündedirler 

(Koskela ve diğerleri, 1998). Yapım endüstrisi için kısıtlayıcı faktörlerden çok 

geliştirici olabilecek alanların belirlenmesi ve araştırılması önemlidir. Bu inançla, 

imalat ve spekülatif konut ürünlerinin karşılaştırılmasında, spekülatif konut üreten 

firmalarda, yapı tasarımı yönetiminin kapsamını daraltan değil, bu kapsamı daha 

önemli kılan yönler öne çıkarılmıştır.  

Özetle bu karşılaştırmada görülmüştür ki, spekülatif konut üretiminde operasyonel, 

organizasyonel ve stratejik düzeyde tasarım yönetiminin kapsamını değiştirecek 

veya bu kapsamı proje düzeyine (operasyonel düzeye) odaklayacak biçimde 

daraltacak bir farklılık bulunmamaktadır. İncelenen farklılıklar ise tasarım 

yönetiminin, spekülatif konut üretiminde uygulanmasını önemli ve zorunlu hale 

getirmektedir. Bu farklılıkların yanı sıra, tasarım yönetiminin spekülatif konut 

pazarındaki stratejik önemini arttıran gelişmelerin varlığı da görülmektedir. Bir 

sonraki başlık altında, bu gelişmeler, üreticilerin tepkileri kapsamında 

değerlendirilerek, spekülatif konut üreticileri için tasarım yönetiminin stratejik önemi 

belirlenmeye çalışılacaktır.  

4.2. Spekülatif Konut Üretiminde Eğilimler ve Tasarım Yönetimi 

Daha önceki bölümleri özetlemek gerekirse, spekülatif konut pazarında tasarım 

yönetiminin stratejik, organizasyonel ve operasyonel düzeylerde ele alınabileceği, 

firmaların maliyete dayalı ve maliyete dayalı olmayan rekabet stratejilerinde tasarım 
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yönetiminin stratejik gücünden faydalanabilecekleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun 

yanında, günümüz spekülatif konut pazarında, imalat pazarlarında hakim olan ve 

tasarım yönetiminin stratejik değerini arttıran yeni tüketici eğilimlerinin de etkileri 

görülmektedir. Yapı tasarım yönetimi konusunda yapılmış akademik çalışmaların 

operasyonel düzeyde yoğunlaşmasına karşın, spekülatif konut üreticileri, rekabet 

gücü kazanma amacıyla, stratejik tasarım anlayışını benimsemeye başlamışlardır. 

Bugünün konut üreticileri ve yapı tasarımcıları, tüketiciye konut ürününü sunmaktan 

öteye giderek, yeni yaşam biçimleri dolayısıyla, yeni deneyimler sunma işine 

soyunmuşlardır. Bu bölümde, geleneksel yaklaşımların ötesine geçen ürün 

anlayışının deneyim ve deneyim mekanına kaymasıyla hızlanan değişimlerin, 

spekülatif konut pazarındaki izlerinin varlığı ve buradan hareketle, tasarım 

yönetiminin spekülatif konut üreticileri için artan stratejik önemi tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 

Konut pazarı, rekabetin geliştirilmesi için elverişli olan, yapım sektörünün alt 

pazarıdır (Gann, 1996). Konut yapımcıları, üretim kalitesi, ürün fiyatı, ürün 

pazarlaması ve müşteri ilişkileri gibi konularda, kısacası ürün ve üretim 

süreçlerindeki belirleyicilerdir. Ayrıca konut üreticileri için belli bir hacimde üretilecek 

ürün, ürünün yer alacağı gayrimenkul pazarı ve bu pazara konut ürünü sunan 

rekabetçiler söz konusudur. Talebin devamlılığının sağlanabilmesi de konut 

üreticisinin, proje bazındaki hedeflerin yanında uzun vadeli hedefler kurgulayarak, 

bu hedeflere ulaşmak için stratejiler belirlemesini gerektirir. Daha önce de 

bahsedildiği gibi, konut üreticilerinin geleneksel eğilimi, maliyete dayalı stratejilerle 

rekabet etmektir. Konut üreticisi, hitap etmek istediği müşteri kitlesinin tamamında 

ortak sayılabilecek ihtiyaçlara yönelmekte, bir anlamda, müşterilerin tümü için 

genelleştirilmiş müşteri profili çıkarılarak, konuta dair ihtiyaçlar temsil edilmektedir. 

Bu “ortalama müşteri’nin” ihtiyaçlarına cevap verecek olan konutun tasarım 

problemi, maliyet ve kalite kısıtları dahilinde çözülmeye çalışılmaktadır. Geleneksel 

olarak nitelendirilebilecek bu yaklaşımla üretilen konutlar müşteriler tarafından, 

standartlaştırılmış ihtiyaçlara cevap veren standart ürünler olarak algılanmaktadırlar. 

Ancak, pazarda görülen müşteri eğilimleri, ekonomik ve sosyal gelişmeler bu 

rekabet stratejilerini değişime zorlamaya başlamıştır. 

Bazı spekülatif konut üreticilerinin, pazarda doygunluğun henüz sağlanamamış 

olmasından faydalandıkları ve konutu standart bir ürün şeklinde sunarak rekabet 

gücü kazanmaya devam ettikleri görülür. Özellikle, maliyete dayalı stratejiler ile 

ortalama müşterinin kalite isteklerine cevap veren, çok sayıda üretilerek maliyeti 

düşürülen konutlar, düşük ve orta gelirli müşterilerin tümüne hitap etmektedir. 

Firmalar, müşteri için taşıdıkları bireysel anlamları değil, toplumsal faydaları öne 
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çıkararak misyonlarını tanımlamaktadır. Ancak bu tip firmalar arasındaki rekabet 

üstünlüğü, sağladığı toplumsal yarardan çok ürün başına düşen fiyat ile 

ölçülmektedir. Ortalama müşterinin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan ürünler, 

bireysel müşterinin memnuniyetini değil, onun bazı istek ve ihtiyaçlarından feragatini 

getirir. Pazardaki düşük ve orta gelirlinin hizmetine sunulan finansal kaynaklar 

güçlendikçe ve pazar doymaya başladıkça, maliyete dayalı rekabeti benimsemiş 

firmaların da, bu stratejilerini gözden geçirmeleri gerekecektir.  

Pazarda geleneksel yaklaşımlarla maliyete dayalı stratejileri izleyen, konut 

üreticilerine örnek olarak Kiptaş verilebilir. Kiptaş internet sitesinde, amaç ve 

hedeflerini şu şekilde tanımlamaktadır:  

“Şehrin tarihi ve doğal yapısını bozmadan, orman ve su havzalarını koruyarak, hızlı 

ve ucuz konutlar üretmek, modern, yaşanabilir mekanlar oluşturmak KİPTAŞ'ın ana 

gayesidir. Bu doğrultuda KİPTAŞ; her gelir grubuna hitap edecek, altyapısı 

çözülmüş, çevresi ve doğasıyla bütünleşmiş, zevkli, yaşanabilir yerleşim birimlerinin 

üretilmesi için alternatif planlar üretmek ve realize etmektedir.” (www.kiptas.com.tr) 

Yukarıdaki hedeflerine paralel olarak, “halkın” ihtiyaç duyacağı her “türlü” teknik ve 

sosyal alt yapıyı oluşturmak, çevre düzenlemeleri ile yeşil alan miktarını korumak, 

gecekondulaşmayı önlemek gibi toplumsal gayeleri de vurgulamaktadır. “Konut 

stoğu oluşturularak, gecekondu bölgelerinin ıslahı için kendi içinde dönen ve sosyal 

patlamaları önleyen bir sistemin kurulmasıyla, zaman içinde gecekondu olgusunun 

hayatımızdan sökülüp atılmasını sağlamak” şeklinde ifade edilen ilkeleri, maliyete 

dayalı stratejilerinin ötesinde taşıdıkları toplumsal sorumluluğa dikkat çekme 

isteğinin bir göstergesidir. Söz konusu toplumsal ifadelerin ana sebebi, firmanın 

sahibi olan yerel yönetimin siyasetteki hedeflerine ulaşma adına yapım 

stratejilerinden faydalanmak istemesidir. Kiptaş, siyasette rekabet gücü kazanmak 

adına hazırlanan yapım hedeflerine ulaşmak için maliyete dayalı stratejilerle konut 

üretimine başlamıştır. Buna bağlı olarak söylemleri, konut ürününe yönelik temel 

ihtiyaçlar, alt yapı ve çevre düzenlemesi gibi her üreticinin gözeteceği hedefler 

üzerine kuruludur. Ayrıca, ISO 9001 kalite güvence belgelerinin varlığını 

vurgulayarak firma, müşterilerine “ucuz ve kaliteli ürün” sunduklarını ispatlamaktadır. 

Kiptaş’ın maliyet düşürmedeki avantajı, çok sayıda konut ürününü kısa zamanda 

sunarak, satış fiyatını oldukça aşağıya çekebilmesidir. Ancak, değişen ve farklılaşan 

bireysel kullanıcı gereksinimleri göz ardı edilerek hazırlanmış yapım stratejileri 

doğrultusunda, “beklenen değerleri” (bknz. Bölüm 3.) karşılayan tasarımlar, 

müşteriye sunulan aşırı standart ürünleri ve müşterinin tam anlamıyla tatmin 
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edilememesini getirmiştir. Şekil 4.1.’de firmanın Başakşehir konutlarını sunma 

biçimine bir örnek yer almaktadır.  

 

ġekil 4.1. Kiptaş Konutlarının Sunulma Biçimine Bir Örnek. (www.kiptas.com.tr) 

Üretim stratejilerinin ve buna bağlı olarak tasarım faaliyetlerinin bu kadar dar 

anlamda ele alınması, firmanın ilerdeki faaliyetlerinde başarısızlık getirebilir. Mevcut 

konutların içinde yaşayanların ihtiyaç ve istekleri karşılanamaz hale geldikçe ve 

ekonomik açıdan kullanıcılar güçlendikçe, kullanıcının bu konutları terk ederek, yeni 

yaşam biçimlerine ayak uydurabilecek konut arayışına girecekleri açıktır. Düşük ve 

orta gelirli, ekonomik açıdan desteklenmeye başlandıkça, müşterinin bireysel 

seçiciliği devreye girecek ve kendini daha çok memnun edecek, bireysel ihtiyaçlarını 

karşılayan konutlara rağbet göstereceklerdir. Bu durumda, firmanın mevcut ve 

potansiyel müşterilerini kaybetme tehlikesi doğacaktır. Çünkü, firma bireysel 

müşteriden fazla feragat beklemekte, bunun karşılığında onu firmaya ve ürünlerine 

bağlayacak değerler üretememektedir. Rekabet şartları zorlaştıkça, bu tip firmaların 

maliyete dayalı stratejilerin, az çeşitlilik ve standart ürün anlamına gelmediğini 

kavramaları, müşteriye göreleşebilen, ucuz üretime imkan veren, aynı zamanda 

uzun vadede başarı getirecek tasarım stratejilerinin geliştirilmesini desteklemeleri 

gerekecektir.  

Müşterinin, fiyat kısıtları ile seçmek durumunda olduğu bu ürünlerin yanında 

firmanın üst gelir grubuna hitap eden ürünleri de vardır. “Geleneksel” tasarım 

anlayışı ile yapılan ve yine aşırı standart tasarımlar olan bu ürünlerin ise satış 

miktarı firmayı memnun etmemiştir. Çünkü, gelir seviyesi arttıkça bireysel müşterinin 
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konut seçiminde “farklılık” arayışının başladığı görülmektedir. Dolayısıyla, hem fiyatı 

yüksek hem de standart tasarımlarla firma başarıyı yakalayamamıştır. Firmanın, son 

projesi olan Yeşil Vadi Konakları’nda ise konut ve çevresine olan yaklaşımının 

değişmeye başladığının bazı simgesel işaretleri görülmektedir. Ancak, firmanın 

sunusunu halen konut ürünü olarak tanımladığı görülmektedir. 

3. Bölüm’de de bahsedildiği gibi, imalat pazarlarında bireysel tüketicinin öneminin 

artırmasıyla, çeşitli biçimlerde müşterinin ilgisini çekecek, onun markaya bağlılık 

hissetmesini sağlayacak üretim stratejileri ile başarı kazanma anlayışının geliştiği 

görülmüştür. Firmalar müşteri odaklı üretim anlayışını hızla benimsemeye 

başlamıştır. Ayrıca rekabet üstünlüğü kazanmak adına, müşteriye yönelik 

umulmayan, “sürpriz” değerler üretmek, bu bağlamda yeniliği ve farklılığı yaratmak 

yaklaşımlarını benimsemişlerdir. Tüketiciyi farklı ve yapılmamış bir ürün ya da 

hizmete sahip olacağına inandırma çabaları, umulmayan değer yaratma 

faaliyetlerinin satış stratejilerine yansıtılmasıdır. Müşteriye göreleşmenin ürünün 

dışına çıkarak değer, farklılık ve yenilikle genişlemesi, müşteriye üründen fazlasının 

sunulmaya başlanması, insanların istedikleri alternatif yaşam biçimlerine 

göndermeler yapan, yaşamlarının içine dahil olarak onlara heyecan katan ürünleri 

tercih etmesi, firmaların stratejilerini ve yönetim anlayışlarını değiştirmiştir. 

