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Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğren-
cilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol 
oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir 
süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok 
öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve 
rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tasarımcılar olarak öğrenciler, eğitimcilerin yönlendirmesi 
olmadan tasarım araştırmasını yürütmede ve araştırmanın sonuçlarından faydalanmada güç-
lükler yaşarlar; eğitimciler de tasarım araştırması ve fikir geliştirmede öğrencilerle iş birliğini 
destekleyen yaklaşım ve araçlardan yoksundurlar. Tasarım eğitiminde tasarım araştırmasıyla 
elde edilen bulguların ve içgörülerin fikir geliştirme süreciyle bütünleştirilmesi, eğitimcilerin 
ve öğrencilerin ortak bir anlayışla iş birliği yapan paydaşlar olarak anlaşılmasını ve desteklen-
mesini gerektirir. Bu bildiride, tasarım araştırması ve fikir geliştirme süreçlerinde öğrencileri ve 
eğitimcileri bir arada destekleyen alternatif yaklaşım ve araçların geliştirilmesini amaçlayan bir 
araştırmanın ilk aşamasında elde edilen bulgular sunulmaktadır. Bu ilk çalışma, bir endüstriyel 
tasarım bölümünde son sınıfta yapılan, eğitimciler ve öğrenciler tarafından zorlu bir tasarım 
araştırması ve tasarım süreci olarak betimlenen bir eğitim projesini ele almaktadır. Çalışmanın 
amacı, tasarım araştırması ve fikir geliştirme süreçlerinde yaşanan güçlükleri ve bunların nasıl 
aşılabileceğini eğitimcilerin ve öğrencilerin bakış açılarından değerlendirmektir. Bu amaçla, 
projeyi yürüten üç eğitimci ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, 45 öğrenciden 13 tanesinin teslim 
ettiği ara sunumlar analiz edilmiş ve 13 öğrenciden altısı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. 
Çalışmada elde edilen bulgular, ortak bir anlayışa temel oluşturabilecek ve eğitimcilerle öğren-
cilerin iş birliğini destekleyebilecek iki alana dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, proje sürecin-
de uygun ve çeşitli araştırma metotları ile araçlarının kullanılmasıdır; ikincisi, problem alanı 
konusunda öğrenciyi bilgilendiren proje kısıtlarının, tasarım araştırması ile birlikte öğrencinin 
problemi yeniden yapılandırmasına olanak tanıyacak biçimde kurgulanmasıdır.
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eğitimci öğrenci iş birliği.
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GİRİŞ

Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında yapılan tasarım araştırması, öğ-
rencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında 
önemli bir rol oynar. Tasarım öğrencilerinin daha sürecin başında tasarım prob-
lemi üzerine odaklanabilmeleri, problem üzerine daha fazla düşünülmüş yanıtlar 
verebilmelerini sağlar (Kokotovich, 2008). Bir eğitim projesinde tasarım süreci, 
öğrencilerin eğitimcilerle birlikte kat ettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım 
araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanı-
mına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü 
çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tasarımcılar olarak öğrenciler, eğitimcilerin yön-
lendirmesi olmadan tasarım araştırmasını yürütmede ve araştırmanın sonuçların-
dan faydalanmada güçlükler yaşarlar; eğitimciler de tasarım araştırması ve fikir 
geliştirmede öğrencilerle iş birliğini destekleyen yaklaşım ve araçlardan yoksun-
durlar. Tasarım araştırmasıyla elde edilen bulguların ve içgörülerin fikir geliştir-
me süreciyle bütünleştirilmesi, tasarım eğitiminde üzerinde durulması gereken bir 
alan olarak dikkat çekmektedir.

TASARIM SÜRECİNİN ERKEN AŞAMALARI 

Tasarım sürecinin erken aşamaları, tasarım probleminin tanımlandığı başlangıç 
aşamasını (Cagan ve Vogel, 2001; Sanders ve Stappers, 2012) ve onu takiben ta-
sarım fikirlerinin oluşturulup ilk kavramsal çözümlerin üretildiği kavramsal aşa-
mayı (Wormald, 2011) içerir. Şirketlerin ilham almak, yeni fırsatlar ortaya çıka-
racak fikirler geliştirmek (Sanders, 2005) ve stratejik yenilik yapmak (Wormald, 
2011) için tasarımın erken aşamalarındaki tasarım araştırmasına yönelmeleri, bu 
aşamanın tasarım pratiği açısından önemine işaret eder.

Tasarım eğitimi açısından bakıldığında, tasarım sürecinin erken aşamalarında 
gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin uzun vadede tasarım pratiğinde 
önemi giderek artan bu konuda deneyim kazanmalarını, kısa vadede bir tasarım 
stüdyosu projesinde kendi tasarım problemlerini yapılandırabilmelerini destekler. 
Wormald (2011) bu süreci, ham tasarım araştırması verilerinden tasarım içgörü-
lerine, bu içgörülerden de eyleme geçirilebilir önermelere veya seçeneklere geçiş 
olarak açıklar. Arnold (2005) aynı süreci, araştırma bulgularının eyleme geçiren 
tasarım esaslarına dönüştürülmesi olarak tarif eder. Bu süreçte, tasarım araştırma-
sından elde edilen açık ham veriler, daha örtülü tasarım içgörüleri haline gelirler. 
Tasarım araştırmasındaki bu örtülü sürecin kavranması, deneyim kazanma yolun-
da öğrencilere rehberlik edebilmek açısından önem taşır.

