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GĐRĐŞĐMCĐ OLARAK TASARIMCI: ĐSTA�BUL TEK�ĐK Ü�ĐVERSĐTESĐ 
E�DÜSTRĐ ÜRÜ�LERĐ TASARIMI BÖLÜMÜ MEZU�LARI ÜZERĐ�E BĐR 

ÇALIŞMA 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında endüstri ürünleri tasarımcılarının girişimcilik sürecindeki 
deneyimleri ortaya konulmuş ve bu süreçteki avantajları ve karşılaştıkları zorlukları 
ile beraber incelenmiştir. Bu çalışmayı girişimcilerin kurdukları işlerin 
değerlendirmesi değil de, girişimcilik süreçlerinin anlaşılması olarak değerlendirmek 
yerinde olacaktır. 

Bu tez çalışması sırasında birden fazla araştırma yöntemine başvurulmuştur. 
Çalışmanın ilk aşamasında literatür araştırması yapılmıştır. Girişimcilik ile ilgili, 
tanım, tarihsel süreç, girişimciliğin ekonomik gelişmedeki oynadığı rol, yaratıcılık ve 
yenilikle ilişkisi ile ilgili bilgiler edinilmiştir. Girişimcilik konusuyla ilgili olarak 
yapılan literatür araştırması sonucunda girişimcilerin birtakım özelliklere sahip 
olmaları gerektiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu özelliklerden en önemlileri risk almak, 
yaratıcı düşünceye sahip olmak, yenilikçi olmak ve organizasyon yeteneğine sahip 
olmaktır. Bu özellikleri bünyesinde bulunduran girişimciler kendileri için uygun olan 
ekonomik ve teknolojik altyapıyla beraber kendilerine yardımcı olarak yasal 
düzenlemeler ve teşviklerle iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı yakalamaktadırlar. 

Tasarım ve girişimcilik kısmında ise endüstri ürünleri tasarımı ile ilgili tanımlara yer 
verilmiş, endüstri ürünleri tasarımı eğitimi ve kazandırdığı bilgi ve beceriler, 
yaratıcılık ve yenilikle ilişkisi ve sonucunda da tasarımın girişimcilikle ilgisi ortaya 
konulmuştur. 

Bu bölümden sonra yöntem kısmına geçilmiştir. 1997-2009 yılları arasında Đstanbul 
Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olmuş kişiler 
taranmış ve birçoğunun şuan ne işle meşgul olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bunlar 
arasından kendi işini kurmuş olanlar belirlenmiştir. Kendi işini kuranlar arasından iki 
ana ölçüte dayanılarak görüşme yapılacak girişimciler seçilmiştir. Bu ölçütlerden biri 
mücadele ortamı içerisinde olan, bir diğeri de kurdukları işlerin tasarım, üretim, 
pazarlama, satış gibi süreçlerinin bütünüyle ilgilenen bir girişimci tasarımcıdır. 
Mücadele ortamı içerisinde olmak girişimcinin hazır kaynaklar üzerine değil de 
mücadele edip, çaba ortaya koyarak işini kurmasını ifade eder. Bu ölçütün 
belirlenmesindeki amaç tasarımcının girişimci olurken ortaya koyduğu çabanın 
değerlendirilmesi ve yaşadığı zorlukların ortaya konulmasıdır. Đş süreçlerinin 
bütünüyle ilgilenen girişimci ölçütünün belirlenmesinin amacı ise girişimcilik 
sürecinin her aşamasında tasarımcıyı değerlendirebilme imkânı yakalamaktır. 
Yapılan görüşmelere ana hatlarıyla bulgular bölümünde yer verilmiştir. 

Endüstri ürünleri tasarımı disiplini hem disiplinler arası hem de çok disiplinli olması 
sebebiyle bu alandan mezun kişiler geniş bir vizyona ve araştırmacı bir yapıya 
sahiptirler. Mezunlar girişimci olmak konusunda bu özelliklere sahip olmanın yanı 
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sıra tasarımın hem disiplinler arası hem de çok disiplinli olması sebebiyle ürünle 
ilgili tüm süreçler konusunda bilgili bir şekilde mezun olmaktadırlar. 

Yapılan görüşmelerde girişimciler tasarımcı olarak gözlem yeteneklerinin, 
araştırmacı olmalarının, toplumdaki eğilimleri takip etmelerinin ve problemi görme 
ve çözme yeteneklerinin kendilerine girişimcilik yolunda yarar sağladığından 
bahsetmişlerdir.  

Görüşme yapılan tasarımcılara girişimcilerin özellikleri sorulduğunda yaratıcı olmayı 
bu özellikler arasında saymaktadırlar. Ayrıca görüşme yapılan tasarımcılar, tasarımcı 
olarak yenilikçi olmalarının ve tasarlama gücüne sahip olmalarının kendilerine 
girişimcilik yolunda yarar sağladığını düşünüyorlar. 

Sonuç ve tartışma bölümünde, görüşmeler sonucu ortaya konulan bulgular tartışılmış 
ve tasarımcının girişimci olmak üzerine yaklaşımlar değerlendirilmiştir.  

Görüşmeler sonucunda yaratıcılık ve ürün tasarımı kavramlarının tasarımcıya 
girişimci olmak yolunda çok önemli bir avantaj kattığı görülmüştür. 

Endüstri ürünleri tasarımcılarının kendi işlerini kurma sürecindeki avantajlarını tek 
tek incelediğimizde bu avantajları üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan 
birincisi iş fikri bulmak ve geliştirmekle ilgili olan avantajlardır. Bu avantaj 
tasarımcının, yaratıcı girişimci olarak adlandırılan yeni bir fikir ya da buluşu, ya da 
mevcut bir ürün ya da hizmeti yeniden tasarlayarak pazara sunan kişi olmasına 
yardımcı olmaktadır.  

Đkinci avantaj ürün bazında yenilik oluşturabilmektir. Tasarım, “yeni ürün 
geliştirme” olarak adlandırılan sürecin ana unsurudur. Dolayısıyla yeni ürün 
oluşturma konusunda endüstri ürünleri tasarımı disiplininin katkısı çok önemlidir. 

Üçüncü avantaj ise tasarımcının ürün ve üretim sürecine hâkim olması sebebiyle elde 
ettiği avantajdır. Endüstri ürünleri tasarımı mezunları eğitim süreleri içerisinde 
yaratıcı düşünmeden konsept yaratmaya, imalat yöntemlerinden malzemeye, 
ekonomi ve pazarlamadan tüketici davranışlarına kadar pek çok konuda bilgi sahibi 
olmaktadırlar. Ürünle ilgili pazar araştırması, tasarlama, üretim, pazarlama ve satış 
gibi her süreç konusunda farkındalığı ve bilgisi olan tasarımcı, bu sürecin hepsi 
hakkında fikir sahibi olmasından dolayı bir hâkimiyet ve güven duygusunu da 
beraberinde yaşamaktadır. 

Endüstri ürünleri tasarımı mezunu girişimcilerin avantajlı olduğu alanlar dışında bir 
takım zorluklar yaşadığı alanlar da vardır. Ürünle ilgili sürece hâkim olan tasarımcı, 
bazen ürünü ortaya çıkaran bileşenleri organize etme konusunda sıkıntı 
yaşayabilmektedir. Bunun da sebebi yönetim alanındaki becerilere sahip olmaması, 
bu konuda yönlendirici bir eğitim almaması veya çevresinde girişimcilik konusunda 
rol modellerinin olmaması şeklinde sayılabilir.  

Ayrıca tasarladıkları ürünleri pazarlama konusu ve satış yerine karar verme konusu 
da endüstriyel tasarımcı için bazen zorlayıcı olabilmektedir. Bu durumlarda pratik bir 
pazarlama dersi kurtarıcı olmakla beraber, yeterli görülmezse tasarımcı kendini daha 
çok geliştirmeli veya pazarlama alanından insanlarla çalışmalıdır. 

Bu tez çalışması sonucunda ürün geliştirme sürecinin ana unsuru olan tasarım 
konusuna hâkim olan endüstri ürünleri tasarımcısının potansiyel bir yaratıcı girişimci 
olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tasarım eğitiminin bir gereği olarak gözlem, 
problem çözme ve araştırma yeteneği gelişmiş olan tasarımcıların, pazardaki 
fırsatları diğer insanlarla karşılaştırıldığında daha kolay fark edebilecekleri 
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belirlenmiştir. Bu özelliğin de tasarımcıyı fırsat girişimcisi olmak yolunda bir adım 
öne çıkardığı görülmüştür.  

Tasarımcı girişimci elinde bulunan gözlem gücü, problemi fark edebilme ve çözme 
yetisi, araştırma alışkanlığı ve en önemlisi yeni ürün ortaya çıkarabilme gücünü 
yönetim becerileriyle birleştirebildiği noktada başarılı bir girişimci olacaktır.  
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DESIG�ER AS A� E�TREPRE�EUR: A STUDY O� THE GRADUATES OF 
I�DUSTRIAL PRODUCT DESIG� DEPARTME�T OF ISTA�BUL 

TECH�ICAL 

SUMMARY 

Entrepreneurship is an activity existing from ancient times onward. When the 
switching from the nomadic and agricultural life to the settled life, from an 
agricultural society to an industrial one and finally to the knowledge-based society is 
studied, the role of the entrepreneur has exceedingly increased. 

Though creating new business opportunities and making profit have always been 
vital throughout the history, entrepreneurship has gained more importance owing the 
recent economical crisis and the increase in the unemployment rate. 

In this study, industrial product designers' experiences on the way of their 
entrepreneurship are presented considering their advantages in this period and the 
difficulties they encounter. It's better considering this study as understanding 
entrepreneurship processes instead of assessment of entrepreneurs businesses. 

During this study multiple research techniques were applied. Literature review was 
the first step. Entrepreneurship and its definition, historical process of 
entrepreneurship, role of entrepreneurship in the economical development, 
connection of creativity and innovations with entrepreneurship had been reviewed. 
Referring to academic researches, entrepreneurs are accepted to have some 
outstanding features such as risk taking, creative thinking, being innovative and 
having management skills. Those entrepreneurs, having these skills, can easily 
realise their business ideas with the help of economic and technological 
infrastructure as well as legal regulations and premiums. 

At the “design and entrepreneurship” part firstly definitions were stated related to 
industrial product design. Secondly knowledge and skills gained through industrial 
design education and relationship between entrepreneurship and innovation were 
examined. Finally relation between design and entrepreneurship has been reviewed. 

Entrepreneurship and innovation are the two important elements of the new era 
economy. In this study it is determined that innovation is one of the main elements of 
entrepreneurship and designer can be a potential entrepreneur as a main actor of new 
product development process. Making an innovation is based on new products, 
service or system. Industrial design is the main element of the process of "producing 
a new product". Thus, contribution of industrial design discipline is quite important 
to produce a new product. 

After this section, research method section starts. The graduates of Istanbul 
Technical University Industrial Design Department between 1997 and 2009 were 
searched and knowledge of what they do currently was collected. Designer-
entrepreneurs were identified among these designers. The designer- entrepreneurs 
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were selected based on two main criteria to interview. One of these criterions is to be 
in a struggle environment and the other criterion is to manage all processes such as 
design, manufacturing, marketing and sales. To be in the competitive struggle 
environment refers to building a job through putting an effort rather than building a 
job easily by the current sources. Aim of determining this criterion is to show up the 
effort and struggle of the designer while he is becoming an entrepreneur. Aim of 
determining the criteria related to manage whole work process is to be able to assess 
the designer through the all steps of entrepreneurship. All these meetings outlined in 
the findings section. 

Industrial design education has both a multi-disciplinary and interdisciplinary 
character. For this reason, graduates have a broad vision and researcher identity. In 
addition to having these features, graduates of industrial product design department 
also have knowledge about all production process.  

In the interviews, designer-entrepreneurs mentioned that having observation 
capabilities, being a researcher, following the trends in society and noticing problems 
and having problem solving skills help their selves towards entrepreneurship. 

Designers having been interviewed with count the creativity when specialities of the 
promoters are asked to them. Also designers having been interviewed with think that 
being innovative and having the power of designing help them in the 
entrepreneurship process. 

In the discussion and results section, findings were discussed and approaches of 
designers to be entrepreneurs were evaluated.  

As a result of interview findings, it was observed that the concepts of creativity and 
product design add a very significant advantage to designers on the way to become 
entrepreneurs. 

Industrial designers have three main advantages in establishing their own business. 
One of these advantages is to find and develop a business idea. This advantage helps 
to designer to be the person so-called creative entrepreneur who offers a new idea or 
invention to the market, or offers an existing product or service to market by 
redesign. 

Second advantage is to create product- based innovation. Industrial design is the 
main element of the process of "producing a new product". Thus, contribution of 
industrial design discipline is quite important to produce a new product. 

Third advantage is dominating the entire production process for products. Graduates 
of Industrial Product Design Department, have knowledge in many areas like; 
creative thinking, production processes, material, consumer behaviours, economics 
and marketing as a result of their education. Industrial product designer do researches 
about consumer behaviours before the beginning of design phase. During the design 
process; designer constantly thinks about the decisions and make the appropriate 
selection of necessary material for the product and packaging in addition to best 
process and marketing method. Thus designer, during the each step in the process of 
setting up a business benefits from the information acquired through design 
education areas like researching before designing, finding innovative product ideas, 
making prototypes, production process and  marketing this product. The designer has 
a sense of mastery and confidence in product, market research, designing, 
manufacturing, marketing and sales as well as awareness and knowledge about each 
process.  
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Industrial design graduate entrepreneurs also face with some difficulties besides 
some advantages. Even though having knowledge about process of the product, the 
designer may sometimes experience some difficulties in organizing the components 
of the product. The reason of this could be counted as the lack of management skills, 
router education or role models in entrepreneurship around.  

Additionally, decision-making process of the marketing and sales activities can be 
challenging for industrial designer. Therefore, a practical marketing course can be 
savoir. If it is still not sufficient, designers should cooperate with marketing experts. 

As a result of this thesis, it has been concluded that designer, who dominates issue of 
design which is the main element of product development process, may be a 
potential creative entrepreneur. In addition, designer whose observation, problem 
solving and research ability have developed as a requirement of design education can 
realize opportunities in the market easily compared with other people. It was 
observed that by this feature designer is one step ahead towards becoming an 
opportunistic entrepreneur. 

Designer will be a successful entrepreneur when he can combine observation, 
problem solving, research ability and especially the power of developing new 
products with management skills. 
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1.  GĐRĐŞ 

Bu bölümde çalışma konusunun öneminden, amacından ve kapsamından bahsedilecek, 

araştırma yöntemi ve tezin yapısı hakkında bilgi verilecektir.  

1.1 Konunun Önemi 

Girişimcilik eski çağlardan günümüze kadar var olan bir faaliyettir. Đnsanların 

göçebelikten yerleşik hayata, tarım toplumundan sanayi toplumuna ve son olarak da 

bilgi toplumuna geçişlerini incelersek girişimcinin rolü gelişerek artmıştır.  

Lundstrom’a (2005) göre yeni iş imkânları yaratmak ve bununla ekonomik kazanca 

ulaşmak tarihin her sürecinde önemli olmakla beraber son yıllarda yaşanan ekonomik 

krizler ve işsizliğin artmasıyla girişimcilik daha da önem kazanmıştır (Arıkan, 

2002’de atıfta bulunulduğu gibi). 

Akpınar’a (2009) göre günümüzde girişimciliğe verilen önemin artmasında 3 unsur 

etkilidir. Bunlar: 

• Đşsizlik sorununun artması 

• Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı 

• Ekonomi ve işletme alanlarındaki teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel 

kabulüdür. 

Girişimcilik konusu son yıllarda araştırmacılar tarafından da çok tartışılan ve araştırılan 

bir konu haline gelmiştir. Şüphesiz bunda girişimciliğin bireysel ve toplumsal anlamda 

ekonomik refah düzeyini yükseltmesi önemli rol oynar. Ekonomik ve sosyal refah 

düzeyini arttırma açısından önemli bir faaliyet olan girişimcilik, ülkenizde ve tüm 

dünyada istihdam sorunlarının aşılmasında büyük bir öneme sahiptir (Akpınar, 2009). 

Đnsanların ihtiyaçlarının karşılanması, girişimcilerin kaynakları bir araya getirip, 

insanların hizmetine sunması ile mümkün olmaktadır (Akpınar, 2009). Bu da 

girişimcilerin toplumda ne denli önemli bir görev üstlendiklerini göstermektedir.  
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Dünya Girişimcilik Platformu (Global Entrepreneurship Monitor-GEM) tarafından 

29 ülke arasında yapılan araştırmada girişimcilik faaliyeti yüksek olan ülkelerin 

ortalama ekonomik büyümenin üzerinde bir büyüme gösterdiğini ortaya koymaktadır 

(GEM, 2001). 

Bazı araştırmalar bu şekilde girişimciliğin istihdam yaratma ve ekonomik refah 

seviyesini yükseltmesine değinirken, girişimcilik pazara yenilik getirmesiyle de ön 

plana çıkmaktadır. Schumpeter, girişimcilik ve inovasyon (yenilik) arasındaki 

mükemmel ilişkiyi vurgulayarak daha önceki bir çok teorinin aksine ekonomik 

gelişme sürecinde girişimciye önemli bir rol yüklemiştir. Schumpeter’e göre 

girişimci, yaptığı yenilikler sayesinde ekonomiyi bir denge noktasından alıp daha iyi, 

daha yüksek bir denge noktasına taşımaktadır (Özkul, 2007). 

Endüstri ürünleri tasarımcısı, “yeni ürün geliştirme” süreci olarak da adlandırılan 

yenilikçilik sürecinin merkezindeki unsurdur (Er, 2001; Er ve Er, 2000).Bu sebeple 

tasarımcının girişimci olmasının irdelenmesi, girişimcilikte yenilikçiliği tasarım 

boyutundan ele alması açısından önemlidir.  

1.2 Çalışmanın Amacı 

Yeni ekonominin iki önemli yapı taşı yenilikçilik ve girişimciliktir. Yenilik 

oluşturmak yeni bir ürün, hizmet ya da sistem oluşturmaktan geçmektedir. 

Dolayısıyla yeni ürün oluşturma konusunda endüstri ürünleri tasarımı disiplininin 

katkısı çok önemlidir. Endüstri ürünleri tasarımcısı yeni ürün yaratmakla birlikte, 

mevcut ürünleri yenileme yoluyla da yeniliğe katkı sağlamaktadır.  

Bu çalışmanın ana amacı ürün bazlı yenilik yaratma konusunda ana aktörlerden biri 

olan endüstri ürünleri tasarımcılarının girişimcilik süreçlerindeki avantajlarını ve 

karşılaştıkları zorluklarla beraber geliştirmeleri gereken yönlerini ortaya koymaktır. 

Girişimcilik ve tasarım kavramlarından yola çıkarak, tasarım disiplininin 

kazandırdığı bilgi ve becerilerinin tasarımcılara girişimcilik yolunda ne gibi bir 

etkide bulunduğu incelenecektir.  

Bu çalışmanın ara amaçlarını da şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminin girişimcilik açısından incelenmesi 
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• Tasarımcının eğitim sürecinde kazandığı bilgi ve becerilerin girişimcilik 

perspektifinden değerlendirmek 

• Kendi işini kuran tasarımcıların deneyimlerini aktarmak 

1.3 Çalışmanın Kapsamı 

Böyle bir konunun örneklemi Türkiye genelindeki kendi işini kurmuş Endüstri 

Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunlarıdır. Ancak bu tez çalışmasında süre ve uzaklık 

konusundaki kısıtlar nedeniyle kendi işini kuran Đstanbul Teknik Üniversitesi 

Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunlarına odaklanılmıştır. ĐTÜ 1993’de kurulmuş, 

mezun sayısı itibarı ile uygun bir örneklem oluşturmaktadır. Oturmuş bir tasarım 

eğitimi sağlayan Đstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

Türkiye’de endüstriyel tasarım eğitimi konusunda ana akımı temsil gücüne sahiptir. 

1.4 Araştırma Yöntemi  

Bu tez çalışması sırasında birden fazla araştırma yöntemine başvurulmuştur. 

Öncelikle hipotezin ortaya konması ve bilgi toplamak amacıyla literatür araştırması 

yapılmıştır. 

Đkinci aşamada ise görüşme yapılacak kişilerle görüşme sorularını belirlemek 

amacıyla yapılan ön anket çalışması sonrası yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapılmıştır. Görüşmeler, görüşme yapılan kişilerden de izin alınarak ses kayıt 

cihazıyla kaydedilmiştir. Kayıt sırasında bir sorun yaşanması göz önünde 

bulundurularak görüşmeler sırasında not da tutulmuştur. Araştırma yöntemi hakkında 

daha geniş bilgi dördüncü bölümde aktarılacaktır. 

1.5 Tezin Yapısı 

Tezin birinci bölümünde tezin amacı, önemi, kapsamı, yöntemi ve yapısı 

anlatılmaktadır. 

Tezin ikinci bölümünde girişimcilik kavramı, girişimciliğin tarihsel gelişimi, 

girişimciliğin türleri, girişimciliğin temel fonksiyonları ve girişimci olmak için 

gerekli olan özelliklerden bahsedilmiştir. 
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Üçüncü bölümde tasarım kavramı, tasarım eğitimi ve girişimciliği destekleyen 

unsurları, tasarımcının özellikleri ve girişimci olarak tasarımcı konusu ele alınmıştır. 

Dördüncü bölümde kullanılan araştırma yöntemi gerekçeleriyle beraber ayrıntılı olarak 

anlatılmıştır. 

Beşinci bölümde Đstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

mezunlarına ait ve yarı-yapılandırılmış görüşme sonucunda elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. 

Altıncı bölümde de elde edilen bulgular ve literatür araştırma ışığında bir analiz 

yapılmış, tasarımcının girişimci olması üzerine tartışılmış ve sonuçlara yer verilmiştir. 
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2.  GĐRĐŞĐMCĐLĐK 

2.1 Girişimcilik Kavramı ve Tarihsel Süreci 

Bu bölümde öncelikle girişimciliğin farklı disiplinlerden gelen araştırmacı ve 

akademisyenler tarafından oluşturulmuş tanımlarına yer verilecektir. Đkincil olarak 

girişimcilik konusundaki iktisat teorileri ışığından tarihsel süreç aktarılacaktır. 

Sonrasında girişimciliğin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için girişimciliğin 

türleri, temel fonksiyonları ve girişimciliği etkileyen faktörlere yer verilecektir. En 

son aşamada ise kişilerin kendi işlerini kurma sebeplerine değinilecektir.      

2.1.1 Girişimcilik tanımı 

Girişim kelimesi Fransızca ‘entreprendre’ fiilinin kökünden gelir. Bu kelime bir iş 

yapmaya başlamak, bir işe kalkışmak manasındadır. Girişimci ise “Entrepreneur” 

kelimesinden gelir ve “bir şeyi yapmaya başlayan kişi, işi yapan”dır (Saraç, 1992). 

Girişimcilik kavramını ele aldığımızda entreprendre fiilinden türetilmiş 3 kavram 

karşımıza çıkar. Bunlar; 

• Girişimcilik 

• Girişim 

• Girişimsel süreçtir. 

Bu 3 kavram birbiriyle son derece iniltilidir. Girişimcilik, girişimcinin hali hazırda 

yaptığı işi ifade ederken, girişimsel, girişimcinin sahip olduğu yaklaşımı 

belirtmektedir. Girişimsel süreç ise girişimcinin "ne ile meşgul olduğunu" ifade 

etmektedir (Wickham, 1998; Arıkan, 2002’de bahsedildiği üzere). 

Girişimcilik kavramını literatürde ilk defa Fransız ekonomist Richard Cantillon 

kullanmıştır. Cantillon girişimciyi “belirsizlik ortamında fırsatların farkına vararak 

bunları hayata geçirmek üzere risk almaya hazır olan kişi” olarak tanımlamaktadır.  

Cantillon’a göre girişimci, fırsatları değerlendirme gücü ve eğilimi olmayan 

sermayedarla, oluşturduğu fırsatlar arasında bir köprü vazifesi görmektedir (Arıkan, 

2002).  
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Cantillon’dan sonra Jean Baptise Say girişimciliğin tanımını geliştirilerek, 

girişimcinin risk üstlenmesinin yanında üretim girdilerini örgütleme ve yönetme 

yeteneğine de  sahip olması gerektiğini belirtmektedir (Müftüoğlu ve diğ., 2004). 

Drucker’a  (1985) göre de girişimci değişim arayan, değişime ayak uyduran ve bu 

değişimi kendi lehine kullanan kişidir. 

Girişimcinin tanımını ortaya koyarken, girişimcilik konusunda ilgili disiplinlerin 

farklı bakış açıları olduğunu da değerlendirmek gerekir. 

Bir ekonomist açısından bakarsak girişimci; kaynakları, işgücünü, makine-teçhizatı 

ve diğer varlıkları bir araya getirerek önceki değerine nispeten daha fazla bir değer 

yaratan kişiyi ifade eder.   Psikoloji açısından bakıldığında ise girişimci; bir şeye 

ulaşmak için denemeler yapan, başarılar kazanan, ve diğerlerinin elindeki otoriteyi 

almak isteyen ve bu tür güdülerle güdülenen insanı ifade etmektedir (Hisrich ve diğ., 

2008). 

Bir işadamı içinse girişimci; pazardaki diğer girişimciler, diğer aktörler için bir tehdit 

unsuru ya da rakip olabileceği gibi, diğerlerinin bir müşterisi, müttefiği ya da 

toplumun refahı ve mutluluğu için çalışan bir kişiyi de ifade eder (Hisrich ve diğ., 

2008). 

Đngiliz literatüründeki girişimcilik kavramını yaygınlaştıran John Stuart Mill 

girişimcinin rolünü yönetim alanından tanımlamıştır. Mill, girişimcinin olanakları 

görme yeteneğinin onu diğer insanlardan ayırdığını ifade ederek bu yöne atıfta 

bulunmaktadır (Sciascia ve De Vita, 2004). 

Girişimciliği açıklarken hangi kavramları barındırdığına da dikkat etmek gerekir. 

Girişimcilik genellikle yenilik ve yaratıcılığı içerecek şekilde tanımlanmaktadır. 

Günümüzdeki modern işletme anlayışına göre girişimcilik kavramı yenilik, esneklik, 

dinamiklik, risk alma, yaratıcılık ve gelişim odaklı olmak gibi kavramları da içinde 

bulundurarak tanımlanmaktadır (Arıkan, 2002). 

Bazı araştırmacılar girişimciliğin tanımını ortaya koyarken girişimcinin istihdam 

yaratma yönünü ele almışlardır (Müftüoğlu ve diğ.,2004). Johnson (2001)’a göre 

girişimci işi ve insiyatifi üstlenen, iş açmak ve yeniliği yaratmak konusunda 

sorumluluk alan, süreçle ilgili riskleri yöneten kişi olmasının yanında zorluk ve 

engellerle karşılaştığında da sabırlı olmasını bilen kişidir. 
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Literatürde bulunan girişimcilik tanımlarının her biri; girişimcinin veya girişimci 

olmanın farklı bir yönüne değinmektedir. Girişimciliğin farklı yönleriyle 

tanımlanması bu konunun farklı disiplin pencerelerinden değerlendirilmesinden, 

farklı uzman görüşleri içermesinden  ve zaman içerisinde girişimcilik kavramının 

yenilerek gelişmesinden kaynaklanmaktadır.  

Gerber’e (1997) göre girişimci her zaman bilinmeyenle ilgilenen, geleceği 

kurcalayan, olasılıklardan olanaklar yaratan ve kaosları uyuma çevirebilen yaratıcı 

kişiliğe sahip kişidir. 

Arıkan (2002) girişimciyi pazarda bulunan fırsatları gözleyen ve saptayan, bu 

fırsatları ve tüketicinin var olan isteklerini iş fikrine dönüştüren, kaynakları biraraya 

getirerek iş kuran, risk alan kişi olarak tanımlamaktadır. 

Bygrave (1994) girişimcilik konusundaki tanımlara genel olarak baktığımızda 4 adet 

faktörün öne çıktığından bahseder: 

1. Yaratım sürecinde yaratıma konu olan şeyin hem girişimci için hem de yarar sağlaması 

beklenen kitle için bir değer ifade etmesi gerekir. 

2. Yeni bir şeyin ortaya konulması amacıyla belirli bir zaman ve çabanın harcanması 

gerekir. 

3. Girişimci faaliyette bulunduğu alanda belirli riskleri üstlenmek durumundadır. 

4. Girişimci olmanın sağlayacağı ödüller vardır. Temel amacı kar olan girişimciler için 

para, başarı düzeyinin bir göstergesidir. Bunun yanında bağımsızlık ve kişisel tatmin de 

girişimci olmanın sağlayacağı önemli ödüllerdendir. 

Şüphesiz girişimcilik alanındaki en büyük katkılardan birini Joseph Aloise 

Schumpeter yapmıştır. Schumpeter, "The Theory of Economic Development” (1983) 

adlı kitabında girişimciyi yeniliği sunan birey olarak tanımlamıştır.  Schumpeter 

yenilik yoluyla pazarda dengesizliğe ve değişime yol açan girişimcinin rolünü 

tanımlayan ilk iktisatçıdır. Schumpeter’e göre girişimcinin en temel özelliği yenilikçi 

olmasıdır  (Sciascia ve De Vita, 2004). 

Schumpeter girişimcilerin ortaya koyduğu her yenilikle ekonomideki dengeyi 

bozduklarını ve yeni bir denge yarattıklarını ve bu yeniliklerin üst üste sürekli 

değişimi doğurduklarını savunmaktadır (Arıkan, 2002). 

Harvard Business School’un 1983 yılında gerçekleştirdiği bir dizi konferans sonucu 

katılımcılar ortak bir girişimcilik tanımı hazırlamışlardır. Bu tanıma göre girişimcilik 

(Döm, 2008);  



8 

• Önemli iş fırsatlarının (genelde yenilikçi) farkına varma suretiyle,  

• Proje ile uyumlu risk alma yönteminin sağlanmasıyla, projenin başarılı olmasını 

sağlayacak yönde beşeri,  mali, hammadde ve malzeme kaynaklarını hızla 

harekete geçirmek için işletmede gereken haberleşme ve yönetim becerileri 

uygulamaları ile kişi ya da kişilerin değer yaratma çabalarıdır. 

Avrupa Komisyonu’nca benimsenen Avrupa'da Girişimcilik konulu raporda, 

girişimcilik aşağıdaki gibi ele alınmıştır (Döm, 2008); 

Girişimcilik, herşeyden önce, bir zihniyettir. Bir kişinin, bağımsız olarak ya da bir 

organizasyonun içinde, bir fırsatı belirleme ve yeni bir değer yaratma ya da ekonomik basan 

elde etmek için bu fırsatın üzerine gitme motivasyonunu ve kapasitesini tanımlar. Girişimci 

kişi, mevcut bir pazara girmek ve rekabet etmek, söz konusu pazan değiştirmek, hatta yeni 

bir pazar yaratmak için yaratıcılıktan ya da yeniliklerden yararlanır. Đş dünyasında yeni bir 

fikri başanya götürmek, yaratıcılık ya da yenilikleri sağlam bir yönetim sistemiyle 

bütünleştirme ve bir işletmenin gelişimini yaşam çevriminin tüm evrelerinde optimize ederek 

koşullara uydurma becerisi gerektirir. Bu, günlük faaliyetlerin ötesinde, işletme için hedefler 

koymayı ve bir strateji saptamayı gerektirir. 

Girişimcilikle ilgili yapılan bir çalışmada, 1982-1992 yılları arasında girişimcilik 

konusuyla ilgili yapılmış olan çeşitli akademik yayınlarda girişimci ve girişimcilikle 

ilgili bulunan 77 tanımda en az 5 kere görünen 15 anahtar sözcük grubu tespit 

edilmiştir. Bu gruplar şu şekilde sıralanabilir (Müftüoğlu ve diğ., 2004):  

1. Başlatma, bulma yaratma 

2. Yeni işletme 

3. Yenilik, yeni ürünler, yeni pazar,  

4. Fırsatların peşinde koşma 

5. Risk alma, risk yönetimi, belirsizlik 

6. Kar arzusu, kişisel fayda 

7. Üretim yolları ve kaynaklar 

8. Yönetim 

9. Değer yaratma 

10. Büyüme arzusu 

11. Girişim 

12. Değişim Yaratma 

13. Sahiplik 
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14. Sorumluluk, yetki 

15. Strateji oluşturma 

Girişimcilikle ilgili en kapsamlı tanımlarından birini yapmış olan Sanlı ve 

Şahsüvar’a (2005) göre girişimci, toplumun gereksinim duyduğu ürünleri üreterek, 

hizmetleri sunarak, ya da ticaret yaparak, maddi -manevi kazanç sağlamayı 

hedefleyen, bu amaçla kendi işini kurmak için harekete geçen ve iş fikrini 

gerçekleştirmek için araştırma, planlama, örgütlenme,ve koordinasyon çalışmaları  

yapan, sonuçta  gerekli bilgi-beceri, işyeri, eleman, makine-ekipman v.b. işletme 

girdileri ile finansman kaynaklarını bir araya getirerek, kendi işini kuran kişidir. 

Bu noktadan hareketle girişimcilik, parasal ya da kişisel tatmine bir ödül sonucuyla 

ulaşmak için zaman ve çaba harcayarak, finansal, psikolojik ve toplumsal riski 

üstlenerek farklı değerde mal ya da hizmet yaratma sürecidir (Yurtseven, 2001). 

2.1.2 Girişimcilikle ilgili iktisat teorileri ve tarihsel süreç 

Girişimciliğin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Đnsanlar ilk çağlardan bu yana 

gereksinimleri sağlamak adına üretim yapmışlar ve bu da girişimciliğe sebep 

olmuştur. 

Orta çağdaki girişimciyi ele alırsak risk üstlenmeyen bir yapısı olduğu 

görülmektedir. Orta çağda girişimci büyük üretim projelerini yönetmekteydi. Bunu 

da yaparken kaynakları hükümetten alıyor ve riski hükümet taşıyordu. 17.yy’da ise 

girişimci mal ve hizmet üretirken hükümetle sözleşme yapıyordu. Yapılan bu 

sözleşmede değişken bir fiyat unsuru olmadığından, meydana gelebilecek kar ya da 

zarar girişimciyi ilgilendirmekteydi.. Bu da girişimcinin risk alma özelliğinin tarihte 

ortayı çıkışı olarak değerlendirilebilmektedir (Arıkan, 2002). 

18.yy’da sermayeyi elinde bulunduran girişimci sermayeye ihtiyaç duyan 

girişimciden ayrılmaktaydı. Bu da bize girişimci-semayedar ayrımının 18. yy’da 

başladığını göstermektedir. 19.yy sonu 20.yy başlarında ise girişimciler sıklıkla 

yöneticilerle beraber anılıyordu ve girişimciliğe daha çok ekonomik perspektiften 

bakılıyordu (Hisrich, ve diğ., 2008). 

20.yy’ın ortasında ise girişimci Schumpeter’in katkılarıyla yenilik yaratan kişi olarak 

anılmaktadır. 
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Girişimcilik kavramını literatürde ilk defa Fransız ekonomist Richard Cantillon 

kullanmıştır. Cantillon’a göre girişimci fırsatları değerlendirme gücü ve eğilimi 

olmayan sermayedarla oluşturduğu fırsatlar arasında bir köprü vazifesi görmektedir 

(Arıkan, 2002). Cantillon iktisatta rol oynayan birimleri toprak sahipleri, girişimciler 

ve işçiler olmak üzere üçe ayırmaktadır. Cantillon’un bu yaklaşımında girişimci bir 

malı belli bir fiyattan almaktadır ve kaça satacağı belirli olmadığı için risk almaktadır 

(Temurlenk ve diğ., 2008). 

Girişimcilik kavramı hakkındaki tarihsel süreci incelediğimizde karşımıza şu şöyle 

bir tablo çıkmaktadır (Döm, 2008): 

Çizelge 2.1: Girişimcilik kavramının Tarihsel Gelişim Süreci (Döm, 2008). 

Ortaçağ 

Dönemi 

Bu dönemde girişimcilik kavramı büyük ölçekli üretim projelerini yöneten bir yönetici olarak 

benimsenmiştir.  Büyük ölçekli üretim projelerinde girişimci, risk almaz, yalnızca tahsis edilen kaynakları 

kullanarak projeyi yönetir. 

17.yüzyıl 
Girişimcilik ile risk kavramları ilk kez bu dönemde ilişkilendirilmiştir. Girişimci, kâr ya da zarar etme 

riskini üstlenip, devletle anlaşma imzalamak suretiyle mal veya hizmet tedarikinde bulunan kişidir. 

1725 

Richard Cantillon tarafından girişimci, sermayeyi tedarik eden kişiden farklı olarak risk üstlenen kişi 

olarak tarif edilmiştir. Girişimci belli bir fiyattan satın alan, ancak belirsiz bir fiyattan ürününü satan, bu 

sebeple de faaliyetlerini riskle sürdüren kişidir. 

1797 
Beaudeau bu dönemde girişimciyi risk üstlenen, planlayan, idare eden, organize eden ve sahip olan kişi 

olarak tanımlamıştır. 

1803 Jean Baptiste Say, sermaye kârından, girişimcinin kârını ayırdetmiştir. 

1876 
Francis Walker, fonları tedarik edip faiz alanlarla, yönetsel becerilerinden dolayı kâr elde edenleri 

ayırdetmiştir. 

1921 Frank H. Knight, risk ile belirsizliği birbirinden ayırmıştır. 

1934 
Joseph Schumpeter, girişimciyi yenilik yapan ve denenmemiş teknolojileri geliştiren kişi olarak 

tanımlamıştır. 

1961 DavidMc Clelland’a göre girişimci faal, orta düzeyde risk alan kişidir. 

1964 Peter Drucker bu dönemde girişimciyi, fırsatları maksimize eden kişi olarak tanımlamıştır. 

1975 
Albert   Shapero  “girişimci,   teşebbüs   eden,   bazı   sosyal   ve   ekonomik mekanizmaları organize eden 

ve iflas riskini göze alan kişidir” demiştir. 

1980 
Kari   Vesper’e göre  girişimciler   ekonomistler,   psikologlar,   iş   adamları   ve politikacılar tarafından 

farklı değerlendirilmektedir. 

1983 
Giffort Pinchot iç girişimcilik (intrapreneurship) için  işletme içerisinde çalışan bireylerin girişimciliğidir 

tanımını yapmıştır. 
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R.Cantillon’dan sonra Jean Baptise Say girişimciliğin tanımını geliştirerek, 

girişimcinin risk üstlenmesinin yanında üretim girdilerini örgütleme ve yönetme 

yeteneğine de  sahip olması gerektiğini düşünmektedir (Müftüoğlu ve diğ., 2004). 

Cantillon’dan sonra girişimcilikle ilgili iktisat teorisinde 3 temel görüş ortaya 

çıkmıştır. Bunlar Alman Ekolü, Neoklasik Gelenek ve Avusturya geleneğidir 

(Temurlenk ve diğ., 2008). 

Alman Ekolünün temsilciliğini von Thünen, Schumpeter ve Baumol yapmaktadır. 

Adı Schumpeterci ekol olarak da bahsedilen Alman Ekolünde girişimci yenilik 

kavramıyla beraber anılır. Bu ekolde girişimcinin fonksiyonu  yeni bir ürün veya 

hizmet veya mevcut olanı iyileştirerek bir yenilik ortaya koymaktır (Temurlenk ve 

diğ., 2008).  

Schumpeter, "The Theory of Economic Development (1912) adlı kitabında 

girişimciyi yeniliği sunan birey olarak tanımlamıştır.  Schumpeter yenilik yoluyla 

pazarda dengesizliğe ve değişime yol açan girişimcinin rolünü tanımlayan ilk 

iktisatçıdır. Schumpeter’e göre girişimcinin en temel özelliği yenilikçi olmasıdır 

(Sciascia ve De Vita, 2004).  

Schumpeter, girişimci ve inovasyon (yenilik) arasındaki mükemmel ilişkiyi 

vurgulayarak daha önceki bir çok teorinin aksine ekonomik gelişme sürecinde 

girişimciye önemli bir rol yüklemiştir. Schumpeter’e göre girişimci, yaptığı 

yenilikler sayesinde ekonomiyi bir denge noktasından alıp daha iyi, daha yüksek bir 

denge noktasına taşıyan kişidir (Özkul, 2007). 

Neoklasik Geleneğin öne çıkan isimleri ise Marshall, Say ve Knight’tır. Neoklasik 

Geleneğe göre girişimci faaliyetleriyle piyasanın dengede durmasına katkıda 

bulunmaktadır (Temurlenk ve diğ., 2008). 

20. yy’ın ilk çeyreğinde Amerikalı ekonomist Frank H. Knight risk ile belirsizliği 

birbirinden ayırmıştır. Knight belirsizliği “belirli bir hareketin birden fazla 

sonucunun bulunması, bu farklı sonuçların ortaya çıkma olasılıklarının belli 

olmaması durumu” olarak tanımlar. Knight’e göre bu farklı sonuçların olasılıkları 

bilinirse bunlar belirsizlik olmaktan çıkıp risk haline gelmektedir (Döm, 2008). Bu 

ayrım girişimcinin risk alma konumunu netleştirmesi açısından önem taşımaktadır. 

Knight’e göre girişimcinin ana misyonu, gelecekteki şartlar hakkında net bilgiye 

sahip olmaksızın neyin yapılması gerektiğine ve nasıl yapılması gerektiğine karar 
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vermektir. Knight’ın girişimcisi bütün belirsizliğe katlanarak toplumda birikime 

katkı sağlamaktadır (Özkul, 2007). 

Üçüncü sıradaki Avusturya geleneğini ise Menger, von Mises ve Kirzner temsil 

etmektedirler. 

 Kirzner, girişimciliği yeniliklerin bir sonucu olarak ve ekonomik dengesizlik 

tarafından sağlanan fırsatlardan istifade etmeye gücü yetmek olarak tanımlamıştır. 

Bu tanımla Kirzner,  Schumpeteryen görüşü tam tersine çevirmiştir ve girişimciyi 

dengesizlik avantajını elde eden dengeleyici bir aktör olarak düşünmüştür.(Özkul, 

2007) 

Avusturya geleneğinde girişimcinin kar fırsatlarını yakalama yönü ön plana 

çıkarılmış ve girişimciliğin önemli bir fonksiyonu olarak tatmin edilmemiş ihtiyaçları 

karşılamak ve piyasa eksiklerini düzenlemek gösterilmiştir.  

Özetle neoklasik ekolde girişimcinin risk alma, sermayeye sahip olma ve yöneticilik 

gibi özellikleri ön plana çıkarılırken Alman ve Avusturya ekollerinde girişimcinin 

aracılık ve yenilikçilik yönüne vurgu yapılmaktadır (Temurlenk ve Diğerleri, 2008). 

2.1.3 Girişimciliğin türleri 

Girişimcilik genel olarak fırsat girişimciliği ve yaratıcı girişimcilik olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Fakat girişimciliği içinde bulunduğu işletme çevresi boyutuna, 

sermayeyi kimin sahiplendiğine ve faaliyet şekline göre de sınıflandırmak 

mümkündür (Küçük, 2010). Akpınar (2009) girişimciliğin türlerini şu şekilde 

tablolaştırmıştır: 

Çizelge 2.2: Girişimciliğin Türleri (Akpınar, 2009). 

Girişimciliğin 

Genel Türleri 

Đşletme Çevresi 

Boyutuna Göre 

Sermaye 

Sahipliğine Göre 

Faaliyet 

Şekline Göre 

-Fırsat 

Girişimciliği 

-Yaratıcı 

Girişimcilik 

-Yerel Girişimcilik 

-Bölgesel Girişimcilik 

-Uluslar arası 

Girişimcilik 

-Kamu 

Girişimciliği 

-Özel Girişimcilik 

-Karma 

Girişimcilik 

-Yenilikçi 

Girişimcilik 

-Takipçi 

Girişimcilik 

-Sanal Girişimcilik 
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2.1.3.1 Fırsat girişimciliği 

Fırsat girişimcisi, pazardaki mevcut fırsatları sezerek veya görerek hedef pazara 

uygun ürün ya da hizmet sunan kişidir. Fırsat girişimciliği pazara yeterince ürün 

sunulamaması veya pazarın isteğine uygun fiyat ve kalitede ürün sunulamaması 

durumlarında ortaya çıkmaktadır (Akpınar, 2009). 

Fırsat girişimcisi olmak için girişimcinin pazardaki fırsatları değerlendirebilecek ve 

kar elde edebilecek bir bilgi birikimine ve yeteneğine sahip olması beklenmektedir 

(Akpınar, 2009). 

2.1.3.2 Yaratıcı girişimcilik 

Yaratıcı girişimci yeni bir fikir ya da buluşu, ya da mevcut bir ürün ya da hizmeti 

yeniden tasarlayarak veya kalite ve fiyat gibi özelliklerinde iyileştirmeler yaparak 

pazara sunan kişidir (Akpınar, 2009). Yaratıcı girişimcilik yaratıcı bir kişilik özelliği 

gerektirmektedir.  

Yaratıcılık özelliği giderek aranan ve kabul gören bir özellik olduğu için, gelecekte 

yaratıcı girişimciliğin daha da önem kazanacağından bahsedilebilir (Akpınar, 2009). 

2.1.4 Girişimciliğin temel fonksiyonları 

Girişimcinin çağdaş toplumlardaki temel fonksiyonu, yenilikler gerçekleştirerek 

bunları somut ticari ürünlere dönüştürmektir (Yurtseven, 2001; Arıkan, 2002). Bu 

yenilik yeni bir ürün, yeni bir üretim tekniğinden yararlanma, yeni pazarlar elde 

etme, yeni hammadde veya yarı mamül madde kaynağının bulunması veyahut yeni 

bir organizasyon biçiminin gerçekleştirilmesi şeklinde olabilir (Arıkan, 2002). 

Çelik ve Akgemci (1998) çağdaş bir girişimcinin yerine getirmesi gereken 

fonksiyonlar şöyle sıralanabilir (Arıkan, 2002’de atıfta bulunulduğu gibi): 

1. Yeni mal ve hizmet üretmek veya bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve 

kalitelerini yükseltmek  

2. Yeni üretim yöntemleri geliştirme ve uygulayabilme yeteneği 

3. Endüstride yeni organizasyonlar kurmak  

4. Yeni pazarlara ulaşmak 

5. Hammaddelerin ve benzeri maddelerin sağlanabileceği kaynaklar bulmak 
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“Hisrich ve diğerlerine (2008) göre de girişimcinin fonksiyonları şu şekilde 

sıralanabilir:   

1. Buluş yaratmak 

2. Denenmemiş teknolojileri yeni bir mal üretiminde kullanmak ya da eski malları 

yeni yöntemlerle üretmek 

3. Üretim için yeni kaynak yaratmak,  

4. Ürün için yeni Pazar sağlamak, 

5. Üretim biçiminde değişiklik yapmak ya da üretim biçimini tamamen değiştirmek 

6. Yeni bir endüstri organize etmek 

Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte yenilik yaratan girişimciler yeni pazarlara 

ulaşmanın yanında yarattıkları yeni ürünlerle yeni pazarlar da yaratabilmektedirler 

(Müftüoğlu ve diğ., 2004). 

Bu sıralanan fonksiyonlarda görüldüğü gibi girişimcinin fonksiyonu yenilik 

yaratmakla doğrudan ilgilidir. 

Girişimcinin saydığımız bu fonksiyonları dışında, girişimciler yeni işyerleri açarak 

istihdan sağlamak konusunda da bir fonksiyon üstlenirler. Rekabetin giderek arttığı 

ekonomik ortamda bir çok ülke istihdam sorunu ile karşılaşmaktadır. Özellikle 

ABD’de yaratılan istihdamda girişimciliğin önemli bir katkısı olduğundan 

bahsedilmektedir. Girişimcilikle ortaya çıkan rekabet ortamı, girişimcilerin 

tüketiciden gelen istek ve beklentileri karşılayacak şekilde üretmesini ve yatırım 

yapmasını sağlamaktadır. Rekabet ortamının sağlıklı işlemesi istihdamı arttırarak 

işsizlik sorununu da çözüm olmaktadır (Müftüoğlu ve diğ., 2004). 

Bu sıralanan fonksiyonlar genel olarak değerlendirildiğinde girişimcilerin çevrelerine 

ve içinde bulundukları topluma sağladıkları ilk fayda yeni ürün veya hizmetlerin 

topluma kazandırılması olarak sayılabilir. Bunu yaparken kurdukları işyerleri yeni iş 

imkanları yaratarak istihdam sorununu çözüm olmaktadırlar. Aynı zamanda 

ürettikleri yeni mal ve hizmetlerle yeni pazarların da açılmasına sebep olurlar. 

Girişimcilerin ürünlerinde yenilik yapma ihtiyacı kendilerini yeni teknolojiler 

kullanmaya teşvik etmektedir. Bu da mevcut teknolojinin gelişmesini 

tetiklemektedir. 
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2.1.5 Girişimcilikle ilgili bazı temel ayırımlar 

Girişimciliği tanımlarken diğer bazı kavramlardan ayırmak, aralarındaki farkları 

belirtmek girişimciliğin daha net anlaşılması açısından önemlidir.Bu bölümde 

girişimci, esnaf, sermayedar ve yönetici kavramları arasındaki farklara yer 

verilecektir. 

2.1.5.1 Esnaf-girişimci ayrımı 

Türk Ticaret Kanunu 17. madde esnafı “Geliri sermayesinden çok, emeğine dayanan 

ve ancak geçimini sağlayacak kadar geliri olan kimse” şeklinde tanımlar.  

Bu tanımdan yola çıkarak emeğe dayalı bir sermaye ile çalışan esnaf, büyük gelirlere 

genellikle sahip olamazken, yenilikçi ve gelişmeye hazır olması da kendinde aranan 

özellikler arasında sayılmaz (Akpınar, 2009). Halbuki girişimcinin daha önceki 

tanımlarda da bahsedildiği üzere yenilikçi olması beklenir.  

2.1.5.2 Sermayedar-girişimci ayrımı 

 Sermayedar- girişimci ayrımına tarihte ilk defa 18.yy’da rastlanmaktadır. 18.yy’da 

sermaye sahibi girişimciler sermayeye ihtiyaç duyan girişimci kavramından 

ayrılmıştır (Hisrich ve diğ., 2008).  Say’a göre sermaye sahibi yaptığı finansal destek 

konusunda risk alırken, girişimci üretim faktörlerinden de sorumlu olmaktadır 

(Özkul, 2007). Dolayısıyla girişimci sadece kar veya zararı üstlenmez, ortaya 

koyduğu yapının tümünden sorumludur. 

2.1.5.3 Yönetici-girişimci ayrımı 

Yönetici ve girişimci ayrımına baktığımızda en önemli unsur olarak risk üstlenmeyi 

görürüz. Girişimci şirket içindeki faaliyetler sonucu oluşan karı veya zararı 

üstlenirken, yöneticinin böyle bir özelliği yoktur (Arıkan, 2002). Yönetici belli bir 

yöneticilik hizmeti karşılığında ücret alarak işni yapar. Girişimci doğabilecek olası 

zararlardan da sorumludur.  

Girişimci aynı zamanda yöneticilik vasıflarını da barındırır (Arıkan, 2002). Ama her 

yönetici girişimci olmak için gerekli özellikleri taşımayabilir. 

2.1.6 Girişimciliği etkileyen faktörler 

Girişimcilik hem girişimcinin kendisinden hem de bulunduğu ülkenin altyapısından 

kaynaklanan birtakım faktörlerden etkilenir. Girişimciliği etkileyen faktörler; kültür, 
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altyapı, sosyal faktörler, ekonomik faktörler, bilgi altyapısı, finansman olanakları, 

teknoloji kapasitesi, piyasa yapısı, bireysel özellikler, yasalar ve düzenlemeler gibi 

çok çeşitli unsurlara bağlıdır  (Döm,2008). 

Fakat bu unsurlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Bunun başlıca sebebi, 

o ülkenin tarihsel gelişimindeki farklılıklar nedeniyle oluşan ekonomik, politik, 

sosyal ve teknolojik yapıların farklılık gösterebilmesidir. Bu farklılıklar da 

girişimciliği etkileyen faktörlerin ülkeden ülkeye değişmesine sebep olmaktadır. 

Çeşitli çalışmalarda önerilen görüşler değerlendirilerek girişimciliği etkileyen 

faktörler genel ülke altyapısı etkileyen faktörler ve girişimcilik altyapısını etkileyen 

faktörler olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilmektedir (TÜSĐAD, 2002) 

Çizelge 2.3: Girişimciliği Etkileyen Faktörler (TÜSĐAD,2002). 

 

Genel Ülke Altyapısı

1) Ekonomik Altyapı

2) Teknolojik Altyapı

Girişimci Altyapısı

1) Đnsan Kaynakları

2) Finans

3) Yasal Düzenlemeler

4) Sosyal, Kültürel ve Politik Altyapı

5) Girişimci Teşvikleri ve Destek 
Mekanizmaları

Yeni Kurulan Şirketler

Ekonomik Büyüme
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Genel ülke altyapısı makro düzeyde ekonomik ve teknolojik olarak iki bölümde 

incelenmektedir. Đstikrarlı ekonomik yapı ve gelişmiş bir rekabet ortamı girişimciliği 

desteklemektedir. Girişimcilerin pazara getirdikleri yeniliklerin teknolojik altyapı ile 

desteklenmeleri gerekmektedir (TÜSĐAD, 2002). 

Girişimci altyapısı ise bizzat girişimciyi ve girişimi etkileyecek olan etmenlerdir. 

Đnsan kaynakları etmeni demografik yapı, istihdam yapısı ve eğitim düzeyi ile 

ilgilidir. Đkinci unsur olan finansal kaynaklar özellikle girişimcilik sürecinin 

başlangıcında ve sonrasında girişimci için hayati önem taşımaktadır. Yasal 

düzenlemeler ise fikri mülkiyet hakkı, vergi ve çalışma hayatına yönelik yasa ve 

düzenlemeleri içerir. Girişimcilerin pazara getirdikleri yenilikleri fikri mülkiyet 

hakkı çerçevesinde korumak önemlidir. Aynı zamanda kurum ve kişisel vergi 

oranlarının düşük olduğu ülkelerde girişimcilik faaliyetlerinin daha fazla olduğu 

görülmektedir (TÜSĐAD, 2002). Girişimcilik, ekonomik teknolojik altyapı kadar, 

sosyal, kültürel ve politik altyapının da etkisi altındadır. Değerler, algılamalar ve 

davranışlar bu altyapı ile ilgilidir (OECD, 1998) .Ülkeler,  mevcut girişimci 

sayılarını arrtırak için devlet düzeyinde veya bölge yönetimleri düzeyinde sağladığı 

teşfikler de girişimciliği büyük oranda etkileyen bir faktördür (TÜSĐAD, 2002). 

Yeni bir iş kurma isteğinde olan bireyi psikolojik, çevresel, sosyolojik ve kültürel 

olarak bir çok faktör etkilemektedir. Đş kurma konusundaki faktörleri bireysel 

faktörlerden ayrıştıran Hisrich ve diğerleri  (2008) yeni bir şirket kurmayı etkileyen 

faktörleri beş ana başlıkta özetler: 

1. Devlet: Devlet yeni iş alanlarının kurulması ve yeni girişimcilerin yetişmesi için sağlıklı 

bir alt yapı oluşturarak girişimciliği desteklemelidir. 

2. Altyapı (Background): Girişimci kuracağı işle ilgili olarak bilgi ve beceriye sahip 

olmalıdır. Bilgi ve geçmiş deneyimler girişimcinin başarılı olmasında etkilidir. 

3. Pazarlama: Pazarın özellikleri itibariyle girişimciye hizmet etmesi yanında girişimcinin 

de pazar hakkında bilgili olması kendisi için hayati öneme sahiptir. 

4. Rol Modeller: Girişimcinin çevresinde veya ailesinde başarılı bir girişimci olması 

girişimciye cesaret ve deneyim açısında faydalı olabilmektedir. Girişimci kendi işini 

kurmak için ihtiyaç duyduğu cesareti rol modeller sayesinde bulabilmektedir. 

5. Finansal Kaynaklar: Girişimciler kendi işlerini kurarken özellikle başlangıç sermayesini 

bulmak konusunda sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunu aşmak için aileden ve 

arkadaşlardan yardım alınabileceği gibi kredi kullanma yoluna da gidilebilmektedir.   



18 

Tüm bu faktörler girişimciye bazen olumlu bir ortam sunarken bazen de hayallerini 

gerçekleştirmek için uygun bir ortam sunamaz. Girişimciliği etkileyen faktörlerin iyi 

yönde gelişimi, girişimciliğe ortam sağlayacak ve girişimcilik faaliyetlerinin 

artmasına sebep olacaktır. 