Tasarımın, müşteri üzerinde söz konusu etkileri yaratmadaki gücü, rekabet 

stratejilerinde tasarıma yapılan vurguyu arttırmıştır.  

Daha önceki bölümde değinilen hususlardan hareketle şu sonuç çıkarılabilir; 

deneyim ekonomisine gidiş izleri kuvvetlendikçe, firmalar tarafından tasarım ve 

tasarımcı faktörünün önemi algılanmakta ve firma başarısı için tasarımın stratejik 

değeri anlaşılmaktadır. Bu nedenle, eğer bir pazar deneyim ekonomisine doğru 

ilerliyorsa tasarım yönetimi, rekabet gücü kazanmak ve uzun vadeli müşteri sadakati 

ile başarı sağlamak isteyen firmada, stratejik yönetimin bir parçası olmak 

durumundadır. Spekülatif konut pazarında deneyim ekonomisine gidiş izleri mevcut 

mudur? Bu soruya olumlu bir cevap verilebilirse, tasarım faaliyetinin spekülatif konut 

üreticileri için stratejik öneminin arttığı söylenebilir. Eğer bir faaliyetin stratejik önemi 

artıyorsa, bu faaliyetin stratejik düzeyde yönetilmesi gerekliliği doğar. Tasarım 

yönetiminin stratejik önemi, spekülatif konut pazarında deneyim ekonomisine gidiş 

belirtilerinin varlığı ile ispatlanabilir. Bilindiği gibi, müşteriye göreleşme ve müşteri 

için umulamayan değerler yaratma, firmanın deneyim ekonomisine geçişinin en 

güvenli yoludur. Bu nedenle bazı konut üreticilerine ait örneklerden yola çıkarak, 

spekülatif konut pazarında müşteriye göreleşme, müşteri için yaratılan sürpriz 
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değerler, deneyim ve deneyim mekanının tasarımına verilen öneme yönelik ipuçları 

aranacaktır. 

4.2.1. MüĢteriye GöreleĢme 

Spekülatif konut pazarında müşterinin daha önemli hale gelmesi, eskiye nazaran 

yapımcının daha geniş seçenek sunması zorunluluğunu doğurur. (Firth ve 

Zogolovitch, 2004). Cochrane ve Roy’a (1999) göre de, insanların çeşitli nedenlerle 

ev alma davranışlarındaki yeni eğilimler dikkat çekicidir. Ekonomik, sosyal 

değişimler, yaşamsal eğilimler, müşterinin ürün kalitesi ve hizmetlere verdiği önemin 

artması ile konut pazarında yanıtlanması gereken büyük ve farklı talepler 

doğmuştur. Gann da (1996), Japon endüstrileşmiş konut pazarındaki çalışmaları 

sonucunda, çevresel gelişim süreçlerinin önem kazanması ile konut pazarında yeni 

üretim metotları arayışına girildiğini söyler. Bu arayışlar içerisinde yüksek kaliteli, 

seri üretilen ve esnek konut sistemlerinin pazar payının artması, endüstrileşmiş 

konut kavramını öne çıkarmıştır. Bu durum, geçmişte ABD ve Avrupa’daki prefabrik 

konut üretiminde yaşanan kötü tecrübelere ters biçimde, çok sayıda farklı tüketiciye 

hitap edebilen ve tüketici tarafından tercih edilen bir konut üretim tarzı haline 

gelmektedir. 

Konutların tasarımında standartlaşma ve modülerlik kavramının gelişmesi, 

tasarlanan modüllerin, esnek birleşimlere imkan veren, müşteriye göre dönüşebilen 

parçaların prefabrikasyonla fabrikalarda “imal” edilmesi ile konut, endüstrileşmiş bir 

ürün halini almıştır. Saha şartlarının getireceği zorlukları en aza indirgeyen 

endüstrileşmiş konut üretimi, hem üreticilerce hem de tüketicilerce büyük ilgi 

görmektedir. Seri üretimle elde edilen, müşteriye göreleşebilen ve esnek konut 

tasarımları, müşterinin istediğine kavuşmasına, üreticinin ise seri üretim 

avantajlarından faydalanarak, çok çeşitli ürünleri, maliyet sınırları içinde 

sunabilmesine imkan verir. 

Esneklik, seçenekler içerisinden seçim yapabilmek ve/veya bireysel istek ve 

ihtiyaçlarla uyumlu programların planlanabilme özgürlüğü ile birlikte düşünülür. 

Mimaride esneklik, o an ki düzenlemelerin ötesinde, gelecek istek ve ihtiyaçlara 

cevap verebilecek “kapasitenin” yaratılmasıdır. Özellikle konut tasarımlarında 

esneklik, bireysel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, çevresel gelişim ve katılımın 

sağlanması gibi düşüncelerle daha önemli bir hal almıştır. (Hamdi, 1990) Konutun 

sonradan şekillendirilebilir oluşu esneklik kavramını öne çıkarır. Bilindiği gibi, konut 

ürünü, kullanıcılarca , mevcut ya da gelişen ihtiyaçlarına ve zevklerine göre 

değiştirilmektedir. Yapı tasarımının, kullanıcın gelecekteki değişiklik isteklerine uyum 
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sağlayabilecek tasarım elemanlarını öngörmesi, müşterinin ilerdeki memnuniyetinin 

de sağlanabilmesini getirir. 

Esnekliğin sağlanabilmesi için uyumluluk şarttır. Uyum, prefabrikasyon ile elde 

edilen standart yapı bileşenler arasında aranır. Bununla birlikte Hamdi (1990), farklı 

maliyet kriterlerine ve farklı isteklere cevap verebilen “uyumlu” bir esneklikten söz 

edilmesi gerekliliğini savunur. Diğer bir deyişle, uyumluluk hem bileşen hem de 

maliyet alanlarında sağlandığında tam olarak müşteri istekleri gerçekleşebilir ve tam 

esneklikten bahsedilebilir. 

Gann’a (1996) göre, imalat ürünü ve konutta ortak olan, yönetimsel bir karar olarak 

öne çıkan konu, standardizasyon ve esneklik dengesinin kurulmasıdır. Seri üretimin 

getirilerinden faydalanılarak tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına göre ürünün 

pazarlanabilmesinin sağlanmaya çalışıldığı bu ayrılma noktasında, standart alt 

kurgular (bileşenler) kullanılarak bir tasarım platformu oluşturulması ve tasarımda 

optimizasyon teknolojileri ile istenen çeşitliliğin elde edilmesi söz konusudur. Gann, 

esneklik sağlayabilen seri üretim anlayışı ile müşteri isteklerine cevap verebilme 

konusunda, konut yapımcılarını imalatçılardan daha avantajlı görmektedir. Çünkü, 

spekülatif konut pazarında daha sınırlı bir pazar, daha belirgin tüketici kitlesi 

hedeflenir ve müşteri ile ilişki kurma alışkanlığı yapım sektöründe daha gelişmiştir. 

Bu nedenle, müşteri ihtiyaçları ile örtüşen seçeneklerin üretilmesi, imalat sektörüne 

göre daha kolay olabilir. 

Konut yapımcıları için müşteriye göreleşmeyi kolaylaştıran diğer bir faktör ise 

konutun çok sayıda bileşenden oluşmasıdır (Gann, 1996). Konutun sonradan 

şekillendirilebilir ve mevcut şeklinin değiştirilebilir oluşuyla iç mekan tercihlerindeki 

seçeneklerin çokluğu, söz konusu esnekliğin kazanılmasındaki önemli avantajlardır. 

Görüldüğü gibi, konutun çok sayıda bileşenden oluşan karmaşık yapısı, yönetimsel 

bir engel değil bir avantaj olarak kabul görmeye başlamıştır. Konut yapımında 

yönetimi ilgilendiren stratejik karar, ürün farklılaşmalarının başlayacağı ayrılma 

noktasının tayinidir. Firma, tasarımın yaratıcılık gücü ve firma yeterlilikleri 

düşünülerek, tasarım yöneticisinin de katılımıyla bu stratejik kararı almalıdır. 

Seri müşteriye göreleşme, ekonomik olmayan ve çok uzun sürede yapılan konutlar 

yerine, ekonomik, çabuk ve en önemlisi, tam olarak müşterinin istediği gibi 

konutların üretilmesini mümkün kılar. Firma, müşteriye göreleşme stratejisini müşteri 

ile birebir ilişki kurarak, pazar şartlarını analiz ederek, yeni pazar fırsatlarını görerek 

ürün ve hizmet geliştirme anlayışını geliştirecek biçimde hazırlamalıdır. Böylece 

firma stratejilerini hazırlarken, mevcut talep yapısını, bu talepteki değişimleri anlamış 

ve gelecek için daha net hedefler belirlemiş olacak, dolayısıyla stratejilerin 



 84 

gerçekçiliği artacaktır. (Cochrane ve Roy, 1999) Hamdi’ye (1990) göre de, kullanıcı 

araştırmaları, kullanıcı isteklerini gerçekleştirmekten çok, tasarıma yön verecek 

stratejilerin oluşturulması için önem taşır. 

İmalat teknolojilerinin konut yapımına transfer edilmesinde amaç, imalat ürünü gibi 

belli bir hacimde ve bir takım tekrarların söz konusu olduğu konut üretiminde, 

sahada yapılan imalat nedeniyle karşılaşılabilecek problemlerin en aza 

indirgenmesidir. Çoğu araştırmacı yapım firmalarının, özellikle konut üreticilerinin bu 

amaçla, imalat sektöründe oluşan yeni yönetimsel ve teknolojik gelişmeleri 

benimseme ve uygulama konusunda, eskiye nazaran daha hevesli olduklarına işaret 

etmektedir (Gann ve diğerleri, 1996). Buna göre, yapım sektöründe gerek akademik 

bazda gerekse pratikteki uygulamalarda müşteriye göreleşmenin gerekliliğine olan 

inancın arttığı söylenebilir. Dolayısıyla yapım sektöründe, deneyim ekonomisine 

gidişin en kesin ve güvenli yolu olan müşteriye göreleşmenin gerçekleştirilmeye 

başlandığı görülmektedir. 

4.2.2. MüĢteri Ġçin Değer Yaratma 

Yukarıda yer verilen akademik çalışmalardan da anlaşıldığı gibi müşteriye 

göreleşme kavramı, bazı ülkelerin spekülatif konut pazarlarının gündemine 

yerleşmiştir. Bilindiği üzere, bir ürünü müşteriye göreleştirmek, o ürünü müşteri için 

bir deneyime dönüştürmek, dolayısıyla sadece o müşteri için tek defalık bir değer 

yaratmaktır (bknz. Bölüm 3.2.). Çünkü, bireysel müşterinin ihtiyaçları tamamen 

karşılandığı ve müşterinin söz sahibi konumuna geldiği bir üretim biçimi ve ürün, 

müşterinin kafasında o ürüne vereceği değeri benzersiz/tek defalık yapar. Müşteri 

için tek defalık değer yaratmaksa, deneyim ekonomisinin önde gelen amacıdır. Bu 

bağlamda, müşteriye göreleşmenin giderek önem kazandığı spekülatif konut 

pazarında da deneyim ekonomisinin izlerine rastlamak mümkündür. Spekülatif konut 

üreticileri, yeni yaşam önerileri ile müştelerinin karşısına çıkmaya başlamakta, 

deneyim ve deneyim mekanları sunarak, onlarla birlikte kurgulanan süreçler 

geliştirmektedirler.  

Seri müşteriye göreleşme stratejisini etkin biçimde uygulayan spekülatif konut 

üreticilerine Yapı Merkezi örnek verilebilir. Yapı Konut markası ile ürettikleri konutlar, 

seri üretimle elde edilen standart bileşenlerin imalatından sonra, müşteri ile 

kararlaştırılan esnek tasarımlarla sahada monte edilmektedir. (www.ym.com.tr) 

“Yapı Konut, geliştirdiği ev sistemlerinin kalitesini tasarım aşamasında planlamaktadır. 