TASARIM ARAŞTIRMASINDAN TASARIM İÇGÖRÜLERİNE

Problem çözme, kişinin problem alanını taraması yoluyla gerçekleşir (Ahmed ve 
Blessing, 1999). Problemin yapılandırılması, algılanan problem durumu ile iste-
nen neticenin yansıtılması sürecidir (Simon, 1973) ve bir çözüm geliştirilebilme-
si, enformasyon akışının ve bilgi yapılarının problem alanı içerisinde organizas-
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yonunu gerektirir (Kokotovich, 2008). Bu, dışsallaştırılmış bir süreç olan çizim 
yapmaya kıyasla örtülü bir süreçtir (Dixon ve Boncoddo, 2009).

Strouse (2010) bu örtülü süreci, Liz Sanders’ın analiz metoduyla açıklar. 
Sanders’ın yaklaşımı, bilgiye dönüştürmek amacıyla küçük veri parçalarının alı-
nıp enformasyon oluşturacak şekilde gruplanmasını içerir; bilgi sonrasında tekrar 
organize edilerek araştırılan konunun doğasına dair kavrayış sahibi olmaya ve 
nihai olarak içgörüler oluşturmaya yarar. Sanders’in yaklaşımı, verileri, enfor-
masyonu ve bilgiyi hiyerarşik bir şekilde yapılandıran Ackoff’un Bilgi Kuramı 
(1989) ile koşuttur.
Tablo 1. Sanders’ın Ackoff’un (1989) DIKW şemasını temel aldığı analiz metodu: D, I, K ve W 
harfleri, data (veri), information (enformasyon), knowledge (bilgi) ve wisdom (bilgelik, içgörü) 
terimlerini ifade etmektedir (Strouse, 2010)

İÇGÖRÜ İçgörü, neticeleri algılama ve önemini tartma yeteneğidir. “Ne 
yapılmalı?” kararını vermeye yarar.

KAVRAYIŞ Kavrayış, açıklamalardan oluşur. “Neden?” sorusuna yanıt verir.

BİLGİ Bilgi, açıklamalardan ve deneyimlerden (know-how) oluşur. 
“Nasıl?” sorusuna yanıt verir.

ENFORMASYON Enformasyon, faydalı hale gelmiş veridir. “Kim, ne, ne zaman, 
neden ve ne kadar?” sorularına yanıt verir. Enformasyon 
nasıl yapmak istediğimize değil, ne yapmak istediğimize karar 
vermemize yardımcı olur.

VERİ Veri, nesneler, olaylar ve bunların özelliklerini temsil eden 
simgelerden oluşur.

Resim 1. Tasarım sürecinin erken aşamalarında elde edilen dağınık verileri analiz etme çerçe-
vesi (Sanders ve Stappers, 2012’den çevrilerek uyarlanmıştır)
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TASARIM İÇGÖRÜLERİ

İçgörü, tasarım süreci bağlamında, eyleme geçirilebilir önermelere giden derin 
bir kavrayış durumuna işaret eder. İçgörü bilgiden farklı bir anlama sahiptir; bil-
gi büyük resmi kavramamıza olanak verirken, içgörü bizi yaratmaya sevk eder 
(Sanders ve Stappers, 2012). Bu nedenle, içgörünün uygulanabilir bilgiye dayan-
dığı sonucuna varılabilir. Doğrudan çözüme işaret etmese de, içgörü, problemin 
önceden düşünülmemiş olan temel özelliklerine vakıf olunmasını sağlar (Helie ve 
Sun, 2010).

Peirce (1988) içgörüyü, farklı unsurların zihnimizde dururken hiç düşlenmedik 
bir şekilde bir araya getirilmeleri suretiyle ani bir ışık çakması gibi zihinde canla-
nan yeni bir öneri olarak açıklar. İçgörülerin ortaya çıkışını aşamalı bir süreç ola-
rak açıklamaya yönelik girişimler de vardır. Problem çözümünde yaratıcılığın ro-
lünü açıklamaya yönelik öncü eserlerle tanınan Wallas’a (1926) göre insanlar bir 
problemi çözmeye çalışırlarken, düşünce tarzında bir dizi değişiklikle, dört farklı 
aşamadan geçerler: hazırlık, kuluçka, aydınlanma (içgörü) ve doğrulama. Tasarım 
problemleri çok sayıda farklı yolla kavranabilirler. Buna göre, hazırlık aşaması, 
problemi yapılandırmaya yönelik çabalardan meydana gelirken, kuluçka, daha iyi 
bir problem yapısının arayışıyla geçer, içgörü de problem çözümünde faydalı bir 
problem yapısının keşfine işaret eder; doğrulama aşaması, yeni problem yapısının 
başlangıçtaki problemle eşdeğer olduğunu doğrular (Helie ve Sun, 2010).

