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Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazan-
mamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler 
tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve 
yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin 
bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve 
olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gereklidir. Bu doğrultuda çalışma, stüdyo eğitiminde fikir 
üretme aşamasında öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimlerin ve geliştirdikleri pratiklerin 
bu sürece olan katkısını öğrencilerin gözünden anlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede, tasarımın 
başlangıç aşamalarının belirsizlik barındıran yapısı ile ilgili eğitimcilere ve eğitim müfredatına 
yol gösterici içgörüler oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda ODTÜ Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümünde [1] eğitimini sürdüren dört üçüncü sınıf ve dört dördüncü sınıf 
olmak üzere sekiz lisans öğrencisi ile, öğrencilerin daha önce gerçekleştirdikleri ikişer projeyi 
temel alarak, projelerdeki fikir üretme yaklaşımlarına ve deneyimledikleri problemlere odak-
lı yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler esnasında, öğrencilerin stüdyo 
eğitiminde karşılaştıkları ve bilinçli olarak kullandıkları araçların yanı sıra, bilinçsiz olarak sü-
rece katkısı olan ilham kaynaklarının da izini sürmeyi amaçladık. Araştırma sonuçlarına göre, 
öğrenciler fikir üretimine öncü olarak bilgi ve içgörü edinebilecekleri yöntemleri tercih ediyor, 
tasarım iş tanımının (design brief) özümsenmesine önem veriyor ve fikir üretme yöntemlerinin 
tasarım sürecinde doğru zamanda kullanılmasını bekliyorlar. Sonuçlar doğrultusunda, görsel 
kaynakların saplanmaya neden olmadan yaratıcılığı destekleyici bir şekilde kullanımı, özgün-
lük tanımı ve kullanılan kaynakların güvenilirliği gibi konularda, öğrencilere eğitimciler tara-
fından yönlendirmeler yapılması önerilmektedir. Bunların yanı sıra, öğrenciler eğitimcilerin 
yönlendirmelerini ve planlı olarak yapılandırılmış eğitim müfredatını yararlı bulsalar da genel 
yaklaşım ve arzu, eğitim sürecinde ilk aşamalarda teorik bilgilerin edinildiği sistematik bir eği-
tim almak, daha sonraki aşamalardaysa kendi pratiklerini gerçekleştirebilecekleri daha esnek 
bir eğitim sürecine geçiş yapmak yönündedir. Bu çalışma, ele aldığı kısıtlı katılımcı sayısı ile 
odak grubunun yaklaşımlarıyla ilgili öngörü oluşturma amacını taşıyan bir ön çalışma niteli-
ğindedir.
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GİRİŞ

Tasarımın ilk aşamaları, özellikle deneyimsiz tasarımcılar için karmaşık ve için-
den çıkılması zor bir süreçtir; ancak bu noktada tasarım eğitiminde yapılacak be-
lirli yönlendirmeler deneyimsiz tasarımcılar için süreci kolaylaştırabilir (Lawson, 
2005). Cross’a göre (2006), deneyimli tasarımcılar sezgilere dayalı ve sistematik 
olmayan bir tasarım süreci izler; ancak buna karşılık tasarım yeteneklerinin be-
lirli yöntemler aracılığı ile aktarıldığı sistematik bir eğitim süreci, deneyimsiz 
tasarımcıların öğrenme sürecini kolaylaştırabilir. Bu tür bir süreçte, öğrencile-
rin fikir geliştirme süreçlerini desteklemek için kullanılabilecek birçok yöntem 
mevcuttur ve eğitimde uygulanmaktadır (örneğin bkz. Boeijen ve Daalhuizen, 
2010). Bunun yanı sıra, eğitim sürecinde tasarım öğrencilerinin basit ama etki-
li tasarım yöntemlerine dayanarak, kendi kendilerine geliştirecekleri sistematik 
yaklaşımlar, tasarım sürecini yürütebilmeleri için gereklidir (Cross, 2006). Öğ-
rencilerin bu süreçte aldıkları ön bilgiler ve yönlendirmeler, öğrenme süreçlerini 
doğrudan etkiler; bunlar, öğrenme sürecini kolaylaştırabileceği gibi, öğrencide 
yanlış kanılar oluşturmaları durumunda öğrenmeyi geciktirebilecek nitelikte de 
olabilirler (Newstatter vd., 2001). Dolayısıyla, Eastman’a (2001) göre, tasarım 
öğrenim sürecini inceleyen araştırmaların öğrenim sürecine olumlu etkisi olan 
müdahaleleri belirlemesi ve bunları eğitim müfredatına kazandırması elzemdir. 
Bu kapsamda, tasarım öğrencilerinin fikir arama ve üretme sürecinde hem eğitim 
sürecinden kazandıkları hem de kendi girişimleriyle öğrendikleri ve geliştirdikleri 
stratejilerin incelenmesi, tasarımın başlangıç aşamaları ile ilgili eğitimcilerin fay-
dalanabileceği içgörüler sağlayabilir. Alanda öğrenim sürecinde fikir geliştirme 
sürecini desteklemeye yönelik çeşitli uygulamalar ve yöntemler bulunsa da bun-
ları birinci elden deneyimleyen kişiler olan öğrenciler ile görüşerek deneyimleri-
ni onların bakış açılarıyla anlamak, içgörüleri öğrenci ihtiyaçlarına odaklayarak 
zenginleştirebilecektir. Bu nedenle çalışmada, tasarımın fikir üretme aşamasında 
öğrencilerin gerçekleştirdikleri pratikleri ve eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve 
deneyimleri, onların bakış açısıyla incelemeyi amaçladık. Bu amaç doğrultusun-
da, aşağıdaki soruları cevaplamayı hedefledik:

• Öğrencilerin fikir geliştirme sürecinde etkili bulduğu yöntemler ve 
uygulamalar nelerdir? Bunların hangi özellikleri öğrenciler gözünden 
etkili ve uygulanabilir olmalarını sağlar?

• Fikir üretme sürecinde öğrencilerin karşılaştıkları problemler nelerdir? 
Öğrenciler, bu problemlerle baş etmek için nasıl stratejiler geliştirir-
ler?

Bu amaçla, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde eğitim gören sekiz 
öğrenci ile daha önce deneyimledikleri iki stüdyo projesi temel alınarak yarı ya-
pılandırılmış görüşmeler gerçekleştirdik. Ele alınan kısıtlı örneklem sayısı ile pa-
ralel olarak, çalışmanın gelecekte derinleştirildiğinde ve genişletildiğinde tasarım 
eğitimine önemli katkılarda bulunabilecek bir ön çalışma olması amaçlandı.
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Makalenin bundan sonraki kısımlarında, ilk olarak, tasarım eğitiminin temel ya-
pısına, tasarımda ve tasarım eğitiminde fikir üretme sürecine ve vaka olarak ele 
alınan ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün konuya yaklaşımına ilişkin 
bir alanyazın taraması yer aldı. Daha sonra çalışmanın yöntemi açıklandı ve bul-
gular paylaşıldı. Son olarak, bulgulara dair bir tartışma yapıldı.

ALANYAZIN: TASARIM EĞİTİMİ VE FİKİR ÜRETME SÜRECİ

Tasarım eğitiminin temel yapı taşlarından biri tasarım aktivitelerinin yürütüldüğü 
tasarım stüdyosudur. Tarihsel olarak bakıldığında mimarlık eğitiminde önerilerin 
ve kritiklerin öğrenciler arasındaki iletişimini amaçlayan atölye yapısına dayanan 
tasarım stüdyosu, genel olarak haftada birkaç gün ve birkaç saatlik buluşmaları 
içeren, her bir öğrencinin kendine ait çalışma alanı olan, öğrencilerin tasarım iş 
tanımı (design brief) ile tanımlanan tasarım problemlerine çözüm üretirken eğit-
menlerden kritik alabildiği ve kendi aralarında fikir alışverişi yapabildiği bir eği-
tim sistemini temsil eder (Cennamo, 2016).