Gerektiğinde, taşıyıcı malzemelerini Yapı Merkezi Prefabrikasyon kuruluşundan temin 

ederek, kalite uygulamasını ve deprem güvenliğini garanti altına almaktadır.”  
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Yapı Konut, evle sahibi arasında özel bir ilişki olduğuna inanarak esnek modüler mimari 

planlama yapmakta ve tüm yapı fiziği koşullarını sağlayarak bakım ve işletme ekonomisini 

gerçekleştirmektedir. Kısaca, içinde yaşayanları mutlu edecek kolay ve zahmetsizce 

yönetilen yapılar üretmektedir.” (www.ym.com.tr) 

Yapı Konut, temel stratejisini, müşteri ile firma arasında “özel bir ilişki” kurmak, 

müşterinin mutlu olmasını sağlamak, kaliteli ve işletme maliyetleri düşük ürünler 

üretmek üzerine kurmaktadır. Tasarım aşamasının önemini kavramış olan firma, 

hedeflerine varabilmenin ancak, tasarım stratejilerinin üretim stratejilerine uygunluğu 

ile mümkün olacağını vurgulayarak, şirketin genel yönetim felsefesine bu görüşü 

oturtmuş görülmektedir.  Firmanın, tasarım faaliyetlerine verdiği önemin yanında 

tasarımcıların seçimine de özen gösterdiği görülmektedir. Günümüzün önde gelen 

mimarları ile çalışarak özgün konutlar üretmeyi amaçlayan firma, bu yolla ürün 

görünüşüne de önem veren kullanıcıları hedeflemektedir. Yapı Konutun 1997’de 

Mimar Nevzat Sayın ile çalışarak ürettiği “Model Ev” bu yaklaşımın bir sonucudur. 

Yapı Konut bu ürünü şöyle tarifler: 

“Boğaziçi Üniversitesi Yapı Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 

düzenlenen Prefabrike İnşaat Teknolojileri Sempozyumu yarışmasında Prefabrike Villalar 

uygulama alanında birincilik alan Model Ev sadelik ve konforun bir sentezidir. Yapı Merkezi 

Prefabrikasyon ürünleri ile özgün bir mimarinin gerçekleşebileceğinin kanıtı olan Model ev bu 

nedenle yerli yabancı dekorasyon dergilerinin büyük ölçüde ilgisini çekmiştir. Yapı Konut, 

Yapı Merkezi Prefabrikasyon ürünleri ve Yapı Merkezi'nin inşaat birikimi ile 60 günde anahtar 

teslimi ürettiği evde; daha çok konfor, yüksek deprem güvencesi, daha az bakım ve işletme 

gideri sarfedilmesi gibi özellikleri gerçekleştirdi.” 

Yapı Konut’un bu yaklaşımı ucuz, hızlı ve standart konut üretiminin ötesine geçmiş, 

kullanıcıya göre, kaliteli, özgün ürünler ve müşterinin ürünü kullanma evresindeki 

mutluluğu hedeflenmiştir. NP12 Evlerinde ise aynı firmanın müşteri odaklı stratejileri, 

tasarım stratejileri ile desteklenerek , lüks konut kategorisinde endüstrileşmiş konut 

üretimine olan ilginin artması sağlanmıştır. Bu konutlar, tam anlamıyla müşteri için, 

müşteri ile tasarlanan, müşterinin o an ki ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekteki 

ihtiyaçlarını da karşılama kapasitesini barındıran ve müşteriyi tasarım grubunun bir 

parçası yapan üretim stratejileri ile yapılmaktadır. Firma, Şekil 4.2.’de gösterilen bu 

projeyi müşterilere şöyle anlatmaktadır: 

“Yapı Merkezi- Yapı Konut NP12 Evleri’nde; Türkiye’de ilk kez uygulanacak çağdaş bir 

yaklaşımla, temel ilkemiz olan müşteri memnuniyeti kapsamı içinde, konut anlayışını  müşteri 

merkezli, dinamik ve esnek yapılı inşaatla farklı bir boyuta taşıyor. Müşteri Merkezli, Dinamik 

ve Esnek Yapılı İnşaat anlayışı kapsamında, villaların dış görünüşü sabit kalmak koşuluyla;  
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 Her kat için hazırlanmış farklı kat planlarından,  

 Gereksinimlerinize ve yaşam tarzınıza uygun seçenekler sunan plan tipleriyle,  

Kendi yaşam alanınızı kendiniz yaratabilirsiniz !” 

 

ġekil 4.2. YM Konutun NP12 Villaları Sunumuna Bir Örnek. (www.ym.com.tr) 

Firmanın NP12 Evlerinin tanıtımında yer alan “mimari tasarım” bölümündeki ifadeler 

ise şöyledir: 

“NP12 projesi; kentli olma bilincini taşıyan ve seçim yapma özgürlüğünü yaşamayı özleyen 

bireylerin beklentilerini karşılayacak, ortak bir sosyal alanda yer alan eşit büyüklükteki 

konutlarda, herkesin kendi iç dünyasını yansıtabileceği, kişisel tercihlerini 

biçimlendirebileceği seçeneklerin yaratıldığı bir projedir.   

NP12 projesi, yalnızca çeşitliliğe olanak veren mimari tasarımı ile değil, aynı zamanda 

yaşama biçimi seçimini destekleyen yapı kabuğu ve elektrik-mekanik donanımı ile de 

kullanıcısına  esneklik sunmaktadır.” 

Bu ifadeler, müşteriye göreleşmenin spekülatif konut pazarında ne kadar geniş bir 

yelpazede ele alınabilineciğinin bir kanıtıdır. Bu tarifle, deneyim ekonomisinin 

söylemlerine ne kadar yaklaşıldığı da dikkat çekicidir. Yaşamı destekleyen 

tasarımlar söylemi, sununun konut değil bir deneyim mekanı olduğunun bir 

göstergesidir. Her bireyin kendi yaşam biçimini oluşturabileceğini ve bu özgürlüğün 

kendileri tarafından destekleneceğini vurgulayan firma, tasarımı ürün kalıplarının 

dışına, deneyim mekanına kavuşturmuştur.  
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Müşteri ihtiyacını tam olarak karşılama yolunda ilerleyen firma, böylece müşteri için 

tek defalık değerler üretir. Müşterinin konut ürününe sahip olması bile bir deneyime 

dönüştürülür ve bu deneyim müşteriyi yeni yaşama mekanına bağlar.  

Ayrıca bu yaklaşımın Türkiye’de ilk kez uygulanması, firmayı pazarda ve tüketicilerin 

gözünde öne çıkarmaktadır. Deneyim ekonomisinde, firmaların rekabet gücü 

kazanmak adına yürüttükleri faaliyetlerden biri olan malı nadir hale getirme 

düşüncesine NP12 evlerinde rastlanmaktadır. Sadece on iki adet üretilen evlere 

sahip olmak bile müşteri için bir ayrıcalık olarak algılanmaktadır. Firma bu ayrıcalığı 

müşterilerine şöyle yansıtmaktadır: 

“Tarihi Nafiz Paşa Konağı’nın ağaçlarla bezeli bahçesinde,  

Yalnızca 12 adet villa ... 

Siz ve yakınlarınız için, 

Özel yaratılmış bir yaşam biçimi olabilir...” 

Potansiyel müşterilerine, bu konutu edinmeleri halinde ender bir ürüne sahip 

olacaklarını hissettiren firma, daha önce seri üretimin çağrıştırdığı standartlık ve 

benzerlik çizgisinden kendini sıyırmaktadır. Bu noktada firma müşteri profilini, “kentli,  

özgür, yaşadığı dünyaya sorumlu  ve çağdaş kullanıcılılar” olarak tanımlamakta ve bu 

özgürlüklerini kullanabilecekleri mekanlar yaratmaktadır.  

Firmanın, üretim ve tasarım stratejilerinin özetini oluşturan cümle ise spekülatif 

pazarda deneyim mekanının tasarlanması anlayışına öncülük edebilecek niteliktedir, 

“insanlığa mutluluk ortamı yaratmak”. Bu cümlenin karşılığı, insanları mutlu edecek bir 

deneyim mekanının tasarlanması ve hayata geçirilmesidir. Deneyim mekanının 

tasarlanmasında ise konut ürününe, konutun kullanım ve üretim deneyimlerine, 

deneyim mekanında yer alan diğer katılımcılarla kurulacak deneyim ilişkilerine ve 

konut kullanıcısına sunulabilecek diğer deneyimlerin kapasitesine yoğunlaşılmalıdır. 

Bu örnek, firma stratejisi ile tasarım stratejilerinin paralellik gösterdiğinde firma 

amaçlarına uygun, müşteriye göreleşmiş sonuçların gelişebildiğinin bir göstergesidir. 

Ancak, bazı firmalar müşteri odaklılık anlayışını daha dar bir kapsamda ele 

almaktadırlar. Örneğin Yapı Kredi Koray firması, müşteri ile ilişkilerindeki ilkelerini 

şöyle açıklamaktadır: 

“Müşteri memnuniyeti ve bunun da ötesinde müşteri sadakati, gereksinimlerinin doğru 

saptanıp, eksiksiz yerine getirilmesi ile mümkündür. Yapı Kredi Koray, müşteri - satıcı 



 88 

ilişkisinden öte, kalıcı ilişkileri, daha yakın teması ve kişiselleştirilmiş hizmeti benimseyen bir 

müşteri ilişkileri anlayışını hedeflemiştir. Müşterilerle birebir iletişimi ve bu doğrultuda müşteri 

talep ve beklentilerini sistematik bir biçimde çözümlemeyi hedefleyen Müşteri İlişkileri 

Departmanı, satış sözleşmesinin imzalanması aşamasından, teslim öncesi, teslim ve teslim 

sonrası gibi tüm süreçlerde hizmetinizdedir.” 

Burada, bir önceki örnekle benzer biçimde ve deneyim ekonomisi görüşlerine de 

paralel olan, müşteri ile kurulacak ilişkinin önemine değinilmektedir. Ancak, ardından 

gelen açıklamalarda müşteri odaklı hizmetin daha çok teslim sonrası hizmet 

verilmesi veya iç mekandaki malzeme tercihleri olduğu anlaşılmaktadır. Müşteri 

odaklı yaklaşım, bireysel müşteri memnuniyetinin hedeflenmesi, diğer bir deyişle, 

bireysel müşterinin isteği doğrultusunda ürün ve hizmet bütününün sunulmasıdır. 

Oysa, firmanın sunularında müşterinin mekansal ihtiyaçlarına tam uyan, esnek 

tasarımlar yerine çeşitli plan alternatiflerinin sunulduğu görülmektedir. Bilindiği gibi 

çeşitlilik, müşteriye göre üretim anlamına gelmez (Pine ve Diğerleri, 1999). Firmanın 

Evidea konutlarında, söz konusu “müşteri odaklı” yaklaşımı şöyle yansıtmaktadır: 

“70 metrekareden 204 metrekareye değişen her santimetrekaresi ince ince düşünülerek 

tasarlanmış fonksiyonel daireler. 1+1 ve 4+1 arasında değişen, stüdyo, dubleks, bahçeli ya 

da teraslı 15 farklı ünite seçeneği ile Evidea her türlü ihtiyaca cevap veriyor.”                  

(www.ev-idea.com) 

Daha önce de bahsedildiği gibi, müşteri odaklı yaklaşımın gerektirdiği müşteriye 

göreleşme, müşterilerin her türlü ihtiyacını karşılamak değil bireysel müşterinin 

bireysel ihtiyaçlarını, “tam olarak” karşılamak üzerine kuruludur. Bu nedenle, çeşit 

sayısının artırılmasından çok, çeşitlenmeye izin verecek kapasitenin yaratılması 

gereklidir. Ancak, firmanın hayata geçirmekte olduğu projelerde, müşterilerin yaşam 

deneyimlerine değer katmak anlayışının geliştiği başka noktalar görülmektedir. Şekil 

4.3.’de, firmanın deneyim mekanına yönelik söylemlerinin oldukça arttığı, son 

dönem projelerinden Evida’n bir örnek yer almaktadır. 
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ġekil 4.3. Evidea’nın Sunumuna Bir Örnek (www.ev-idea.com) 

Müşteriye göreleşme ve müşteri için değer yaratmanın varlığının yanında, deneyim 

ekonomisine geçiş yolları(bknz. Bölüm 3.2.3) kapsamında değerlendirilebilecek 

spekülatif konut pazarındaki bazı firmaların uygulamalarından örneklerde bir sonraki 

başlık içerisinde ele alınmıştır.  

4.2.3. Deneyim Ekonomisi 

Deneyim ekonomisine gidiş izlerinin aranmasında müşteriye göreleşme kavramının 

getirdiği müşteri odaklılık yaklaşımının yanında diğer önemli nokta, deneyim 

mekanını oluşturan ilişki ağlarına yönelik çalışmaların olup olmadığıdır. Deneyim 

mekanı, bireysel müşteri, üretici, tedarikçi ve diğerleri (müşterinin ulaşmak 

isteyebileceği her türlü bilgi kaynağı) ve bunlar arasındaki ilişkilerden (network) 

oluşur. Bu mekanın sürekliliği, müşterinin ürünü kullanma evresinde yaşayacağı 

deneyimlerin onda memnuniyet yaratmasını, firmanın ilerideki sunularına karşı bir 

istek duymasını ve deneyim mekanına yeni müşterilerin dahil olmasını getirir. 