İçgörü, bir problemin kısıtlarının tatminini içerse de tüm kısıtların birden başlan-
gıçtaki problemde belirtildiklerini varsaymaz. İçgörü, problemin içindeki bu kı-
sıtların hafifletilerek yeni bir problem yapısının keşfine elverişli hale gelmesiyle 
tecrübe edilir. Bu kısıtların reddi, genellikle problemin yeniden yapılandırılması 
yoluyla başarılır (Smith, 1995). Wallas’ın problem çözme aşamalarına benzer şe-
kilde, Johnson-Laird (2005) içgörüye giden yolda dört adımlı bir süreçten bahse-
der:

•	 Mevcut problemde bulunan kısıtlar bir çözüme ulaşılmasında başarısız 
kalır.

•	 Problemde yeni kısıtların göz önünde bulundurulması söz konusudur.

•	 Kısıtlar yeni bir yolla hafifletilirler (ya da değiştirilirler), böylece prob-
lem alanı genişletilerek, üzerinde daha fazla düşünülmesine olanak sağ-
lanır.

•	 Kısıtlardaki pek çok değişiklik kişiyi bir yere götürmese de, ısrarlı olu-
nursa, bu değişikliklerden bir tanesi tek seferde problemin çözümüne gi-
den yolu açabilir (Johnson-Laird, 2005).

Tasarımcılar, problem alanı içerisinde içgörüler edinmek suretiyle, tasarım prob-
lemlerini yeniden yapılandırabilirler. Problemin yeni kısıtlarını keşfetmek tasarım 
içgörülerine, bu da fikir geliştirmeye olanak sağlar. Bu yeni kısıtlar, insanların ih-
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tiyaçlarından, deneyim ve tercihlerinden veya kullanım bağlamından ortaya çıka-
bilir; bunlar da tasarım sürecinin erken aşamalarındaki tasarım araştırması ile elde 
edilir. Bu nedenle, tasarım sürecinin erken aşamalarındaki tasarım araştırması, 
içgörü edinebilmek ve problemleri başarıyla yeniden yapılandırabilmek açısından 
önemlidir. Uzman bir tasarımcı bu sürecin üstesinden gelebilir, ancak deneyimsiz 
bir tasarım öğrencisinin rehberliğe ihtiyacı vardır.

DENEYİM SEVİYESİ VE TASARIM PROBLEMLERİNE YAKLAŞIM

Problem çözme, problem çözmeye yönelik enformasyon akışının ve bilgi ya-
pılarının organizasyonu gibi deneyime dair konular, farklı alanlar ve meslekler 
açısından incelenmiş (örneğin, Ericsson ve Lehmann, 1996; Ericsson ve Smith, 
1991) ve tasarımda deneyim üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir (Lawson 
ve Dorst, 2009). Enformasyon akışının ve bilgi yapılarının problem alanı içerisin-
de organizasyonu kişinin sahip olduğu mevcut bilgiye (Kokotovich, 2008) ve de-
neyim seviyelerine göre karakterize edilen tasarım düşüncesi tarzlarına (Lawson 
ve Dorst, 2009) bağlıdır.

İlgili mevcut bilgi, deneyimi karakterize eder. Tasarım uzmanları edinmiş olduk-
ları bilgileri nasıl uygulayacaklarına karar vermede geçmişte üzerinde çalışılmış 
benzer problemlere atıfta bulunurlarken (Ahmed vd., 2003), acemiler genel il-
keleri kullanma eğilimindedirler (Ball vd., 2004). Uzmanlar ve acemiler, sahip 
oldukları bilgi düzeyine bağlı olarak tasarım problemlerine farklı yaklaşırlar. 
Uzman ve acemi tasarımcıların problem çözme biçimlerini karşılaştıran Mathi-
as (1993), acemi tasarımcıların tasarım süreçlerinde kimi önemli unsurların yer 
almadığını saptamıştır: tasarımın erken aşamalarında, acemi tasarımcıların süreç-
lerinde problem analizi gözlenmemektedir. Uzman tasarımcılar zamanlarının ço-
ğunu problem üzerine düşünmeye ayırıp ilgili bilgilerini bütünleştirirken, acemi 
tasarımcılar sıklıkla biçim verme telaşındadırlar (Kokotovich, 2008).

Lawson ve Dorst’un (2009) geliştirdiği tasarımda deneyim modeline göre ace-
miler ile uzmanlar arasındaki yaklaşım farklılıklarının temelinde yatan, tasarım 
mesleğindeki deneyim seviyelerine göre farklılık gösteren tasarım düşüncesidir: 
acemiler kural temelli, ileri başlangıç seviyesindekiler strateji temelli tasarım dü-
şüncesi sergilerken, uzmanlar örüntü temelli tasarım düşüncesine dayanırlar. Ku-
ral temelli düşünme, bir tasarım problemine problemin içindeki kurallara göre ce-
vap vermeye, strateji temelli düşünme bir tasarım problemine planlayarak cevap 
vermeye, örüntü temelli düşünme ise bir tasarım problemine geçmişte üzerinde 
çalışılmış benzer problemlere atıfta bulunarak cevap vermeye dayanır. Problem-
lere yönelik böylesi farklı bakış açıları bir tasarım projesinde bir arada da görü-
lebilir. Tasarımcılar, kural temelli düşüncenin yanı sıra daha üst düzey deneyimi 
karakterize eden düşünceler de sergileyebilirler. Her bir deneyim seviyesinin ken-
dine has problem çözme yolu vardır. Örneğin, tasarımcının acemi seviyesindey-
ken karşılaştığı meseleler (“Metotlarımı nasıl kullanabilirim?”) ile ileri başlangıç 
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seviyesindeyken karşılaştıkları (“Bu metodu ne vakit kullanmalıyım?”) arasında 
epeyce bir fark vardır (Dorst, 2008).

