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Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebi-
lirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar.  Son-
bahar 201  döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo 
dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı 
zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel 
aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenci katılımını ve deneyimini güçlendirmeye 
yönelik egzersizler içerdi. Proje süreçleri, kullanıcı odaklı tasarım ve doğadan öğrenen tasarım 
yaklaşımlarını bir araya getirmeyi amaçladı. Projenin kullanıcı araştırmaları ve fikir geliştir-
me aşamaları, bu yaklaşımları irdeleyen farklı lisansüstü tezleri kapsamında geliştirilen ye-
nilikçi tasarım araç ve yöntemleriyle desteklendi.  Projenin ilk aşamaları, öğrenci ekiplerinin 
sunumlarını, sonraki fikir geliştirme ve tasarım detaylandırma aşamaları ise ağırlıklı olarak 
bireysel çalışmaları kapsadı. Bu projede, kullanıcıları tasarım, kullanım ve kullanım sonrası 
aşamalarına aktif katılımcılar olarak dâhil etmeyi hedefleyen sürdürülebilirlik için açık tasa-
rım ölçütleri benimsenerek, bakım, onarım ve kişiselleştirme alanlarında, parça değişimi ve/
veya yenilenmesini sağlayan esnek pişirme platformları için tasarım çözümleri geliştirildi ve 
sunuldu. Proje kapsamında, farklı mutfak pratikleriyle ilgili kullanıcı deneyimlerini anlamaya 
yönelik araştırmalar yürütüldü ve özellikle öğrenci yurtları ve ofisler gibi ortak kullanım alan-
larına odaklanıldı. Bu pratikler yemek pişirme/ısıtma ve servis odaklı altı farklı gruba (örneğin 
krep/gözleme, tost, ızgara, kızartma, fondü/ısıtma, buharda pişirme vb.) ayrıldı. Proje boyunca, 
tasarım çözümlerinin en az iki farklı pratiğe göre uyarlanabilmesi hedeflendi. Bu eğitim projesi, 
farklı bir kültürel bağlamda gerçekleştiği için, sürdürülebilir tasarım alanında yürütülen önceki 
projelerle karşılaştırılarak değerlendirme yapılmasını ve öğrenci deneyimi açısından süreç, so-
nuç ve çıkarımların paylaşılmasını destekledi.

Anahtar Kelimeler: Kişiselleştirme; açık tasarım; sürdürülebilirlik; tasarım yoluyla araştırma; 
tasarım eğitimi.

E İTİM PRO ESİNİN KAPSAMI

Sürdürülebilirlik için tasarım eğitiminde ve bu kapsamda geliştirilen projeler-
de, öğrencilerin eleştirel bir bakış açışı kazanabilmeleri için bu alanda öne çıkan 
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yenilikçi yaklaşımların sürece dâhil edilmesi önem kazanır. Bu yaklaşımlar ve 
ölçütler arasında yer alan kişiselleştirme kavramı, kullanıcıların tasarım süreci-
ne aktif olarak katılmasını destekler (Mugge vd., 200 ). Bununla birlikte, yerel 
ölçekte kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerinin anlaşılması ve bu ölçekte üretim ve 
kullanım sonrası servislerinin yaygınlaşması, yerel bilgi ve becerilerin desteklen-
mesini ve ürün ömrünün uzatılmasını sağlar (Doğan ve Walker, 2008). Kişiselleş-
tirme ve yerel değerlerin anlaşılması hem çevresel hem de sosyal sürdürülebilirlik 
açısından yeni tasarım çözümlerini destekler. Yine bu yenilikçi yaklaşımlar ara-
sında yer alan açık tasarım (open design) (Richardson, 2016; Tooze vd., 2014) 
farklı üretim ölçeklerinin (örneğin seri üretim, parti üretimi, zanaat, kendin yap 
vb.) bir araya gelmesini, kullanıcının tasarım, üretim ve kullanım sonrası aşa-
malarında aktif bir rol oynamasını ve tasarımcı, üretici ve kullanıcı şeklindeki 
tanımların ve ayrımların yeniden ele alınmasını sağlar. Mevcut üretim ve tüketim 
sisteminde, ürünlerin kısa ömürlü olarak tasarlanması, üretilmesi ve tüketilmesi, 
bu kapalı ürünlerin hızlı bir şekilde atık haline dönüşmesine ve böylece kaynak 
kullanımındaki artışa neden olur (Cooper, 2012). Bu problem, ızgara, ısıtma, bu-
harlı pişirme, yavaş pişirme ve kızartma gibi her bir işlev için farklı bir ürünün 
tasarlandığı elektrikli küçük ev aletlerinde oldukça yaygındır (Oğur vd., 201 ). 
Bu ürün grubunda, sürdürülebilirlik için açık tasarım yaklaşımı, daha esnek ve 
uyarlanabilir çözümlerin geliştirilmesine olanak vererek, bozulan, teknik ve este-
tik açıdan güncelliğini yitirmiş parçaların değişimini ve böylece kişiselleştirmeyi 
etkin kılar. Bu bildirinin amacı, sürdürülebilirlik için açık tasarım yaklaşımının 
tasarım eğitiminde deneyimlenmesini destekleyen ilgili araç ve yöntemlerin nasıl 
kurgulandığını ve uyarlandığını paylaşmak (biyomimikri eskiz analizi, kavram 
prototipi vb.) ve proje süreçleri odaklı görüş ve önerileri sunmaktır. Eğitim proje-
lerinde süreç tasarımı, projeler ile ilgili yaklaşımların etkili bir şekilde öğrenciler 
tarafından anlaşılması ve benimsenmesi ve aynı zamanda bu yaklaşımlarla birlik-
te kullanılan araç ve yöntemlerin farklı projelere göre uyarlanabilme olanakları-
nın tartışılması açısından önemlidir. Bu bildiride kullanılan temel yöntem, içerik 
analiziyle eğitim sürecini tanımlayan örneklerin, ilgili sonuç ve çıkarımların aşa-
ma aşama sunulmasıdır.   