Shaffer'a göre (2007) tasarım stüdyoları yüzey yapısı, pedagojik aktiviteler ve 
epistemolojisi itibariyle birbirlerinden ayrılır (aktaran Cennamo, 2016). Burada 
yüzey yapısı ile stüdyonun çalışma alanları, içerisinde bulunan araçlar gibi fi-
ziksel özellikleri kastedilirken, pedagojik özellikler, stüdyo içerisindeki kişilerin 
rol ve aktivitelerinin organizasyonunu temsil eder. Stüdyo pedagojisi, öğrenci-
lere kompleks, gerçek tasarım problemlerini çözmeye yönelik gerekli yetenek 
ve düşünme yapısını kazandırmayı amaçlayan eğitim çevreleridir (Gray, 2016). 
Epistemoloji ise bilme eylemin stüdyo sınıflarında nasıl form bulduğunu işaret 
eder. Gray (2016) bu değişkeni “gizli müfredat” olarak nitelendirir. Epistemolojik 
taahhütler, öğrenci gelişiminin nasıl değerlendirildiğini, nelerin ödüllendirildiği 
ve nelerin değerli görüldüğünü de kapsar. Cennamo’ya (2016) göre, kompleks 
bir yapıya sahip stüdyo eğitimini, bu üç yapıyı temel alarak birbirinden ayırmaya 
çalışırken stüdyo değişkenleri arasındaki ilişkiyi basite indirgeme riskine dikkat 
edilmelidir; çünkü stüdyolar doğası gereği karmaşıktır ve çok daha fazla değişken 
içerir.

Kiernan ve Ledwith (2015), birçok tasarım dersinin zanaat temelli Bauhaus ders-
lerine dayandığından bahseder ve bu derslerde, estetik ve form geliştirme, görün-
tü (render) alma ve stilize etme gibi yeteneklerin geliştirilmesine önem verildi-
ğini vurgular. Lawson’a (2005) göre, dünya genelinde tasarım eğitimi bazı ortak 
özelliklere sahiptir. Ona göre, tasarım stüdyoları en temelinde “öğrencilerin bir 
dizi tasarım problemine çözüm getirdiği bir yaparak öğrenme sürecidir” (Lawson, 
2005, s. 7). Bu yaparak öğrenme sürecinde, fikir üretme en önemli aşamalardan 
biridir. Fikir üretme, tasarım problemlerinin anlaşılmasından sonra probleme yö-
nelik çözüm önerilerinin araştırıldığı süreci kapsar. Bu süreçte, tasarımcılar ve 
sürece dâhil olan diğer kişiler son ürünü şekillendirecek bir dizi kararlar alırlar 
(Cross, 2006). Yapılandırılmış stüdyo derslerinde fikir üretme süreci, tasarım sü-
recinin aşamalarından biri olarak kendine yer bulmakta, bazı durumlarda bu aşa-
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mada kullanılması önerilen yöntemler de tasarım iş tanımında belirtilmektedir. 
Örneğin, Delft Üniversitesinde, tasarımda fikir üretme sürecinde morfolojik hari-
ta, fikir haritası, biyomimikri, sinektik, rol yapma ve fonksiyon analizi gibi çeşitli 
yöntemler eğitime adapte edilmektedir (Boeijen ve Daalhuizen, 2010).

Fikir üretme aşamasında, probleme çözüm ararken çok sayıda ve nitelikli fikir-
ler üretmek için fikir üretme yöntemlerinden yararlanılabileceği gibi (Boeijen ve 
Daalhuizen, 2010), tasarımcının bilinçli ya da bilinçsiz olarak sürece dahil ettiği 
ilham kaynakları da süreçte daha fazla fikir üretilmesini destekleyebilir (Sarkar 
ve Chakrabarti, 2008). Tasarımın ilk aşamalarında, tasarımcılar ilham almak ve 
bilgilenmek için veri toplar. Bu veri toplama aktiviteleri çoğunlukla bir açık hedef 
tanımlandıktan sonra ve fikirler üretilmeden önce gerçekleşir (Goucher-Lambert 
vd., 2019). İlham almak, yeni bir şey yaratma isteğine veya yeni bir fikrin oluş-
masına sebep olan bir şey duyma ya da görme eylemi olarak da tanımlanmaktadır 
(Hornby, 2006), ancak bazıları için her şey ilham kaynağı olabilir (Eckert ve Sta-
cey, 2000; Eckert, 1997). Gonçalves (2016) ise ilham kaynağını, fikir üretimini et-
kileyen bilgileri ileten uyaranlar olarak tanımlar; ilham kaynağından, bilinçli veya 
bilinçsiz olarak algılanan ve daha sonra fikirlerin üretilmesi yoluyla yorumlanan 
bir malzeme olarak bahseder. Ona göre, tasarım eğitimi sırasında öğrencilere, il-
ham kaynağı olarak nitelendirilebilecek uyaranlardan nasıl faydalanabilecekleri 
ve uyaranları nasıl kullanabilecekleri öğretilmelidir. Bu, aynı zamanda öğrenci-
lerin farklı uyaranların tasarım sürecindeki potansiyel etkilerini anlayabilmeleri 
için de gereklidir.

Tasarım öğrencisi, profesyonel tasarımcı ile karşılaştırıldığında deneyimsiz tasa-
rımcı olarak nitelendirilebilir. Tasarımcının deneyimi, bir yandan yöntemlerin ve 
ilham kaynaklarının kullanımını, öte yandan süreci ele alış şeklini etkilediği için 
fikir üretme sürecini etkileyen bir diğer faktör olarak incelenmiştir (Cross, 2006; 
Göker, 1997). Tasarım sürecinde, deneyimli tasarımcıların kendi stratejileri ve bi-
reysel yaklaşımları bulunduğu görülür, ancak deneyimsiz tasarımcılar bu tür stra-
tejilerin farkında değildirler ve deneme yanılma düzenini takip ederler (Ahmed 
vd., 2003). Ware’e göre (2008) tüm yetenek gerektiren davranışlar, efor harcanan 
bir durumdan otomatik bir davranışa doğru değişim gösterir. Yeterince deneyim 
sahibi olunduğunda, süreç oldukça az bir yüksek-bilişsel girdi ile yürütülebilir. 
Aynı zamanda, deneyimli tasarımcılar deneyimlerinin ve bilgi birikimlerinin 
yeni fikirler üretmek için yeterli olduğunu düşünürlerken, bu süreç deneyimsiz 
tasarımcılar için desteklenmesi gereken bir süreç haline dönüşür (Mougenot vd., 
2008).

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümünde, fikir üretme sürecini desteklemek için 
her eğitim yılında çeşitlilik gösteren ve tasarımın başlangıç aşamalarında uygula-
nan bir dizi yöntem kullanılır. Bu yöntemler, stüdyo projelerinin başında öğren-
cilere iletilen tasarım iş tanımlarında yer alır. Üçüncü ve dördüncü sınıftan sonra 
stüdyo eğitiminde daha çok yer alan bu yöntemler, kullanıcı odaklı ve sürdürü-
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lebilir bir tasarım yaklaşımı çerçevesinde kullanılır (ODTÜ Endüstriyel Tasarım, 
t.y.).