Deneyim ile problemi yeniden yapılandırmadaki başarı ilintilidir (Cross, 2004). 
Uzman tasarımcılar, yeni bir problem yapısının keşfini sağlayan tasarım içgörü-
lerini kolaylıkla edinebilirler; bir problem içerisinde çalışırken kural temelli dü-
şünme kullanılabilir, ancak problemin yeniden yapılandırılması, strateji temelli 
düşünme gibi daha üst düzey deneyimi karakterize eden düşünme yollarını gerek-
tirir (Dorst, 2011). Bu durum, acemi tasarımcıların tasarımın erken aşamaların-
daki tasarım araştırmasından faydalanmada güçlük çektikleri, problem analizini, 
dolayısıyla da problemin yeniden yapılandırılmasını yürütemedikleri şeklinde 
yorumlanabilir; bir tasarım araştırması yürütseler de edinmiş oldukları bilgileri 
nasıl uygulayabilecekleri konusunda zorlanınca genel ilkeleri kullanmaya eği-
limli olurlar. Dahası, rehberlik olmaksızın eldeki tasarım metodunun kurallarını 
uygulayabilme becerilerinden yoksun olduklarından ve probleme ilişkin pek az 
deneyim veya bilgi sahibi olduklarından biçim verme telaşına düşme eğilimin-
dedirler. Bu durum, tasarım araştırması ile fikir geliştirme arasındaki kopukluğa 
işaret eder.

Tasarım eğitiminde tasarım araştırmasıyla elde edilen bulguların ve içgörülerin 
fikir geliştirme süreciyle etkili bir şekilde bütünleştirilmesi, eğitimcilerin ve öğ-
rencilerin ortak bir anlayışla iş birliği yapan paydaşlar olarak anlaşılmasını ve 
desteklenmesini gerektirir. İzleyen bölümde, tasarım araştırması ve fikir geliştir-
me süreçlerinde öğrencileri ve eğitimcileri bir arada destekleyen alternatif yakla-
şım ve araçların geliştirilmesini amaçlayan bir araştırmanın ilk aşamasında elde 
edilen bulgular sunulmaktadır. Bu ilk çalışma, bir endüstriyel tasarım bölümünde 
eğitimciler ve öğrenciler tarafından zorlu bir tasarım araştırması ve tasarım süreci 
olarak betimlenen bir eğitim projesini ele almaktadır.

SEREBRAL PALSİLİ HASTALAR İÇİN YÜRÜME DESTEK CİHAZI 
KONULU BİR EĞİTİM PROJESİ

Tasarımın erken aşamalarındaki örtülü işleyişi daha iyi kavrayabilmek ve eği-
timciler ile öğrenciler arasındaki iş birliğini destekleyen yaklaşım ve araçları 
araştırmak amacıyla Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Endüstriyel Tasarım Bö-
lümünde yürütülen bir tasarım projesi ele alınmıştır. Çalışma, 2015-16 öğretim 
yılı güz döneminde gerçekleştirilmiş olan altı haftalık bir tasarım stüdyosu projesi 
hakkında eğitimciler ve öğrencilerle yapılan görüşmeleri içermektedir. Projenin 
konusu, serebral palsili hastalara yönelik yürüme destek cihazıdır. Serebral palsi 
genellikle fiziksel bozukluklara yol açan bir dizi nörogelişimsel durumları tanım-
lamak için kullanılan çatı bir terimdir. Çocuğun beyin gelişimi sırasında meydana 
gelen beyin hasarı veya malformasyonundan kaynaklanan bu nörolojik bozukluk-
lar, öncelikle vücut hareketleri ve kas koordinasyonunu etkiler (Rosenbaum vd., 
2007). Proje, eğitimciler ve öğrenciler tarafından tasarım araştırması yürütmek ve 
tasarım fikirleri geliştirmek için bu araştırmadan faydalanmak açısından zorlu bir 
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tasarım projesi olarak nitelendirilmiştir. Çalışmanın amacı, tasarım araştırması ve 
fikir geliştirme süreçlerinde yaşanan güçlükleri ve bunların nasıl aşılabileceğini 
eğitimcilerin ve öğrencilerin bakış açılarından değerlendirmektir.

Veri Toplama ve Analiz Yöntemi

Dersi ve projeyi yürüten üç eğitimci ile yaklaşık 40 dakika süren yüz yüze görüş-
meler yapılmıştır (üç eğitimciden biri bu bildirinin yazarları arasındadır). Daha 
sonra serebral palsili hastalar için yürüme destek cihazı projesine katılan 45 öğ-
renciden 13 tanesinin hazırladığı “projenin zorlukları” konulu ara sunumlar (Re-
sim 2) analiz edilmiştir. Ayrıca ara sunum hazırlayan 13 öğrenciden altısı ile yak-
laşık bir saat süren bir odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmesinde 
video, yüz yüze görüşmelerde ise ses kaydı alınarak daha sonra bu kayıtlar içerik 
analizi yapılmak üzere çözümlenmiştir.