Eğitim Pro esinin Amacı

Sürdürülebilirlik için tasarım alanındaki yeni yaklaşımları tasarım eğitimine dâhil 
edebilmek amacıyla yıllar içinde farklı eğitim projeleri tasarlandı ve yürütüldü. 
Bu yazıda odaklanılan eğitim projesinin ilk uygulaması, 201  Bahar döneminde 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, lisans tasa-
rım eğitiminde, üçüncü yıl stüdyo ekibi ve öğretim elemanları tarafından yürü-
tüldü. Bu ilk projenin tüm aşamaları ekip çalışması şeklinde planlandı. Bildiriye 
konu olan bu eğitim projesinin ikinci uygulaması ise yazar tarafından, başka bir 
kültürel bağlamda bireysel çalışma olarak yeniden planlanıp, Carleton Üniver-
sitesi üçüncü yıl tasarım stüdyosunda dönem projesi olarak uyarlandı. Bu proje, 
stüdyo dersinin iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğre-



Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri

531

tim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanıyla yürütüldü. Bu ikinci 
uygulamada, ekip çalışması sadece tasarım araştırmasını içeren ilk bölümde plan-
landı. Daha sonraki aşamalarda, öğrenciler bireysel olarak çalışmaya ve tasarım 
çözüm önerileri geliştirmeye devam etti. Bu süreç, eğitim projesi takviminde yer 
alan tasarım çalıştaylarıyla desteklendi. 

Bildiride sunulan eğitim projesinin amacı, kullanıcıların bakım, onarım ve kişisel-
leştirme süreçlerinde aktif ve yaratıcı bir şekilde yer aldığı, farklı yemek pişirme/
ısıtma senaryolarını destekleyen, özellikle ortak kullanımlı mutfak ortamları için 
(örneğin öğrenci evleri, yurtlar ve küçük ofisler) esnek, uyarlanabilir bir pişirme 
platformu geliştirmektir. Tasarım çözümlerinde kullanılan standart parçalardan 
bazıları, ısıtma bobinleri, rezistans, küçük LCD ekranlar, kontrol, göstergeler vb. 
içerir. Enerji kaynağı olarak elektrik kullanılır. Tasarım çözümleri, aşağıdaki altı 
kategoriden en az iki farklı pişirme pratiğine olanak verirken, kullanım süreçlerini 
içeren çeşitli pişirme senaryolarını gösterir. Isıtma ve pişirme uygulamaları için 
odaklanılan temel gruplar aşağıdaki gibidir:

1. Gözleme/krep yapma,
2. Izgara/tost yapma,
3. Isıtma (bain marie)/fondü yapma,
4. Buharda pişirme,
. Yavaş pişirme ve

6. Kızartma/Asya usulü kızartma (stir fry).

Bu projenin hedeflediği kullanıcı grubu, teknoloji ile ilgilenen aktif katılımcıları 
içerir:

•	 Ev arkadaşları ve/veya oda arkadaşları
•	 Küçük bir ofiste çalışan profesyoneller

Projeye konu olan sistem, yerel bilgi ve becerileri güçlendirmeyi hedefler. Bu 
sistem, uyarlanabilir pişirme platformları da dâhil olmak üzere, esnek tasarım 
çözümleri geliştiren tasarımcıların, üreticilerin ve kullanıcıların etkileşimli bir 
topluluğudur. Yerel ölçekte tasarım çözümleri sağlamak, yerel bilgi ve becerileri 
desteklemek ve ürün ömrünü uzatmak için yerel üreticilerle ve bakım, onarım 
ve yükseltme (upgrading) amacıyla teknik servislerle birlikte çalışılır. Çevrimiçi 
platformlar veya bloglar aracılığıyla ürünlerin uyarlanmasına yönelik çeşitli bilgi 
ve öneriler verilir:

•	 Çeşitli montaj seçeneklerini paylaşmak,
•	 Temizleme, bakım, onarım ve yükseltme önerileri sunmak,
•	 Ürün parçalarını kişiselleştirmek ve genişletmek ve
•	 Artık kullanılmayan ya da az kullanılan parçaları paylaşmak.

Esnek mutfak pişirme platformu için tasarım çözümleri, ürün bakım onarım ve 
yükseltmesine (örneğin eski, yıpranmış, bozuk parçaların değiştirilmesi veya ye-
nilenmesi gibi) ve aktif katılımcı olarak kullanıcıların ürün kişiselleştirmesine ve 
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ürünün teknik ve estetik açıdan tasarım özelliklerini değiştirerek kendi ihtiyaç ve 
tercihlerine göre ürünü uyarlanmasına olanak verir. Ürün ömrünü uzatan bakım, 
onarım, yükseltme ve kişiselleştirme için ürün parçalarının nasıl çalıştığının anla-
şılır olması gerekir. Bu gruptaki kullanıcılar, yalnızca tüketici olarak değil, aktif 
ve yaratıcı katılımlarıyla, kullanım ve kullanım sonrası süreçlerde, ürünlerini ken-
di gereksinim ve tercihlerine göre şekillendirerek sürece dâhil olurlar. Bu birlikte 
yaratıcılık süreci, kullanıcı müdahalesine açık olan tasarımların geliştirilmesini ve 
yerel bilgi ve becerilerin paylaşımını mümkün kılan sistemlerle desteklenmesini 
gerektirir. 

PRO E TAKVİMİ VE A AMALARI

Proje takvimi, hafta, tarih, konu, içerik ve ödevler başlıkları altında aşağıdaki 
Tablo 1’de sunulur.

1. Aşama (ekip çalışması – sunumlar, 1-3. Hafta): Her öğrenci ekibi, literatür araş-
tırması için odaklanılan farklı konularda kapsamlı bir literatür taraması yapar. Öğ-
renci ekipleri, literatür araştırmasından elde ettikleri önemli sonuç ve çıkarımları 
tartışıp sunar. Her ekip, sorunları tanımlamak ve alternatif tasarım çözüm alanları 
geliştirmek için proje temasına özel bir mutfak pratiğine odaklanarak gözlem ya-
par. Stüdyoda tanıtılan ve kullanıcı gözlemleri için geliştirilen Deneyim Çizelgesi 
(DÇ) kılavuzu (Kulaksız, 2016) tasarım yöntemine dayanarak, öğrenci ekipleri bu 
araştırma aşamasındaki öne çıkan sonuç ve çıkarımları sunar.

2. Aşama (bireysel çalışma – tasarım fikirlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi, 
4- . Hafta): Bir önceki aşamada tartışılan ve sunulan sonuç ve çıkarımlar, biyomi-
mikri eskiz analizi (Bakırlıoğlu, 2012) ve senaryo geliştirme tasarım çalıştayları 
kapsamında tasarım çözümlerine dönüştürülür. Tasarım çalıştayları, ilk fikirlerin 
çeşitlendirilmesi ve kullanım bağlamında yeniden düşünülmesini destekler. Eskiz 
ve özellikle üç boyutlu modeller kullanılarak, kullanıcılardan tasarım alternatifleri 
üzerine geribildirim alınır. 