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümünün eğitim yapısı tasarım stüdyosu ve açık 
jüri sistemine dayanır. Tasarım stüdyo dersleri her dönem için haftada üç yarım 
günü kapsar ve her yıl müfredat içerikleri değişir. Stüdyo dersleri, içerik olarak 
temel tasarım eğitiminden başlar, müfredatta yer alan teorik ve pratiğe yönelik 
dersler ile birlikte son eğitim yılına gelindiğinde öğrencileri profesyonel hayata 
hazır hale getirecek bilgi birikimine ulaştırmayı amaçlar (Asatekin, 2006; ODTÜ 
Endüstriyel Tasarım, t.y.).

Stüdyo derslerinde, özellikle üçüncü ve dördüncü sınıf seviyesinde, bir dönemde 
genellikle iki farklı proje gerçekleştirilir. Her dönem, o dönemin proje içerikle-
ri, eğitmenler tarafından belirlenir ve projeler yapısal olarak bireysel ya da grup 
projesi olarak farklılık gösterebilir. Bunlara ek olarak, endüstrinin gelişmesi ve 
endüstriyel tasarımın bir meslek olarak tanınmaya başlanması ile birlikte, bölüm-
deki üçüncü ve dördüncü sınıf projeleri endüstrideki firmalar ile ortaklık kuru-
larak yürütülmeye başlanır ve bu yaklaşımın yararlı olduğu gözlenir (Hasdoğan 
vd., 2006; Börekçi ve Korkut, 2017). Endüstri ortaklığı ile gerçekleştirilen bir 
projede takip edilen adımlar şu şekilde tanımlanır: “araştırma (alanyazın ve saha 
araştırması), ilk fikirleri üretme aşaması (problem tanımı, konsept geliştirme, ilk 
fikirler jürisi), ön jüri ve final jürisi” (Börekçi vd., 2016, s. 752). Araştırma aşa-
ması, eğitimcilerin projeye dair tanımladıkları çeşitli konulara ilişkin alanyazının 
öğrenciler tarafından incelenmesini ve öğrencilerin kullanım sahasında gerçek 
kullanıcı ile yaptığı görüşmeleri ve gözlem çalışmalarını içerir. Problem tanımı 
aşaması ise problem alanını keşfetmek için uygulanan zihin fırtınası ve senaryo 
kurgulama gibi yöntemleri içerir ve öğrencilerin bu aşamada birden fazla problem 
formüle etmeleri beklenir. Bir sonraki adım olan konsept geliştirme aşamasın-
da ise, öğrencilerden sayısız tasarım çözümleri üretmeleri beklenir (Börekçi vd., 
2016). Bölümde yürütülen tasarım projelerinde, “Matrix” ve doğadan ilham alan 
tasarım gibi fikir üretme yöntemlerinin yanı sıra, senaryo kurgulama ve katılımcı 
tasarım gibi çeşitli yaklaşımların da uygulandığı görülür (bu konuda örneğin şu 
kaynaklara bakılabilir: Bakırlıoğlu, 2012; Hasdoğan vd., 2006; Kaygan vd., 2017; 
Korkut ve Doğan, 2010; Turhan vd., 2011;). Alanyazın taramasında karşılaşılan 
örnekler göz önünde bulundurulduğunda, tasarım stüdyosunda özellikle üçün-
cü ve dördüncü sınıf seviyesinde, öğrencilerin tanımlı süreçler dâhilinde çeşitli 
yöntemler gözetilerek yönlendirildiklerini söylemek mümkündür. Bu çalışmada, 
hem öğrencilerin karşılaştıkları bu tür yönlendirmelerin ve süreçte edindikleri bil-
gilerin hem de kendi geliştirdikleri stratejilerin fikir üretme sürecine etkilerinin 
öğrenciler perspektifinden incelenmesi amaçlandı. Bir sonraki bölümde bu amaç 
doğrultusunda uygulanan yöntem açıklandı.
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YÖNTEM

Araştırma amacı doğrultusunda, stüdyolarda gerçekleştirilen tasarım süreçleri 
hakkında temel bilgi ve deneyime sahip katılımcılardan bilgi edinmeyi hedefle-
dik. Buna paralel olarak, deneyim seviyeleri göz önünde bulundurularak, üçüncü 
veya dördüncü sınıftaki öğrenciler çalışma kapsamına dahil edildi. Çalışmada be-
nimsediğimiz veri toplama yöntemi de yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler 
oldu.

Görüşmenin retrospektif yapısı itibarıyla, öğrencilerin geriye yönelik deneyimleri 
sorgulanacağından, proje süreçlerini olabildiği kadar net bir şekilde hatırlayabil-
meleri, çalışma kurgusunda önemle ele alınan konulardan biri oldu. McLeod’un 
da (2013) bahsettiği gibi, tasarımda sistematik ve organize şekilde yürütülen bilgi 
toplama ve fikir üretme süreci, katılımcılara hatırlatıcı nitelikte olabileceği gibi 
deneyimlerini daha iyi aktarmalarını sağlayabilir. Bu nedenle, projelerinde tasa-
rım süreçlerini mümkün olduğu kadar düzenli dokümante etmiş olan öğrencilerin 
tercih edilmesi amaçlandı. Bu doğrultuda, örneklem seçiminde aşağıda belirti-
len kriterlerin gözetildiği “Amaçlı Örneklem Yöntemi” uygulandı (Palinkas vd., 
2015). Görüşmede, üzerinde konuşulacak her bir proje için öğrencinin:

• tasarım iş tanımında belirtilen tüm teslimleri yapmış olması,

• projeden geçer not almış olması,

• proje sürecinde gerçekleştirdiği araştırmaları, yaptığı eskizleri ve mo-
delleme çalışmalarını bilgisayarında ve/veya fiziksel dosyalarında ka-
yıt altına almış olması ölçütü arandı.

Katılımcılar belirlenirken, öncelikle, üçüncü ve dördüncü sınıf tasarım projeleri-
nin yürütülmesinde görev almış eğitimcilerden, kriterlere uyan öğrencileri öner-
meleri istendi. Örneklemi genişletmek için görüşme yapılan öğrencilerin öne-
rilerine de başvuruldu. Ayrıca, görüşme öncesinde katılımcılardan bu kriterlere 
uygunlukları konusunda teyit alındı.

Bu kapsamda, dört üçüncü sınıf, dört dördüncü sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 
sekiz katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirdik. Katılımcıların 
cinsiyetlerine, görüşme sırasında bulundukları sınıflara ve görüşmede bahsettik-
leri projelere ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.

Görüşme soruları dört temel konuya odaklandı: (1) öğrencinin sınıfını ve üniver-
site dışında edindiği deneyimi sorduğumuz arka plan bilgileri; (2) fikir üretme 
süreci açısından en başarılı buldukları ve en son gerçekleştirdikleri projelerindeki 
tutum ve davranışları ve bu süreçteki sorunları hakkında bilgiler; (3) fikir üretme 
açısından en sorunlu tasarım süreçleri ve süreç üzerine eleştirileri ve (4) hayalle-
rindeki ideal tasarım süreci hakkındaki düşünceleri ve kendi geliştirdikleri strate-
jiler. Her görüşme öncesinde katılımcılara görüşmenin genel yapısı hakkında bilgi 
verildi. Katılımcılardan, geçirdikleri tasarım süreçlerinde topladıkları kaynakları 
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göstermeleri için bilgisayarlarını ve eskiz defterlerini de görüşmeler sırasında 
yanlarında bulundurmaları istendi. Ortalama 45 dakika süren görüşmeler kayıt al-
tına alındı; kayıtlar yazılı ortama aktarılarak kelimesi kelimesine deşifre edildi ve 
elde edilen metinler sonraki aşamada içerik analizi uygulanarak kodlandı. Genel 
yapıda tümevarımsal kodlama yöntemi kullanıldı (Miles vd., 2014). Daha sonra 
bu kodlar üzerinden temalar üretilerek, bir sonraki bölümde sunulan bulgulara 
erişildi (Tablo 2). Kodlama süreci, ilk iki görüşme için iki yazar tarafından önce-
likle bağımsız olarak yürütüldü ve ortak bir kod listesi oluşturuldu. Bu kod listesi 
ve ilk görüşmelerin sonuçları üçüncü yazar tarafından gözden geçirilerek düzen-
lendi. Ortaya çıkan öncül kod listesi, sonraki görüşmelerin analizinde ilk iki yazar 
tarafından, yeni kodlar oluştukça genişletilerek kullanıldı. Bu süreçle kodlamayı 
yürüten kişiler arasında tutarlılık oluşturularak analiz güvenilirliğinin sağlanması 
amaçlandı (Creswell ve Poth, 2018). Bulgular kısmında, analizde kullanılan kod-
ları açıklayıcı ve bulguların kaynağını ispatlayıcı örnek alıntılar yer aldı.