Analiz ve Bulgular

Öğrenciler odak grup görüşmesinde genel olarak tasarım araştırması için şöyle 
bir süreç izlediklerini ifade etmektedir: alanyazın taraması, kıyaslama (benchmar-
king), gözlem ve görüşme, video günlüğü analizi ve/veya canlandırma. Öğrenci-
ler, alanyazın taramasını proje tanımındaki serebral palsi ve yürüme destek cihazı 
anahtar sözcükleri üzerinden yaptıklarını ifade etmişlerdir. Ürün odaklı alanyazın 
taraması, öğrencileri yürüteç ve ortez-protez gibi ürünlere yönlendirirken, kulla-
nıcı odaklı tarama hastalığın düzeylerinin çok çeşitli olduğunu, yürüme zorluğu-
nun farklı biçimlerde ve derecelerde ortaya çıktığını göstermiştir.

Öğrenciler kıyaslamayı yürüteç ve ortez-protez gibi ürünler üzerinden yaptıkla-
rını, kıyaslama yaptıktan sonra alanyazında karşılaştıkları hastalığın düzey fark-
lılıklarının ürünlere tasarım anlamında çok yansımamış olduğunu, bu yüzden 

Resim 2. Öğrenciler tarafından hazırlanan “projenin zorlukları” konulu ara sunum örnekleri
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hastaları bire bir gözlemleyip onlara soru sorarak ilerlemenin doğru olacağını 
düşündüklerini belirtmişlerdir.

Gözlem ve görüşme bu projede eğitimciler tarafından önerilen araştırma metotları 
olsa da öğrenciler bu metotların proje özelindeki sorunlarına dikkat çekmişlerdir. 
Örneğin, hasta yakınlarından sordukları sorulara doğrudan yanıt alamadıklarını, 
ailelerin çocuklarının fiziksel rahatsızlıklarından bahsetmekten çekindiğini dile 
getirmişlerdir. Kullanıcı gruplarının çocukları da kapsaması ve pedagojik bir 
altyapılarının olmaması konusundaki endişelerini de ifade etmişlerdir. Üzerinde 
durdukları önemli konulardan bir tanesi, kişilerin çoğunda nörolojik bozukluk 
bağlantılı konuşma zorluğu olduğundan bire bir iletişim kuramamalarıdır. Dikkat 
çektikleri bir diğer konu, ilgili uzmanın yorumlarına şüpheli yaklaşmalarıdır; ör-
neğin, uzman gözlemledikleri 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğun fizik tedavi amaçlı 
robotik bir aracı kullanırken kendisini süper kahraman gibi hissettiğini söylerken, 
öğrenciler çocuğun yüzünde öyle bir ifade göremediklerini belirtmişlerdir. En çok 
üzerinde durdukları konu, hastaları tedavi sürecinde rehabilitasyon merkezinde 
gözlemleyebilirken, günlük hayatlarında neleri nasıl yaptıklarını gözlemleyeme-
meleridir. Uzmanlardan da bu konuda bilgi alamadıklarını belirtmişlerdir.

Öğrencilerin ifadelerinden, araştırma sürecinde hastaların günlük hayatını göz-
lemlemenin ya da bu konuda bire bir onlardan veya yakınlarından bilgi almanın 
zorlu bir süreç olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan bu araştırma metotlarının bu 
problem alanında etkili olmadığı, başka araç ya da metotlara gereksinim duyul-
duğu eğitimciler ve öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. Eğitimciler bu durumu 
telafi edebilmek için öğrencilerden süreçte ulaştıkları kaynaklardan elde ettikleri 
bilgileri paylaştıkları bir sunumun yanında “projenin zorlukları” konulu bir ara 
sunum istediklerini ve bu sunumları belirtilen şu sorular üzerinden değerlendir-
diklerini ifade etmişlerdir: “Bu projede görüşme ve gözlem metotları niçin ça-
lışmıyor? Öğrenciler bu araştırmada hangi soruların cevabını merak ediyor? Bu 
sorulara cevap verebilecek ve proje sürecine uygun şekilde zengin kullanıcı verisi 
sağlayabilecek alternatif erişilebilir araç ve metotlar nelerdir?”