3. Aşama (bireysel çalışma – modeller, sunum paftaları, teknik çizimler ve rapor, 
10-13. Hafta): Son aşamada, bir tasarım alternatifi üzerine yoğunlaşılarak tasarım 
çözümü detaylandırılır. Özellikle, tasarım çözümlerinin proje özeti kapsamında 
tartışılan tasarım ölçütleriyle (örneğin bakım, onarım, yükseltme ve kişiselleş-
tirme) ilişkisinin, son proje sunumlarında net olarak ifade edilmesi beklenir. Bu 
aşamada, sunum paftaları, tasarım ve malzeme detaylarını içeren teknik çizimler, 
üç boyutlu beyaz modeller geliştirilerek, tasarım çözümü, kullanım bağlamı ve 
aşamaları gösterilerek sunulur. 

1  Aşama  Literatür Araştırması

Her öğrenci ekibi, tasarım araştırması yoluyla aşağıda listelenen pişirme ile ilgili 
mutfak pratiklerinden ve sürdürülebilirlik için açık tasarım örneklerinden birinde 
literatür araştırması yapar (Tablo 2).
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Hafta Tarih Konu İçerik Ödevler
1. Hafta
Giriş

 Eylül Ders ne 
hakkında?

iteratür 
araştırması 
için veri nasıl 
toplanır?

Pro eye giriş:
Dersin amaçları
Detaylı takvim
Proje içeriği ve tasarım 
süreçleri
Araştırma ekiplerinin 
kurulması
Belirlenen konular 
üzerinde literatür 
araştırmasının 
yürütülmesi
“Ampul Komplosu 
- Planlı Eskitme” 
belgeselinin izlenmesi 
ve proje konusuyla 
ilişkilendirilmesi

Literatür 
araştırması 
ödevi: İlgili 
ürün ve 
yaklaşımlarla 
ilgili grup ödevi
Ürünlerin 
bozulma 
nedenlerine 
yönelik gözlem 
ve ürünleri 
parçalarına 
ayırma 
çalıştayına 
hazırlık 

2. Hafta
Literatür 
araştırma 
sunumları ve 
ürün onarımı 
üzerine 
çalıştay

14 Eylül Deneyim 
Çizelgesiyle 
alan çalışması 
ve kullanıcı 
gözlemleri nasıl 
yapılır?
Kullanıcı 
görüşmeleri 
nasıl yapılır?
Toplanan 
verilerin analizi 
nasıl yapılır? 
Kullanıcı 
bilgileri nasıl 
araştırılır?
Ürünlerin 
bozulma arıza 
nedenleri 
nelerdir?

Sunum öğrenci ekipleri 
tarafından : Literatür 
araştırması sonuçları  
Onarım Çalıştayı: 
Ürünlerin bozulma 
nedenleri 
Nitel araştırma üzerine 
sunum: 
Kullanıcı görüşmelerinin 
özellikleri 
Kullanıcı gözlemleri 
aracı olarak Deneyim 
Çizelgesinin (DÇ) 
tanıtımı
Etik araştırma süreci ve 
kullanıcı izni:
Kullanıcı gözlemlerinin 
ve görüşmelerinin 
yürütülmesi

Deneyim 
Çizelgesi 
ödevi: Görüşme 
ve gözlem 
verilerinin 
analizi ve 
belirlenen 
formatta 
hazırlanması 

3. Hafta
Deneyim 
Çizelgesi ve
tasarım çözüm 
alanları

21 Eylül Deneyim 
Çizelgesi 
yöntemiyle 
sonuç ve 
çıkarımlar nasıl 
organize edilir 
ve sunulur?
İlgili problemler, 
ihtiyaçlar, 
tercihler ve 
tasarım çözüm 
alanları neler?

Sunum öğrenci ekipleri 
tarafından : Deneyim 
Çizelgesi yöntemiyle elde 
edilen sonuçlar ve DÇ 
yönteminin uygulamasıyla 
çıkan sonuçlardan, 
çıkarım ve tasarım çözüm 
alanlarının geliştirilmesi
Biyomimikri Eskiz 
Analizi BEA  tasarım 
yöntemin sunumu – 1. 
Aşama

BEA 1  
Aşama ödevi: 
belirlenen 
biyomimikri 
stratejileri 
üzerine ilham 
kaynaklarının 
derlenmesi

Ta lo 1  Güz 201  akademik dönemi için proje takvimi
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4. Hafta
Biyomimikri 
ve fikir 
geliştirme

28 Eylül Yaratıcı tasarım 
fikirleri nasıl 
geliştirilir?
BEA yöntemiyle 
tasarım 
çözümleri nasıl 
sunulur?

Biyomimikri Eskiz 
Analizi BEA  Tasarım 
Çalıştayı: Fikir geliştirme 
yöntemi olarak 
BEA 2. Aşama

BEA 2  Aşama 
ödevi stüdyo 
ortamı : 
İlk tasarım 
fikirlerinin 
geliştirilmesi 

. Hafta
Tasarım 
dönüştürme 
üzerine fikir 
geliştirme

 Ekim Ekip 
etkileşimiyle 
fikir geliştirme 
süreci nasıl 
yürütülür?  

Tasarım Dönüştürme 
Çalıştayı: Senaryo 
ve Vücut Fırtınası 
yöntemiyle Tasarım 
Dönüştürme – bir 
mutfak pratiğinden 
diğerine dönüşebilen 
tasarım çözümlerinin 
geliştirilmesi

Senaryo 
Geliştirme 
ve Vücut 
Fırtınası (Body
storming)

Ön 
değerlendirme 
ölçütleri: üri 
için ölçüt ve 
beklentilerin 
paylaşılması

6. Hafta
Fikirlerin 
iletişimi

12 Ekim İşte benim ilk 
fikirlerim

Tasarım kritikleri:
İlk fikirlerin eskiz 
ve 3B modellerle 
görselleştirilmesi ve 
sunumu

. Hafta
Ön jüri

1  Ekim İşte benim 
tasarım 
çözümlerim

Ön değerlendirme:
BEA ve Senaryo 
yöntemleriyle çıkan 
ilk fikirlerin eskiz 
ve modellerle ön 
değerlendirme için 
sunulması

Kavram 
prototipi 
ödevi: kullanıcı 
geribildirimini 
içeren video 
sunumu için 
ölçüt ve 
beklentilerin 
paylaşılması