Firmanın öncelikli görevi, iyi bir deneyim mekanının tasarlanmasını ve deneyim 

mekanının sürekliliğini sağlamaktır. Burada yer alacak her bir tüketici farklı 

deneyimler yaşayacak, dolayısıyla farklı değerler elde edeceklerdir. (Prahalad ve 

Ramaswamy, 2003) 

Araştırmacılar buna bir kalp pili üreticisini örnek vermektedir. Buna göre hastaya 

kalp pili takılmasıyla, onunla ilgili tüm bilgiler kaydedilmektedir. Ülkede yaşayan çok 

sayıda insanın bilgisinin bireysel olarak yer aldığı iletişim ağının bir özelliği de, 

tüketicinin kalbinde görülen bir ritim bozulması halinde, ilgili sağlık servislerine 

hastaların yönlendirilmesinin sağlanarak, evlerinden uzakta olmaları halinde bile 

yaşamsal değer taşıyan deneyimlerini mümkün olan en iyi şekilde atlatmalarını 

sağlanmaktır. Bu sistem firmanın güvenilirliğini artırmakta ve firmayı tüketicinin 
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yaşamının bir parçası haline getirmektedir. Bireysel faydaların yanında, kişilerin 

kendi iletişim ağlarını kullanmalarıyla, firmanın deneyim çevresi de genişlemektedir. 

Deneyim ve deneyim ilişki ağlarının kurulması çabalarına spekülatif pazarda örnek 

göstermek gerekirse, konutun teslimi sonrasında sürdürülen ürün destek çalışmaları 

verilebilir. Artık, hemen hemen her toplu konut projesinde, ürün sonrası hizmet 

veren bir bina işletmesi kurulmaya başlamıştır. Örneğin, İş GYO ve Eczacıbaşı 

ortaklığı ile yapılan Kanyon projesinde bina işletmesi, konut sahiplerine temizlik ve 

güvenlik hizmetleri verilmektedir. Bunun yanında ihtiyaç duyduklarında yönetim ile 

iletişim kurarak sağlık ekiplerini kapılarında bulabilmektedir. Bu, geçmiş 

yaklaşımlarda görülen, müşterinin ile yapımcı firma arasında konutu edinene kadar 

süren ve/veya tüketicinin kurabileceği komşuluk ilişkilerinin çok ötesinde bir iletişim 

ağını vaat eder. Üreticinin sunduğu deneyim mekanında kendisi, müşteri, bazı 

durumlarda işletmeyi üstlenen firma (örneğin, bazı hastane binalarının işletmeleri 

Siemens gibi firmalarca yürütülmektedir), sağlık kuruluşları, yapı malzemesi 

üreticileri, iç mekan tasarımcıları, bahçeli evler için gerekli fidanlıklar, çiçekçiler, 

çilingir hizmeti, temizlik firmaları, sinemalar ya da restoranlara varacak şekilde 

genişletilebilecek, müşteriye ihtiyaç duyduğu her konuda yardım edebilecek ağların 

kurulmasını ve genişletilmesini sağlamalıdır. Deneyim mekanının kalitesi, 

katılımcıların kalitesinin yanında iletişim ağının kalitesini de içerir. Özellikle lüks 

konut sınıfında karşılaşmaya başladığımız bu durum, insanların yaşama mekanı 

seçimleri üzerinde etkili olmaktadır. Çünkü, iletişim ve ulaşılabilirlik, günümüz 

insanının ihtiyaç listesinin üst sıralarında yer almaktadır. Şekil 4.4.’de, Kanyon 

projesine ait bir tanıtım gösterilmektedir (www.kanyon.com.tr). Projeden örnek 

resimlerin yer aldığı internet sitesinin Showroom bölümünde, deneyime yapılan 

vurgunun deneyim ekonomisinin amaçlarına uygunluğu dikkat çekicidir. Örneğin, 

firma müşteri yerine ziyaretçi kelimesini seçmiş, ona konut ürününü değil deneyimi 

yaşatmayı vaat etmiştir. 

 

ġekil 4.4. Kanyon Projesinin Sunumuna Bir Örnek. (www.kanyon.com.tr) 
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Müşterinin deneyim mekanındakilerle iletişiminde bir diğer önemli husus da, 

müşterilerin birbiri ile iletişiminin artırılmasıdır. Pine ve Gilmore (1999) tarafından 

ürün kulübü kurmak olarak nitelendirilen bu yaklaşımda, firmalar sattıkları ana 

ürünlerinin yanı sıra çok sayıda deneyim alternatifini tüketicinin hizmetine sunar. Bir 

kısmı ekstra ödemeler ile edinilebilen bu deneyimler, kullanıcıları bir araya getirerek 

deneyim mekanını canlı ve paylaşılır kılar. Böylece, kullanıcılar bir bütünün bireysel 

parçası olmayı tadarlar. Örnekler arasındaki en az konut grubunu oluşturan NP12 

Evlerinde bile bir kulüp ve bu kulübün içerdiği sosyal aktiviteler söz konusudur. Diğer 

bir örnek ise Yapı Kredi Koray’ın İstanbul İstanbul Evlerinde uygulamak üzere 

geliştirdiği Biz Bize Modeli’dir. Bu modeli firma şöyle tanımlamaktadır: 

 “BizBize modeli, İstanbul İstanbul sakinlerine keyifli bir yaşam ortamı sunmaktadır. BizBize, 

İstanbul İstanbul sakinlerine tatil köyü konforu içinde, çevre temizliğinden catering'e, house 

keeping'den bahçe bakımına, 24 saat teknik servis ve güvenliğe kadar her türlü gereksinime 

yönelik hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerin kapsamı İstanbul İstanbul sakinlerinin önerileri 

dikkate alınarak her geçen gün daha da geliştirilmektedir.  

BizBize Kulüp Binası çatısı altında açık ve kapalı yüzme havuzları, sauna, buhar odası, 

squash, bilardo salonu, restoran ve bar, aerobik ve fitness salonu, tenis kortları, çok amaçlı 

spor alanı ve bir alışveriş birimi bulunmaktadır. Yaşamı kolay ve zevkli hale getiren bu sosyal 

olanaklara ulaşabilen İstanbul İstanbul sakinleri, kent merkezine yakın ancak doğayla iç içe 

yaşamın keyfini çıkarmaktadır.” 

Daha önceki bölümde verilen Soyak örneği de, ürün kulübü kurma anlayışının bir 

göstergesidir. Firma deneyim mekanını kurgularken sosyal aktivite alanlarının 

ötesine geçerek, kullanıcılara ve iletişim ağı içerisinde gördüğü diğer kesimlere 

(mimarlık firmaları, baskı merkezleri, kütüphaneler, vs.,) dağıtılmak üzere süreli bir 

yayın çıkartmaktadır. Bu yayın içerisinde şehirdeki sanat olaylarından gezi 

rehberlerine, Soyak’ta yaşayanların çevresinde yer alan imkanlardan firmanın yeni 

atılımlarına kadar, firmaya ve hayata dair konulara rastlanmaktadır. Ayrıca firma 

yayınlarına son zamanlarda kitapları da ekleyerek, etkinlik alanını dolayısıyla, 

iletişim ağını genişletmektedir. Firmanın iletişim ağını genişletme yolunda izlediği 

diğer bir strateji ise, yerleşim mekanı yakınlarındaki kuruluşlarla iş birliği yaparak, 

kullanıcıları için özel avantajlar sağlanmasıdır. Böylece, Soyak firması ürün kulübü 

sınırlarını ve iletişim ağlarını geliştirmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, müşterinin yaşamını zevkli kılacak 

faaliyetlerin kulüp kapsamına dahil edilecek biçimde genişletilebilmesidir. Bu da 

firmanın sadece konut ve sosyal çevreyi yaratıp, ürünleri sattıktan sonra görevini 

bitirmiş olmadığının kanıtıdır. Firma konut kullanıcıları için istekleri ile ilişkili yeni 
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deneyimler kurgulamakta ve deneyim mekanını sürekli bir hale getirmektedir. 

Böylece firmanın konut satışından elde ettiği tek defalık gelir, deneyim sunumları ile 

sürekli bir kazanç noktası halini alabilir. Bir kullanıcı hayatında bir kez konut edinse 

dahi, sürekli bir müşteriye dönüştürülebilir. Böylesi bir durum ancak, iyi tasarlanmış 

bir deneyim mekanının kurgulanması ile mümkündür. Aksi takdirde avantaj 

sağlayacağı düşünülen düzenlemeler, kullanıcılar tarafından kabul görmeyebilir, 

hatta konutun elden çıkarılması suretiyle müşteri başka ürünlere yönelebilir. 

Spekülatif konut üreticilerinin, yarattıkları mekanın kalitesi ve farklılığı konusunda 

müşteriyi ikna çabaları, yukarda bahsedilen tehlikenin firmaya açabileceği finansal 

kayıpların önlenmesi isteğinden doğar. Bu nedenle, firma farklı, kaliteli ve 

karakteristik bir çevre yaratması için tasarım faaliyetlerine önem vermek durumunda 

kalmıştır. Hatta konut ürününün tasarımı, üretilecek yaşam biçiminin tasarlanmasına 

dönüşmüştür. Bu durum, deneyim ekonomisinin temel taşı olan tasarımın, üründen 

deneyim ve deneyim mekanına kaydırılması anlayışının spekülatif konut pazarına 

yerleşmeye başladığını gösterir. Bazı konut üreticileri, pazarda tasarım yoluyla 

rekabet avantajı kazanmak adına, ünlü yapı tasarımcılarını ekiplerine katmakta ve 

kullanıcının gözünde daha değerli tasarım ürünlerin üretileceği imajını 

yaratmaktadırlar. Artık, yapı tasarımcıları firmaların hazırladığı ürün imajlarının 

önemli bir parçası haline gelmektedirler.  

Örneğin, müşteriye göreleşme stratejilerini ürününe yansıtamayan Yapı Kredi Koray 

firmasının, Garanti GYO ile ortak girişimi olan Evidea Projesinde tasarımcılara ve 

tasarıma yapılan vurgular dikkat çekicidir. Projenin üç ana hedefi içerisinde yer alan 

“mimari tasarımda, alışılmış toplu konut konseptinin dışına çıkarak, AB normlarında, 

piyasada fark yaratacak bir yaşam kompleksi geliştirmek” ifadesi, ünlü mimarlarca 

yaşama geçirilen proje bazındaki tasarım stratejilerinin özünü oluşturmaktadır. 

Tasarımın, müşterinin gözünde firmanın sunusunu farklı kılan bir stratejik araç 

olarak görüldüğünün ve bu bağlamda, tasarımcıya verilen önemin arttığının diğer bir 

göstergesi de Evidea’nın internet sitesinde yer alan şu üretici görüşüdür: 

“Evidea yaşamınızda keyif aldığınız ve şehir hayatında yokluğunu hissettiğiniz her şeyi en 

ince ayrıntısına kadar içinde barındıran farklı bir yaşam alanı.  

Sektörde ilk kez kurulan Güçbirliği, Türkiye'nin en büyük kurumlarının getirdiği güvence ünlü 

mimarlar Emre Arolat, İhsan Bilgin, Nevzat Sayın imzası Evidea'yı diğer projelerden farklı 

kılan detaylardan sadece birkaçı.” 
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Aynı şekilde, Kanyon’un internet sitesinde, yaratıcılar kısmına girdiğinizde, girişimci 

firmalar, mimarlar ve iç tasarımcıların yer aldığı, bu tasarımcıların görüşlerine ve 

geçmiş başarılarına geniş yer verildiği görülmektedir. Bugün öne geçen İstanbul 

İstanbul, İstanbul Zen, Model ev, vs. gibi konut projelerinin çoğunda aynı yaklaşım 

görülmektedir (www.yapikredikoray.com.tr). Artık, tasarımın ve tasarımcının kalitesi, 

sununun tasarımındaki yaratıcılık gücü projeyi diğerlerinden öne geçirecek 

farklılıklar olarak algılanmaktadır.  Konut üreticileri hedeflerini ve stratejilerini 

tanımlarken tasarımın etkililiğinden faydalanmaya başlamışlardır. 

Deneyim ekonomisinde bir diğer önemli nokta da, deneyimi yaşarken ya da 

anımsarken müşterinin kafasında bir marka imajının yaratılmasıdır. Spekülatif konut 

üretiminde, imalat sektöründe çok görülmeyen bir durum söz konusudur. Örneğin 

Nike ayakkabıları, çantaları ya da giyim ürünlerinin kullanılması sırasında akla 

firmanın markası gelmektedir. Oysa, spekülatif konut üretiminde sununun başlı 

başına bir marka olduğu görülmektedir. Akmerkez, Kanyon ve Evidea gibi sunular 

ürün markası oluşturma girişimlerinin hissedildiği projelere örnek verilebilir. 