Eğitimciler, değerlendirmenin sonucunda projeye yeni metot ve araçlar dahil et-
meye karar vermişlerdir. Bunlar video günlüğü analizi ve canlandırma metotları-
dır. Bu metotlar ile öğrencilere ürün odaklı bir analiz yerine eylem odaklı bir ana-
liz süreci geçirmeleri önerilmiştir. Öğrencilerden biri video analizlerinde izlediği 
yöntemi şu şekilde ifade etmektedir:

“Serebral palsili çocuk nasıl düşüyor, nasıl kalkıyor, bir yere tutunuyor mu, birisi ona 
destek oluyor mu? Bunun için videoları yavaşlatarak, saniye saniye analiz ettim. İlk 
videoda ne zaman düşüyor, nasıl düşüyor, neresinin üzerine düşüyor; düşerken nereye 
tutunuyor, gibi sorularla ilk eylemleri belirledim. Bunlar yürüme, düşme, kalkma ve 
denge idi. Her bir eylemi kendi içinde grupladım. Yürümeyi, emekleme, yavaş yürüme, 
bir yere tutunarak yürüme olarak gruplandırdım. Bu eylemleri kaç saniyede bir yaptı-
ğını, süreçte belli bir eylemin ne kadar etkili olduğunu anlamak için eylemin sıklığını 
ölçmeye çalıştım.”
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Öğrenciler, bu metot ve araçların projeye dahil olmasıyla yürüme desteğinden çok 
tasarıma dair başka öğelerin ön plana çıktığını ifade etmişlerdir. Bu durum eğitim-
cilerin projenin kısıtlarını yeniden değerlendirmelerine neden olmuştur. Eğitim-
ciler bu değişikliği, öğrencilerin yürümede motivasyonun önemini veya partnerin 
rolünü ön plana çıkaran ürünler üzerine odaklanmak istemelerine, ancak bunun 
proje kısıtları içinde olup olmadığı konusunda endişe duymalarına bağlamıştır. 
Eğitimciler, proje tanımındaki kısıtları yeniden değerlendirip değişiklikler ya-
parken göz önünde bulundurdukları önemli noktaların, yeniden yapılandırmanın 
öğrenciyi projede yeni perspektif arayışına sokmaması ve öğrenciler tarafından 
büyük bir değişiklik olarak algılanmaması olduğunu belirtmişlerdir.

Bu değerlendirmeyle birlikte proje, yürüme destek cihazından hastaların hayatla-
rını kolaylaştıracak herhangi bir ürüne doğru değişmiştir. Öğrenciler, bu değişik-
likler projenin ikinci haftasına denk geldiğinden ve araştırmalarının çoğunu yürü-
me desteği üzerine kurgulamış olduklarından, yürüme ve ilişkili eylemler üzerine 
çalışmaya devam ettiklerini ifade etmişlerdir. Proje tanımı ilk oluşturulduğunda 
projenin yürüme desteği odaklı olmasının nedeni, eğitimcilerin rehabilitasyon 
merkezleri ile önceden görüşerek öğrencilerin araştırma süreci için randevu al-
maları ve öğrencilerin burada yürüme terapilerini gözlemleyerek, ve hastalar, 
uzmanlar ve aileleri ile görüşerek tasarım verisi elde etmelerini planlamalarıdır. 
Ancak öğrencilerden gelen geri bildirim, kullanıcıya erişmenin ve kullanıcıyla 
iletişimin güçlüğünü ön plana çıkarmıştır.

Proje hakkında eğitimcilerin dikkat çektiği diğer bir önemli nokta, proje ve süreç 
yönetimidir. Proje için ayrılan altı haftanın böylesine aşina olunmayan bir alan 
için oldukça kısa olduğu hem eğitimciler hem de öğrenciler tarafından ifade edil-
miştir. Projenin beşinci haftasında eğitimciler öğrencilerin projede geldikleri nok-
tayı göz önünde bulundurarak belirtilen süreçte öğrencilerden beklenecek makul 
teslim şartları ve projenin tamamlanması için gerekli süre konusunda bir değer-
lendirme yapmışlardır. Öğrenciler, eğitimcilerin proje tanımında belirtilen fina-
lize edilmiş bir ürünün değil sürece uygun final teslim koşullarının belirlenmesi 
ya da proje sürecinin uzaması önerilerini sunduklarını, ortak bir karar ile projeyi 
tasarım önerisi aşamasında sonlandırmaya karar verdiklerini ifade etmişlerdir.

Projenin kurgusu açısından eğitimciler, proje tanımını hazırladıkları sırada ken-
dilerinin ön bilgilerinin yeterli olmadığını ve projenin araştırma sürecinde öğren-
ciler ile birlikte hastalığın detayları hakkında bilgi edindiklerini ifade etmişlerdir; 
öğrenciler de bu detaylara eğitimcilerin hakimiyetinin az olmasının süreci zor-
laştırdığını belirtmişlerdir. Kullanıcı araştırması açısından öğrenciler, eğitimcile-
rin bir rehabilitasyon merkezi yerine sivil toplum kuruluşları (örneğin SERÇEV, 
Serebral Palsili Çocuklar Derneği) ile anlaşarak görüşülecek hastaları önceden 
bilgilendirip hastaların gönüllü katılımını sağlamalarının bilgiyi daha erişilebilir 
hale getirebileceğini ifade etmişlerdir. Her iki grup da projenin uzman desteği 
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alınarak daha uzun soluklu bir proje olarak kurgulanmasının ve süreç boyunca 
uzman desteğinin sürmesinin gerektiğini belirtmişlerdir.