Ara tatil 26 Ekim Güz ara tatili 

8. Hafta
Kavram 
prototipi

2 Kasım Tasarım fikrim 
bu şekilde 
çalışıyor   

Kavram Prototipi ön 
çalışması: Tasarım çözüm 
önerilerinin test edilmesi 
ve kullanıcı geribildirimi 
alınması

Final 
değerlendirme 
ölçütleri: Ölçüt 
ve beklentilerin 
paylaşılması 
(model, teknik 
çizim, sunum 
paftaları ve 
final rapor)
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Literatür araştırmasında öne çıkan açık tasarım örnekleri, projenin sonraki fikir 
geliştirme aşamasında, tasarım ölçütleri şeklinde yeniden sürece dâhil edildi. Bu 
ölçütler arasında, bakım ve onarım için parçalarına ayırma, farklı ihtiyaç ve ter-
cihlere göre yükseltme (upgrading) ve kişiselleştirme, tekrar eden parçalara göre 
ürün yapısını yeniden ele alma ve yerel üretim ölçeğini dâhil etme yer alır. Örne-
ğin, I love OS açık tasarım projesinde, Thomas Billas farklı ürünlerde tekrar eden 
ve ortak ana parçalardan biri olan motoru modüler bir yapıyla yeniden ele alarak, 
karıştırıcı ve vantilatöre takılan bir parça olarak tasarlar (Resim 1). Bu şekilde, 
tekrar eden parçalar yerine, ürünleri birbirine bağlayan yeni bir ürün yapısı ve 
ailesi önerilir. Böyle bir yaklaşım aynı zamanda, farklı üretim ölçeklerinin de bir 

. Hafta
Kavram 
prototipi ile 
kullanıcı 
geribildirimi

 Kasım Tasarımımı 
geliştiriyorum

Kavram Prototipi 
sunumları:
Kullanıcı 
geribildirimlerinin video 
sunumu 

10. Hafta
Tasarım 
detayları ve 
model yapımı

16 
Kasım

Tasarımım nasıl 
görünüyor?

Tasarım kritikleri:
Teknik çizimlerin 
geliştirilmesi
Tam ölçekli beyaz 
modellerin yapımı

11. Hafta
Final 
sunumları ve 
model yapımı

23 
Kasım

Final 
tasarımım nasıl 
görünüyor?   

Son kritikler: Sunum 
paftaları ve teknik 
çizimlerinin gözden 
geçirilmesi ve model 
yapımı

12. Hafta
Final jüri

30 
Kasım

Final sunumları Sunum ve teslim: sunum 
paftaları, teknik çizimler, 
3B modeller

13. Hafta
Rapor teslimi

 Aralık Süreç raporu  
kapsamlı proje 
süreçleri

Final rapor teslimi ve 
geribildirim

Ta lo 2  Literatür araştırması için seçilen temel konular

Ekip Mutfak pratikleri Açık tasarım yaklaşımları ve örnekleri
Ekip 1 Gözleme/Krep yapma Re Done (b.t.) ev aletleri projesi
Ekip 2 Izgara/Tost yapma OpenStructures OS  (b.t.) ve esse 

Howard (b.t.) tasarımcı
Ekip 3 Isıtma (bain marie)/ Fondü 

yapma
I love OS  projesi ve Thomas Billas (b.t.) 
tasarımcı

Ekip 4 Buharda pişirme Hacking Households (b.t.) projesi 
Ekip  Yavaş pişirme Open E Components (b.t.) projesi
Ekip 6 Kızartma/Asya usulü (stir-

fry) kızartma
iFixit (b.t.) internet platformu
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araya gelmesini ve hâlihazırda bulunan parçaların yeniden kullanımını destekle-
yerek, kaynakların daha verimli kullanımını ve kullanıcıların ürün bakım, onarım 
ve kişiselleştirme süreçlerine daha etkin olarak katılımını sağlar. 

Literatür araştırması sunumları için her pişirme pratiğine yönelik aşağıdaki konu-
lar dikkate alınır:

•	 Yemek hazırlama, pişirme, ısıtma, servis, saklama gibi aşamalar,
•	 İlgili ürünlerin çalışma şekli, türleri ve özellikleri, çalışma prensiple-

ri, malzemeleri, ısıtma türleri ve teknolojileri, kontrol ve göstergeler 
(analog ve dijital), depolama, taşınabilirlik,

•	 Çeşitli kullanıcı grupları (örneğin yaşlılar, çocuklar, engelliler vb.) 
için güvenlik konuları ve önlemleri (örneğin elektrik çarpması, yan-
ma, yangın vb.), ürün geri çağırma vakaları, güvenlik sorunları ve 
kazalar,

•	 Elektrikli ev aletleri için kaynakların etkin kullanımı, enerji tüketimi 
ve ürünlerin ısıtılması ve soğutulması,

•	 Bakım ve temizlik için ürün parçalarının ayrılması, onarım ve yük-
seltme için ürün parçalarının değiştirilmesi ve

•	 Açık tasarım için yaklaşım ve örnekler.

Ürün bakım ve onarım konusunu daha ayrıntılı bir şekilde anlamak için, her 
öğrenci ekibi bir pişirme pratiğine ilişkin ikinci el ve/veya bozuk ürün getirdi. 
Ürün parçalarının sökülmesi ve montajı, konunun detaylı araştırılmasını sağladı. 
Bozuk veya yıpranmış ürün örnekleriyle ilgili çıkarımlar, literatür araştırmasın-
dan gelen sonuçlarla ilişkilendirilerek öğrenci sunumlarının doğrudan bir parçası 
haline geldi ve bu da deneyimsel öğrenme süreçlerini destekledi. Her ekip açık 
tasarım odaklı belirli bir konuyu araştırdı. Öğrencilerin hepsi, bu yaklaşım ve 
örnekleri daha önce görmediklerini belirtti. Bu da konunun daha derinlemesine 

Resim 1  Thomas Billas tarafından tasarlanan I love OS projesi (Billas, b.t.).
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tartışılmasını sağladı. Araştırmanın bu bölümünün, açık tasarım ve sürdürülebilir-
lik kapsamında yeni ve yaratıcı yaklaşımların anlaşılmasını destekleyerek, ürün 
parçalarının yeniden düşünülmesi açısından önemli bir katkısı oldu. Özellikle, 
ilk derste gösterilen planlı ürün eskitmesi odaklı belgeselde çarpıcı bir şekilde 
sunulan, ürünlerin çevresel ve sosyal boyutlarıyla, bir sonraki aşamada araştırılan 
farklı açık tasarım çözüm örneklerinin nasıl örtüşebileceğine yönelik bir tartışma 
ortamı yaratıldı. Bu süreç de öğrencilerin proje kapsamı ve ölçütlerini daha iyi 
anlamalarına yardımcı oldu.  