Evidea’da, ürünün markalaştırılması proje hedefleri içerisinde yer almaktadır. 

“Eğitimli ve çağdaş aileler için ideal bir yaşam fırsatı sunmak, bu segmente yönelik yeni bir 

marka yaratmak” şeklinde tanımlanan markalaşma çabası dikkat çekmektedir. 

Markalaşma çabaları logo tasarımları, reklamlar ve tanıtımlar ile kendini 

göstermektedir. Ayrıca konut ürününden farklılaşan yaşam sunusu, bu marka ile 

adlandırılmaktadır. Şekil 4.5.’de de görüldüğü gibi, Yapı Kredi Koray, İş GYO, 

Garanti GYO gibi firmaların girişimi ile oluşan sunuların marka çalışmalarında, 

girişimci firmaya atıfta bulunulmamaktadır. Bu da, ürünün tek başına bir marka gibi 

algılanmasını getirmekte, girişimcileri de farklı markaları yaratanlar konumuna 

yerleştirmektedir. 

 

ġekil 4.5. Çeşitli Sunuların Markalaşma Çabaları İçerisinde Hazırlanmış Logolar. 

Soyak firması ise bu duruma ters biçimde, ürün markalarında Soyak adını öne 

çıkararak firma markasını değerli kılmaya yönelmektedir. Soyak Olimpiyakent, 

Soyak Yenişehir gibi isimlerle sunulan projelerde Soyak markası hafızada yer eder. 
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Şekil 4.6.’de de görüldüğü gibi firma her sunusunda, kendi kurumsal markasını ön 

planda tutmaktadır.  

 

ġekil 4.6. Üretici Markasının Sunulara Yansıması (Soyak Örneği). 

Yapı Konut’un ise sunu isimlerinde, üretici firmanın markasına herhangi bir atıfta 

bulunulmadığı bunun yanında, ürün için ayrı bir marka oluşturma çabası da 

görülmemektedir. Tanıtımlarda, proje anlatılmakta ve alt kısımda Yapı Konut logosu 

yer almaktadır. Ancak, ürün kimliğini firma kimliği ile bütünleyecek ve müşterinin 

gözünde, Yapı Konut’un sunusuna dair imajları canlandıracak bir markanın 

oluşturulamadığı görülmektedir. Bu durum, sunuların hazırlanmasında tasarım 

faaliyetlerinin önemine değinen firmanın, tasarım faaliyetlerini yapı ve çevresinin 

tasarımı ile sınırlı gördüğü sonucunu doğurabilir. Oysa, bir firmanın sununun 

tasarımında, bu sunuyu var eden firma kimliğini ve sunu kimliğini bir araya getirerek, 

müşteriye verilmek istenen mesajların, müşteride bırakılmak istenen izlenimin de 

tasarlanması gereklidir. Firmanın, bu etkiyi yaratmasındaki en etkili silahı ise, 

istenen özellikleri çağrıştırabilen bir markanın yaratılmasıdır. 

Pine ve Gilmore’a (1999) göre deneyim sunusuna geçişin diğer bir yolu da, 

deneyimin müşterideki etkisini kuvvetlendirecek eşyalar sunmaktır. Örneğin, bir 

şehir ya da ülke gezmeye gidildiğinde, oradan bazı hatıralık eşyalar alınarak, bu 

deneyimi ömür boyu hatırlatacak bir şey elde edilir. Konut ise kullanıcısı ile yaşayan 

bir sunudur dolayısıyla, bu deneyimin hatırlatılmasının nasıl gerçekleşebileceği 

sorusu ortaya çıkabilir. Bu noktada araştırmacılar, tüketicinin tek defalık deneyimini 

anımsaması gerekliliği üzerinde durmaktadırlar. Örneğin, bir konut almayı düşünen 

müşteri, şantiye ziyaretine davet edildiğinde, ziyaret sonunda müşteriye, firma 

sunusunu ve o günkü deneyimlerini hatırlatacak promosyon ürünleri verilmektedir. 

Mouse ped, fincan, kalem gibi sık kullanılan ürünler kullanılarak müşterinin firma 

sunusunu unutması engellenmektedir. Örneğin, Evidea’nın internet sitesi dolaşılsa 

bile bir promosyon ürününe sahip olunabilir. Siteye girildiği andan itibaren “2005 
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desktop takvimleriniz Evidea’dan” ibaresi, yanıp sönen bir yazı ile ziyaretçinin ilgisi 

çekilir. Şekil 4.7.’de bu ürünlere bir örnek olarak Evidea’nın masa üstü takvimi 

verilmiştir. 

 

ġekil 4.7. Deneyimi Hatırlatıcı Ürünlere Bir Örnek:Evidea, Masa Üstü Takvimi. 

Pine ve Gilmore’a (1999) göre, deneyim sunusunun başarılı olabilmesi için izlenmesi 

gereken diğer bir strateji ise mallara duyumsal unsurlar katmaktır. Esasında, bir 

ürünün deneyime dönüşmesi için müşterinin duyularına hitap edilmesi zorunludur. 

Çünkü, ilgi duyular uyarılarak çekilir. Örneğin, bir kahve çok çeşitli aromalarla, 

kokusu ve tadı müşterinin zevkine göre yapılabilir ve müşteri bu koku ve tat farkları 

ile kahveyi başka hislerle algılamaya başlar.  

Spekülatif konut pazarından buna bir çok örnek verilebilir, çünkü konut ve çevresi 

kullanıcının tüm duyularına hitap edebilir. Örneğin, Evidea’da şu ifadelere yer 

verilmektedir: 

“Evidea'da meyve, dalından koparılıp yenir. Sabah mahmurluğu kahveyle değil, yüzerek 

atılır. Çocuklar, diledikleri gibi bisiklete biner. Otomobiller Evidea sakinlerinin hayatlarının 

içinden geçmez. Romantik bir yürüyüş için evlerden iki adım atmak yeterli olur. Kapılar, mis 

kokulu çiçek yollarına açılır. Değişik ışıklar saçan gölet, günün her saati Evidea'lıları yeni bir 

sürprizle karşılar. Bütün evler yemyeşil manzarayı görür ve Evidea'lılar her sabah bu 

manzarayla güne başlar.” 

Burada, kullanıcıya bir dizi deneyimi yaşama imkanı sunulurken mis kokular, 

gürültüsüz bir yaşam ve görsel zenginlik vaat edilmektedir. Kullanıcının algısını 

zenginleştirmeye yönelik bu çabalar, aynı zamanda kullanıcının deneyimini de 

zenginleştirir ve memnuniyetini arttırır. 

Kanyon projesinde ise çok değişik bir yaklaşım göze çarpmaktadır. Projenin internet 

sitesinde tüketicilere, kullanım aşamasında uygulayabilecekleri öneriler sunularak, 
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deneyimlerini zenginleştirecek “küçük mucizeler” önerilmektedir. Ev, ofis ve alışveriş 

ortamlarını yaşama, yaratma ve keşfetme şeklinde tanımlayan, bu deneyimsel 

sunuların isimlerini kullanarak, ürünün bina olmadığını yansıtan üretici, her deneyim 

için farklı öneriler sunar. Örneğin, yaşa deneyimini tanımaya çalıştığınızda 

Limoncello tarifi ve sunuş önerisiyle karşılaşırsınız. Yarat deneyiminde, ofiste bonzai 

yetiştirmenin püf noktaları verilmektedir.  Keşfet deneyiminde ise, o yılın moda 

renkleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Tüm bu sunum zenginleştirici öğelerle, 

müşterinin ilgisi çekilmekte ve buranın kalıpların çok ötesinde aktivitelerin 

gerçekleştirilebileceği, size özel bir yer olduğu hissettirilmektedir. Şekil 4.8.’de bu 

“küçük mucizelerden” biri aşağıda gösterilmektedir. 

 

ġekil 4.8. Sunulara Duyumsal Unsur Katmak; Kanyon Örneği 

Deneyim sunusunun bir diğer özelliği de, firmanın üretim sürecini müşterinin 

deneyimlemesini sağlamaktır. Günümüzün önde gelen otomotiv firmalarının, kendi 

tarihlerini, gelişimlerini ve üretim süreçlerini anlatan müzeler kurmaya başladıkları, 

bu müzelerin en az firmanın ürün tasarımları kadar ilgi çekici ve farklı bir kavramsal 

çerçeve içerisinde insanlara sunulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bunun yanında, 

bazı firmalar üretim mekanlarına geziler düzenlemekte, hatta müşterinin ziyaret 

deneyimi sırasında, onun için bir üretim gerçekleştirmektedir.  

Spekülatif konut üretiminde ise inşaatın başlamasından çok kısa süre sonra 

müşterilerle ilişki kurularak, müşterinin konutun yapım süreçlerine katılımı 

sağlanabilmektedir. Ayrıca, potansiyel müşterilere yönelik şantiye gezileri 

düzenlenmekte, ürünün gelişim süreci e-bültenlerle sürekli müşteriye 

ulaştırılmaktadır. Müşteriye daha kaba yapı seviyesindeki şantiyeyi ziyareti 

sırasında, üç boyutlu sanal ve gerçek modeller ile ürün hakkında bilgi verilmekte, 

seçimine bırakılan noktalardaki alternatifler tanıtılmaktadır. Yapı Konut, üretim 

sürecini deneyimlemenin ötesinde, müşterinin üretim sürecine katılmasını 
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sağlamaktadır. Böylece müşteri, ürünü kullanmakla elde edeceği deneyimlerin yanı 

sıra ürünü elde etme deneyimini de yaşamaktadır.  

Yukarıda örneklerle açıklanan deneyim ekonomisi ve deneyim sunusuna yönelik 

izlerin yanında, firmaların yaşatmayı vaat ettikleri deneyimlere ait söylemlerinde de 

deneyim ekonomisinin getirdiği çoğu kavramı kullanıldıkları görülür. Deneyimlemek, 

her kişinin kendine göre keşfetmesi, müşteri tarafından yaratılmak, müşterinin 

yaşam biçimine ve kimliğine seslenmek, vs. gibi çok sayıda deneyim ve deneyim 

mekanına yönelik ifadelere rastlanmaktadır. Bu söylemlerden bazılarına aşağıda yer 

verilmiştir. 

“Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’a, alternatif bir yaşam biçimi 

sunuyor Kanyon. Özellikle kültürel ve sosyal yaşamıyla, şimdiki zamana ve sonrasına 

önemli katkılar sağlayacak. 

Burası, kaliteyi detaylarda keşfedenlerin dünyası. 

Burası, dünya trendlerini yakından takip etmek, yön vermek isteyenleri buluşturacak, 

kişilikli ve modern bir yaşam ve eğlence anlayışı sunuyor. 

Modern mimariye yön veren tasarımcılarca yaratılan Kanyon, doğal yapısı, iklimlendirilmiş 

açık hava alışveriş mekanları ve sosyal yaşamı ile bambaşka bir deneyim, İstanbullular 

için... 

Evleriyle yaşanılan, ofisleriyle yaratılan, sunduğu benzersiz yaşam, eğlence ve alışveriş 

deneyimleri ile her gün yeniden keşfedilen, sıra dışı bir dünya burası!” 

(www.kanyon.com.tr) 

“Evidea, yaşamınızda keyif aldığınız ve şehir hayatında yokluğunu hissettiğiniz her şeyi 

en ince ayrıntısına içerisinde barındıran farklı bir yaşam alanı.” (www.ev-idea.com) 

“Hayatta karşımıza çıkan sınırların çoğunu aslında kendimiz yaratırız. Onları aşabilmek için 

ihtiyacımız olan en önemli şey bunu yapabileceğimizi bilmektir. ZEN, insanın kendi 

varlığını, gücünü, yapabileceklerini fark edebilme, kişisel derinliğini görebilme 

sanatıdır.  

Hayat boyu özgürlüğümüzün peşinden koşar, kendimizi hür hissetmek için çabalarız. Oysa 

bunu yaparken yeni bağımlılıklar kazanırız. ZEN, tüm bağımlılıklardan kurtulmamızı ve 

yeniden özgürlüğümüze kavuşmamızı sağlayan yoldur. 

Mutluluk, çok kişisel ve değişken bir kavramdır. Önemli olan neyle ve nasıl mutlu 

olabileceğimizi bilmektir. Bu noktada ZEN bize yol gösterir ve nasıl mutlu olabileceğimizi 

görmemize yardımcı olur. 
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Hayat her geçen gün bize yeni şeyler öğretir. Ancak öğrenilen bilgi kadar yaşanarak 

kazanılan deneyim de önemlidir. Çünkü iyi şeyler tesadüflerin değil, uzun emeklerin, 

yoğun çabaların ürünüdür. Bu yüzden ZEN’e bilgi yoluyla değil, kişisel deneyimlerle 

ulaşılır.” (www.istanbulzen.com) 

“Kendi yaşam alanınızı kendiniz yaratabilirsiniz ! 