BULGULAR

Araştırma verileri ışığında elde edilen bulgular, (1) fikir üretme sürecinde öğren-
cilerin bilgi arama ve problem kavrama yöntemleri ve (2) bu süreçte öğrencilerin 

Katılımcı kodu Cinsiyet Bulunduğu 
Sınıf

Görüşmede Bahsettiği Projeler

A Kadın 4.sınıf 2.sınıf-İç mekân merdiven 
tasarımı
2.sınıf-Çanta tasarımı

B Erkek 3.sınıf 2.sınıf-Şövale tasarımı
3.sınıf-Bardak tasarımı
3.sınıf-Mutfak ürünleri tasarımı

C Erkek 4.sınıf 3.sınıf-Hayvanlar için tasarım
4.sınıf-Mezuniyet Projesi

D Kadın 4.sınıf 2.sınıf-Karton Bardak Tasarımı
4.sınıf-Mezuniyet Projesi

E Erkek 3.sınıf 3.sınıf-Hayvanlar için tasarım
3.sınıf-Mutfak ürünleri tasarımı

F Erkek 4.sınıf 2.sınıf-Şövale Tasarımı
4.sınıf-Ev aletleri tasarımı
4.sınıf-Mezuniyet Projesi 
tasarımı

G Erkek 3.sınıf 3.sınıf-Mutfak ürünleri tasarımı
3.sınıf-Bilgisayar oyunu tasarımı

H Kadın 3.sınıf 2.sınıf-Çanta tasarımı
3.sınıf-Mutfak ürünleri tasarımı
3.sınıf-Hayvanlar için tasarım
3.sınıf-Çocuklara yönelik tasarım

Tablo 1. Katılımcıların özellikleri ve görüşmede bahsettikleri projeler
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duyduğu endişeler ve karşılaştıkları problemler olmak üzere iki ana başlık altında 
ele alındı. İlk bölüm, süreçte kullanılan yöntemler ve öğrencilerin geliştirdikleri 
stratejilerin yanı sıra, öğrencilerin sürece karşı tutum ve yaklaşımlarını da kap-
sadı. İkinci bölümde ise, öğrencilerin süreçte deneyimledikleri problemlerin ve 
endişelerin kaynakları detaylı bir şekilde ele alındı.

Tablo 2’de araştırma verilerinden yola çıkılarak oluşturulan kodların ve temaların 
listesi ve bu kodlardan bahseden katılımcıların bilgileri yer almaktadır.

Fikir üretme sürecinde bilgi arama ve problem kavrama yöntemleri

Öğrenciler, fikir üretme sürecinde problemi tanımlarken, bilgi edinme ve ilham 
alma amaçlı çeşitli yöntemler kullandıklarını belirtirlerken projelerinde verilen 
tasarım iş tanımları ve problem tanımını anlamanın önemini vurguladılar. Bu 
doğrultuda, fikir üretme sürecinde öğrencilerin uyguladıkları yöntemlere ilişkin 
çıkarımlarımızı iki ana başlık altında topladık: bilgi ve ilham kaynağı arama ve 
tasarım iş tanımını kavrama ve yorumlamanın önemi.

Temalar Alt Temalar Kodlar Koddan bahseden 
katılımcılar

Fikir üretme 
sürecinde bilgi 
arama ve problem 
kavrama yöntemleri

Bilgi ve ilham 
kaynağı arama 
yöntemleri

Kullanıcı gözlemi 
veya kullanıcı 
araştırması

A, B, C, D, E, F, 
G, H

Alanyazın taraması A, B, C, E, H
Pazar veya 
farklı ortamların 
araştırılması

A, C, D, E, F, H

İlham panosu 
(moodboard) 
oluşturma

B

Tasarım iş 
tanımını anlama ve 
kavramanın önemi

Tasarım iş tanımının 
rehberlik edici araç 
olarak görülmesi

B, C, E, F

Tasarım iş 
tanımı ile iletilen 
yapılandırılmış 
sürece dair kaygı

E, G, F

Fikir üretme 
sürecine ilişkin 
endişeler ve 
süreçte karşılaşılan 
problemler

Yaratıcılık kısıtları Tıkanma (stuckness) B, D, E, F
Saplanma (fixation) A, B, D, E, F, G

Fikrin özgünlüğü B, F
İlham 
kaynaklarının 
güvenilirliği

B

Tablo 2. Temalar ve ilişkili kodların listesi
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Bilgi ve ilham kaynağı arama

Tasarım öğrencileri için problem tanımı sırasında toplanan bilgi önemlidir. Gö-
rüşmelerden çıkardığımız ortak bir bakış açısı, ilk aşamalarda edinilen bilginin 
ilham almayı sağladığı ve dolayısıyla fikir üretim sürecini desteklediği oldu. Öğ-
rencilerin bilgi edinmeye dair üzerlerinde durduğu yöntemler; kullanıcı gözlemi 
veya kullanıcı araştırması, alanyazın taraması, pazar veya farklı ortamların araştı-
rılması ve ilham panosu (mood board) oluşturma oldu. Bu yöntemler, bölümdeki 
tasarım stüdyo derslerinde proje başlangıcında verilen süreç takvimi ve süreçte 
kullanılacak yöntemlerin yer aldığı tasarım iş tanımlarının içeriğiyle paralellik 
göstermektedir (Börekçi vd., 2016). Tasarım iş tanımlarında yer alan yöntemin 
çeşidi projenin bağlamı ve karmaşıklığına göre belirlenirken, öğrencilerin fikir 
geliştirme aşamasında benimsedikleri yaklaşımın çoğunlukla kullanıcı merkezli 
olduğunu gördük. Fikir geliştirme sırasında kullanıcıdan edindikleri içgörülerin, 
problem tanımını sağlayarak fikir geliştirmeyi desteklediği katılımcı A tarafından 
şöyle vurgulandı:

“Daha çok gözlemledikçe insanın aklına fikir geliyor ve kullanıcı gözlemlerken prob-
lem tespit ediyor. Dolayısıyla [kullanıcı araştırması] süreci daha kolay [yürütmemizi 
sağlıyor]”

Katılımcı C de benzer şekilde kullanıcı ile yürütülen tasarım sürecinin fikir üret-
meye olan katkısından bahsetti:

“Köpeklerle yaptığımız proje güzeldi çünkü tam anlamıyla kullanıcı odaklı tasarımı 
gerçekleştirdik. Orada çok fazla deneme yaptık ve hayvanları anlama konusunda çok 
güzel dersler aldık...”