2.2 Girişimcinin Özellikleri 

Girişimci kişiler, diğer insanlardan farklı birtakım özelliklere sahiptirler. Girişimcilik 

üzerine çalışmalar yapan araştırmacılar girişimcinin bu özelliklerine de 

değinmişlerdir. Baron (2000), başarılı girişimciyi kendi yargılarına fazlası ile 

güvenen, diğer insanlarla başarılı bir şekilde etkileşimde bulunan, sosyal algıları 

yüksek ve yeni durumlara daha hızlı uyum sağlayan kişi olarak tanımlamaktadır. 

Gerber’e (1997) göre girişimci gelecekte yaşar, bilinmeyenle ilgilenir, olasılıkları iyi 

değerlendirir ve onlardan olanaklar yaratır, kaosları uyuma çevirir ve değişime 

açıktır.  

Akpınar ‘a (2009) göre literatürde girişimcinin pek çok özelliğinden bahsedilmekle 

birlikte tüm özelliklerde ortak olarak bulunan kısım, girişimcinin başkalarının 

görmediği fırsatları görmesi, bunları cazip birer iş fikrine dönüştürme yeteneğine 

sahip olması ve  risk almaya yatkın olmasıdır. Bu üç temel özelliğe ek olarak başka 

özellikler de eklenebilir. Girişimci; 

• Fırsatları görerek, bunu iş imkânına dönüştürebilen, 

• Cesaretle risk alıp yenilik yapan, rekabete ayak uyduran, 

• Katma değer yaratan, 

• Küçük işletmeyi başarıyla yöneten, 

• Đstihdam yaratan ve bunun sorumluluğunu üstlenen, 

• Değişime uyum sağlayan ve değişimi yönlendiren, 

• Rekabeti yaşam biçimi haline getirerek kendisini ve işletmesini geliştiren, 

• Yenilikleri topluma yansıtan, 

• Kararlı ve azimli olan, 

özetle ulusal refahın itici gücü olan kişidir (Akpınar, 2009). 

Arıkan (2002) girişimcinin özelliklerini tarihsel boyutta yazarların öne çıkan 

görüşleriyle tablolaştırmıştır. Bu tabloda tarih içerisinde girişimcilikle ilgili eser 

bırakmış yazarların girişimciyi hangi temel özellikle aktardıkları yer almaktadır. 
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Çizelge 2.4: Girişimcilerin Temel Özellikleri (Arıkan, 2002). 

Tarih Yazar Özellikler 
1848 Mül Risk alma 
1917 Weber Biçimsel otoritenin kaynağı olma 
1934 Schumpeter Yenilik, önayak olma 
1954 Sutton Sorumluluğa istek duyma 
1959 Hartman Biçimsel otoritenin kaynağı olma 
1961 McClelland Risk alma, başarı güdüsü 

1963 Davids 
Hırslı olma, bağımsızlık isteği, sorumluluk, 

özgüven 
1964 Pickle Đnsan ilişkileri, iletişim becerisi, teknik bilgi 

1965 Litzinger 
Riski tercih etme, bağımsızlık, tanınma, 

babacanlık, liderlik 

1965 Schrage 
Doğru algılama, güç motivasyonu, gerginliğin 
performansı azalttığı gerçeğinin farkına varma 

1971 Palmer Risk ölçme 

1971 
Hornadey ve 

Aboud 
Başarı güdüsü, özerklik; saldırganlık; güç; tanınma 

1973 Winter Güç ihtiyacı 
1974 Borland Đçsel güç odağı 
1974 Liles Başarı ihtiyacı 
1977 Gasse Kişisel değerlere dönüklük 

1978 Timmons 
Güdü/özgüven, amaca dönüklük; orta düzeyde risk 

alma; kontrol odağı, yaratıcılık/yenilikçilik 
1980 Brockhaus Risk üstlenme eğilimi 
1980 Sexton Enerjik olma/ hırs; olumlu terslikler 

1981 
Mescon, 

Montanari 
Başarı, hâkimiyet, özerklik, dayanma gücü, kontrol 

1981 Welsh-White 
Kontrol ihtiyacı, sorumluluk isteği, öz güven/güdü; 

mücadele etme, orta düzeyde risk alma 

1982 
Dunkelberg-

Cooper 
Büyümeye dönüklük, bağımsızlığa dönüklük, 

zanaatkârlığa dönüklük, kontrol kaynağı, öz güven, 

1985 Welsh-Young Yenilikçilik 

Kinay’a (2006) göre girişimci “girişimci kişilik” ve “girişimci yetenek” 

kavramlarının birleşimiyle oluşur ve girişimci sosyolojisi adı verilen sosyal dış 

faktörlerle de şekillenir. 

Kinay (2006) girişimci kişiliğin öğrenmeye elverişli, kendine güvenen, başarı güdüsü 

yüksek, çalışkan, güvenilir, fırsatları ve tehditleri algılayan, iyimser, sorunlarla başa 

çıkabilen ve hedeflere odaklanabilen özelliklere sahip olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. 
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Girişimci yetenek ise yenilikçilik-yaratıcılık, risk alma, liderlik yeteneği, vizyon, 

stratejik planlama, problem çözme ve proaktiflik olarak yedi ana başlıkta toplanabilir 

(Kinay, 2006). Bu başlıkları tek tek inceleyecek olursak;  

1. Yenilikçilik-yaratıcılık 

Yaratıcılık ve yenilik kavramları girişimcilik kavramının ayrılmaz parçalarıdır. 

Yaratıcılık kavramı yenilik kavramıyla beraber kullanılmakta ve yeniliğin altyapısını 

oluşturmaktadır. Döm’e (2008) göre yaratıcılık, “yeni fikirler geliştirme, problem ve 

fırsatlara yeni bakış açısı geliştirebilmek”tir. Döm’e (2008) göre yenilik ise, bu 

problem ve fırsatlara insanların yaşam kalitesini geliştirecek yönde yaratıcı çözüm 

yollarını uygulama becerisi”dir. 

Artan rekabet koşulları girişimciyi diğerlerinden ayırmak için yeniliğe zorlamaktadır. 

Firmaların marjinal hâsılatı, marjinal maliyetlerine yaklaştıkça, girişimciye yeni bir 

ürün, ya da yeni bir üretim yöntemi geliştirme sorumluluğu yüklenmektedir. 

Böylece, girişimci tarafından geliştirilen ya da uygulanan yenilik, sistemi yaşatacak 

değeri yeniden üretecektir (Kinay, 2006) 

Girişimcilikte yenilikçilik ve yaratıcılık konusuna girişimcilik bölümünün sonunda 

daha ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

2. Risk alma 

Girişimcilerin ayırt edici bir diğer özelliği risk almalarıdır. Elbette risk alma eğilimi, 

olayların ortaya çıkma olasılıklarını değerlendirmeden ve alternatifler arasından 

uygun seçimi yapmadan bilinçsizce riski üstlenmek demek değildir. Busenitz’e 

(1999) göre risk, beklenen getirinin maksimum olacağına inanç ve akılcı karar verme 

yoluyla girişimi gerçekleştirmeyi içermektedir. 

3. Liderlik yeteneği 

Kinay (2006) lideri , “birden çok kişiyi belirli bir amaç çevresinde birleştiren, 

sürükleyici yeteneğe ve bilgiye sahip kişi” olarak tanımlanmaktadır. Lider, yenilikçi, 

güven veren, ileri görüşlü ve sorgulayıcı tutum içerisindedir. Bu nedenle liderlik, 

girişimcide olması gereken bir özellik olarak bahsedilmektedir. 

4. Vizyon 

Girişimci ortaya koyduğu faaliyetlerde pazarı ve toplumu ileri bir noktaya taşıyacak 

vizyon ve sorumluluğa sahip olmalıdır.  
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5. Stratejik planlama 

Devlet Planlama Teşkilatı’na (2006) göre stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu 

nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif etmektedir. Stratejik 

planlama uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşımaktadır.  

Kinay’a (2006) göre stratejik planlama, girişimcinin başarı düzeyini etkileyen en 

önemli faktör olarak görülmektedir. Girişimci stratejik planlama sayesinde, vizyon 

ve misyonu belirleme, ortaya çıkan fırsatları kaynak ve varlıklarıyla ilişkilendirme 

olanağı bulmaktadır. 

6. Problem çözme 

Girişimci sürekli sorunlarla karşılaşan ve bu sorunlara çözüm yolu arayan kişidir. Bu 

nedenle problem çözme yeteneği gelişmiştir. Problem çözme yeteneğinin özellikleri 

sorunun varlığını sezme, gerçeği görme, sorunları çözümlemek için sıraya koyma 

şeklinde özetlenebilir (Kinay, 2006). 

7. Proaktif kişilik 

Bateman ve Crant’a (1993) göre proaktif kişilik, “koşulların sınırlandıramadığı, 

fırsatları kollayan, inisiyatif sahibi, hareketli ve değişimi yakalamaya yönelik kişilik” 

şeklinde tanımlanmaktadır.  Girişimci de çevresindeki fırsatları sürekli kollamakta ve 

koşulların kendisini sınırlandırmasına izin vermemektedir (Kinay, 2006). 

Arıkan (2002) ise girişimcinin sahip olması gereken beceriler teknik, yönetim ve 

kişisel olmak üzere üçe ayrılmaktadır: 
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Çizelge 2.5: Girişimcide Olması Gereken Beceriler (Arıkan, 2002). 

Teknik Beceriler Yönetim Becerileri Kişisel Girişimsel Beceriler 

• Yazılı, sözlü iletişim 

• Çevreyi izleme, 

gözlem yeteneği 

• Teknik yönetim 

• Teknoloji ve 

teknolojiye uyum 

• Dinleme, anlama 

• Organize etme 

• Şebeke oluşturma, 

kümeleşme yaratma 

 

• Planlama ve amaç 

oluşturma 

• Amaç birliği 

yaratma ve 

sürdürme 

• Karar verme 

• Đnsan ilişkileri 

• Pazarlama-

Finansman 

• Muhasebe 

• Sevk ve idare 

• Kontrol-denetim 

• Müzakere 

• Đçsel kontrol/disiplin 

• Risk hesaplamak, 

öngörmek/üstlenmek 

• Yenilikçi olmak, 

değişime açık olmak 

• Vizyon sahibi olmak 

• Değişimi 

yönetebilmek 

 

 

2.3 Kişileri Kendi Đşlerini Kurmaya Yönlendiren �edenler 

Girişimciler düzenli bir işte çalışmak varken risk içeren bir faaliyet olan girişimci 

olmayı seçerek önemli bir karara imza atmış olurlar. Girişimcinin bu kararı 

vermesinin altında bir çok sebep yatmaktadır. Akpınar’a (2009) göre kişileri kendi 

işlerini kurmaya yönlendiren nedenleri 3 genel nedene indirgeyebiliriz. Bunlar: 

• Kar elde etme isteği 

• Bağımsız Çalışma Đsteği 

• Kişisel Tatmin Sağlama Đsteği 

Veya 

• Ekonomik Nedenler 

• Sosyal Nedenler 

• Politik Nedenler 

olarak sayılabilir. 
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Genel olarak üç nedene bağlanan girişimcilik faaliyetine başlama nedenlerini daha 

geniş olarak alt nedenlere ayırmak da mümkündür. Akpınar’a (2009) göre girişimci 

olmanın sebepleri; 

• Kendi işinin patronu olmak, başkalarından emir almamak ve kendi yeteneklerini 

kullanabilmek 

• Kendi düşündüğü bir fikri veya düşünceyi hayata geçirmek ve geliştirebilmek 

• Đstediği bir işte çalışabilmek  

• Toplumda saygın bir kişi olabilmek  

• Daha fazla para kazanmak  

• Yaşam standardını arttırmak  

• Kişisel tatmin sağlamak  

• Đstediği gibi bir iş bulamamaktır. 

Sanlı ve Şahsüvar’a (2005) göre girişimcileri kendi işini kurma kararına getiren 

nedenleri dolayısıyla motivasyon kaynakları incelendiğinde genel olarak aşağıdaki 

başlıklar ortaya çıkmaktadır: 

• Kendi kendinin patronu olmak, başkalarından emir alarak çalışmama isteği, 

• Mevcut iş seçeneklerinin verdiği maddi-manevi kazanımlardan daha fazlasına 

ulaşma isteği, 

• Kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği, 

• Kendi işini kurmak dışında hayatını kazanma seçeneklerinin sınırlı olması, 

• Emekli v.b gruplarda olduğu gibi iş kurarak daha çok manevi tatmin sağlama 

çabası, 

• Bağımsız ya da esnek bir iş ortamına sahip olmak, 

• Đş fırsatlarını değerlendirme isteği. 

2.4 Girişimciliğin Önemi ve Ekonomik Gelişmedeki Rolü 

Girişimcilik eski çağlardan günümüze kadar var olan bir faaliyettir. Đnsanların 

göçebelikten yerleşik hayata, tarım toplumundan sanayi toplumuna ve son olarak da 

bilgi toplumuna geçişlerini incelersek girişimcinin rolü gelişerek artmıştır.  

Yeni iş imkânları yaratmak ve bununla ekonomik kazanca ulaşmak tarihin her 

sürecinde önemli olmakla beraber son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve işsizliğin 
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artmasıyla girişimcilik daha da önem kazanmıştır. (Lundstrom, 2005;Arıkan,2002de 

bahsedildiği üzere). 

Akpınar’a (2009) göre günümüzde girişimciliğe verilen önemin artmasında 3 unsur 

etkilidir. Bunlar: 

• Đşsizlik sorununun artması 

• Yeni ekonominin gittikçe güçlenmesiyle değişen ekonomik yapı 

• Ekonomi ve işletme alanlarındaki teorik gelişmeler ve girişimciliğin genel 

kabulüdür. 

Girişimciliğin önemini ortaya koyan ekonomi kuramı, bunu yaparken topluma ilişkin 

iki önemli sorunu ele alır. Bunlardan birincisi toplumda yeni oluşturulacak refahla 

ilgilidir. Yeni bir refah oluşturulmazsa artan nüfus nedeniyle kişi başına düşen gelir 

düzeyi azalır. Bu durumda da yaşam standardını artan nüfus oranında arttırmak 

isteyen toplumlar refah seviyelerini sürekli arttırmanın yollarını aramaktadırlar 

(Gürol, 2000). 

Đkinci sorun ise gelir dağılımı adaletsizliğiyle ilgilidir. Gelir dağılımında adaletsizliğe 

uğrayan bireylerin mutsuzluğu toplumdaki bazı dengelerin sarsılmasına yol 

açacaktır. Bu nedenle refahın yaratılması ve dağılımı toplumun bireylerinin mutlu 

olması ve gelişimi yönünden önemli bir olgudur. Girişimcilik ise bu yaratılan 

tabloda, rehafın oluşturulması ve dağılımının güvencesi niteliğinde temel bir 

mekanizmadır (Gürol, 2000). 

Müftüoğlu ve Diğerleri’ne (2004) göre yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve 

kurulacak olan yeni işletmeler bir ekonominin büyüyebilmesinin öncelikli koşuludur. 

Bu nedenle toplumda girişimci kişilerin sayısının arttırılması ve bu kişilerin 

eğitilmesi ülkelerin öncelikleri arasında olmalıdır. 

Girişimcinin ekonomik hayata katkısı 3 şekilde olabilir. Bunlar; 

1) Üretim kaynaklarının yeni bir tarzda birleştirilerek, kullanılmayan üretim 

faktörlerinin kullanılması 

2) Kullanılmakta olan üretim araçlarının mevcut girdilerinin değişik şekillerde 

kullanılarak üretim artışının sağlanması 

3) Girişimcinin yeni düşünceleri yaratması, yayması ve uygulaması (TÜSĐAD, 2002). 



25 

Arıkan (2002) tarafından girişimcinin ekonomiye sağladığı yararlar şöyle 

sıralanmıştır:  

• Đş olanakları yaratmak ve istihdamı arttırmak 

• Yeni ürün veya hizmetler sunmak 

• Rekabeti arttırma yoluyla çeşitliliğin ve kalitenin artmasını sağlamak. 

Girişimcinin ekonomik gelişmedeki rolü farklı düzeylerde olmaktadır. Bunu kişisel, 

firma ve makro (bölgesel, ulusal, küresel)  düzeyde incelemek mümkündür (Arıkan, 

2002). 

Çizelge 2.6: Girişimcinin Ekonomik Gelişmedeki Rolü (Arıkan, 2002). 

Düzey Süreç Sonuç 

Kişisel Düzey 

Beceriler 

Kaynaklar 

Motivasyon 

Đstekler 

 

Kişisel başarı 

Kişisel gelişim 

Kişisel gelir 

Bireysel tatmin 

Firma Düzeyi 

Beceriler 

Kaynaklar 

Motivasyon 

Đstekler 

 

Đstihdam 

Kaynakların Ekonomiye Girişi 

Makro Düzey 

Beceriler 

Kaynaklar 

Motivasyon 

Đstekler 

 

Yeni ürün, servis, teknoloji 

Arz ve talebin artması 

Ekonomik büyüme 

 

Girişimcilik kişisel boyutta, bireylere kendi yapmak istediklerini yapma ve 

bağımsızlık imkânı vermektedir. Ayrıca başarma duygusu ve saygınlık elde etme 

yönleri de bireyin girişimcilik yolundaki kazanımlarıdır (Döm, 2008). 

Girişimciliğin üretim sürecindeki firmaya olan katkıları bir başka ifadeyle firma 

düzeyindeki önemi üç şekilde olabilir (TÜSĐAD, 2002); 
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•  Girişimcilik faaliyetleri üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek 

kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar. 

•    Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde 

kullanımı ile üretimi artırır. 

•     Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulanmasını hızlandırır. 

Bir girişimcinin yaptıkları sonucu elde edilen başarı ya da başarısızlıklar diğer 

girişimcilere yani diğer firmalara da örnek olur ve yol gösterir. 

Bölgesel boyutta girişimciliğin önemini incelediğimizde, girişimcilik faaliyetleri, 

içinde bulunduğu bölgede yeni firmalar ve sektörler kurulmasına sebep olan itici bir 

güç durumundadır. Yeni firmaların doğması bölgesel ekonomik kalkınmayı 

desteklemektedir (OECD, 2003). 

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınma düzeyi ile girişimcilik faaliyetlerinin 

yoğunluğu arasında yakın bir ilişki vardır. Girişimcilik, istihdamı arttır ve büyümeye 

katkıda bulunur. Girişimcilik aynı zamanda getirdiği yenilik ve değişimlerle de 

ekonominin rekabet gücünü arttırarak ülkenin dünya ekonomisindeki yerini de 

belirlemektedir (Akpınar, 2009). 

Dünya Girişimcilik Platformu’nun (Global Entrepreneurship Monitor-GEM) 2001 

yılında 29 ülke arasında yapılan bir araştırma yüksek girişimcilik faaliyetine sahip 

ülkelerin ortalama ekonomik büyümenin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğinden 

bahsetmektedir (TÜSĐAD, 2002). Yapılan bu araştırma sonucunda ekonomik 

büyümenin %25 inin yeni firma yaratmakla açıklanmaktadır (Cuervo, 2005). 

Girişimciler kurdukları işlerle yeni istihdamlar yaratırlar ve yeni ürün ve hizmetlerin 

sunulması yoluyla da milli gelirde artış sağlamaktadırlar. Ayrıca girişimcilik sonucu 

pazardaki rekabet artmaktadır (Arıkan, 2002).  OECD’ye (2003) göre girişimciliğin 

sebep olduğu rekabet kaynakların etkin bir biçimde kullanılması için de itici bir rol 

oynamaktadır. 

Kinay’a (2006) göre piyasa ekonomisi içerisinde girişimci, sadece rekabet koşullarını 

oluşturmakla kalmaz, bunun yanı sıra milli gelir, istihdam, ihracat, büyüme, kamu 

açıkları üzerinde belirleyici etkiler de yaratmaktadır. 

Girişimcinin ekonomik kalkınmadaki önemine en büyük katkı Schumpeter tarafından 

yapılmıştır. Schumpeter’e göre ekonomik gelişmenin kaynağında yenilik vardır ve 
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her buluş yenilik anlamına gelmemektedir.  Bir buluşun yenilik olabilmesi için 

hayata geçirilmesi gerekir ve bunu da girişimci sağlamaktadır  (Savaş, 2000). 

Schumpeter’e göre yenilikler olmazsa, ekonomik yaşam, durgun denge halinde 

kalacaktır. Bu durumda kar ve faiz ortadan kalkacak ve servet birikimi duracaktır. 

Girişimci, kar elde etmek için yenilik yaratacak ve statik durumu ekonomik 

kalkınmanın dinamik sürecine dönüştürecektir. Tasarruf miktarı yani finansman 

kaynakları yeterli olmayan girişimci kredi kaynaklarına başvuracaktır. Böylece 

girişimci, ekonomik sistemin içerisinde kalkınmayı yaratan bir dinamik güç kaynağı 

olacaktır ( Kinay, 2006). 

2.5 Girişimcilik Süreci ve Đş Fikri Oluşturma 

Girişimcilik; girişimci bireyin ortaya koyduğu birtakım düşünsel ve uygulamaya 

yönelik adımlardan oluşmaktadır. Bu nedenle girişimciliği bir süreç olarak ele 

alabiliriz.  

Akpınar’a (2009) göre girişimcilik “yeni ya da mevcut bir organizasyon içinde, risk 

alma, yaratıcılık ve yenilikleri sağlam bir yönetim sistemiyle bütünleştirerek 

ekonomik faaliyet yaratma ya da geliştirme zihniyeti ve eyleme dönüştürme 

süreci”dir. 

Taylor’a göre girişimcilik, yeni ve geçerli düşünceler yaratılmasıyla sonuçlanan 

düşünsel bir süreçtir (Akat, 1984). Hisrich ve diğerleri (2008) bu düşünsel süreci dört 

basamak halinde tanımlamışlardır. Bunlar: 

1. Fırsatları görme ve değerlendirme 

2. Đş planı geliştirme 

3. Kaynak gerekleri 

4. Girişimi yönetme’dir. 

Sanlı ve Şahsüvar’a (2005) göre iş kurma süreci daha geniş olarak ele alınmıştır. 

Sanlı ve Şahsüvar (2005) iş kurma sürecinin 8 aşamada incelerler. 

Bu aşamalar; 

1.Motivasyona sahip olmak 

2.Başarılı bir iş fikri belirlemek 

3. Çalışma programını hazırlamak 
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4. Đş fikrinin ön değerlendirmesini yapmak 

5. Đş fikrinin yapılabilirlik araştırmasını yapmak 

6. Đş planı hazırlamak 

7. Đşi kurmak 

8. Đşletmeyi geliştirmek  

şeklinde sayılabilir. 

Bu aşamalardan da anlaşılacağı üzere girişimcilik süreci, fırsatları görmek ve başarılı 

bir iş fikri oluşturmak olan düşünsel süreçle başlayıp, düşüncelerin uygulamaya 

koyulduğu ve işletmenin kurulmasını ve gelişmesini içeren bir yapıyla 

ilerlemektedir. 

Müftüoğlu ve diğerleri (2004) girişimcilik sürecini, girdileri ve çıktılarıyla beraber 

ele almışlardır. Çevresel fırsatlar, girişimci kişiler, iş fikirleri, örgütsel ortam ve 

kaynakları girişimcilik konusundaki girdiler olarak ele alan Müftüoğlu ve diğerleri 

(2004), işleyen bir girişim, değer yaratımı, kar, kişisel fayda, istihdam, ekonomik 

büyüme ve bazen de başarısızlığı girişimciliğin çıktıları olarak görmektedirler. 
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Çizelge 2.7: Girişimciliğin Girdileri, Girişimci Süreç ve Çıktılar (Müftüoğlu ve diğ.,                      
2004). 

 

Girişimcilik sürecindeki ilk adım fırsatları belirlemektir. Yeni iş kurmaya dönük iyi 

fikirler çoğunlukla pazardaki açıkları n fark edilmesi ile ortaya çıkmaktadır. 

Pazardaki mevcut açıklar, insanların beklentileri/istekleri ile gerçekte elde ettikleri 

arasındaki farktır. Bu yüzden, yeni iş kurma düşüncesinin ilk adımı olarak pazarda 

var olan açıkların düşünülmesi ve bu açıkların nasıl kapatılabileceğinin tartışılması 

gerekmektedir. Girişimciler yalnızca fırsatçı değildirler aynı zamanda yaratıcı ve 

yenilikçi bir yapıya da sahiptirler. Çoğunlukla fırsatlar bu yaratıcı ve yenilikçi 
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yeni bir uygulama bulması gerekir şeklinde algılanmamalıdır. Eski fikirlere başka bir 

pencereden bakmak da çoğu zaman yeni uygulamaların başlatılması anlamına 

gelebilmektedir (Müftüoğlu ve diğ., 2004).  

Sanlı ve Şahsüver’a (2005) göre kendi işini kurma motivasyonuna sahip girişimci 

için başarının ilk koşulu başarı potansiyeli yüksek bir iş fikrine sahip olmaktır. Đş 

fikri belirlenirken, girişimci öncelikle "iş deneyimlerini, ustalıklarını ve becerilerini" 

ele almalıdır. Bunlara ek olarak "sahip olunan bilgiler" iş fikri kaynağı 

olabilmektedir. Bilgi, beceri ve deneyimler dışında girişimcilerin iş fikrine 

çevirdikleri konular fırsatlardır. Piyasada neler olup bittiğini izlemek ve fırsatları 

sezebilmek girişimcilerin temel özelliklerindendir. Bu fırsatlar, piyasaya yeni bir 

ürün ya da hizmeti sunma şansını yakalamak olabilir, güçlü ve avantajlı bir ortaklık 

için gerekli ilişkilere ulaşmak olabilir, diğer rakiplerine karşı çok güçlü rekabet şansı 

olan ürün ya da hizmetleri temin etmek olabilmektedir (Sanlı ve Şahsüvar, 2005). 

Arıkan (2002) iyi bir iş fikri oluşturmanın yolunun fırsatları yakalamaktan geçtiğini 

ve bu fırsatları ortaya çıkarmak için değişik kaynaklardan yararlanılabileceğini 

belirtmektedir. Örneğin trendlerin yer aldığı gazeteler, ekonomideki değişimlerin yer 

aldığı dergiler, ticari gazeteler, üniversiteler, şirketler, patent kurumu ya da çeşitli 

kuruluşların çıkardığı yayınlar Arıkan’a (2002) göre fırsatları fark edebilmek için 

başvurulabilecek kaynaklar arasındadır. 

Girişimcilik sürecindeki bir sonraki aşama, iş planı hazırlamaktır. Döm’e (2008) göre 

iş planı hazırlama aşaması, önceden neyin, ne zaman, niçin, nasıl ve kimler 

tarafından yapılacağının belirlendiği aşamadır.  

Đş planı girişimcinin kafasındaki iş fikrinin netleşmesine, karşılaşabileceği sorunları 

önceden görmesine ve dolayısıyla önlemlerini bu sorunlarla bu karşılaşmadan 

alabilmesine imkân sağlamaktadır. Ayrıca ayrıntılı ve iyi hazırlanmış bir iş planı, 

finansal kaynakları elde etmek konusunda da kolaylaştırıcı etkiye sahiptir (Döm, 

2008). 

Đş planı hazırladıktan sonraki aşama ise, yararlanılacak kaynakları bir araya getirme, 

organize etme ve nihayet iş kurma ve geliştirme aşamasıdır. 
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2.6 Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Girişimcilik 

Yaratıcılık önemli bir özelliktir. Hemen herkes yaratıcılığın kendisinde olmasını 

istediği bir özellik olarak ifade etmektedir. Günümüzde bireyler ve örgütler her 

zamankinden daha fazla yaratıcılık ihtiyacı duymaktadırlar. Bu nedenle son yıllarda 

yaratıcılıktan daha fazla söz edilmeye başlanmıştır (Müftüoğlu ve diğ., 2004). 

Girişimci başarılı olabilmek için üretime yarayacak öğeleri bir araya getirmek ve 

bunun için de onların nerede olduğunu bilmek, üretim sisteminin nerede 

kurulacağını, ne büyüklükte olacağını, hangi teknolojik yöntem ve araçlardan 

yararlanılacağını, hangi hukuksal ve yönetsel düzende olacağını ve hangi mal ya da 

hizmetin üretileceğini saptaması ve belirlemesi gerekmektedir. Bütün bunlar, önemli 

bir seçim yapmayı gerektirmektedir. Bu kararların yerinde ve verimli olabilmesi için, 

talep edilen mal ve hizmetin hangisi olduğunu bilmek, bunun için de geleceği iyi 

öngörebilmek ve yaratıcı düşünce gereklidir (Şenyuva, 1990). 

Morris ve diğerlerine (1994) göre global rekabet ortamındaki değişimlerle baş 

edebilmek hatta bu değişimleri yaratabilmek için girişimcilerin, problem çözme ve 

yaratıcılık, yetenek ve kapasitelerini arttırmaları gerekmektedir. 

Morris ve diğerlerine (1994) göre girişimcilik ve yaratıcılığın önemli bir ortak 

noktası, ikisinin de temelinde bireyciliğin vazgeçilmez bir unsur olmasıdır. Yapılan 

araştırmalar girişimci hareketin büyük ölçüde bireysel bir hareket olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Arıkan’a (2002) göre girişimci ve yaratıcı bireyin bir diğer bir ortak özelliği her 

ikisinde de başarı güdüsünün yüksek olmasıdır. Çoğu zaman girişimci bireylerin 

yaratıcı olmaları motivasyonel açıdan incelendiğinde doğal bir sonuç niteliğindedir. 

Arıkan (2002) girişimciliği ve yaratıcılığı bir insanın ilerlemesine benzetirsek, 

girişimcilik ayakların, yaratıcılık ise gözlerin görevini üstlendiğinden 

bahsetmektedir.  Ayaklar insanın hareket kabiliyetini, yer değiştirmesini, ilerlemesini 

sağlamaktadır. Gözler ise bu ilerlemenin istikametini, hedefini, gidilecek yönü ve 

yeri tespit eder ve ayaklara devamlı geri-bildirim gönderirler. Gözler olmadan da 

ilerlense bile bu bir felakete yol açabilmektedir. Arıkan’a (2002) göre Türkiye’de her 

yıl açılan küçük ve orta ölçekli işletmelerden %90’ının bir yıl içinde kapanmasının 
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en büyük sebebi, bu ayak ve göz uyumsuzluğu, yani girişimcilik ve yaratıcılığın 

yetersizliği ve de yanlış ilişkilendirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Yaratıcılık ve yenilik kavramları literatürde genellikle beraber kullanılmaktadır. 

Hatta bazen bu iki kavramın birbiri yerine kullanıldığı da görülmektedir. Müftüoğlu 

ve diğerlerine (2004) göre yenilik ve yaratıcılık aynı şeyler değildir. Ancak iki 

kavram arasında organik bir ilişki vardır. Yaratıcılık fikir üretir ve üretilen bu fikirler 

yenidir. Yenilik, yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasıdır. O 

halde yenilik bir süreç , yaratıcılık ise bir yetenektir (Müftüoğlu ve diğ.,2004). 

Hisrich ve diğerlerine (1998) göre yenilik, yeni bir ürün üretmekten, yeni bir dağıtım 

sistemi oluşturmaya ve yeni bir örgütsel yapı geliştirmeye kadar pek çok çabayı 

içerebilmektedir. 

Yenilik süreci fikrin gerçeğe dönüşmesidir ve yaratıcı bir fikirle başlar (Müftüoğlu 

ve diğ.,2004). Bu yenilik süreci belli birtakım unsurlardan oluşmaktadır. Clark ve 

Guy yenilik sürecini birbiriyle etkileşimli olan bu unsurları birbiriyle ilişkilerini de 

ortaya koyarak şu şekilde tablolaştırmışlardır (Clark ve Guy,1993; TÜSĐAD, 2003 

bahsedildiği üzere): 

Çizelge 2.8: Etkileşimli bir inovasyon süreci modeli ( TÜSĐAD, 2003). 
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Evrimci Teorisi” adlı eserlerinde ekonominin gelişmesinin kaynağında yenilik 

yaratma- inovasyon- kavramını ön plana çıkartmaktadırlar. 

Yenilikçiliği girişimciliğe özgü bir araç olarak gören Drucker ‘a (1985) göre ticari 

bir girişimin sadece iki amacı vardır. Bunlar da “yenilik yapmak ve pazarlamak”tır. 

Schumpeter de bunu daha önce keşif ve onu izleyen yayılma ve kullanım olarak ifade 

etmiştir. 

Schumpeter’e göre girişimci “yaratıcı bir yıkım dalgası”na yol açmaktadır. 

Schumpeter’den önceki ekonomistler girişimcinin kaynakları koordine ettiklerinden 

bahsetmektedir. Schumpeter ise girişimcinin kaynak yarattığını belirtir. Girişimci ya 

rastlantı sonucu ya da zaten aramakta olduğu için kaynak yaratmaktadır. Girişimci, 

bu kaynakları yaratıp kendi lehine kullanmasıyla altyapının gelişmesini sağlar: 

yollar, kılavuzlar, hizmetler, değiş-tokuş ve sözleşme sistemi gelişir. Schumpeter’in 

girişimci yenilik modelini karakterize eden şey bu iki aşamalı süreçtir: keşif ve onu 

izleyen yayılma veya kullanım (Barker, 2001). 

Yaratıcılık ve sonucu olarak ortaya çıkan yenilik, girişimcilik sürecinin anahtar 

fonksiyonlarındandır (Drucker,1985; Arıkan, 2002). Yeni bir şey ortaya koyan veya 

var olan bir ürün, süreç, hizmeti geliştiren girişimci, bunu yaparken yaratıcılık 

özelliğinden faydalanmaktadır. Girişimci bunu yaparken yaratıcı düşünceyi hayal 

aşamasından, sistemli, mantıklı ve uygulanabilir bir hale getirmektedir. Bu dönüşüm, 

girişimcilik süreci için büyük önem taşımaktadır. Potansiyel girişimciler devamlı 

olarak çevresindeki istek ve ihtiyaçtan kaynaklanan fırsatları tespit etme 

çabasındadırlar. Bu da daha önce bahsedildiği gibi girişimcinin proaktif bir kişiliğe 

sahip olmasından ileri gelmektedir. Girişimciler tarafından algılanabilen bu fırsatlar 

başkaları tarafından sadece birer problem olarak algılanan, görülmesi, anlaşılması ve 

geliştirilmesi zor olan durumlardır. Fakat girişimciler bu problemleri bir fırsata 

dönüştürme konusunda yetenekli olan kişilerdir.Yaratıcı ve girişimci bireyin 

problemlere yaklaşımı yani problemleri bir fırsat olarak algılaması aynıdır. Problem 

ne kadar yaratıcı bir şekilde çözülürse gerek yaratıcılık gerekse girişimcilik gücü de 

o oranda yüksek olacaktır (Arıkan, 2002). 

Müftüoğlu ve diğerlerine (2004) göre yaratıcılık olmadan yenilikçilik , yaratıcılık ve 

yenilikçilik olmadan da girişimcilik olmaz. 
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Akat’a  (1984) göre yenilik, girişimcilik, yaratıcılık kavramları birbirini tamamlayıcı 

niteliğe sahiptirler. Yaratıcı kişilerin girişimci olması ve yenilikçi girişimlerin 

yaratıcı kişiler tarafından ortaya konması, bu üç kavramın birbirinden ayrı 

düşünülmesi mümkün olmayan kavramlar biçiminde algılanmasına yol açmaktadır. 
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3.  TASARIM VE GĐRĐŞĐMCĐLĐK 

Bu bölümde öncelikle tasarım kavramının ve endüstriyel tasarımın ne olduğu 

üzerinde durulacaktır. Sonrasında tasarım eğitimi ve kazandırdığı bilgi ve beceriler 

aktarılacak ve tasarımın yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kavramlarıyla ilişkisi 

üzerinde durulacaktır. 

3.1 Tasarım Kavramı 

Tasarım literatürde çok geniş bir çerçevede ele alınır. Bu sebeple tasarımın genel bir 

tanımından bahsetmek oldukça güçtür. Ayrıca tasarımın hem disiplinler arası hem de 

çok disiplinli olması da bu güçlüğü arttırır. Bu çalışmada tasarım kavramı yaratıcılık 

ve yenilik getirme kapsamında, “endüstri ürünleri tasarımı” kavramı olarak ele 

alınmaktadır. 

Tasarım kelimesi Đngilizce’deki design ve Fransızca’daki “projeter” kelimelerinin 

karşılığı olarak kullanılmaktadır. Türkçe’de dizayn olarak da kullanılan tasarım 

kelimesi de+signare kökünden oluşur. Signare kelimesi ise işaret etmek demektir ve 

“signum” işaret kökünden gelir (Bayazıt, 2008). 

Türkçe’de ise tasarım kavramı tasar kökünden türetilmiş olan tasarı kavramına 

dayanmaktadır. Tasarı kavramı, bir kimsenin yapmayı düşündüğü, planladığı şey 

olarak kullanılmaktadır (Bayazıt, 2008). 

Tasarım kavramı bir çok disiplini kapsamaktadır. Bunlar moda tasarımı, endüstriyel 

tasarım veya grafik tasarım şeklinde olabilir. Fakat tüm bu farklı tasarım 

disiplinlerinde kavram yaratma, planlar, fikirler, skeç çalışması, modeller ve diğer 

tasarıma özgü sunuş teknikleri gibi aşamaları uygulanarak daha önceden yapılmamış 

bir şeyi yaratmaya yönelik bir faaliyet yürütülmektedir (Walsh ve diğ.,1992). 

Đsim olarak tasarım, “bir ürün ya da servisi oluşturmak için gereken bilginin (tanım, 

spesifikasyonlar, çizimler, iş akış planları, vs.) ortaya konulması” (Er ve diğ., 2010a) 

şeklinde tanımlanırken eylem olarak tasarım , bir ürün, hizmet veya servisin hayata 
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geçirilmesi için gerekli olan bilginin oluşturulması olarak tarif edilmektedir (BS 

7000: Part 10: 1995). 

Bir etkinlik olarak tasarımın amacına dair daha spesifik ve ayrıntılı bir tanım ise 

Industrial Council of Societies of Industrial Design (ICSID)  tarafından yapılmıştır: 

Tasarım, nesnelerin, süreçlerin servislerin ve bunların sistemlerinin bütün yaşam döngüleri 

içersindeki karmaşık özelliklerini kurmaya çalışan yaratıcı bir etkinliktir. Bu yüzden tasarım 

teknolojinin yenilikçi bir şekilde insanileştirilmesinin temel; kültürel ve ekonomik 

etkileşimin kritik bir etkenidir. 

Heskett (2005) tasarımı, “yalın olarak, ihtiyaçlarımızı karşılamak ve hayatımıza bir 

anlam yüklemek için çevremizi doğada emsali görülmemiş bir biçimde 

şekillendirmek amacıyla kullandığımız insan kapasitesi” olarak tanımlar.  

Svengren’e (1997) göre tasarım görsel ve düşünsel bir süreçtir ve bu süreç sonunda 

ortaya fonksiyonel, ergonomik, ekonomik ve görsel anlam içeren fiziksel nesneler 

ortaya çıkmaktadır. 

Porter (1980) tasarımın pazardaki rakip ürünlerle rekabet edebilecek, yüksek kaliteli, 

sağlam, kullanılabilir, ayırt edici estetik değerler taşıyan ve uygun fiyatlı ürünler 

üretme özelliğini vurgulayarak tanımlamıştır. 

Tasarım aynı zamanda bir amaca yönelmiş, araştırmaya dayalı bir problem çözme 

eylemidir (Archer,1965). 

3.2 Endüstriyel Tasarım Kavramı 

Đngilizce’de “Industial Design” veya “Product Design” olarak literatürde kendisine 

yer bulan endüstri ürünleri tasarımı Türkçe’de “Endüstri Ürünleri Tasarımı”, 

“Endüstriyel Tasarım”, “Ürün Tasarımı” ve “Endüstriyel Dizayn” olarak çeşitli 

şekillerde adlandırılmaktadır. 

Bayazıt (2008) “Endüstri Tasarımı” kavramının ilk defa 1919 yılında Amerikalı 

endüstri ürünleri tasarımcısı Joseph Sinel tarafından kullanıldığını belirtmiştir. 

Bayazıt’a (2008) göre endüstri tasarımı “makine yapımı ürünlerin yaratılmasıyla 

ilgili sanat ve ilim”dir. 

Lorenz (1986) endüstriyel tasarımı , ürünlerin işlevlerine uygun olarak form 

giydirilmesi olarak tanımlamıştır. 
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Industrial Designers Society of America (IDSA) endüstriyel tasarımı, “ kullanıcı ve 

üreticinin karşılıklı yararını gözeterek; ürünlerin işlev, fayda ve görünümünü 

optimize edecek şekilde yeni ürün fikirleri yaratmaya ve geliştirmeye yönelik 

profesyonel bir etkinlik” olarak tanımlamaktadır. 

Er ve diğerleri (2010b) endüstriyel tasarım hakkında bilinmesi gereken ilk özelliğin 

endüstriyel tasarımın yeni bir ürün geliştirme olarak tanımlanan endüstriyel faaliyetin 

önemli bir parçası olduğunu belirtmektedirler.  

Er ve diğerlerine (2010b) göre endüstriyel tasarım “kullanıcılarla doğrudan görsel 

ve/veya fiziksel ilişki gerektiren tüm ürün gruplarında endüstriyel tasarım, 

kullanıcı/müşterilerin o ürünleri tercih edip satın alarak, güvenli, verimli ve rahat bir 

şekilde kullanmasını sağlayan uzmanlık alanı”dır.  

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) endüstriyel tasarımı şu şekilde 

tanımlar: 

Endüstriyel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin, işlevsellik, 

hedef kitlenin beğenisine ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek 

fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir. Endüstriyel 

tasarım, endüstriyel yöntemlerle üretilen nesnelerin insanla ilişkisini kurmaya yönelik bir 

meslektir. 

Endüstriyel tasarım, “ürün ile kullanıcı/müşteri arasındaki her türlü algısal, fiziksel 

ve işlevsel ilişkinin kurgulanmasını kapsayan ve yaratıcılık içeren bir endüstriyel 

faaliyet” olarak da tanımlanabilir  (Er ve diğ., 2010b). 

Er’e (2002) göre bir meslek ve disiplin olarak endüstriyel tasarım günümüzde 

giderek insan zekası, yaratıcılığı ve hayal gücünün somut bir ürüne 

dönüştürülmesinin güçlü bir ifadesi olarak anlaşılmaktadır.  

3.3 Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi ve Kazandırdığı Bilgi ve Beceriler 

Endüstri ürünleri tasarımı eğitimi, üniversitelerin “Endüstri Ürünleri Tasarımı” 

bölümlerinde, yaratıcı düşünme, konsept yaratma, 2 ve 3 boyutlu görselleştirme 

teknikleri (teknik çizim, eskiz, CAD, modelleme, vb.), imalat yöntemleri, malzeme, 

ekonomi, pazarlama, tüketici davranışları, ergonomi, kültür, sanat ve tasarım tarihi, 

model yapım teknikleri gibi konuları kapsayacak şekilde 4 yıllık bir eğitimdir. 

Ayrıca bu eğitim yaz stajları ile de desteklenmektedir (Er ve diğ., 2010b). 
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Endüstriyel tasarımcı bünyesinde pek çok beceriyi barındırır. Öncelikle endüstriye 

tasarımcı geniş gürüşlü ve çok yönlü olmalıdır. Endüstriyel tasarımcının felsefeden 

psikolojiye, ekonomiden hukuka kendini ilgilendiren disiplinler hakkında en azından 

haberdar olması gerekmektedir (Ünlü, 1998). 

Green’e (1974) göre tasarım eğitimi, sadece iyi bir beğeni tarzı aşılamak değil, daha 

çok insan ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçların tam olarak karşılanıp 

karşılanmadığının değerlendirildiği bir deneyim kazanmakla ilgilidir. 

Green (1974) tasarım eğitimindeki birinci önceliğin konuyla ilgili problem üzerinde 

çalışmak ve problemi tanımlamak olduğunu belirtmektedir. Heller’a (2002) göre 

tasarımcı yeni bir şey sunmanın yanında problem çözücü olarak da 

tanımlanabilmektedir. 

Balcıoğlu’na (1998) göre tasarım eğitiminde akademik programlar, teori, iletişim ve 

pratik olmak üzere üç eksenden oluşmaktadır.  Bunlardan teori kısmı tasarım eğitimi 

çerçevesinde, yaratıcı süreçlere gerekli düşünsel, kavramsal ve metodolojik her türlü 

bilginin üretildiği kısmı kapsamaktadır. Sanat ve tasarım tarihi, felsefe, ekonomi, 

işletme, algılama, psikoloji, metodoloji ve benzer nitelikteki dersler bu kısma 

girmektedir. Pratik kısmı ise tasarımın gerçekleşmesiyle ilgili olan maddi üretimi 

sağlayan fiziksel, mekanik, elektronik, teknik ve teknolojik eylemlerle ilgili olan 

kısımdır. Pratik alandaki çalışmalar, proje çalışmaları, atölye çalışmaları, model, 

maket ve prototip yapımları şeklinde sayılabilir. Đletişim ekseni ise az önce 

saydığımız pratik ve teorik yapının arasında bir diyalog görevi görmektedir. Yalnız, 

kimi derslerin hem pratik hem de teorik yönü olabilmektedir.Mesela ekonomi ve 

işletme dersleri teorik çalışmadır ama pratikten de ayrı düşünülemez. Ayrıca yine 

malzeme de teorik bir ders olmakla beraber pratik eğitimden ayrı düşünülemez. 

(Balcıoğlu, 1998). Aldıkları eğitimin sonunda endüstri ürünleri tasarımı mezunları  

• Kullanıcı/müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini analiz edebilme, 

• Rakip ürünlerin gelişimini ve piyasadaki yeni ürün eğilimlerini izleyerek 

değerlendirebilme 

• Bunlardan yeni ürünler için fikirler üretebilme 

• Bu fikirleri çalıştıkları firmaların teknolojileri ile üretilip satılabilecek somut ürün 

konseptlerine dönüştürebilme 
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• Bu ürün konseptlerinin gerçekleşmesi için firmadaki diğer uzman ve yetkililerle 

beraber ekip içinde çalışabilme,  

bilgi ve becerilerini kazanmış olurlar (Er ve diğ., 2010b). 

3.4 Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Tasarım 

Bu bölümde yaratıcılık ve yenilik kavramlarının tasarım kavramıyla ilişkisi 

incelenecektir.  

Yaratıcılıktan literatürde genellikle bir yetenek olarak bahsedilmektedir. Fakat 

diğerlerinin aksine bazı düşünürler yaratıcılığı öğrenilmesi mümkün bir beceri olarak 

görmektedir. Böyle bir görüş yaratıcılık üzerindeki gizem perdesinin kaldırılmasına 

ve onun herkesçe erişilebilir bir şey haline getirilmesine yardımcı olmaktadır. 

Yaratıcılık konusuna bu şekilde baktığımızda yaratıcılık yeni bir isim alır ve “yaratıcı 

düşünme” haline gelmektedir (Barker, 2001).  

Yaratıcı düşünme, genellikle birey bir eksiklik, ihtiyaç veya bir problem hissettiğinde 

ortaya çıkmaktadır. Yaratıcılık bireyin kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Birey 

yaratıcılığını gerçekleştirilebilmesi için orijinal fikir, ürün veya hizmet üretebilmesi 

gerekir (Runco,1993). 

Barker’a (2001) göre yaratıcılık  çoğu zaman “düşünme veya problem çözme” ile 

ilişkilendirilmektedir . 

Clemen’e (1996) göre yaratıcılık daha önce denenmemiş yöntemler denenerek 

başarıya ulaştıracak yeni seçenekler ve alternatifler araştırmaktır. 

Yaratıcılık; “sorunlara, bozukluklara, bilgi eksikliğine, kayıp ögelere, uyumsuzluğa 

karşı duyarlı olma, güçlüğü tanımlama, çözüm arama, tahminlerde bulunma ya da 

eksikliklere ilişkin denenceler geliştirme, bu denenceleri değiştirme ya da yeniden 

sınama, daha sonra da sonucu ortaya koymak”tır (Yurtseven, 2001). 

Vernon (1970) yaratıcılığı bir kişinin uzmanlar tarafından kabul edilmiş bilimsel, 

estetik, sosyal ve teknik değeri olan fikirler, sezgiler buluşlar ve ürünler ortaya 

çıkarması olarak tanımlamaktadır. Vernon’un bu tanımı da yaratıcılığın ürünle 

ilişkisini ortaya koymaktadır. 

Yaratıcılık bir süreçtir ve belli aşamaları vardır. Graham Wallas’ın 1926’da 

yayımlanmış “The Art of Thought” adlı yapıtında yaratıcı süreç dört aşama halinde 
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anlatılmaktadır. Bu aşamalar hazırlık, kuluçkaya yatırma, şimşek çakması ve 

onaylama şeklindedir (Wallas, 1926; Barker, 2001’de atıfta bulunulduğu gibi): 

1. Hazırlık: Bir problem üzerinde çalışmayı, onu araştırmayı ve hakkında enformasyon 

toplamayı içermektedir. Bu zor iş bilinçaltı zihni daha sonra gelecek şeylere hazırlama 

bakımından esastır. 

2. Kuluçkaya Yatırma: Đkinci aşamadır. Bilinçli zihin problemi “serbest bırakılır” ve biz de 

bir başka şeyle uğraşarak o problem üzerine “istiareye yatarız”. Bu malzeme bilinçaltına 

çöker ve orada sezgi devreye girer. 

3. Şimşek Çakması: Bu aşama ile söz konusu problemin unsurları bir anda yeni bir kalıp 

içerisinde bir araya gelir. Wallas buna mutlu fikir der. Zihin, probleme bakışımızı kökten 

değiştiren yeni bir algıya sıçrar. 

4. Onaylama: Bu aşama ise, gerçeklik karşısında ulaştığımız yeni iç görümüzü sınadığımız 

sonuncu aşamadır; bu sınamayı yeni iç görünün değeri hakkında bir yargıya varmak 

amacıyla mantık yürütüp değerlendirme yaparak gerçekleştiririz 

Literatürde yaratıcılık ve yenilik kavramları bazen birbirinin yerine kullanılsa da 

yaratıcılık ve yenilikçiliği birbirinden ayırmamız gerekmektedir. Yaratıcılık yeni 

fikirler yaratma yeteneğidir. Yenilikçilik ise bir süreçtir. Yaratıcılık bu süreci 

mümkün kılan beceri veya doğal yatkınlıklar kümesidir. Barker’a  (2001) göre 

yaratıcılık, “yenilik getiren bir faaliyet”tir; yenilik ise yaratıcılığın cisimsel veya 

dışsal sonucudur.  

Barker’a (2001) göre yenilik, stratejik planlamanın, araştırma ve geliştirmenin, 

pazarlamanın, proje yönetiminin, ekip çalışmasının, eğitimin, yaratıcı düşünmenin 

bir karışımı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Arıkan’a (2002) göre  yenilik, “yaratıcılık sonucu elde edilen fikirlerin uygulanmış 

hali” olarak da ifade edilebilir ve yeniliğin pek çok kaynağı olabilir. Bunlar, 

beklenmeyen olaylar, sistemin ihtiyaçları, sektördeki ve pazardaki değişimler, 

demografik özellikler, algılamadaki farklılıklar olabilir. 

Barker’a (2001) göre yenilikçilik yeni ürünler yaratma sürecine atıfta 

bulunmaktadır. 

Walsh ve diğerlerine (1992) göre firmaların rekabetçiliklerini geliştirebilecekleri üç 

türlü yöntem vardır. Bunlar ürün yeniliği, iyi ürün tasarımı ve süreç yeniliğidir. 

Bunlardan ürün yeniliği ve iyi ürün tasarımı direk olarak tasarım disipliniyle 

ilişkilidir. 
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Çizelge 3.1: Firmaların Rekabetçiliklerini Gerçekleştirebilecekleri Üç Yol (Walsh ve 
diğ., 1992). 

 

Ürün Yeniliği 
Kullanıcılar, özgün nitelikler ya da performans özellikleri sunan 

yeni teknolojilere, malzemelere, buluşlara ve tasarım                                                                   

fikirlerine dayalı yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi 

 

 

Đyi Ürün Tasarımı 

 

Teknik olarak yenilikçi olmasalar bile, tüketicilere performans, 

görünüm, dayanıklılık, ergonomik özellikler vs. açısından artı 

değer sunan ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesi. Böyle 

ürünler aynı zamanda üretim maliyetlerinde de düşüş sağlama 

potansiyeline sahiptir. 

 

Süreç Yeniliği 

 

Yeni ya da iyileştirilmiş üretim yöntemleri yolu ile yüksek 

maliyetli ürünlerin rekabetçi maliyetlerle imalatı. 

Tasarımla inovasyon (yenilik) yapmak mümkündür (Er ve diğ., 2010a).  

Er’e (2002) göre endüstriyel tasarım firmaların üründen kar beklentisi ile 

müşterilerin aynı üründen değer (fiyat karşılığı elde edilen işlevsel ve sembolik 

fayda) beklentisini yaratıcılık ve yenilik yoluyla uzlaştırmayı amaçlamaktadır.  

Pazardaki müşterilerinin ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlara yönelik yeni 

ürünlerin uygun bir maliyetle üretilip, pazarlanmasıyla üretici bir firmanın ticari 

olarak başarılı olması yakından ilişkilidir. Tasarım, “yeni ürün geliştirme” olarak 

adlandırılan bu sürecin ana unsurudur (Er,Ö., 2001; Er ve Er, 2000). 

3.5 Girişimcilik ve Tasarım 

Tasarımcının girişimci olması üzerine literatürde çok fazla kaynağa erişilememekle 

birlikte literatür incelendiğinde, çoğunlukla  grafik tasarımcıların girişimci olması 

üzerine kaynaklara rastlanmaktadır.  
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Heller (2002) grafik tasarımcının girişimcilik yönüyle ilgilenirken, aslında bir çok 

tasarım disiplininden gelen tasarımcıların girişimci olarak ortaya çıktıklarından 

bahsetmektedir. Bu disiplinlerden biri de endüstriyel tasarımdır. 

Tasarım, insanların mutlu edebilen ürün ve servislerin yaratılmasıyla sürdürülebilir 

olumlu fayda sağlayan ticaretin ana noktasıdır (Design Council, 2010). 

Tasarım sürecinde alınan kararların tümü problem çözme süreciyle ilgilidir. Bu süreç 

problemin veya ihtiyacın tanımlanması süreci ve bununla ilgili önerilen çözümün test 

edilmesini kapsamaktadır. Tasarım süreci araştırma, bilgi toplama, kaynakların 

organize edilmesi, akılcı analiz ve ölçüm gerektirmektedir (Green, 1974). 

Dolayısıyla bu özelliklere sahip tasarımcılar girişimci olmak için potansiyel 

adaylardır. 

Bayazıt’a (2008) göre tasarımın başlangıç noktası kullanıcı gereksinmeleridir. 

Kullanıcı gereksinimlerinden haberdar olan bir tasarımcı pazara uygun ürünler 

yaratmak konusunda da sıkıntı çekmeyecektir. 

Walsh ve diğerlerinin de (1992) belirttiği gibi pazarda rekabet edebilmek için 

firmaların yeni ürün, iyi bir tasarım ya da yeni bir sürece ihtiyaçları vardır. Tasarımcı 

bu aşamada yeni ürün tasarımı konusunda ana aktördür.   

Endüstriyel tasarım disiplininden birçok başarılı girişimci çıkmaktadır. Bu kişilerin 

en bilinenlerinden biri de James Dyson’dır. James Dyson kendi tasarladığı Dyson 

elektrik süpürgesini kendi kurduğu şirket bünyesinde üretmekte ve satışını 

yapmaktadır. 

Tabiki bir tasarımcının girişimci olabilmesi için belirli özellikleri taşımasının 

yanında girişimcilik hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi de önemlidir. 

Tasarım ve sanat okullarının çok az bir kısmı tasarım öğrencilerine girişimcilik dersi 

vermektedir ve bu yönde destekte bulunmaktadır. Tasarım fakültesinde eğitim gören 

her öğrencinin girişimci olmayacağı öngörülmekle birlikte girşimci olmak isteyenler 

için bu gibi destekleri seçme hakkı tanınmalıdır (Heller, 2002). 

Morris (1988), tasarımcının bir iş adamı olmaması gerektiği konusundaki eleştirilere 

karşı eğer tasarım iş dünyası için önemli bir servis sektörüyse, tasarımcının temel 

düzeyde bir işletme bilgisinin olması gerektiğini savunmaktadır. Tabiki girişimci 
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olmak isteyen tasarımcılar bu temel düzeyin üzerinde bir bilgi ve beceriyle 

desteklenmelidir. 
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4.  ARAŞTIRMA YÖ�TEMĐ 

Bu tez çalışması sırasında birden fazla araştırma yöntemine başvurulmuştur. 

Öncelikle hipotezin ortaya konulması ve bilgi toplamak amacıyla literatür araştırması 

yapılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e (2006) göre araştırma yapılmak istenen alanla ilgili 

kuram ve literatür araştırması, problemin belirlenmesinde rol oynayan kaynaklardan 

biridir. Sonrasında örneklem belirlenmiş, görüşme yapılacak kişiler ölçüt örnekleme 

yoluyla seçilmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanmıştır.  