NP12 projesi; kentli olma bilincini taşıyan ve seçim yapma özgürlüğünü yaşamayı 

özleyen bireylerin beklentilerini karşılayacak, ortak bir sosyal alanda yer alan eşit 

büyüklükteki konutlarda, herkesin kendi iç dünyasını yansıtabileceği, kişisel tercihlerini 

biçimlendirebileceği seçeneklerin yaratıldığı bir projedir.   

NP12 projesi, yalnızca çeşitliliğe olanak veren mimari tasarımı ile değil, aynı zamanda 

yaşama biçimi seçimini destekleyen yapı kabuğu ve elektrik-mekanik donanımı ile de 

kullanıcısına  esneklik sunmaktadır.” (www.ym.com.tr) 

Görüldüğü gibi, kullanıcıların farklılık arayışları ve yaşamlarına yeni deneyimler 

katacak yerlerde yaşama istekleri, konut projelerine yönelik stratejilerin oldukça 

farklılaşmasını doğurmuştur. Yukarıda yer verilen örnekler, yapımı tamamlanmayan 

ve/veya satış faaliyetleri süren projelerdir. Spekülatif konut pazarının henüz doygun 

bir pazar olmayışı, bazı farklılıkları ile dikkat çeken sunuların tüketilmesini 

getirmektedir. Özellikle, gayrimenkul firmaları ve büyük yapım firmalarının deneyim 

ve deneyim mekanı anlayışının getirdiği bazı stratejileri izleyerek  satış miktarlarını 

artırmaktadırlar. Deneyim ve deneyim mekanının tasarlanmasının firma 

stratejilerinin özünü oluşturduğu deneyim ekonomisine, imalat sektöründe olduğu 

gibi spekülatif konut pazarında da “en iyi örnek” verilememektedir. Parça parça ve 

pazar eğilimleri ile oluşan stratejiler deneyim ekonomisine ait izler taşımakla birlikte, 

deneyim ve deneyim mekanının tasarlanması adına bir bütünlük arz etmemektedir. 

Tasarım yönetiminin savunduğu gibi, bir tasarımın firma stratejisini destekleyerek 

ona pazarda rekabet avantajı sağlayabilmesi için, firma kimliği, ürün kimliği (gelişen 

anlamıyla deneyim mekanının kimliği) , firmanın müşteride bırakmak istediği imaj ve 

tüm bunları temsil eden markanın tasarlanması gereklidir. Söz konusu tasarım 

faaliyetlerinin birbirinden ayrı düşünülmesiyle, belki firmanın istediği başarıyı 

yakalaması sağlanabilir. Ancak böylesi bir yaklaşım, tasarımın ve tasarım 

yönetiminin firmaya yaratıcı yönlendiricilikle sağlayabileceği daha fazla başarıdan 

vazgeçmektir.  

Günümüz spekülatif konut pazarında tasarımcıların yaratıcılık gücünden daha fazla 

yararlanıldığı ve firmaların başarı formüllerinde yapı tasarımı stratejilerinin yer aldığı 
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görülmektedir. Ancak, tasarım faaliyetlerini bir bütün olarak ele alma konusundaki 

eksiklikler hayli fazladır. Buna rağmen, örnek verilen konut üreticileri pazarda belli 

bir  başarıyı yakalamış görünmektedirler. Bir proje sürerken, firmaların benzer 

mantıklarla başka proje girişimlerinde bulunmaları, satış memnuniyetinin bir 

göstergesi sayılabilir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki, spekülatif konut pazarı 

halen doymamış bir pazardır dolayısıyla, satıcı pazarı (sellers market) özelliği 

göstermektedir. Diğer bir değişle, firma müşterinin isteyebileceği yaşam tarzına 

yaklaşabiliyorsa ya da farklı yaklaşımlarla onu, diğerlerine nazaran daha memnun 

edebilecek sunular yaratabiliyorsa müşteri tarafından tercih edilmektedir. Pazar 

doydukça bu durum değişecek, firmanın ve sunularının marka değerleri daha da 

önem kazanmaya başlayacak, müşteri, isteklerine yaklaşanları değil, isteklerini 

gerçekleştiren ve deneyim mekanını bütünüyle kurgulayabilen firmaları tercih 

edecektir. Bu durumda firmalar, pazar eğilimleri karşısında geliştirilen 

düşüncelerden çok pazarı yönlendirecek kapsamlı ve uzun vadeli stratejileri 

kovalamaya çalışacaklar, müşterinin gözünde vazgeçilmez bir marka olmak için 

çabalamaya başlayacaktır. Firmaların bu zorunlulukları, rekabet avantajına çevirmek 

için ellerindeki potansiyel ise tasarım yönetimidir. Kısacası, pazar değişimleriyle 

tasarımın stratejik değerini anlamaya başlayan firmaların, tasarım yönetiminin 

rekabet üzerindeki hayati rolünün farkına vararak, tasarım yönetimini stratejik 

yönetimlerinin bir parçası yapacağı zamanlar çok uzak görünmemektedir. 

Bir sonraki başlık altında, bölüm içerisinde yer alan açıklamalar ve örnekler 

çerçevesinde, spekülatif konut pazarında deneyim ekonomisine geçişle tasarım 

yönetiminin, stratejik düzeydeki faaliyetlerinin değerini açıklamaya yönelik bir 

çerçeve oluşturularak, firmalar için önemi değerlendirilecektir. 

4.3. Değerlendirme 

Bu bölümde görülmüştür ki, spekülatif konut üreticileri için tasarım yönetimi, kapsam 

değişimine uğramaksızın stratejik, organizasyonel ve operasyonel düzeyde ele 

alınabilir. Tasarım yönetimi henüz, spekülatif konut üreten firmaların stratejik 

yönetimleri içerisindeki yerini alamamış olmasına rağmen tasarım, tüketici 

davranışlarında görülen ve hemen hemen bütün pazarları etkileyen radikal 

değişimlerin, özellikle konut pazarındaki etkileri nedeniyle, stratejik bir avantaj olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, firmaların yürüttüğü tasarım faaliyetlerinin, 

tasarım yönetimi adı altında ele alındığı ya da tasarım yönetiminin kapsamında yer 

alan hususların tam olarak anlaşılmaya başlandığını söylemek zordur. Yukarıda 
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verilen örnekler içerisinde, firmalarda tasarım adına olumlu görülen gelişmelere 

dikkat çekilmiştir. Aynı zamanda, tasarım yönetimi konusundaki eksikliklerden ve bu 

eksiklerin firmaya getirebileceği kayıplardan da bahsedilmeye çalışılmıştır. Bu 

bölümde, yukarıdaki örneklerden hareketle, spekülatif konut pazarında tasarım 

yönetimi bilinci hususunda değerlendirmeler yapılarak, “tasarım yönetimi nasıl ele 

alınmalı?” sorusuna cevap verilmeye çalışılacaktır. 

İmalat sektöründe özellikle 1990’larda, tasarım yönetiminin stratejik düzeydeki 

kapsamının firmaya katabileceği rekabet gücü üzerinde durulmuştur. Günümüzde 

çoğu imalat firmasının, tüketici eğilimleri karşısında stratejik tasarım yönetimine 

verdikleri önem artmış ve tasarımın yaratıcı gücü, firmaların üst yönetimine yön 

veren bir hal almıştır. Benzer zorunluluklar karşısında, spekülatif konut üreticilerinin 

stratejilerinde de değişimler baş göstermektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, 

deneyim ekonomisine gidiş belirtileri olarak sayılan müşteriye göreleşme, müşteri 

için sürpriz değerler yaratma, yaşam biçimi oluşturma, müşteride marka bağımlılığı 

yaratma, müşteri için ürünü araç haline dönüştürme gibi eğilimler sonucunda, 

tasarım yönetiminin stratejik düzeydeki söylemleri önem kazanmaya başlamıştır. 

Tasarım yönetimi anlayışını benimseyen imalat firmalarının ise deneyime dayanan 

yeni pazarlarda rekabet gücünü arttırdıkları görülmüştür. Oysa, konut pazarında yer 

alan firmaların bir kısmı, yeni pazar şartlarını göz ardı ederek tasarım faaliyetlerini 

operasyonel düzeyde ele almaya devam etmekte, bir kısmı ise tasarım faaliyetlerinin 

bazı noktalarına (genelde ürün ve çevresinin tasarımına) ağırlık vererek, tasarımın 

stratejik değerinden yeterince faydalanamamaktadır. Oysa deneyim mekanı sunmak 

isteyen firma, ürünün, ürünün üterim ve kullanım deneyimlerinin, deneyim 

mekanında yer alacak kullanıcılar ve kuruluşlar arasındaki ilişkilerin bir bütün 

halinde tasarlanmasını sağlamalı, bu noktada tasarım yönetiminin yaratıcı gücünden 

faydalanmalıdır. 

Günümüzün doymamış konut pazarında var olmaya ve belli bir ticari başarıyı 

sağlamaya çalışan firmalar, firma amaçları, yönetim anlayışları, seslenmek 

istedikleri tüketici profili, pazar koşulları başta olmak üzere bir takım faktörleri 

değerlendirerek hazırladıkları stratejiler ile pazarda rekabet güçlerini korumaya ve 

geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu stratejiler, firmayı pazarda kendini görmek istediği 

yere götürecek uzun vadeli ve kısa vadeli amaçlara ulaşmak için geliştirilir. 

Firmaların uzun vadeli ve kısa vadeli stratejilerinin bütünlüğü ve kapsamı, firmanın 

amaçlarına ulaşması için büyük önem taşır. Tasarım faaliyeti, bir firmanın pazardaki 

başarısının belirleyicisi olan ürün ve ürün çevresini oluşturan ve firmanın üretim 

süreçlerini de etkileyen bir stratejik aktivite olarak, tüm firma faaliyetlerinden ayrılır. 

Konut üreticileri tarafından, uzun yıllar boyunca proje düzeyinde ele alınan bu 
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faaliyetin uzun ve kısa vadeli getirileli göz ardı edilmektedir. Oysa bir firma, 

stratejilerini nasıl tanımlarsa tanımlasın, tasarım yönetiminin, tasarım faaliyetlerinin 

büyük gücünü firma stratejileri doğrultusunda ve firmaya rekabet gücü kazandıracak 

biçimde ticari başarıya dönüştürebilme yetisinden yararlanabilir. 

Yukarıda, bu geleneksel anlayışın peşinden giden firmalara örnek olarak Kiptaş 

verilmiştir. Hedef ve ilkelerinde açıkça görülmektedir ki, firma konut pazarında güç 

elde etmeye yönelik stratejilerin yanında, firmanın sahibi olan yerel yönetimin 

benimsediği siyasi amaca hizmet eden stratejilerle hareket etmektedir. Bu nedenle 

faaliyetlerinin özünü açıklarken “toplumsal fayda” gözeterek üretimlerini 

gerçekleştirdiklerinin altını önemle çizmektedir. Firma bu söylemleri ile İstanbul’un 

en büyük problemlerinden biri olan gecekondu çevrelerinde yaşayan halka 

yöneldikleri mesajını vererek toplumda, firmanın sahibi olan yerel yönetime karşı bir 

sempati, başka bir deyişle siyasette müşteri bağlılığı yaratmak istemektedir. 

Gerçekleşen projelere bakıldığında, gecekondu bölgelerinde yaşayanların alım 

gücüne göre yüksek fiyatlı projeler gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde, hiç bir proje 

tarihi bir çevrede yer almadığı halde firma, tarihi çevreyi korumayı vaat etmektedir. 

Bu çelişkiler, firmanın uzun vadeli stratejileri ile proje bazındaki yapım stratejilerinin 

uyumsuzluğuna işaret etmektedir. Kiptaş ister konut pazarında isterse de siyasette 

belirlediği uzun vadeli amaçlarını öncelikli görsün, kısa vadeli yapım stratejilerini 

buna uygun hale getirmelidir. Aksi taktirde, düşük gelirlinin edinemeyeceği konutlara 

yerleşen orta gelirli insanlar, ekonomik açıdan daha sağlam kaynakları (banka 

kredileri, devlet desteği, vs.) kullanabilir hale geldikçe, yaşam tarzlarına ve 

ihtiyaçlarına göre konut istekleri farklılaşmaya ve farklı alternatifleri değerlendirmeye 

başlayacaklardır. Nitekim, konut ürününün satışından kısa süre sonra bazı yayın 

organlarında, firmanın konut ürünü ve çevresine yönelik kullanıcı rahatsızlıklarına 

rastlanmaya başlanmıştır (Zaman, 2002). 