Kullanıcıdan edinilen bilgiler dışında, alanyazın taraması, pazar araştırması ve 
ilham panosu oluşturma gibi aktivitelerde, bilgi aramak için bütün katılımcıla-
rın interneti kullandığı görüldü. İnternetten bilgi aramanın ardındaki amaçlar, 
problem alanının tanınması ve keşfedilmesi, üretilen fikirlerin doğrulanması ve 
problemin tekrar tanımlanması olarak belirtildi. Bu amaçlarla, öğrenciler çoğun-
lukla resimler, videolar ve nesneleri içeren görsel ögeleri arıyor. Örneğin, pazarı 
tanıma amacıyla satış platformlarını kullanabiliyorlar. Bu arama sürecinde sekiz 
katılımcıdan altısı, bir sonraki bölümde bahsedilen saplanma endişesi ile Pinterest 
ve Behance gibi tasarım alanına yönelik görsel örnekler sunan platformlardan 
uzak durmaya çalışırlarken, daha genel bir mecra olan Google Görseller’i arama 
ortamı olarak kullanmayı tercih ettiklerine değindiler. Buna karşılık, Pinterest ve 
Behance gibi platformlar, fikir üretme aşamasında sadece ilham panosu yapımın-
da tercih edilirken, ürün fikri geliştikten sonra belirli detayların aranması için 
kullanılabiliyorlar.

Yine fikir geliştirme sonrasındaki aşamada, öğrencilerin malzeme ve üretim tek-
niği gibi kısıtlara karar verirken ilham almak için, bunların kullanıldığı benzer 
ürünleri veya bağlamları aradığı görülüyor. Buna ek olarak, ürünlerinde kullana-
cakları teknoloji ve üretim yöntemlerine ilişkin bilgiler için, konuya yönelik ma-
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kaleleri okumak yerine Youtube gibi kanallardan görsel ve video içerikli bilgiler 
edinmeyi tercih ediyorlar. Problemin yeniden tanımı ise, araştırma yoluyla yeni 
bilgiler edinilerek yapılıyor ve bu süreçte farklı fikirler gelişiyor. Katılımcı F bu 
süreci şu şekilde anlattı:

“Araştırma süreci ilerledikçe sen daha fazla bir bilgiye sahip oluyorsun. ‘Ben bir araş-
tırma yaptım, bundan sonra araştırma yapmama gerek yok, tamamen hakimim konuya’ 
diyemediğin için, bir buçuğuncu veya ikinci ayda belli bir olgunluğa ulaşıyorsun [...] 
Bir araştırma süreci bittikten sonra ekstra bilgi edinmek istediğin için devam ediyorsun. 
Ondan sonra fikirler değişmeye başlıyor”

Katılımcının da ifade ettiği gibi, proje boyunca araştırma aktivitesi süreklilik gös-
teriyor ve öğrencilerin problem tanımını geliştirmesini ve yeni fikirler üretmesini 
sağlıyor.

Tasarım iş tanımını anlama ve kavramanın önemi

Öğrencilerin, tasarım iş tanımında tanımlanan gereksinimleri göz önünde bulun-
durarak uygun bir problem tanımı yaratmaları, tasarım sürecinde başarılı olmala-
rını sağlar (Börekçi vd., 2016). Ancak, bu durum bilgi toplama ve değerlendirme-
de ve hangi anda çözüme geçileceğine karar vermede yetkinlik gerektirdiğinden, 
öğrenci için bunu gerçekleştirmek kolay değildir (Cross, 2006).

Tasarım iş tanımını, öğrenciye rehberlik edebilecek araçlardan biri olarak görül-
mektedir. Bu konuyla ilgili, katılımcı E, tasarım iş tanımını iyi anlamış ve özüm-
semiş olmanın öneminin şu sözlerle ifade etti:

“[Projeyi tekrar yapacak olsam], sanırım [tasarım iş tanımını] daha dikkatli okurdum. 
Aslında başından sana [proje gereksinimlerini] vermiş olmasının bir sebebi var. Çünkü 
projede bir yerde işine yarayacak. Bütün araştırma aşamasında, [projeyi] föye [tasarım 
iş tanımına] göre yapmak bence çok çok daha mantıklı olurdu.”

Öte yandan, katılımcı F, problem tanımının açık bir şekilde anlaşılabilmesi için 
çeşitli yöntemler uygulanması gerektiğini, bu yöntemlerin proje tasarım iş tanımı-
nı incelemek ve anlamak için de önemli olduğunu belirtti:

“Bence problemi[nin] gerçekten anla[şıl]masını sağlamak çok önemli.[...] Problem ta-
nımını çözebilecek, o problemin ne olduğunu görebileceği[n] metotlar[ı] [öğrenmek] 
önemli bir şey. [Tasarım iş tanımının paylaşımı sırasında], bunu yönlendirmek çok 
önemli bir şey bu kısımlarda.”

Öğrencinin bu yorumundan anlaşılabileceği gibi, tasarım iş tanımlarında tanım-
lanan tasarım problemlerinin iyi anlaşılmasının öneminin yanı sıra, iş tanımının 
ne derece yönlendirme ve yol gösterme amaçlı bilgi içerdiği de öğrenim sürecini 
etkiler. Ancak, öğrencinin bu görüşü, ele alınan problemin daha çok negatif yön-
lerine ve olumsuzluklarına odaklanıldığı izleniminin yaratmaktadır. Hâlbuki tasa-
rım problemi sadece olumsuzlukları değil, konunun gerektirdiği kullanılabilirlik, 
işlevsellik vs. gibi tasarım gereksinimlerini de içerebilir. Bu konuya tartışma kıs-
mında tekrar değinilecektir. 
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Bunların yanı sıra, öğrenciler, deneyimlerinin artmasıyla tasarım sürecini ken-
dileri yönetebilir bir duruma gelebilseler de deneyimlerinin az olduğu başlangıç 
yıllarında daha fazla yol gösterilmesine ihtiyaç duymaktalar. Üçüncü sınıfta olan 
katılımcı E bu konu ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

“Onlar [bu dönemki ikinci sınıflar] biraz daha yönlendiriliyor mesela. Bize bu dönem 
[üçüncü sınıfta] yapıldığı gibi, şu an şu aşamada olmanız lazım gibi... Öyle olunca 
aslında onlar doğrusunu biraz daha iyi buluyorlar. Biz [ikinci sınıftayken], tamamen 
kendimiz o süreçteydik. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi bilmiyorduk.”

Buna karşılık, yine üçüncü yılında olan katılımcı A da fikir geliştirme sürecinde 
deneme yanılma ile ilerleyen daha esnek bir yapının olması gerektiğini düşünü-
yor:

“Fikir geliştirme süreci benim için en azından böyle asla şey olmamalı [basamakların 
ve yöntemlerin tanımlı olduğu bir süreç]. Yani şunu yapacaksın bunu yapacaksın bir 
sınırı olmamalı. Yani geniş bir periyodu olmalı ve tamamen biz öğrenerek bir şeyleri 
bulmalıyız.”

Buna ek olarak, öğrenciler, süreçte eğitmenlerin rehberliğini ve yapılandırılmış 
bir süreci tercih etme eğiliminde olsalar da katılımcılardan üçü, eğer bu süreç faz-
la yapılandırılmış bir süreç ise bunun yaratıcılığı engelleyebileceği görüşündeler. 
Örneğin katılımcı G bu tür yönlendirmeleri şu ifadeler ile eleştirdi:

“[Tasarım iş tanımı ile tanımlanan projelerde], gerçekten basamak basamak vasatın 
üzerinde iş çıkaracak bir sürü yöntem var. Mükemmel tasarımlar, [vay be] wow dedir-
tecek projeler yaratılmayabilir. Çok basit kurallar var yani.”