4.1 Literatür Araştırma 

Literatür araştırması sırasında girişimcilik, tasarım, yaratıcılık ve yenilik 

konusundaki literatür taranmıştır. Taramalar internet, elektronik veritabanları ve 

kütüphaneler yoluyla yapılmıştır. Taramalar sırasında kullanılan anahtar kelimeler 

şöyledir: 

Girişimcilik, girişimci, girişimciliğin tarihi, girişimciliğin fonksiyonları ve türleri, 

girişimcilik ve yaratıcılık, girişimcilik ve yenilik, girişimcilik ve tasarım, girişimci-

tasarımcı, yaratıcı girişimci, problem çözme ve girişimci, endüstri ürünleri tasarımı 

eğitimi, tasarımcının özellikleri, ürün yeniliği, yenilik (inovasyon) ve tasarım. 

4.2 Görüşmeler 

Karasar ‘a (1994) göre görüşme, “sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniği” olarak 

tanımlanır. Yıldırım ve Şimşek’e (2006) göre görüşme, nitel araştırmalarda en sık 

başvurulan veri toplama aracıdır. 

Karasar (1994) görüşme tekniğinin kuvvetli yönlerini; değişen koşullara uyabilme 

esnekliği vermesi, geri besleme mekanizmasının anında işlemesi, derinliğine bilgi 

elde edebilme, cevaplarda bireyselliğin korunması ve soruları cevaplama oranının 

yüksek tutulabilmesi şeklinde özetlemektedir. 

Görüşmeler, uygulanan kuralların katılığına göre yapılanmış, yarı- yapılanmış ve 

yapılanmamış olarak üçe ayrılırlar (Karasar, 1994). 
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Mezunlarla yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi seçilmiştir. 

Bu yöntemin seçilmesindeki amaç görüşmeye katılanların konu hakkındaki 

düşüncelerini daha derinlemesine öğrenmek ve değerlendirmektir. Sadece anketle  

yapılan bir araştırma yönteminin görüşme sırasında doğacak olası sohbetler ve 

yakalanacak ipuçlarını elde etmekte tek başına yeterli olmayacağı düşüncesi de bu 

yöntemin seçiminde etkili olmuştur. 

Potter (2002) “Doing Postgraduate Research” adlı eserinde bilimsel çalışma 

yaparken literatür haricinde konuyla ilgili olan kişilerle de görüşmenin de literatür 

araştırması kısmına dâhil olabileceğinden bahsetmektedir. 

Tasarımcılarla görüşmeler tamamlandıktan sonra konunun farklı boyutlarını anlamak 

amacıyla girişimcilik konusunda bilgi sahibi olan, tasarımcılara bu konuda bilgi 

aktaran kişilerle de görüşme yapılması amaçlanmış, bu kapsamda “Değerlendirme ve 

Yapılabilirlik” dersinin öğretim görevlisi Vehbi Tosun’la da bir görüşme 

gerçekleştirilmiştir. 

4.2.1 Mezun listelerine ulaşma 

Yöntem olarak yukarıda da belirtildiği üzere yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

uygulanmıştır. Bu görüşme tekniği için ilk önce görüşülecek kişiler belirlenmiştir. 

Tez için seçilen örneklem Đstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bölümü mezunlarıdır. Mezunların isim listesine Đstanbul Teknik Üniversitesi Web 

sitesinden ulaşılmıştır. Mezunların iletişim bilgilerine ulaşmak amacıyla üniversite 

ile iletişime geçilmiş fakat üniversite bu konuda bilgi paylaşamayacağını bildirmiştir. 

Bunun üzerine mezunların isimleri tek tek www.linkedin.com, www.google.com, 

www.xing.com ve www.facebook.com  sitelerinden ve benzer sitelerden taranmıştır. 

Bu yolla 367 mezunun 215’i hakkında bilgi sahibi olunmuş ve yaklaşık bu 215 

kişinin içinden 70 kadarıyla da internet üzerinden sohbet ortamı kurulmuştur. 

4.2.2 Görüşme yapılacak kişilerin seçimi 

Geleneksel bilim anlayışının en önemli öğelerinden birisi genellemedir. Genelleme 

yapabilmek için bazen mevcut tüm örnekler araştırmacı için ulaşılmaz olabilir. Bu 

sebeple araştırmacılar çalışmalarını örneklem üzerinden yürütürler (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006). 
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Görüşme yapılacak mezunların seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi seçilmiştir. 

Yıldırım ve Şimşek’e (2006) göre ölçüt örneklemede, ölçüt veya ölçütler araştırmacı 

tarafından belirlenebilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi 

kullanılabilir. 

Bu çalışmada kullanılan ölçütler, sonuç odaklı yani başarılı ve başarısız girişimcileri 

belirlemek amaçlı değil, daha çok girişimcilik sürecine yönelik ayrıntılı ve geniş 

bilgiye ulaşmak amacıyla belirlenmiştir. 

Görüşme yapılacak kişiler belirlenirken şu ölçütler kullanılmıştır: 

• Bir girişimcilik çabası, mücadele ortamının olması 

• Girişimci tarafından girişimcilik sürecinin her aşamasının gözlenmiş, 

deneyimlenmiş, yaşanmış olması 

• Sadece tasarım yapmakla kalmayıp sürecin bütünüyle ilgilenen girişimci olması 

• Kendi pazarını arayan-yaratan girişimci olması (Bu madde mücadeleyle ilgili 

olup daha fazla bilgi edinilebileceği fikrinden yola çıkılarak hesaba katılmıştır) 

• Tasarımcıların eğitimleri sırasında üretim kısmıyla da ilgili çalıştıkları 

gözetilerek tasarımcı girişimcilerin üretim kısmıyla ilgilenmeleri 

Bu ölçütler iki ana ölçütten türetilmişlerdir. Bunlardan biri mücadele ortamı 

içerisinde olan, bir diğeri de kurdukları işlerin tasarım, üretim, pazarlama, satış gibi 

süreçlerinin bütünüyle ilgilenen bir girişimci tasarımcıdır. Mücadele ortamı 

içerisinde olmak girişimcinin hazır kaynaklar üzerine değil de mücadele edip, çaba 

ortaya koyarak işini kurmasını ifade eder. Bu ölçütün belirlenmesindeki amaç 

tasarımcının girişimci olurken ortaya koyduğu çabanın değerlendirilmesi ve yaşadığı 

zorlukların ortaya konulmasıdır. Đş süreçlerinin bütünüyle ilgilenen girişimci 

ölçütünün belirlenmesinin amacı ise girişimcilik sürecinin her aşamasında 

tasarımcıyı değerlendirebilme imkânı yakalamaktır. 

4.2.3 Görüşme sorularını belirlemek için yapılan ön anket çalışması 

Görüşme sırasında sorulacak soruların belirlenmesi aşamasında hem literatürden hem 

de ön anket çalışmasından yararlanılmıştır. Bu anketin uygulanmasının amacı 

belirlenen görüşmecilerin konuyla ilgili bir ön fikirlerini almak ve birebir görüşme 

sorularına ışık tutmasını sağlamaktır. Anket soruları hazırlanırken sayıca az soru 
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içermesine dikkat edilmiş ve bu sayede anketin katılımcıları sıkmaması 

amaçlanmıştır. Sorular şu şeklidedir: 

1. Mezuniyet sonrası neler yaptığınızla ilgili kısaca bilgi verir 

misiniz? (staj, kurs, iş deneyimi... vs) 

2. Đşletmeniz, işiniz hakkında kısa bir bilgi verir misiniz? 

3. Kendi işinizi kurmaktaki sebepleriniz nelerdi? 

4. Tasarım eğitiminiz size bu işinizi kurmakta yardımcı oldu mu? Olduysa ne 

şekilde? 

5. Đş kurma deneyiminizde aldığınız eğitimin eksik kaldığını düşündüğünüz konular 

oldu mu? Bunlar nelerdir? 

Anket çalışması birebir görüşme için seçilmiş kişilere yollanmıştır. 12 kişiye 

yollanan anketten 6 kişiden cevap alınabilmiştir. Uygulama elektronik posta yoluyla 

yapılmıştır. 

4.2.4 Görüşmelerin uygulanması 

Yukarıdaki ölçütlere göre belirlenen 15 kişiye görüşme talebiyle başvurulmuştur. 

Ulaşılabilen 8 kişi ile görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelerin bir kısmı Đstanbul 

Teknik Üniversitesi’nde bir kısmı da görüşülen kişilerin belirlediği yerlerde 

yapılmıştır. Görüşmecilerden de izin alarak görüşme sırasında kayıt cihazıyla kayıt 

yapılmıştır. Ayrıca kayıt yapmanın yanında notlar da alınmıştır. Görüşme süreleri 

30-75 dakika aralığında değişmektedir. Görüşmeler sırasında katılımcılara 16 temel 

soru ve ek sorular sorulmuştur. 

4.3 Değerlendirme ve Yapılabilirlik Dersinin Öğretim Görevlisi ile Görüşme ve 

Yazışma 

Görüşmeler neticesinde Đstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Bölümü’nde yürütülen “Değerlendirme ve Yapılabilirlik” dersinin öğrencileri kendi 

işlerini kurmak ve girişimci olmak yolunda motive ettiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu 

nedenle bu dersi yürüten Öğretim Görevlisi Dr. Vehbi Tosun’la görüşme ve yazışma 

yoluyla konu hakkındaki bilgisi ve değerlendirmelerine başvurulmuştur. Ön görüşme 

yarım saat sürmüş, sorular belirlenip, cevaplar kendisinden yazılı olarak alınmıştır. 
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5.  BULGULAR 

Bu bölümde görüşme öncesi ve sonrası hakkında elde edilen bulgulara yer 

verilecektir. Bu bölümün bu şekilde ikiye ayrılmasının amacı görüşme öncesinde de 

mezunların bilgilerine internetten ulaşılarak o konuda bilgi sahibi olunmasıdır. 

5.1 Görüşme Öncesi Bulgular  

Görüşme öncesi bulgular,  mezunların internet üzerindeki bilgilerine ulaşılarak ve 

görüşme öncesi yine internet üzerinden uygulanan kısa bir ön anket çalışması 

bulgularını içermektedir. 

5.1.1 Mezunlarla ilgili bulgular 

Đstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 1997-2009 

yılları arasında toplam 368 kişi mezun olmuştur. Bu mezunlardan 215’inin şuan ne 

yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Ekler bölümünde bu verilerle ilgili ayrıntılı bir listeye 

ulaşılabilir. Mezun dağılımı grafiğinde bilgilerine ulaşılan 215 mezunun 2010 yılı 

Haziran ayı itibariyle ne işle meşgul olduğuna dair bir dağılımı yer verilmiştir. Bu 

mezunların 69’u özel bir şirkette tasarımcı olarak çalışmaktadır. Yani Đstanbul 

Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun olan yaklaşık 

her 3 kişiden biri özel bir şirkette tasarımcı olarak çalışmaktadır. Ulaşılan mezunların 

14’ü serbest tasarımcı olarak çalışırken 31 kişi tasarımcı olmak dışında bir 

pozisyonda çalışmaktadır.  Bu pozisyon da genellikle pazarlama, satış ya da 

yöneticilik pozisyonlarından oluşmaktadır. Ulaşılan mezunların içerisinde 2010 yılı 

Haziran ayı itibariyle 39 kişi yüksek lisans veya doktora yapmakta ya da 

akademisyen olarak çalışmaktadır. Kendi işini kuran tasarımcılar 37 kişiden 

oluşmaktadır. Fakat hem girişimci hem de başka bir alanda faaliyet gösteren, örneğin 

aynı zamanda da akademik hayatta var olan, kişileri de bu listeye dâhil ettiğimizde 

bu sayı 43 kişiyi bulmaktadır. Girişimcilerin yarısını kendi tasarım ofisini açanlar 

oluşturmaktadır. Bu 215 kişi arasından 11 kişi eğitimlerine yüksek lisans ya da 

doktora olarak yurtdışında devam ederlerken, 7 kişi yurtdışında özel bir şirkette 
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çalışmaktadır. Diğer grubunu oluşturan 7 kişi de bu saydığımız işlerin ikisini ya da 

üçünü bir arada gerçekleştirmektedir. Ayrıca diğer grubu şuan askerlik yapan kişileri 

de içermektedir.  Bu tablodan da anlaşılacağı üzere tasarım mezunları çok çeşitli 

alanlarda faaliyet göstermektedirler. Büyük çoğunluğu özel bir şirkette çalışan 

tasarımcılardan oluşan mezun listesinde, ikinci sırayı kendi işini kuran girişimci 

tasarımcılar almaktadır. 

Çizelge 5.1: Mezuniyet Sonrası Faaliyet Alanlarına Göre Mezun Dağılımı. 
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Çizelge 5.2:Girişimcilerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı. 

 

Girişimcilerin faaliyet alanlarıyla ilgili elde edilen bulgulara göre Đstanbul Teknik 

Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunlarından kendi işini 

kuranların yarıya yakını kendi tasarım ofislerini kurmuşlardır.  Bunun haricinde 

kalan kısım çok çeşitli alanlarda kendilerine ait işler yürütmektedirler. Bu işlerin 

bazıları tasarımla doğrudan ilişkili alan ve sektörler bazıları ise muhakkak 

tasarımcıların tasarım eğitimlerini kullandıkları fakat tasarım alanı dışındaki işlerden 

oluşmaktadır.  Endüstri ürünleri tasarımcılarının yürüttükleri işler gıda sektöründen 

aydınlatma sektörüne, film sektöründen tekstile kadar geniş bir yelpazede kendine 

yer bulabilmektedir. Fakat tasarım mezunlarının en fazla tercih ettikleri faaliyet şekli 

kendi tasarım ofislerini açarak firmalara dışarıdan tasarım hizmeti vermektir. 

5.1.2 Ön anket çalışması bulguları 

Tez çalışması sırasında hem görüşme sorularını belirleyebilmek hem de girişimciler 

hakkında bir ön bilgi sahibi olmak amacıyla görüşme için belirlenen girişimcilere 

elektronik posta yoluyla beş soru içeren bir kısa anket çalışması yapılmıştır. Bu anket 

çalışmasıyla ilgili olarak yeterli dönüş alınamasa da alınan cevaplardan birtakım 

bulgulara ulaşmak mümkün olmuştur. 
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Uygulanan anket sonucunda elde edilen yanıtlardan, tasarımcıları kendi işini 

kurmaya yönlendiren nedenleri (faktörleri) şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Đş imkânlarını tatmin edici bulmamak 

• “Ortaya çıkardıkları tasarımların beğenilmesi” motivasyonu (manevi tatmin 

isteği) 

• Başka birinin yanında çalışmak istememeleri 

• Çalıştıkları yerden memnun olmamaları 

• Bağımsız çalışmanın daha yaratıcı ve verimli olacağını düşünmeleri 

Tasarım eğitiminin girişimcilik konusundaki faydasının sorgulandığı soruya 

tasarımcıların tamamı tasarım eğitiminin girişimcilik adına önemli olduğunu 

belirtmekteler. Örneğin, Seval Özgel (2011) tasarımın sadece çizim yapıp kenara 

koymak olmadığını, ilk fikir aşamasından maliyet hesabına; yaptığı ürünlere yeri 

geldiğinde marka yaratıp nasıl bir ambalaj içerisinde satılacağına kadar düşünmeyi 

ve tasarlayabilmeyi öğrenmesini sağladığını belirtmektedir. 

Đlyas Erişmiş (2011) de endüstriyel tasarımcı olmasının kendi işinde büyük avantaj 

yarattığını açıklayarak, değerlendirme ve yapılabilirlik dersini yürüten Vehbi 

Tosun’un ders notları ve ders içeriğindeki girişimcilik üzerine yaptığı konuşmaların 

faydalı bulduğunu aktarmaktadır. 

Takı tasarımı alanında girişimcilik faaliyetlerinde bulunan katılımcılar da okulda bu 

konuda aldıkları takı tasarımı dersi sayesinde bu alana yönlendiklerini 

belirtmektedirler. 

Ayça Büyükçınar (2011)  tasarım eğitiminin kendisine ürünün sunumundan, ürünün 

pazar payını düşünmesinde, bilmediği konuları araştırmasında ve kendi deneyerek 

üretmesinde, kullanıcı isteklerini düşünmesinde yardımcı olduğundan 

bahsetmektedir.. Ayrıca ürünlerin ambalajlarıyla da kendisi ilgilendiği için 

eğitiminin kendisine bu konuda da yarar sağladığını ifade etmektedir. 

Đş kurma deneyiminizde aldığınız eğitimin eksik kaldığını düşündüğünüz konular 

oldu mu sorusuyla ilgili olarak katılımcılardan Meltem Maralcan pazarlama 

konusunda daha fazla bilgi edinilmesi gerektiğini aktarmaktadır. Ayrıca tasarım 

alanındaki girişimciliğin dünyadan örneklerle pekiştirilerek anlatılmasının daha 

faydalı olacağı belirtmektedir. Eylem Albayrak (2011) ise tasarım eğitimindeki 

pratik eksikliğinin en genel eksiklik olduğundan bahsetmektedir. 



53 

Đlyas Erişmiş (2011) de endüstri ürünleri tasarımı bölümünde pazarlama kavramının 

daha fazla üzerinde durulması gerektiğini sözlerine eklemektedir. Ayrıca proje 

dersleri için ürün tasarımı-üretimi ve satışı gibi bir süreç deneyiminin kendi işini 

kurmak isteyen tasarımcılar için faydalı olacağını düşünmektedir.. Farklı 

fakültelerden (özellikle işletme) derslerin alınmasıyla da bu girişimcilik sürecinin 

daha faydalı geçebileceğine inanmaktadır. 

5.2 Görüşme Bulguları 

Bu bölümde öncelikle tasarımcıların kurdukları işler hakkında kısa bir bilgi 

verildikten sonra her bir tasarımcıyla yapılan görüşme bul 

guları ayrı ayrı aktarılacaktır.  

Çizelge 5.3: Görüşme Yapılan Kişiler. 

Görüşülen Kişi Görüşme Tarihi 

Beyza Paksın-Crepev 21.04.2011 

Özgül Dalkılıç-Cox Design 30.04.2011 

Eylem Albayrak -Zopiapia 12.05.2011 

Burcu Büyükünal 24.05.2011 

Ayça Büyükçınar-Aya Wedding 25.05.2011 

Đlyas Erişmiş-Ahşapfoto 27.05.2011 

Ayşegül Özen-Alot Design 08.06.2011 

Seval Özgel-Sevgi Ayakkabıcılık 10.06.2011 

 

5.2.1 Kişisel görüşme bulguları 

5.2.1.1 Beyza Paksın-Crepev 

Crepev standı Beyza Paksın tarafından öğrencilik zamanda dışarıda krep pişirme ve 

sunma yeri olarak tasarlanmıştır. Bu tasarımını iş fikrine dönüştüren Beyza Paksın, 

crepev standını ilk önce Maltepe Ramazan şenliklerinde, daha sonra Yıldık Teknik 

Üniversitesi kantininde, en son olarak da Moda’da işletti. Ayrıca Beyza Paksın bu iş 

fikriyle destek almak üzere DragonsDen yarışmasına da katılmıştır. Tasarımı 
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öğrencilik yıllarına dayanan bu iş fikri 2009 yılında hayata geçirilmiştir. Beyza 

Paksın bu iş fikriyle bir çok gazete ve dergide de haber konusu olmuştur. 

 

Şekil 5.1: Crepev Standı-1. 

 

Şekil 5.2: Crepev Standı-2. 

Beyza Paksın lisede sayısal bir eğitim aldı. Üniversite sırasında Đtalya’da 3 haftalık 

gönüllü bir eğitime katıldı. Ayrıca yurt içinde Trabzon ilinde düzenlenen gençlik 

kampına katıldı. Bu iki faaliyetin de vizyonunu genişlettiğini düşünüyor. Üniversite 

1. sınıfta Beko’da staj yapan Beyza Paksın, son seneki stajını da Yılmaz Zenger’in 

yanında yaptı. Beyza Paksın bu stajı grup çalışması noktasında çok faydalı buluyor 

ve 3 aylık staj süresinin kendisi için çok verimli geçtiğini belirtiyor. Eğitim sırasında 

imalat/üretim kısmına önem verildiğinden bahsediyor. Bitirme projesinde bir 
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aydınlatma firmasıyla çalışan Beyza Paksın, bu sürecin kendisi için çok verimli 

geçmediğini çünkü eğitim hayatı süresince tasarım konusunun ve tasarımcının 

misyonunun kafasında net oluşmadığından bahsediyor. Bunun bir tasarımcıyla 

birebir çalıştığında geliştiğini de ekliyor. Beyza Paksın mezun olduktan sonra sekiz 

ay süreyle bir ahşap firmasında çalışıyor. Bu işten sonra kısa bir ara vererek 6 ay da 

Paşabahçe’de çalışan Beyza Paksın bu iki işin de proje bazlı olduğundan bahsediyor. 

Ahşap firmasından çıkmasının sebebinin kurumun imalat kapasitesiyle ilgili 

olduğunu belirten Beyza Paksın, Paşabahçe’deki çalışmasının da proje sonlandığı 

için bittiğini belirtiyor. Ayrıca pleksiglas malzemeden bir aydınlatma tasarlayan 

Beyza Paksın bu ürününün imalatı için Şişhane’ye sıkça gitmiş. Fakat bu projenin 

tıkandığını ve benzer bir ürünün şuan Ikea’da satıldığından bahsediyor.  

Beyza Paksın Crepev başladığı zamanlarda ticarete olan ilgisinden bahsediyor ve 

tasarladığı sistemin tüketiciyle buluşması gerektiğini düşünüyor. Beyza Paksın 

crepev standını tasarlarken Yılmaz Zenger’den öneriler aldığını belirtiyor. Beyza 

Paksın crepev standını ilk önce Maltepe Ramazan şenliklerinde, daha sonra Yıldız 

Teknik Üniversitesi kantininde, en son olarak da Moda’da işletti. Bu süreçlerde 

bürokratik bazı sorunlarla karşılaştı. Ayrıca destek almak üzere Dragonsden’e 

başvuran Beyza Paksın, sisteminin kendisine göre finansal tarafına yeterince hâkim 

olmadığı gerekçesiyle yatırım alamadı. Ama yine de eleştirilerin haklı olduğunu ve o 

ortama girmesinin kendisi için faydalı olduğuna inanıyor. 

Beyza Paksın küçüklükten beri rutin bir işte çalışamayacağını düşündüğünü 

belirtiyor ve bu yüzden kendi işini kurmak konusunda bir düşüncesi olduğunu ama 

bunu çok da planlı ilerletmediğinden bahsediyor. 

Beyza Paksın kendi işini kurarak kendini daha iyi ifade edebileceğini düşünüyor. 

Ayrıca iş arama ve çalışma süreçlerinde de tasarımcı olarak kendine Türkiye’de bir 

yer bulamadığından yakınıyor. Bu yüzden girişimci olma yolunu seçiyor. 

Beyza Paksın çevresinde ve ailesinde girişimci olmadığını belirtiyor. Ailesinin 

kendisine destek verdiğini fakat sabit, risk taşımayan bir işte çalışmasını 

istediklerinden de bahsediyor. Bunun da girişimcilik yönünde karşılaştığı ilk zorluk 

olduğunu anlatıyor. 
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Tasarımcının girişimci olacaksa kendi pazarını yaratmanın avantajlı olacağından 

bahseden Beyza Paksın, girişimcilikle ilgili olarak yakın zamanda AB fonlarını 

araştırmaya başladığından bahsediyor.  

Girişimcilik sürecinde üretim konusunda bir sıkıntı yaşamayan Beyza Paksın, 

genellikle sıkıntı yaşadığı alanın pazarlama olduğundan bahsediyor ve pazarlama 

konusunda kendini eksik buluyor.  

Beyza Paksın girişimciliği şekillendirme gücüne sahip olmak olarak tanımlıyor ve 

girişimcinin dışa dönük, yönlendirici özelliklere sahip, iletişimi kuvvetli, azimli ve 

kendine güvenen biri olması gerektiğini düşünüyor. 

Tasarım eğitiminin kendisine girişimcilik yolunda yenilikçilik vasfını kazandırarak 

çok faydalı olduğunu belirtiyor. 

Tasarım eğitimi sırasında KOBĐ'lerle olan iletişimin güçlü olduğu derslerin, 

projelerin ve gezilerin kendisine girişimcilik yolunda yarar sağladığını düşünüyor. 

Bu sayede iletişim kurmayı ve neyin nerede olduğunu öğrenerek bir hâkimiyet ve 

kendine güven duygusu kazandığını belirtiyor. Tasarım eğitiminin kendisine proje 

bazlı bakış açısını kazandırdığından söz eden Beyza Paksın, günlük hayattaki her 

türlü deneyimi ve gözlemi tasarımcı farkındalığıyla değerlendiğinden bahsediyor.  

Girişimcilik konusunun okulda herhangi bir derste işlenmediğini belirten Beyza 

Paksın, bu konuda da bölümden bir cesaretlendirme davranışı görmediğini anlatıyor. 

Tasarımcı olarak gözlem yeteneğinin, yenilikçi yapısının ve iletişim gücünün 

kendisine yarar sağladığını düşünen Beyza Paksın tasarımcı-girişimcilerin daha çok 

süreç odaklı olduklarını ve kendilerini sonuç odaklılık konusunda geliştirmeleri 

gerektiğini düşünüyor.  

Beyza Paksın tasarım eğitimi süresince var olan üretim kısmının pratiğinin 

pazarlama dersinde de sağlanırsa daha faydalı olacağını düşünüyor. 

Kendi işiyle ilgili olarak bir süre maddi imkânlarını ve sistemin kendisine karşı olan 

sorunlarını çözmeyi hedeflediğini belirten Beyza Paksın, sürekli aklına yeni fikirler 

geldiğini ve bunları da değerlendirdiğini belirtiyor. 

Girişimci olmayı planlayan öğrencilere ve yeni mezunlara ilgilendikleri alandaki bir 

tasarımcıyla çalışmalarını öğütleyen Beyza Paksın, karşılaştığı sorunlar yüzünden 

Türkiye’de girişimcilik konusunda çok olumlu bir ortam olmadığını da ekliyor. 
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5.2.1.2 Özgül Dalkılıç-Cox Design 

Mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla beraber Cox Design isminde bir tasarım 

firması kuran Özgül Dalkılıç, bu firma bünyesinde aksesuar tasarımı ve üretimi, 

çanta tasarımı ve üretimi ve kurumsal marka çalışmaları için firmalara tasarım 

hizmeti sunmaktadır. 

 

  

Şekil 5.3: Cox Design-1. 

  

Şekil 5.4: Cox Design-2. 

Özgül Dalkılıç mezun olduktan sonra tasarımcı Adnan Serbest’le çalışıyor. 2 

arkadaşıyla kurduğu Cox Design firmasını daha sonra tek başına sürdürüyor. Firma 

bünyesinde kurumsal marka konusunda ve tasarımları kendilerine ait olan aksesuar 
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ürünleri konusunda çalışan Özgül Dalkılıç, ailesinde girişimci olduğunu ve 

girişimcilik sürecinde onlardan destek gördüğünden bahsediyor.  

Girişimcilik konusunda eğitim almadığını ya da kitap okumadığını belirten Özgül 

Dalkılıç, kendini bu konuda kendi deneyimleriyle geliştirdiğinden bahsediyor.  

Özgül Dalkılıç karşılaştığı zorluklarla ilgili olarak tasarım olgusunun Türkiye’de çok 

da oturmadığı için müşterileriyle yaşadığı iletişim sorunlarından kaynaklanan 

zorluklardan söz ediyor. Bu zorlukları kurumsal firmalarla daha az yaşadığını 

belirten Özgül Dalkılıç, küçük firmalarda tasarımı herkesin yapabileceği gibi bir 

anlayışla karşılaştığını ve bunun kendisi için zorluk çıkardığını anlatıyor. 

Girişimciliği risk almak olarak tanımlayan Özgül Dalkılıç, girişimciliğin biraz da 

içten gelmesi bir istek duyularak yapılması gerektiğine inanıyor. Başarılı bir 

girişimciyi girişken, cesur, risk almaktan korkmayan ve kendini ve yaptığı işi iyi ve 

doğru bir biçimde ifade eden şeklinde tanımlıyor.  

Girişimci olmasını tasarım eğitimine bağlamayan Özgül Dalkılıç, zaten girişimci 

ruhunun kendisinde mevcut olduğundan bahsediyor. Girişimci olma yolunda 

kendisine en faydalı derslerin proje dersleri olduğundan bahseden Özgül Dalkılıç, 

jürilerdeki sert konuşmaların, soruların çalışma hayatında müşterilerden geldiğini ve 

bu sayede de jürilerle bir şekilde gerçek dünya için bir alıştırma yapıldığına inanıyor. 

Girişimcilikle ilgili olarak meslek pratiği dersinde sınıfa sunum yapmaya gelen 

mezunların anlatımlarını faydalı bulan Özgül Dalkılıç, bu anlatımların da az bir 

oranının girişimcileri kapsadığını belirtiyor. Đşletmeyle ilgili derslerin arttırılması 

gerektiğini düşünüyor. 

Kendisinin ürün tasarımı aşamasından sonra pazarlama ve satışı için de kafa 

yorduğunu anlatan Özgül Dalkılıç, bu özelliğin proje derslerinde de 

desteklendiğinden bahsediyor. 

Girişimci olmak isteyen yeni mezunlara ve öğrencilere yılmamaları gerektiğini 

söyleyen Özgül Dalkılıç, iyi olanın daima kazanacağına inanıyor. 

5.2.1.3 Eylem Albayrak-Zo Pia Pia 

Eylem Albayrak, 7 yıl boyunca takı tasarımı ve kalıpçılık alanında çalıştıktan sonra 

2009 yılı Eylül ayında Zo Pia Pia adını verdiği işyerini ve atölyesini açtı. Eylem 

Albayrak, küçük adımlarla ilerlemek anlamına gelen Zo Pia Pia’da gümüşle camı 
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birleştirip özgün tasarımlar yapmaktadır. Aynı zamanda Zo Pia Pia’da camla sanatı 

buluşturan diğer cam sanatçılarının da ürünleri sergilenmektedir. 

 

Şekil 5.5: Zo Pia Pia’dan Örnekler-1. 

 

Şekil 5.6: Zo Pia Pia’dan Örnekler-2. 

Üniversite sırasında Paşabahçe firmasında staj yapan Eylem Albayrak, bunun en 

bilinçli tercihlerinden biri olduğunu vurguluyor. Bunun haricinde bitirme projesini 

bir aydınlatma firmasında tamamlamış. Üniversite eğitimi sırasında takı tasarımı 

dersinden keyif alan Eylem Albayrak, üniversiteden sonra bir kuyumcu firmasında 

deneyim kazanarak 7 yıl süreyle kalıp üretimi yaptığı bir işletmeyi yürütüyor. Cama 

olan ilgisinden dolayı o işi kapatıp şuan yaptığı işi, Zo Pia Pia markası altında 

ürettiği cam dekorasyon ve takı ürünlerini sattığı işyerini açan Eylem Albayrak, 
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aslında o yedi yıl boyunca edindiği kazancın da kendisine bu işi açmak da yararlı 

olduğundan bahsediyor.  

Firmasında hem kendi ürettiği ürünleri hem de diğer tasarımcıların ürünlerini satışa 

çıkaran Eylem Albayrak, birçok teknikte ürün vermekle birlikte en fazla üfleme 

tekniğinin kullanıldığı cam dekorasyon ürünlerine ağırlık veriyor. Đşyerinde cam 

konusunda atölye çalışmaları da düzenleyen Eylem Albayrak 2011 yılı Haziran ayı 

itibariyle bu işi kuralı 10-11 ay oluyor.  

Daha önce kendi işini kurma hayalinin olduğunu belirten Eylem Albayrak, başka 

birinin yanında çalışmanın kendisine göre olmadığını düşünüyor.  

Kendisini girişimci olmaya yönelten sebebin kötü iş deneyimleri ve sahip olduğu 

girişimci ruh olduğunu düşünüyor.  

Tasarım eğitimi süresince sadece tasarım yapmayıp ürüne ait olan birçok konuda 

derinlemesine bir eğitim aldığı için bu eğitimi değerlendirdiğinden bahsediyor. 

Tasarım yaparken üretim sürecini, ergonomiyi ve diğer pek çok faktörü hesaba 

kattığını anlatıyor. 

Ailesinde girişimci olmayan Eylem Albayrak, ailesinin, kendisinin sabit maaşlı bir 

işte çalışmasını istediğinden bahsediyor. 

Girişimcilikle ilgili bir kurs seminer ya da eğitim faaliyetine katılmayan Eylem 

Albayrak, tasarım dışındaki diğer konularda kendini eksik hissetse de bu konuda 

diğer insanlardan yardım alabileceğini düşünüyor.  

Đlk kurduğu kalıp işinde usta ile birebir iletişimde sorunlar yaşadığını belirten Eylem 

Albayrak bu kurduğu yeni işinde de maddi alanda birtakım zorluklarla 

karşılaştığından bahsediyor.  

KOSGEB’in destekleri konusunda araştırmalar yapan Eylem Albayrak, bu konuda 

çok da umutlu olmadığını belirtiyor.  

Tasarım eğitimi sırasında aldığı proje derslerinde sadece tasarım yapmayıp sürecin 

tümü konusunda bir eğitim aldığını belirten Eylem Albayrak, örneğin aydınlatma ile 

ilgili bir projede ergonomi, hedef kitle ve üretim kısmı gibi kısımların topluca 

değerlendirildiğinden bahsediyor ve bunun da girişimcilikle ilgili olarak önemli 

olduğunu vurguluyor. 
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Tasarımcı olarak çok yönlü bakış açısının kendisine girişimcilik yolunda faydalı 

olduğundan bahseden Eylem Albayrak, kendisini satış, pazarlama ve muhasebe 

alanında geliştirmesi gerektiğini düşünüyor. Bu alandaki özellikle muhasebe 

alanındaki çalışmaları kendisi yapmasa bile az da olsa anlaması gerektiğini 

düşünüyor. 

Gelecekte kendini sadece kendi tasarımlarının olduğu bir iş yeriyle hayal eden Eylem 

Albayrak, kendi işini kurmak isteyen Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrenci ve 

mezunlarına sevdikleri alanda çalışmalarını, bu alanda okul sürecinden itibaren 

kendilerini geliştirmelerini öneriyor. 

5.2.1.4 Burcu Büyükünal 

Burcu Büyükünal 2003 yılında ĐTÜ’den mezun olduktan sonra 4-4,5 yıl süreyle Ela 

Cindoruk ve Nazan Pak’ın yanında çalıştı. 2006’de kazandığı Fulbright bursu ile 

gittiği New York Eyalet Üniversitesi Metal bölümünde yüksek lisans yaptı. Kapalı 

Çarşı’da Özlem Tuna’nın sahip olduğu Design Zone’da 8 ay süreyle çalışan Burcu 

Büyükünal halen Sanat Tarihi üzerine doktora çalışmasına ĐTÜ’de devam ediyor. 

Öğrenciyken de mutfak robotları yapan bir firma ve Vestel Elektronik’te staj yapan 

Burcu Büyükünal şu an takı tasarımı ve üretimi konusundaki işlerine evindeki 

atölyesi vasıtasıyla devam ediyor. Tasarlayıp ürettiği takıları bazı yerlerle görüşüp 

oralarda satılmasını sağlayan Burcu Büyükünal’ın tasarımları şuan ĐKSV’nin de 

içinde bulunduğu 5 ayrı noktada satılıyor. Tasarımcı-girişimci halen yeni satış yerleri 

ayarlamak için görüşmeler yapıyor. 
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Şekil 5.7: Burcu Büyükünal’ın kendi ismiyle ürettiği ürünleri. 

Bir yandan satış yeri arayan Burcu Büyükünal, satış yaptığı yerlerin bir kısmının da 

kendisine internetten ulaştığını ekliyor. Satış yerlerinde fiyatı kendisinin belirlediğini 

anlatan Burcu Büyükünal satışların konsinye şeklinde gerçekleştiğini, yani ürünün 

satışından sonra kendisine para ödendiğini belirtiyor. 

Burcu Büyükünal, kendi ürünleri üzerinden para kazanma hayalinin önceden de var 

olduğundan bahsediyor. Girişimci olmasını ve özellikle takı alanında çalışmasının 

nedenini konunun hepsine tek başına hâkim olmak olarak açıklayan Burcu 

Büyükünal, ürünün son haline kendi başına ulaşmanın onu mutlu ettiğine inanıyor. 

Đnternetten de satış imkânlarını araştıran Burcu Büyükünal, bu konuya çok vakit 

ayırmadığını düşünüyor.  

Ailesinde ve yakınlarında girişimci olmayan Burcu Büyükünal, diğer girişimcilerin 

ailelerinde olduğu gibi ailesi tarafından sabit gelirli bir işte çalışması yönünde 

isteklerle karşılaştığını anlatıyor.  

Karşılaştığı zorlukları genellikle maddi olarak tanımlayan girişimci, atölye 

imkânlarını da geliştirmesi gerektiğini düşünüyor.  
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Başarılı bir girişimcinin risk almaktan korkmaması gerektiğini, kendine ve ürününe 

güvenmesi gerektiğini düşünüyor.  

Girişimcilik konusundaki pazarlama vb derslerin tasarım öğrencisine yönelik 

anlatılmadığını düşünüyor. Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi boyunca proje 

derslerinin girişimcilik yolunda yarar sağladığını ve mezunların çağırılıp sunum 

yaptıkları derslerin de öğrencileri dış dünyaya bağlamak konusunda faydalı olduğunu 

anlatıyor.  

Girişimcilik konusunun herhangi bir derste işlenmediğini belirten Burcu Büyükünal, 

bölümde bir girişimcilik dersinin açılmasının faydalı olacağını düşünüyor. 

Tasarımcı olarak takı konusunda üretime hâkim olmanın kendisine girişimcilik 

yönünde yarar sağladığını düşünen Burcu Büyükünal kendisini satış, pazarlama ve 

reklam konusunda geliştirmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda illa bir bilgi sahibi 

olması gerekmediğini biriyle ortaklaşa da çalışarak bu sorunun üstesinden 

gelebileceğinden bahsediyor.  

Gelecekte atölyesini büyütmek ve satış yerlerini arttırmak isteyen girişimci, 

yurtdışına satış noktasında da ilerlemek istiyor.  

Girişimci olmak isteyen Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerine ve mezunlarına 

kendi işini kurmuş kişilerin yanında çalışmalarını öneren Burcu Büyükünal, azimli 

ve sabırlı olmaları gerektiğini ve yurtdışındaki faaliyetleri de takip etmeleri 

gerektiğini ekliyor.  

5.2.1.5 Ayça Büyükçınar-Ayawedding 

Ayça Büyükçınar, internet üzerinden özellikle gelinlere hitap eden düğün takıları ve 

aksesuarları tasarlayıp satıyor. Ayawedding ismiyle satışlarına devam eden Ayça 

Büyükçınar evinde küçük bir atölyede çalışmalarını yürütüyor ve malzemelerinin 

çoğunu Eminönü ve civarından alıyor. Bu güne kadar 400’e yakın satış 

gerçekleştiren Ayça Büyükçınar, ileride işini genişleterek büyük bir atölyeye sahip 

olmayı hedefliyor. 
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Şekil 5.8: Ayça Büyükçınar’ın internet üzerinden satış yaptığı sayfasından bir 
görünüm ve tasarladığı ürünler. 

Ayça Büyükçınar üniversite eğitimi sırasında en çok atölye derslerinden keyif 

aldığını belirtiyor. Bu dersler takı tasarımı üzerine olan dersleri kapsıyor.  

Eğitimi boyunca elektrikli ev aletleri üzerine staj yapan Ayça Büyükçınar Hare 

Tasarım’da da ev ve banyo için dekoratif ürünler üzerine çalıştığından bahsediyor. 

Ayrıca takı tasarımı alanında da Şaydan Kuyumculuk’ta bir ay staj deneyimi olan 

Ayça Büyükçınar, bu stajı okul stajı olarak değil de kendi isteğiyle yaptığını 

belirtiyor. Bitirme projesinde de tıbbi cihaz üreticisi Bıçakçılar firmasıyla çalışıyor.  

Mezun olduğu yıl 3 ay süreyle Favori Altın Akademisi’nde eğitim alıyor. 

Üniversite sonrası Hare Tasarım’da 5 ay süreyle çalışan Ayça Büyükçınar, hem 

ekonomik krizin etkisiyle hem de işten genel itibariyle memnun olmadığı için 

ayrılıyor. Bu süreçten sonra evde takılarını tasarlamaya ve üretmeye başlıyor. Đlk 

satış çalışmaları annesi sayesinde olan Ayça Büyükçınar www.gittigidiyor.com 

internet sitesinde satış yapmaya çalıştıysa da çok başarılı olamadığını ifade ediyor. 

Sonra başka satış kanallarını araştırıyor. Şu anda da satış yaptığı uluslar arası bir 
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sitede kendisine bir sayfa oluşturarak ürünlerini oraya taşıyor. Đlk birkaç ay satış 

grafiği iyi gitmese de pes etmiyor. Sonra diğer kullanıcıların da önerileriyle takı 

işinin yanında gelinler için takı yapmaya da başlıyor. Bu iş için de kumaş kullanıyor. 

Ayawedding ismini verdiği dükkânında tasarım, üretim, sunum, paketleme, satış 

işlemlerinin hepsini kendi yürütüyor.  

Kendi işini kurma hayalinin önceden olduğunu belirten Ayça Büyükçınar şuan daha 

büyük bir konseptle bir iş fikrini hayal ediyor. Bu yapıda da kumaşın yanı sıra cam 

ve seramik de var.   

Ayça Büyükçınar girişimci olmasının nedenleri sorulduğunda eğer kendi işini 

kurarsa yaratıcılığını daha fazla kullanacağını ve birinin yanında çalışma koşullarının 

yaratıcılığı kısıtladığını düşündüğünü söylüyor. 

Ayça Büyükçınar’ın ailesinde bir girişimci var. Babası bir dönem kendi işini 

yürütmüş.  

Girişimcilik sürecinde karşılaştığı zorlukların başında reklam konusunun geldiğini 

belirten Ayça Büyükçınar, site üzerinden yaptığı satışların büyük bölümünün alıcısı 

Amerika’dan. 

Ayça Büyükçınar başarılı bir girişimcinin kendine inanması, yaratıcı olması, kolay 

pes etmemesi gerektiğini düşünüyor. 

Ayça Büyükçınar tasarım eğitiminin girişimci olmasında etkili olduğunu düşünüyor. 

Tasarım eğitiminin kendisini yaratıcılık konusunda geliştirdiğini ve vizyonunu 

genişlettiğini belirtiyor. Hem araştırmacı yönünün olmasını, hem malzemeden 

anlamasını, hem de denemeler yapıp sonucu görmeye çalışmasını bu eğitime 

bağlıyor. Ayrıca ambalaj konusunda da aldığı eğitimi işinde kullandığından 

bahsediyor.  

Girişimci olmanın artılarından biri olarak müşteriyle birebir çalışmayı görüyor. 

Başka birinin yanında çalışınca tasarlayacağı ürünlerin kullanıcılarıyla birebir 

iletişiminin olmayacağını düşünüyor. 

Değerlendirme ve Yapılabilirlik dersinde girişimcilik konusunun işlendiğini ve bu 

dersin tasarımcıyı girişimci olmaya hazırladığını belirtiyor. Fakat girişimciye verilen 

destekler konusunda tasarım öğrencilerinin/mezunların çok bilgili olmadıklarını 
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belirtiyor. Ayrıca pazarlama konusunun da daha pratik olarak ele alınması 

gerektiğinden bahsediyor. 

Ayça Büyükçınar tasarımcı olarak araştırmacı yönünün kendisine girişimcilik 

yolunda yarar sağladığını düşünüyor.  

Girişimcilik konusuyla ilgili olarak her konuda kendisini geliştirmesi gerektiğini 

düşünüyor. Bunların içinden de pazarlama konusuna daha fazla eğilmesi gerektiğini 

düşünüyor.  

Đleride içerisinde daha fazla malzeme ile (cam, seramik…vb) üretim yapabileceği bir 

atölyeye sahip olmayı planlıyor. 

Girişimcilik yolundaki öğrencilere/yeni mezunlara hayallerini ertelememeleri 

gerektiğini, akıllarına bir fikir geldiğinde, hemen malzeme alıp denemelerini, fikirleri 

küçük de olsa değerlendirmelerini öğütlüyor. Başka birinin yanında çalışsalar bile 

akıllarına gelen parlak fikirleri hayata geçirmeleri gerektiğini belirtiyor. Risk 

alırlarsa başaracaklarını söylüyor.  

Ayrıca bir tasarımcının sadece çizim yaparak mutlu olamayacağını, işin üretim 

kısmıyla da ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor. 

5.2.1.6 Đlyas Erişmiş-Ahşapfoto ve Hediye Kulübü 

2009 yılında ĐTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Đlyas 

Erişmiş’in girişimcilik macerası almış olduğu bir lazer makinesiyle başlıyor. Bu 

makinede yardımıyla uyguladığı ürünlerinin satış başarısı da onun bu konuda 

cesaretlenmesini sağlamış. Halen bu işi sürdüren Đlyas Erişmiş, ileride ürünlerine 

yenilerini de ekleyerek devam etmek istiyor. Ayrıca Đlyas Erişmiş’in gelecek için bir 

çok tasarımcının ürünlerinin satılabileceği bir platform oluşturma fikri de var.  

 

Şekil 5.9: Ahşapfoto örnekleri 
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Şekil 5.10: HediyeKulübünde satılan ürünlerin bir kısmı. 

 

Şekil 5.11: Hediye Kulübü atölyesinden görüntüler. 

Üniversite sırasındaki stajlarını Seyman Çay’la beraber yürüten Đlyas Erişmiş, 

ticaretle uğraşan bir aileden geliyor. Öğrenciliği zamanında da ailesinin sahip olduğu 

iş yerlerinde çalışan Đlyas Erişmiş,  okul sonrası Seyman Çay’ın sahibi olduğu MG 

Design firmasında 1-2 ay yarı zamanlı olarak çalışıyor.  

Bu süreç sonunda Đlyas Erişmiş ve ortağı lazer kesim makinesi alarak bu makine 

üzerinde işlerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bu makineyi ortağıyla beraber internetten 

araştıran Đlyas Erişmiş, makineyle neler yapabileceğini düşünürken şuan yaptığı iş 

fikri aklına geliyor. Bu makine ile çeşitli malzemeler (ahşap, pleksiglas malzemesi ve 

cam) üzerine lazerle işlem, çizim yapılabiliyor. Makineyi ilk aldıklarında balkona 

koyduklarını ifade eden Đlyas Erişmiş, şuan bir atölye sahibi olduklarından 

bahsediyor. Bu makineden ilk çıkan ürünleri www.sahibinden.com ve 
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www.gittigidiyor.com gibi internet sitelerinde satmayı deneyen Đlyas Erişmiş, 

gittigidiyor adlı sitede 3 gün ana sayfada duran reklamları sebebiyle ahşap üzerine 

lazerle fotoğraf oluşturdukları ürünlerinden 3 günde 242 sipariş aldıklarını anlatıyor. 

Bu siparişle birlikte gerçekte bu alanda, hediyelik eşya alanında bir boşluk, fırsat 

olduğunu gören Đlyas Erişmiş ve ortağı bu işi büyütmek için cesaret buluyorlar. Şuan 

hem ahşapfoto hem de hediyekulübü aktif olan 2 marka.  

Tasarımcı olarak çalışmak istemeyen Đlyas Erişmiş, kafasında hep tasarımcıları ve 

onların ürünlerini bir araya toplayacağı ve bu organizasyonu yöneteceği bir iş 

planının hayalini kuruyor.  

Đlyas Erişmiş kendi işine başlamaktaki nedenlerini özgür olma isteği, bir tasarımcının 

elde etmek isteyeceği rahatlık ve özgürlük ortamını ancak kendi işinde elde edeceğini 

düşünmesi ve birebir patronla çalışmanın zorlukları olarak ifade ediyor.  

Đlyas Erişmiş girişimcilikle ilgili birçok paneli takip etmeye çalışıyor. Gerek ĐTÜ’de 

gerekse ĐTÜ dışındaki konferanslara katılan Đlyas Erişmiş en son ĐTÜ Yönetim 

Bilimleri Konferansı’na katılmış. Ayrıca Đstanbul Business School’un Stratejik Đş 

Yönetimi başlıklı eğitimine de katılan Đlyas Erişmiş, bu tür eğitimler sırasında 

dinlediği ve tanıştığı firma sahiplerinden kendisine yarar sağlayacak birçok şey 

öğrendiğinden bahsediyor. 

Sadece konferanslara katılmakla yetinmeyen Đlyas Erişmiş kendi alanındaki kitapları 

da okuduğundan bahsediyor. 

Eğitimine de devam etmeyi düşünen Đlyas Erişmiş, pazarlama ya da işletme üzerine 

yüksek lisans yapmayı planlıyor. 

Girişimcilik sürecindeki zorlukların genellikle kendisi dışındaki işlerden 

kaynaklandığını belirten Đlyas Erişmiş en son karşılaştığı zorluğun internet sitesi 

konusunda yaşandığından bahsediyor. 

Đlyas Erişmiş girişimcinin özellikleri arasında fikrine inanmak ve kendine güveni 

öncelikli olarak görüyor. 

Đlyas Erişmiş tasarım sürecinin en çok ilk baştaki araştırma ve fikir oluşturma 

sürecinden keyif aldığını belirtiyor.  

Tasarım eğitiminin kendisine planlı bir iş kurmayı sağladığını anlatıyor. Bu noktada 

da “Değerlendirme ve Yapılabilirlik” dersinin öneminden bahsediyor. Bu derste 
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gerçekçi bir şekilde bir ürün üzerinde iş planı oluşturulduğundan bahsediyor. Bu plan 

oluşturulurken maliyet hesapları yapıldığını, gelir-gider tablolarının oluşturulduğunu 

anlatıyor. Okulda en severek katıldı dersin bu olduğunu anlatan Đlyas Erişmiş, hala 

bu dersin notlarından faydalandığını belirtiyor. Ayrıca tasarımcı kimliğini ve görsel 

bakış açısını web sitesi tasarımı yapımında kullandığını anlatıyor. Ambalaj konusu 

hakkında bilgi sahibi olmasını işinde kullandığından bahsediyor. 

Đlyas Erişmiş proje dersi konularının zaman zaman pazardaki bir açığı yakalamaya 

yönelik olduğunu belirtiyor. Bu sayede de tasarımcıların girişimci olmaya 

yönelebileceklerinden bahsediyor. 

Pazarlama dersinin çok verimli geçmediğini düşünüyor. Ayrıca mezunların birbiriyle 

daha fazla iletişim halinde olmasının önemli olduğunu bu sayede de fikirlerin 

tartışılması ve paylaşılması yoluyla yeni ortaklıkların ve yeni işlerin kurulmasına 

zemin hazırlayacağını düşünüyor.  

Đlyas Erişmiş bölümde açılacak bir girişimcilik dersinin çok faydalı olacağını 

düşünüyor. Böyle bir dersin öğrencileri bilgilendirerek cesaret vereceğini 

vurguluyor.  

Tasarımcının detaya önem verme özelliğinin girişimcilik konusunda kendisine yarar 

sağladığını belirten Đlyas Erişmiş,  geliştirmesi gereken yanının genellikle pazarlama 

olduğunu, bunun için de yüksek lisans yapmak istediğini anlatıyor. 

Gelecekte farklı konularda özelleşmiş bir e-ticaret platformuna sahip olmak isteyen 

Đlyas Erişmiş, girişimci olmak isteyen Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi ya da 

mezunlarına pes etmemelerini ve fikirlerine inanmalarını öğütlüyor. 

5.2.1.7 Ayşegül Özen-Alot Design 

Ayşegül Özen diğer iki arkadaşıyla beraber 2007 Ekim'inde Alot Tasarım 

Stüdyo’sunu kurdu. Şuan arkadaşları ayrıldığı için bu işi tek başına yürüten Ayşegül 

Özen firmasında ürün tasarımının yanı sıra, grafik, mekân, servis, marka ve etkinlik 

alanlarında tasarım ve danışmanlık hizmeti de veriyor. Alot firması bu hizmetlerin 

yanında, aynı zamanda kendi ürün tasarımı koleksiyonunu da oluşturmaktadır. 
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Şekil 5.12: Alot Design Studio tarafından tasarlanmış ürünler. 

 

 

Şekil 5.13: Alot Design Studio tarafından yapılmış kurumsal kimlik web tasarımı 
örnekleri. 

Ayşegül Özen Üniversite hayatı boyunca yapmış olduğu stajların çok verimli 

geçmediğini düşünüyor. Rowenta’da yapmış olduğu stajda ürün tasarladığını diğer 

stajların umduğu gibi geçmediğini belirtiyor.  
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Üniversiteden sonra bir markalama ajansında çalışan Ayşegül Özen, bu süreçte 

tasarımdan daha çok proje yönetimi, müşterilerle ilişkiler, bütçelendirme gibi 

konularda deneyim kazandığından bahsediyor. Bu çalışma sırasında tüm sürece 

hâkim olmasının kendisine faydalı olduğunu düşünüyor. Burada 1 yıl çalışan 

Ayşegül Özen iki sene de multimedya tasarımı alanında çalıştı. Bu süreçte ĐTÜ 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde yüksek lisansa başladı. 2007 senesinde 

Erasmus değişim programı ile bir dönem Hollanda’daki Technology University of 

Eindhoven Üniversitesi'ne giderek "Intelligent Spaces" programında akademik 

çalışmalarına devam etti. Bu süreçten sonra da Özlem Özler ve Lale Taneri ile Alot 

Design firmasını kuruyorlar.  

Bu firmada şuan Özlem Özler ve Lale Taneri ayrıldığı için Ayşegül Özen tek başına 

devam ediyor. Firmada tasarımın birçok dalında hizmet verilmesinin yanı sıra 

firmanın prestij amaçlı olarak kendi tasarlayıp ürettirdiği ve satışı konusunu organize 

ettiği ürünler de var. 

Ayşegül Özen ileride kendi işimi yapacağım gibi bir hayalinin çok olmadığını ama 

başka birinin yanında çalışmanın da zor olduğunu vurguluyor. 

Kendi işine başlamaktaki nedeni sorulduğunda, Ayşegül Özen bir firmada 

çalışıldığında sadece bir sektör üzerinde uzmanlaşılabileceğini, fakat bu kurduğu işle 

beraber bir çok sektörle ve birçok alanda çalışma fırsatı yakaladığını açıklıyor. 

Ailesinde girişimciler olduğundan bahseden Ayşegül Özen, ailesinin daha garanti bir 

iş yap dediğinden bahsetse de ailesinin kendisini bu iş kurma konusunda da 

desteklediğini belirtiyor.  

Girişimcilikle ilgili konferansları takip etmeye çalışan Ayşegül Özen en son Yeni 

Medya düzeni konulu bir konferansa katıldığını söylüyor.  

Ayşegül Özen girişimcilik sürecinde karşılaştığı sorunları maddi sıkıntılar, 

müşteriyle kurulan birebir diyalogun psikolojik olarak yıpratıcı olması ve çalışma 

arkadaşlarıyla uyum da sorunlar olarak bahsediyor.  

Girişimcinin fikrine inanması gerektiğini ve ikna kabiliyetinin iyi olması gerektiğini 

düşünen Ayşegül Özen, ayrıca hayalperest ve aynı zamanda da hayallerini 

gerçekleştirirken gerçekçi olması gerektiğinden bahsediyor. 
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Ayşegül Özen tasarımın içinde de kendi çapında bir yaratma, girişim eylemi olduğu 

için tasarımın girişimsel bir eylem olduğunu düşünüyor. Kendisinin başka bir 

bölümden mezun olsa girişimcilik konusunda bu kadar cesaretli olamayacağını 

söylüyor. Fakat eğitim süresince girişimci fikri hayata geçirmek üzerine bir eğitim 

görmediğinden bahsediyor. 

Kendisi KOBĐ'lerle yürütülen projeleri girişimcilik adına faydalı buluyor. 

Girişimcilik konusunun okulda genel olarak herhangi bir derste işlenmediğini 

belirten Ayşegül Özen, pratik derslerin bu konuya hizmet edebileceğini anlatıyor. 

Tasarımcı olarak sahip olduğu bir şey yaratabilme, yeni bir fikir bulabilme, bir 

sorunu görebilme ya da bir eksiği-açığı görebilme yetisini girişimciliğin birinci adımı 

olarak görüyor. 

Tasarımcı olarak üretim süreci konusunda bilgi sahibi olmanın da girişimcilik 

açısından önemli olduğunu düşünüyor. 

Pazarlama ve satış konusunda tasarımcının eksik kaldığını belirtmekle birlikte bu 

konuda profesyonel yardım alınması gerektiğini düşünüyor. Çünkü bazen 

tasarımcının tek başına bu özelliklere sahip olamayacağını düşünüyor. 