1  Aşama  Deneyim Çizelgesi Yöntemi

Kullanıcı gözlemleri aşamasında, öğrenci ekipleri odaklandıkları pişirme pratik-
lerini anlayabilmek amacıyla, en az üç kullanıcı gözlemi tamamlar. Gözlemler, 
paylaşılan mutfak ortamlarında (örneğin yurtlar, küçük ofisler vb.) gerçekleşir. 
Kullanıcı gözlemleri, yemek hazırlama, pişirme/ısıtma, servis yapma, temizleme 
ve ürün parçalarını depolanma süreçlerini içerir. Öğrenciler, kayıt yapmadan ve/
veya fotoğraf çekmeden önce kullanıcı onay formuyla izin ister. Eğitim projesinin 
gerçekleştiği üniversitede, tez süreçlerinde olduğu gibi, proje dersleri için mutla-
ka yapılması gereken etik onay süreçleri, proje başlamadan önce yaz aylarında 
tamamlandı. Bu da öğrencilerin araştırma kapsamında daha geniş bir kullanıcı 
kitlesine ulaşmalarını sağladı. 

Bu aşamada, öğrenci ekipleri 11 1  inç boyutlarında hazırlanan ve paylaşılan 
deneyim çizelgesi üzerine, gözlem süreçleri sırasında not alırlar. Her oturum için 
ayrı çizelge kullanılır. Deneyim çizelgesi kılavuzu yöntemi (Kulaksız, 2016), em
pati ön gözlem aşamasını içerir. Bu aşamayı, aktivite ortamı, gözlemler, sesli dü
şünme ve katılımcıların paylaştığı anılar ve fikirler olmak üzere dört ana aşama 
izler (Kulaksız, 2016):

1. Empati: Bu aşama, araştırmacının odaklanılan mutfak pratiğiyle ilgili dene-
yimini temsil eder. Araştırmacı, ilgili aktiviteyi ve ürünleri, kullanıcı gözlem-
lerini içeren bir sonraki aşamadan önce keşfedip deneyimler. Bu, öğrencilerin 
odaklanılan mutfak pratiğinin aşamaları ve bağlamı ve ilgili ürünler hakkında 
bilgi kazanmalarına yardımcı olur.

2. Aktivite ortamı: Bu aşamada, araştırmacı aktivite ortamıyla ilgili genel izle-
nimlerini not alıp belgeler. Bu bölümde, ortamla ilgili olarak, katılımcı özel-
likleri, ilgili ürünler ve bunların ortamla ilişkisine dikkat edilmesi gerekir.

3. Gözlemler: Bu aşamada, katılımcı belirli bir pratiği deneyimlerken, araştır-
macı aktivite aşamalarını gözlemler ve sırasıyla not alır. Katılımcıyı gözlem-
lerken, aktivite aşamalarını ve ilgili deneyimleri (örneğin olumlu ve/veya 
olumsuz deneyimler, geribildirimler vb.) vurgulamak için araştırmacı zaman 
çizelgesi üzerine not alır.

4. Sesli düşünme: Bu aşama, araştırmacının gözlemlerini desteklemesine ve ka-
tılımcının bakış açısını daha iyi anlamasına yardımcı olur. Araştırmacı, ka-
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tılımcı ile gözlem notlarını birlikte gözden geçirir. Bu süreçte, katılıcımdan 
ilgili aşamayı yeniden göstermesi istenebilir. Böylece, herhangi bir aktivite 
evresi ve ilgili ayrıntılar için fotoğraf çekilebilir. Katılımcıların odaklanılan 
pratikle ilişkili davranışının altında yatan nedenleri anlamak için sorular so-
rulur.

. Anılar ve fikirler: Bu aşama, katılımcının geçmiş deneyimlerini (şikâyet, ka-
zalar, beğenilen ürün özellikleri ve alternatif kullanımlarla ilgili anılar) ve 
gelecekteki beklentilerini (öneriler ve fikirler) anlamaya yönelik bir dizi yarı 
yapılandırılmış görüşme sorusu içerir. Bu bölümde, analizleri eskizler, çizel-
ge, şekiller ve benzeri yöntemler ile göstermek ve bunları ihtiyaç ve öneri-
lerle ilişkilendirmek için kullanılabilecek bir görselleştirme alanı da vardır.

Öğrenciler, araştırmanın bu bölümünü öğrenci ekipleri içinde bireysel ya da ekip 
arkadaşlarıyla birlikte tamamladı ve bu aşamada doldurdukları deneyim çizel-
gelerini, kullanıcı tarafından onaylanan izin formlarıyla birlikte teslim etti. Bir-
kaç öğrenci, kullanım kolaylığı açısından, kendi not veya eskiz defterlerini, bu 
yöntemde belirtilen aşamalara göre planlayıp kullandıklarını belirtti. Araştırma 
öncesinde sağlanan sunum formatı, öğrencilerin deneyim çizelgesindeki notlarını 
yapılandırılmış bir şekilde paylaşmalarını sağladı. 

2  Aşama  Tasarım Çalıştayı: Biyomimikri Eskiz Analizi

Benyus (1 ), biyomimikri (biomimicry) yaklaşımını Biomimicry: Innovation 
Inspired by Nature kitabında, üç bileşeniyle, model, ölçü ve kılavuz olarak doğa 
şeklinde tanımlar. Doğadan öğrenen sürdürülebilir tasarımlar için kullanılabile-
cek iki farklı yaklaşım vardır (Biomimicry 3.8, b.t.):

•	 Tasarımdan biyolojiye: Bir tasarım problemi tanımlamak ve doğanın 
bunu çözme yolunu anlayarak tasarım çözümüne yansıtmak,

•	 Biyolojiden tasarıma: Doğada bir davranış veya işlev tanımlamak ve 
bunu bir tasarım çözümüne dönüştürmek.