Bu görüşler göz önünde bulundurulduğunda, yönlendirmelerin amaçları ve etki-
lerinin öğrenci açısından daha açık bir şekilde ifade edilmesinin, öğrencilerin bu 
konudaki kazanımlarını destekleyebileceği söylenebilir.

Fikir üretme sürecine ilişkin endişeler ve süreçte karşılaşılan problemler

Bulgulara göre fikir geliştirme sürecinde öğrencilerin vurguladığı endişeler üç 
ana başlıkta toplanabilir: yaratıcılık kısıtları, fikrin özgünlüğü ve ilham kaynakla-
rının güvenilirliği. Öğrenciler, yaratıcılık kısıtları ile ilgili olarak, saplanma (fixa-
tion) ve tıkanma (stuckness) ile karşı karşıya kaldıklarını belirttiler. Bunlardan ilki 
genel olarak dış uyaranların etkisi altında meydana gelirken, ikincisi tasarım sü-
recinde farkındalık eksikliği veya bilgi eksikliği nedenleriyle oluşur (Gonçalves, 
2016). Katılımcılara en sorunlu tasarım projeleri sorulduğunda, hemen hemen her 
katılımcı, tıkanma ve saplanma ile karşı karşıya kaldıkları projelerinden bahsetti. 
Katılımcıların ifadeleri doğrultusunda, saplanmanın çoğunlukla benzer ürün ve 
görsellerinin etkisi altında kalmaktan kaynaklandığı anlaşıldı. Örneğin, katılımcı-
lardan biri, tasarım problemi verildikten hemen sonra, aynı ürün kategorisindeki 
görselleri aradığı bir projeden ve bunun saplanmaya neden olduğundan bahsetti. 
Belli bir fikre saplanıp kalmamak adına, sekiz katılımcıdan altısı fikir üretme aşa-
ması tamamlandıktan veya yeterli miktarda fikir ürettikten sonra konuya ilişkin 
ürün örnekleri ve görsel kaynakları aramayı tercih ettiklerini ifade ettiler. Görsel 
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örneğe maruz kalma nedeniyle saplanmaya ilişkin endişe, katılımcı E tarafından 
şu şekilde belirtildi:

“[Pinterest’e] ben hiçbir şekilde bakmam […] orada gerçekten çok iyi bir ürün varsa, 
‘çok mantıklı’ […] dediğin bir şey gördüğün [anda] gerçekten kafan sürekli ona gitmeye 
başlıyor. Bu sefer [Pinterest’in] ufkunu açmaktan ziyade kısıtladığını düşünüyorum.”

Saplanmadan farklı olarak, bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle oluşan tıkanma-
nın verimsiz fikirlerin geliştirilmesine neden olduğu saptanmıştır. Başka bir de-
yişle, öğrenciler deneyimsizlikleri nedeniyle karşılaştıkları sorunlarla nasıl başa 
çıkacaklarını bilemediklerinde, durumun üstesinden gelmek yerine, yeni fakat 
verimsiz fikirler üretme yoluna giderler.

Katılımcı A ikinci sınıfta gerçekleştirdiği merdiven projesinde yaşadığı tıkanmayı 
aşamadığını şu şekilde aktardı:

“Merdiven projesine başladığımda böyle direk bir internet araştırması ile başlamıştım; 
yani olan merdivenler ne diye başladım ve olan merdivenlerden ileriye gidemedim ve 
benim için kötü bir projeydi o; bayağı zorlanmıştım.[...] Ne form olarak ileri gidebildim 
ne mekanizma olarak ileri gidebildim. Normal merdivenin aynısını çıkarmıştım çok 
kötüydü.”

Bunun bir başka nedeni olarak, topladıkları bilgileri tasarımlarına nasıl entegre 
edeceklerini bilememeleri olduğu gözlemlenmiştir. Bununla ilgili olarak, katılım-
cı B ikinci sınıfta gerçekleştirdiği şövale tasarımı projesinin fikir üretme sürecin-
den bahsederken, yaşadığı tıkanmayı, bilgisizliği ve edindiği bilgileri nasıl ele 
alacağını bilememesi ile ilişkilendirerek açıkladı: 

“Structure kurgulamayı bilmiyordum, bize verilen malzemeler ile çalışmayı bilmi-
yordum. İlhamı da gerçekten nasıl yaratacağımı, nasıl bir moodboard oluşturacağımı 
bilmiyordum. Mesela Pinterest’e giriyordum, araştırma yapıyordum, sadece detay çö-
zümlemelerine bakıyordum. Çünkü detay çözümüne çok önem veriyordu hoca [...] Çok 
fazla üzerimde stres vardı. Öyle olunca [...] tam bir şövale [...] ya da stant nasıl olmalı 
diye bakmamıştım. O yüzden çok sancılıydı iki süreç de benim için [...]. Ama tümeva-
rım yapmışım ben o süreçte. Hiç de sağlıklı olmamış [...]. En kötü dönemimdi. Çıkış 
noktası bulamamıştım hiçbir şekilde.”

Öğrenciler hem deneyimsiz oldukları hem de hedefleri henüz tam tanımlanmadığı 
durumlarda yine tıkanma problemiyle karşılaşır. Katılımcı D, projede kullanmayı 
amaçladığı malzeme ile ilgili bilgi eksikliği nedeniyle yaşadığı tıkanmayı şöyle 
belirtti:

“O zaman daha plastikle ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyordum ve bildiğim şeylerle de 
[ürünü] taşıyabilecek bir şey olmadı. Çok zordu. Ne kadar internetten bir şeyler baksam 
da zaten hepsi ya ahşap ya metal olduğu için örnek bulamadım.”

Tıkanmanın bir başka nedeni, eğitimdeki yönlendirmeler doğrultusunda ilham 
kaynağı olarak belirlenen uyaranları, proje konusu ile doğrudan ilişkilendireme-
meleri ve bunların konudan uzak olduğunu düşünmeleridir. Bu duruma örnek 
olarak iki katılımcı doğadan ilham alan tasarıma -ya da katılımcıların ifadele-
riyle biyomimikriye- ilişkin proje süreçlerinden bahsetti. Katılımcılar bahsedilen 
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projenin erken aşamasında fikir üretme amacıyla bir doğa yürüyüşü yapıldığını, 
ancak henüz bir problem tanımı veya bir ön fikir geliştiremedikleri için tıkanma 
yaşadıklarını belirttiler. Geziye dair bir katılımcı geziden ne şekilde faydalanaca-
ğını bilemediğini belirtirken, bir diğer katılımcı E sürece dair yaşadığı sorunu şu 
şekilde ifade etti:

“Genel olarak biyomimikrinin sıkıntısı şuydu, bunu bir ürüne aktarmamızı bekliyorlar-
dı, ama daha dediğim gibi ne senaryo var ne ürün kafamızda”

Tıkanmaya çözüm olarak, katılımcı H disiplinler arası çalışmanın önemini vurgu-
ladı. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan tıkanmanın, konu hakkında yeterli bilgiye 
sahip kişilerle çalışılarak aşılabileceğine olan inancını şu şekilde dile getirdi:

“Bence disiplinler arası çalışmak çok önemli, çünkü burada tasarım eğitimindeki biraz 
biraz her şeyden yapıp çok eksik kalıyoruz. […] Şu anki projede] indüksiyon ısıtma 
kullanacağız. [Bizim için] lise bilgisinin ötesine geçmemiş bir şey bu. Yani kabloyu 
nasıl bükmem gerekiyor kaç santimlik bir şey kullanmam gerekiyor, kalınlığı ne kadar 
olmalı, bunun devresi ne kadar hacim kaplayacak? Ben bunların hiçbirini bilmeden 
mukavvadan bir şeyler yapıyorum. Çok eksik kalıyor bence. Teknik detay sağlayacak 
insanlar önemli bu noktada. Disiplinler arası çalışmak gerekiyor.”