Girişimcilik konusunda cesaret ve inancın çok önemli olduğunu düşünüyor. 

Karakteristik özelliklerin de belirleyiciliğine inanıyor. Đletişim ve pazarlama 

konularında tasarımcının kendisini geliştirmesi gerektiğine inanıyor.  

Kendisini gelecekte daha yaratıcı işler yapmak istiyor. Çünkü başlangıçta para 

kazanmak kaygısıyla çok seçici olmadığından bahsediyor. Kurumsal bir yapı 

içerisinde hizmet verdiği dalları çeşitlendirerek büyümeyi hedefliyor. 

Yeni mezunlara girişimcilikle ilgili konferans, seminer ve panelleri takip etmelerini 

öneriyor. Ayrıca internetin imkânlarından da yararlanarak tüm dünyada olup biteni 

gözlemlemelerini, takip etmelerini öneriyor.  

Yurtdışındaki girişimci firmaların nasıl süreçlerden geçtiğini incelemenin girişimci 

adaylara yarar sağlayacağını düşünüyor.  

Ayrıca girişimciliği çok büyük bir organizasyona imza atmak olarak görmeyip, 

girişimci adaylarının küçük de olsa fikirlerini pratiğe dökmelerini öğütlüyor. 



73 

5.2.1.8 Seval Özgel-Sezge Ayakkabı 

Seval Özgel Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi boyunca Bun Design ve Banat 

firmalarında staj yaptı. Daha sonra aydınlatma ve reklam alanında faaliyet gösteren 

Arkides firmasında 8 ay süreyle çalışan Seval Özgel, bu firmadan ayrıldıktan sonra 

okuldaki bir projesinde de üzerinde çalıştığı ayakkabı tasarımı alanına yöneliyor ve 

bu konuda iş kurmaya karar veriyor. Şuan baştan bir tasarımı kendi kendine yapması 

ve üretmesi konusundaki imkânları üreticiler sebebiyle kısıtlı olan Seval Özgel, 

mevcut ayakkabı modelleri üzerinde değişiklik yaratarak tasarımcı kimliğini 

kullandığı bir firmayla çalışıyor. Trendyol ve Limango gibi satış noktalarında satış 

yapan Seval Özgel, genel olarak sürekli yeni satış yerleri konusunda araştırmalar 

yapıyor.  

 

 

Şekil 5.14: Sezge Ayakkabı’dan örnekler-1. 

 

Şekil 5.15: Sezge Ayakkabı’dan örnekler-2. 
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Kendi işini kurma hayalinin hep var olduğunu söyleyen Seval Özgel, birinin yanında 

çalışırken, neden bu parayı kendi başıma kazanıp kazancın tamamına sahip 

olmayayım diye düşündüğünden bahsediyor.  

Kendi işine sahip olmasının yararını kişisel tatmin olarak vurgulayan Seval Özgel’in 

ailesinde veya çevresinde girişimci yok.  

Girişimcilik konusunda kendisini kitap okuyarak geliştirmeye çalışan Seval Özgel, 

girişimcilik konusunda karşılaştığı zorlukların başında aile desteğiyle başladığı için 

ailesini ikna etmek olduğunu söylüyor. 

Ayrıca üretim yaptıracağı firmayı bulmak aşamasında da çeşitli zorluklar yaşadığını 

anlatan Seval Özgel, şuan bu sorunu aştığını ve satış kısmıyla ilgili çalışmalarına 

devam ettiğini belirtiyor.  

Girişimciliği çok cesurca olması gereken bir hareket olarak tanımlıyor. Girişimcinin 

kendine güvenen bir yapıda olmasını ve ne işle ilgileniyorsa bu konuda bilgi sahibi 

olmasını veyahut bilgi sahibi olan birileri vasıtasıyla deneyim kazanması 

gerekliliğini vurguluyor.  

Tasarımı; ürünü diğer ürünlerden ayıran bir katma değer olarak tanımlayan Seval 

Özgel, bu yüzden bir tasarımcının girişimcilik yolunda yeni fikir elde etme 

anlamında daha şanslı olduğunu düşünüyor.  Parlak bir fikri ürüne dökebilmenin 

almış olduğu eğitimden kaynaklandığını düşünen Seval Özgel, eğitimi sırasında 

girişimcilik konusunda özel bir ders almadığını ama her derste ufak da olsa bu 

konuda bazı bilgiler yakaladığından bahsediyor. 

Tasarım eğitimi boyunca özellikle projelerde problem çözme üzerine bir yapı 

olduğundan bahseden Seval Özgel, problemi fark etmenin önemli olduğunu 

düşünüyor. 

Tasarımcı olarak kendisini sunum ve ürününü karşısındakine beğendirmek 

konusunda geliştirmesi gerektiğini düşünen Seval Özgel, kendini pazarlama ve satış 

konularında eksik buluyor.  

Kendisini beş yıl sonra bir butik açmış içerisinde müşterileriyle sohbet ederken 

görmek isteyen Seval Özgel, kendi işini kurmak isteyen tasarımcılara hangi alanda iş 

yapmak istediklerini belirlemeleri için eğitim hayatları boyunca yaşadıkları staj ve 
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sonrasındaki varsa iş deneyimlerini kendilerini tanımak için iyi değerlendirmelerini 

öneriyor. 

5.2.1.9 Dr.Vehbi Tosun’la yapılan görüşme sonucu elde edilen bulgular 

Dr. Vehbi Tosun Đstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

lisans programında Değerlendirme ve Yapılabilirlik dersini yürütmektedir. Bu derste 

Endüstri ürünleri tasarımcılarına, yeni bir proje ve iş geliştirme çalışmasında başarıya 

nasıl ulaşılacağı, proje ve iş geliştirme sürecinde izlenecek etaplar, stratejiler ve 

bilinçli değerlendirme yaklaşımlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.  Bu ders, 

endüstri ürünleri projelerinde ekonomi büyük önem taşıdığı için, tasarım 

aşamasından başlayarak tüm süreçte alınabilecek önlemlerle, proje yapılabilir bir 

duruma gelecek ve iş geliştirme sürecinde izlenecek “saydam” süreç uygulaması ile 

sonuçları kontrol etmek mümkün olacaktır. Endüstri ürünleri ile ilgili (ürün-servis) 

proje ve iş geliştirme sürecinin bilinçli bir biçimde analizini ve değerlendirmesini 

anlatmayı amaçlayan bu derste konu ile ilgili kavramlar, yaklaşımlar, 

değerlendirmeyle ilgili analiz yöntemleri irdelenmektedir. Ayrıca, bir ürünün 

yapılabilirliğini ortaya koyan analizler ve bu analizlere bağlı karar verme süreçleri 

dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ürün fikri, tasarım, yönetici kadro ve organizasyon, 

pazarlama, iş sistemi, proje planlama, riskler ve finans dersin ana başlıklarını 

oluşturmaktadır. Derste organizasyon, sorumluluk alma, cesaret, risk yönetimi, b-

planı, saydam süreç, fizibilite ve özellikle değerlendirme tekniklerinin 

anlatılmaktadır.  

Zorunlu üçüncü sınıf dersi olan Değerlendirme ve Yapılabilirlik dersini dönemde 30-

35 öğrenci almaktadır. Öğrencilerin bu derste ilk defa kendi işlerini kurmak 

konusunu düşündüklerini belirten Vehbi Tosun, öğrencilerin dönem sonunda en 

azından iş planını fizibilite çalışması ile birlikte hazırlayarak düşündükleri alanda ilk 

adımı atabilecek kapasiteyi yakaladıklarından bahsediyor. Vehbi Tosun genel olarak 

başarılı oluşturulmuş bir iş planının risk ve finansmana dair bilgiler de içerdiğini 

belirtiyor. 

Vehbi Tosun’a göre endüstri ürünleri tasarımı eğitimi öğrencilerin kendi işini 

kurmaları konusunda geliştiriyor. Diğer mimarlık fakültesi bölümlerinde de 

değerlendirme ve yapılabilirlik derslerini yürüten Vehbi Tosun, endüstri ürünleri 

tasarımı öğrencilerinin ölçek sebebiyle, yani bir yapıyla değil de ürünle uğraşmaları 
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sonucu atılım yapmaya daha yakın olduklarını düşünüyor. Ayrıca öğrencilerin 

Erasmus değişim programı, staj ve yarışmalar sonucu da bir ürün üzerinden kendi 

işlerini kurmak konusunda ufuklarının açıldığını ve cesaretlendiklerinden 

bahsediyor. 

Dersi yürüten Vehbi Tosun, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin derste 

gözlemlediği kadarıyla kendi işlerini kurmak konusunda büyük oranda istekli 

olduklarını belirtiyor ve ders süresince de bu isteğin arttığını ekliyor. Bu ders 

sayesinde endüstri ürünleri tasarımcıları kendi işlerini kurmayı nasıl 

başarabilecekleri konusunda bilgi sahibi olarak bunun aslında zor olmadığı kanaatine 

vararak da bu konuda cesaretleri artıyor. Cesaretleri artan öğrencilerin hedeflerini de 

büyüttüğü rahatlıkla söylenebilir. 

5.2.2 Bulguların analizi 

Bu bölümde yapılan görüşmelerde sorulan sorulara verilen benzer yöndeki yanıtlar 

bir bütün olarak analiz edilecektir. 

Görüşme sorularından birinci ve ikinci soru girişimcilerin iş hayatlarındaki 

deneyimleri ve kurdukları işler hakkındadır. Bu konu hakkındaki ayrıntılı bilgiler 

görüşme bulguları kısmında iletilmiştir. 

Üçüncü soru ile görüşme yapılan tasarımcıların kendi işlerini kurmadan önce böyle 

bir hayali olup olmadığı sorgulanmıştır. Katılımcıların birçoğunun kendi işini 

kurmak gibi bir hayali vardır. Öte yandan bu hayali gerçekleştirmek için hepsi çok 

planlı bir şekilde çalışma içerisine girmemişlerdir.  Bazı girişimciler kendilerine rol 

model olan arkadaşlarından ve iş ve çevre koşullarından etkilenmişler. 

Dördüncü soruda görüşme yapılan tasarımcıları kendi işlerini kurmaya iten nedenler 

ve onları motive eden faktörler sorgulanmıştır. Katılımcılar aşağıda sayılan sebepler 

nedeniyle kendi işlerini kurma yoluna gittiklerinden bahsetmişlerdir: 

• Tek başına bir ürünü ortaya çıkarabilmek ve sürece tek başına hâkim olmak 

istemek (2) 

• Tasarımcı olarak pazarda kendine bir yer bulamamak ve kötü iş deneyimleri 

(2) 

• Bir tasarımcının elde etmek isteyeceği rahatlık ve özgürlük ortamını ancak 

kendi işinde elde edebileceğini düşünmek (2) 
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• Tasarımcı olarak üretim sürecine hâkim olmak istemek 

• Kendi işini kurma yoluyla kendini daha iyi ifade edeceğini düşünmek 

• Birebir patronla çalışmanın zorluğu 

• Yaratıcılığını kullanma isteği (Bazı çalışma koşullarının yaratıcılığı 

sınırlandırdığını düşünüyor) 

• Aynı anda farklı alanlarda çalışma isteği 

• Đş deneyimlerinde hak ettiği parayı almadığını düşünerek, kazancın tamamına 

sahip olmak istemek 

• Kişisel tatmin duygusu 

Tasarım bölümü mezunları eğitimleri süresince yaratıcılık yönlerini geliştirmek için 

serbest bir çalışma ortamı bulurlar ve mezun olduklarında da yine bu serbest çalışma 

ortamını koruma arzusunda olmaktadırlar. Bu faktörle beraber tasarım ve üretim 

sürecine topyekün hâkim olmak istemek endüstri ürünleri tasarımı bölümü 

mezunlarının girişimci olmasına sebep olan iki ana faktördür. 

Ayça Büyükçınar (2011) “Kendi başıma yaratıcılığımı kullanmak istedim. Çünkü 

bazı koşullar senin yaratıcılığını çok kısıtlıyor” diyerek girişimci olmasının 

yaratıcılığını uygulayabilmek adına bir yol olduğunu ifade etmektedir. Tasarımcı 

çoğu zaman da çalışma hayatında kendine uygun bir yer bulamadığı için kendi işini 

kurup öncelikle kendisine bir iş imkânı oluşturmanın yollarını aramaktadır. Beyza 

Paksın (2011) “Crepeve başlama sebebim kendi işimi kurmalıyım çünkü kendi işimi 

kurarak kendimi daha iyi ifade ederim fikrinden çok ben tasarımcı olarak kendime 

bir yer bulamıyorum bir yerde kendimi ifade edemiyorum ne yapmalıyım acaba 

deyip, böyle bir noktadan çıkış aramaktı” sözleriyle girişimci olmanın kendisi için 

bir çıkış noktası olduğunu ifade etmektedir.  

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde aldığı takı tasarımı dersleri sayesinde takı 

tasarımına yönelmiş ve bu alanda girişimci olan tasarımcılar ise üretimi kendi 

imkânlarıyla halledebilmenin kendileri için bir avantaj olduğunu görüyorlar. Bu 

sebeple bu avantajı görerek girişimci olmayı seçtiklerini belirtiyorlar. Aslında 

tasarımcı üretimi kavrayıp halledebildiği noktada girişimci olmak adına kendisinde 

daha fazla cesaret buluyor diyebiliriz. 
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Burcu Büyükünal (2011) bu durumu şu şekilde aktarıyor: 

Burada, okulda şeyden çok sıkıntı çekiyordum. Ben ürün tasarımındayken maket yapıyoruz. 

Üretimim kısmını çözmek bir muamma oluyor. Siz tasarımcısınız ve bir de ciddi bir 

endüstriyel üretim süreci var. Onu tam bilmiyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz. Benim 

yaptığım kuyumculuk üzerine değil daha böyle elle yapılmış tek tip satılan şeyler limitli 

sayıda o yüzden kendim yapabiliyorum. Kimseye de muhtaç değilim. Tek başıma yapıyorum, 

ürünü çıkarıyorum. Đstersem başkasına da yaptırırım ama kendim onu son haline 

getirebiliyorum. Bunu seviyorum. Yani ben yaptığım şeyi kendim yönlendiriyorum. Çünkü 

üretim onu değiştirebiliyor ama ben istediğim gibi yapmaya uğraşıyorum. Yapamıyorsam 

değiştirebilirim. 

Görüşme yapılan kişilerin yarısının ailesinde girişimci bulunuyor. Genel olarak 

görüşülen tüm girişimcilerin ailesi girişimci olmalarını desteklemiş ama düzenli bir 

gelir getirecek bir işe girmelerini önermişlerdir. Bu konuda da ailelerin destek verici 

fakat kaygılı olduklarını dile getirebiliriz. 

Katılımcıların girişimcilikle ilgili kendilerini bilgi anlamında da geliştirip 

geliştirmedikleri incelendiğinde girişimciler çok yoğun olmamakla birlikte birkaç 

seminere katıldıklarını belirttiler. Girişimcilik konusunda kısa süreli de olsa bir 

eğitim alan katılımcı yoktu. Katılımcılar genellikle deneyimlerinden beslenmişlerdir. 

Görüşülen tasarımcıların girişimcilikle ilgili eğitim almaya, seminere katılmaya veya 

kitap okumaya çok vakit ayırdıkları söylenemez. 

Diğer disiplinlerden gelen girişimciler gibi tasarım alanından gelen girişimciler de 

girişimcilik sürecinde bazı problemlerle karşılaşıyorlar. Katılımcılar karşılaştıkları 

zorlukları şu şekildedir: 

• Maddi sıkıntılar (3) 

• Aile ve çevre tarafından istikrarlı bir iş beklentisi (2) 

• Müşteriyle kurulan diyalogun psikolojik olarak yıpratıcı olması 

• Đnternet ortamında reklam ile ilgili karşılaşılan sorunlar 

• Trendleri sürekli takip etme zorunluluğu 

• Firmaların tasarım konusunda bilinçli olmamalarından kaynaklanan sorunlar 

• Tasarım bilinci gelişmemesi yüzünden müşteri ile ilişkilerde zorluklar 

• Dışarıdan alınan destekler konusundaki zorluklar (web sitesi yapımı 

aksaklıkları) 

• Bürokratik engeller 

• Piyasadaki çıkar ilişkilerinin girişimciliğin önünü tıkaması 
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• Piyasa ihtiyaçlarını belirlemek konusundaki zorluklar 

• Satış yeri sıkıntısı 

• Üretim yaptıracağı yeri bulma sıkıntısı 

• Usta veya çırakla uyumsuzluklar 

Görüşme yapılan girişimcilerin genel olarak sorun yaşadığı alanları maddi kaynak 

yetersizlikleri ve ihtiyaç duydukları alanlardaki bilgi eksikliği olarak sayabiliriz. 

Tasarımcıların çoğu pazarlama ve satış alanında bilgili olmadıklarından ve bu alanda 

pratik bir eğitim görmediklerinden yakınmışlardır. Beyza Paksın (2011) bu durumu 

şu sözleriyle anlatmaktadır:  

Pazarlamayla da ilgili almadım. Pazarlama yönümü zayıf hissediyorum işte o yüzden. Belki 

de diyorum okulda da o eksikti. Şimdi geriye dönüp baktığımda projenin tıkanması 

noktalarında hep pazarlamayla ilgili bir sıkıntı oluyor. Pazar oluşturamamak ya da pazara 

uygun ürün koymamak sıkıntısı oluyor. Đkisini buluşturamamak. Üretimle ilgili hiç sıkıntı 

yaşamadım. 

Ayrıca devletin ve diğer kurumların destekleri konusunda da bilgili olmayan veya bu 

destekler konusunda ümidi olmayan tasarımcılar vardır. Eylem Albayrak (2011) 

KOSGEB ve sağladığı kaynakları araştırmış bir tasarımcı girişimci olarak çok 

umutlu olmadığını “Üyeyim KOSGEB’e.  Ama KOSGEB’ten kredi alırken bankanın 

onayı gerekiyor. Đşte her şeyde bir zorluk çıkıyor ve beklemen gerekiyor. Bir faydası 

olacağını da düşünmüyorum. Çok da ümitli değilim o konuda” sözleriyle 

anlatmaktadır. 

Katılımcıların girişimciliğe bakış açılarını daha iyi anlamak adına katılımcılara 

başarılı bir girişimci hangi özelliklere sahip olmalıdır şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 

Katılımcıların yarısı kendine güvenmenin esas koşul olduğu yönünde ifadeler 

kullanmıştır. Verilen diğer cevapları da şu şekilde sıralayabiliriz (parantez içindeki 

rakamlar kaç kişinin bu maddeyi ifade ettiğini belirtir): 

• Kendine güvenmek (4) 

• Risk almaktan korkmamak (2) 

• Fikre inanmak (2) 

• Dışa dönüklük ve girişkenlik (2) 

• Azimli olmak, kolay pes etmemek (2) 

• Ürünün arkasında durmak ürüne güvenmek 

• Şekillendirme gücüne sahip olmak 
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• Yönlendirici özelliklere sahip olmak 

• Đletişimi kuvvetli 

• Girişimci ruha sahip olmak 

• Kendini doğru ifade edebilmek ve kendine inanmak 

• Her konu hakkında fikir sahibi olmak, çok yönlülük 

• Yaratıcı olmak 

• Đkna kabiliyeti 

• Hayalperest olmak ama aynı zamanda da gerçekçi olmak 

• Đş yapacağı alanda bilgili olan veya deneyimi olan insanlardan bilgi edinmek  

Girişimcilere tasarımcı olarak hangi özelliğinin kendisine girişimcilik yolunda yarar 

sağladığı sorulduğunda şu tür özellikler sıralanmıştır: 

• Gözlem yeteneği 

• Yenilikçi olmak 

• Đletişim gücü 

• Girişken olmak 

• Çok yönlü bakış açısı 

• Ürünle ilgili olmak 

• Araştırmacı olmak 

• Detaylara önem vermek 

• Tasarlama gücü 

• Üretim konusunda bilgili olmak 

• Yapılabilirlik konusunu değerlendirebilmek 

• Problemi görme ve çözme yeteneği 

Bunların yanında tasarımcı girişimcilerden Beyza Paksın, endüstriyel tasarım 

eğitiminin kendisine sonuç odaklı bir bakış açısı kazandırdığını fakat girişimcinin 

sonuç odaklı olması gerektiği vurguluyor. 

Tasarımcılar girişimcilik konusuyla ilgili olarak kendilerini endüstri ürünleri tasarımı 

okudukları için şanslı hissetmekle beraber geliştirmeleri gereken yönlerin de 

farkındalar.  

En çok sıkıntı çektikleri alanın işletme bilgisi dâhilinde olan pazarlama, satış, reklam 

ve finans konularında olduğunu belirten görüşmeciler, bu konular için dışarıdan 
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yardım alabilecekleri ama yardım alsalar dahi bu konular da az da olsa bilgi sahibi 

olmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ayrıca görüşmeye katılanlardan Beyza Paksın 

tasarımcının daha süreç odaklı olduğunu, kendisinin sonuç odaklı olmak noktasında 

kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyor. 

Tasarımcılara en son olarak girişimcilik sürecinde elde ettikleri deneyimlerden yola 

çıkarak kendi işini kurmak isteyen endüstri ürünleri tasarımı öğrenci veya 

mezunlarına ne gibi önerilerde bulunacakları sorulmuştur. Katılımcılar şu gibi 

önerilerde bulunmuşlardır: 

• Đyi bir tasarım ofisinde, tasarımcının yanında staj yapın, çalışın. 

• Đmkânınız varsa yurtdışında staj yapın 

• Hangi alanla ilgili olduğunuzu tespit edip ilgili olduğunuz alanla ilgili tecrübe 

edinin 

• Yılmayın 

• Bir ürün tasarlayıp, küçük adımlarla da olsa üretip-ürettirip satmaya çalışın 

• Girişimcilikle ilgili kendinizi eğitim anlamında geliştirin 

• Yurt dışındaki eğilimleri, trendleri takip edin 

• Sabırlı ve azimli olun 

• Cesaretli olun 

• Hayallerinizi ertelemeyin 

• Bir yerde çalışsanız bile aklınıza parlak bir fikir geldiğinde bunu hayata 

geçirmeye çalışın 

• Risk almaktan korkmayın 

• Fikirlerinize inanın 

• Đlgili olduğunuz alanla ilgili olarak kendinizi bilgi anlamında besleyin. 

• Konferans, panel, seminer gibi etkinliklere katılın 

• Girişimci firmaların hangi süreçlerden geçtiğini inceleyin. 

Bunların yanında Ayça Büyükçınar (2011) tasarımcıların aslında çok büyük işler 

kurmadan da küçük boyutlarda girişimciliği denemelerini öneriyor. Çünkü aksi halde 

hayallerini uzun süre erteleyeceklerini ve bunun da girişimcilik için iyi olmayacağını 

şu sözleriyle aktarıyor: 

Hayallerini ertelemesinler derim. Akıllarına bir şey geldiğinde onu ortaya çıkarmak için 

denesinler. Bazı fikirleri varsa malzeme alıp evde denese o an mesela seri üretim 
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üretmeyebilir ama o bir fikir olur sonra başka bir şeye aktarabilir. Yaratıcılığını ve kendi 

fikirlerini bırakmasınlar. Bir yerde çalışırken yine para biriktirip sonra bir iş yapabilir. Ama 

bir yandan küçük küçük yapıp internette veya başka yerlerde satmaya çalışsınlar. 

Görüşme yapılan kişilere tasarım eğitimi girişimcilik ilişkisi bağlamında eğitimleri 

sırasında özellikle kendilerini girişimcilik ve iş kurma konusunda geliştirebildikleri 

bir ders olup olmadığı sorulmuştur.  Görüşme yapılan kişilerden beş kişi proje 

derslerinin kendisi için girişimcilik yolunda faydalı olduğunu belirtmiştir. 

Çizelge 5.4: Kendi Đşini Kurmuş ĐTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Mezunlarının 
Kendilerine Faydalı Olduğunu Düşündükleri Dersler 

 

Đlyas Erişmiş (2011) zaman zaman proje dersi konularının pazardaki bir ihtiyacı 

bulmak üzerine yardımcı olduğunu ve böylelikle de yeni iş fikirlerine kapı açtığını  

“Aslında bir proje vardı: Simit ayran projesi. Aslında bu proje konusu da 

girişimciliği teşvik eden bir şey çünkü pazarda böyle bir ihtiyacın var olduğunu proje 

sürecinde araştırma yaparken görüyorsun” diyerek anlatıyor. 

Özgül Dalkılıç (2011) da proje derslerinde yapılan jürilerde kendisine yöneltilen 

soruların ve bu soruların kendisini zorlamasının aslında ilerisi için ne kadar faydalı 

olabileceğini şu sözlerle anlatıyor: 
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En çok faydası olan ders tabii ki projelerdir ve jürilerdir. Jürilerin çok faydası olduğunu 

düşünüyorum. Jüride sana ne kadar yükleniyorlarsa daha sonra sana o kadar iyi geri dönüyor. 

Çünkü müşteri de aynı şekilde en kötüsünü düşünüp tüm detaylarıyla yaptığın işi sorguluyor. 

Yani jüri sırasında bir pratik yapmış oluyorsun. Sonra hemen çok çünkü jüride alışmışsın o 

duruma. O yüzden ben en çok o konuda zorlamalarından dolayı teşekkür ediyorum hepsine. 

Görüşmeye katılan tasarımcılar proje dersinden sonra en fazla girişimcilik konusuyla 

ilgili olarak kendilerine faydalı dersi Değerlendirme ve Yapılabilirlik dersi olarak 

gördüklerini belirttiler. Katılımcılar bu derste tasarladıkları bir ürün üzerinden 

maliyet hesapları yaptıklarını, gelir ve giderleri ortaya koyarak ürünün pazara 

sokulma aşaması ve yapılabilirliği üzerine bir çalışma yürüttüklerinden bahsettiler. 

Bazı tasarımcılar bu dersin adını hatırlayamasalar da içeriğinin akıllarında kalması 

önemliydi. Ayça Büyükçınar bu dersle ilgili izlenimlerini şöyle aktarıyor: 

O derste herhangi bir iş fikri buluyorsun. O işi yaptığında eğer bu işi kurarsam işte 3 yılda 5 

yılda 10 yılda ne kadar kar edebilirim şeklinde hesaplar yapıyorduk. Ben üstünde güneş 

pilleri olan perde projesi yapmıştım. Güneş pilleriyle şarj olacak ve güneşi de o şekilde evin 

elektriğinde kullanılabilir bir hale getirecek bir perde düşünmüştüm. Onun pillerinin 

fiyatlarını araştırıyordum. Uygulama kısmı çok ayrıntılı olmuyor ama yine de o işletme 

mühendislerinin projeleri gibi bir proje yapmıştık. Maliyeti çıkarıyorsun, pazar hedefi 

koyuyorsun, kimlere satabilirim diye düşünüyorsun. 

Đlyas Erişmiş (2011) de bu dersle ilgili olarak dersin cesaret verici olduğunu 

düşünüyor ve tasarlanan ürünlerin yapılabilirliğinin gerçekçi bir şekilde 

değerlendirildiğini şu sözleriyle anlatıyor: 

Dersin adı Değerlendirme ve Yapılabilirlik. O derste hoca sürekli büyük düşünmemizi 

öğütlüyordu.  Dersin sonunda bir proje geliştiriyorduk. Bir iş planlaması yapıyorduk. Ders 

konusu buydu. Bir konu belirleyip, bir proje belirleyip onu hocaya kabul ettiriyordun. 

Devamında iş planlaması yapıyordun. Bütün gelir gider tablolarını falan oluşturuyordun. 

Ama bunları çok gerçekçi olarak uyguladığımız bir dersti. Đşyerinin elektrik faturalarından tut 

büro malzemeleri falan her şeyi rapor olarak sunuyordun. Tahmini gelir beklentilerini 

gerçekçi olacak şekilde hazırlıyordun. Belli bir ürün fikri de vardı bunun içinde. Bir girişimci 

için çok önemli bir ders aslında. Eğitim hayatım boyunca en severek aldığım ve şuanda da 

hala notlarını incelediğim yegâne ders budur. 

Derslerin katkılarının yanında birtakım eksikliklerin de yaşandığını belirten 

katılımcılardan Burcu Büyükünal, ekonomi ve pazarlama gibi kimi derslerin tasarım 

bölümüne uygun olarak anlatılamadığını ve bu konuda sıkıntı yaşadıklarını şu 

sözleriyle aktarıyor: 
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Direkt ekonomi dersi çok fenaydı. Yani bu bizim okulların sorunu şöyle: O dersi anlatan 

herkes sana yönelik anlatmıyor genellikle, kendi okulunda anlatır gibi anlatıyor.  Ben işletme 

öğrencisi değilim. Bana bilgiyi benim işime yarayacak gibi vermen lazım. Đşte o olmayınca 

hiç aklımda kalmamış bir şey. Bir de tabii lisanstaki bilinç düzeyi de farklı oluyor insanda. 

Belki eski notlara dönüp bakmak gerekiyor. 

Ayrıca katılımcılara endüstri ürünleri tasarımı bölümünde bir girişimcilik dersi açılsa 

bunu nasıl değerlendirecekleri de bu çalışma kapsamında sorulmuştur. Katılımcıların 

hemen hemen hepsi böyle bir dersin çok faydalı olacağını düşünmekteler. Böyle bir 

dersin tasarımcılara kendi işini kurmaları konusunda yol göstereceğini düşünen Đlyas 

Erişmiş (2011) bu dersin gerekli olduğunu şu sözleriyle anlatıyor: 

Çok da iyi olur. Çünkü yaptığınız projelerde de sürekli bir ürün geliştirme kafamız oluyor. 

Bunu sadece sektörde var olan bir şirketi ihtiyacı olarak değil de kendi geliştirdiğimiz bir 

ürün veya bir süreç tasarımında ortaya koymak gerekli. Bunu da faaliyete geçirmek için bir 

az önce bahsettiğim güven ve cesaret gerekiyor. Bu güven ve cesaret böyle bir derste 

verilebilir. Böyle bir ders bence gereklidir. 
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6.  TARTIŞMA VE SO�UÇ 

6.1 Giriş 

Bu tezde Đstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunları 

üzerinden girişimci olarak tasarımcı konusu araştırılmış ve tezin amaçları 

çerçevesinde bir takım sonuçlara ulaşılmıştır. 

6.2 Tartışma 

Girişimcilik konusuyla ilgili olarak yapılan literatür araştırması sonucunda 

girişimcilerin birtakım özelliklere sahip olmaları gerektiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu 

özelliklerden en önemlileri risk almak, yaratıcı düşünceye sahip olmak, yenilikçi 

olmak ve organizasyon yeteneğine sahip olmaktır. Bu özellikleri bünyesinde 

bulunduran girişimciler kendileri için uygun olan ekonomik ve teknolojik altyapıyla 

beraber kendilerine yardımcı olarak yasal düzenlemeler ve teşviklerle iş fikirlerini 

hayata geçirme fırsatı yakalarlar. 

Girişimci için en önemli anahtar noktalardan biri var olmayanı ortaya koymak yani 

yenilikçi olmaktır. Yenilikçilikle ilgili bir çok tanım olmakla beraber yenilikçiliğin 

yaratıcı düşünceden ileri geldiği bilinmektedir. 

Endüstri ürünleri tasarımı bölümü mezunlarını incelediğimizde yaklaşık olarak 5 

mezundan birinin kendi işini kurma yolunu seçtiğini görmekteyiz. Bu seçimin çok 

çeşitli sebepleri olmakla birlikte yaratıcılıklarını kullanmak için özgür çalışma 

ortamına ihtiyaç duymaları ve ürünle ilgili tasarım, üretim ve sonrasındaki sürecin 

hepsine hâkim olmak istemelerini iki ana faktör olarak sayabiliriz. Beyza Paksın 

tasarım, üretim ve sonrasındaki sürece “Ben o tüm süreçleri okuldan gördüm. Bu 

okulu bana iyi anlamda verdiği bir şey. Ben bütün süreçlerini kendim yaşamalıyım” 

sözleriyle hâkim olmak istediğini ve bunu okulda kazandığını belirtiyor. 
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Endüstri ürünleri tasarımı bölümü mezunlarının girişimci olmasıyla ilgili bu tezde, 

üniversite eğitiminin ve bölümde yer alan derslerin girişimciliği nasıl etkilediği 

üzerine yapılan araştırmada hem literatürde hem de yapılan görüşmelerde tasarım 

eğitiminin girişimci olmak konusundaki katkıları ve eksikleri ve geliştirilebilecek 

yönleri üzerinde de durulmuştur. 

Görüşme yapılan Beyza Paksın (2011) tasarım eğitiminin yenilikçiliğe hizmet ettiği 

için etkili olduğunu düşünüyor ve eğitimi sırasında kazandığı gözlem yeteneğinin 

kendisine yeni fikirler bulmakta yardımcı olduğundan bahsediyor. Eylem Albayrak 

da tasarım eğitiminin kendisini her konu hakkında araştırma yapmaya ve bilgi 

edinmeye zorladığı için girişimcilik konusunda etkili olduğunu şu sözlerle anlatıyor: 

Biz bir projeyi yaparken onun her şeyini çözmek zorundaydık. Ben bir aydınlatma projesi 

yapıyordum. Karaköy’de gitmediğim yer kalmadı. Elektrikçileri hepsinden detaylı olarak her 

şeyi araştırıp her şeyi çözümlemek zorundasın. Ergonomisini, teknik kısmını, elektriğini,  

kablolarını, tasarımını, nerede uygulanacağını, hedef kitleni, her şeyi belirlemek zorundasın. 

Bir şeyi yarım çözdüğün zaman bu proje tam olmamış oluyordu. Bence bu önemli bir şeydir. 

Her şeyi çözmek zorunda kalıyorsun ve de böyle eğitiliyorsun. Girişimcilikten bahsediyorsak 

bence onda da önemli bir şey olabilir bu.  

Yine aynı konuda görüşme yapılan Ayça Büyükçınar (2011) tasarımcının eğitimi 

nedeniyle kazandığı çok yönlü olmasını “Ama en azından bir yönüm araştırmacı, bir 

yönüm malzemeye bakıyor, öbür yanım deniyor. Ürünüm çiçek olmayabilirdi. Çanta 

da yapabilirdim. Dikiş bildikten sonra kesersin, biçersin, kendi kalıbını çıkarırsın” 

sözleriyle aktarıyor. 

Ayrıca Ayça Büyükçınar (2011) eğitimin yaratıcılık boyutuna değinerek bu durumu 

şöyle anlatıyor: 

ĐTÜ’deki eğitim benim için bayağı etkili oldu. Çünkü ortaokulda ve lisede bu kadar yaratıcı 

bir eğitim sisteminden geçmedik. Hep standart bir eğitim alıyorduk. Burada hocalar senden 

bir şey istediğinde bile senden ne istenildiğini anlayıp yapmakta bile zorlanıyorsun. Çünkü 

istenilen görevin ucu açık oluyor.Birine bir şey söylese o başka bir şey anlıyor, sen başka bir 

şey anlıyorsun. Veriler aynı olsa da çıkan şey hep farklı oluyor. O yüzden tasarım eğitimi 

girişimcilik açısından önemli. Bir kere insanın vizyonunu genişletiyor. 
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Görüşme yapılan tasarımcılardan Beyza Paksın ĐTÜ’deki tasarım eğitiminin üretim 

yönünün güçlü olduğunu ve üretim alanındaki firmalarla sıkı bağlarını “Đmalat ayağı 

çok sağlamdı bizim eğitimin. Detayları görme açısından iyiydi. Birebir gidip 

görüşebiliyorduk. Hem de bizden proje bekliyorlardı. Projelerimiz onlarla çıktı. 

Benim gezdiğim imalatçı çoktur yani” şeklinde aktarıyor. 

Fakat üretimle sıkı ilişki içerisinde olan bir tasarımcının bağımsız da hareket 

edemeyeceğini savunan Beyza Paksın bunun ĐTÜ’de kazanılan bir alışkanlık 

olduğundan söz ediyor: 

Bizim okuldan mezun biri stajyer olarak geldiğinde hemen istiyor ki imalata ineyim. Hâlbuki 

sizin burada imalattan bağımsız düşünmeniz lazım. Ben kendimde de görüyorum bunu. 

Sanırım ĐTÜ’nün vermiş olduğu bir alışkanlık bu. Ben de direkt ustalarla konuşurum.  Bu 

nasıl olabilir alternatifi nasıl olabilir şöyle yapsak nasıl olur vesaire. 

Bu yüzden tasarımcı, girişimci olduğunda üretim konusundaki bilgileri ve hâkimiyeti 

kendisine bir fayda sağlarken tasarım ve üretimin arasındaki birbirlerine müdahale 

etmek konusundaki ince çizgiyi de kendileri yönetmiş oluyorlar. 

Endüstri ürünleri tasarımcıları hem aldıkları eğitim hem de yaşadıkları deneyimler 

sebebiyle girişimci olmak yolunda birtakım avantajlara sahiptirler. Aynı zamanda 

tasarımcı girişimciler iş kurma sürecinde birtakım zorluklar da yaşamaktadırlar. 

Diğer girişimcilerle benzer sorunların yanında kendilerine has birtakım zorluklar da 

vardır. 

6.3 Endüstri Ürünleri Tasarımcısının Girişimcilik Konusundaki Avantajları 

Endüstri ürünleri tasarımı disiplini hem disiplinler arası hem de çok disiplinli olması 

sebebiyle bu alandan mezun kişiler geniş bir vizyona ve araştırmacı bir yapıya 

sahiptirler. Mezunlar girişimci olmak konusunda bu özelliklere sahip olmanın yanı 

sıra az önce bahsettiğimiz tasarımın hem disiplinler arası hem de çok disiplinli 

olması sebebiyle ürünle ilgili tüm süreçler konusunda bilgili bir şekilde mezun 

olmaktadırlar. 

Hem “Tasarım başlı başına girişim sayılır “sözüyle de Ayça Büyükçınar  (2011) 

hem de “tasarım aslında kendi içerisinde girişimsel bir eylem” sözüyle de Ayşegül 

Özen (2011) tasarımın girişimsel boyutunu ortaya koymaktadırlar. 
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Đlyas Erişmiş’in (2011) de “Tasarımın bana verdiği en avantajlı, en önemli özellik 

bir konuyu ele alırken bir çizelge, bir süreç oluşturmak” şeklinde belirttiği gibi 

tasarım eğitimi mezunlarına proje temelli bir bakış açısı kazandırmaktadır.  

Beyza Paksın bu proje temelli bakış açısını şu sözleriyle anlatmaktadır: 

Tasarım eğitimi bana proje temelli bakmayı sağladı açıkçası. Yani az önce söylediğim gibi 

insanlar krep yapmak olarak bakarken siz bunu yine tasarım yapmak olarak 

değerlendiriyorsunuz. Onu kimse anlamıyor ama bu vizyonu veren okuldaki eğitim oldu 

açıkçası. Aynı şekilde o Paşabahçe’de staj yaparken de, yani o deneyimi yaşarken şişeleri 

yıkamak olarak görüyorlar ama sen bu sefer bütün o projeyi komple değerlendirdiğin için 

bunun bir parçası olarak değerlendiriyorsun. Sokakta biriyle konuşurken, fotoğraf çekerken, 

birinin evinde kalırken, farklı bir aileyi ziyaret ederken, farklı kültürde biriyle tanışırken, 

sohbet ederken, her aktiviteyi aslında bir tasarım süreci olarak değerlendirmeyi öğrendiğimi 

düşünüyorum. En büyük katkısı bu oldu eğitimimin. Çünkü her şey dönüştürülebilir bir şey 

haline geliyor gözünde, bunu sağlıyor tasarım eğitimi. 

Proje temelli bakış açısı da girişimci tasarımcılara oluşturdukları iş planının 

aşamalarını bir proje temeli içerisinde süreç oluşturarak incelemelerini 

sağlamaktadır. 

Endüstri ürünleri tasarımcılarının kendi işlerini kurma sürecindeki avantajlarını tek 

tek incelediğimizde bu avantajları üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan 

birincisi iş fikri bulmak ve geliştirmekle ilgili olan avantajlardır. Đkincisi ürün 

bazında yenilik oluşturabilme ve üçüncüsü de az önce bahsettiğimiz tasarımcının 

ürünler ilgili tüm sürece hâkim olması sebebiyle elde ettiği avantajlardır. 

6.3.1 Đş fikri bulma 

Hem yapılan görüşmelerde hem de literatür araştırmasında girişimcinin birtakım 

özelliklerine değinilmiştir. Tasarımcının da sahip olduğu özelliklerin çoğu 

girişimciliği desteklemektedir. Tasarım eğitimi tasarımcıya gözlem ve problem fark 

etme yeteneği kazandırmaktadır. Green (1974) tasarım eğitimindeki birinci önceliğin 

konuyla ilgili problem üzerinde çalışmak ve problemi tanımlamak olduğunu 

belirtmektedir. Çevresindeki problemleri gözlemleyen ve fark eden tasarımcı, 

bunlara akılcı çözümler bulmak için çaba gösterir ve problem çözme deneyimi 

kazanır. Bunun yanında endüstri ürünleri tasarımı bölümü mezunları eğitimleri 

süresince müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini analiz edebilme becerisi kazanırlar (Er ve 

diğ., 2010b). 
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Yapılan görüşmelerde girişimciler tasarımcı olarak gözlem yeteneklerinin, 

araştırmacı olmalarının, toplumdaki eğilimleri takip etmelerinin ve problemi görme 

ve çözme yeteneklerinin kendilerine girişimcilik yolunda yarar sağladığından 

bahsetmişlerdir.  

Beyza Paksın (2011) gözlem yeteneğinin gelişmesini şu şekilde anlatıyor: 

Şimdi ben çevremde her şeyi değerlendirirken önce şunu fark ediyorum: Gözlem yeteneğim 

çok fazla, ya da arttı ya da gözlem odaklı bakıyorum.  Okuldaki eğitimin de buna çok katkısı 

olduğunu düşünüyorum. Normal yaşarken bile kendini gözlemleyen birine dönüşüyorsun 

ama şimdi mesela krep standında dururken de oraya gelen herkesi gözlemliyordum.  Tabii 

onlar da beni gözlemliyorlar. Böyle baktığında Moda’ya gelenleri inceliyorsun, sana 

gelenleri inceliyorsun, yaş gruplarını inceliyorsun tavırlarına bakıyorsun, gelir seviyelerini 

inceliyorsun, her katmandan insanı gözlemleme fırsatın oluyor. Evde oturup tavana bakarsan 

böyle bir fırsatın yok. 

Girişimciler tasarımcı olarak araştırmacı olmalarının, toplumdaki eğilimleri takip 

etmelerinin ve problemi görme, çözme ve gözlem yeteneklerinin de yardımıyla 

pazardaki mevcut fırsatları sezerek veya görerek pazara ve tüketici ihtiyaçlarına 

uygun ürün ve hizmetleri gerçekleştirmek konusunda avantajlı olmaktadırlar.  

Đlyas Erişmiş pazardaki mevcut fırsatları görmekle ilgili olarak proje derslerinin 

faydasını şu şekilde anlatıyor: 

Aslında bir proje vardı: Simit ayran projesi. Aslında bu proje konusu da girişimciliği teşvik 

eden bir şey çünkü pazarda böyle bir ihtiyacın var olduğunu proje sürecinde araştırma 

yaparken görüyorsun. Proje derslerinin konuları dönem dönem aslında pazarda olan bir açığı 

sana farkında olmadan fark ettiriyor. O da bir yönden yaptığı bir yönlendirmedir. 

Literatürde fırsat girişimciliği yani pazardaki bir fırsatı yakalayarak girişimci olmak 

olarak tanımlanan bu durum, tasarımcının pazardaki problemleri ve eğilimleri 

değerlendirerek doğru ve faydalı iş fikirlerine dönüştürmesiyle mümkün olabilir. 

6.3.2 Yaratıcı düşünme ve sonucunda ürün bazında yenilik oluşturma 

Morris ve diğerlerine (1994) göre global rekabet ortamındaki değişimlerle baş 

edebilmek hatta bu değişimleri yaratabilmek için girişimcilerin yaratıcılık yetenek ve 

kapasitelerini arttırmaları gerekmektedir.  

Endüstri ürünleri tasarımcıları eğitim süreçleri boyunca yaratıcı düşünme konusunda 

bilgi sahibi olurlar ve bunu uygulayabilecek bileşenlerle donatılırlar. Vernon (1970) 

yaratıcılığı bir kişinin uzmanlar tarafından kabul edilmiş bilimsel, estetik, sosyal ve 
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teknik değeri olan fikirler, sezgiler buluşlar ve ürünler ortaya çıkarması olarak 

tanımlanmaktadır. Vernon’un bu tanımı da yaratıcılığın ürünle ilişkisini ortaya 

koymaktadır. Yaratıcı düşünme özelliği sayesinde tasarımcılar, yeniyi araştırma ve 

yeniyi bulma konusunda sürekli kafa yormaktadırlar.  

Görüşme yapılan tasarımcılardan Ayça Büyükçınar (2011) endüstri ürünleri tasarımı 

eğitiminin yaratıcılık boyutuna değinerek bu durumu şöyle anlatıyor: 

ĐTÜ’deki eğitim benim için bayağı etkili oldu. Çünkü ortaokulda ve lisede bu kadar yaratıcı 

bir eğitim sisteminden geçmedik. Hep standart bir eğitim alıyorduk. Burada hocalar senden 

bir şey istediğinde bile senden ne istenildiğini anlayıp yapmakta bile zorlanıyorsun. Çünkü 

istenilen görevin ucu açık oluyor. Birine bir şey söylese o başka bir şey anlıyor, sen başka bir 

şey anlıyorsun. Veriler aynı olsa da çıkan şey hep farklı oluyor. O yüzden tasarım eğitimi 

girişimcilik açısından önemli. Bir kere insanın vizyonunu genişletiyor. 

Ayşegül Özen (2011) de tasarımın yaratıcı yönüne vurgu yaparak bir girişim 

olduğunu şu sözleriyle aktarıyor: 

Aslında tasarım kendi içinde de bir yaratma bir girişim eylemi olduğu için o da aslında kendi 

içinde girişimsel bir eylem. O açıdan faydalı oldu. Tabii ki ben şuan bambaşka bir bölümden 

mezun olsam belki bu kadar cesaretli bu kadar yeni bir şey yapmaya hani yeni bir şeyi 

eyleme geçirmeye bu kadar cesaretim olmayabilirdi. O açıdan tasarım eğitimi destek veriyor. 

Barker’a (2001) göre yenilikçilik yeni ürünler yaratma sürecine atıfta 

bulunabilmektedir. Yenilik yaratmak yeni bir ürün, yeni bir hizmet ya da yeni bir 

organizasyon sürecini tasarlamaktan geçmektedir. Üründe yenilik konusunda 

uzmanlaşan endüstri ürünleri tasarımı mezunları, girişimciliğin ayrılmaz parçası olan 

yenilikçiliği, tasarladıkları ürünlerle ortaya koyabilmektedirler.  

Walsh ve diğerlerine (1992) göre firmaların rekabetçiliklerini geliştirebilecekleri üç 

türlü yöntem vardır. Bunlar ürün yeniliği, iyi ürün tasarımı ve süreç yeniliğidir. 

Bunlardan ürün yeniliği ve iyi ürün tasarımı direkt olarak tasarım disipliniyle 

ilişkilidir.  

Ayrıca Seval Özgel (2011) de endüstriyel tasarım alanının bu bağlamda girişimciliğe 

katkısını şu sözlerle aktarıyor: 

Şöyle düşünüyorum aslında bir başka meslekle karşılaştırdığınız zaman bir ürünün satışını 

sağlayan şey onu diğerlerinden ayıran tek şey tasarım aslında. O yüzden tasarım eğitimi 

almış olmak ve tasarım yapıyor olmak zaten yeni bir ürünle yeni bir fikri oluşturabilmeyi 

sağladığı için zaten girişimciliğe o yüzden çok yakın hissettiğimizi düşünüyorum. Yeni bir 

fikir bulduğunuz anda onu zaten hemen ürüne dönüştürme fikri herhalde eğitimden 
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kaynaklanıyor. Bir fikir bulduğumuzda hemen bunun yapılabilirliğini düşünüyoruz. Belki 

bunun tam olarak eğitimini almadık ama hep o şekilde yetiştik. Hep bir ürün ortaya çıkarma 

hevesinde olduğumuz için girişimciliğe yakın olduğumuzu düşünüyorum. 

Görüşme yapılan tasarımcılara girişimcilerin özellikleri sorulduğunda yaratıcı olmayı 

bu özellikler arasında sayıyorlar. Ayrıca görüşme yapılan tasarımcılar, tasarımcı 

olarak yenilikçi olmalarının ve tasarlama gücüne sahip olmalarının kendilerine 

girişimcilik yolunda yarar sağladığını düşünüyorlar. 

Görüşme bulguları sonucunda yaratıcılık ve ürün tasarımı kavramlarının tasarımcıya 

girişimci olmak yolunda çok önemli bir avantaj kattığı ortadadır.  

Bu avantaj tasarımcının, yaratıcı girişimci olarak adlandırılan yeni bir fikir ya da 

buluşu, ya da mevcut bir ürün ya da hizmeti yeniden tasarlayarak pazara sunan kişi 

olmasına yardımcı olmaktadır. 

6.3.3 Ürünle ilgili süreçlere hâkim olma  

Endüstri ürünleri tasarımı mezunları eğitim süreleri içerisinde yaratıcı düşünmeden 

konsept yaratmaya, imalat yöntemlerinden malzemeye, ekonomi ve pazarlamadan 

tüketici davranışlarına kadar pek çok konuda bilgi sahibi olmaktadırlar (Er ve diğ, 

2010b). 

Endüstri ürünleri tasarımcısı, ürün tasarlamadan önce kullanıcı davranışları üzerine 

araştırma yapmaktadır. Ürün tasarlama aşamasında da tasarımcı ortaya çıkardığı 

ürünle ilgili olarak hangi malzemeyi kullanması gerektiği, hangi üretim metodunun 

daha iyi olacağı, ambalajla ve pazarlama ile ilgili kararlar hakkında sürekli olarak 

düşünmekte ve en uygun seçimi yapmaktadır. Bu nedenle tasarımcı, üründe yenilik 

ortaya koymanın yanında, tasarım öncesi araştırma, konsept yaratma, ürün tasarımı, 

prototip oluşturma, üretim teknikleri ve pazarlama konularının içerisinde olduğu için, 

iş kurma aşamasının her sürecinde tasarım eğitimi sırasında edindiği bilgilerden 

yararlanmaktadır. 

Görüşme yapılan girişimci tasarımcılardan Özgül Dalkılıç bu konuyu şu şekilde 

aktarmaktadır: 

Tasarımcının hedef kitlesi kullanıcıdır. Kullanıcıyı düşünür. Sonrasında tasarlar. Sonrasında 

da bunun teknik özelliklerini ortaya çıkartır, malzemesini ortaya çıkartır, formunu çıkartır ve 

ortaya bir ürün çıkar. Bütün bu ürün tasarladıktan sonra da bütün bu süreçleri takip eder, 

kontrolünü yapar ve en sonunda ürünü çıkartır. Sonra bunu bir firma satın alır ya da bir firma 
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için zaten tasarlamıştır. Firma da bundan sonra çok da fazla ilgilenmeyebilir. Ben bir ürünü 

tasarlarken ürün nasıl satılacak, insanların ilgisini nasıl çekecek, ne yapmak gerekiyor gibi 

konuları da düşünüyordum. 

Eylem Albayrak da yine eğitim sürecindeki proje derslerinin işleyiş biçiminin 

kendisini ürünle ilgili her alanda bilgi sahibi yaptığını şu sözlerle aktarıyor: 

Biz bir projeyi yaparken onun her şeyini çözmek zorundaydık. Ben bir aydınlatma projesi 

yapıyordum. Karaköy’de gitmediğim yer kalmadı. Elektrikçileri hepsinden detaylı olarak her 

şeyi araştırıp her şeyi çözümlemek zorundasın. Ergonomisini, teknik kısmını, elektriğini,  

kablolarını, tasarımını, nerede uygulanacağını, hedef kitleni, her şeyi belirlemek zorundasın. 

Bir şeyi yarım çözdüğün zaman bu proje tam olmamış oluyordu. Bence bu önemli bir şeydir. 

Her şeyi çözmek zorunda kalıyorsun ve de böyle eğitiliyorsun. Girişimcilikten bahsediyorsak 

bence onda da önemli bir şey olabilir bu. 

Ürünle ilgili pazar araştırması, tasarlama, üretim, pazarlama ve satış gibi her süreç 

konusunda farkındalığı ve bilgisi olan tasarımcı, bu sürecin hepsi hakkında fikir 

sahibi olmasından dolayı bir hâkimiyet ve güven duygusunu da beraberinde 

yaşamaktadır. Beyza Paksın bu durumu “Tasarımın girişimciliğe katkısı şu anlamda 

hani iletişim kurmayı öğreniyorsunuz neyin nerede olduğunu öğreniyorsunuz ve bu 

bir hâkimiyet kendine güven duygusu yaratıyor. O açıdan faydası oldu diyebilirim” 

sözleriyle ifade etmektedir. 

Bu üç alanda topladığımız avantajlar tasarımcının da kendini girişimcilik alanında 

kişisel olarak geliştirmesi ve girişimci ruhu ile bütünleştiğinde ortaya insanların 

hayatını kolaylaştıran yeni ürün ve fikirlerle oluşturulmuş işler çıkacaktır. 

Tasarımcının fikirlerini hayata geçirebilmesi de bu anlamda büyük önem 

taşımaktadır. Tüm bu avantajları Ayşegül Özen (2011) şöyle özetliyor: 

Tasarımcı olarak özellikle tasarım yapabilme özelliğim bence girişimciliğin birinci adımı. Bir 

şey yaratabilme, yeni bir fikir bulabilme, bir sorunu görebilme ya da bir eksiği, açığı 

görebilme yetisi bence girişimcilikte birinci adımdır. Birazcık üretim sürecine de hâkimiz. 

Bir fikrin veya ürünün yapılabilirliği ve gerçek hayata dönüştürülebilmesi noktasında da bir 

bilgimiz var. Bence hayata geçirebilmek de girişimcilik için çok önemli. 

6.4 Endüstri Ürünleri Tasarımcısının Girişimcilik Konusunda Karşılaştığı 

Zorluklar, Geliştirmesi Gereken Yönleri ve Öneriler 

Endüstri ürünleri tasarımı mezunu girişimcilerin avantajlı olduğu noktalar dışında bir 

takım zorluklarla da karşılaşmaktadırlar.  
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Ürünle ilgili sürece hâkim olan tasarımcı, bazen ürünü ortaya çıkaran bileşenleri 

organize etme konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir. Bunun da sebebi yönetim 

alanındaki becerilere sahip olmaması, bu konuda yönlendirici bir eğitim almaması 

veya çevresinde girişimcilik konusunda  rol modellerinin olmaması şeklinde 

sayılabilir.  

Uchino (2010) iş adamının dört kategorisi adlı çizelgesinde yaratıcılık ve yönetim 

becerileri yüksek olan iş adamlarının girişimci olabileceğinden bahsetmektedir. Bu 

sebeple yaratıcı düşünceye sahip olan tasarımcılar yönetim becerilerini de aynı 

oranda arttırdıkları anda potansiyel bir girişimci olacaklardır. 

Çizelge 6.1: Đş adamının dört kategorisi (Uchino, 2010). 

 

Ayrıca tasarladıkları ürünleri pazarlama konusu ve satış yerine karar verme konusu 

da endüstriyel tasarımcı için bazen zorlayıcı olabilmektedir. Bu durumlarda pratik bir 

pazarlama dersi kurtarıcı olmakla beraber, yeterli görülmezse tasarımcı kendini daha 

çok geliştirmeli veya pazarlama alanından insanlarla çalışmalıdır. Beyza Paksın 

(2011) pazarlama konusunda pratik eğitimin önemli olduğunu şu sözleriyle anlatıyor: 

Geziler, projeler, onlar çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Đşte keşke pazarlamaya dönük de 

bu şekilde projeler olsa yani pazarlamayla ilgili. Belki tasarım danışmanlığı firmaları olabilir, 

reklam şirketleri olabilir. Yani ürünün piyasadaki ihtiyacının belirlenmesi aşamasındaki 

çalışan firmalarla da görüşebilsek ve onların vizyonunu alabilseydik daha faydalı olabilirdi 

diye düşünüyorum. Aslında tasarımcının kilit nokta olduğunu düşündürecek bir ders lazım. 

Pazarlama dersleri de çok teorikti bizde. Madem imalatta olabiliyor böyle bir şey bir aktiflik 

pazarlama bölümünde de olmalı bence. Tasarımcı firmalarla daha fazla iletişim halinde 

olmalı, ortak projeler üretmeli diye düşünüyorum. 
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Ayrıca tasarımcının girişimcilikle ilgili olarak verilen desteklerden de haberinin 

olması sağlanmalıdır. Bu yüzden eğitim sürecinde girişimcilikle ilgili bir ders olması 

tasarımcıların ufuklarını açabilir ve bu konuda gerekli bilgileri almalarını 

sağlayabilir. Tasarımcılara da bölümde bir girişimcilik dersi açılması konusundaki 

fikirleri sorulmuştur. 