Biyomimikri Eskiz Analizi (BEA) (Bakırlıoğlu, 2012), tasarım öğrencilerinin ya-
kın çevrelerindeki doğal sistemleri gözlemleme, keşfetme ve belgeleme ve doğa-
dan öğrenen çeşitli çözümler geliştirmesine olanak veren ve bu amaçla geliştirilen 
bir fikir geliştirme yöntemidir. BEA gözlem, analiz ve tasarıma aktarma aşama-
larından oluşur: 

•	 Biyoloji alanında uzman kişiler tarafından desteklenebilecek ve tasa-
rımcının gözlem becerilerini içeren araştırma,

•	 Doğal sistemlerin çalışma biçimini anlamak için tasarımcının eskiz 
ve görselleştirme becerilerini içeren analiz ve

•	 Biyomimikri stratejilerine odaklanan gözlem ve analizin sonuç ve 
çıkarımlarını tasarım çözümlerine aktarma.
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Biyomimikri yaklaşımı, doğadan esinlenen ve öğrenen stratejileri içerir. Bu aşa-
mada, öğrencilerin bireysel olarak aşağıdaki stratejileri, ilham verici önekler bu-
larak keşfetmeleri beklenir:

1. Taşıma akış: Sıvı akışını kolaylaştıran şekiller ve/veya yüzeyler.

2. Geçici olarak bağlanma: Canlı sistemler bazen geçici olarak, tek bir 
yerde kalır, tırmanır veya başka parçaları bir arada tutar. Bu durum, 
serbest bırakma özelliği ile geçici olarak bağlanmayı gerektirir.

3. Fiziksel durumu değiştirme uyarlama: Canlı sistemler, küçük alanla-
ra taşınmak ya da sığmak gibi çeşitli nedenlerle fiziksel durumlarını 
farklı şekillerde (örneğin ses, renk, hız, yoğunluk vb.) değiştirir. 

4. Öğrenciler, proje konusuyla ilgili kendi stratejilerini seçebilir veya 
belirleyebilir.

Literatürdeki örneklere de bakıldığında, biyomimikri yaklaşımı her zaman sür-
dürülebilir tasarımı desteklemeyebilir ve indirgeyici veya “yüzeysel biyomimik-
ri” çözümleriyle kısıtlı kalabilir (Volstad ve Boks, 2012, s. 1 1-1 3). Bu açıdan, 
biyomimikri stratejilerinin sürdürülebilirlik ölçütleriyle paralel olarak seçilmesi 
önerilir (Doğan vd., 2016). Bu amaçla BEA yöntemiyle, bu stratejiler ilgili ta-
sarım ölçütleriyle ilişkilendirilerek seçilir. Seçilen her strateji sürdürülebilirlik 
için açık tasarım yaklaşımını destekleyen örnekler içerir. Bunlar arasında, bakım 
sırasında suyun verimli kullanımını desteklemesi açısından “sıvı akışını kolay-
laştıran şekiller ve/veya yüzeyler”, parça değişim detaylarına ilham olabilecek 
“geçici olarak bağlanma” örnekleri ve farklı alanlara göre uyarlanabilen ve kişi-
selleştirmeye olanak veren çözümler için “fiziksel durumu değiştirme” örnekleri 
yer alır. Bu stratejilerin neden seçildiği ve ne anlama geldiği BEA yönteminin ilk 
aşamasında paylaşılır. 

BEA yönteminin ilk bölümü için, farklı ve çeşitli organizmalar, davranışlar veya 
doğadaki sistemler (örneğin hayvanlar, böcekler, bitkiler, ağaçlar, tohumlar vb.) 
gözlemlenir ve video ve/veya ses kaydı, fotoğraf ve/veya eskiz ile belgelenir (Re-
sim 2). Bu süreç için, yakın çevredeki alanlar seçilir (örneğin Carleton Üniversi-
tesi kampüsü, deneysel çiftlik ve yakın bahçeler vb.). Yukarıda verilen stratejileri 
keşfetmek için yakın çevreden üç ilham kaynağı derlenir ve bunlardan bir tanesi 
internet veri tabanı olan AskNature (b.t.) web sitesinden seçilebilir.

BEA yönteminin ikinci aşamasında ise, her bir ilham kaynağı için, aşağıdaki bö-
lümleri tanımlayan ve görselleştiren ayrıntılı bir eskiz analizi hazırlanır:

•	 İlham kaynağı,

•	 BEA 1. aşamada sunulan biyomimikri stratejileri (örneğin taşıma/
akış, geçici olarak bağlanma, fiziksel durumu değiştirme vb.) açısın-
dan önemli özellikler ve bileşenler ve
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•	 Bu özelliklerin tasarım açısından ne anlama gelebileceğinin yorum-
lanması ve yansıtılması (çözüm önerisinin bağlantı detayları, biçimi, 
rengi, yüzeyi, deseni, geribildirimi, ölçeği vb.). 

Öğrencilerin kendi gözlem ve araştırmalarını desteklemek amacıyla, ders kapsa-
mında yazar tarafından bir sunum gerçekleştirildi ve odaklanılan stratejilerle ilgili 
örnekler paylaşıldı. Öğrencilerin çalıştay kapsamında derledikleri örnekler ve il-
gili analizleri, stüdyo ortamındaki panolarda sunuldu. İlham kaynağı olarak se-
çilen örneklerin üzerinden tek tek giderek, bunların proje kapsamında ne anlama 
gelebileceğine yönelik öneri ve yorumlar hep birlikte paylaşıldı. BEA çalıştayını 
izleyen haftada, senaryo geliştirme ve vücut fırtınası (body storming) yöntemle-
rini içeren Tasarım Dönüştürme çalıştayı düzenlendi. Böylece, BEA çalıştayı ile 
çeşitlendirilen tasarım fikirleri, ikinci çalıştay yardımıyla kullanım bağlamı ve 
aşamalarıyla birlikte düşünülmeye başlandı. 

2  Aşama  Tasarım Çalıştayı: Senaryo Geliştirme 

Senaryo geliştirme yöntemi, ev, yurt veya ofis bağlamında aşağıdaki adımları iz-
ler:

1. Öğrenciler, ev/yurt/ofis ortamı için bir pratiğe odaklanan birincil bir 
senaryo geliştirir.

Resim 2  (sol) Fiziksel durumu değiştirme; (sağ) malzemenin verimli kullanımı stratejileri 
üzerine sırasıyla top kırkayak (pill millipede) ve bal peteği ilham kaynakları, Benjamin Hall 
ve Aidan Linton öğrencileri tarafından.
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2. Öğrenciler, bireysel olarak, bir pratikten diğerine geçişi anlatan bir dö-
nüşüm senaryosu geliştirir.