Öğrencilerin fikir üretme sürecinde yaşadığı endişelerden bir diğeri özgünlüktür. 
Bu konuda, katılımcılardan biri, bir uyarandan etkilendikten sonra fikrinin öz-
günlüğü hakkında gelişen endişelerinden bahsetti. Katılımcı B, ilham kaynağının 
doğru derecede uyarlanmasına ilişkin duyduğu kaygının yanı sıra, kaynağı tasarı-
ma adapte ettikten sonra fikrin ne ölçüde kendisine ait olduğu konusunda da bazı 
endişelere sahipti:

“Fikir gerçekten benim mi, tarzı düşünceler oluyor. Yine ben de [aynı tür ürün] yapıyo-
rum; benzer bir şey yapıyorum. Orada fikir ne kadar benim diye tereddüt ettim.”

Öğrenciler ayrıca ilham ve bilgi aldıkları kaynakların kalitesi ve güvenilirliği hak-
kında kimi zaman endişe duyabilirler. Bu konuda katılımcı B, projesi kapsamında 
Google’ı kaynak olarak kullandığında edindiği bilgilerin yüzeysel olduğunu, ay-
rıca bu bilgilerin tasarım süreci üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu düşündü-
ğünü belirtti. Öğrenci, bu durumun özellikle medikal ürün tasarımı gibi güvenilir 
bilgi gerektiren bir alanda kaygı oluşturduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Ben [projemle ilgili] Google Görseller’den araştırma yaparken çok dürüst hissetmi-
yorum kendimi, hani akademik bir şey yaptığımı hissetmiyorum. Bir makale okumu-
yorum, böyle köklü vasıflı bir [araştırma] research okumuş gibi hissetmiyorum. Çok 
[üstünkörü] casual bir şey gibi geliyor bana. Çok derin köklü bir tasarım süreci yaptı-
ğımı hissetmiyorum.”

Buna ek olarak, Google Görseller’den bulunan görüntülerin intihal ve telif hakları 
konusunda kimi zaman endişe yaratabileceği ifade edildi.
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada, fikir üretme süreçlerini etkileyen faktörleri öğrencilerin bakış 
açısından anlamak amacıyla, fikir üretme süreçlerini, onların tanımlamalarıyla 
incelemeyi hedefledik. Öğrencilerle gerçekleştirdiğimiz yarı yapılandırılmış gö-
rüşmelerin neticesinde, fikir üretimi sürecini etkileyen faktörler hakkında edindi-
ğimiz içgörüleri ve ileride yapılacak araştırmalara konu olabilecek fikirleri aşağı-
daki başlıklar altında tartıştık.

Fikir üretimine öncü olarak bilgi ve içgörü edinme

Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler, tasarımın ilk aşamalarında bilgilenmeye, 
keşfetmeye ve fikir üretmeye yönelik, tasarım iş tanımında belirlenmiş, alanya-
zın taraması, market ve kullanıcı araştırması, ilham panosu oluşturma, doğadan 
ilham alma gibi çeşitli yöntemler kullanıyor; bunların arasında, bilgilenme amaçlı 
kullanılan yöntemleri yeni fikirleri tetikleme açısından daha yararlı buluyorlar. 
Bunun en temel nedeni, edinilen bilginin problem tanımını sağlaması ve bu yolla 
problem çözümüne zemin oluşturması olarak görülüyor. Katılımcıların hepsinin 
proje konusu fark etmeksizin kullanıcı araştırması gerçekleştirdiğini ve bunun fi-
kir üretme süreçlerine olan katkısını son derece olumlu olarak nitelendirdiklerini 
gözlemledik. Bunun nedeni, kullanıcı merkezli içgörü oluşturmanın fikir üretme 
sürecinin bir öncüsü olarak görülmesi şeklinde yorumlanabilir. Öğrenci kazandığı 
içgörüyü yaratıcı fikir geliştirme ile doğrudan ilişkilendirir. Profesyonel tasarım-
cıların, kullanıcı araştırmasından en önemli beklentilerinden biri, araştırma so-
nuçlarının tasarım sürecinde ilham kaynağı oluşturmasıdır (Töre Yargın, 2013). 
Bu durum, bahsedilen bulgu ile paralellik gösterir.

Tasarım iş tanımının özümsenmesi 

Öğrenciler, problem tanımını oluşturabilmek ve geliştirmek için tasarım iş tanımı-
nı iyi kavrayıp yorumlamaları gerektiğinin bilincindeler ve bu konuda da yönlen-
dirme bekliyorlar. Bu doğrultuda, tasarım iş tanımı öğrenciler ile paylaşıldığın-
da, iş tanımının özümsenebilmesi ve öğrencinin tasarım iş tanımında tanımlanan 
gereksinimlere yönelik kendi problem tanımını oluşturabilmesi için aktiviteler 
planlanabilir; projenin ilk aşamasında tasarım iş tanımı üzerinde çalışılması için 
belli bir zaman ayrılabilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, ta-
sarım problemi kavramının öğrenci tarafından doğru bir şekilde anlaşılmasıdır. 
Çalışmada elde edilen bulgularda, kimi zaman öğrencilerin tasarım problemini 
kullanıcının yaşadığı sorunlar ve olumsuz durumlar olarak nitelendirdikleri gö-
rüldü. Halbuki problem tanımı sadece çözülmesi gereken sorunlara ve olumsuz 
durumlara değil, tasarımda ihtiyaç duyulan gereksinimlere de işaret eder ve bu 
gereksinimleri tasarım fırsatları olarak değerlendirmek mümkün olabilir. Öğ-
rencinin problem tanımı içerisinde ele alınabilecek, gereksinim oluşturabilecek 
fırsatları idrak edememiş olması da probleme kısıtlı bir pencereden bakmasına 
neden olabilir. Bu da yaratıcı fikir geliştirme için önemli bir bariyerdir. Dolayı-



Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemler

211

sıyla, öğrenci, tasarım iş tanımı kendisine iletilirken ve süreç boyunca bu konuda 
yönlendirilmeli ve bilgilendirilmelidir.

Fikir üretme yöntemlerinin doğru zamanda kullanımı

Öğrenciler, projenin ilerleyen aşamalarında yeni fikir üretimini tetikleyecek do-
ğadan ilham alan tasarım gibi yöntemleri kullanıyorlar. Ancak, bu tür yöntemlerin 
projenin ilk aşamalarında tasarım problemine dair yeterince bilgi ve içgörü edinil-
meden kullanımının verimsiz olduğu ve tıkanmaya yol açabileceği görüşündeler. 
Dolayısıyla hiçbir ön fikir geliştirmeden veya içgörü edinmeden bu tür yöntemleri 
kullanmak, yöntemin sunduğu potansiyelin anlaşılmasını engelliyor. Ayrıca öğ-
renciler tıkanma yaşadıkları noktalarda, farklı disiplinler ile birlikte çalışmak gibi 
yöntemlerin etkili olduğunu düşünüyorlar.