TARTIŞMA 

Çalışmanın bulguları öncelikle proje ve süreç yönetimi ile ilgili iken, öğrencilerin 
ve eğitimcilerin proje alanına aşina olmayışlarına yaptıkları özel vurgu dikkat 
çekicidir. İrdelenen tasarım projesinde öğrenciler ve eğitimciler projeye ilişkin 
geçmiş deneyimden, kullanıcılara ve kullanım çevresine dair genel bilgiden yok-
sundur. Bu durum kullanıcılara, kullanım çevresine ve kullanım alanı bilgilerine 
rehber eşliğinde erişimi gerektirir (Resim 3). Bu türden bir problem alanı, öğren-
cilerin geçmiş deneyim ve bilgiden yoksun olmaları nedeniyle, genel ilkelerden 
veya sezgisel kavrayıştan kolaylıkla faydalanamayacakları bir alandır. Konuya 
aşinalık kazanabilmek için eğitimciler tarafından önerilen metot ve araçlara da-
yanmaları gerektiğinden, bu durum öğrencileri strateji temelli düşünmeye teşvik 

Resim 3. Öğrencilerin ve eğitimcilerin problem alanına aşinalık düzeyleri

Resim 4. Eğitimciler ile öğrenciler arasında ortak bir anlayışın yolunu açan üç önemli ana nokta
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eder. Dahası, aynı durum eğitimcileri de, süreç esnasında ortaya çıkan öngörü-
lemeyen zorlukların yönetimi için tasarımın erken aşamalarının örtülü işleyişini 
kavramaya yöneltir.

Proje tasarımın erken aşamalarında yapılan tasarım araştırması bağlamında zorlu 
olarak nitelenmişse de, eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinden doğan 
ortak anlayış, bu zorlukları telafi etmede önemli bir etkiye sahip olmuştur. Eği-
timcilerin ve öğrencilerin işaret ettikleri güçlükler üç önemli konu üzerinde yo-
ğunlaşmıştır. Birincisi, eğitimcilerin önerdikleri kurgu ve araştırma metotlarıyla 
kullanıcıya ve kullanım çevresine erişimin güçlüğü; ikincisi, proje tanımında yer 
alan yürüme desteğine odaklı kısıtlar; üçüncüsü ise proje teslim şartlarıdır. Ta-
sarımın erken aşamalarında eğitimciler ile öğrenciler arasındaki iş birliği, proje 
tanımını ve tasarım sürecini yeniden şekillendiren ortak anlayış için bir temel 
teşkil etmiştir. Bu da tasarımın erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araş-
tırmasının tasarım fikirlerine bağlanamamasının sonuçlarına değil de, neden ve 
nasılına odaklanılması sağlamıştır.

Bu proje kapsamında ortak anlayışın yolunu açan üç önemli ana nokta bulunduğu 
söylenebilir (Resim 4). Bunlardan ilki eğitimciler tarafından önerilen görüşme 
ve gözlem araştırma metodunun bu projede ulaşılabilir ya da faydalı bir bilgiye 
ulaşmada kısıtlı kalması ve kullanıcı araştırmaları için yeni metotlara ve araçlara 
ihtiyaç duyulmasıdır. Burada dikkat çeken husus, eğitimcilerin, öğrencilerin bu 
süreçte neyi, niçin ve nasıl bulamadığını anlamaya çalışarak problem alanına göre 
yeni araştırma metotlarını ve araçlarını sürece dahil etmeye çalışmalarıdır. Yaşa-
nan problem hakkında öğrencilerle görüşülerek neleri aradıkları, nelere ulaşama-
dıkları, nelere niçin ulaşmayı hedefledikleri sorgulanmıştır; önerilen görüşme ve 
gözlem metotlarının bu proje özelinde çalışmama nedenleri (hastaların konuşma 
bozuklukları ve görüşme sırasında çok kısıtlı vakit olması, ailelerin ve hastaların 
psikolojik durumu, vb.) irdelenmiştir.

Resim 5. Hastaların İnternet’teki video günlüklerinin analiz edilmesi
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Bunun üzerine projeye yeni metotlar eklenmiştir. Bunlardan ilki hastaların İnter-
net’teki video günlüklerinin analizi, ikincisi canlandırma metodudur. İlk metot 
öğrencilerin hastaların günlük hayatına dair veri elde edemediklerini ve rehabili-
tasyon merkezlerindeki gözlemlerin yeterli bir süreyi içermediğini ifade etmeleri 
üzerine önerilmiştir. Hastaların video günlükleri, yürüme eylemi merkezde olmak 
üzere ilişkili eylemler üzerinden analiz için kullanılmıştır (Resim 5). Bu metot 
aracılığı ile öğrenciler hastaların hayatlarına dair uzun bir periyodu da gözlemle-
me olanağı bulmuştur.

Resim 6. Canlandırma yoluyla mevcut tıbbi ürünlerin deneyimlenmesi

Resim 7. Üst: Tasarımın erken aşamalarının örtülü işleyişi. Alt: Günlük egzersizler için hasta-
nın odasında bulunan, zayıf zemin algısına dayalı yürüme sorunlarının giderilmesi için ayak-
zemin etkileşimini artırmayı amaçlayan alternatif halı karosu tasarımı
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İkinci metot olan canlandırma, öğrenciler hastalarla iletişim kuramadıkları için 
önerilmiştir. Öğrenciler rehabilitasyon merkezi ziyaretlerinde burada tedavi için 
kullanılan araç ve gereçleri uzmanlar yardımıyla deneyerek süreci deneyimlemiş 
ve bu şekilde tasarım verisi elde etmişlerdir (Resim 6).