Ayça Büyükçınar bölümde açılacak bir girişimcilik dersinin girişimcilere zaman 

kazandırabileceğini“O tür bir ders olsa şuan aklında bir sürü fikir olan insan belki 

daha erken işini kurabilir” sözleriyle aktarıyor. 

Đlyas Erişmiş girişimcilik dersinin tasarımcılara ihtiyaç duydukları güven ve cesareti 

vereceğini düşünüyor: 

Çok da iyi olur. Çünkü yaptığınız projelerde de sürekli bir ürün geliştirme kafamız oluyor. 

Bunu sadece sektörde var olan bir şirketi ihtiyacı olarak değil de kendi geliştirdiğimiz bir 

ürün veya bir süreç tasarımında ortaya koymak gerekli. Bunu da faaliyete geçirmek için bir 

az önce bahsettiğim güven ve cesaret gerekiyor. Bu güven ve cesaret böyle bir derste 

verilebilir. Böyle bir ders bence gereklidir. 

Bilindiği gibi girişimcilik fikirlerinin çoğunun yetiştiği ve geliştiği ortamlar bir 

sinerji yaratılarak oluşturuluyor. Bu bağlamda Đlyas Erişmiş (2011) mezunların 

buluşmalarının girişimciliğe hizmet edecek ortamlar olabileceğini ve bunun 

desteklenmesi gerektiğini şu sözlerle ifade ediyor: 

Okul değil de bölüm genelinde düşündüğümüzde bence çok iyi bir mezun yapılanması 

gerekiyor. Çok büyük bir potansiyel var. 300’ün üzerinde mezunumuz var. Mezunlar 

gününde bir araya gelip bir kokteylde şarap içerken bile yarım saat içinde yapılan bir 

sohbetten çok farklı girişimcilik fikirleri çıkabilir. 10 yıl önce mezun olan iki arkadaş neler 

yaptığını konuşurken o an orada bu potansiyeli değerlendirebilir. Çünkü bir mezun 

yapılanması gerekiyor. Mezunlar günü gerekiyor. Đnsanları bir araya getirecek bir yapılanma 

yok ve bence bu bir ihtiyaç. 

6.5 Đleriki Çalışmalar 

Bu tez çalışması endüstri ürünleri tasarımı mezununun girişimci olması üzerine 

literatürde bir başlangıç yaratacak etkiye sahip bir çalışmadır. Bu çalışma daha çok 

girişimcilik sürecini ele almış, sonuç kısmıyla çok ilgilenmemiştir. Đleride daha geniş 

bir örneklemle tasarımcının girişimci olmasının sonuçları daha geniş bir biçimde 

irdelenebilir. Ayrıca farklı tasarım disiplinlerinden gelen tasarımcıların girişimcilik 

tavırlarının incelenmesi de farklı bir çalışma konusu olabilir. 
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EK A: Girişimcilerle Yapılan Görüşme Soruları  

 

Kişisel Sorular 

1)Üniversite sırasında ve sonrasında deneyimleriniz ve neler yaptığınızla ilgili 
bahseder misiniz? 
Amaç: Üniversitede ders haricinde nelerle ilgilendiğinden, staj ve iş deneyimlerinden 
haberdar olmak. 

Đşle Đlgili Sorular 

2)Kurduğunuz iş hakkında bilgi verir misiniz? 
3)Kendi işinizi kurma hayaliniz var mıydı?  
4)Kendi işinize başlamaktaki nedenleriniz ya da sizi motive eden faktörler nelerdi? 
Amaç: Girişimcinin işi ve iş kurma sebepleri hakkında bilgi sahibi olmak. 

Girişimcilikle Đlgili Sorular 

5)Çevrenizde /arkadaşlarınız arasında/ailenizde girişimci var mı? Varsa size bu 
süreçte katkıları oldu mu? 
6)Girişimcilikle ilgili kendinizi eğitim anlamında geliştirdiniz mi? Kitap, seminer, 
kurs. 
7)Girişimcilik sürecinde karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Olduysa neler? 
8)Girişimciliği nasıl tanımlarsınız? 
9)Sizce başarılı bir girişimci olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? 
Amaç: Girişimcinin girişimcilik hakkındaki farkındalığı ve onu etkileyen dış 
faktörlerin  (aile,arkadaş…vs) sorgulanması. 

Tasarım Eğitimi ve Girişimcilikle Đlgili Sorular 

10)Tasarım eğitiminiz girişimci olmanızda etkili oldu mu? Olduysa nasıl? 
11) Tasarım eğitiminiz sırasında aldığınız derslerin size girişimcilik yolunda yarar 
sağladığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız,bu derslerden örnek verebilir 
misiniz? 
12)Girişimcilik konusu okulda aldığınız herhangi bir derste işlendi mi?Evetse ne 
şekilde? Faydalı mıydı? 
Amaç: Tasarım eğitiminde kazandırılmaya çalışılan yetkinliklerin girişimci olmaya 
etkisi, girişimcilik sürecine faydaları ve eksik kaldığı yönlerin araştırması. 

Tasarımcı-Girişimci Bağlamında Sorular 

13)Tasarımcı olarak hangi özelliğinizin/özelliklerinizin size girişimcilik yönünde 
yarar sağladığını düşünüyorsunuz? 
14) Tasarımcı olarak girişimcilik konusuyla ilgili olarak geliştirmeniz gereken bir 
özelliğiniz olduğunu düşünüyor musunuz?  
Amaç: Tasarımcının özelliklerinin girişimcilik konusuyla bağdaştırarak 
değerlendirilmesi. 

Gelecek ile Đlgili Sorular 

15)Gelecekte kendinizi bu işletmeyle beraber nerede görmek istiyorsunuz? 
16)Girişimci olmak isteyen yeni mezunlara/öğrencilere neler önerirsiniz? 
Amaç: Girişimcinin gelecek hedefleri ve önerileri hakkında konuşmak. 
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EK B: Vehbi Tosun’a Yöneltilen Sorular 

1. Đstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde vermiş 
olduğunuz “Değerlendirme ve Yapılabilirlik” dersinin içeriğinden bahseder 
misiniz?  

2. Bu dersi dönemde ortalama kaç kişi seçiyordu? 

3. Dersi seçen öğrenciler bu seçimi bilinçli olarak mı yapıyorlardı? Dersin 
içeriğinden haberdarlar mıydı? 

4. Bu dersi alan öğrencilerde kendi işlerini kurmak konusundaki bilgi seviyeleri, 
yetkinlikleri ve eksik kaldıkları yönler konusunda gözlemleriniz nelerdir? 

5. Endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin kendi işlerini kurma konusunda avantajlı 
olduğunu düşünüyor musunuz? Cevabınız evetse bu öğrencilerin/tasarımcıların 
hangi özelliklerinden dolayı avantajlı olduklarını düşünüyorsunuz? 

6. Derslerde gözlemlediğiniz ölçüde, endüstriyel tasarımcılar kendi işlerini kurmak 
konusunda istekliler miydi? 

7. Dersinizin endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerine iş kurmaları konusunda nasıl/ 
ne konuda yararlı olduğunu düşünüyorsunuz? 

8. Derslerden de gözlemlediğiniz kadarıyla kendi işini kurmak isteyen endüstriyel 
tasarımcılara neler önerirsiniz? 
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EK C: Görüşme Dökümleri 

Ek C.1: Beyza Paksın Görüşme Dökümü 

Handan Temeltaş: Üniversite sırasında ve sonrasında deneyimleriniz ve neler 
yaptığınızla ilgili bahseder misiniz? 

Beyza Paksın: Yani şimdi bireysel olarak bir girişimde bulunayım ben bunu satayım 
diye baktığımda bu herhalde ilkokul ortaokula kadar gidiyor. Bizim yan tarafımızda 
ulus pazarı vardı. Ben böyle bilezik falan yapardım. Ailemin karşı çıkmasına rağmen 
bizim evin önünde çimenlere örtü yayıp bilezikleri orada sattığım oluyordu. 

H: Aileler karşı çıkıyor genellikle. 

B: Biz Đstanbul'da yaşıyorduk ve devlet lojmanında oturuyorduk. Devlet bünyesinde 
yaşamaya alışan bir aile tipinde de girişimcilik yok. Ama bana bu nerden gelmiş onu 
da bilmiyorum. Büyükbabamdan herhalde. Öğrendim ki her işi yapmış. Yok, 
kıraathane açmış kapatmış, balon satmış falan. Herhalde bu özellik ondan geldi 
diyorum genetik olarak. Ailemin benden beklentisi bir yere girip oradan emekli 
olmam. Ama özellikle tasarım eğitimi aldıktan sonra iyice bu tavırdan uzaklaştım.  

H: Üniversite sırasında ne yaptınız okul haricinde? 

B: Ben lisede sayısal eğitim aldım. Bir görsel resim üzerine, desen üzerine hiçbir 
eğitimim yoktu. Nasıl çizileceğini bilmiyordum. 

H: Fen Lisesi mi? 

B:Anadolu Lisesi, Đstanbul Erkek. Öyle olunca ilk iki sene hep geriden gittiğimi 
hissederek geçti benim üniversite eğitimim. Bir de şöyle bir şey vardı lisede: Nasıl 
söyleyeyim? Çok disiplinli her şey sistematikti lisede. Alman eğitimi olduğu için 
böyle bir altyapı var bende. Öncelikle bizde mesela sadece sonuca puan vermezlerdi, 
yöntemi de değerlendirirlerdi. Mesela kesinlikle kurşun kalem kullanmana izin 
vermezler, silgi kullanmana izin vermezlerdi. Bütün hatalarını görecekler süreç çok 
önemli. Süreç çok önemli olduğu için her şeyi sistemli olarak yapman bekleniyor ve 
böyle bir eğitimden sonra ĐTÜ’ye geldiğimde görsel olarak bende bir altyapı yoktu.  
Sayısal olarak bayağı iyi bir durumdaydım ama ikisi bağdaştıramıyordum. ĐTÜ’de de 
her şeyi senin yapmanı bekliyorlar. Üniversitede buna alışık değildim. Yap getir, çiz 
getir! Bende şöyle bir beklenti oldu: Bana yöntemi gösterin. Ben ona alışmıştım. Bir 
beklentim vardı. Yöntemi bana gösterecekler,  ben de o yönteme göre çözeceğim. 
Benim makine bölümüne gitmem gerekiyormuş öyle düşündüğünde. 

Ben lise sona doğru yaklaştığımda bütün o sistem yaşla da beraber böyle yavaş yavaş 
çözülmeye başladı. Ama bir tarafı Türk mantığında devam ediyor. Ben hiç böyle not 
alamaz hale geldim. Not alırken yazım iyice kargacık burgacık olmaya başladı. 
Đlkokulda kitap gibi olan defterlerim üniversitede böyle karmakarışık bir hale geldi. 
Çizim sıkıntısı da bir taraftan beni zorluyordu. Dersleri almaya başladıktan sonra 
belli bir aşamaya geldi çizim yeteneğim. Ben kendimi değerlendirdiğimde görsel 
olarak altyapısı olmayan, desen eğitimi ve imajlarla çok haşır neşir olmayan biri 
olarak çok ilerlediğimi düşünüyorum o anlamda. Girişimcilik olarak bakarsak ben bu 
konularla çok fazla uğraşma halinde olduğum için, projeler çok ağır vesaire… 

H: Yok, hobi olarak yaptığınız bir şey de olabilir. Sosyal sorumluluk çalışması 
olabilir.  

B: Yurtdışında genç turla kısa dönem 3 haftalık gönüllük çalışmasına katıldım. 
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H: Nerede? 

B: Đtalya’da. O çok iyiydi. Türkiye’de de Gençlik Turizm Müdürlüğü’nün 
düzenlediği kamplar vardı. Trabzon’da bir kampa katıldım. Bunlar benim vizyonumu 
genişletmem anlamında çok iyi olmuştu. Onun dışında, düşünüyorum… 

H: Stajlar olabilir. Çalıştınız mı mesela? 

B: Staj yaptım. Birinci sene Beko’da staj yaptım. Sonra da son sene arada staj 
yapmak istemedim. Çünkü kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüm. Çok faydalı 
olmuyor bir şey bilmeden staja gitmek. Đlk seneden de çok teşvik ediyorlardı staj 
yapın diye. O zaman çok iyi değerlendirememiştim. Son sene staj yaptım. Üç ay 
sürdü. Yılmaz Zenger’le beraber çalıştık. O dönem çok verimliydi. Beş kişilik bir 
grup olarak Yılmaz hocayla beraber 3 ay çalıştık onun atölyesinde. Designweek 
etkinliklerini biliyorsundur. 

H: Evet. 

B: Onun ilkiydi. O da küratördü orada. Biz hem onun projelerine yardımcı olarak 
çalıştık hem de biz proje hazırladık. Grup çalışması anlamında, iş olarak, benim ilk 
deneyimimdir. Đlk verimli deneyim denilebilir. Okul tamamen bireyselliğe teşvik 
ediyor eğitim anlamında. Bu çok zor bir süreç oldu. Çünkü herkesin egosu çok 
yüksekti. Ama çabaladık ve benim için hayatımdaki mesleki olarak en önemli 
dönemlerimden bir tanesidir oradaki staj. Onun dışında… 

H: Birinci ve son sene arasında staj yapmadınız mı? 

B: Yok, yapmadım.  

H. Peki sizin döneminizde son dönemde KOBĐ'lerle çalışma var mıydı? 

B: Biz de çok vardı. Sadece son sene değildi sanırım. Hisar’la bir proje yaptığımızı 
hatırlıyorum. Geziler de vardı. 

H: Teknik geziler mi vardı? 

B: Evet. Aydınlatma atölyesine gittiğimizi hatırlıyorum. Firmanın adını 
hatırlayamayacağım şimdi. Ambalaj firmasına da gittik, onun da ismini 
hatırlamıyorum. Yoğurt ambalajları üzerine çalışıyorlardı. Onun imalathanesini 
gezdik. Đmalat ayağı çok sağlamdı bizim eğitimin. Detayları görme açısından iyiydi. 
Birebir gidip görüşebiliyorduk. Hem de bizden proje bekliyorlardı. Projelerimiz 
onlarla çıktı. Benim gezdiğim imalatçı çoktur yani. 

H: Bitirme projesinden biraz bahseder misiniz?  

B:Bitirme projesi aydınlatma projesiydi. Benim için çok, verimli değildi açıkçası. 
Ben okul projelerinde çok bilinçli değildim. Dediğim gibi son dönemdeki grup 
çalışmasında Yılmaz hocayla çalıştıktan sonra, benim için tasarım şekillenmeye 
başladı. Aslında çok şey bilmediğimi, hani bir tasarımcıyla birebir çalıştığın zaman 
olayın çok daha farklı olduğunu, ben orada anladım. Ondan sonra geriye baktığım o 
imalat dediğim çalışmaları değerlendirmem daha farklı oldu.  Birebir orada çalışırken 
yaptığım ürünleri çok yeterli bulmuyordum mesela. Daha sonra yarışmalar için proje 
çalıştığımız zaman üç boyutlu modelleme, görselleştirme ve bunun üzerine 
çalışmalar daha sonra olgunlaştı benim için. Daha önce bahsettiğim geriden gitme 
olayı biraz daha hızlandı. Şuan mesela daha yetkin hissediyorum kendimi, proje 
hazırlamak konusunda da ürüne bakış anlamında da. Tam oturmamıştı benim 
kafamda tasarımın ne işe yaradığı, ne olduğu, tasarımcıdan ne beklendiği. 
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H: Peki mezuniyet sonrasında ne yaptınız? 

B: Önce on ay gibi ahşap firmasında çalıştım.  

H. Ne kadar? 

B: Sekiz ay gibi bir süre. Daha sonra bir ara verdim. Ondan sonra Paşabahçe’de altı 
ay çalıştım. Benim iş dönemlerim kısa süreli oldu aslında. 

H: Paşabahçe’de ne olarak çalıştınız? 

B: Tasarımcı olarak yine. Yani ikisi de proje için alındığım işlerdi.  

H: Proje temelli mi? 

B: Proje odaklı aslında. Birincisinden ayrılmamın sebebi, onların imalat kapasitesinin 
çok büyük olmamasıydı. Bir dakika ben portfolyoları da getireyim.(portfolyoları 
getirmeye gider) 

B: Çok kapsamlı bir portfolyo değil yani. Ne diyordum? 

H: Ahşap firmasındaki imalat kapasitesinden bahsediyordunuz. 

B: Đmalat kapasitesi yani, onların hedeflediği şey şu ahşap yapbozlardı. Ama biz 
bunları puanayla yatarla falan yaptık cnc makineleri de yoktu. Şimdi cnc makinesi 
olmayan bir firmanın bunu geliştirip satmasının çok mümkün değil düşündüğünde. 
Hani böyle olunca burada istikbal yok diyerek ben oradan ayrıldım açıkçası. 
Paşabahçe’deki durum biraz daha farklıydı. O tamamen kendi içerisindeki proje ile 
alakalıydı. Kurumla alakalı bir durumdu. Geri dönüşüm projesiydi. Şişelerden geri 
dönüşüm ürünleri yapmamı istemişlerdi. Ama tam olarak ne istedikleri çok 
netleşmedi ve vazgeçtiler.  Daha sonra ben bu projemi designboom’da bir yarışmaya 
gönderdim. Alessi’nin organize ettiği. Orada “shortlist”te kaldı, yine orada 
sergilendi. Sanırım Đngiltere’de sergilenmişti. (Portfolyodan projelerini gösterir) 
Bunlar daha sonra yaptığım kendi çalışmalarım. Şu tasarım mesela. Bak onu 
anlatabilirim. Bu girişimle alakalı anlatabileceğim bir ürün. Bir okul projesiydi, 
geliştirip bu hale getirdim. Başka bir sürü lambalar da vardı. Böyle kâğıttan kesilmiş. 
Đmalatını çok araştırdım. Şişhane’deki birçok yere gittim satabilmek için falan filan 
bir sürü şeyler, en sonunda tıkandı. Şuan onun çok benzeri Ikea’da satılıyor.  

H: Peki bunun için bir endüstriyel tasarım tescili aldınız mı? 

B: O zaman mezun bile değildim galiba. Noterden tasdik ettirmiştim. O zamanlar 
bize diyorlardı kendi evine postala diye. Onların hepsi duruyor bende. Aslında bu 
durum da ilginç bir durumdur. Mesela benim dört senedir falan internette olan bir 
ürünüm bu. Şimdi bunu Ikea’da gördükten sonra diyorum ki… 

H: Çok benzeri mi var Ikea’da? Aynısı gibi bir şey mi, çünkü hatırlıyorum ben. 

B:Aynısı gibi. Şu kısmı böyle çözülmemiş. 

H: Ama şunlar var değil mi? 

B: Tabii tabii.  

H:Aynısı. 

B: Bireysel girişim olarak bir yere gidiyor. Bunu doğru yerlere doğru dağıtım 
kanalları olabilecek yerlere ürettirmek gerekiyor. Ben o kadar çok uğraştım ki. Şimdi 
bakıyorum çok saçmaymış. Yani Şişhane’deki bir yere vermekle bu ürünü bir yerlere 
getiremezsin. Ama o zaman Ikea kanalı da yoktu. 
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H: Bir de Ikea’ya götürünce tabii bu ürünü kabul etmeyebilir. Onun kendi 
tasarımcıları var Đsveç’te, yani buradan bir tasarımcı çalıştırmıyor. Dünyanın hiçbir 
yerinden tasarımcı çalıştırmıyor. 

B: Đşte öyle baktığımız zaman kanallar bir yerde girişimci için tıkanıyor. 

H. Aslında denedin. Bir şeyler tasarlayıp üreticiye gidip, denedin. 

B: O zaman bir sürü varyasyonları vardı lambaların. Mesela bu kesip takma 
biçiminde yani 10-15 tane model vardı. Ama benim için hep böyle bir yerde tıkandı. 
Benim enerjim bitti. Bunlarla uğraşamam noktasına geldim. Çünkü Şişhane’deki 
adamla bu işin istikbalini göremiyorsun. Benzer bir firmayla da aynısını yaşıyoruz. 
ĐMMĐB’e gönderdik ürünümüzü. Ama ben o ürüne inanıyorum, o ürünü rafta görmek 
istiyorum. Şuan kafamda ürünle bağdaştırabildiğim, gönderebileceğim tek yer bu 
bahsettiğim firma. O yüzden bu firmaya gidiyoruz ama bu çok sene sürer deyince bir 
yere kadar mücadele ediyorsun. Ya sabırlı olunuyor ya da sinirlenme olabiliyor. 
Bazen bağlantı olayları biraz da bu ülkede şans olabiliyor. Tanıdıkla gidebiliyor öyle 
noktaları var. Ya da çok daha farklı bir şekilde hırsa sahip olmak gerekiyor. Ben aşırı 
derecede hırslı bir insan değilim. Azimli bir insanım. Mesela dediğim gibi bu 
kendine göndermeydi, noterdi, onların hepsini yaptım. Ben imalatla ilgili bir sürü 
araştırmasını da yaptım. Yani bu malzeme nasıl kesilir nasıl paketlenir. Ondan sonra 
aydınlatma ile ilgili söylüyorum ama benim istediğim malzemeyi bulamadım. 
Mesela hep böyle daha düşük kalite pvc malzemeler vardı. Ben mesela bu ürün için 
ayakkabıların içine kullanılan tela malzemesini kullandım. Biraz daha dokulu böyle 
kumaş gibi ama aynı zamanda karton gibi olan bir malzemeydi. Çok güzel oldu 
baktığında ama belli bir noktaya geldikten sonra illallah deyip bıraktım. 

H: Peki kendiniz üretmeyi düşünmediniz mi? 

B: Üretmekte sıkıntı yok. Satmakta problem var. 

H: Belki kendi pazarlama kanalınız? 

B: Hangi kanal mesela?  

H: Đnternet mesela. 

B: Ama o zaman internette satış falan yoktu. 

H. Doğru diyorsunuz ben hep yakın zamanı düşünüyorum. Ama şuan çok popüler 
oldu. 

B:Ikea’da zaten ürünü gördükten sonra annemlerle konuşunca senin lamba 60 liraya 
satılıyor diyorlar. Onun maliyeti 2 lira falan yani. 

H: Şimdi en son Paşabahçe’de çalıştınız. Başka bir yerde çalışmadınız mı? 

B: Başka bir yerde çalışmadım. Sonra crepev başladı zaten. 

H: Tamam şimdi crepevden bahsedelim biraz. Crepev hakkında bilgi verir misiniz 
bana? En başından nasıl başladı? Standı nerede tasarladınız, nasıl tasarladınız?  

B: Aslında crepev olarak başlamadı, şekillendi. Önce portakal suyu yapalım, 
yiyecekle ilgili bir şey yapalım diye düşündük. Đşte dediğim gibi ben girişimciyim 
böyle bir iş yapacağım gibi değil de ben tasarımcıyım yerini bulamıyorum ve ben bir 
şey yapacağım ve bu bir yerde yerini bulacak diyerek bu noktaya geldi. Ben bir büfe 
olsun istedim. Sonuçta hep bir yandan ticarete de merakım olduğu için. Bir yandan 
diyorum parayla ilgilenmiyorum işletme beni sıkıyor ama hep bir şey yaptığım 
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zaman bunun tüketilebiliyor olması yani yaptığım projenin bir yerde kalması değil 
de… 

H: Tüketiciyle buluşması. 

B: Evet.O benim için önemli. Đlk başta başka bir ürünle böyle mini dounutlar yapalım 
istedim. Ucundan bir fikir yakalayıp bir şeylerle birleştirip bir şey çıkarma bizim 
bence tasarımcı olarak en büyük handikabımız. Belki tasarımcı olduğumuzdan dolayı 
tam olarak bilmiyorum olaya bütününden bakıp yani piyasayı değerlendirip bu 
piyasanın neye ihtiyacı var diye değerlendirmek değil o yenilikçi arzu aslında her 
yeni şeye bütün insanların ilgi göstereceğini düşünme handikabına dönüşüyor.  

H: Ama o yenilikçilik gerçekten yararlıysa toplumu bir seviye üste taşır. 

B: O yararlılık derken hani o yararlılık başlığı 

H: Örnek olarak yararlı bir ilaç kutusu mesela  

B: Tabii ki. Ama o çok sağlıkla ilgili bir şey   

H: Tüketiciyi mutlu edecek bir şey  

B: Ama tabii o mutluluk yararlılık o kadar değişken kavramlar ki. 

H: Evet, tabii. 

B: Onu tasarımcının çok öngörebilmesi mümkün olmuyor. Mümkün olabilir aslında 
ama bu benim toyluğumdu belki mümkün olmadı. Mesela kreple de ilgili bu son 
geldiği noktada DragonsDen’de görüşürken de öyleydi. Tepkiler geldi orada 
baktığınız zaman. Diyorlar ki mesela başka ülkelerde çok yaygın olan bir ürün neden 
Türkiye’de yaygın olmasın bakış açısına sahipken, onlar krep Türkiye’de böyle bir 
sınıfa hitap ediyor böyle bir yeri var bunu değiştirmek zordur diyorlar. Mesela çoğu 
insan bana bunu söyledi. Ama ben sabit fikirle diğerine inanmaya devam ettim. Ama 
belli bir noktadan sonra şunu fark ediyorum: Diğerine inanmaya devam edebilirim 
ama bunun gerçekleşebilmesi için çok büyük zaman vermem gerekecek. Yani 
zamanla oturabilecek bir şey. Hani diğer ülkelerde bu yaygın buraya doğrusal olarak 
işte bu yaygın Türk insanın yemek tadına yani damak tadına zevkine uygun, orada 
yaygınsa elde yeme alışkanlığı da var burada de yenebilir demek her zaman kolay 
olmuyor.  

H: Moda mod olmuyor. 

B: Evet. Yani biraz daha esnek bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani ben artık o 
şekilde yaklaşıyorum. Projelere de öyle bakıyorum yani eksik olan ne?  

H:Problem ne diye belki. 

B: Problem ne? Eksik olan ne ve burada ihtiyaç olan ne? Yani zayıf noktayı 
yakaladığın zaman genele daha kolay hâkim olabiliyorsun. Şuan benim tavrım o. 
Standın durmuş olmasını crepevin durmuş olmasını aslında sebebi de o. Aslında 
benim projeye inancım olmaması zaman ayıramıyor oluşum değil. Crepev’in kendi 
içerisindeki tutarlılığı konusunda bir sorgulama içerisindeyim. Hedef para 
kazanmaksa ilk etapta baktığında farklı bir bakış açısıyla ihtiyaç olan noktayı bulup, 
saptayıp oraya doğru bir proje hazırlamam gerekiyor. Eğer ben tasarımcı olarak 
bakmak istiyorsam ya da ben ticaretle ilgili beraber para kazanmak istiyorsam hani 
ikisi beraber gidebilir diyoruz ya işletmede ikisi tarafından baktığımda da birine bir 
şey dayatmaktansa oradaki açık noktayı bulmakta fayda var diye düşünüyorum.  

H: Peki ilk nerede tasarladınız bu modülü? 
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B: Bu modülün oluşumunda ve gelişiminde Yılmaz hocanın önerisi oldu. Onun bir 
tane yapmış olduğu modül vardı. Daha sonra o revize edilerek bu hale geldi. Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde onun modülü kullanıldı. Daha sonra revize edilerek 
Moda’da da bu son kapalı hali kullanıldı. 

H: Peki, ilk önce Yıldız Teknik Üniversitesinde mi kurdunuz? Yoksa… 

B:Đlk önce Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kurduk. Daha önce Maltepe’de denedik. 
Maltepe ramazan şenliklerinde denedik. 

H: Peki üniversiteden izin alma sürecinde bir problem yaşadınız mı? Bunun 
prosedürü nedir? 

B: Ben vakıfla bağlantıyı kurdum. Vakıf bunu kabul etti. Okulda özel kantinler var. 
Vakıf kantini de Yıldız Vakfı’nın. Vakıf crepev için “gel burada kurabilirsin ve bize 
de değişiklik olur çünkü hiçbir şey yok vakıf da her şey ucuz olduğu için”.dedi. Beş 
ay sonra rektörlük ve vakıfla anlaşmazlık oldu.  

H: Peki Sağlık Bakanlığı’ndan bir onayınız var mı? Çünkü yiyecek satıyorsunuz. 

B: Ben krepi ekstra bir yerde satmıyordum. Yani kantin bünyesinde satıyorum.  

H: Kantinin öyle bir izni var zaten. 

B: Evet. Vakfın himayesindeydim ondan bağımsız bir şey değildi.  

H: Peki Moda nasıldı? 

B: Orada da tekel bayiinin himayesindeydim. 

H: Her yerde bir ortak, aslında buldun her yerde birini, yani himayesine girecek ortak 
değil de. 

B: Tabii canım.Başka türlü standı konumlandıramıyorsun. Đstanbul’da standı 
konumlandırma imkânım olsaydı ben zaten tek başına yapmak istiyordum. Yani 
işletme gibi yapmak istiyordum ama bunu konumlandırma sıkıntısı olduğu için 
yapamadım. 

H: Söylediğin çiçekçi örneğinde bir konumlandırma yarattılar. Kendiniz için belki bir 
konumlandırma yaratmanız gerekiyor o noktada, değil mi? 

B: Yok yaratamıyorsun. Şimdi işte metrolarda kiralamaya başladılar.  

H: Evet kahve dünyası var değil mi? 

B: Bir de başka bir marka daha başladı. Crepev mesela böyle bir stant olarak oralarda 
uygun olabilir. Ama mesela krep değil başka bir ürün. Şimdi öyle değerlendiriyorum. 

H. Krep biraz yenilecek, yemekle metroya girilemez belki. 

B: Yani böyle daha “fastfood” daha hızlı tüketilebilir ekmek arası tarzı şeyler. Gerçi 
kara tren orada satıyor başka bir marka da orada çıktı. Ama yine de alternatif olabilir. 
Stant çok ilgi çekici olduğu için orada onun bir artı puanı olabilir. Metrolar o açıdan 
uygun.  

H: Moda’da crepev işini neden bıraktınız?  

B: Orada da beş tane restoran ve bir tane apartman sakini beni şikâyet etti. 

H: Şikâyette bulundu. Restoran rakipsin tabii ki. 

B: Tabii benim önümdeki kuyruklar böyle onların işyerlerinin önüne geçiyordu.  



111 

H: Đşte rekabetten bahsettik. Hani bir yerde rekabet çoksa ve Türkiye’yse durum 
biraz değişiyor. 

B: Bu işleri yapmış olmaktan çok mutluyum. Özellikle crepev konusunda çok 
mutluyum. Çünkü ben ĐTÜ’de stant açacaktım. Böyle mini dounutla alakalı. Bir tane 
kocaman bir makine var içine 20 kilo yağ koyarak onu kızartıyorsun falan. Böyle 
başkalarının abuk subuk bulacağı şeylere bile tamam ben yapacağım diyebiliyordum. 
Bana şöyle diyorlardı:  Utanmadan orada nasıl stant açacaksın? Tamam mı? Benim 
için hiç fark etmez. Ama bunun yanında bir çekingenlik hep vardı. Bir yandan 
kafanda oluyor bir yandan bir taraf seni böyle değerlendiriyor. Ben o stantları 
açtıktan sonra o kadar rahatladım ki. Benim için hiç fark etmez. Şuan züğürt ağa 
modanda gezinebilirim her yerde gerçekten. En son taksimde bir yer var. Hala’yı 
biliyor musun? 

H: Hala. Biliyorum. 

B: Çiçek Pasajı’nın yanında. 

H. Biliyorum. 

B: Onun bir yeri vardı. Sahibiyle görüştüm oranın. Adamla görüştüm ama adam 
şöyle bir şey yaptı. Dört metrekarelik yer için 12.000 lira gibi bir kira söyledi. Sonra 
5000 lira olur ama senin karından da %50 alırım gibi bir şeyler daha ekledi. Hani o 
kadar belirsiz ki. O yüzden bu crepev döneminde de hep aslında şöyle düşündüm: 
Ben böyle iyi bir iş yaparsam, o aydınlatma döneminde de öyleydi, bu iyi bir yer 
bulur. Şuan öyle bir inancım yok açıkçası. 

H: Stant biraz zorlayıcı belki. 

B: Evet. Stant zorlayıcı oldu. 

H: Ama işi yapan da stant aslında.Tasarım stant tasarımı. Konsept standa bağlı 
kaldığı için. 

B:Birbirini kilitledi.  

H:Aslında hem iyi hem kötü. Ama şartlar uygun olsa kötü değil. Kötü tarafını 
minimize edebiliyoruz, değil mi? Ama dükkân olsa crepev olmayacak zaten. 

B: Dediğim gibi çiçekçilere 15-20-30 tane istedikleri yere stant açabiliyorlar. Bence 
çok kötü oldu o çiçekler. 

H: Dragonsden’e de katıldınız. O süreç nasıl işledi?  

B: Benim için en zor aşaması iş planını hazırlamak oldu. Mali finansal tablolar 
vesaire. Orda da planları hep danışarak kurmaya çalıştım. Zaten programı izlediysen 
de en zayıf olduğum nokta finansal kısımda özellikle. Çünkü çok hâkim olmadığım 
bir konu ve tek başıma olduğum için de benim tespit etmem gereken bir durum oldu. 
Oraya bu katalogla başvurdum. Mali tabloyla vesaire bayağı bir hazırlıklı gittim. Çok 
fazla hazırlıklı giden yok zaten oraya. Çok fazla elini kolunu sallayıp vardı. 
Organizasyon da çok fazla önemsemiyor oraya kapsamlı gitmeyi. O anlamda benim 
için iyi bir deneyim oldu açıkçası. Yaptıkları eleştirileri de yerinde buluyorum. 

H: Peki kendi işinizi kurma hayaliniz var mıydı?  

B: Kendi işimi kurma hayalim… 
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H: Bu konuyu daha önce işinizi kurmadan önce düşündünüz mü? Herhangi bir 
problem tespit ettiğinizde ya da tasarım okurken şu iş kurulur, öyle bir hayal ya da 
kafanızda bir fikir var mıydı? 

B: Bunu çok planlı düşünmedim. Yani kendi işimi kursam diye bir şey olabilir ama 
kurmalıyım bunun için bu seneler bunları yapacağım şeklinde değil.Ama ben bir 
yerde memur olarak çalışamam fikri hep vardı. Ben küçüklüğümden beri rutin olan 
olaylara tahammül edemiyorum. Öyle bir sıkıntım var aslında. 

H: Kendi işinize başlamaktaki nedenleriniz ve sizi motive eden unsurlar nelerdir? 

B: Crepev'e başlama sebebim kendi işimi kurmalıyım çünkü kendi işimi kurarak 
kendimi daha iyi ifade ederim fikrinden çok ben tasarımcı olarak kendime bir yer 
bulamıyorum bir yerde kendimi ifade edemiyorum ne yapmalıyım acaba deyip, böyle 
bir noktadan çıkış aramaktı. O yüzden planlı programlı tercih edilen, alternatifler 
arasından seçilenlerden ziyade bunu yapmalıyım bunu denemeliyim bunu 
denemeden geçmemeliyim idi.  

H: Çevrenizde arkadaşlarınız arasında veya ailenizde girişimci var mı varsa bu 
crepev süresince katkıları ne şekilde oldu? 

B: Yok. 

H. Aileniz genel anlamda memur olduğu için ve çok da desteklemediler belki başta 
sizi. 

B: Başta değil yani genelinde desteklemediler. Onlar krepçi oluyormuşum gibi 
algıladılar. Hâlbuki ben tamam krepçiyim, krepçi de olabilirim.  

H: Ama şöyle bakıyorlar belki: Tasarım okudun niye krep yapıyorsun? Aşçılık 
okuluna gitseydin tamam ama orada bir konsept yaratıyorsun aslında. 

B:  Ama orada şunu anlatamıyorum mesela: Ben o tüm süreçleri okuldan gördüm. Bu 
okulu bana iyi anlamda verdiği bir şey. Ben bütün süreçlerini kendim yaşamalıyım. 
Eğer bu iş devam ediyor olsaydı ben o işi başında olsaydım ya da birine bu işi 
devrediyor satıyor olsaydım her şeyini bilerek yapardım. Ben orada mali anlamda 
çok farkında değilim. Ama iş anlamında işe hâkimim. Çünkü bütün aşamalarını 
birebir yaşadım mal almayı da yaşadım,  işte ürünü hazırlamasını, müşteriyle birebir 
diyalog tepkiler nedir hangi malzemeler daha iyidir. Tasarım sürecini de imalatı da 
birebir yaşadım. O yüzden krep yapıyor olmak sadece krepçi olmak değil ya da bir 
işin sadece imalat kısmında çalışıyor olmak sadece imalatçı olmak değil. Zaten her 
hangi bir işi yaparken her bir aşamasını öğrenebilmek için onun mutfağına girmek 
gerekiyor. Paşabahçe’de çalışırken benden projeyi isterlerken ben tuvalette şişeleri 
yıkıyordum, şişeleri kendim topluyordum. Paşabahçe tedarikçiyle çalışıyor. Ben 
tedarikçiye gittiğimde birebir ustayla çalışıyordum. Ustanın yanına oturuyordum. 
Usta bu nasıl yapılıyor diye sorarım ve bana anlatırlar. Çünkü ben imalatta çalışan 
insanların diyalogunu da seviyorum. Bir de imalatı da seviyorum hem malzemeyi 
hem de malzemeyle neler yapılabileceğini değerlendirebiliyorsun. Bu okuldan gelen 
bir alışkanlıktır aslında. Beko’da staj yaparken orada Marmara Üniversitesi mezunu 
bir endüstriyel tasarımcı vardı. O bunu bir engel olarak anlatıyordu. Bu bir ikilemdir. 
Emin değilim hangisinin daha doğru olduğuna. Bizim okuldan mezun biri stajyer 
olarak geldiğinde hemen istiyor ki imalata ineyim. Hâlbuki sizin burada imalattan 
bağımsız düşünmeniz lazım. Ben kendimde de görüyorum bunu. Sanırım ĐTÜ’nün 
vermiş olduğu bir alışkanlık bu. Ben de direkt ustalarla konuşurum.  Bu nasıl olabilir 
alternatifi nasıl olabilir şöyle yapsak nasıl olur vesaire. Bu kurumsal bir yapı 
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içerisinde çok tasvip edilen bir davranış sistemi değil. Tasarımcı olsan bile yine bir 
şeyin altında onun çizdiği sınırlar içerisinde davranman gerekiyor. Tedarikçi gelirse 
müdüre söyleyecek müdür sana şunu çiz diyecek. Ben tedarikçiye soruyordum siz 
neye göre tasarım yapıyorsunuz. Usta yapıyor diyordu. Yani usta kafasına göre 
davranıyor. Yani birebir her aşamasında bulunmak gerçekten işe hâkim olma 
açısından anlamında faydalı. Ama Türkiye’de işe tutarlı bir şekilde devam etmek 
istiyorsan riskli. 

H: Zaten tasarımcı iyi bir fikir çıkarıyorsa, tasarlıyorsa bir de üretime hâkimse geriye 
sadece pazarlaması ve satması kalıyor girişimci olmak için değil mi? Girişimci de 
bunları yapıyor. 

B: Evet, Pazar gerekiyor. Yeni pazar yaratması gerekiyor. 

H: Girişimcilikle ilgili eğitim aldınız mı? Yani bu kitap okumak da olabilir, seminere 
ya da kursa katılmak da olabilir.  

B: Yok almadım. Ama sonra işte Crepev’den sonra Dragonsden’den önce biraz 
araştırmaya başladım. AB fonlarını araştırmaya başladım. Ama girişimcilik şöyle 
olur böyle olur gibi bir eğitim almadım. 

H: Pazarlama ile ilgili? 

B: Pazarlamayla da ilgili almadım. Pazarlama yönümü zayıf hissediyorum işte o 
yüzden. Belki de diyorum okulda da o eksikti. Şimdi geriye dönüp baktığımda 
projenin tıkanması noktalarında hep pazarlamayla ilgili bir sıkıntı oluyor. Pazar 
oluşturamamak ya da pazara uygun ürün koymamak sıkıntısı oluyor. Đkisini 
buluşturamamak. Üretimle ilgili hiç sıkıntı yaşamadım.  

H: Yaşamadınız mı? 

B:Yok üretime dönük yaşamadım. Hep pazarlamayla ilgili bir sorun oldu. Tıkanma o 
noktada oldu. 

H: Başarısından bahsedebilir miyiz ĐTÜ’nün üretim açısından o zaman? 

B: Üretim olarak evet başarılı bence. Ama pazarlamayla ilgili pazara dönük… 

H: Tüketici ihtiyaçlarını belirlemek. 

B: Evet. Ona dönük bende çok zayıf yani onu hissediyorum şimdi yavaş yavaş. Onun 
zayıflığını hissedip onu geliştirme çabası içerisindeyim. Çünkü asıl önemli olan 
pazar ihtiyacı.  

H: Peki girişimcilik sürecinde karşılaştığınız zorluklar oldu mu?  

B: Oldu. 

H: Neler? 

B: Geleneksel bakış açısı ilk etapta sıkıntı oldu. 

H:Geleneksel bakış açısı derken neyi kastediyorsunuz? 

B:Benim çevremde istikrarlı bir iş beklentisi var diyebilirim.  

H: Risk almak gerekiyor değil mi? 

B: Evet. Riske karşı büyük bir tepki var.  O bende çok sıkıntı yarattı. Destek olsalar 
bile ki destek oldular, maddi anlamda da ailem bana destek oldu, ama o destek olsa 
bile yine sıkıntı yaratıyor. Çünkü biliyorsun ki içten içe düşünüyorlar ne olacak bu 
kızın hali diye. 
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H: Kötü bir şeyler yapıyormuş gibi… 

B: Evet. Destek oluyorlar ama bir yandan da böyle evham içerisindeler. O bana 
yansıyor. Đkincisi Türkiye koşulları çok sıkıntılı oluyor.  Bürokratik sistem olmaması 
özellikle bir sorun oluyor. Đş sistemine göre değil başka ilişkilere göre yürüyor 
olması. Bir de işte benim pazara uygun ürün bulmak, ürünle pazarı kesiştirmek 
noktasındaki sıkıntım.  Yani kendi bireysel yetersizliğim diyeyim. Kendimi o konuda 
yetersiz buluyorum. Çünkü asıl iş o noktadan başlıyor. Onu fark edebiliyorum. O 
noktadan başlayıp diğer o detaylar o noktadan sonra çözülmesi gerekiyor. Üretim de 
buna dâhil olmak üzere önce piyasanın ihtiyacını iyi saptamak gerekiyor.  

H: Peki girişimciliği tanımlamanız gerekse nasıl tanımlarsınız? Size göre girişimcilik 
nedir? Ne yapmaktır? Nasıl yapmaktır? 

B: Girişimcilikten ilk aklıma gelen şekillendirme gücüne sahip olmak. Tabii böyle 
bir şey imkânsız kendini %100 şekillendirme değil de kişinin dışarıya dönük daha 
etkin olması gibi düşünüyorum ben. Yani yönlendirici konumda olmasıdır.  

H: Peki başarılı bir girişimci olmak için hangi özellikler gerekli sizce? Girişimci 
hangi özelliklere sahip olmalı? 

B: Đletişim ilk başta. Hiçbir şey sormaktan çekinmemek gerekiyor bilgi almak 
açısından. Yetersiz olduğun noktalarda daha yetki kişilere danışmaktan, doğru 
kişilere ulaşmak açısından birilerinin kapısını çalmaktan çekinmemek gerekiyor. 
Birincisi bu.  Bir de azimli, olmak da çok önemli. Tabi kör bir inat değil de azim 
gerekli. Kendine güven diyeceğim. O zaten olması gereken bir şey.  

H: Tasarım eğitiminiz girişimci olmanızda etkili oldu mu? Olduysa nasıl? Hangi 
noktasında? 

B: Tasarım eğitiminin girişimcilikte etkili olmuş olması lazım. 

H: Geneline bakarsak… 

B: Öncelikle yenilikçilik yönü çok etkili oldu.  

H: Peki tasarım eğitiminiz sırasında aldığınız derslerin size girişimcilik yolunda 
yarar sağladığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu derslerden örnek verebilir 
misiniz? Ders bazında bir değerlendirme yaparsak? 

B:Đmalat kısmı yani KOBĐ’lerle olan iletişimin güçlü olduğu piyasayla iletişim 
içerisinde olduğumuz dersler faydalı oldu diye düşünüyorum ben. Özellikle 
KOBĐ'lerle birebir çalışmalar. Onun dışında… 

H: Peki KOBĐ'lerle sadece bitirme projesinde çalışılmıyor değil mi? Arada da 
çalışılıyor mu? 

B: Tabii tabii. Sadece bitirme değil biz KOBĐ'lerle birebir çalışmalar değil de imalat 
ve günlük piyasayı gördüğümüz projeler de yaptık. 

H: Geziler yaptınız mı? 

B: Evet. Geziler, projeler, onlar çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Đşte keşke 
pazarlamaya dönük de bu şekilde projeler olsa yani pazarlamayla ilgili. Belki tasarım 
danışmanlığı firmaları olabilir, reklam şirketleri olabilir. Yani ürünün piyasadaki 
ihtiyacının belirlenmesi aşamasındaki çalışan firmalarla da görüşebilsek ve onların 
vizyonunu alabilseydik daha faydalı olabilirdi diye düşünüyorum. Girişimciliğe 
katkısı şu anlamda hani iletişim kurmayı öğreniyorsunuz neyin nerede olduğunu 
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öğreniyorsunuz ve bu bir hâkimiyet kendine güven duygusu yaratıyor. O açıdan 
faydası oldu diyebilirim. 

H: Đş kurma deneyiminizde aldığınız eğitimin katkısı olduğunu düşündüğünüz konu, 
konular nelerdir?  

B:Proje temelli bakmayı sağladı açıkçası. Yani az önce söylediğim gibi insanlar krep 
yapmak olarak bakarken siz bunu yine tasarım yapmak olarak değerlendiriyorsunuz. 
Onu kimse anlamıyor ama bu vizyonu veren okuldaki eğitim oldu açıkçası. Aynı 
şekilde o Paşabahçe’de staj yaparken de, yani o deneyimi yaşarken şişeleri yıkamak 
olarak görüyorlar ama sen bu sefer bütün o projeyi komple değerlendirdiğin için 
bunun bir parçası olarak değerlendiriyorsun. Sokakta biriyle konuşurken, fotoğraf 
çekerken, birinin evinde kalırken, farklı bir aileyi ziyaret ederken, farklı kültürde 
biriyle tanışırken, sohbet ederken, her aktiviteyi aslında bir tasarım süreci olarak 
değerlendirmeyi öğrendiğimi düşünüyorum. En büyük katkısı bu oldu eğitimimin. 
Çünkü her şey dönüştürülebilir bir şey haline geliyor gözünde, bunu sağlıyor tasarım 
eğitimi. Ürün tasarımı olarak değil ama şunu örnek verebilirim. Cem’in söylediği bir 
sözdü o zaman böyle çok havadaydı da daha sonra daha böyle yerine oturdu. Siz dedi 
yani okul size bir meslek kazandırmıyor bir vizyon kazandırıyor. Yani sen gidip bir 
tır dergisinde çalışsan bile, tırları anlatan bir dergide çalışsan bile, sen ona tasarım 
penceresinden bakacaksın, o pencereden değerlendireceksin. Okul sana bunu verecek 
diyordu. Onun ne demek istediğini anlıyorum. Cem bir iş makinesinin kendi 
içerisinde estetik olduğundan bahsediyordu. Đş makinesi estetiktir güzeldir doğrudur 
çünkü bütünüyle kendi içine odaklanmış bir şekilde durur. Şimdi ben çevremde her 
şeyi değerlendirirken önce şunu fark ediyorum: Gözlem yeteneğim çok fazla, ya da 
arttı ya da gözlem odaklı bakıyorum.  Okuldaki eğitimin de buna çok katkısı 
olduğunu düşünüyorum. Normal yaşarken bile kendini gözlemleyen birine 
dönüşüyorsun ama şimdi mesela krep standında dururken de oraya gelen herkesi 
gözlemliyordum.  Tabii onlar da beni gözlemliyorlar. Böyle baktığında Moda’ya 
gelenleri inceliyorsun, sana gelenleri inceliyorsun, yaş gruplarını inceliyorsun 
tavırlarına bakıyorsun, gelir seviyelerini inceliyorsun, her katmandan insanı 
gözlemleme fırsatın oluyor. Evde oturup tavana bakarsan böyle bir fırsatın yok. 
Benim asıl istediğim şey direkt elime geçecek nakit paradan çok tecrübe edinmek. 
Arkadaşım Handan’ın ablası şey diyor yani siz işte Hatice insanısınız Netice değil ki 
gerçekten doğru bence bu. Ben süreci önemsiyorum. Bu işte okulun kazandırdığı bir 
özellik olabilir. Benim için orada konuştuğum insanların, orada edindiğim 
deneyimin, dediğim gibi Yıldız Teknik’te iktisat öğrencileriyle, bir iktisat 
öğrencisinin o işe bakış açısı, girişime bakış açısı, yani çok fazla malzeme vardı. 
Kafanı dışarıya çevirdiğin zaman acayip bir malzeme var. Ben bunu böyle yavaş 
yavaş idrak ettiğimi düşünüyorum. Tasarımcı olmanın en önemli bana getirisi bu. 
Ben şimdi gönüllük projesine başvurdum diyorum arkadaşlarıma sana ne faydası 
olacak ki diyorlar. Ben burada şimdi “freelance” çalışıyorum tasarım tamam oradan 
devam etmeyi planlıyorum. Burada yeni işler peşinde koşturmaktansa Avrupa 
Gönüllülük Hizmeti’ne gidebilme cesaretim biraz tasarımla alakalı. Çünkü diyorum 
ki ben oraya gittiğimde bir projede çalıştığımda mutlaka benim işimle alakalı bana 
bir faydası olacak. Mesela bu Crepev’de çok para kazanmadım. Mesela daha yüklü 
bir para yatırıp bir yerin bayiliğini alsaydım şuan iyi bir gelirim olabilirdi. Ama 
nakitten çok malzeme ve çıkardığım gözlemler çok daha değerli. Ben eğer Portekiz’e 
gidersem, orada yaşayacağım deneyim, farklı kültürde bakış açısı, bana çok fazla şey 
katacak diye düşünüyorum. Đtalyada’da aynı şeyi yaşadım. 

H: Girişimcilik konusu okulda aldığınız herhangi bir derste işlendi mi?  
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B. Yok. Hiç hatırlamıyorum. Tam tersi şöyle bir yönlendirme oldu: Siz KOBĐ'lerde 
çalışacaksınız. Yüzde sekseniniz KOBĐ'lerde çalışacaksınız. Bu zaten eğitimde 
öngörülen bir durumdur.  Hani bağımsız çalışacaksınız, “freelance” çalışacaksınız 
bunlar alternatif olarak sunulmadı. Bize okulda sizin bireysel gücünüz var siz hani 
imalatı yönlendirebilirsiniz, siz pazarı yönlendirebilirsiniz vizyonu verilmedi 
maalesef. Öyle bir şey yok. 

H: Belki bu da Türkiye’deki tasarımcının şuan ki konumuyla ilgilidir. 

B: Olabilir. 

H: Peki tasarımcı olarak hangi özelliğinizin özelliklerinizin size girişimcilik yönünde 
yarar sağladığını düşünüyorsunuz?  

B:Gözlem yeteneği, yenilikçiliği, iletişim gücü. Sonuç odaklılığı hep kaçırıyorum 
farkındaysanız. Sonuç odaklı olması lazımdır girişimcinin. Bu bir sorun.  

H:Tasarımcının girişimci olmasıyla alakalı olarak, geliştirmeniz gereken bir 
özelliğinizin olduğunu düşünüyor musunuz?  

B: Sonuç odaklılık. Tasarım eğitimi süreç odaklı daha çok. Düşünürsen projelerde 
bile süreç ne kadar önemlidir. Süreci kaçırırsan sonucuna değer verilmez. 

H: Ama sonuçta belki neye ulaşacağımızdan hiç bahsetmeyince ona ulaşmak daha mı 
güç oluyor? 

B:Yok. Mesela süreçte hocalara göstermeden projeyi yürüttüğümüzü varsayarsak iyi 
bir not alma ihtimalimiz çok yok. Not üzerinden söylemiyorum sadece mesela 
öğrenci olarak düşünürsen sürecin ön planda olduğu hissiyle eğitim alıyorsun çünkü 
hocalarla beraber bir projeyi adım adım götürmemiz lazım. Sen hocalardan bağımsız 
olarak son üç gün o projeyi çıkartırsan sana kimse itibar etmez. Gerçek hayatta 
süreçten ziyade sonuç odaklı olmak lazımdır. Ama tasarımcı süreç odaklı insan 
haline geliyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tam olarak bilmiyorum. Yani bence 
bu iyi hala iyi bir şeydir. Ben hala süreç insanıyım. Hayatı da öyle süreç olarak 
görüyorum. Sonuç olarak gördüğün zaman zaten elde ediyorsun ve ondan sonra elde 
ettiğin şeyin özelliği de geçiyor. Bir sonraki hedefe kilitleniyorsun. Süreci 
kaçırıyorsun. Ben süreçten yanayım.  

H: Tasarım eğitimin sizde girişimcilik sürecinde eksik kaldığı yön veya yönler 
nelerdi? Mesela bir girişimciliğe değinmek ya da belki bir girişimcilik dersi olsa 
nasıl olurdu pazarlamanın yanında ya da pazarlamanın içinde? Biraz vizyon 
kazandırır mıydı kendi işini kurmak isteyen tasarım öğrencilerine? 

B: Bence mutlaka olmalı. Tasarımcı sadece fonksiyonel eleman değil şekil veren 
kişidir yönlendiren kişidir. Bunu hissettireceklerse olmalı. Hem piyasayı hem de 
imalatı şekillendiren kişidir. Aslında tasarımcının kilit nokta olduğunu düşündürecek 
bir ders lazım. Pazarlama dersleri de çok teorikti bizde. Madem imalatta olabiliyor 
böyle bir şey bir aktiflik pazarlama bölümünde de olmalı bence. Tasarımcı firmalarla 
daha fazla iletişim halinde olmalı, ortak projeler üretmeli diye düşünüyorum.  

H: Gelecekte kendinizi bu işletmeyle beraber nerede görmek istiyorsunuz? Crepev’le 
ilgili gelecek projeleriniz nedir?  Çevredeki rekabet koşulları nedeniyle belki biraz 
sekteye uğradı. Bunu ilerisi için değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Ya da ne 
olabilir, şartlar daha uygun olduğunda? 

B: Evet ben öyle düşünüyorum yani şartların daha uygun olduğunda değerlendirmeyi 
düşünüyorum ama bu kadar katı değilim. Ürün olarak da biraz daha çeşitlendirme 
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olmasını düşünüyorum. Dediğim gibi piyasa ihtiyacına göre. Ama ben projeye 
odaklanıp proje bazlı çalışmaya devam edip o uygun koşulu biraz maddi anlamda 
kendim yaratmak ve çevreyi de kendim oluşturmak istiyorum. Crepev’i bir yere bağlı 
açtım. O tarz bir şey istemiyorum. Belki bu stant olmayacak, başka bir şey olacak. 
Ama ben şimdi bunu referans göstererek başladığım o proje bazlı işe bir süre devam 
etmek istiyorum yani başka projeler şekillendirmek istiyorum. O konuda iyi 
olduğumu düşündüğüm için o konuda çalışmak beni mutlu ediyor. 

H: Peki hala devam etmek ister misin? Mesela Crepev haricinde de aklına parlak bir 
fikir geldiğinde bunu hayata geçirir misin? 

B: Durmadan geliyor. 

H: Đş planına dönüştürmeyi düşünüyor musun?  

B: Sürekli kafama abuk subuk şeyler geliyor. Arkadaşlarıma aklıma şöyle bir şey 
geldi, alan adını alayım mı diye soruyorum. Çünkü şöyle bir şey gelmiyor yan nasıl 
diyeyim? Alphan Manas kendi programında söylemişti DragonsDen’de önemli olan 
piyasanın zayıf noktasını bulmak, geliştirebileceğin ve önder olabileceğin noktayı 
bulmak. O zaman başarılı olma şansın var. Benim aklıma gelen fikirlerse gerçekten 
absürt şeyler oluyor.  

H: Şimdi bunların ışığında girişimci olmak isteyen yeni endüstri ürünleri tasarımı 
bölümü mezunlarına neler önerirsiniz? 

B: Gidebiliyorlarsa Türkiye’den gitsinler kesinlikle. Kötümser oldu biliyorum ama 
sistem yok burada. Sistemin olmadığı yerde de orman kanunları var. Burada da böyle 
yaratıcı bakış açısı vesaire çok işe yaramıyor diye düşünüyorum.  