Tasarım yönetimi ise, stratejik düzeyde firma kimliği, ürün kimliği, firmanın toplum 

nazarında kazanmak istediği imajın yaratılmasından, firma stratejilerinin 

operasyonel düzeyde izlenerek hayata geçirilmesine kadar bir dizi rekabet avantajını 

firmaya kazandırabilir. Böylece etkili olmak istenilen alanda, hedef gösterilen 

kesimin desteğinin kazanılmasını mümkün olabilir. Bu ancak, tasarım yönetimi 

faaliyetlerinin firma içerisinde her düzeyde ve etkin biçimde yürütülmesi ile 

mümkündür.  

Diğer taraftan, pazardaki eğilimler karşısında yeni ve farklı stratejiler ile konut 

üretme gayretini gösteren firmaların sunuları da dikkat çekmektedir.  Deneyim 

ekonomisine geçişin en temel adımı olarak kabul edilen müşteriye göreleşme 
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kavramının çoğu firmanın gündemine yerleşmeye başladığı, hatta bazı firmaların 

müşteriye göre üretim yaptıkları görülmüştür. Bilindiği gibi, deneyim sunusunun 

merkezini müşteri oluşturur. Diğer bir değişle, tasarım faaliyetleri sadece ürün odaklı 

olmaktan çıkmış, müşterinin ürünü kullanması sırasında yaşayacağı deneyim ve 

deneyim mekanının kapasitesine de yoğunlaşmıştır. Bu durum, firmanın genel iş 

stratejilerinde ve tüm faaliyetlerinde müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemesini, 

müşteriye göreleşebilen sistemleri oluşturmasını gerektirir. Ancak, müşteri odaklı 

hedefler belirten bazı konut üreticilerinin, ürünü müşteriye göreleştirmekten çok satış 

sonrası hizmetler içerisinde konuyu ele aldıkları ve müşteri odaklılığı gerçek 

anlamda hayata geçiremedikleri görülür. 

Müşteriye odaklanan firma söylemleri, müşteriye göreleşebilen ürün ve hizmet 

yelpazesi ile desteklenmelidir. Bu nedenle, firmanın bireysel müşterinin yaşam 

biçimini zenginleştirmeye ve onun isteklerini tam olarak gerçekleştirmeye yönelen, 

müşteri odaklı stratejiler ile bu stratejileri hayata geçirebilecek, aynı zamanda 

firmanın maliyet, kalite gibi kısıtlarını karşılayacak, müşteriye göreleşebilen tasarım, 

üretim ve satış sistemlerini oluşturabilmesi gerekir. Yukarıda, müşteri odaklılık ve 

müşteriye göreleşme stratejilerini benimseyen firmalara örnek olarak Yapı Konut 

verilmiştir.  

Yapı Konut, kimliğini tanımlarken müşteri ile arasında özel bir bağ kurma amacını 

belirtmekte böylece, bireysel müşteriye verdiği önemi yansıtmaktadır. Ayrıca, imalat 

sektöründeki gibi standart ve uyumlu bileşenlerin çok sayıda ürün çeşidini elde 

etmeye el verecek derecede esnek ürünler ortaya koyabilmektedir. Dolayısıyla, Yapı 

Konut’un müşteri odaklı stratejiler doğrultusunda, müşteriye göreleşebilen sunumları 

olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, konut tasarımına, istenen müşteri odaklı 

ürün stratejilerinin gerçekleştirilmesi için verilen önemin, firmanın tüm tasarım 

faaliyetlerini içerdiği söylenemez. Firmanın, kendi kimliğinin yansıtılmasını 

sağlayacak üst düzey tasarım faaliyetlerini ve reklam/pazarlama tasarımı 

faaliyetlerini göz ardı ettiği görülmektedir. Bu durum, firmanın üretime yönelik 

stratejilerinde tasarımı stratejik düzeyde ele aldığını ancak, tasarım yönetiminin 

stratejik düzeydeki kapsamına tam olarak yer vermediğini göstermektedir. Firmanın, 

deneyim ve deneyim mekanının üretilmesinde gerekli potansiyeli bulundurmasına 

rağmen, bu potansiyelin rekabet gücüne yapabileceği katkıları zayıflatacak şekilde 

tasarım faaliyetlerini ele aldığı söylenebilir. 

Diğer örnek olarak verilen Yapı Kredi Koray firması ise müşteri odaklılık konusuna 

temel felsefelerinde ve proje tanımlarında yer vermektedir. Ancak, müşteri odaklılık 

anlayışı, müşteri ilişkileri departmanının satış sonrası hizmetleri ve konut ürününde 
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iç mekana yönelik renk ya da malzeme seçeneği gibi dar bir çerçevede ele 

alınmıştır. Bu nedenle firmanın, müşteriye göreleşebilen sunularından söz etmek 

zordur. Ayrıca, firmanın “müşteri odaklı yönetim” şeklinde tanımladığı yönetim 

felsefesi, uygulamada müşteriye göreleşmeyi değil, müşteriye çeşitlilik sunmayı 

getirmiştir. Oysa, müşteriye göreleşme, çeşit sayısının arttırılması değil müşterinin 

ihtiyacını tam olarak karşılayabilmektir. Firma, müşteriye göreleşme noktasını, satış 

sonrası destek sınırından itibaren ele almaktadır. Bu nedenle, firmanın genel 

stratejisi ile operasyonları arasında bir uyumsuzluk vardır. Firmanın, uzun vadeli 

rekabet gücüne olumlu katkı sağlayacak kimlik tasarımı çalışmalarında da bir 

parçalılık göze çarpmaktadır. Ürünlerinin birbirinden kopuk olarak yapılan marka ve 

imaj çalışmaları, ürün kimliğinin firma kimliği doğrultusunda hazırlanması, ürünün 

firma imajına ve markasına katkı sağlaması gibi hususlarda belirsizlikler olduğunu 

göstermektedir.  

Örneğin, uzun vadedeki güç birliğinin ilk adımı olarak hayata geçirilen Yapı Kredi 

Koray ve Garanti GYO firmalarının ortak girişimi olan Evidea’nın imaj 

çalışmalarında, üretici firmaların marka değerlerine yapılan katkının tam 

yansıtılamadığı görülüyor. Örneğin, sununun logosunu gördüğünüzde, üretici 

firmaları çağrıştıracak izlere rastlanmamaktadır. Bazen ana logonun altında iki 

firmanın logosunun eklendiği görülür. Oysa, uzun vadede birliktelik amaçlanıyorsa, 

bu isteği, müşteride, birlikteliğin getireceği güven ve ilgiyi, vs. çağrıştıracak etraflı 

kimlik çalışmaları çerçevesinde bir logo yaratılabilir. Çoğu üreticinin içine düştüğü bu 

durum, uzun vadeli ve kısa vadeli yönetim stratejileri çerçevesinde hazırlanmış etkili 

ve etraflı tasarım stratejilerinin gerçekleştirilmemesinden doğan, operasyonel 

düzeyde gerçekleşen ve uzun vadeli rekabet gücünde kayıplara neden olan hedef 

şaşmalarını beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, firmanın inandığı yönetim 

felsefelerinin hayata geçirilmesini engelleyen, tasarım, üretim ve satış stratejilerinin 

farklılığı, firma söylemlerinin müşteri gözünde değersizleşmesi tehlikesini doğurur.  

İş Gyo ve Eczacıbaşı’nın ortak girişimi ile gerçekleştirilmeye başlanan Kanyon’da 

da, yukarıda söz edilen bütünlük sorunu görülmektedir. Ancak, bu proje de uzun 

vadeli bir birliktelik düşünülmemesi, firmaların birbirinden bağımsız olarak marka 

değerine yapılacak katkının vurgulanması gerekliliğini doğurur. Bununla birlikte, 

üreticilerin Kanyon için belirlemiş oldukları stratejiler doğrultusunda, tasarıma 

verdikleri önem dikkat çekicidir. Kanyon’un tanıtım sitesindeki tüm söylemler bir 

bütünlük arz etmektedir. Aynı zamanda, deneyim ve deneyim mekanına özgü 

ifadeler ve bunu takip eden tasarım, üretim ve satış stratejileri, tasarım yönetiminin 

stratejik düzeyde ele alınmaya başlandığının bir göstergesidir. Kullanıcının kimliğini 

sununun kimliği ile bütünleyen tasarım stratejilerinin operasyonel düzeye 



 104 

yansıtılması konusunda, konut pazarında oldukça yeni sayılabilecek anlayışlarla, 

deneyim ekonomisine gidildiğinin izleri güçlü biçimde hissedilmektedir. Ancak bu 

projede, müşterinin yaşam biçimine göreleşebilen esnek tasarımların nasıl 

gerçekleştirileceğine dair verilen bilgiler yetersizdir. Buna rağmen, Kanyon projesini, 

Türkiye spekülatif konut pazarının deneyim ekonomisine geçişinde önemli bir adım 

olarak değerlendirmek mümkündür.  

Kanyon’un kimliği tüm tasarım faaliyetlerine yansıtılmakta ve her yönüyle bir marka 

yaratılmaktadır. Mekan tasarımlarından internet sitesine, sunu logosundan 

sloganlara, reklam faaliyetlerinden, Kanyon çalışanlarının kimlik tasarımlarına kadar 

her tasarım noktası bir bütünlük göstermektedir. Konutların büyük çoğunluğunun 

henüz kaba inşaatın tamamlanma evresinde satılması, sunu stratejilerinin tüm 

yönleri ile gerçekleştirilebilmesinin getirdiği  ticari başarı olarak nitelendirilebilir. 

Kanyon, tasarım yönetimi anlayışının Türkiye spekülatif konut üreticilerinin 

gündemine yerleşmesini hızlandıracak özelliklere sahip bir proje olarak pazarda, 

geçmişe dönülemeyecek değişimleri gerçekleştirecek bir potansiyeli 

barındırmaktadır. Tasarımın, üretici stratejileri doğrultusunda, doğru biçimde ele 

alındığında pazarda yönlendirici olabilecek kadar güç kazanılabileceği bilinci, bu 

yolla spekülatif konut üreticilerinin zihinlerine yerleşmeye başlayacaktır. Böylece, 

tasarım yönetimi kavramı firmaların stratejik yönetimindeki yerini almaya 

başlayacaktır.  

Yukarıda örnek verilen tüm firmalar ve sunularda, tasarım yönetiminin stratejik 

düzeyde firmaya katabileceği rekabet gücünü zayıflatacak tutumlar görülmektedir. 

Bu da, firmalarca tasarım yönetimi kavramının henüz tam anlamıyla 

anlaşılamadığının, dolayısıyla firmanın ürünlerine bütüncül biçimde 

yansıtılamadığının göstergesidir. Tasarım yönetimi, stratejik düzeyde firmanın uzun 

vadeli ve kısa vadeli stratejileri doğrultusunda, tasarım stratejilerinin ve tasarım 

faaliyetlerinin yaratılması ve hayata geçirilmesinden sorumludur. Tasarım yönetimi, 

tasarım stratejilerinin hazırlanmasından gerçekleştirilmesine kadar tüm faaliyetlerini, 

tasarımcıların yaratıcı yeteneklerinden faydalanarak ve bu yeteneklerin 

geliştirilmesine destek olarak gerçekleştirir. Tasarımcının yaratıcılık gücü, sadece 

ilgilendiği alandaki problemler doğrultusunda çözüm geliştirebilmesini değil, tüm 

çevresel koşulları kişisel süzgeçleri ile değerlendirerek tamamen yeni fikirler 

geliştirebilmesini ve bunu somut olarak ifade edebilmesini sağlar. Örneğin bir mimar, 

sadece konutun mekansal düzenini düşünmez, kişinin kimliği, mahremiyet sınırları, 

psikolojik etkiler, çevre ve ülke şartları, kendi inançları, vs. çok sayıda etkiyi konutun 

tasarımına yansıtır. Tüm tasarımcıların bir arada, birbirinden güç alacak ve birlikte 

fikirler üretecek biçimde, firma stratejilerine yoğunlaştığı düşünüldüğünde, firma 
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yöneticilerinin fark edemediği bir çok rekabet yolu, firmanın önünde açılabilir. 

Tasarım faaliyetinin özgün yapısı ise firmaya günümüzde başarılması şart olan 

farklılığın sağlanması avantajını sağlayabilir. Tasarım yönetimi, tasarımın bu 

gücünün firma amaçlarına hizmet edecek ve firmaya stratejik değerler katacak 

biçimde yönlendirilmesini sağlayarak, firmaya umduğunun çok üstünde ticari başarı 

ve uzun vadeli rekabet gücünü kazandırabilir. 