İkinci ana nokta, proje kısıtlarında yapılan değişikliktir. Öğrenciler videoları yü-
rüme ve ilişkili eylemler üzerinden analiz etmiş, canlandırma yoluyla rehabili-
tasyon merkezinde terapide kullanılan ürünleri deneyimlemişlerdir. Alanyazın 
araştırmasında ulaştıkları motivasyon, zayıf zemin algısı ve partner desteği gibi 
anahtar sözcükler, yeni metotların projeye dahil olmasıyla anlamlı (uygulanabilir) 
bilgi haline gelmiştir. Öğrenciler, edindikleri bilgilerle tasarıma dair sorular sor-
maya başlamışlardır: “Hastanın tedavi sürecine psikolojik anlamda nasıl destek 
olabilirim?”, “Küçük hareketlerle denge, ayak-zemin ilişkisi hassasiyetini nasıl 
artırabilirim?” ve benzeri. Projeye dahil edilen yeni araç ve metotlar araştırma 
evrenini zenginleştirmiş ve öğrencilere tasarım fikirlerini rehabilitasyon merke-
zi bağlamından farklı bağlamlarda ele alabilmelerine olanak tanımıştır; “Ayak-
zemin ilişkisi algısını güçlendirme terapisi hastanın günlük hayatına nasıl dahil 
olabilir?” sorusu bu duruma örnek verilebilir (Resim 7).

Yeni proje kısıtları öğrencilerle iletişim halinde tekrar kurgulansa da, bu konu-
daki manevraların öğrenciler açısından zorlayıcı olduğu hem eğitimciler hem de 
öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. Bu durum öğrencilerin acemi tasarımcılar 
olarak kural temelli düşünme biçiminden kaynaklanmış olabilir; öğrenciler proje 
kısıtlarının değişmesini kuralların değişmesi olarak anlamış olabilirler.

Üçüncü ana nokta ise altı hafta olarak kurgulanan projenin bu süreç içinde ta-
mamlanamayacak olmasının anlaşılması üzerine projenin teslim şartlarının, eği-
timciler ve öğrencilerin ortak kararıyla, final ürün tasarımı yerine bir tasarım öne-
risi olarak değişmesidir.

SONUÇ

Araştırmanın bulguları, tasarım araştırması ile fikir geliştirme süreçleri arasındaki 
kopukluğun giderilmesinde proje ve süreç yönetimine, uygun ve çeşitli araştır-
ma metotlarından faydalanılmasına ve kısıtlar bağlamında yeniden yorumlamaya 
daha açık bir proje tanımı yapılmasına dikkat çekmekte, süreçte eğitimciler ve 
öğrenciler arasında iş birliği yapılmasının ve ortak bir anlayışın inşa edilmesinin 
önemine işaret etmektedir.

Bu çalışma, eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin ve ortak anlayışın 
desteklendiği iki önemli alana dikkat çekmektedir. Birincisi, tasarım araştırması 
bağlamında, eğitimciler tarafından çeşitli ve daha esnek alternatif araçların ve 
tasarım araştırması metotlarının önerilmesi ve öğrencilerden gelen geri bildirim 
ile onların ihtiyaçları doğrultusunda bunların araştırma sürecine etkin bir şekilde 
dahil edilmesidir. İkincisi, problem alanını öğrencilerin zihinlerinde canlandıran 
veya öğrencileri problem alanı hakkında bilgilendiren proje kısıtlarının, eğitim-
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ciler tarafından, bu kısıtların yeniden yorumlamasına olanak verecek şekilde, ön-
ceden planlanmasıdır. Tasarımın erken aşamalarındaki tasarım araştırmasından 
faydalanarak öğrencilerin bu kısıtları yeniden yorumlamalarına olanak tanıyan 
bir problem tanımı, problem evreninin zenginleşmesine imkan sağlayacaktır.

Bu araştırma, tasarım stüdyosu eğitiminde fikir geliştirme sürecinde tasarım araş-
tırmasından faydalanma konusunda eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliği-
ni teşvik eden yeni yaklaşım ve araçların odaklanılması gereken önemli bir alan 
olduğuna işaret etmektedir. Bu yaklaşım ve araçların, tasarım araştırması metot-
larının sürece dahil edilmesi ve proje sınırlılıklarının yeniden yorumlanabilmesi 
konusunda eğitimciler ve öğrenciler arasında güçlü bir iletişimi desteklemesi ge-
rekmektedir.

Bu iş birliği ve ortak anlayış, acemi tasarımcılar olarak öğrencilerin tasarım prob-
lemlerini yeniden yapılandırma, tasarım araştırmasını fikir geliştirme aşamasıyla 
daha etkili bir biçimde bütünleştirme ve strateji temelli düşünme konularında de-
neyim kazanmalarına destek olurken, eğitimcilerin tasarımın erken aşamalarında-
ki örtülü süreci anlayarak, aşılması gereken zorlukları değerlendirip bunları gider-
mek için sahip oldukları bilgi ve deneyimi daha etkili bir biçimde paylaşmalarına 
yardımcı olacaktır.
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