3. Benzer pratiklere ve dönüşüm senaryolarına odaklanan öğrenciler bir 
araya gelerek ve senaryolardan bir veya iki tanesini seçerek, vücut 
fırtınası (body storming) yöntemiyle bu senaryoları detaylandırır ve 
sunar. 

Adım 1: Birincil senaryo bireysel çalışma

Faaliyet süresi 4  dakikalık bir hazırlık süreci içerir. Ofis, ev veya yurt bağlamla-
rından biri seçilir. Aşağıda olası senaryolar belirtilmiştir:

•	 Hızlı kahvaltı veya öğle yemeği, 
•	 Bahçede pazar kahvaltısı,
•	 Her gün sağlıklı beslenme ve
•	 Dünya mutfağı için yemek pişirme 

Öğrenciler, senaryoları keşfetmeye, paylaşılan ev/yurt/ofis ortamını ve burada yer 
alan kişileri ayrıntılı olarak anlamaya ve hayal etmeye çalışır (örneğin küçük bir 
tasarım ofisi, yurtlar, ortak paylaşılan bir ev vb.). Senaryo yöntemi, odaklanılan 
senaryo kapsamında, biyomimikri eskiz analizi aşamasından çıkan ilk tasarım fi-
kirlerinin bağlam ve olası kullanıcılar açısından yeniden düşünülmesini ve böyle-
ce çözüm önerilerinin geliştirilmesini destekler. Senaryolarda, kişiler ve tasarım 
fikirleri bağlam içinde gösterilir. Senaryolar, seçilen pişirme türüne odaklanır (ız-
gara/tost yapma, ısıtma/fondü yapma, buharda pişirme, kızartma, krep/gözleme 
yapma ve yavaş pişirme). Tasarım ölçütleri:

•	 Tasarım önerisinin özelliklerinin anlaşılmasını (tasarım etkileşimi, 
geribildirimi),

•	 Kişiselleştirmeyi etkin kılmasını (kullanıcı ihtiyaç ve tercihlerine 
göre uyarlanabilmesi) ve

•	 Kullanıcının bakım, onarım ve yükseltme (upgrading) süreçlerine 
etkin bir şekilde katılmasını içerir.

Adım 2: Dönüşüm senaryosu bireysel çalışma

Faaliyet süresi 4  dakika hazırlık içerir ve aşağıdaki alt aşamalardan oluşur. 

1. Mutfak pratiklerinin farklı bir kategorisinden ikinci bir uygulama seçilir.
2. Adım 1’in ana aşamaları takip edilir (tasarım çözümünü geliştirmek için 

özellikle farklı bir senaryo ve bağlam seçilir).
3. Tasarım çözümü farklı bir mutfak pratiği için uyarlanır.
4. Bir pratikten diğerine tasarım dönüşümü ve çeşitli kullanım aşamaları 

gösterilir (montaj, kullanma, temizlik, bakım, onarım, kişiselleştirme 
vb.).
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Adım 3: ücut fırtınası body storming  yöntemi

Bir önceki aşamada geliştirilen birincil ve dönüşüm senaryolarına bakılır. Benzer 
pratiklere odaklanan öğrenciler ekip oluşturur. Her ekip, bir pişirme platformu 
ve en az iki başkarakteri içeren bir senaryonun seçimini yapar ve/veya bunu ye-

Resim 4  Deniz kabuğunun içyapısından ve bukalemun 360 derece hareket edebilen göz yapı-
sından ilham alan tasarım önerisi, Andres Vas uez Valiente tarafından  

Resim 3  Farklı pişirme kaplarına göre uyarlanabilen ve kozalağın yapısından ilham alan Flex 
pişirme platformu, Dawson Clark tarafından sunulan tasarım önerisi
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niden düşünerek derler ve basit sahne malzemeleri hazırlar. Her ekip üyesinin 
oynayacağı bir role sahip olması gerekir. Pişirme süreci ile bağlantılı olarak en az 
bir kişi (örneğin ofis çalışanı, ev arkadaşı vb.), pişirme platformunu, bağlam ve 
diğer parçaları tanımlayan üyeler (örneğin mutfak tezgâhı, lavabo, su, elektrik, 
koku, sıcaklık, vb.), birlikte hazırladıkları kısa metinlerle, doğaçlama yaparak bu 
senaryoyu sunarlar. 

Tasarım çalıştayları arasında, öğrenciler için en ilgi çekici yöntem ve en fazla 
katılımın sağlandığı aşama, BEA yönteminin sunulduğu ve ilk fikirlerin oluştu-
ğu hafta oldu. Öncelikle, öğrencilerin çok büyük bir bölümü biyomimikri yak-
laşımını ve bunun tasarımdaki uygulamalarını bilmediklerini ifade etti. Bu yeni 
yaklaşım, onların sürece olan katılımını da olumlu etkiledi. İlk tasarım fikirleriyle 
proje sonunda sunulan tasarım çözümleri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, 
bazı fikirlerin son aşamaya yansıtıldığı görüldü. Bunlar içerisinden örnek olarak 
iki tasarım çözümü aşağıda sunulur (Resim 3 ve 4). 

İlk örnekte, kozalağın yapısını ve açılma ve kapanma prensibini inceleyen öğren-
ci, bunu sonraki aşamalarda geliştirerek, farklı pişirme kaplarına ve pratiklerine 
(örneğin ısıtma ve yavaş pişirme) göre uyarlanabilen ve kişiselleştirmeye olanak 
veren, mevcut parçaların kullanımını destekleyen, esnek bir pişirme platformu 
geliştirdi (Resim 3). İkinci örnek ise, iki farklı ilham kaynağının analiziyle orta-
ya çıktı (Resim 4). İlkinde, öğrenci deniz kabuğunun yapısını inceleyerek, ısıyı 
daha etkin kullanabilen ve tutmayı kolaylaştıran bir ürün formu üzerine öneriler 
geliştirdi. İkincisinde ise bukalemun 360 derece hareket edebilen göz yapısından 
ilham alarak, pişirme ve özellikle servis aşamasında, farklı açılardan ürüne yak-
laşılmasını ve kullanıcı erişimini kolaylaştırmayı sağlayan ürün yapısını önerdi. 