Tasarım yönetiminin, söz konusu faydaları spekülatif konut üreticilerine 

kazandırabilmesi için herhangi bir engel olmamasına karşın, firmaların resmi olarak 

tasarım yönetimini gerçek kapsamıyla ele almadıkları görülmektedir. Aynı şekilde, 

sektöre öncü olması gereken akademik çalışmalarda da, bu açığı kapatacak 

çalışmalara ihtiyaç vardır. Tasarım yönetimi anlayışın sektörde nasıl oturtulacağı ve 

nasıl yürütüleceğine dair modeller geliştirilmeli, sektörde görülen ve akademik 

çalışmaların önünde seyreden gelişmeler çerçevesinde, öngörülerle hız kazanacak 

kavramsal çalışmalar geliştirilmelidir. İnşaat sektörünün, üretim sorunlarına 

yoğunlaşan yönetim teknikleri, işletme bilimlerince fark edilmeye başlanan yaratıcı 

düşüncelerin yönetime yerleştirilmesi görüşü ile geliştirilmelidir.  

Özellikle spekülatif inşaat pazarında yer alan firmalar, üretime yönelik stratejilerin 

ötesinde uzun vadeli hedefler gözeterek, tasarım yönetiminin yaratıcı ve yönlendirici 

niteliklerinden faydalanmalıdır. Kısacası, giderek daha önemli hale gelen spekülatif 

pazarda rekabet gücü kazanmak, tasarım yönetimini de kapsayacak, uzun vadeli ve 

etkili stratejilerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi ile mümkün olabilir. Firmalar, 

bu hedefleri oluşturma ve hedeflere ulaşmak için rota belirleme süreçlerinde en 

büyük desteği ve yönlendiriciliği tasarım yönetiminden alabilirler. Çünkü 

teknolojilerin hızla yayıldığı ve geliştiği pazarlarda tasarım faktörü firmanın, gerçek 

farklılığı ve pazarı yönlendirecek gücü yakalayabileceği tek alan olarak öne çıkmaya 

başlamıştır. 

Bu çerçeveden bakıldığında spekülatif konut üreticileri, uzun ve kısa vadede rekabet 

gücü kazanmayı istiyorlarsa, tasarım yönetimini firma içerisinde resmi ve bütüncül 

bir yaklaşımla, stratejik düzeyden başlayarak uygulanmasını sağlamalı, yaratıcı 

tasarım faaliyetlerinin doğasına ve firma yapısına uygun biçimde yönetimi ile, 

tasarım yönetiminin firmaya getirebileceği yeni ufukları fark edebilmelidir. Tasarım 

yönetimi kavramının sektörde ve akademik çevrelerde hızla yerleştirilmesi 

gerekmektedir. 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, yapı tasarımını da içerisine alan tasarım yönetimi kavramının genel 

çerçevesinden bakılarak, yapım sektöründe tasarım yönetiminin algılanışı ve yapım 

sektörü içerisinde rekabetin en yoğun yaşandığı alan olan spekülatif konut 

pazarında tasarım yönetiminin önemi, rekabet gücü ve tasarım yönetimi ilişkisi 

bağlamında incelenmiştir. Çalışma kapsamında, imalat sektörü kaynaklı olan 

tasarım yönetimi kavramının, inşaat sektöründeki stratejik değerinin daha kolay 

anlaşılması ve imalat sektöründeki kapsamı ile daha rahat karşılaştırılması için, 

rekabet koşulları bakımından imalat pazarları ile benzerlik gösteren spekülatif konut 

pazarına yoğunlaşılmıştır. Ancak, inşaat sektöründe tasarım yönetimi kavramını 

stratejik düzeydeki kapsamıyla oturtmak adına, inşaat sektörünün alt pazarlarında 

yer alan girişimciler, üreticiler ve tasarım firmalarına tasarım yönetiminin 

getirebileceği uzun vadeli rekabet güçlerini açıklayan ve tasarım yönetiminin 

sektördeki mevcut kapsamını yeniden ele alan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tasarım yönetimi en geniş anlamıyla, firma stratejileri doğrultusunda, bu stratejileri 

destekleyecek, geliştirecek, hatta bu stratejilerin oluşturulması sırasında firmaya 

rekabet gücü kazanma yolunda yeni kapılar açabilecek, firmanın tüm tasarım 

faaliyetlerini içeren, bütüncül tasarım stratejilerinin hazırlanması ve aynı bütüncül 

yaklaşımla, tasarım stratejilerinin hayata geçirilmesidir. Bu çerçevede tasarım 

yönetimi, firma kimliği, firmanın ürün kimliği, mekan kimliği, görsel imajı, marka 

bütünlüğü, vs., gibi stratejik düzeydeki faaliyetlerden, tasarım grubunun 

oluşturulduğu, dikey ve yatay entegrasyonunun sağlandığı organizasyonel düzeye, 

tasarım projelerinin, tasarım stratejileri ve kriterleri doğrultusunda 

gerçekleştirilmesinin sağlandığı proje düzeyine kadar çok çeşitli kapsamlarda ele 

alınabilir. Tasarım yönetiminin bir firmada hangi düzeyde ele alındığı, firmanın 

amaçlarının kapsamına bağlıdır.  Firma proje düzeyindeki amaçlarını öne 

çıkarıyorsa, tasarım yönetimi de operasyonel düzeyde ele alınacaktır. Ancak, 

tasarım yönetiminin firmaya rekabet gücü kazandırmasındaki etkililiği, diğer bir 

değişle tasarım yönetiminin stratejik düzeydeki kapsamının başarısı, firmanın 

stratejik yönetiminde tasarım yönetimine verdiği öneme bağlıdır.  

Günümüzde tasarım yönetiminin artan stratejik değeri, müşteri ile ürün deneyimi 

arasındaki ilişkinin tanımlanması ve sürdürülebilirliğindeki etkisinin büyüklüğünden 
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kaynaklanmaktadır. Firmaların müşteri ile bağını kuvvetlendirmesinde ürünün 

kullanılacağı alana ve kullanıcının yaşamına yönelik yeni ihtiyaçların tanımlanması 

ve bu ihtiyaçlara tasarım yönetimi yoluyla cevap verilmesi, etkililiği ile öne çıkan 

yoldur. Ancak, ürünlerin  cevap verdiği ihtiyaçların gerçekçiliği hususunda firmaların 

ve tasarım yöneticilerinin oldukça hassas davranmaları gerekmektedir. Tasarım 

yönetimi stratejik düzeyde, tüketimi tetikleyici ürün ve pazarlama yöntemlerine 

yönelik tasarım stratejilerinin üretilmesini değil, bireylerin yaşam deneyimlerini daha 

kaliteli hale getirebilecek ve bu yolla rekabet gücünü sürekli kılacak stratejileri 

kovalamalıdır.    

Özellikle spekülatif konut sektöründe görülen hızlı gelişmeler, yapım sektöründe 

tasarımın stratejik değerinin arttığına işaret etmektedir. Bir faaliyetin stratejik 

düzeydeki önemi artıyorsa diğer bir deyişle, firmanın uzun vadeli ve kısa vadeli 

amaçlarına ulaşmasında ve ona pazarda rekabet gücünü kazandıracak ticari 

başarıların yakalanmasında bir faaliyetin başarısı öne çıkıyorsa, o faaliyetin stratejik 

düzeyden başlayıp operasyonel düzeye kadar yönetilmesi gereklidir. Bu bağlamda, 

özellikle deneyim ekonomisine gidişin hızlanmasıyla değişen pazar özellikleri 

karşısında, spekülatif konut üreticilerinin stratejik düzeydeki yönetim anlayışlarında 

tasarım yönetimine yer vermeleri gereklidir.  

Bu çalışmada, spekülatif konut üreticileri ve ürünlerine gösterilen örneklere 

bakıldığında, imalat sektörüne benzer pazar değişimleri karşısında, tasarım ve 

tasarım grubuna verilen önemin artmasına karşın, tasarım yönetimi kavramının 

imalat sektöründeki gibi geniş bir çerçevede ele alınmadığı ve tüm tasarım 

faaliyetlerini içermediği görülür. Sektörde, tasarım yönetimi anlayışının gelişmesinin 

önündeki en büyük engel, firmaların sunularını ve uzun vadeli amaçlarını 

tanımlamalarındaki tutarsızlıklar ya da eksikliklerdir. Oysa, firma uzun ve kısa 

vadedeki amaçlarını tanımlarken, bu bağlamda hazırladıkları stratejilerin uyumunu 

da sağlamalıdır. Tasarım stratejileri de, firmanın hazırlamış olduğu stratejiler 

doğrultusunda, firmanın yürütmek durumunda olduğu grafik tasarım, mimari tasarım, 

mühendislik tasarımı, görsel iletişim ve pazarlama tasarımı, sanal mekanların 

tasarımı, vb., tüm tasarım faaliyetlerini bir tasarım stratejisi dolayısıyla, tasarım 

yönetimi faaliyeti altında toplanmalıdır.  

Bunun yanında, spekülatif konut üreticilerinin, tasarım grubunun organizasyonel 

yapı içerisindeki yerini tekrar ele almaları gereklidir. Firmanın tasarım ve tasarım 

yönetimi faaliyetlerini takip edebilmesi, tasarım yönetiminin firmaya katkılarının 

herkesçe anlaşılması, tasarım grubunun da firmanın tüm koşullarını ve çalışma 

ortamını anlayarak, yönetim ve yapım organizasyonları ile birlikte, onları 
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destekleyen ve onlardan destek alacak biçimde yönetilebilmesi için firma içerisinde, 

resmi olarak tasarım yönetimi faaliyetlerinin kurgulanması gerekir. Böylece, firmada 

tasarım yönetimi bilinci oluşturulabilir. Tasarım yönetimi bilincinin oluştuğu bir firma 

ise rekabet gücü kazanmada özgün, stratejik bir silaha sahip olmuştur. Kısacası, 

spekülatif konut üreticileri uzun ve kısa vadeli hedeflerine vararak rekabet gücü 

kazanmak istiyorlarsa, tasarım yönetimi faaliyetlerinin resmi ve bütüncül bir 

yaklaşımla, stratejik düzeyden başlayarak yürütülmesini sağlamalı, yaratıcı fikirlerin 

firmaya getirebileceği yeni ufukları görebilmelidirler. 

Pazarda görülen bu hızlı değişimler, yapım sektöründe tasarımı stratejik düzeye 

yükseltirken, akademik çalışmalarda yapı tasarımı yönetimi, proje düzeyindeki 

maliyet, zaman, kalite ve organizasyonel sorunlara odaklanmıştır. İnşaat sektöründe 

tasarım yönetimi kavramının oturtulması ve mevcut yapı tasarımı yönetimi 

anlayışının kapsamının geliştirilmesi için tasarım yönetiminin stratejik düzeydeki 

kapsamı ve sektörde yer alanlara sağlayabileceği rekabet gücü üzerine akademik 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yapım sektörünün farklılıklarından çok özgün 

avantajlarına yoğunlaşılmasıyla, sektörü ileri götürecek tasarım yönetimi 

faaliyetlerine ışık tutulmalıdır. Özellikle spekülatif konut pazarında, öngörülerle hız 

kazanacak, firmalara uzun vadeli rekabet gücü getirecek tasarım yönetimi faaliyetleri 

üzerine araştırmalar yapılarak, akademik ve sektörel çevrelerde tasarım yönetimi 

bilinci oluşturulmalıdır.  

Günümüzde tüm pazarları etkisi altına alan değişimler, tasarım yönetiminin stratejik 

önemini, ortaya çıkışından bu güne kadar sürekli arttırmıştır. Dolayısıyla, 

başlangıçta tasarımı yönetme fikrinden ortaya çıkan tasarım yönetimi kavramı, 

stratejik tasarımla tasarım yönetimi, tasarım yoluyla rekabet liderliği ve tasarlar gibi 

yönetmek kavramlarını içerisine alarak sürekli gelişime sahne olmuştur. Dünyanın 

önde gelen üniversitelerinde, tasarımcıların problemlere yaratıcı yaklaşım tarzları 

model alınarak işletme metotlarının geliştirilmesine yönelik dersler verilmeye 

başlanmıştır(örn. Harward Business School, 3. dönem MBA programında yer alan 

Field Study Seminar in Managing for Creativity). Yapım sektörünü de içerecek 

biçimde tüm pazarları etkisi altına alan değişim rüzgarları, tasarım yönetimini bir 

alternatif olmaktan çıkarmış, bir zorunluluğa dönüştürmeye başlamıştır. 

Bu çalışmada yer verilen tüm akademik araştırmalar, sektörel gelişmeler, firmalar ve 

firma sunuları bağlamında yapılan değerlendirmeler, belirlenen gelişme alanları ve 

geliştirilmesi gereken alanlardan yola çıkarak şu sonuç ortaya çıkarılmıştır: Tasarım 

faaliyetlerinin söz konusu olduğu her pazar için firmalarda “tasarımın yönetilmesi, 

yönetimin de tasarlanması gereklidir”. 
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