H: Kendilerini belki ne konuda geliştirmeleri gerektiğini önerirsiniz? Ya da ne 
yapsınlar okul haricinde? Hani tasarım eğitiminin yanına ne koysunlar? 

B: Ben olsam ne yapardım? Bana en faydalı olan şey şuana kadar ne oldu? Yılmaz 
Hoca’nın yanında çalışmak olduğuna göre iyi bir tasarım ofisinde stajyerlik yapmak 
herhalde. Stajyerlik yurtdışında olabilirse yurtdışında yapmak daha iyi olabilir. 

H: Belki de alanında iyi birinin yanında çalışmak olabilir. 

B: Evet.  

H: Tecrübe edinmek. 

B: Bence tecrübe çok önemli. Bunun okulda olabileceğine inanmadığıma göre 
mutlaka birinin yanında çalışması gerekiyor. 
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EK C.2: Özgül Dalkılıç Görüşme Dökümü 

 

Görüşmenin ilk 5 dakikası kayıt sırasındaki bir problem nedeniyle silinmiştir. Bu 5 
dakikalık kısım için analizler sırasında alınan notlardan yararlanılmıştır.  

 

Handan Temeltaş: Çevrenizde arkadaşlarınız arasında ya da ailenizde girişimci var 
mı? Varsa size bu süreçte katkıları oldu mu?  

Özgül Dalkılıç: Var. Ailemin, babamın özellikle, her zaman katkıları oldu. Her 
zaman arkamda oldular destek verdiler bana. Endüstriyel tasarımcı arkadaşlarım 
arasından bana destek verenler oldu. 

H: Girişimcilikle ilgili kendinizi eğitim anlamında geliştirdiniz mi? Kitap okumak, 
seminer ya da kursa katılmak olabilir. 

Ö: Hayat beni çok geliştirdi. Girişimcilik konusunda kitap okumaktan çok haz 
duymasam da okuma ihtiyacı hissediyorum.  O yüzden okuyorum ama birinci 
ihtiyacım değil diye düşünüyorum. 

H: Girişimcilik sürecinde karşılaştığınız zorluklar oldu mu?  

Ö: Çok oldu. 

H: Bu biraz uzun bir soru ama hepsini dinlesek güzel olur. 

Ö: Şimdi bir yandan çok kolay bir yandan çok zor aslında. Ben çok zor kelimesini 
çok kullanan bir insan değilim. Ama bir kere kadın olmandan dolayı bir yandan bazı 
konularda daha rahatsın ama bazı konularda da dezavantajın var. Bir de endüstriyel 
tasarım Türkiye'nin ekonomisinin doğru olarak gelişmediğinden dolayı çok da fazla 
bir AR-GE çalışması yok, vakalar yok o yüzden de şirketlerin bunu kabul etmesi 
daha yeni yeni oluyor.  Fakat yeni olduğu için de yeni mezunların bu konuda şansı 
var. Az mezun da verildiği için müşterilerin çok da fazla seçenekleri olmadığı zaman 
seni buluyorlar. Eğer yaptığın işte de iyiysen zaten devam ediyorsun. Çok kurumsal 
firmalarla çalışmak keyiflidir. Bunlar daha çok maalesef yabancı ortaklı firmalar 
oluyor. Mesela Faber Castell’le iş yaptığımızda işler çok güzel tıkırında ilerledi. 
Fakat daha küçük firmalarla, KOBĐ’lerle çalıştığın zaman işler çok daha fazla sarpa 
sarıyor ve hızlı yol alamıyorsun. Bunun Türkiye’nin ekonomisinin yeterince 
gelişmediğinden olduğunu düşünüyorum. 

H: Peki belki daha özele indiğimizde ne tür zorluklarla karşılaştığınızı 
söyleyebilirsiniz?  

Ö: Müşteri ile ilgili zorluklar var aslında. 

H: Müşteri bulmak konusunda mı bulduktan sonraki iletişim konusunda mı zorluk 
yaşadınız? 

Ö: Müşteri bulduktan sonra zorluk yaşıyorum genellikle. Eğer işini doğru yaptıysan 
çok rahat müşteri buluyorsun. Zaten müşteri seni buluyor işini iyi yaparsan. Fakat 
dediğim gibi küçük ve bu işi bilmeyen bir firmaya çalıştığın zaman tasarımı herkes 
yapabilir şeklinde bir düşüncesi varsa o zaman zaten iş sarpa sarıyor. Đşi ya 
bırakıyorsun ya da işverene tavır alıyorsun. Dediğim gibi kurumsal bir firmaysa işler 
çok daha hızlı ilerliyor. 

H: Girişimciliği nasıl tanımlarsınız?  
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Ö: Girişimcilik bence risk almak. Risk almak diye düşünüyorum. O yüzden herkes 
girişimci olamıyor. Bir de dediğim gibi bence o kişinin girişimci olması için genel 
ruh halinde olması gerekiyor. Yani zorla birilerinin girişimci olması beklenemez diye 
düşünüyorum. Bir yerden ortak bir şekilde destek alabilir işletmeci olabilir. Özellikle 
endüstriyel tasarımcı girişimciler var ve bir işletme ortakları var. Đşletmeci çok 
önemlidir. Biz tabiî ki kıyısından köşesinden işletmeyi görüyoruz. Fakat tasarımcı 
çok da işletmeyle kafa yormadan sadece tasarım yapabilirse ve yönetirse daha iyi 
olur. Girişimci tasarımcı o yüzden her ikisini de yapmak durumunda.  

H: Peki sizce başarılı bir girişimci olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? 

Ö: Çok girişken olması ve kendini doğru ifade etmesi gerekiyor. Yaptığı işi çok 
doğru tanımlaması gerekiyor. Onu çok iyi örnekleriyle vakalarla anlatması gerekiyor. 
Tasarımcının işini çok iyi tanıtması lazım, ağzı çok iyi laf yapması lazımdır.  Bence 
girişimci her şeyden biraz anlamalı. Tabiî ki risk almayı göze almalı, cesur olmalı. 

H: Peki tasarım eğitimi sırasında bu bahsettiğiniz her şeyden biraz bilme, anlama 
kısmı sizce veriliyor mu?  

Ö: Veriliyor. Zaten üniversite öğrencisine yol gösterir sonrasında devamını çok da 
veremezsiniz. Bunu öğrenci kendisi yapması gerekiyor. Bunu okulda bunu çok iyi 
yaptıklarını düşünüyorum. Tabii öğrenci bunu doğru algılayıp da ne yapması 
gerektiğini bulmalı. Sana bir yol çizilmiyor aslında nasıl yollar çizebileceğin 
gösteriliyor. Sonra sen yolunu çizip devam ediyorsun. Çizebilirsen eğer bunun iyi bir 
şekilde yapıldığını düşünüyorum.  

H: Tasarım eğitiminiz girişimci olmanızda etkili oldu mu? Olduysa nasıl?  

Ö: Zaten benim kafamda iş kurmak olduğu için tasarım eğitimi benim girişimci 
olmamda çok da etkili olmadı. Eğitimde çok da fazla teşvik olmadı. Bir insanın kendi 
içinde girişimcilik olunca ona göre yönlendiriyor kendisini, ona göre devam ediyor. 

H: Tasarım eğitiminiz sırasında aldığınız derslerin size girişimcilik yolunda yarar 
sağladığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu derslerden örnek verebilir 
misiniz? 

Ö: En çok faydası olan ders tabiî ki projelerdir ve jürilerdir. Jürilerin çok faydası 
olduğunu düşünüyorum. Jüride sana ne kadar yükleniyorlarsa daha sonra sana o 
kadar iyi geri dönüyor. Çünkü müşteri de aynı şekilde en kötüsünü düşünüp tüm 
detaylarıyla yaptığın işi sorguluyor. Yani jüri sırasında bir pratik yapmış oluyorsun. 
Sonra hemen çok çünkü jüride alışmışsın o duruma. O yüzden ben en çok o konuda 
zorlamalarından dolayı teşekkür ediyorum hepsine. 

H: Girişimcilik konusu okulda aldığınız herhangi bir derste işlendi mi? 

Ö: Hiç hatırlamıyorum maalesef. Sadece tasarım pratiği dersi vardı. O da girişimcilik 
konusu değil. Ali Bekova’nın mezun olmuş kişilerin hayatta neler yaptığıyla alakalı 
olarak yürüttüğü bir dersti. Zaten mezunların on tanesi geldiyse bunların 5-6 tanesi 
endüstriyel tasarım yapmıyordu.  2-3 tanesi yapıyordu sadece. Onu hatırlıyorum 
girişimcilikle ilgili. Demek ki arttırılmalı diye düşünüyorum girişimcilikle ilgili 
çalışmalar. Bence özellikle işletmeyle ilgili dersler arttırılmalı. 

H: Peki pazarlama dersi faydalı mıydı? 

Ö: Evet, pazarlama dersi faydalıydı. 

H: Peki tasarımcı olarak hangi özelliğinizin ya da özelliklerinizin size girişimcilik 
yönünde yarar sağladığını düşünüyorsunuz? 
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Ö: Zaten girişken olmam en büyük özelliğim. Ben tasarımcıyım. Keyifle yapıyorum 
işimi. Fakat ben tasarımı çok güzel anlatırım, ifade ederim. Çok da fazla doküman 
hazırlamasam da ya da karşımdaki kafasında çok da bir şey oluşturmasa da ben bunu 
ona hayal ettiririm. Böyle bir yönüm var. Zaten girişken ve rahat olman gerekiyor. 
Rahatlık çok önemli girişimcilikte. Sonrasında ben ürün tasarlarken zaten o tasarımın 
nasıl satılacağını da düşünüyordum. Tasarımcı bunu düşünmeyebilir. 

H: Ama proje derslerinde biraz bu bakış açısını veriyorlar değil mi? 

Ö: Veriliyor, evet. Bu açıdan çok iyi proje dersleri. Tasarımcının hedef kitlesi 
kullanıcıdır. Kullanıcıyı düşünür. Sonrasında tasarlar. Sonrasında da bunun teknik 
özelliklerini ortaya çıkartır, malzemesini ortaya çıkartır, formunu çıkartır ve ortaya 
bir ürün çıkar. Bütün bu ürün tasarladıktan sonra da bütün bu süreçleri takip eder, 
kontrolünü yapar ve en sonunda ürünü çıkartır. Sonra bunu bir firma satın alır ya da 
bir firma için zaten tasarlamıştır. Firma da bundan sonra çok da fazla 
ilgilenmeyebilir. Ben bir ürünü tasarlarken ürün nasıl satılacak, insanların ilgisini 
nasıl çekecek, ne yapmak gerekiyor gibi konuları da düşünüyordum.  

H: Peki tasarımcı olarak girişimcilik konusuyla ilgili olarak geliştirmeniz gereken bir 
özelliğiniz olduğunu düşünüyor musunuz? 

Ö: Her zaman bütün özelliklerimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum.  

H: Peki Cox Design’la ilgili gelecekte ne yapmayı planlıyorsunuz?  

Ö: Şimdi bu tasarım firması. Daha sonra bir şekilde hayalimi gerçekleştiriceksem 
reklam firması açarım zaten. O yüzden kapatmayı planlıyorum bu sene ama Cox 
olmaz başka birşey olur ya da bilmiyorum.  

H: Girişimci olmak isteyen yeni mezunlara/öğrencilere neler önerirsiniz? 

Ö: Đyi olan daima kazanır bunu bilsinler. Yılmasınlar. Bu işte birsürü kolay olmayan 
şey var dedik ama diğer sektörlerde de zorluklar var.  Bizim avantajlarımız var. Eğer 
keyif alıyorsan çok keyifli bana göre. Çok sevmen gerekiyor. Çok sevmiyorlarsa 
şimdiden bıraksınlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

EK C.3: Eylem Albayrak Görüşme Dökümü 

 

Handan Temelraş: Üniversite sırasındaki ve sonrasındaki deneyimleriniz ve neler 
yaptığınızla ilgili bahseder misiniz? 

Eylem Albayrak: Üniversite sırasında sadece staj yaptım. Bir de bitirme projesinde 
bir aydınlatma firmasında bitirme ödevimi yapmıştım. Stajımı da Paşabahçe’de 
yaptım. En böyle bilerek ve isteyerek gittiğim yer de Paşabahçe’dir. 

H: Cama ilginiz var mıydı? 

E: Yok, tabii vardı. Zaten Paşabahçe beni çok etkiledi. Bir de takı dersleri vardı. 
Seçmeli bir ders ama. O çok ilgimi çekiyordu. Üniversiteden sonra da bir kuyumcu 
firmasında staj gibi bir dönemim oldu. Bir süre sonra zaten kalıp üretimine başladım. 
Sonra birkaç yerde çalışıp kötü deneyimler edindikten sonra kendi işimi açtım. 

H: Kötü deneyimler neleri içeriyor onları da sorabilir miyim? 

E: En önemlisi herkes işini bilmeden ve de işe hâkim olamadan sana bir şeyler 
öğretmeye çalışıyor. Ne yazık ki Türkiye’de kuyumcu piyasası öyle eğitimli bir 
piyasa değil. O yüzden insanlar seni çok ciddiye almamaya çalışıyorlar, almamak 
istiyorlar. Türkiye’de tasarıma çok önem verilmiyor. Zaten bir her şeyi çalarız. 
Đtalya’dan çalarız, oradan çalarız, buradan çalarız. Gider oradaki fuarlardan aşırıp 
geliriz buraya. Burada aynısını yaparız. Hani bu benim gördüğümle tamamen çelişen 
bir şey. Öyle olduğu zaman da hiçbir yerde uzun süre tutunamıyorsun. Ondan sonra 
böyle 3-4 tane deneyimim oldu. Ondan sonra da olmuyordu, yapamadım. Ondan 
sonra kendi işyerimi bir arkadaşımla beraber açtım ve beraber kalıp üretimi yapmaya 
başladık. Makine aldık çizim yapıyorduk. 

H: Ne kadar sürdü o iş? 

E: 7 sene  

H: Özel değilse neden o işi bıraktığınızı sorabilir miyim? 

E: Tamamen cama olan ilgimden dolayı bıraktım. Bir de aslında çok sıkılmıştım 
söylediğim sebeplerden dolayı. Çok böyle kalıpların dışına çıkamıyorsun. Bir de 
muhatap olduğun insanların hepsi sana karşı aslında. Seni istemiyorlar ama sana da 
muhtaçlar. Öyle de bir durum vardı. Đyi de para kazandım. Parayı da kazandıktan 
sonra böyle bir yer açtım. 

H: Peki üniversite sırasında dersler veya staj haricinde başka bir yerde çalıştınız mı? 

E: Yok, çok çalışmadım. 

H: Mesela hobi olarak ne yaptınız? Yani okul dışında deneyimleriniz neler? Böyle 
ilgilendiğiniz özel bir alan var mıydı? 

E: Öyle kurslara falan gitmedim ama çok eğlendim. Eğlenmek dışında bir şey 
yapmadım üniversitede. 

H: Kurduğunuz iş hakkında bilgi verir misiniz? 

E: Ben burada camla ilgili her şeyi bulundurmaya çalışıyorum. Bazı sanatçıların 
işleri var burada. Hem de biz burada aynı anda üretim yapmaya başladık. Cam 
füzyon tekniği var, üfleme var, üfleme ağırlıkta zaten burada teknik olarak. Ben de 
cam boncuk yapıyorum kendim. Hem de takıları da kendim tasarlıyorum burada. 
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Ondan sonra kumlama tekniği var, kalıpla şekillendirme var. Bunların hepsi burada 
olan teknikler. En ağırlıkta ve üretimde en çok önem verdiğim üfleme tekniği 
şuanda. Atölyeyi de buraya kurduk. Şuanda özellikle toptan satışlarla ve özendirme 
ürünlerle ilgileniyoruz. Hem tasarımını da kendim yapmaya çalışıyorum ürünlerin.  

H: Bir yandan kendiniz üretiyorsunuz bir yandan başka üreticilerden de 
tasarımcılardan da ürün alıyor musunuz? 

E: Tabii tabii alıyoruz.  

H: Peki kaç yılında kurdunuz burayı? 

E: Burayı kuralı bir 8-9 ay oldu. Ama aşağıda yine bir dükkân daha vardı. Atölye 
olarak sadece kendi işlerim vardı. Takı yapıyordum orada.  

H: Peki müşterileriniz kim? Daha doğrusu perakende mi satış yapıyorsunuz toptan 
olarak mı? 

E: Her ikisi de var. Perakende zaten burada var. Perakende olarak buradan gelip 
geçerken yolu düşen insanlar çok fazla oluyor. Bir firmada çalışan, özendirme ürün 
isteyen de var. Şuan yaz sezonu geldiği için tatil yerlerinden çok fazla hediyelik eşya 
isteyen oluyor.  

H: Reklam için ayırdığınız herhangi bir bütçeniz var mı? 

E: Evet. Bir kaç dergiye, gazeteye reklam verdim. Televizyona reklam verdim, 
broşür bastım onları dağıtıyorum. Şimdi katalog yapıyoruz internet sitemiz var. Ama 
daha henüz bir dönüş alamadık hiçbirisinden. Đnternet sitesi yayına geçti.1-2 kutlama 
mesajı aldım. Ondan sonra broşürden pek bir dönüş olmadı. Dergiden de dönüş 
olmadı. Dergiyi görüp geldim diyen hiç çıkmadı ama herhalde bir gün dergiden, 
gazeteden görüp gelen olabilir. 

H: Kendi işinizi kurma hayaliniz var mıydı? 

E: Tabii ki vardı. En başından beri birisinin yanında çalışmak bana göre değil. 

H: Peki bunu çalıştıktan sonra mı anladınız yoksa lise ve üniversite yıllarında kendi 
işimi kurmalıyım diye hiç düşündünüz mü?  

E: Yok, zannetmiyorum.  Ama üniversite sonlarına doğru böyle düşünmüş olabilirim.  

H: Ya da yaşadığınız deneyimlerden dolayı mı böyle düşünüyorsunuz? 

E: Deneyimler çok etkiledi tabii. Hepsi de kötü deneyimlerdi.  

H: Kendi işinize başlamaktaki nedenleriniz ya da sizi motive eden faktörler nelerdi? 

E: Bu az önce bahsettiğim sebepler,  kötü iş deneyimleri diyeyim. Đkincisi de biraz 
girişimci ruhu mu diyeyim bilmiyorum. Öyle bir ruhum olduğuna da çok 
inanmıyorum ama. Kendi işimi kendim yapıp, kendi değerimi kendim belirleyip, 
neyin nasıl olabileceğini kendim planlamak istiyorum. ĐTÜ’de en çok beğendiğim ve 
bana en çok kazandırdığı şey şuydu: Sadece tasarımı yapmıyorsun, ben tasarım 
yaptım deyip bırakmıyorsun. Onun üretim süreci, maliyeti, ondan sonra ergonomisi 
vardı. Her şeyi çözümlemek zorunda kalıyorduk. Bunlar benim birazcık bakış açımı 
da değiştiren etkenler oldu. Bunları yapabiliyorsam neden birisi benim sırtımdan para 
kazansın diye düşünmeye başladım.  

H: Peki çevrenizde arkadaşlarınız arasında ya da ailenizde girişimci var mı? 

E: Ailemin geneli öğretmen.  Hiç destek olmadılar bana bu konuda. Aksine sürekli 
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bir işe gir şeklinde bir öğütle karşılaştım. 

H: Çok da destek vermediklerini söylüyorsunuz. 

E: Bana her konuda destek oldular ama hep bir yere girsen daha iyi olur diye 
belirttiler.  

H: Peki girişimcilikle ilgili kendinizi eğitim alanında hiç geliştirdiniz mi? 
Girişimcilikle ilgili bir seminere ya da kursa katıldınız mı? 

E: Ben ilk işimi kurduğumda zaten benim müşterilerim hazırdı. Potansiyelim vardı. 
O yüzden benim iş için ekstradan bir çaba sarf etmeme gerek kalmadı. Ben sadece 
orada işimi yaptım. 

H: Kalıp konusuyla ilgili olan işten bahsediyorsunuz, değil mi?  

E: Evet. O yüzden orda işletme semineri, işletme eğitimi gibi bir etkinliğe ihtiyaç 
duymadım. Sadece iş geliyordu, ben yapıyordum ve paramı alıyordum. Tasarım, 
çizim yapıyordum sadece.  O konuda bir iyi olman gerekiyordu. Onun dışında ekstra 
bir şey gerekmiyordu. Bu işte aslında böyle bir bilgilenme gerekiyor. Bunun 
eksikliğini hissediyorum. Ama ben tasarım ve diğer konuları yaparım ve onun için 
birisini bulabilirim diye düşünüyorum. 

H: Girişimcilik sürecinde yani bu açtığınız iki işte de karşılaştığınız zorluklar oldu 
mu? Olduysa neler?  

E: Đlk açtığım işte usta çırak ilişkisiyle ilgili biraz bizim uyumsuzluğumuz oldu. 
Çünkü çok teknik bir iş yapıyorduk orada. Ben bilgisayarda çizim yapıyordum.  Çok 
sanal bir şey yapıyordum aslında.  Ama onlar elle tutulur şeylere alışmışlar. Orada 
biraz sorun yaşadık ama sonra onu yavaş yavaş çözmüştük.  Onun dışında orada öyle 
çok bir sıkıntım olmadı. Ama burada da biraz maddi sıkıntılar var. Destek yok, hiçbir 
şey yok. Her şeyi kendin yapmaya çalışıyorsun. 

H: Peki girişimciye verilen destekler konusunda araştırma yaptınız mı? 

E: Tabii. Hala araştırıyorum. KOSGEB’ten bahsediyorsunuz galiba. Üyeyim 
KOSGEB’e.  Ama KOSGEB’ten kredi alırken bankanın onayı gerekiyor. Đşte her 
şeyde bir zorluk çıkıyor ve beklemen gerekiyor. Bir faydası olacağını da 
düşünmüyorum. 

H: Bunları da araştırdınız? 

E: Tabii. Tekrar haftaya gideceğim. Eleman desteği sağlıyor, broşür katalog, fuar 
desteği sağlıyor. Bunları araştırıyorum da bilmiyorum faydası olacak mı? Çok da 
ümitli değilim o konuda. Devletin bu zamana kadar pek bir yararını görmedik 
zararından başka. 

H: Girişimciliği nasıl tanımlarsınız? 

E: Bilmiyorum. Tanımlamak pek bana göre değil gibi. Girişimci miyim onu da 
bilmiyorum.  Benimki biraz zorakilikten olan bir şeydi. 

H: Peki başarılı bir girişimci olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor, 
neleri bilmek gerekiyor sizce? 

E: Bence ilk başta harcadığın emeğin ve senin emeğinden arta kalanın patronun 
cebine kalıyor olduğunun bilincinde olmak lazım. Sen bunu bildiğin zaman bunu da 
çok fazla yedirmek istemiyorsun. 

H: O yüzden patron olmaya mı çalışıyorsunuz? 
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E: Ben onu da olmaya çalışmıyorum. Ama kapitalist düzenin getirdiği budur. Sen de 
ona bir yerinden bağlısın. Zincirin bir halkasısın. Ona bir şekilde uymak zorundasın. 
Ben sömürülmek istemediğim için ve sömüren de olmamak için elimden geleni 
yapıyorum. 

H: Sizce tasarım eğitiminin girişimci olmanızda etkili oldu mu? Başka bir meslekle 
uğraşsaydınız yine girişimci olur muydunuz? 

E: Doktor olsam girişimci olamazdım. Tabiî ki tasarımcı olmakla da ilgili girişimci 
olmak.  Diğer alanlarda da daha çok eğitimde zorlandığımız şeyler vardı. Projelerin 
falan etkili olduğunu düşünüyorum. 

H: Nedir mesela? Onları biraz açabilir misiniz? 

E: Biz bir projeyi yaparken onun her şeyini çözmek zorundaydık. Ben bir aydınlatma 
projesi yapıyordum. Karaköy’de gitmediğim yer kalmadı. Elektrikçileri hepsinden 
detaylı olarak her şeyi araştırıp her şeyi çözümlemek zorundasın. Ergonomisini, 
teknik kısmını, elektriğini,  kablolarını, tasarımını, nerede uygulanacağını, hedef 
kitleni, her şeyi belirlemek zorundasın. Bir şeyi yarım çözdüğün zaman bu proje tam 
olmamış oluyordu. Bence bu önemli bir şeydir. Her şeyi çözmek zorunda kalıyorsun 
ve de böyle eğitiliyorsun. Girişimcilikten bahsediyorsak bence onda da önemli bir 
şey olabilir bu. 

H: Peki tasarım eğitiminiz sırasında aldığınız derslerin size girişimcilik yönünde 
yarar sağladığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu derslerden örnek verebilir 
misiniz? 

E: Projeler işime yarıyor. 

H: O süreci bu şekilde öğrettiği için mi? 

E: Evet. Malzeme dersi alıyorduk. Bir sürü ders alıyorduk. Ama açıkçası belki de 
tam endüstriyel tasarım lisansı okumadığın için… 

H: Lisans dersleri aldım biraz. 

E: O zaman projeyi biz her şeyden önde tutarız bunu bilirsin. Projede uyumayız. 
Onun dışında hani malzemeymiş şuymuş buymuş hani dersten 1 saat önce bile 
çalıştığımız olurdu. O yüzden bizim için en önemli şey projeydi.  

H: Girişimcilik konusu okulda aldığınız herhangi bir derste işlendi mi?  

E: Pazarlamada işlenmiştir ama böyle çok da aman aman aklımızda da kalmış değil. 

H: Peki bu konuda da okuldaki herhangi bir hoca kendi işinizi de kurabilirsiniz 
yaratıcı yönünüzü değerlendirin gibi bir yaklaşımda bulundu mu? 

E: Tabii ki. Zaten hep tasarımcı uyumsuzdur diye bir düşünceyle giriyorsun oraya. 
Bilmiyorum. Bu senin hakkınmış gibi geliyor. Zaten birazcık da Türkiye’nin 
durumunu ve koşullarını biliyorsun, konuşuluyor. 

H: Tasarımcı olarak hangi özelliğinizin ya da özelliklerinizin size girişimcilik 
yönünde yarar sağladığını düşünüyorsunuz? 

E: Az önce söylediğim her şeyi çözmek zorundasın. Herhalde çok daha geniş 
bakmaya çalışıyorsun. Tek bir yerden bakmak gibi bir özelliğin olmuyor.  

H: Belki bunu tasarım disiplinin diğer disiplinlerle çok sıkı ilişkisine bağlayabilir 
miyiz? 
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E: Tabiî ki mutlaka. 

H: Đşte belki tasarım eğitimi yüzden de daha geniş bir perspektif sağlıyor. 

E: Kesinlikle. Tek bir yerden bakıp bir tasarım yapamazsın. O kötü bir tasarım olur. 
Tasarım olmaz tek bir yerden baktığın zaman.  Her çerçeveden düşünüp,  her şeye 
uygunluğunu düşünüp ona göre yapman gerekiyor. Bu da seni geliştiriyor mutlaka. 

H: Đnsanı düşünüyorsun, malzemeyi düşünüyorsun. 

E: Tabiî ki. Üretimi düşünüyorsun.  

H: Hedef kitle, kullanıcı. 

E: Ürünle kullanıcı ilişkisini düşünüyorsun, şeklini düşünüyorsun. Her şeyi 
düşünmek zorundasın tasarım yaparken. 

H: Peki girişimcilik konusunda geliştirmeniz gerektiğini düşündüğünüz bir 
özelliğiniz var mı?  

E: Var. Ben sadece işimi iyi öğrenmeye çalışıyorum ama onun dışında benim satışla 
ilgili kendimi geliştirmem gerekiyor. Satış-pazarlama sonra muhasebeyle ilgili 
kendimi ciddi geliştirmem gerekiyor. Bir de bu geliştirmek de değil tamamen 
sınırlarımı da arttırmam gerekiyor. O konulardan anlamıyorum. Ama onları 
öğrenmem gerekiyor. 

H: Peki mesela her şeyi kendiniz yapmak yerine insanları organize etmeyi düşünüyor 
musunuz? Muhasebe tutmanıza gerek yok belki biraz bilseniz olabilir ama bunun için 
bir kişiyle çalışabilirsiniz. 

E: Muhasebecim var ama muhasebeciye faturaları sen vermezsen onun bir anlamı 
olmuyor. Ben onu bile yapamayacak düzeydeyim. O kadar dağınığım ki. Bir 
arkadaşım var benimle çalışıyor. Adı Elif. Şimdi ona yükledim o yapacak 
muhasebeyi. Bana göre çok zor bir şey muhasebe. 

H: Gelecekte kendinizi bu işletmeyle beraber nerede görmek istiyorsunuz? 

E: Tabiî ki iyi bir yerde görmek istiyorum. Sadece kendi tasarımlarımı yapıp, 
üretimine kendi karar verdiğim kendi ürünlerimin beğenilmesini istiyorum.  En 
büyük amacım bu ama çok aman aman büyüyüp fabrikaya dönmek istemiyorum.  
Yaptığımız her şey zaten el üretimi bizim. O yüzden ürünler elde üretilsin ve sanatla 
tasarımı birazcık birleştirip, ürünlerimin beğenilmesini istiyorum tabii ki. 

H: Girişimci olmak isteyen kendi işini kurmak isteyen yeni mezunlara ya da 
öğrencilere neler önerirsiniz? 

E: Endüstriyel tasarım o kadar geniş bir alan ki hangi alanda olmak istediklerini 
belirlemeleri gerekiyor ilk önce. Ben camı seçtim. Kim hangi alanı seçmek istiyorsa, 
o alana yoğunlaşmalı. Aslında onu okulda belirlemek gerekiyor galiba. Okuldan 
çıktıktan sonra böyle bir aptala dönüyorsun. Ne yapsam diye düşünüyorsun.  Đş 
arıyorsun. Ama bir alanı belirlemek gerekiyor. Senin ilgini çeken malzeme ne, senin 
ilgini çeken alan, sektör ne, onu belirlemek gerekiyor. Herhalde, çok da bilirkişi gibi 
konuşmayayım ama alanı belirleyip sevdiğin işi yapmak önemli olan. Sevmediğin işi 
ne kadar yapabilirsin? Đşte ben 7 yıl yapmaya çalıştım. Olmadı. Ama para da önemli 
bir faktördür. Ben 7 yıl çalıştım ve para biriktirdim. O parayı da buraya yatırdım. 
Önce biraz para lazım oluyor. O parayı kazanmak için herhalde bir süre bir sektörde 
çalışmak gerekiyor. Ama hedefin neyse o hedef doğrultusunda ilerlemen gerekiyor. 
Bir de hedefin sana uygunluğu önemli.   
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H: Kişisel olarak tasarımcının kendini keşfetmesi gerekli belki de. 

E:Bu tasarımcı olarak da değil insan olarak kendini keşfetmek de gerekiyor. Ama bu 
da kolay bir şey değil herhalde.  

H: Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 

E: Yok.  

H: Teşekkür ederim. 
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EK C.4: Burcu Büyükünal Görüşme Dökümü 

 

Handan Temeltaş: Üniversite sırasında ve sonrasında deneyimleriniz ve neler 
yaptığınızla ilgili kısaca bahseder misiniz? 

Burcu Büyükünal: Üniversite sırasında iş anlamında bir şey yapmadım aslında. Takı 
dersini alıyordum şuan kendi verdiğim dersi. 2002 yılında bir yarışmaya katılmıştım 
takıyla ilgili. Orada bir ödül aldım. O ödülden sonra bana kuyumculardan kalıp 
yaptırmak için birkaç kişi telefon açtı. Ama bana işte şunlar var, kataloglar, bunlara 
bak biraz bezerini çiz diyorlardı.  Tabii bu yüzden çok kısa sürdü bu iş.  Fazla bir 
şeye yaramadı.  

H: Öğrenciyken mi çalıştınız?  

B: Evet, öğrenciydim o zaman. Ama işte olmadı onlarla yürümedi. Sonra hemen 
okulu bitirince bize takı dersi veren Ela Cindoruk ve Nazan Pak’la çalışmaya 
başladım 4-4,5 sene falan onlarla çalıştım. Sonra yüksek lisansa başladım güzel 
sanatlarda. New York'da. Đki sene orada kaldım. Sonra geldim. Bu arada oradaki bir 
koleksiyon yapmıştım. Onu Designweek’de sundum. Yine aynı koleksiyonla 
Londra’da başka bir fuara katıldım. Bir iki bağlantı oldu. Oralara biraz iş gönderdim. 
Yeni ürünler yapıp bir iki yere koydum. Bir yandan da yarı zamanlı olarak kapalı 
çarşı civarında Özlem Tuna’nın sahip olduğu Design Zoom firmasında çalıştım. O da 
8 ay falan sürdü. Bir yandan da burada ders veriyordum.  Işık Üniversitesi’nde de bir 
ders veriyorum moda bölümünde takı ve aksesuar tasarımı. Bir de Okan 
Üniversitesi’nde model dersi veriyorum. 

H: Şuan üçü devam ediyor mu? 

B: Evet. Bir de bu ĐTÜ var. Bir de önemli olan doktoraya başladım. Doktora 
eğitimimde 3. Dönemdeyim. Dersleri aldım. Hepsi böyle karmakarışık gidiyor. 

H: Sanırım tasarım öğrencileri bu şekilde yaşamayı seviyor. 

B: Zor oluyor. Ama ben de pratiği bırakıp akademisyen olacağım gibi bir tavır yok. 
Akademiği bırakıp pratik bu işle uğraşacağım. O da var. Hep bir hayalim vardı. Takı 
tasarımıyla ilgili bir bölüm kurmak istiyorum. Biraz da bu yüzden doktoraya girdim. 
Bu uzun vadede bir hayal ama bunu burada yapmam gerekiyordu. O yüzden ne 
pratiği bırakmak istiyorum ne de akademik hayatı bırakmak istiyorum. 

H: Öğrencilik hayatınız boyunca nerelerde staj yaptınız?  

B: Önce Sennur diye bir firmada yaptım. Mutfak robotları yapıyorlardı. Sonra 
Manisa’da Vestel Elektronik ve Beyaz Eşya firmasında staj yaptım. En sonunda da 
Ela Hanım ve Nazan Pak’ın yanında yaptım. Zaten o arada bir iki yarışmaya 
katıldım. Bir iki ödül aldım. En son Eskişehir Valiliği lületaşını değerlendirmek 
üzerine bir yarışma düzenledi. Onda da takı yaptım.  O yarışmada 2. oldum ama 
birinciyi seçmediler. Bu garip bir şey oldu. Kendi alanımla alakalı ne varsa biraz 
hepsine ulaştım. 

H: Yaptığınız takılarla ilgili konuşursak aslında kurulmuş bir iş yok diyorsunuz ama 
bir sistem oturtmuş gibisiniz. Tasarlıyorsunuz. Peki, bunun üretimi nasıl oluyor ve 
satışı nasıl oluyor? Belki bu konuda bilgi verebilirsiniz. 

B: Ben kendim tasarlıyorum ve kendim üretiyorum. Evde atölyem var. Zaten ben 
öyle yüzlerce adet yapmıyorum. Yani az adetli işler bunlar. Satıldıkça yenisini 
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yapıyorum. Mesela 3 tane bir ürün satılıyor hemen yenisini yapıp koyuyorum. O 
yüzden de aktif olarak her gün tezgâh başında çalışmıyorum. Derse gidiyorum, başka 
işlerim oluyor, bir sipariş oluyor o arada yapıyorum. Sergi açtım mesela en son Ela 
ile Nazan Hanımın mağazasında iki arkadaşımla beraber. Mesela o dönem 2-3 ay 
sergi için uğraştım. Yaptığım işlerin satışı da burada 1-2 yerde var. Aslında daha çok 
yerde satmak istiyorum. 

H: Ben 5 yer gördüm. 

B: Ankara’da var. Onlara direkt verdim. Benden satın aldılar. Ama diğer yerlere, 
mesela buradaki Ela hanımlar, ĐKSV’nin mağazası, Maybe Design da var, 
veriyorsunuz satılınca size para kazandırıyor. 

H: Peki tasarımlarınızı kabul ettirme süreci nasıl oldu? Siz mi gidip konuştunuz? 

B: Ela Cindoruk-Nazan Pak’la zaten orda çalışıyordum. ĐKSV’ye kendim gittim. 
Maybe Design da benim işlerimi Elacindoruk-Nazanpak’da görmüşler. Onlar 
aracılığıyla oldu.  Onun dışında Ankara’da bir hayal evi var. Onlar beni aradılar 
internetten görmüşler ürünlerimi.  Design Zone’da çalıştığım sürede ürünlerim orada 
da satılmıştı. Onlarla gidip kendim tanışmıştım. Beğendiler tamam dediler. Sonra 
beraber çalışalım dediler. 

H: Gidip portfolyonuzu gösterip kendinizi anlatmakla kolay mı oluyor bu süreç? 

B: Aslında 2-3 yerle böyle görüştüm. Onlar da tamam dediler. Çünkü herhalde işi 
beğendiler. Ben renkli görsel göstermiyorum. Ürünün kendisiyle gidiyorum. O 
yüzden onu görüyor ona göre değerlendiriyorlar. Ama mesela bir yerde daha 
satılıyordu Lazy Butik diye. O beni kendisi bulmuştu. Orada yaptığım işler satılmadı. 
Çünkü işler plastikti ve butik daha ucuza satacağını zannetti. Ama bunlar hep ödüllü 
ürünlerdi, yaratıcı bir fikir vardı. Maliyeti daha yüksek oluyor. Malzemesi plastik işte 
çok ucuz olmalı diye bakmamamız gerekiyor. Đşin fikir kısmı önemli oluyor orada. 
Bir süre sonra oradan ben aldım. Şimdi bir dükkân var Beşiktaş’ta ona verdim. Oraya 
da bir arkadaşın aracılığıyla gittik, gösterdik, tamam dediler. Fakat onlara da pahalı 
geldi.  

H: Peki fiyatı sadece siz mi belirliyorsunuz? 

B: Evet 

H: Yani siz fiyatı söylüyorsunuz ve onlar sizin tavsiye ettiğiniz fiyattan satıyorlar, 
öyle mi? 

B: Genelde öyle oluyor. 

H: Yani oraya müdahale edemiyorlar. 

B: Zaten parayı satınca verdiği için eğer benden toptan alırsa istediği parayı koyar. 
Ama toptan almadığı zaman konsinye olunca aynı ürün başka bir yerde de satılıyor. 
Şimdi orada farklı orada farklı olmaz. Ben söylüyorum buralarda bunlar bu fiyata 
satılıyor, o yüzden bence siz de böyle satın diyorum. Ama isterse kendince indirim 
yapar. Ama benim payım aynıdır. O kendinden düşmek isterse düşer. Genelde aynı. 
Zaten çok az yerde olduğu için hepsi aynı fiyata.  

H: Peki böyle bir yapıyı bu sistemi kurma hayaliniz var mıydı?   

B: Tabii vardı. Mezun olur olmaz bu işle uğraşmaya başladım. Zaten başka ürün 
tasarımı yapmadım. Sadece bu 8 aylık dönemde bu Design Zone’da fincan, bir iki 
kâse falan yaptım. Ama tamamen takıyla uğraşacağıma karar vermiştim mezun 
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olduğumda. 

H: Peki bu işe başlamaktaki nedenleriniz ve sizi motive eden faktörler nelerdi? 

B: Burada, okulda şeyden çok sıkıntı çekiyordum. Ben ürün tasarımındayken maket 
yapıyoruz. Üretimini çözmek bir muamma oluyor. Siz tasarımcısınız ve bir de ciddi 
bir endüstriyel üretim süreci var. Onu tam bilmiyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz. 
Benim yaptığım kuyumculuk üzerine değil daha böyle elle yapılmış tek tip satılan 
şeyler limitli sayıda o yüzden kendim yapabiliyorum. Kimseye de muhtaç değilim. 
Tek başıma yapıyorum, ürünü çıkarıyorum. Đstersem başkasına da yaptırırım ama 
kendim onu son haline getirebiliyorum. Bunu seviyorum. Yani ben kontrol yaptığım 
şeyi kendim yönlendiriyorum. Çünkü üretim onu değiştirebiliyor ama ben 
uğraşıyorum yani istediğim gibi yapmaya. Yapamıyorsam değiştirebilirim. 

H: Tasarımcı olarak üretim sürecine de hâkim mi olmak istiyorsunuz? 

B: Evet aynen öyle.  

B: Aslında bir dönem anahtarlık yaptım. Mesela onu konsinye koymak istemedim. 
Gittim görüştüm adetli satmak istiyorum dedim. 100 tane satmak istedim. Satamayız 
dediler almadılar. Konsinye olarak almak istediler. Demek ki potansiyel görmediler 
diye düşünüyorum.  Ama o anahtarlıkları her gören güzel buluyor ama ben satmasını 
beceremedim. Orada bunu daha güzel pazarlayacak birinin olması gerektiğini fark 
ettim. 

H: Peki internetten satış yapmayı hiç düşünmediniz mi? 

B: Đnternetten Etsy diye bir site var ona girdim. Ama onu her gün güncellemek 
gerekiyor anladığım kadarıyla. Oradan mesela hiçbir şey satamadım. Fiyatlarımı çok 
geldi diye de düşündüm.  

H: Ama orada fiyatı yüksek ürünler de var. 

B: Onu da çözemedim. Daha doğrusu biraz ona vakit ayıramadım galiba. Ürünleri 
koydum ve hiç de bakmadım ondan sonra. Galiba devamlı ön sırada olması için 
izlemek, güncelleştirmek gerekiyor. 

H: Çevrenizde arkadaşlarınız arasında ya da ailenizde girişimci var mı? Varsa size bu 
süreçte katkıları oldu mu? 

B: Yok. Çok sıkıntı çekiyorum. Keşke ailemde ticaretle uğraşan biri olsaydı. Ailem 
beni her zaman destekledi ama ticaret konusunda desteklemiyorlar. Yok, kızım riskli, 
yok şöyle, yok böyle. Birisi de bana sen ürünü yapıyorsun, bak elinde hazır, bunu 
satacaksın demedi. Satmak kolay bir şey değil ama benim elimde ürün var. Bunu 
herkes yapamıyor sonuçta. 

H: Tasarım da var yani, salt ürün de değil. 

B: Aynen öyle.  Đşte bunu satacak bir aile ferdi yok maalesef. Onlar da bilmedikleri 
için yardım edemiyorlar. Yoksa benim yaptığım şeyleri beğeniyorlar ama o konuda 
destek yok. 

H: Peki kendinizi satış, pazarlama, iş fikri geliştirme, iş kurma konusunda 
geliştirdiniz mi? Bu kitap okumak olabilir, seminer veya konferansa katılmak 
olabilir. 

B: Yok hiçbir şey yapmadım. KOSGEB’te kurslar seminerler varmış galiba. Aslında 
vaktim olmadı bir yandan da doktora yapıyorum. Ben bölüm açma fikriyle ilk önce 
bu konuyla uğraşmak istedim. Doktorayı yapacağım ve kendime bir yer açmaya 
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çalışacağım. Benim öncelikli hedefim bu. Eğer bir gün bunu beceremezsem, kendime 
böyle bir süre koydum, o sürenin sonunda bunu kabul edeceğim ve iş kuracağım. O 
zaman bununla ilgili gereken bilgilenmeleri yapabilirim diye düşünüyorum. Ben 
bunun yanında üretimimi durdurmak istemiyorum. Çok az da olsa devam etmek 
istiyorum. Bunu bir kenara atıp unutup sonra yıllar sonra başlamak çok zor olabilir. 
O özelliğimi kaybetmek istemediğim için bu tip bir iş olsa da devam ediyorum. 

H: Peki bu girişimcilik sürecinde karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Olduysa neler? 

B: Maddiyat büyük bir sorun. Bir ürün yapmak için de para gerekiyor. Hep böyle az 
az yapıyorsun. Az yapınca gidiyorsun uğraşıyorsun daha fazla para veriyorsun. Daha 
pahalıya mal oluyor. Mesela atölye evde iyi olmuyor. Ama ona bir kira verecek 
kadar iş kurmayı henüz karar vermediğim için bir yandan da gerek yok şimdilik. 
Aslında atölyenin evde olması büyük de bir avantaj. Evde de ürünlerimi 
yapabiliyorum. Satış yeri büyük bir sıkıntı oluyor. Keşke daha çok satış yerim olsa 
ben de önümü görsem.  

H: Peki başka kanalları da aradınız mı satış için? Đnternete bakmışsınız az önce 
söylediniz. Belki başka siteler, belki başka sergiler olabilir. 

B: Yurtdışında bir iki galeride satılıyor benim işlerim. Onlar da böyle çok az 
satılıyor.  

H: Peki onlarla da iletişime siz mi geçmiştiniz?  

B: Kendim hiçbir yere yerle iletişime geçmedim aslında yurtdışında aldığım ödüller 
ve galerilerle satış imkânı buldum. Ama yine de bu işten para kazanmak için en az 
20-30 tane galeriyle çalışmak lazım. Yoksa 3 tane galeriyle çalışarak ayda 
bilmiyorum ne kadar kazanılır. O da size geçim sağlamaz. Çünkü konsinye değil 
direkt satış yapmalısınız. Keşke Đstanbul’da birkaç tane daha satış yeri olsa ya da 
Türkiye’nin başka yerlerinde satış yerleri olsa iyi olur. Mesela Đzmir’den birisi aradı 
beni iş almak istediler.  Bedava almak istediler. Yani bize gönderin biz bakacağız 
dediler. Fiyat sordular. Şu kadar adet almanız lazım dedim ve toptan fiyat verdim. 
Birer tane istediler. O zaman da fiyat değişiyor.  

(Bir öğrenci gelir ve görüşme bölünür) 

H: Girişimciliği nasıl ya da başarılı bir girişimci olmak için hangi özelliklere sahip 
olmak gerekir? 

B: Bir defa girişimcinin kendine çok güvenmesi lazım.  Risk almaktan korkmamak 
gerekiyor. Ürünün arkasında duracaksınız. Satmaya uğraşacaksınız. Ben her ne kadar 
ürünümün arkasında dursam da mesela açıkçası benim etrafımdaki insanlar bana 
mütevazı olduğumu da söylerler. Ben çok işini satmasını bilen bir insan değilim. 
Hatta utanıyorum ürünlerimi göstermeye. O kadar da kötü değil. Aslında bir yandan 
da gidip belirli yerleri ayarladım. Ders verdiğim yerleri de kendim ayarladım. Kimse 
bana gel ders ver demedi. Gittim ben gösterdim portfolyomu. Şöyle bir ders yapmak 
istiyorum dedim. Ders açtırdım mesela. Aslında o kadar da uzaklıkta değilim. Ama 
yine de bu takı konusunda bu risk alma konusunu çok bilemiyorum.  Bir de şeyden 
hiç anlamıyorum: Mesela sermaye gerekiyor ama ne kadar para gerekiyor? O kazancı 
karı hesaplayabilirim tabii ki de uzun vadede nasıl bir gidiş olur onu göremiyorum. 
Çünkü öğrenmedim. Hiç bir bilgim yok bu konuda. Doğal bir yeteneğim olduğunu 
da zannetmiyorum. 

H: Pazarlama dersi nasıldı? 



133 

B: “Marketing” diye bir ders vardı ama hiçbir şey kalmamış kafamda.  

H: O kadar çok finansal bir bilgi vermediler herhalde. 

B: Bir de ekonomi dersimiz vardı. 

H: Var mıydı? 

B: Direkt ekonomi dersi çok fenaydı. Yani bu bizim okulların sorunu şöyle: O dersi 
anlatan herkes sana yönelik anlatmıyor genellikle, kendi okulunda anlatır gibi 
anlatıyor.  Ben işletme öğrencisi değilim. Bana bilgiyi benim işime yarayacak gibi 
vermen lazım. Đşte o olmayınca hiç aklımda kalmamış bir şey. Bir de tabii lisanstaki 
bilinç düzeyi de farklı oluyor insanda. Belki eski notlara dönüp bakmak gerekiyor. 

H: Tasarım eğitiminiz sırasında aldığınız dersleri düşündüğünüzde hangi dersler 
sizce girişimci olmaya yol hazırlıyor?  

B: Bir defa proje dersi aslında öyle bir ders. Yani bir defa jüride yaptığınız şeyi 
sunacaksınız. Onun dışında bu ekonomi dersleri falan vardı. Ama dediğim gibi çok 
da benim kafamda kalmamış. Onun dışında bir ders vardı. Ben almadım o dersi. Ali 
Hoca’nın verdiği portfolyo dersi vardı. Ali Bakova beni çağırdı konuk olarak. O 
sebeple bu dersten haberdar oldum. O grafik açıdan yaklaşıyor. Endüstriyel 
tasarımda meslek üretimi dersin adı. O dersi de sayabilirim. Çünkü biz okulda 
dışarıda neler olup bittiğinin farkında olmuyoruz. Dışarıda neler olup bitiyor çok da 
görmüyoruz. Onun dışında başka bir ders olduğunu düşünmüyorum. 

H: KOBĐ’lerle bir çalışma yaptınız mı 4. sınıfta? 

B: Proje dersinde yaptık da benim ki çok kötüydü. Tır firması verdiler. Adamlar 
bilmeden girmişler konuya ne yapacaklarını bilmeden. Böyle mecburen yaptığım en 
nefret ettiğim projemdir. KOBĐ’lerle çalışma fikri güzel ama firmaları seçim aşaması 
çok kötü. Yani şirketin sahibi tamam demiş ama niye girdiğini bilmiyor projeye.  

(Ara verildi) 

H: Sizce bir girişimcilik dersi açılabilir mi bölümde?  

B: Keşke açılsa. Bence kesin olması lazım. 

H: Belki seçmeli olarak açılabilir. 

B: Olabilir. Đşte o Tasarımda Meslek Pratiği dersi biraz buna yakındı.   

H: Tasarımcı olmakla ilgili bir ders miydi? 

B: Evet. Ama piyasada çalışan tasarımcıların derse gelip sunum yaptığı bir dersti. 
Ben de kendi sunumumu yaptım. Bana derste hep nasıl yapıyorsun, işini nasıl 
satıyorsun şeklinde sorular sordular. Öğrenciler böyle şeyleri soruyor ki onlar da 
görsün. O ders veya ona benzer bir iş kurmaya yönelik bir ders faydalı olabilir. Eğer 
kendi işini kurmuş bir tasarımcı varsa onun ağzından kurduğu işi dinlemek faydalı 
olabilir.  

 H: Tasarımcı olarak hangi özelliğinizin ya da özelliklerinizin size girişimcilik 
yönünde yarar sağladığını düşünüyorsunuz? 

B: Sonuçta ben ürünü çıkarıyorum. Ürün var bende. O anlamda bir faydası var. Ama 
onun dışında dediğim gibi kendimde başka öyle bir vasıf görmüyorum. Tasarım 
eğitiminden de işte üretimi bilmek önemli. Ondan faydalanmış oluyorum. Onun 
dışında benim işim de biraz üretim ve malzemeyle çok iç içe olduğu için bu önemli. 
Bütün tasarım şeyleri öyle ama ben kendim birebir yaptığım için o konuda faydalar 
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sağladım. Bu dersi aldım, öğrendim nasıl yapacağımı falan. Zaten tasarım 
bölümlerinin önemi de bu: Her alanda iş yapıyorsunuz. Okuldayken çıkınca nereye 
girerseniz orada öğrenmeye başlıyorsunuz işi. Çok farklı alanlarda çalışanlar var. 
Stant yapan da var. Otomotiv işine giren de var. Elektrik-elektronik eşya da yapan 
var. Ben de stajlarımı böyle yapmaya çalıştım başka alanlar göreyim diye. Sonra ona 
göre seçtim yapacağım işi. 

H: Tasarımcı olarak girişimcilik konusuyla ilgili olarak geliştirmeniz gereken bir 
özelliğinizin olduğunu düşünüyor musunuz? 

B: Evet. Đşimi nasıl satacağımı öğrenmem lazım. Satışı, pazarlamayı ve reklamı 
öğrenmem lazım. 

H: Peki tasarımcı girişimci olduğunda illaki satışı öğrenmeli midir? 

B: Bunun yerine birini ortak alabilir. 

H: Satışı başka birine devrediyorsunuz ama belki tasarımcının da en azından ederini 
bilmesi gerekiyor, değil mi? 

B: Tabii. Bir de işi bağlamam lazım.  O satacağım yeri de kendim bulduğuma göre 
ben işin satıp satmayacağını bileceğim ki, ona önerdiğim zaman ne kadar alacağımı 
bilmeliyim. Mesela bir iş gösterdim geçenlerde şey dediler satmaz bu dediler. Böyle 
kalakaldım. Bence satardı ama onlar satmaz dediler. 

H: Peki kendiniz tasarladığınız ve ürettiğiniz bir ürünün satıp satmayacağına yönelik 
bir araştırma yapıyor musunuz? 

B: Aslında hiç bir araştırma yapmıyorum. 

H: Ürünlerinizin satıldığı yerleri gidip geziyor musunuz? 

B: Tabii. Mesela iş sattığım yerlere gittiğimde bakıyorum başka ne yapmışlar neler 
var diye. En son yaptığım bir iş var mesela daha doğrusu en son 2 işim bir tanesi 
bariz satmak için yaptığım ve o iş satıyor onu fark ettim. Demek ki biraz çözdüm 
diye düşündüm. Ama ben ne yapsam böyle az satıyordu. Çünkü ben mevcut 
ürünlerle kıyaslandığında çok değiştirmeye çalışıyordum. Çok değişik olsun 
istiyordum. Đnsanlar onu yadırgıyorlar çok fazla olunca. Mevcut bir ürün üzerine 
hafif bir değişiklik daha çok kişiye hitap ediyor. Ama orada insan tamamen de 
satmak için yapmıyor. Yeni bir şey yapmaya çalışıyorsun çünkü öyle bir şey 
istiyorsun. Yoksa sadece para kazanmak için yapsan kesinlikle ona göre bir araştırma 
yapmak belki de ne bileyim şunu çok az değiştirip bunu satmak olabilir. Bundan da 
para kazanırım. Ama sonuçta ben bir farklı bir tasarım yapmaya çalışıyorum. Bir takı 
yapmaya çalışıyorum. O yüzden yaptığın işte iki şeye dikkat etmen gerek eğer o işten 
para kazanacaksan. Eğer diyelim ki ben bu dükkân açma veya atölye açma işlerini 
bıraktım hiçbir şey yapmıyorum. Diyelim ki sadece akademisyen oldum mesela o 
zaman da benim kafamda şu var: Her sene sergi açacağım. Çünkü bu sefer sanatsal 
üretime yöneleceğim diye düşünüyorum. Çünkü üretimimi bırakmak istemiyorum. 
Ondan da para kazanma kaygım olmayacaksa akademisyen olarak devam edeceksem 
o zaman kesinlikle kendime bu sözü vermem lazım.  

H: Ürünleriniz satılan yerlerde kendi isminizle mi satılıyor? 

B: Burcu Büyükünal diye satılıyor. Ambalajım da var. Üzerinde Burcu Büyükünal 
yazıyor.  

H: Bir logonuz var mı? 
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B: 1, 2 logom oldu. Đsmim yazıyor üzerinde. Bir ambalajım var. Onun üzerinde bir 
logo tarzı bir şey var. O son yaptığım o işleri hele ki böyle daha sanatsal işler 
yapmaya da başladıktan sonra, tasarıma yönelik satmak için yaptığım işleri belki 
başka bir marka olarak yapsaydım diye düşündüm. Ama biraz geç artık onun için. 

H: Aslında çok da geç değil 

B: Çok da geç değil de yeni bir marka yapmak lazım.  

H: Yeni bir isim bulacaksınız ve tescilini alacaksınız. 

B: Benim işlerimi bilen takip edenler var. Artık o yüzden elektronik mektuplar 
geliyor. Az da olsa bazı şeyler herhalde duyuluyor.  

H: Peki markayla ilgili süreçleri araştırdınız mı? 

B: Yok. Dediğim gibi hiç bu konularla ilgili hiçbir şey düşünmedim. Benimki biraz 
şey deneyimle görerek ilerliyor gibi. 

H:Peki gelecekte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Daha fazla satış yeri arayacak 
mısınız?  

B: Takı tasarımı bölümü açmak istiyorum.  Böyle bir bölüm açmak istiyorum onu 
becerirsem bir anlamda sergi açarak üretimime devam ederim diye düşünüyorum. 
Satılır ya da satılmaz. Ama eğer bu bölümü açamazsam bir atölye açmayı istiyorum. 
Bir yandan satarım bir yandan sergi açarım. O şekilde devam etmek istiyorum. 
Atölye için belki sonradan bakarım. Đyi gidiyorsa dükkân da olabilir. Ama ilk başta 
dükkân açamam. Öyle bir hedefim yok.  

Öncelikle ben kendi üretimimi daha seri yapabileceğim, belki de ders verebileceğim, 
onun ikisini yapabileceğim bir yer açmak istiyorum. Ama öncelikle bu bölümü 
yapabilirsem böyle bir hedefim var ama bilmiyorum.  

H: Peki satış noktalarınızı arttırma gibi bir isteğiniz var mı? 