Görsel kaynakların verimli kullanımı

Tasarım sürecinin fikir geliştirmeyi içeren ilk aşamalarında, öğrencilerin saplan-
ma endişesi ile görsel örneklerden ve görsel örnek sağlayan Pinterest gibi sosyal 
medya araçlarından özellikle kaçındığı anlaşılıyor. Halbuki bu tür araçların ilham 
panosu oluşturma gibi yaratıcılığı destekleyen etkinliklerde etkili bir şekilde kul-
lanılabildiği ve gündelik yaratıcılığı desteklediği bilinen bir durumdur (Linder 
vd., 2014). Dolayısıyla öğrencilerin bu araçlar konusunda yönlendirilmesi, on-
lara, analoji kurma gibi yöntemler ile karşılaştıkları görsel örnekleri yorumlama 
yetisinin kazandırılması, önemli bir tasarım eğitimi çıktısı olabilir. Ayrıca, görsel 
örneklerin çeşitliliği ve miktarı da saplanma endişesi ile ilişkilidir. Bu doğrultu-
da, öğrenciler, verimli fikir üretimini sağlayacak çeşitlilikte ve saplanmaya sebep 
olmayacak doğru aralıkta görsel örnek aramaya yönlendirilebilir (sweet-spot, Fu 
vd., 2013).

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış süreç dengesi

Bulgulara göre, eğitimdeki yönlendirmelerin öğrenci tarafından özümsenememe-
si veya projedeki aşamayla tam olarak örtüşmediğinin düşünülmesi kimi zaman 
fikir üretmede tıkanmaya neden oluyor. Bu da, öğrencilerin eğitmenler tarafından 
önerilen fikir üretme yöntemlerini etkin bir şekilde kullanmasında sorun yaşa-
masına neden olabiliyor. Bu nedenle, tasarım eğitiminin, eğitimci rehberliğinde, 
yapılandırılmış bir şekilde sürdürülmesi farklı görüşler elde ettiğimiz bir konu 
oldu. Cross’a (2006) göre, tasarım süreci üzerine yapılan araştırmalar, tasarlama 
yeteneğinin “sezgisel” değişkenler içerdiğini ve profesyonel tasarımcıların tam 
olarak yapılandırılmamış sistematik olmayan bir süreç izlediğini gösterse de tasa-
rımı yeni öğrenmeye başlamış olan öğrenciler için yapılandırılmış, sistematik bir 
öğrenme süreci, tasarımı anlamalarına yardımcı olabilir. Burada rehberlik edilen 
süreç ile işaret edilen, iyi bir tasarıma ulaşma yolunda tasarımcılara süreçte izle-
yebilecekleri bir yol haritası sunmaktır; yapılandırılmış süreç ise tasarım süreci 
basamaklarının önden tanımlı olduğu süreci ifade eder (Newstatter vd., 2001). 
Öğrenci süreçte sunulan bu tür yönlendirmeleri özümseyip anlamlandırmadığın-
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da, bunların gerekliliğini ve verimliliğini sorgulayabilir. Ayrıca, yapılandırılmış 
bir öğrenme sürecine sahip olmanın tasarım öğrencileri için yararlı olup olmadığı 
kesin değildir (Newstatter vd., 2001). Eğitim yapısı üzerine olan araştırmalardan 
bazıları, tasarım kalitesi ile sistematik ve mantıksal olarak yürütülen tasarım sü-
reci arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermesine rağmen, esnek bir prosedür 
izleyen tasarımcıların daha üstün çözümler yaratma olasılığının daha yüksek ol-
duğunu da gösterir. Newstatter ve diğerlerine göre (2001) göre yapılandırılmış bir 
süreci takip etmek tasarım başarısına yol açar; bununla birlikte, katı sınırları olan, 
aşırı yapılandırılmış yaklaşımlar da başarılı görülmez. Onlara göre anahtar çö-
züm, süreç kontrolü ve stratejilerin hâkim olduğu esnek bir yaklaşım geliştirilme-
sidir. Bu doğrultuda, öğrenci görüşleri incelendiğinde, yapılandırılmış ve eğitimci 
yönlendirmelerinin baskın olduğu bir süreç, eğitimin ilk aşamalarında tercih edi-
lirken, sonraki aşamalarında kendi planlarını yaparak ve kararlarını alarak daha 
otonom davranabilecekleri, yönlendirmelerin daha az olduğu bir süreç beklendiği 
saptandı. Tersi durumun, özellikle eğitimin ilk yıllarında kaygı ve kaybolmuşluk 
hisleri yarattığı, katılımcılar tarafından vurgulanan bir konu oldu. Dolayısıyla, 
eğitimde ilk yıllarda tasarım teorisi ve pratiği ile ilgili bilgilerin, yapılandırılmış 
ve sistematik bir şekilde verilmesi, sonraki yıllarda ise öğrencilere kendi strate-
jilerini ve tasarım yeteneklerini geliştirmeleri için uygulama fırsatı verilmesinin 
olumlu olacağı görüşündeyiz. Bu doğrultuda eğitimin son dönemlerinde, öğrenci-
nin proje alanına uyan en uygun yöntemi eğitimcilerin rehberliğinde belirlemesi 
ve buna dair fikirlerini yansıtabilmesi, tasarımda öğrenim sürecini destekleyebilir.

Özgünlük ve kaynak güvenilirliği gibi kaygılara yönelik yönlendirmeler

Saplanma ve tıkanma gibi yaratıcılık kısıtları dışında, özgünlük ve kaynak gü-
venilirliği de öğrencinin fikir geliştirme sürecinde yaşadığı kaygılardan oldu. 
Özgünlük kavramının öğrenci tarafından nasıl tanımlandığı ve eğitimde nasıl ta-
nımlanması gerektiği farklı bir çalışma konusu teşkil edebilir. Ancak öğrencinin 
bu konuda doğru endişelere sahip olabilmesi ve ilham kaynaklarını verimli bir şe-
kilde kullanabilmesi için yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Özgünlük 
dışında, internetten erişilen kaynakların yarattığı bir kaygı olan bilgi güvenilirliği, 
özellikle medikal ürün gibi sorumluluk gerektiren ürün sınıfları için vurgulandı. 
Bu doğrultuda, öğrencinin özellikle bu tür ürün grupları için bilgi ararken yönlen-
dirilmeye ihtiyaç duyduğu söylenebilir.

Çalışma kısıtları ve gelecek çalışmalar

Çalışma, eğitime dair bahsettiğimiz yönlendirmeleri yapmamıza olanak verse de 
ileride yapılacak çalışmalarda ele alınabilecek çeşitli kısıtlara sahiptir. Örnekle-
min az sayıda ve sadece başarılı öğrencilerden oluşması, yöntemin retrospektif 
yapısı, yani elde edilen bilgilerin kimi zaman yanıltıcı olabilecek hatıralara da-
yanması ve tasarım sürecini sözle ifade etmenin zor olması (Eckert ve Stacey, 
2002) gibi nedenler sonuçların geçerliliği ve genellenebilirliğini sorgulanır hale 
getirebilir. Ancak, kısıtlı örneklem yapısı ile bu araştırmanın bir ön çalışma ol-
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masını amaçladığımız düşünüldüğünde, ortaya konan sonuçların daha kapsamlı 
çalışmalar için ipuçları teşkil ettiğini söyleyebiliriz.

Tasarım stüdyosu eğitiminde yer alan bileşenlerin, kullanılan yöntemlerin ve iz-
lenen müfredatın öğrenci perspektifinden incelenmesi, verilen eğitimin niteliği, 
hedeflenen kazanımlar ile ulaşılan sonuçlar arasındaki ilişkinin analiz edilmesini 
sağlayarak, müfredatın geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Dolayısıyla, çalış-
mada ele alınan araştırma soruları, tasarım günlükleri, oto-etnografi, katılımcı 
gözlem gibi farklı nitel ve uzamsal yöntemlerin yanı sıra, deneysel araştırma ve 
anketler gibi nicel yöntemlerin birleştirilmesiyle daha da derinleştirilebilir. Çalış-
manın derinleştirilmesi ve genişletilmesi ile, eğitim müfredatına yararlı içgörüler 
kazandırılabileceğini öngörüyoruz.
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