B: Tabii var. Eğer bundan para kazanmak istiyorsam bu ikinci seçenekte atölye 
açtığım zaman daha çok yerde satmam lazım. Ama tabii ki bakıyorum böyle nereler 
olabilir diye. Çok da fazla bir yer yok Türkiye’de. O yüzden biraz yurtdışına nerelere 
satabilirim diye düşünüyorum. 

H: Đnternette satış konusunda ne düşünüyorsunuz? 

B: Aslında kendi web siteme bağlı bir satış yeri olması iyi olur. Ama galiba onun da 
bir sürü prosedürü var. Tam bilmiyorum. Öyle bir noktaya geldiğinde tabii ki şirket 
olursam site yapıp ürünlerimi oradan da satmak isterim.  

H: Girişimci olmak isteyen Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunlarına ya da 
öğrencilere neler önerirsiniz?  Kendi işlerini kurmak istiyorlarsa ne yapsınlar?  

B: Bence tasarım yapıp kendi işini kuran insanların yanında çalışmaları veya staj 
yapmaları önemli. Bir yerde bir süre çalışmaları ve kendileri de bir ürün yapıp 
satmaya çalışmaları önemli bir deneyim. Bir de, ben kendim anlamadığım için 
konudan, ne önereyim bilmiyorum. Sadece ben kendi edindiğim deneyimlerden 
böyle bir yerde çalışmanın faydası olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bir defa işi 
yaşamını da öğrenmek gerekli. Sadece tasarımı öğrenerek iş hayatı olmuyor. Đkincisi 
de deneyim kazanmak için belki işletme yüksek lisansı yapmak da faydalı olabilir. 
Bu girişimcilik eğitimi de olabilir. Kesinlikle bir eğitim almak gerekiyor. Okulda 
hiçbir şey öğrenmiyoruz bu konuda. Nerdeyse bunu bilmeden doğal bir ticaret 
bilginiz yoksa kesinlikle eğitim almalısınız. Mesela bazı insanlar mesela tüccar 
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olmak için doğuyorlar. Ailede varsa hele böyle biri hemen direkt ticaret yönüyle 
düşünüyorlar. Ben de böyle bir özellik olmadığı için zamanında benim düşüncelerim 
de öyle gelişmemiş. Şimdi eksikliğin o konuda olduğunu görüyorum. Kendimi 
girişimcilik alanında geliştireceksem kesin o konuda bir şey öğrenmem lazım. Onun 
dışında yurtdışında neler oluyor fuarlarda neler oluyor takip etmek lazım. Belki 
katılmaya çalışmak lazım. Bir de girişimci olmak sabırlı ve azimli olmayı 
gerektiriyor. Çok cesaretsiz olmamak gerekiyor.  Bende kararsız olmamdan dolayı o 
cesaret tam yok. Ama kesinlikle okuldan mezun olunca hemen kimsenin iş 
kurabileceğine inanmıyorum. Bir kere tasarımcılığı da tam öğrenememiş 
oluyorsunuz. Çalışmak gerekiyor piyasada. Đşler nasıl yürüyor, onları bir görmek 
gerekiyor. Direkt iş kuracak olanın babasının parası vardır. Babası destekliyordu,  
yardım ediyordur öyle kurabilir belki.  
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EK C.5: Ayça Büyükçınar Görüşme Dökümü 

 

Handan Temeltaş: Üniversite sırasında ve sonrasında deneyimleriniz ve neler 
yaptığınızla ilgili bahseder misiniz?   

Ayça Büyükçınar: Üniversitede en çok atölye derslerini seviyordum. Elle bir şeyler 
üretmeyi seviyordum. Takı tasarım derslerinde de ilk başlardaki kendim modeller 
yapıp sonra metal, bakır veya pirinç üzerinden üretiyordum. Daha sonra ikinci takı 
tasarım dersinde gümüş takı için mumdan model yaptık. Ondan sonra yazları değişik 
yerlerde staj yaptım. Bir ara elektrikli ev aletleri üzerine fabrika stajı yaptım. Daha 
sonra işte Hare Tasarım’ da banyo ve mutfak için dekoratif ürünler ürettik. 

H: Hare Tasarım’da staj mı yaptınız? 

A: Evet. O yaz sonrasında da takı tasarım stajını yaptım. Takı stajını yaptığım yer de 
Şadyan Kuyumculuk’tu. 

H: Peki bu stajı okuldan dolayı mı yaptınız? Çünkü okulda bir takı tasarımı stajı yok 
değil mi? 

A: Yok. Ben kendim takı üzerine bir şeyler yapmak istedim. 

H: Peki ne kadar sürdü bu staj? 

A: Bir ay sürdü. Mumdan modeller yaptım. Sonra dökümlerini yaptım. Onlar kendi 
bütçelerine göre çalıştığı için sadece orada atölye gereçlerini kullandım. Onlardan da 
bilgi aldım. Daha sonra mezuniyet bitirme projesi yaptım. 

H: Bitirme projenizde Hangi firmayla çalıştınız? 

A: Bıçakçılar firmasıyla çalıştım. Tıbbi cihazlar üretiyorlardı. Orada akciğerleri su 
toplayan veya işte iltihap durumları olan hastalık için bir cihazın dış ve sistem 
tasarımı gibi bir şey yaptık. Daha sonra bu 5 ay Hare Tasarım2da çalıştım. Sonra 
onların krizle beraber işleri Ondan sonra kendim evde takı yapmaya başladım. Birkaç 
tane aletim vardı. Ara ara eyeleri aldım. Evde büyük bir atölyem yok. Kendi odamda 
yapıyordum. Genelde mumdan modelleri yapıp kapalı çarşıya gidip döktürüyordum. 
Daha önce stajda yaptığım bazı yüzüklerimi kalıba atlattım. Öyle biraz üretmiştim 
ama ayarlanabilen yüzük değilse onları küçülteceksen önceden mumdan küçültüp 
döktürüyordun. Sonra kaynatma işleriyle uğraşmak gerekiyor. Annem Yaptığım 
takıları arkadaşlarına günlere giderken götürüyordu. Bu şekilde satış yaptım. 
Ürünlerimi internette ilk olarak www.gittigidiyor.com sitesine koydum. Ama oradan 
pek satış yapamadım. Sonra pasajda butik yer için dükkânı olan birisiyle 
konuşuyordum. O da bana yurtdışından bir satış sitesini önerdi. Orada da satış yapan 
Türkiye’den insanların bulunduğu gruplara üye oldum. Đlk başta denedim ama pek 
bir şey satamadım. Sonra kendimi bu konuda geliştirmeye başladım. Sonra bir satıcı 
takıların yerine gelinler için takı yapmamı önerdi. Sonra buna başladım. Sadece takı 
da değil kumaşlardan gelinler için aksesuar yapmaya başladım. Bunun için 
internetten teknikleri araştırdım. Sonra Eminönü’nde gelinlik kumaş satanlardan çeşit 
çeşit kumaşlar aldım.  Aksesuarlara evde şekiller vererek, teknikleri uygulayarak 
ulaştım.  

H: Đnternette bulunan bu dükkân ne kadar süredir var? 

A: Bu aksesuarla ilgili olan dükkân 2009 Ağustos’tan beri var.  

H: Bu süreçte tasarım, üretim, sergileme, fotoğraflama gibi her şeyi kendiniz mi 
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yapıyorsunuz? 

A: Evet, her şeyi kendim yapıyorum.  

H: Kendi işinizi kurma hayaliniz var mıydı?  

A: Evet. Aslında daha büyük hayalim var şuanda. Takı, moda, seramik ve cam yani 
elle şekil verilebilen alanları işimde birleştirme hayalim var. 

H: Büyük derken bahsettiğiniz büyüklük firma açmak, satış yeri açmak veya atölye 
açmak gibi mi? 

A: Alan olarak büyük demek istedim. Đleride dükkân açabilirim de tabii ki bir birikim 
lazım onun için. 

H: Bu konuyla ilgili olarak devletin desteklerini biliyor musunuz?  

A: Çok bilmiyorum. 

H: Bu işe başlamaktaki nedenleriniz ve sizi motive eden faktörler nelerdi? 

A: Kendi başıma yaratıcılığımı kullanmak istedim. Çünkü bazı koşullar senin 
yaratıcılığını çok kısıtlıyor. Özellikle mobilya sektöründen bildiğimiz hep 
yurtdışındaki tasarımcıların ürünlerini sana kopyalatmaya çalışıyorlar. Yani var olan 
şeyleri modelliyorsun. Çok fazla yeni bir ürün tasarlayamıyorsun. Her yer yeni bir 
ürün tasarımıyla uğraşmıyor.  

H:Çevrenizde, arkadaşlarınız arasında ya da ailenizde girişimci var mı?  

A: Babamın eskiden elektronik alanında serbest bir işi vardı. Onun dışında yok. 

H: Peki bu süreçte size destek çıktılar mı? 

A: Đlk başta annemler o çiçeklerin, gelin takılarının o kadar satacağını 
düşünmüyordu. Bir ara 500 adet şeklinde büyük bir teklif bile aldım. 

H: Teklifi kabul ettiniz mi? 

A: Đlk başta denemek istedik ama çok geç cevap verdiler. Annem ve anneannem de 
bir yandan bana yardım edeceklerdi.  Kumaşı ben önceden aldım olursa yapalım 
diye. Kaliforniya’dan bir kadın satın almak istiyordu. Müşterisi de Dubai’deydi. 
Herhalde masraflı olacağını düşündüler. Benim yaptığım çiçekler de böyle bir sürü 
kat oluyor. Bir çiçek 1 saat falan sürüyor neredeyse. Onlar da karar veremediler. En 
sonunda kabul ediyormuşuz gibi bir durum oldu. O arada boyutu şu kadar olsun 
yüksekliği şu kadar olsun şeklinde bir sözleşme yapmak istediler. Öyle olunca ben de 
vazgeçtim. Sonuçta bu el yapımı, makineden çıkan bir şey değil.  

Fiyatı da bayağı ucuza söylemiştik. O fiyata satmıyorum şuan. 

H: Belki büyük parti satışlar için birçok insanın çalıştığı bir atölye kurulabilir. 

A: Evet kurulabilir.  

H: Çiçek yaparken kumaşların uçlarını yakıyor musunuz?  

A: Yakıyorum. 

H: Uçlarını nasıl yakıyorsunuz? Belki biraz tekniklerden konuşabiliriz. 

A: Küçük mumlarla yakıyorum. Ama çok dikkat etmen gerekiyor. Bazı kumaşlar 
yanabiliyor. 

H: Ama yansa da kenarı siyah gibi de gözükmüyor. 
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A: O rengine göre değişiyor. Krem ya da beyaz kumaşlarda yanınca siyah gibi bir iz 
kalır. Diğerlerindeki o plastik etkisi kendiliğinden oluyor. Ama yine de kötü 
yakarsan siyahlaşabilir veya delikler olabilir. Onun için dikkat etmen gerekiyor.  

H: Bunun için uğraştınız mı bayağı? Çünkü bunu tutturmak zor gibi gözüküyor. 

A: Đlk başta bunun nasıl yapıldığını internette okudum. Kumaş ararken yabancı bir 
sitede böyle bir bilgiye ulaştım. Bazı insanlar hiç yakmadan da yapıyorlar. Ama 
onların kenarı açılabiliyor. Đlk olarak organze kumaşları aldım. Daha sonra saten 
kumaşlar aldım. Bir ara uzun mumla yakmaya çalıştım kumaşların kenarını ama 
onunla çok zor oluyor. Onun alevi büyük oldu. Küçük mumlarla çalışmak lazım 
geliyor. 

H: Aslında uğraştırıcı bir iş gibi gözüküyor.  

A: Uğraştırıcı bir iş. Saatlerce sürebiliyor. Bazen aynı anda 10 tane satış oluyor ve 
tüm hafta çalışıyorum.  

H: Önce yapıp sonra mı listeliyorsunuz yoksa sipariş gelince mi ürünleri 
hazırlıyorsunuz?  

A: Đlk başta çoğu ürünü değişik renklerde yaptım. Ama o satıldı mı yenisini 
yapıyordum. Ama şimdi yapmıyorum çünkü kimin neyi istediği belli olmuyor. Bu 
çiçek olsun, rengi şu olsun, içinde inci yerine başka şey olsun diyen oluyor. Đlk resim 
duruyor. Birebir hepsi aynı olmayabilir ama yakın oluyor.  

H: Devam kumaşını da bulabiliyorsunuz, değil mi?  

A: Hepsini bulamayabilirsin. Çünkü kumaşlar top geldiği zaman bazen sen 1 metre 
alıyorsun. 

H: Kendinizi bu işi kurmak konusunda geliştirdiniz mi?  

A: Bir yere gitmek gibi mi? 

H: Takı tasarımıyla ilgili bir konferans olabilir ya da ya mesela satışla ilgili bir 
eğitim olabilir, girişimcilikle ilgili bir eğitim olabilir, kitap okuma olabilir.  

A: Đnternetten yurtdışından o tür şeylerle ilgili pdf içerisinde bilgiler satıyorlar. 
Onları okudum. Bir de mezun olduğum yıl Favori Altın Akademisi’ne de katıldım. 3 
ay orada bir koleksiyon çizimi yaptım. 

H: Peki orada takı yaptınız ama aksesuar yapmadınız değil mi? 

A: Orada takı yaptım. Ama yaratıcılığı arttıran kartondan çalışmalar da yaptık. Bu 
arada koleksiyon da yapmıştım. Orada herkesin çizimlerinden birer tane üretildi. 
Kafamda her zaman vardı takı tasarımı yapmak. Ama şuan küçük çaplı yapıyorum.  

H: Girişimcilik sürecinde karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Olduysa neler? Ne sizi 
zorladı?  

A: Đnternette yayılmak başta bir zorluyor. Đnternete ürün koyduğun zaman herkes 
seni görmüyor. 

H: Reklam konusunda bir… 

A: Reklam konusu olabilir. O sitede insanlarla, gruplarla bağlantının çok iyi olması 
lazım, siteyi takip etmen lazım. Herkes benim ürünümü görmüyor. Bir kere 
Google’dan arama sonuçlarında bile öncelikli olarak gösterilmen için yapman 
gerekenler var.   
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H: Bir de belki potansiyel müşteri olabilecek insanların da sayfasındaki ürünleri 
beğenmeniz gerekiyor. 

A: Renk kataloglarına bile bakman gerekiyor. Bu yılın gelinliklerinin renklerini ve 
eğilimleri bilmen gerekiyor. Bazı renk bazı kumaşlar, mor renk mesela, çok kolay 
bitiyor.  

H: Satışlarınızın çoğunu yurtdışına yapıyorsunuz. Yurtdışındaki düğün ritüeli 
konusunda bir araştırma yaptınız mı?  

A: Đnternette bu işi yapanlar var. Blogları ve fotoğrafları inceledim ama çok fazla 
araştırmadım. Daha çok kendim bir şeyler yarattım. Zaten başkalarının bloglarına 
yazdığımda bu biçimde gelin takılarını her yerde görmediklerini söylüyorlardı. 
Birisinin yaptığının aynısını yapmaya çalışmadım. Mesela Kaliforniya’da bir kadın 
benden bir çiçek modelini yapmamı istedi. Ondan sonra bu çiçeği internette 
araştırdım. Kendim bir şekil yaptım. Onunla o işi yapmadık ama sonra bu modeli 
diğer gelinlere sattım. Gelinlerden evlilik fotoğraflarını yollayanlar oldu. Profesyonel 
fotoğrafçılar tarafından çekilen bu fotoğraflar sonraki alıcılar için güzel örnek oldu. 
Bu yıl sevgililer günü öncesi www.bride.com sitesi yaptığım bu çiçek modelini 
kullanmak istediler. Değişik evlilik siteleri oluyor yurtdışında. O sitelerin içine kendi 
dükkânını yönlendirebiliyorsun. 

H: Renk katalogun geniş mi? Mesela siyah renk yapıyor musun?  

A: Var. Olmayanı da gidip alabilirim. Daha çok beyaz, krem ve mor yapıyorum. Her 
renk var neredeyse şu anda. 

H: Ben sitenize çok daha önce bakmıştım. Sabah yine bir daha baktım. En son satışa 
baktım. Bazen bir satış yapıyorsunuz 10 gün geçiyor bir bakıyorsunuz o gün 10 tane 
satış olmuş. 

A: Evet. 

H: Çok enteresan. 10 kişi aynı gün almış olabiliyor. 

A: Belki o gün birisinin nedime sayısı fazladır, aynısından fazla almıştır.  

H: Alıcıların çoğu Amerikalı mı?  

A: Çoğu Amerikalı ama geçenlerde Đngiltere, Slovakya ve Đsveç’e satış yaptım. 
Avrupa da alıyor ama tabi Amerika kadar büyük olmadığı için herhalde fazla ilgi 
görmüyor.  

H: Aslında sadece aksesuar satıyorsun. Gelinlerin eline aldığı küçük hani “clutch” 
diye adlandırılan çantalardan da yapabilirsin. 

A: Evet ondan yapmak istiyorum. Ama onun dikişini bilmem lazım. Onların 
kalıplarından birkaç tane aldım.  Đleride yapmayı istiyorum. Bir ara tüller bile 
almıştım. Đlk başta duvak yapalım demiştim. Ama ayrıntısı çok olduğu için o işe 
sonra girmedim.  

H: Girişimciliği nasıl tanımlarsınız? Ya da sizce başarılı bir girişimci olmak için 
hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? 

A: Önce kendine inanman lazım. Yaratıcı olman ve kolay pes etmemen gerekiyor. 
Çünkü fırsatlar istediğin gibi olmayabilir. Başka bir gün büyük bir fırsat gelebilir. 
Girişimcilik öyle standart bir şey değil. Çünkü sıra dışı bir şey yapıyorsunuz.  

H: Tasarım eğitiminiz girişimci olmanızda etkili oldu mu?  
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A: Oldu. 

A: ĐTÜ’deki eğitim benim için bayağı etkili oldu. Çünkü ortaokulda ve lisede bu 
kadar yaratıcı bir eğitim sisteminden geçmedik. Hep standart bir eğitim alıyorduk. 
Burada hocalar senden bir şey istediğinde bile senden ne istenildiğini anlayıp 
yapmakta bile zorlanıyorsun. Çünkü istenilen görevin ucu açık oluyor. Birine bir şey 
söylese o başka bir şey anlıyor, sen başka bir şey anlıyorsun. Veriler aynı olsa da 
çıkan şey hep farklı oluyor. O yüzden tasarım eğitimi girişimcilik açısından önemli. 
Bir kere insanın vizyonunu genişletiyor. Kullandığım konsepti belki daha önce 
bilmiyor olsaydım çiçek yapımını ben bilmiyorum deyip yapamazdım. Ama en 
azından bir yönüm araştırmacı, bir yönüm malzemeye bakıyor, öbür yanım deniyor. 
Ürünüm çiçek olmayabilirdi. Çanta da yapabilirdim. Dikiş bildikten sonra kesersin, 
biçersin, kendi kalıbını çıkarırsın. 

H: Ama tasarım süreci hep aynı. Belki çanta yapıyor olsanız da araştıracaksınız. 

A: Evet araştıracağım, deneyeceğim. Onları nasıl ambalajlayacağım da önemli. 
Mesela her insan aynı şekilde yollamıyor. Poşete koyup yollayan da var ama o 
yolladığın ürün ezilebilir. Ben ürünlerim için kutu aldım ama büyük şeyler için fazla 
masraflı olmasın diye kutuları kendim yapıyorum.  

H: Tasarım eğitiminiz sırasında az önce saydığınız öncesinde araştırıyorum, ne 
tasarlarsam tasarlayayım tasarım sürecini uyguluyorum lafınızla ilgili olarak tasarım 
eğitiminiz sırasında aldığınız derslerin size girişimcilik yolunda yarar sağladığını 
düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu derslerden örnek verir misiniz?  

A: Yarar sağlıyor çünkü tasarım başlı başına girişim sayılır. Tasarımın kendisi bir 
girişim. Ama bir yere bağlı çalışıp tasarım yaptığında her ne kadar girişimci olursan 
ol seni kısıtlayabiliyorlar. Mühendis seni kısıtlayabiliyor. Firmanın harcayacağı para 
seni kısıtlayabilir.  Bir sürü faktör seni kısıtlayabilir. Belki kendi işinde de kısıtların 
oluyordur ama kendin tabii ki daha özgürsün. En azından çözüm bulmak için seninle 
sadece müşteri var. Arada bir başkası yok.  

H: Girişimcilik konusu okulda aldığınız herhangi bir derste işlendi mi?  

A: Evet bir ders vardı. Adını tam hatırlamıyorum. 

H: Pazarlama mı?  

A: Yok. O derste bir grup olsanız bir ürünü nasıl pazarlarsınız gibi bir şey yapmıştık. 
O da var. Ama bir tane iş kurmayla ilgili bir ders vardı. Adını şimdi hatırlamıyorum 
bakmam lazım evde. O derste herhangi bir iş fikri buluyorsun. O işi yaptığında eğer 
bu işi kurarsam işte 3 yılda 5 yılda 10 yılda ne kadar kar edebilirim şeklinde hesaplar 
yapıyorduk. Ben üstünde güneş pilleri olan perde projesi yapmıştım. Güneş pilleriyle 
şarj olacak ve güneşi de o şekilde evin elektriğinde kullanılabilir bir hale getirecek 
bir perde düşünmüştüm. Onun pillerinin fiyatlarını araştırıyordum. Uygulama kısmı 
çok ayrıntılı olmuyor ama yine de o işletme mühendislerinin projeleri gibi bir proje 
yapmıştık.  

H: Maliyet hesapları mı yapıyordunuz?  

A: Maliyeti çıkarıyorsun, pazar hedefi koyuyorsun, kimlere satabilirim diye 
düşünüyorsun. 

H: Çok faydalı bir ders. Aslında iş fikri oluşturmaya yönelik bir ders. 

A: Hem iş fikri oluşturuyorsun hem de onun hesaplarıyla ilgili çalışma yürütüyorsun. 
Yıllık ne kadar kar edebilirim ne kadar zarar edebilirim, bunları hesaplıyorsun. 10 
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yılda bu iş hangi noktaya gidilebilir? Tabii biraz uçuk bir şey oluyor ama yine de 
yaratıcı. Tabii bir işletmeci kadar yaptığımız iş doğru değildir. Hesaplar şaşabilir. 

H: Yine de bu hesabın üzerine düşünmek bile faydalı bence. 

A: Tabii o faydalı. Güzel bir dersti. 

H: Peki sizce tasarım eğitimin girişimcilik konusunda eksik kalan yönleri ne oldu?  

A: Girişimcilik açısından belki yeterli ama çok böyle kendi kendimize bir proje belki 
yapmıyoruz. Bazı gruplar yapıyor belki. Bir dönem öyle bir proje olabilir. Bir ürün 
tasarlayın kendiniz kullanın şeklinde yapıyoruz. Burada pazarlamaya çalış gibi bir 
şey yapmıyoruz. 

H: Herkese zorunlu tutulmayan fakat kendi işini kurmayı düşünenlerin alabileceği bir 
seçmeli girişimcilik dersi nasıl olur? 

A: Đyi olabilir. Normal bir ders de olabilir.  Çünkü pazarlama dersini alıyorsun. Ama 
o genel olarak pazarlama kavramlarını işliyor ve bir gruba pazarlarsan bunu nasıl 
satarsın gibi proje yapıyorsun. Ama kendimiz birebir satış üstüne yani nasıl 
pazarlanır müşteriyle nasıl bağlantı kurulur şeklinde çalışmıyoruz. Sizin dediğiniz 
gibi mesela KOSGEB’le ilgili çok bir bilgimiz yok. 

H: Belki destekler konusunda o derste de bir bilgilendirme sağlanabilir. 

A: O tür bir ders olsa şuan aklında bir sürü fikir olan insan belki daha erken işini 
kurabilir.  

H: Tasarımcı olarak hangi özelliğinizin ya da özeliklerinizin size girişimcilik 
yönünde yarar sağladığını düşünüyorsunuz? 

A: Ben kolay pes etmeyen bir insanım, bir kere çok araştırmacıyım.  

H: Peki tasarımcı olarak bu girişimcilik konusuyla ilgili olarak geliştirmeniz gereken 
bir özelliğiniz olduğunu düşünüyor musunuz?  

A: Đnsan her zaman kendini geliştirebilir. Her konuda kendimi geliştirmeliyim 
diyebilirim. Pazarlamayla ilgili daha çok şeyler yapılabilir. Ama bir işte her işi 
kendin yapmaya çalıştığın zaman hepsi karışabiliyor. Kendinden birkaç tane daha 
olması gerek. 

H: Peki gelecekte kendinizi bu işle beraber nerede görmek istiyorsunuz? 

A: Đleride dediğim gibi takı, moda, seramik ve camı kapsayan bir atölye olmasını 
istiyorum. 

H: Peki kendi işini kurmak isteyen, girişimci olmak isteyen endüstri ürünleri tasarımı 
mezunlarına ya da öğrencilerine neler önerirsiniz? 

A: Hayallerini ertelemesinler derim. Akıllarına bir şey geldiğinde onu ortaya 
çıkarmak için denesinler. Bazı fikirleri varsa malzeme alıp evde denese o an mesela 
seri üretim üretmeyebilir ama o bir fikir olur sonra başka bir şeye aktarabilir. 
Yaratıcılığını ve kendi fikirlerini bırakmasınlar. Bir yerde çalışırken yine para 
biriktirip sonra bir iş yapabilir. Ama bir yandan küçük küçük yapıp internette veya 
başka yerlerde satmaya çalışsınlar. 

H: Aslında girişimci duramıyor değil mi? 

A: Evet. Zaten bu işlerde risk alabilenler başarılı oluyorlar.  

H: Bu yaptığınız iş aslında biraz da zanaatkârlık. Tasarımcının bir zanaatkârlık yönü 
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var üretim ağırlıklı olarak. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Acaba bu zanaatlık 
yönü tasarımcıya girişimci olmak konusunda avantaj mı sağlıyor?  

A: Yani zanaat olması şart değil bence yani seramik yapan sanatçıda kalıp çıkarıp bir 
sürü şey yapabilir. Zaten okulda da sen bir ürün tasarladığında maketini kendin 
yapmak zorundasın. Üretimi bilmen gerekiyor tasarımcı olarak. Sadece ben 
oturduğum yerde oturayım çizerim diyemezsin. 

H: Belki Türkiye’deki şartlar tasarımcıyı buna zorluyor. 

A: Gerçek tasarımcı sadece oturduğu yerde çizip oturamaz. Đlla ya fabrika veya bir 
yerde onun işin içine girmesi lazım. Yoksa zaten o da yaptığı işten tatmin olamaz. 
Sadece bilgisayarda tasarım yaparak para kazanırsın ama 3. boyuta geçmen lazım. 
Sadece bilgisayarda olmuyor yani dokunabilmen lazım ürüne. 
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EK C.6: Đlyas Erişmiş Görüşme Dökümü 

 

Handan Temetaş: Üniversite sırasında ve sonrasında deneyimleriniz ve neler 
yaptığınızla ilgili bahseder misiniz?  

Đlyas Erişmiş: Stajlarımı hep tasarım ofisinde Seyman Çay'ın yanında yapmıştım. 
Bunun haricinde iş deneyimi olarak da ailem zaten ticaretle uğraşıyor. Alış-veriş 
mağazalarımız var. Yazları mağazalarda işletmeci olarak bulunuyordum. Aynı 
zamanda bizim başka bir örme fabrikamız vardı. Onu öğrencilik sürecinde kapattık. 
Onu kapatırken de tasfiye sürecinde makinelerin satımını üstlenmiştim. 80000-
100000 Avroluk ticaret hacmi vardı orada da. Onların satışı benim üzerime kalmıştı. 
Onlarla ilgilenmiştim. Meslekle ilgili olan kısımlarda Seyman Çay'ın yanında MG 
Design tasarım ofisinde çalıştım. Yazları da dediğim gibi alış veriş mağazasında 
işletmeci olarak çalıştım. Okul sonrasındaki süreçteyse yine Seyman Çay'ın yanında 
bir iki aylık bir yarı zamanlı çalışan biri gibi bulundum. Sonrasındaki süreçte zaten 
bu lazer kesim makinesini satın aldım ortağımla birlikte. Fikirleri geliştirdik. 
Makineyle beraber neler yapabileceğimizi düşündük.  

H: Peki bu makineyi alma fikri nerden doğdu? Bu makine konusunda nereden bilgi 
aldınız?  

Đ: Ortağım Ümit internet üzerinden sürekli makineyle ilgili bilgilere ulaştı. 
Türkiye’de bu makineyi sadece reklamcılar kullanıyor. Çok büyük bir yoğunlukla 
tabela ve reklam işleriyle ilgilenenler kullanıyor. Makinenin internetteki 
sayfalarından videolarını inceledim. Çok da keyifliydi çünkü benim zaten 
tasarımcıyken maketlerimizi yaptırmak için heves ettiğimiz bir makineydi. Sonra 
Türkiye’de ikinci el için araştırma yaptık. Birkaç atölyeyi gezdik. Atölyede insanlar 
makinenin kabiliyetlerini anlattılar, örneklerinden yaptılar. Sonra alsak mı diye 
düşündük. Hani alsak bununla ne yapabiliriz neler çıkabilir diye düşünüyorduk. 
Kendimiz keçeyle bir şeyler kesip bunları kullanabiliriz diye düşünürken bir noktada 
gözümüzü karartıp makineyi satın aldık. Satın aldıktan sonra zaten makine üzerinden 
doğrudan denemeler yaparak çok çeşitli alternatifler denedik. Deri, ahşap, pleksiglas 
ve metal üzerine çok çeşitli denemeler yaptık. Denemeler sürecinde de zaten yavaş 
yavaş farklı farklı ürünler çıktı. Ahşap da bunlardan biriydi. Çok daha farklı 
ürünlerimiz de var. Çerçeve örneklerimiz falan var. Makineyi alım sürecimiz ve 
devamında onu değerlendirmemiz de bu şekildeydi. Makineyi de aldık zaten evin 
balkonundaydı. Önce bir atölye kurmadık. 

H: Şuanda bir atölyeniz var mı? 

Đ: Şuan bir atölyemiz var. 

H: Kurduğunuz iş hakkında bilgi verir misiniz? Biraz bilgi verdiniz ama şahıs şirketi 
mi kurduğunuz şirket? 

Đ: Kurduğumuz şirket şahıs şirketi. Benim zaten Gelibolu’da bir alış-veriş mağazam 
vardı. Ağabeyim işletiyordu ama benim üzerimeydi. O mağazayı internet satışına da 
açtık. Tamamen yasal bir şekilde vergi dairesinden kaydımızı da yaptırdık. 
Đstanbul’daki atölyeyi de bir depo ve ofis olarak göstererek o şahıs şirketi üzerinden 
devam ediyoruz. 

H: Bir de www.gittigidiyor.com sitesinde de satış yaptığınızdan bahsetmiştiniz. 
Ondan bahseder misiniz biraz? 
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Đ: Makineyi aldığımızda zaten bu şirkete adapte olamadan önce yaptığımız 
denemeleri nasıl değerlendiririz diye test etmek amaçlı www.sahibinden.com 
sitesinde kendi kullanıcı adımızla ürünleri sergiledik. Orada da çok enteresan bir şey 
oldu. Bu ahşapfoto işindeki potansiyeli fark etmemiz aslında 
www.sahibinden.com'un bize verdiği bir ekstra dopingle oldu. Yöneticiler durduk 
yere ana sayfada bizim ürünümüz için bize bir ana sayfa vitrin dopingi verdiler. 
Bizim ürünümüzü ana sayfaya koydular. Bir haftada 10-15 sipariş geldi. Demek ki 
pazarlama çok etkiliymiş diye düşündük. Ürünlerimizdeki potansiyeli bir orada 
keşfettik. Onun üzerine sahibinden.com’da mağaza açtık. Orada satışlar yaptık. Daha 
sonra www.ahsapfoto.com’u kendimiz tasarlayarak onu da hizmete açtık. Orada 
amacımız doğrudan bir e-ticaret değildi. Çünkü insanlar sahibinden sitesinde bizim 
ürünlerimizi gördüğü zaman karakalem çalışması zannediyorlardı. Ahşap üzerine 
böyle bir şey Türkiye'de var olmadığı için insanlar bilmiyordu ve karakalem 
çalışması filan zannedip sürekli bizi telefonla arayarak ürün hakkında bilgi almak 
istiyorlardı. Biz de bilgilendirici bir web sayfası kurarsak tanıtım amaçlı kullanırız 
diye düşündük. Onun devamında www.gittigidiyor.com sitesinin ana sayfasında 
günün fırsatı diye bir fırsat reyonu vardı. Onlarla iletişime geçip bizim ahşapfoto 
ürünlerimizden 20 çarpı 30 olanı oraya koyduk. Orada da reklam 3 gün kalıyordu. 3 
günde 242 satış yaptık. 

H: Peki bu 242 satışı yetiştirebildiniz mi? 

Đ: Yetiştirdik. Orada sipariş geliyor ama insanların bize fotoğrafı ulaştırması 
gerekiyor. Yani bu süreç bir 10 güne yayıldı. Onların fotoğraf seçmeleri, bize 
göndermeleri ve işleri yetiştirmemiz 5-10 gün sürdü. 20x30 ebadındaki bir ürünün 
bize süreç olarak maliyeti 20-30 dakika. Fotoğraf ne kadar kaliteliyse ve ne kadar 
uygunsa bizim sürecimiz o kadar kısalıyor. 

H: Fotoğrafta gelince bir düzenleme mi yapıyorsunuz? 

Đ:Tabii. O düzenleme zaten vakti alıyor. 20x30 ebadındaki bir ürünün de makinedeki 
süreci 15 dakikayı buluyor. Bu 15 dakika içerisinde diğer fotoğrafın çalışmasını 
yapıyoruz. Bir saatte 3-4 ürüne yakın çalışma yapılabiliyor. Makinenin ön tezgâh 
boyutu da 30x60 cm. Maksimum çalışabileceğimiz ebat bu kadar. Gittigidiyor 
sitesinde satıştan sonra kullanıcı yorumları kısmı var. %100 olumlu yorum aldık. 
Şikâyeti olan herhangi bir müşterimiz olmadı. Bu da bizim için en önemli noktaydı. 
O günden sonra da zaten bu işi ciddi olarak yapmak gerekiyor diye düşündüm. Ama 
askere de gitmem gerekiyordu. Kendi kendime bir planlama yaptım. Gitti 
gidiyor’daki 242 satışın ardından bir plan yaptık. Askere gittim geldim. Döndüğüm 
süreçte de yani şuan yeniden bir yapılanmayla uğraşıyoruz.  Bu arada 
benimhediyelerim.com alan adını almıştık. Ortağım benim askerde olduğum süreçte 
onu biraz geliştirdi. Ama o web sitesi çok profesyonel değildi. Amaçladığımız gibi 
değildi. Hediyekulübü alan adını tescilledik. Şimdi onun üzerinden tamamen kişiye 
özel ürünler formatında yeni bir yapılanma içerisindeyiz. 

H: Peki ahşapfoto projesi bu işin neresinde olacak? 

Đ: Onun içinde bir kategorinin bölümlerinden biri olacak. Bizim çok çeşitli 
ürünlerimiz var. Akrilik çerçeveler özellikle farklı olan ürünlerden birisi. Türkiye’de 
şuan nasıl yapıldığını insanlar bilmiyor. Kişiye özel nasıl isterseniz bir şekilde 
kesilmiş pleksiglas parçalarını birleştirerek birebir boyutta çerçeve yapabiliyoruz. O 
da şuan çok taklit edilmeye çalışılıp da edilemeyen bir ürün. Çok geniş bir camia 
değil zaten elektronik ortamdaki hediyelik sektörü. 
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H: Đstanbul temalı bir çalışmanız var mı?  

Đ: Şuan ki çalışmamızda hani tamamen kişiye özel ürünlere odaklandığımız için yok 
ama daha önce de böyle bir çalışmamız olmuştu. Sultanahmet pazarı için özellikle 
deriye işlenmiş şekilde Đstanbul'un belirli sembolleşmiş fotoğraflarını deri üzerine 
işleme olarak yapmıştık. Onun haricinde gördünüz mü bilmiyorum Đstanbul silüetli 
pleksiglas malzemesinden bir ürünümüz vardı. Ben kendim yaptım arkadaşlarıma 
hediye ettim ama herkesin çok hoşuna giden bir üründü. Đstanbul silüetiyle ilgili 
duvar aksesuarları çalışmamız da vardı. Ayna üzerine Đstanbul silüeti çıkarmıştık. 
Onları zamanında www.sahibinden.com sitesinde sattık. Şuan kişiye özel ürünlere 
odaklandığımız için biraz geri planda kaldı ama var yani çalışmalarımızda.  

H: Kendi işinizi kurma hayaliniz var mıydı? 

Đ: Benim okurkenki hayalim 4-5 sene bir tasarımcının yanında ya da tasarım ofisinde 
bulunup daha sonrasında bir tasarım ofisi açmaktı. Tasarım işletmeciliği yapmak 
istiyordum ben. Aslında doğrudan tasarımcı olarak ürün tasarlamak yerine 
bulunduğum çevre arkadaş ortamının etkisiyle veya okuduğum bölümün etkisiyle 
bulunduğum çevredeki tasarımcıları bir şekilde bir iş planı içinde toparlamak ve 
onlarla beraber iş yapmak istiyorum. Şuanda da hayalimde bu var zaten. Hediye 
kulübünde ilerleyen aşamada ya tasarım kulübü kuracağım ya da belki bunun içinde 
olacak tasarım ürünleri mağazası açmak istiyorum. 

H: Burada da bir boşluk var aslında Türkiye’de, değil mi?  

Đ: Evet. Birçok tasarımcıyla tanıştım. Onların tasarladıkları aksesuar ve ürünleri rahat 
bir şekilde yaptığım işe adapte edebilirim. Aslında insanların böyle bir şeye talebi de 
var. Ama şuan alım gücü azaldığı ve hizmet anlamında bir eksiklik olduğu için onu 
tam karşılayacak bir eşleştirme yok. 

H: Aslında doğru pazarda bu fikir müşteri bulabilir. 

Đ: Müşteri bulur zaten. Talep var ama şu an o eşleştirme yok. Ben bir dönem az önce 
bahsetmeyi unuttum askerden sonraki süreçte 1 ay yani bir 15-20 gün ĐKSV 
Tasarım’da çalıştım. Oradaki bulunduğum süreçte aslında benim amacım işte bu 
havayı biraz koklamaktı. Đnsanların hakikaten bir ilgisinin olduğunu görüyordum. 
Đnsanlar bir kolyeye bakarken ki ilgisiyle bu Aslı Girgin’in tasarımı dediğimdeki 
ilgisi belki Aslı Girgin’i tanımıyor olsa bile farklı oluyor. 

H: Orada bir marka var. Orada bir tasarımcı var. 

Đ: Evet. Bu altyapı onların hoşlarına gidiyor ve değerlendirmek istiyorlar.  

H: Peki kendi işinize başlamaktaki nedenleriniz ya da sizi motive eden faktörler 
nelerdi?  

Đ: Beni burada motive eden ve demotive eden faktörler vardı. Motive eden faktör 
olarak özgür olmak bir tasarımcının elde etmek isteyeceği rahatlık ve özgürlük 
ortamını anca kendi işimde elde edebilirdim. Birebir patronla çalışmak zor 
gelebiliyor. Ayrıca satış denemelerimiz sonucu gelişen bir süreçte gördüğümüz bir 
potansiyel vardı bu işte bunu değerlendirmek lazım diye düşündük. Demotive edecek 
faktörlerse ailemde ve çevremde çok fazla kendi işini yapan insanlar var. Bu şekilde 
kendi işini açmanın zorluklarını ve birçok yönden yıpratmasını görüp 
motivasyonunuz bu durumdan etkilenebiliyor. 

H: Ama bu durum bir yandan da tecrübe kazandırıyor. 

Đ: Evet. Bu potansiyeli görsem bile nasıl ortaya çıkaracağımı bilemezdim. Girişimci 
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bir aileden gelen birisiyim. Bu makinenin çıkardığı ürünlerdeki gördüğümüz 
potansiyeli bu tecrübe olmasaydı değerlendirecek cesaretim olmayabilirdi. Ama 
şimdi geçen sene 30.000TL olan KOSGEB’in kredisinden yararlandık. Bu yıl 
yeniden kredi almayı düşünüyoruz. Nakit bulamadığımız zamanlarda da kredi kartı 
kullandık. Bir şekilde öderiz diye düşündük.  

H: Biraz da risk almak lazım. 

Đ:Evet. Ama bunu işte ailesi genelde memur ya da öğretmen olan çok yakın 
arkadaşlarımla paylaştığımda beni çok cesaretli olarak görüyorlar. O tecrübenin 
verdiği faydalardan biri de bu. Ama kendi işini yaptığın zaman işinin başında sürekli 
olmak zorundasın. Aksi halde 3 gün uzaklaştığında arkada çok farklı şeyler 
dönebiliyor. Bu da insanların gözünü korkutan bir durum oluyor.  

H: Aileniz bu süreçte size katkıda bulundu mu hem maddi hem manevi olarak?  

Đ: Manevi olarak elbette desteklediler. Bu işi başarabileceğime inandılar. Ama 
ağabeyim mesela sürekli benim onunla birlikte çalışmamı istedi. O yüzden bir 
yandan destek verirken bir yandan hani yapmasan şu işi ne güzel olurdu gibi bir 
tavırdaydı. Ama ailemdeki herkes bu işe inandı ve destek oldular. Arkamda o güveni 
biliyorum.  

H: Peki girişimcilikle ilgili kendinizi eğitim anlamında geliştirdiniz mi? Bu kitap 
okumak,  seminer veya kursa katılmak olabilir. 

Đ: Ocak ayında askerden geldim. Ocak ayından Nisan ayına kadar birçok okulda 
girişimcilikle ilgili seminer vardı.  ĐTÜ’de Yönetim Bilimleri Konferansı vardı. Bilgi 
Üniversitesi’nde bazı konferanslar vardı. Onların hepsine katıldım. Đstanbul Business 
School’un Stratejik Đş Yönetimi paneline katıldım.  Oradaki amacım o konferanslara 
katılan kurumsal şirketlerdeki pazarlama yöneticileri ile hem tanışmak hem de iş 
hayatından verecekleri örneklerden bir şeyler elde etmekti. Kişisel gelişim de çok 
önemli girişimcilik için. Bu konuyla da ilgili kitaplar okuyorum. Çünkü askerden 
geldiğim dönemde acaba öncelikle bir kurumsal şirkete girsem de biraz tecrübe 
edinsem ondan sonra mı kendi işimi kursam diye bir kafa karışıklığımın olduğu bir 
dönem vardı. O dönemde bu eğitimler ve seminerlere katıldım. Bu seminerlerde 
tanıştığım şirket yöneticileriyle projelerimi konuştum ve onlardan olumlu 
yönlendirmeler aldım. Ayrıca şuan kafamda işletme ya da pazarlama üzerine bir 
yüksek lisans düşüncesi. Sanırım bir araştırma safhasından sonra ona karar 
vereceğim. 

H: Girişimcilik sürecinde karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Olduysa neler? 

Đ: Şuan zaten tam zorlukların içindeyiz. Çünkü yeni bir yapılanma çok kolay değil. 
Mesela web sitesinin hani siparişini verdik. 2 hafta önce tamamlanıp elimizde olması 
gerekiyorken hala tamamlanmadı. Yeni sitenin güvenlik haritalarının falan da olduğu 
güvenlik açığının olmayacağı daha profesyonel olması gerekiyordu. Onu bekliyoruz 
şuan. Mevcut ürünlerin fotoğraflarını çekip onlar üzerinde oynamalar yapıp sayfaya 
hazırlanması, ürünlerle ilgili yazı hazırlanması, fiyat belirlenmesi, piyasadan yeni 
ürünlerin bulunup onların ürün havuzuna eklenmesi gibi süreçler hedeflediğimizden 
daha uzun sürdü. Şuan aktif olmayı umuyorduk ama önümüzde daha 1 aylık süreç 
var. Sürekli bir problem çıkıyor ama çözüyoruz. Beklenmedik bir problemle 
karşılaşma ve bunun çözümü üzerinde yoğunlaşma ile geçiyor günler. Ama sorun 
olmuyor çözüyoruz. 

H: Girişimciliği nasıl tanımlarsınız?  
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Đ: Girişimciliği nasıl tanımlarım? Biraz düşünelim bakalım.  

H: Ya da başarılı bir girişimci olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?  

Đ: Girişimcilik öncelikle bir fikirden oluşuyor ve insanın o fikrine güvenmesi 
inanmasıyla ortaya çıkabilecek olan etkinlik. Bir proje, bir ürün fikri veya çok farazi 
bir yaklaşım şekli ama en başta güven gerekiyor. Ona inanmak gerekiyor. Đş 
anlamında tutmayacak satış anlamında da satmayacak hiçbir şey yoktur diye 
düşünüyorum. Doğru zamanda doğru pazarlamayla her şey yapılır. Yeter ki ona 
inanıp onun üzerine yoğunlaşılsın. Çok basit görülen bir şey bile bunu kim alır ki 
dediğin bir şey bile ufak detaylarla insanlara beğendirilebilir. Ben buna inanıyorum. 
Ondan dolayı da bir insanın eğer belli bir altyapısı varsa potansiyel gördüğü bir şeye 
inandığı zaman onun üzerine gider. Girişimcilik de budur zaten. Đkincisi soru neydi? 

H: Sizce başarılı bir girişimci olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? 

Đ: En başta insanın kendine güvenmesi lazım. Çok soru işaretleriyle çıkılan yolda 
insan yılabiliyor, vazgeçebiliyor. 

H: Tasarım eğitimizin girişimci olmanızda etkili oldu mu?  

Đ: Tasarımın bana verdiği en avantajlı, en önemli özellik bir konuyu ele alırken bir 
çizelge, bir süreç oluşturmak. Ben de zaten doğrudan tasarımcı olarak çalışmamaya 
karar verdiğim nokta buydu. Tasarımda ne tasarlayacağınızla ilgili bir ön bilgi gelir.  
Đyi bir analiz yaparsınız, devamında o konuyla ilgili mevcut örneklere bakarsınız, 
ürünleri incelersiniz, pazar araştırması yaparsınız, kullanıcı beklentileri ve 
ihtiyaçlarını belirlersiniz,  geçmişte o konuyla ilgili yapılanları incelersiniz, 
gelecekteki trendleri izlersiniz ve devamında bir konsept geliştirirsiniz. O konsept 
geliştirdiğin aşamadan sonraki kısım benim hoşlanmadığım bir kısım. Ürün üzerine 
eskiz çalışmaları ve ürünü modellemek benim kendimi iyi hissetmediğim aşamalardı. 
Ama o pazar araştırmasını yapmak o sürecin o ilk safhaları en keyif aldığım 
zamanlardı. Proje başladığı zaman ben en yoğun ilk 1 hafta çalışırdım. Ondan 
sonraki dönem biraz çalkantılı geçerdi. Bir de son 1 hafta yoğun çalışırdım. 

H: O yüzden makine aldınız sanırım. Kurduğunuz iş bu yapıya çok uygun. 

Đ: Olabilir. Aslında bana planlı bir iş kurmanın nasıl yapılabileceğini tasarım eğitimi 
verdi. Buna inanıyorum. Daha önceki ankette de bahsetmiştim. Vehbi Tosun 
hocamız vardı. Bize değerlendirme ve yapılabilirlik dersi vermişti  

H: Seçmeli bir ders miydi? 

Đ: Seçmeli değil sanırım zorunluydu. Herkes alıyordu galiba onu. Seçmeli de olabilir 
emin değilim.  

H: Dersin içeriği neydi? Bu hafta sizden önce görüştüğüm bir kişi de o dersten 
bahsetti. Dersin adını tam hatırlamıyordu.  

Đ:Dersin adı değerlendirme ve yapılabilirlik. O derste hoca sürekli büyük 
düşünmemizi öğütlüyordu.  Dersin sonunda bir proje geliştiriyorduk. Bir iş 
planlaması yapıyorduk. Ders konusu buydu. Bir konu belirleyip, bir proje belirleyip 
onu hocaya kabul ettiriyordun. Devamında iş planlaması yapıyordun. Bütün gelir 
gider tablolarını falan oluşturuyordun. Ama bunları çok gerçekçi olarak 
uyguladığımız bir dersti. Đşyerinin elektrik faturalarından tut büro malzemeleri falan 
her şeyi rapor olarak sunuyordun. Tahmini gelir beklentilerini gerçekçi olacak 
şekilde hazırlıyordun. Belli bir ürün fikri de vardı bunun içinde. Bir girişimci için 
çok önemli bir ders aslında. Eğitim hayatım boyunca en severek aldığım ve şuanda 
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da hala notlarını incelediğim yegâne ders budur. Bunun haricinde tasarımcı 
kimliğimi elbette işimde çok kullanıyorum. Benim yaptığım işi Türkiye’de yapan 
veya yapmaya başlayan çok kişi var. Ama herkes e-ticaret için hazır paketler 
üzerinden gidiyor. Ben tasarımcı dokunuşunun beni ön plana çıkaracağını 
düşünüyorum. Yaptığımız sayfayı da ona özel yazılım ve özel grafik tasarımlarla 
yaptım. Bunların da bana her noktada avantaj sağlayacağını düşünüyorum. 
Yaptığınız ürünlerin paketlenmesine kadar bir tasarımcının avantajı olur.  

H: Bu konu hakkında biraz konuştuk ama tasarım eğitiminiz sırasında aldığınız 
derslerin size girişimcilik yolunda yarar sağladığını düşünüyor musunuz? 
Düşünüyorsanız bu derslerden örnek verebilir misiniz?  

Đ: Tek ders buydu. Bunun haricinde girişimciliği destekleyecek bir ders yoktu. 

H: Girişimcilik konusu sadece bu derste mi işlendi? 

Đ: Aslında bir proje vardı: Simit ayran projesi. Aslında bu proje konusu da 
girişimciliği teşvik eden bir şey çünkü pazarda böyle bir ihtiyacın var olduğunu proje 
sürecinde araştırma yaparken görüyorsun.  

H: Belki proje dersleri de etkendir aslında.  

Đ: Proje derslerinin konuları dönem dönem aslında pazarda olan bir açığı sana 
farkında olmadan fark ettiriyor. O da bir yönden yaptığı bir yönlendirmedir. 

H: Girişimcilik konusu başka bir derste işlenmedi değil mi? Pazarlama dersinde 
işlendi mi? 

Đ: Pazarlama dersinde aslında iştenmiş olabilir. Ama ben o dersin çok verimli 
geçtiğini düşünmüyorum. 

H: Sizce okulun girişimcilik konusunda eksik kaldığı yönler var mı? 

Đ: Okul değil de bölüm genelinde düşündüğümüzde bence çok iyi bir mezun 
yapılanması gerekiyor. Çok büyük bir potansiyel var. 300’ün üzerinde mezunumuz 
var. Mezunlar gününde bir araya gelip bir kokteylde şarap içerken bile yarım saat 
içinde yapılan bir sohbetten çok farklı girişimcilik fikirleri çıkabilir. 10 yıl önce 
mezun olan iki arkadaş neler yaptığını konuşurken o an orada bu potansiyeli 
değerlendirebilir. Çünkü bir mezun yapılanması gerekiyor. Mezunlar günü gerekiyor. 
Đnsanları bir araya getirecek bir yapılanma yok ve bence bu bir ihtiyaç. 

H: Mesela okulda bir girişimcilik dersi olsa nasıl olur? 

Đ: Çok da iyi olur. Çünkü yaptığınız projelerde de sürekli bir ürün geliştirme kafamız 
oluyor. Bunu sadece sektörde var olan bir şirketi ihtiyacı olarak değil de kendi 
geliştirdiğimiz bir ürün veya bir süreç tasarımında ortaya koymak gerekli. Bunu da 
faaliyete geçirmek için bir az önce bahsettiğim güven ve cesaret gerekiyor. Bu güven 
ve cesaret böyle bir derste verilebilir. Böyle bir ders bence gereklidir. 

H: Tasarımcı olarak hangi özellikleriniziz size girişimcilik yönünde yarar sağladığını 
düşünüyorsunuz?  

Đ: Tasarımcının özelliklerini temel aldığımızda en büyük avantaj detaya önem verme 
sorumluluğu diyebilirim. 2000’li yıllardan önce 1960’larda tüketici odaklı, sonra 
servis odaklı, sonra fiyat odaklı, ondan sonra iş odaklı şuanda da iletişim odaklı bir 
pazarlama dünyası var. Bunda da en ufak bir detaya bile önem verdiğiniz zaman 
insanlar sizi farklı buluyor. Yaptığınız ürünü kargo ile yollamadan önce yaptığınız 
ambalaj içine koyduğunuz ufak bir teşekkürler notu, müşteriyle iletişim 
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kurduğunuzdaki ona verdiğiniz güven ve onunla iletişim için verdiğiniz çaba her 
zaman değerli oluyor. Benim detaya önem verme yönüm yaşantımda pek yoktu ama 
bu dört yıllık tasarım eğitimi sırasında bu konu hakkında biraz daha hassaslaştım.  

H: Peki tasarımcı olarak girişimcilik konusuyla ilgili olarak geliştirmeniz gereken bir 
özelliğinizin olduğunu düşünüyor musunuz?  

Đ: Eksik olduğum yanlar da pazarlamayla ilgili sanırım. Bunu hissediyorum bir 
yüksek lisans yapmak istiyorum. 

H: Gelecekte kendinizi bu işletmeyle beraber nerede görmek istiyorsunuz? 

Đ: Aslında aklımda başka projeler de var. Kendimi elektronik ticarette farklı 
sayfaların da farklı sitelerin de olacağı bir e-ticaret devi olarak görmek istiyorum. 
Sadece kişiye özel hediyelerle kalmayacağım. Az önce bahsettiğim tasarım ürünleri 
var. Başka tekstil ürünleri var, oyuncak var. Bu tecrübeyle çok daha farklı ürün 
gruplarında insanlara hizmet veren bir e-ticaret yapısı kurmak istiyorum. Mevcut 
sitelerin yaptığı gibi genel bir Pazar yaratmak istemiyorum. Biraz daha özelleşmiş 
ürünler üzerinde ilerlemek istiyorum. Đnsanların arkadaşlarına hediye alacakları 
zaman ilk benim firmamın akıllarına gelmesini istiyorum. Ticaretin şekli değişiyor. 
Elektronik ticaret ortamına çok erken değil çok geç de değil doğru zamanda 
girdiğimizi düşünüyorum.  

H: Peki girişimci olmak isteyen bu bölümden mezun yeni mezunlara ya da 
öğrencilere neler önerirsiniz 

Đ: Kendi ürün ve proje fikirlerine mutlaka inansınlar. Her işte bir potansiyel vardır. 
Kolay vazgeçmemeleri gerek. 
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EK C.7: Ayşegül Özen Görüşme Dökümü 

 

Handan Temeltaş: Üniversite sırasında ve sonrasında deneyimleriniz ve neler 
yaptığınızla ilgili bahseder misiniz? 

Ayşegül Özen: Đş deneyimi gibi mi? 

H: Staj da olabilir, KOBĐ’lerle çalışma da olabilir. 

A: Üniversitede ilk iki sene staj yeri bulmak biraz sıkıntılı oluyor. Hiç bir katkısı 
olmayan gidip böyle masada oturup akşam saatini beklediğim yerlerde staj yaptım. 
Onları geçiyorum. Staj deneyimlerim açıkçası genel olarak çok verimli geçmedi. 
Rowenta’da yaptığım staj vardı. Orada bir ürün tasarımı yapmıştım ama onun 
haricinde staj deneyimlerim gerçekten biraz talihsizdi. Sonra bitirme projesinde 
KOBĐ’lerle çalıştık. Onlar iyiydi. Bitirme projesi ve ondan önceki 3. Sınıfta bir takım 
projelerde KOBĐ’lerle çalıştık. Ama ben özellikle bitirme projesinde KOBĐ’lerle 
çalışmayı çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Küçük ve orta ölçekli firmaların 
konuya bakış açılarını görmek iyi bir pratikti ama bitirme projende bence genel 
olarak sevdiğin ve daha sonra üzerinde ilerlemek istediğin bir alanda çalışmalısın. 
KOBĐ’lerle çalışmak bence çok faydalı değildi ama önceki çalışmalar verimliydi 
açıkçası. Okul sonrasında ise bir markalama ajansında çalıştım. Okuldaki bir 
hocamın aracılığıyla girdiğim markalama ajansında da tasarımdan çok ürün ya 
müşteri ilişkisi ve bütçelendirme konularında deneyim kazandım. Hatta tasarım 
yapmaya fırsat bulamıyorduk. Bir ürünün bütün aşamalarından sorumluydum. Böyle 
yoğun ve yorucu bir deneyimdi. Ama orada üretimle ilgili birçok şey öğrendim. 
Oradan ayrıldıktan sonra multimedya dersi vardır bizim okulda oradan Gökhan 
Karakuş’la beraber çalışmaya başladım. Böyle daha dijital mesela ara yüz tasarımları 
vesaire gibi bir dünyaya daldım. Oradan sonra da zaten yüksek lisans için 
Hollanda’ya gittim. Ondan sonra da Özlem ve Lale’yle beraber Alot’u kurduk.  

H: Kurduğunuz iş hakkında bilgi verir misiniz? 

A: Biz öncelikle ürün tasarımı mezunuyuz ama sadece ürün tasarımı yapmıyoruz. 
Hem okul yıllarından itibaren hem de sonrasında Gökhan hocayla çalışmamdan beri 
grafik tasarımına, web tasarımına ve ara yüz tasarımına ilgim vardı. O konularda 
kendimi uzmanlaştırdım. Lale de Amerika’da girişimcilik ve yaratıcılık konusunda 
Stanford’ta donanım kazanıp geldi. Özlem de illüstratif işler yapıyor. Hepimizin 
farklı noktalarda uzmanlıkları vardı. O yüzden biz sadece ürün tasarımı değil, ürün 
tasarımının yanında grafik tasarım, web tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı ve mekân 
tasarımı alanlara da yöneldik. O yüzden adımızı da Alot koyduk. “A lot of design” 
lafından geliyor. Aslında isimlerimizle de alakası var. Ama tasarımın içine girdiği 
her şeyde var olalım fikriyle yola çıktık. Đlk etapta tabii müşteriler buluyorsun. 
Genelde çevrenden müşteriler buluyorsun. Çevremizden, tanıdıklarımızdan gelen 
işleri yapmaya başladık. Ondan sonra fuarlara gittik ve fuarda tanıştığımız birileriyle 
birtakım işler yaptık. Bu şekilde tanıdıklarımızın aracılığıyla da başkaları haber aldı 
derken bir şekilde müşteri portföyü oluşturduk. Onlarla devam ediyoruz. 

H: Müşteri portföyü haricinde bir de kendi tasarladığınız ürünleriniz var. 

A: Evet.  

H: Onların üretim süreci nasıl gerçekleşiyor?  

A: Prototipini yapıp ya da satışını gerçekleştirmeye çalıştığımız ürünlerde çok böyle 



154 

plastik kalıp vesaire gibi üretim yöntemleri seçmedik. Özellikle kumaş, keçe ve 
benzeri malzemeler seçtik. Kendimiz hızlı bir şekilde üretebileceğimiz ürünler 
tasarlamak istedik. Kalıp gerektirecek bir şey özellikle seçmedik. Bir şeyler 
tasarladık. Ondan sonra bir prototip yapmak malzemeyi bulduk. Sonra onu kendi 
elimizle oynadık, çekiştirdik ve kendi elimizle prototip yaptık. Sonra onu hızlı bir 
şekilde üretebilecek bir üretici aradık. Fiyat aldık, onları ürettirdik. Tabii bunlar seri 
üretim olmadı. Kalıp sistemiyle kesilmiyor o keçelerimiz ama lazer sistemiyle daha 
pahalıya geliyor Ama bir şekilde bize uygun olan ölçekte üretim yaptırabilirdik. 

H: Peki o ürünlerinize nasıl pazar buluyorsunuz? Başka bağlantılarınızı ona mı 
yönlendiriyorsunuz? Diğer yaptığınız işlerin müşterileriyle benzer mi? 

A: Yok. Diğer müşterilerle benzer değil. Bizim biraz o konuda çekingen ve tembel 
kaldığımızı söyleyebilirim. Bir ürün yapıyoruz, ürün beğeniliyor, görenler güzel 
tepkiler veriyor ama biz o ürün için çok fazla bir pazarlama çalışmasına 
girişmiyoruz. Girişsek kesinlikle çok daha iyi olur. Mesela şuan keçelerimiz Đstanbul 
Modern Müzesi’nde satılıyor. Maybe Design’da satılıyor. Pazart’a başvurduk. 
Pazart’a gidip tezgâh açıp orada sattık. Galata’da iç mimari festivalinde bir yere 
koyduk. Ama bunlar hep tanıdık usulüyle oldu birazcık. Mesela Đstanbul Modern 
Müzesi’nde çalışan bir arkadaşımız vardı. O bizden ürünlerimizi istedi. Maybe 
Design’dan yılbaşında arayıp biz keçelerden istiyoruz dediler. Web sitemiz 
aracılığıyla görmüşler. Böyle aktif bir şekilde pazarlama yoluna gitmedik açıkçası. 
Onun da bir nedeni var. Birincisi o ürünlerin pazarlama kısmıyla gerçekten yoğun bir 
şekilde ilgilenmelisiniz. Đkincisi de bizden bu işleri çok büyük adetlerde almıyorlar. 
Çok büyük adetlerde almayınca da bizim seri üretim gibi bir şey yapma şansımız 
olmuyor. Seri üretim yapmayınca da karımız çok düşük oluyor. Yani bir emek 
veriyorsunuz ama kar çok düşük oluyor. Sadece o noktada bu ürünler prestij amaçlı 
yaptığımız ürünler oluyor.  

H:  Prestij amaçlı olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz bu ürünleri yapmaya 
yoksa karı çok az diye bırakabilir misiniz?  

A: Hayır. Bu ürünleri yapmaktan çok keyif alıyoruz. Hatta kafamızda yeni 
projelerimiz de var. Henüz hayata geçiremedik. Hayat koşuşturmacası içerisindeyiz. 
Bir şekilde para da kazanmanız gerekiyor. Bir yandan diğer işlerimizden dolayı 
yoğunuz. Ama aklımızda bir takım projelerimiz var. Açıkçası bu yönde kendi 
üretimimizi hep devam ettirmek istiyoruz. Oradan para kazanmayacağız diye bir şey 
de yok hani ileride kazanabiliriz. Biraz daha pazarlama vesaire konusunda 
çalışacağız. Bizce kendi istediğin ürünü tasarlayıp üretmek ayrı bir keyiftir.  

H: Kendi işinizi kurma hayaliniz var mıydı?  

A: Birinin yanında çalışma konusunda açıkçası çok fazla istekli değildim eskiden.  
Ben kendi işimi yapacağım tarzında büyük bir hayalimin olduğunu çok 
hatırlamıyorum ama ben Hollanda’ya gittiğimde Özlem’le çok konuşuyorduk.  
Özlem bu konuda çok istekliydi. Ben de neden olmasın deyip başladım. Ama onlar 
şuan birtakım nedenlerle ayrılmak durumunda kaldılar. Ben de bunu böyle devam 
ettirmek istedim. Çünkü şu noktada çıkıp bir yerde işe girme hevesinde değilim. 
Artık bunun rahatlığını gördüm.  

H: Belki yeni bir iş bulmak zor gelecek. 

A: Evet. Hem zor gelecek hem de bu şekilde devam etmenin şu noktada daha doğru 
olduğuna inanıyorum.  
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H: Kendi işinize başlamaktaki nedenleriniz ya da sizi motive eden faktörler nelerdi? 

A: Bir firmaya girdiğinizde bir konuda uzman oluyorsunuz. Açıkçası öyle olmayı 
çok istemedim. Çeşitli alanlarda bir sürü işi bir arada götürmek istedim. Aynı 
zamanda kendi ürün gamımızı yaratmak, kendi tasarımlarımızı üretmek de beni 
heyecanlandırıyordu. O yüzden kendi işimi yapmak istiyorum.  

H: Peki kişisel olarak ne faydası ne kendi işinizin olmasının? 

A: Kişisel olarak birincisi iş hayatında çok fazla şey görüyorsunuz. Bütün her işin 
sorumluluğu sizde oluyor. Bu firmanın muhasebecisi de benim, müşteriye teklif 
hazırlayan kişi de benim. Đşin her aşamasında varsınız. Böylece müşteriyle diyalog 
çok gelişiyor ve o dili öğreniyorsunuz. Özellikle her türlü pazarlık, bir fikri kabul 
ettirmekten tutun para pazarlığına kadar her şeye, son ürünle ilgili problemlerin 
pazarlığına kadar iletişim kabiliyetiniz çok gelişiyor.  Kendi işim olmasının o açıdan 
bir katkısı var.  Đkincisi bir proje yönetiminin bir parçası olmaktan çok bir projenin 
tüm yönetimi sizde oluyor. O konuda çok büyük bir deneyim yanşıyorsunuz.  

H: Peki çevrenizde, arkadaşlarınız arasında ya da ailenizde girişimci var mı? 

A: Evet. Benim ailem sürekli kendi işini yapan insanlar. O yüzden o benim bu işi 
devam ettirme isteğimde önemli bir nokta olabilir.  

H: Size bu süreçte maddi manevi katkıları oldu mu desteklediler mi sizi? 

A: Manevi olarak oldu ama maddi olarak olmadı. Başta açıkçası onların da endişeleri 
vardı. Gidip bir yerde çalışsan daha mı garanti olur diye düşünüyorlardı. Onlarda da 
biraz bıkmışlık vardı. Đçimizden biri de maaşlı çalışsın da hayatı garanti olsun 
şeklinde bakıyorlardı. Ama sonradan çok ısrar etmediler. Başta böyleydi şuan 
kesinlikle böyle bir tavırları yok.  

H: Girişimcilikle, iş kurmakla veya pazarlamayla ilgili kendinizi eğitim olarak 
geliştirdiniz mi? Bu kitap okumak, seminere ya da kursa katılmak şeklinde olabilir.  

A: Eğitim olarak proje yönetimiyle ilgili seminere gitmişliğim vardır. Mesela en son 
yeni medya düzenine katıldım. Đyi konuşmacılar geldiğinde öyle şeylere katılmaya 
çalışıyorum. 

H: Girişimcilik sürecinde karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Olduysa neler? 

A: Tabii ki oldu. Birincisi parasızlık. Parasızlık demeyeyim de gerçekten 
ayaklarınızın üzerinde çok uzun süre kalabilmeniz gerekiyor. Başta gerçekten çok az 
para kazanıyorsunuz. Đkincisi müşteriyle diyalogları öğrenmeniz, o savaşlara 
girmeniz psikolojik olarak yıpratıcı oluyor. Bir de biz 3 kişi bir aradaydık.  Bir arada 
çalışmak okul projesinde çalışmak gibi değil. Bizim aramızda hiyerarşi de yoktu, 
hepimiz aynı seviyedeydik iş yerinde. Gerçek dünyada bir arada iş yapmak ve o 
dinamiğe alışmak da bir süreç istedi. O da biraz zorlayıcıydı. 

H: Peki maddi kaynak arayışına girdiğiniz mi? Çünkü bazı destekler var. Mesela 
KOSGEB’in destekleri var. Onlarla ilgili araştırma yaptınız mı ya da başvuru 
sürecine girdiniz mi?  

A: Girmedik. Aslında bir ara niyetlendik ama açıkçası sonra çok ilgilenmedik. 
Başvurmak hep aklımızın bir köşesinde bir yerde arada bir lafı sözü geçti ama hiç 
harekete geçmedik.  

H: Girişimciliği nasıl tanımlarsınız? Sizce başarılı bir girişimci olmak için hangi 
özelliklere sahip olmak gerekir?   
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A: Başarılı bir girişimci için olmak için öncelikle girişimci kafansın olan fikir ya da 
ürün her neyse o fikri dışarıya doğru ifade edebilmen, insanları ona inandırabilmen 
bence çok önemli. Đkincisi de bir girişimci fikir bulmak için biraz hayalperest olman 
gerekiyor ama onun hayata geçirirken biraz daha gerçeklerle hareket etmen 
gerekiyor. O adımları iyi belirlemen gerekiyor. 

H: Tasarım eğitiminiz girişimci olmanızda etkili oldu mu?  

A: Evet. Aslında tasarım kendi içinde de bir yaratma bir girişim eylemi olduğu için o 
da aslında kendi içinde girişimsel bir eylem. O açıdan faydalı oldu. Tabii ki ben şuan 
bambaşka bir bölümden mezun olsam belki bu kadar cesaretli bu kadar yeni bir şey 
yapmaya hani yeni bir şeyi eyleme geçirmeye bu kadar cesaretim olmayabilirdi. O 
açıdan tasarım eğitimi destek veriyor. Ama özellikle tasarım eğitiminde girişimciliğe 
dair bir fikri nasıl hayata geçirirsin kısmıyla ilgili bir eğitim görmedik.  

H: Peki tasarım eğitiminiz sırasında aldığınız derslerin size girişimcilik yolunda 
yarar sağladığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu derslerden örnek verebilir 
misiniz?  

A: O konuda çok şey söyleyemeyeceğim. Biraz tasarım yöntemiyle ilgili dersler 
gördük. Gerçek hayat deneyimi kazandırmak adına KOBĐ'lerle çalışmak faydalıydı 
ama özellikle girişimci fikri hayata geçirme noktasında hiç bir derste öyle bir içerik 
ya da öyle bir şeyden faydalandığımı şu noktada düşünmüyorum.  

H: Değerlendirme ve yapılabilirlik dersi var mıydı sizin zamanınızda ya da aldınız 
mı? 

A: Evet. Bak siz söyleyince aklıma geldi kim veriyordu o dersi? Đçeriği nasıldı o 
dersin? 

H: Kimin verdiğini hatırlamıyorum. Ama görüşme yaptığım kişiler o dersin 
girişimciliğe hizmet eden bir ders olduğunu söylediler. Aldınız mı o dersi? 

A: Evet, aldım. Hatırlıyorum. Benim aklımda kalmamış belki çok teorikti. 

H: Akılda kalmaması da bir önemli nokta aslında. Peki dersin adı farklı olsaydı 
aklınızda kalır mıydı?  

A: Evet. O da olabilir.  

H: Değerlendirme ve yapılabilirlik bana göre tasarım bölümünde ürünün 
değerlendirmesi üzerine bir ders izlenimi bırakıyor. 

A: Evet, doğru olabilir. Kesinlikle buna katılıyorum. 

H: Girişimcilik konusu okulda aldığınız herhangi bir derste işlendi mi? 

A: Zaman zaman işlenmiş olabilir. Şuan hatırlayamıyorum. Ben 2004’te mezun 
oldum. Aradan uzun zaman geçti. Ama yer yer herhalde gündeme gelmiştir. 

H: Bölümün girişimcilik konusunda eksik kaldığı yönleri olduğunu düşünüyor 
musunuz?  

A: Evet. Özellikle girişimcilik konusunda bölümün eksik kaldığını düşünüyorum. 
Ben okulun duygusal, kullanıcı odaklı araştırma yapma konusunda da biraz eksik 
buluyorum. Ürün dediğiniz zaman ben kullanıcı deneyimi ve kullanıcı-ürün arasında 
kurulan duygusal bağa çok inanıyorum. Tasarım felsefem biraz o noktada. O yüzden 
proje süreçlerinde özellikle fikir bulma ve bütün proje içerisindeki kullanıcıyı 
projeye dâhil etme süreçlerimizin çok eksik olduğunu düşünüyorum. Kullanıcı 
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testleri ve ürün prototipi yapıp kullanıcılar üzerinde test etmek, onları raporlamak 
bence çok önemli. Ben Hollanda’ya gittiğimde orada bu tarz çalışmalar yapılıyordu. 
Özellikle onu gördükten sonra gerçekten çok büyük bir eksik olduğunu fark ettim. 
Fikir bulma süreci de aynı şekilde sadece kâğıdı kalemi alıp kâğıdın başına oturup 
çizerek yapılacak bir şey değil. Birçok yöntem var. Belki bugün farklı yapılıyordur. 
Girişimcilik adına KOBĐ’lerle çalışmak önemliydi. Ama girişimcilikle ilgili daha 
pratik dersler de olması güzel olurdu. 

H: Tasarımcı olarak hangi özelliğinizin ya da özelliklerinizin size girişimcilik 
yönünde yarar sağladığını düşünüyorsunuz?  

A: Tasarımcı olarak özellikle tasarım yapabilme özelliğim bence girişimciliğin 
birinci adımı. Bir şey yaratabilme, yeni bir fikir bulabilme, bir sorunu görebilme ya 
da bir eksiği, açığı görebilme yetisi bence girişimcilikte birinci adımdır. Birazcık 
üretim sürecine de hâkimiz. Bir fikrin veya ürünün yapılabilirliği ve gerçek hayata 
dönüştürülebilmesi noktasında da bir bilgimiz var. Bence hayata geçirebilmek de 
girişimcilik için çok önemli.   

H: Geriye bir de pazarlama ve satışı yaptığınız zaman girişimci olabilirsiniz. 

A: Evet. Ama işte pazarlama ve satış da zaten biraz eksik kalıyoruz. Belki orada 
birazcık daha profesyonel yardım alınması gerekiyor. Çünkü tek başına tasarımcı 
bazen o yetilere sahip olamayabiliyor. 

H: Aslında soracağım ikinci soru da bununla ilgiliydi. Tasarımcı olarak girişimcilik 
konusunda geliştirmeniz gereken bir özelliğinizin olduğunu düşünüyor musunuz?  

A: Dediğim gibi cesaret ve inanç çok önemli. Karaktere dair taraflar da çok önemli. 
Bir de iletişimde o pazarlama yetisi çok önemli. O konularda bence gelişmek 
gerekiyor. 

H: Gelecekte kendinizi bu işletmeyle beraber nerede görmek istiyorsunuz? 

A: Đlk etapta yani işe ilk başladığınızda ister istemez para kazanmak adına birçok 
şeyi yapıyorsunuz. Onun haricinde biraz daha tasarımcı kimliğimi ifade 
edebileceğim işler yapmak istiyorum. Gerçekten tasarımcı olarak kendimi ifade 
edebileceğim, daha prestijli, altına imzamı atabileceğim işler yapmak hayalim olur. 
Bir de dediğim gibi aynı anda çeşitli işler yapmaktan çok hoşlanıyorum. 
Organizasyon tasarımından tutun yemek tasarımına kadar çok farklı alanlarda çeşitli 
işler yapmak istiyorum. Çeşitli projelerde yer almak istiyorum. O yüzden ileride 
umarım birçok disipline dair birçok çalışanımız da olur. Öyle tek başıma ilerleme 
gibi bir idealim yok. Beş on seneye kadar kurumsal bir yapı içerisinde umarım böyle 
bir noktaya ulaşırız.  

H: Bu farklı işler yapma isteğinin biraz tasarım disiplinin kazandırdığı araştırma 
pratiğinden kaynaklandığını düşünüyor musunuz?  

A: Evet. Zaten tasarımı çok yönlü olarak düşünmek gerekiyor. Tasarım her türlü 
şeyin tasarımı olabilir: Organizasyon tasarımı, yemek tasarımı, mekân tasarımı, ürün 
tasarımı… Onları birbirinden çok fazla ayırmıyorum. Tasarımın keyif verici tarafı 
tasarımın dâhil olabileceği her noktayı görüp, o projelerde yer alabilmek.  

H: Girişimci olmak isteyen Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü yeni mezunlarına ya 
da öğrencilerine neler önerirsiniz?  

A: Bir kere motive olabilmek için konferans ve seminerlere katılmalarını tavsiye 
ederim. Girişimcilikle ilgili bilgiler internette de çok fazla. “Springwise” ve 
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“trendwatcher” tarzı oluşumları örnek verebilirim. Dünyayı yakından takip etsinler. 
Dünyada neler olup bittiğini takip etsinler. Bir de bu girişimcilik sürecini anlamak 
adına birtakım yurtdışı örnekleri var.  “Start up company” falan diyorlar. Amerika’da 
o tarz yeni girişimci firmaların nasıl süreçlerden geçtiğine bakmak faydalı olabilir 
diye düşünüyorum. Bir de girişimci fikir deyince ben illaki çok büyük bir 
organizasyon fikri gibi bir şey düşünmüyorum. Bir ürünü tasarlayıp onu hayata da 
geçirmek de girişimci bir hareket bence. O yüzden çok büyük organizasyonlar 
kuramasalar da küçük pratiklerle de girişimci olmak yolunda adımlar atabilirler. Bir 
de sadece ürün üzerinden girişimci olmak diye bir şey yok. Mesela bir ürünü 
pazarlama noktasında da girişimci bir fikir bulabilirsiniz. Yani yaptığınız ürünün 
pazarlamasında da yeni bir fikir bulabilirsiniz.  
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EK C.8: Seval Özgel Görüşme Dökümü 

 

Handan Temeltaş: Üniversite sırasında ve sonrasında deneyimleriniz ve neler 
yaptığınızla ilgili bahseder misiniz? 

Seval Özgel: Aslında okul sırasında deneyimlerimi elde etme fırsatı bulduğum 
dönemler genellikle staj yaptığım dönemlerdi. Bun Design firmasında staj yaptım. 
Orada daha çok tasarıma yönelik bir şeyler öğrenebildim. Daha sonra Banat 
firmasında staj yaptım. Orada zaten Kunter Şekercioğlu’yla çalışıyorlardı. En 
azından orada bir tasarımcının çalışma yöntemlerini görme fırsatım oldu. 
Prototiplerle beraber bir firmaya nasıl sunum yaptıklarını görme fırsatım oldu. 
Mezun olduktan sonra da bir tasarım ofisinde çalıştım. Arkides firmanın ismi. 
Reklam çalışmalarının içinde bulundum. Tabela, yan cephe çalışmalarının ve 
aydınlatmanın içinde bulundum. Aslında orada çok istediğimi de bulamadım. 
Tasarım anlamında orada aydınlatma tasarımını ön plana çıkıyordu.  Ama burada 
gördüğümüz eğitimi çok fazla uygulayabileceğim bir alan değildi. Bir yandan da 
zaten yüksek lisans yapıyordum. Daha sonra oradan ayrıldım. Aslında sektördeki 
deneyimim bu kadar. 

H: Ne kadar sürdü Arkides firmasında çalışmanız? 

S: 8 ay sürdü. 

H: Onun dışında mesela 4. sınıfta KOBĐ’lerle çalıştınız mı? 

S: 4. sınıfta KOBĐ’lerle çalışmadım. Çünkü bitirme projemi güz döneminde aldım. 
KOBĐ’lerle çalışmalar bahar döneminde yapılıyordu. Bitirme projemde yemek standı 
üzerine çalıştım.  

H: 8 aydan sonra herhangi bir başka işte çalıştınız mı? 

S: Yok çalışmadım. 

H: Peki ayakkabılarınıza gelirsek o iş hakkında bilgi verir misiniz? 

S: Tabiki. Bu sekiz aylık dönemin sonunda yüksek lisansım devam ederken kendi 
işimi kurmaya karar verdim. Aslında neden ayakkabı derseniz okul projelerimizden 
birinde KOBĐ’lerle yaptığımız bir çalışma vardı. Orada ayakkabı tasarımı yaptık. 
Aslında hep içimde ayakkabı tasarlama fikri vardı. O dönemde zaten kendi işimi 
kurmaya başladım. Tam o işten ayrılmamla başlaması bir oldu.  

H: Bu iş hakkında daha geniş bilgi verir misiniz? Mesela tasarımı siz yapıyorsunuz. 
Ustayla veya üreticiyle nerede buluşuyorsunuz? Pazarlama ve satış aşamalarını nasıl 
düzenlediniz, nasıl organize ettiniz?  

S: Đlk aşamada benim istediğim sıfırdan bir ayakkabı tasarımını kendim yapmaktı. 
Yani benim tasarladığım ürünün tamamen üretilmesiydi. Birçok üreticiyle görüştüm. 
Ama çok az miktarlarda üretim yaptırdığım için hiçbir firma buna olanak vermedi. 
Yeniden, sıfırdan bir ayakkabı çıkacaksa ortaya bu bayağı bir miktar demekti. Daha 
sonraki görüşmelerimde modeller üzerinde ufak tefek değişiklikleri yapabileceğim 
bir firmayla anlaştım. Hala onlarla çalışıyorum. Benim şuan ayakkabı tasarımcısıyım 
ve sıfırdan bir ayakkabı tasarlıyorum gibi bir iddiam yok aslında. Daha çok 
aksesuarlarını tasarlayıp renklerle ve malzemeyle değişiklik yapmaya çalışıyorum. 
Mesela yakın zamanda da çeşitli grafikleri ayakkabılar üzerinde uygulayacağım. 
Ama çok daha sade modeller olacak bunlar. Mesela bir babetin üzerinde grafik 
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tasarım uygulamaları yapacağım. O yüzden aslında ustalarla çok birebir iletişimim 
yok. Firmada muhatap olduğum insanlar var. Onlara isteklerimi bildirip, bir prototip 
ürün yapıp ona onay verildikten sonra ürünleri satın alıyorum. Satışlarım şu anda 
zaten internet üzerinden.  Bir butikte ya da dışarıda satışım yok. Aslında işin daha 
çok başındayım. Đleride nasıl olacağını bilmiyorum. Kafamda planlarım var ama şuan 
için internet üzerinden satış yapıyorum. 

H: Sizin için üretim yapan yerin sizin ürünlerinizi kopyalaması gibi bir kaygınız var 
mı? 

S: Var. Bu kaygım her zaman var. Çünkü o ürün orada üretildiğinde sonuçta başka 
firmalar geldiğinde benim ürünlerimi görüyor. Bir sözleşme yapacağız, bu 
tasarladığım ürünleri kimseye satmayacaksınız diye bir yaptırım yapamıyorum. 

H: Ama böyle bir hakkınız var.  

S: Aslında var. Kesinlikle var. Ama işte ben o ürünü sıfırdan yaptırmadığım için öyle 
bir hak da çok fazla talep edemiyorum. 

H: Çünkü onlar da destek verdiği için mi?  

S: Evet. Onlar da destek veriyor. Çünkü aslında ben de onların yaptığı bir tasarımı 
kullandığım için ben de onlara öyle bir yaptırım yapamıyorum. O da aramızdaki 
iletişimden kaynaklanıyor. Şimdiye kadar benim ürünlerim kimseye satılmadı. Ama 
yaptığın bu ufak değişiklik çok hoşumuza gitti deyip o değişikliği o şekilde 
kullandılar. Aynı rengini direkt olarak değil ama aynı tasarımı kullandılar. Aslında 
doğruyu söylemek gerekirse çok da sesim çıkmadı. 

H: Bunun için size bir ödeme yapıyorlar mı?  

S: Ne gibi?  

H: Tasarımın oradaki katkısının ödenmesi açısından? 

S: Yok. 

H: Hani bunu da siz tasarladınız biz bunu satmak istiyoruz ama her satılan üründen 
size şu kadar bir yüzde vermek istiyoruz gibi bir tavırları oldu mu? 

S: Olmadı. Şimdiye kadar olmadı. 

H: Peki satış kısmını nasıl yapıyorsunuz? Sadece Facebook’ta sayfanızı gördüm. 
Onun haricinde bir web siteniz var mı? 

S: Kendi web sitem var ama web sitem üzerinden satış yapamıyorum. Çünkü onun 
için bankalardan sanal post almam gerekiyor ve bunun için de aslında uzun soluklu 
bir ticari geçmişiniz olması gerekiyor. Bankalar bunu bana sağlamıyor. Bankalar post 
makinelerini bile verdiklerinde eğer o ay içerisinde çok fazla çekim olmazsa post 
makineleri bile aldıkları durumlar oluyormuş.  Đlk olarak Trendyol’da satış yaptım. 
Orada gerçekten insanların biraz olsun benim ürünlerimi tanımalarını sağladım. Daha 
sonra Limango’da satış yaptım. Onun haricinde kalan zamanlarda Facebook 
üzerinden insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Ama orada da belli ufak bir kitle var 
aslında.  

H: Peki nasıl satışlardan memnun musunuz? Bir rakam vermenize gerek yok ama 
mesela Facebook size bu konuda hizmet ediyor mu? 

S: Facebook’ta sadece zaten benden ürün almış ve sonrasında bir problem olursa 
iletişim sağlayacağım insanlar var. Facebook’ta gördük sizi diye gelen çok fazla 
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insan yok. 2 Haziran’da Limango’da tekrar bir satış oldu.  Ama çok az bir satıştı. 
Mesela ilk markamla çıktığım zamanki satış rakamlarına şuan ulaşamıyorum. Sebebi 
birçok faktöre bağlı oluyor. Birçok firma artık internet üzerindeki mecralarda satış 
yapıyor. Đlk zamanlarda o kadar bilinen bir ortam değildi. Şuan başka kanallardan 
satış yapmaya çalışacağım. Daha butiklerle görüşmelerim sürüyor. Çünkü bir de 
ayakkabı satıyorum. Aslında ilk başta herkes bana internetten ayakkabı satılmaz 
dedi.  Ben de eğer bir bayan bunu alacaksa beğenmezse iade edebilir.  Parayı geri 
iade ettiğimiz için o konuda çok da sıkıntı yaşanmıyor. Butik satışınız olan noktalar 
var mı diye soranlar oluyor ama internetten de yapılabiliyormuş. Artık herkes 
interneti kullanıyor. 

H: Kendi işinizi kurma hayaliniz var mıydı?  

S: Vardı, hep vardı. 

H: Üniversitedeyken de mi vardı? 

S: Üniversitedeyken de vardı. Çalışmaya başladıktan sonra da belki biraz bencilce bir 
düşünce ama ben bu kadar çalışıyorum ve emek veriyorum patron kazanıyor ama 
bunu ben yapabiliyorum demek ki, niye başkası için çalışayım gibi bir düşüncem 
vardı. 

H: Kendi işinize başlamaktaki nedenleriniz ve sizi motive eden faktörler nelerdi? 

S: Aslında buydu.  Bu işi ben zaten tek başıma yapabilirim fikriydi. Aslında hala 
onun mücadelesini veriyorum. Hiçbir yardımcım yok. Bu işe sadece aile desteğiyle 
başladım. Ama bu işin koşuşturmasında her işiyle şuan ben ilgileniyorum. Bu doğru 
bir şey değil elbette ki. Sonuçta aldığımız destek sizi başka kanallara yönlendiriyor.  

H: Kendi işinize sahip olmanın ne gibi yararları var? 

S: Bir anlamda kişisel tatmini sağlıyor. Bir tasarım yapıyorum ve insanlar tarafından 
beğeniliyor. Bir tane bile satsam o ürünümü birinin ayağında görsem çok mutlu 
olurum. Aslında şuan için kişisel tatminle alakalı bir şey. Bunu başarabilmek güzel 
geliyor.  

H: Çevrenizde arkadaşlarınız arasında ya da ailenizde girişimci var mı?  

S: Şuan için yok. Düşünen arkadaşlarım var. Hatta benden böyle görüp de çok bu işe 
istek duyanlar var.  

H: Kendinizi girişimcilikle ilgili olarak geliştirdiniz mi? Bu satış olabilir, pazarlama 
olabilir, üretim olabilir, girişimcilik konusunda kitap olabilir, seminer olabilir, kurs 
olabilir. Böyle herhangi bir şeye katıldınız mı?  Çünkü endüstriyel tasarım bölümü 
ayakkabı üretimiyle ilgili özel bir eğitim veren bir bölüm değil.  

S: Öyle bir katılımım yok ama kitaplar okuyorum. Girişimcinin kontrol listesi gibi ne 
yapmam gerekiyor nasıl adımlar atmam gerekiyor bu tarz şeyleri takip ediyorum. 
Seminer yakalama imkânım olmadı aslında. 

H: Devletin verdiği desteklerden haberdar mısınız? 

S: KOSGEB’ten haberdarım. Ona da başvuruda bulundum aslında. Başvurduğumda 
belli bir kontenjanları olduğunu şuanda ilgilenmediklerini söylediler. Sonra da çok 
fazla aslında peşinde de koşmadım diyebiliriz. Aslında destekleri biraz da üretim 
kaynaklı, yani üretim yapıyor olsam aslında daha sıcak bakacaklarını düşünüyorum.  

H: Girişimcilik sürecinde karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Olduysa neler? 
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S: Đlk aşamada bu aile destekli bir iş olduğu için aileyi ikna etmekle başlayan 
zorluklar vardı. Sermaye gerekiyordu. Onları ikna edip onların desteğini aldıktan 
sonra işler biraz daha kolaylaştı. Daha sonrasında şirket kurma aşaması, marka 
oluşturma, logoma ve ismime karar verme gibi aşamalarla ilgili olarak çok araştırma 
yaptım. Örneğin Đngilizce bir isim olsun istemiyordum. Mesela o zaman bir logonun 
en fazla 5 harften oluşması gerektiğini bilmiyordum. Bir sürü böyle araştırma yapa 
yapa kendimce doğruyu buldum. Ama hiçbir zaman da tatmin olmuyor insan dönüp 
baktığında bu mu olmalıydı diye hala soruyorum aslında. Ama bir karar verip devam 
etmek gerekiyordu ve bir yerde kestim. Daha sonra üretim yaptıracağım yeri 
araştırmak çok büyük problemdi. Şuan için en azından onları aştım. Şuanda satış 
aşamasını geliştirmeye çalışıyorum. 

H: Girişimciliği nasıl tanımlarsınız? 

S: Çok cesurca olması gereken bir hareket bence.  

H: Sizce başarılı bir girişimci olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?  

S: Kendine güveniyor olmalı ve bu konuda bilgi sahibi olan ya da bu konuda daha 
önce geçmişi olan insanlarla irtibatta olması gerektiğini düşünüyorum. Onların 
deneyimlerini dinlemek çok önemli oluyor.  

H: Tasarım eğitiminiz girişimci olmanızda etkili oldu mu? 

S: Şöyle düşünüyorum aslında bir başka meslekle karşılaştırdığınız zaman bir ürünün 
satışını sağlayan şey onu diğerlerinden ayıran tek şey tasarım aslında. O yüzden 
tasarım eğitimi almış olmak ve tasarım yapıyor olmak zaten yeni bir ürünle yeni bir 
fikri oluşturabilmeyi sağladığı için zaten girişimciliğe o yüzden çok yakın 
hissettiğimizi düşünüyorum. Yeni bir fikir bulduğunuz anda onu zaten hemen ürüne 
dönüştürme fikri herhalde eğitimden kaynaklanıyor. Bir fikir bulduğumuzda hemen 
bunun yapılabilirliğini düşünüyoruz. Belki bunun tam olarak eğitimini almadık ama 
hep o şekilde yetiştik. Hep bir ürün ortaya çıkarma hevesinde olduğumuz için 
girişimciliğe yakın olduğumuzu düşünüyorum.  

H: Peki tasarım eğitiminiz sırasında aldığınız derslerin size girişimcilik yolunda 
yarar sağladığını düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu derslerden örnek verebilir 
misiniz?  

S: Şuan aklıma gelmiyor. Bu konuda çok özel bir ders almadık. Ürün planlama 
teknikleri gibi derslerde olabilir. Ufak ufak her derste gördüğümüz şeylerin etkisi 
var. Direkt birebir bu konuya yönelik bir ders aldığımı hatırlamıyorum.  

H: Hangi dersler size yardımcı oldu bu konuda? Hani şu dersteki şu noktadan dolayı 
daha kolayladım işlerimi ya da benim için faydalı oldu diyebileceğiniz bir ders var 
mı? 

S: Gerçekten aklıma gelmiyor ama daha sonra ekleyebiliriz. Çünkü aklımda olan bir 
ders var ama onun tam adını hatırlamıyorum. 

H: Tasarımcı olarak hangi özelliğinizin ya da özelliklerinizin size girişimcilik 
yönünde yarar sağladığını düşünüyorsunuz? 

S: Đnatçı olmam.  

H: Peki bir projenin yönetimini temel alırsak tasarım projesinde hani bir süreç 
düşündüğümüzde bu süreçlerin hangi noktası biraz girişimciliğe hizmet ediyor?  

S: Ben hep şeyi düşünüyorum: o ilk hani bir fikir ortaya çıktıktan sonra kafanızda bir 
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fikir oluştuktan sonra o araştırma geliştirme yaparkenki sürecimiz girişimciliğe 
hizmet ediyor. Çünkü aslında her an araştırıyoruz her an bir şeyler okuyoruz ve 
görüyoruz. O ilk fikir ortaya çıkışı önemli bence. Sonrasında zaten o iş başlamış 
oluyor.  

H: Peki tasarımcı olarak girişimcilik konusuyla ilgili olarak geliştirmeniz gereken bir 
özelliğinizin olduğunu düşünüyor musunuz? 

S: Hiçbir zaman bitmeyecek bir süreç. Hiçbir zaman da ben tasarımcıyım 
diyemeyeceğim gibi hissediyorum. Hep bir yanımız esik kalacak, hep geliştirmek 
zorundayız zaten. Oldum dediğimiz noktada biteceğimize inanıyorum.  

H: Gelecekte kendinizi bu işletmeyle beraber nerede görmek istiyorsunuz? 

S: Kendimi 5 yıl sonra bir butik açmış içerisinde keyifle müşterilerimle sohbet 
ederken görmek istiyorum. 

H: Peki girişimci olmak isteyen yeni mezunlara ya da öğrencilere neler önerirsiniz?  

S: Şuanda biraz akademisyen olmamdan kaynaklı olarak hep böyle biraz deneyim 
elde edin diyorum.  Kafaları karışıksa birazcık biraz dolaşmalarını etrafta tavsiye 
edebilirim. 
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Çizelge A.1: Đstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

Ayrıntılı Mezun Listesi 

 

Mezuniyet 
Yılı 

Adı Durum 

2009 MELĐS AY Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 MEDĐHA ALTUNKAYA Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2009 MERVE DEVECĐOĞLU Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 SEVAL ÖZGEL Akademisyen, Girişimci 
2009 ELĐF AYDOĞDU Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 SEVCAN TERLEMEZ Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2009 HACER ÖZPERK Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 KEREM ERDEM GÖÇ YL, Yurtdışı 
2009 SEMĐHA ERDOĞAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 GÜRKAN GÜLTURAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2009 UFUK ERĐM Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 UMUT SEVĐNÇ Serbest tasarımcı olarak çalışıyor 
2009 GÖKSU ŞĐRĐN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2009 EDA ÖZBABACAN Tasarım dışı-Organizasyon 

Yöneticisi 
2009 LAÇĐN ŞAHĐN Diğer-Askerde 
2009 SEVĐL ŞENYÜZ Çalışmıyor, iş arıyor 
2009 PELĐN KARAKOÇ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 TEKMĐLE SEMRA ŞAHĐN YL- Yurtdışı 
2009 ĐLKE KAHYAOĞLU Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 ĐLYAS ERĐŞMĐŞ Girişimci 
2009 ESRA ÖCAL Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 DAMLA ORAL Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 ONUR MUKANNASGĐL Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 DOĞA ÖKTEM Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2009 LEVENT TÜRE Serbest tasarımcı olarak çalışıyor 
2009 ARSLAN SYLAPOV Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2009 ALAETTĐN TUNA 

ALDEMĐR 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2009 NĐHAN YILMAZ Serbest tasarımcı olarak çalışıyor 
2009 AYBĐKE ESKĐN Tasarım dışı, Proje Satış Mühendisi 
2009 EKĐN BELEK Tasarım dışı, Kurumsal ilişkiler ve iş 

geliştirme asistanı 
2009 CEYLAN UŞAKĐERALĐ YL 
2009 ERTUNÇ ÖNER Serbest Tasarımcı 
2008 ADLEN YUZKAN 

BAYRYAM 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
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Mezuniyet 
Yılı 

Adı Durum 

2008 AHMET USLU YL-Yurtdışı 
2008 ALĐ KARAMAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 ARĐF ÇAĞRIHAN 

ERTUĞRAL 
Tasarım dışı, yönetici 

2008 ASLIHAN OĞUZ YL-Yurtdışı 
2008 ATAMER AYHAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 AYÇA BÜYÜKÇINAR YL, Girişimci 
2008 BAHAR YILDIRIM Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 BARIŞ MUTLU Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 BETÜL ÖZKUBAT Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 CEMAL ÇETĐNKAYA 

 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
 

2008 DENĐZ CEM ÖNDUYGU Serbest Tasarımcı 
2008 DENĐZ COŞKUN Tasarım dışı, iş analisti 
2008 DENĐZ UYANIKER Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor-Yurtdışı 
2008 DĐLARA ÇAKMAK Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2008 ELĐF ĐDEMEN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 EZGĐ BAŞPINAR Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 FATĐH SABAZ Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2008 FĐLĐZ DEMĐR Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 GÖKÇEN HOTAMAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 KEREM ÖZCAN Akademisyen 
2008 MERVE ÇAKIR Çalışmıyor, iş arıyor 
2008 MĐRAY BOĞA Akademisyen 
2008 MUSTAFA ENGĐN 

HASSAMANCI 
Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor-Yurtdışı 

2008 MUSTAFA ÖZKEÇECĐ Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2008 MÜNĐRE HĐLAL BUĞALI Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 NEHĐR VAPUR Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 NĐHAN DAĞ Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2008 NĐHAN OĞUZHAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2008 ÖZGE ERKAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2008 PELĐN CEMEK Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 PINAR BEKĐS Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2008 PINAR KARAASLAN Serbest tasarımcı olarak çalışıyor 

2008 SERTAN DOĞRU 
YL+Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2008 ŞULE ÇOLAK 
YL+Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2008 YAPRAK HATUNOĞLU Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
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Mezuniyet 
Yılı 

Adı Durum 

2007 ELĐF ĐNCE Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 ÇAĞIL KURT Tasarım dışı, reklam bölümü 
2007 ZELĐHA ARICI Tasarım dışı, Bankacılık sektöründe 

çalışıyor 
2007 NĐHAN ELĐF YANIK Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 SERAY DÖNMEZER Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 EZGĐ ESRA ÖZĐŞ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 AKIN BACIOĞLU Serbest tasarımcı olarak çalışıyor 
2007 ESRA ĐZGĐ Girişimci 
2007 OZAN ELMACI Girişimci 
2007 EVRĐM HAVALAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2007 BURÇĐN SERKAN KIRDI Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 CANSU TECĐMER YL, Yurtdışı 
2007 ĐPEK ÖZMEN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 GÖZDE KAVALCI Yüksek lisansını yeni bitirdi. 
2007 TUĞÇE KARACA Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 EVRĐM SAVUT Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 SEMĐHA KAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2007 CAN GÜVEN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2007 ONUR ALĐ AKIN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2007 ONUR ONRAT Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2007 ERAY ÇAYLI DR-Yurtdışı 
2007 SADIK GELĐRLĐ Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2007 UMMAN 

KIRHASANOĞLU 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2007 SEMRA KEPENEK Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2007 GÜLĐZAR G DERĐNÖZ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 HAZAL KÖSEOĞLU Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2007 EDA ÖNDER Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 NĐHAN ATAKAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 SÜLEYMAN ÇAĞLAR 

KEMERLĐ 
Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor-Yurtdışı 

2007 TUĞÇE ERTUĞRUL Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 METĐN KAPLAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2007 GÖRKEM ERDOĞAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2007 ÖMER HACIÖMEROĞLU YL+ Özel bir şirkette tasarımcı 

olarak çalışıyor 
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Mezuniyet 
Yılı 

Adı Durum 

2007 OZAN BARAN BULUT Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2007 TOLGA ŞORAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 ALĐ HAKAN TOPBAŞ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 ALĐ ŞAŞKARA Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 AYŞE GÖKSAL Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 AYŞE SĐNE ŞAHĐN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 BAHAR EMGĐN Akademisyen 
2006 BERK ÖZAY Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 BERK ÜMĐT Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 BĐLLUR TURAN YL-Yurtdışı 
2006 BURCU KANDEMĐR Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 BURCU SÜRER Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2006 CEREN ALTINGÖZ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 ÇAĞDAŞ TOPÇU Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2006 DOLUNAY BAYATLI Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2006 EBRU KUNDAKÇI Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 ECE OVAÇAM Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 ELA KENCE Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 EMRE GÜLEÇ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 EVRĐM KÜÇÜK Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2006 EVRĐM YALÇINKAYA Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 FATMA NUR GÜRBÜZ Akademisyen 
2006 GÖKHAN KARASU Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 GÖKHAN TANACI Girişimci 
2006 GÖKHAN TORAMAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 HAVVA BERĐL KILIÇ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 HĐKMET MERT 

MÜFTÜOĞLU 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2006 HÜSEYĐN ALPAY 
KARABUDAK 

Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2006 HÜSNÜ UFUK AYDINER Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 ĐLKER UÇAR Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 ĐLKNUR SERDAR  

BAHADIR 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2006 JAK CAN HALEVA YL, Yurtdışı 
2006 KAZIM DENĐZHAN 

ÖNCEL 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2006 LEVENT ÖZLER Girişimci 
2006 MEHMET AKĐF ERSOY Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 MEHVEŞ ÇETĐNKAYA DR, Yurtdışı 
2006 MERVE TUNA Diğer Moda Tasarımcısı- Yurtdışı 
2006 MURAT ATVUR Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
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Mezuniyet 
Yılı 

Adı Durum 

2006 ÖZER DĐCLE Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2006 ÖZGE DÜNDAR Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 ÖZÜM YÜKSEL Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 SEDA RUHOĞLU Tasarım dışı, Proje Yöneticisi 
2006 SÜLEYMAN KORAY 

ÖZSOY 
Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2006 TUĞBA GÜNEY YL 
2006 YASEMĐN OZAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2006 YEKTA GÜREL Tasarım dışı, Kullanıcı deneyimi 

yöneticisi 
2006 YELDA SALTĐK Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 ADĐL ÇONGUR Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2005 BAHAR ÇEŞMELĐLER Tasarım dışı, Ürün Müdürü 
2005 BARIŞ TAŞ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 BERRAK KARACA DR 
2005 BEYZA PAKSIN Serbest Tasarımcı, Girişimci 
2005 BURCU ÇEBERLER Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 BURÇĐN GÜLEN Tasarım dışı, Pazarlama 
2005 ÇAĞRI ALTINBAY Girişimci 
2005 ESRA YILDIZ Girişimci 
2005 ESRA HACISALĐHOĞLU Tasarım dışı, Tasarım Grup 

Direktörü 
2005 GĐZEM DĐRĐBAŞ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 GÖKHAN YEŞĐLGÖZ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 GÖKSEL ELMAS Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 GÖRKEM ECE ERCAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 HATĐCE KÜBRA 

PAŞAOĞLU 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2005 HAZAL GÜMÜŞ Tasarım dışı, Editör, Yurtdışı 
2005 HAZAN KARA Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 ĐNCĐ EVREN Serbest tasarımcı olarak çalışıyor 
2005 ĐREM BEKTAŞ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 MARAL KINRAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2005 MEHMET ALKIN 

CEYLAN 
Tasarım dışı, maket yapım  

2005 MUHARREM ALĐ 
GÖKKURT 

Akademisyen 

2005 NEZAHAT SEZA YEĞĐN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2005 NUR DĐKER Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2005 RENK DĐMLĐ Akademisyen 
2005 SALĐH CAN KUTLUATA Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 SEÇĐL UĞUR DR, Yurtdışı 
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Mezuniyet 
Yılı 

Adı Durum 

2005 SEÇKĐN ĐLTAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 SEMĐH BERKER DORKĐP Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2005 UMUT DENĐZ YENER Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2005 ZEHRA SÖZBĐR Akademisyen 
2004 AHMET BOĞAÇ GÜZEY Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 ALĐ VATANSEVER Girişimci 
2004 ALPER CENGET CENGĐZ Tasarım dışı, Broker, Agent 
2004 ATILAY ERKUL Tasarım dışı, Đmalat Müdürü 
2004 AYŞEGÜL ÖZEN Girişimci 
2004 BĐLGE KÖPRÜLÜ Girişimci 
2004 BURCU KOÇER Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 CANAN SARIKAYA Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 CEMĐLE PINAR 

AZĐZOĞLU 
YL, Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2004 CEYHAN ÇAĞLAYAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 DEMET BĐLĐCĐ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 DENĐZ ÖZGÜR YL, Yurtdışı 
2004 EBRU YALÇIN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 EMĐNE SARSILMAZ Akademisyen 
2004 EMRE BĐNGÖL Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2004 ESRA KESKĐN Serbest tasarımcı olarak çalışıyor 
2004 EZGĐ ERDOĞAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 FERHAN EGEMEN 

SUNAL 
Girişimci 

2004 FĐLĐZ ÇETĐN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 FUAT ARI Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2004 GÜLŞEN SĐZYEK Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 HALĐT SEYMEN 

YARIMKOL 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2004 HESNA ÜSTÜN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor, Yurtdışı 

2004 ĐBRAHĐM ONGUN BĐLSEL Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 ĐLKNUR TÜRKER Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 

 
KORAY ALPER Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2004 LALE TANERĐ Girişimci 
2004 NEVZAT KARA Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2004 NURTEN BAĞDATLI Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2004 ÖZGE KAYIM Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2004 ÖZLEM ÖZLER Girişimci 
2004 SELMA ÖZKAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
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Mezuniyet 
Yılı 

Adı Durum 

2004 SELMAN KUZGUN Askerde 
2004 SERKAN KILIÇDERE Serbest tasarımcı olarak çalışıyor 
2004 ŞĐAR YAVAŞ Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2004 UMUT SAĞLAM Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2003 ALĐ OĞULCAN ĐLHAN Akademisyen 
2003 ASLI ELĐF AYDIN Akademisyen 
2003 AYCAN YÜKSEL 

AKYATAN 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
 

2003 AYÇAL ÇAĞRI ÖZEN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2003 AYDIN MERT Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor, Yurtdışı 
2003 AYSUN ALTINDAĞ Girişimci 
2003 AYŞE SEDEF CAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2003 AYŞEGÜL ERMAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2003 BARAN ÜNAL Serbest tasarımcı olarak çalışıyor 
2003 BURCU YANÇATAROL Akademisyen 
2003 BURCU BÜYÜKÜNAL DR, Girişimci 
2003 CAN SUNAL G 
2003 CAN UÇKAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2003 CENK YIDIRIM Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2003 ÇĐĞDEM KAYA Akademisyen 
2003 DUYGU KAÇAR Akademisyen 
2003 EMEK EGEMEN 

GAZĐOĞLU 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2003 EMRE CAN Girişimci 
2003 ESRA ÖZTÜRK Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2003 EYLEM ALBAYRAK Girişimci 
2003 HALE SÜRMELĐ Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2003 HANDE BÜYÜKATLI Akademisyen 
2003 HASAN OZAN RÜŞVANLI Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2003 ILGIM EROĞLU Akademisyen 
2003 ĐLKER GÜNGÖR Tasarım dışı, Interaction Design 

Manager 
2003 ĐZAK EŞKĐNAZĐ Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2003 KEREM TUNCEL Girişimci 
2003 NEZAHAT BESTE 

ÇONKIR 
Diğer, aile şirketinde çalışıyor 

2003 ÖZGÜL DALKILIÇ Girişimci 
2003 ÖZGÜR GÜROCAK Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2003 ÖZLEN ALPASLAN Tasarım dışı, marka yöneticisi 
2003 UFUK ULUSAN Akademisyen 
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Mezuniyet 
Yılı 
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2003 ZELĐHA SILA YĐĞĐT Tasarım dışı, ürün sorumlusu 
2003 ZEYNEP GÜNEL Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2002 AHMET DOĞU DĐNMEZ Girişimci 
2002 AYÇA KINIK Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2002 AYŞE KOCATÜRK Çalışmıyor, ara verdi. 
2002 BEDĐA LALE SERTELĐN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2002 CELAL CĐLĐNGĐROGLU Ambalaj Tasarımcısı olarak çalışıyor 
2002 CEREN ERDEM Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2002 FATMA BANU ÇIRPI Diğer (sanat direktörü), girişimci 
2002 GÖZDE GÖNCÜ Akademisyen 
2002 HAKAN YILDIRIM Tasarım dışı, Satış sonrası hizmetler 

bölümünde yönetici 
2002 HĐLAL SOYDAN Çalışmıyor 
2002 ĐSMAĐL OVACIK Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2002 MEHMET ALĐ TOLGA 

CENGĐZ 
Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2002 MELTEM MARALCAN Girişimci 
2002 MURAT HONDU Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2002 MUSTAFA ALKIM 

GÜRÜL 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2002 ONUR BAŞ Girişimci 
2002 ONUR SABĐT ARMAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2002 ÖMER GÖKÇE 

ŞATIROĞLU 
Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2002 ÖZGÜR CEREN 
BAĞATAR 

Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor, yurtdışı 

2002 PINAR HAMĐT AHMET Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2002 SAADET YILDIZ UZUNER Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2002 SERKAN TUNA Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2002 SEVGĐ KAYA Girişimci 
2002 SĐBEL UYSAL Tasarım dışı 
2002 ŞENAY KAHRAMAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2002 TAYFUN GÜRKAYA Girişimci 
2002 UMUT KART Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 AHMET FARUK 

KORKMAZ 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2001 ARAL PINARBAŞI Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 ATACAN AYMAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 BURAK DAYLAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2001 BURCU AÇIKGÖZ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 BURCU ATALAY Girişimci 



173 

Mezuniyet 
Yılı 
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2001 BÜNYAMĐN 
KAYALĐOĞLU 

Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2001 DENĐZ ALTUN Girişimci 
2001 DENĐZ LEBLEBĐCĐ Akademisyen 
2001 ESRA BAYRAMOĞLU Diğer, aile şirketinde çalışıyor 
2001 ETHEL ESĐN ALTINTAŞ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 EYLEM ÖZÇELĐK Akademisyen 
2001 GÜLCAN GENÇOĞLU Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 GÜVENÇ SABUNCU Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor, Yurtdışı 
2001 HAKAN ÖZCAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 LEVENT AKDOĞAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 MELTEM ÖZEL Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 NESĐL DEMĐR Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 ÖZGÜR ALP Tasarım dışı, ürün grup supervisor ı 
2001 ÖZLEM ÜLER Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2001 PINAR ERKAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 SELAMĐ ĐNAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2001 SELĐM GÜNER Serbest tasarımcı 
2001 SERHAN EMRE Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2001 TURHAN ARUN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2001 TÜRKER ALTINEL Tasarım dışı, yönetici 
2001 UMUT CERĐTOĞLU Tasarım dışı 
2000 ATIL BAŞAR  YAYLIM Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2000 BĐLGEN  TUNCER Akademisyen, serbest tasarımcı 

olarak çalışıyor 
2000 ÇĐĞDEM KIRIKER Girişimci 
2000 EBRU ACAR Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 EBRU GÜMÜŞ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 EBRU BAŞAK ŞENER Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 ETHEM HÜRSU ÖKE DR, Serbest tasarımcı 
2000 FUNDA GÜVEN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2000 HAKAN KILINÇKIRAN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 HARUN ĐLMEN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 HATĐCE ÇOBAN Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor 
2000 KAZIM MURAT KURAY Girişimci 
2000 KORKUT SEÇKĐN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 MEHMET SERDAR KOCA Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 MEKĐN ELÇĐOĞLU Özel bir şirkette tasarımcı olarak 

çalışıyor, Yurtdışı 
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Mezuniyet 
Yılı 

Adı Durum 

2000 ÖZGÜR KAYHAN Girişimci 
2000 ÖZLEM BOYACI Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 SANDRA SUZAN 

ARSLANOĞULLARI  
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

2000 SEDEN ARZU DEMĐR Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor 

2000 SELEN ÇATILI Tasarım dışı, Sanat yönetmeni 
2000 SENEM TUNAY Serbest tasarımcı 
2000 SEYMAN ÇAY Girişimci 
2000 SUVAT ALTUN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 TÜLĐN SABUR Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 UĞUR ANIL BĐLGE Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
2000 ZARĐF UTKU BAŞKIR Girişimci 
1999 ALP EMRE TÜRKAY Serbest tasarımcı 
1999 AYHAN ENŞĐCĐ Akademisyen 
1999 BUKET OLCAY Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
1999 CAN ALPER  Tasarım dışı, müzisyen 
1999 CELALETTĐN TOLGA 

GEÇGEL 
Girişimci 

1999 DĐLEK AYYILDIZ Akademisyen 
1999 FATMA AYBĐGE BELĐRDĐ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
1999 GÜLNAME ÖZDEMĐR Akademisyen 
1999 GÜVEN GÜNALTAY Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
1999 MEHMET DĐRENÇ 

ALPAGUT GÜL 
Tasarım dışı, yönetici 

1999 NALAN GAMSIZOĞLU Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
1999 SĐNEM BAHAR 

TUNÇELLĐ 
Akademisyen 

1999 TAYFUN YARDIM Tasarım dışı, yönetici 
1998 AHMET ZEKĐ TURAN Akademisyen 
1998 ALĐ TAN ÜÇER Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
1998 ALMĐLA ALKIM  AKDAĞ Akademisyen 
1998 ASUMAN YALÇIN Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
1998 B.RÜYA YILDIRIM Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
1998 BAŞAK ATALAY Girişimci 
1998 BURCU AKBULUT Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
1998 DORUK MEHMET EMĐN 

HATĐPOĞLU  
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

1998 EMĐNE NOYAN Tasarım dışında, yönetici 
1998 HALUK GÖKBÖRÜ Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
1998 M.SERDAR ŞUMNU Girişimci 
1998 MAHMURE KAYA Tasarım dışı, yönetici 
1998 MEHMET KAĞAN 

AÇIKÖNEY 
Hakkında bilgiye ulaşılamadı 

1998 OĞUZHAN YAVUZ Serbest tasarımcı olarak çalışıyor 
1998 ONUR ULUS Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
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Mezuniyet 
Yılı 

Adı Durum 

1998 SERKAN POLAT Özel bir şirkette tasarımcı olarak 
çalışıyor, yurtdışı 

1998 UMUT ONUR Girişimci 
1997 VOLKAN TANKUT Hakkında bilgiye ulaşılamadı 
1997 GÖKTUĞ GÜNGÖR Girişimci 
1997 M. SĐNAN YUM Girişimci 
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