2  Aşama  Kavram Prototipi Yöntemi ve Kullanıcı Değerlendirmesi

Bu aşamada, tasarım çözümü test edilir ve video sunumu ile sonuç ve çıkarımlar 
paylaşılır. Özel efektler olmadan videoları geliştirmek ve sunmak için yalnızca 
basit video düzenleme programları kullanılır. Profesyonel programlar, saatlerce 
çalışma gerektirdiğinden çalışma kapsamında özendirilmez. Bu aşamanın değer-
lendirmesinde içerik dikkate alınır. Kavram prototipi (concept prototyping) kul-
lanılarak, tasarımın önemli özellikleri ve kullanıcı etkileşimi açısından tasarım 
çözümünün test edilmesi ve sonuçların sunulması beklenir (Resim ). Bu aşama, 
parçaların çeşitlendirilmesini ve detaylandırılmasını destekler. Bu değerlendirme 
için temel aşamalar:

•	 Kavram prototiplerini geliştirmeyi,
•	 Çözüm önerisinin önemli özelliklerini ve kullanılabilirlik yönlerini 

tanımlamayı,
•	 Bu özellikleri, belirli kullanıcıları ve paylaşılan kullanım ortamlarını 

(örneğin yurtlar, evler, ofisler vb.) göz önüne alarak değerlendirme-
yi,
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•	 Bir dizi prototip testini belgelemek amacıyla video kaydı kullanma-
yı,

•	 Tasarımı detaylarını geliştirmek için yardımcı olacak her kullanıcı 
testinden sonuç ve çıkarımlar elde edip, bunları bir sonraki aşamaya 
aktarmayı ve

•	 Basit video düzenleme araçları yardımıyla kavramsal prototipler 
kullanarak gerçekleştirilen kullanıcı testlerini bir araya getiren, en 
fazla yedi dakikalık video klipler halinde sunmayı içerir.

3  Aşama  Tasarımların Detaylandırılıp Sunulması

Kavram prototipi değerlendirmesi aşamasından sonra, tasarımlar revize edilip, 
tasarım detayları geliştirilir. Bu aşamada, öğrenciler ağırlıklı olarak yüzey ve katı 
modelleme programlarını kullanarak sunum posterlerini ve teknik çizim paftala-
rını hazırlarlar. 

Proje kapsamında, ürün parçalarının yeniden düşünülmesi, ürünün içyapısına 
yönelik yenilikçi fikirlerin ve tasarım detaylarının ortaya çıkmasını destekledi. 

Resim 5  Video sunumlarıyla hazırlanan kullanıcı değerlendirmesine bir örnek, Lindsay 
McCauley tarafından
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Aşağıdaki tasarım çözümü (Resim 6), bal peteği yapısında ara ısıtıcı yüzeyler kul-
lanılarak, fan etkisiyle ısının etkin bir şekilde ısıtıcı yüzeylere iletilmesini önerdi. 

PRO E DE ERLENDİRMESİ VE TASARIM E İTİMİ AÇISINDAN 
TEMEL ÇIKARIMLAR

Bu eğitim projesi, kullanıcıların aktif olarak, bakım, onarım, yükseltme ve kişi-
selleştirme süreçlerine katılımını özendiren, yerel bilgi ve becerileri destekleyen 
ve farklı mutfak pratiklerine göre uyarlanabilen ve dönüşebilen, esnek pişirme 
platformu için tasarım çözüm önerileri geliştirmeyi hedefledi. Bildiriye konu olan 
eğitim projesinin ikinci uyarlaması farklı bir kültürel bağlamda gerçekleşti. Carle-
ton Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü, üçüncü yıl birinci döneminin 
temel eğitim amaçları arasında, öğrencilerin ürün tasarımı geliştirme süreçlerini 
(araştırma, fikir geliştirme, test etme, seri üretim yöntemleri, malzeme kullanımı, 
detaylandırma vb.) kapsamlı bir şekilde deneyimlemeleri yer alır. Sürdürülebilir-
lik için açık tasarım yaklaşımı, var olan tasarım uygulamalarının, tasarım, üretim 
ve tüketim açısından yeniden sorgulanmasını hedefler. Bu açıdan süreç değerlen-
dirildiğinde, bölümün özellikle bu stüdyo dersi için belirlediği eğitim amaçlarının 
yeniden düşünülmesi ve geliştirilmesi gerekliliği öne çıktı.

Projenin ekip yerine bireysel çalışma ağırlıklı planlanması, bu tür kapsamlı proje-
lerin yürütülmesi açısından bazı zorluklar içerebilir. Özellikle ürün tipolojilerinin 
bu kadar oturduğu bir ürün grubunda, öğrencilerin var olan ürün örneklerinin dı-
şına çıkabilmeleri ve konuyu daha iyi anlayabilmeleri için, açık tasarım alanın-

Resim 6  Ürün parçalarının yeniden düşünülmesi ve parçaların detaylandırılması, Benjamin 
Hall tarafından
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da gelişmekte olan yaklaşım ve örnekler, özellikle stüdyonun ilk aşamalarında 
araştırma konuları olarak seçildi ve bunların proje ölçütleri açısından ne anlama 
geldiği tartışıldı. 

BEA yöntemi, eğitim projesinin bu uygulamasına ilk defa dâhil edildi. Bu yönte-
min senaryo geliştirme yönteminden önce planlanması, öğrencilerin biyomimikri 
yaklaşımına olan ilgileri, bakım, onarım ve kişiselleştirme odaklı belirli biyomi-
mikri stratejilerinin seçimi ve bunların projenin temel amaçlarıyla ilişkisinin an-
laşılması, bu yöntemin daha fazla benimsenmesine neden oldu. Seçilen stratejiler 
içinde özellikle ürünlere aktarılan çözümler, buharı yönlendirmek için iç yüzey 
veya kapak tasarımı, enerjinin verimli kullanımı için ısıtma yüzeyinin ve iç par-
çaların yeniden düşünülmesi, modüler ürün yapısı, farklı açılardan kullanım ve 
servis etme, ısıtma yüzeyinin farklı pişirme kaplarına göre uyarlanabilmesi vb. 
gibi çeşitli alanlarda oldu. Senaryo geliştirme aşamasına geçmeden önce, BEA 
sonuçlarının daha uzun tartışılabileceği ara bir bölümün iyi olabileceği öğrenciler 
tarafından vurgulandı. Bir sonraki proje ve süreç planlamasında, bu göz önünde 
bulundurulabilir. BEA ve senaryo geliştirme yöntemleri hem doğa hem de kulla-
nıcı bilgisini bir araya getirmesi açısından bu eğitim projesinin önemli aşamaları 
arasında yer aldı. Bu yöntemlerle ne elde edilmek istendiği ve bunların birbirlerini 
nasıl tamamladığı öğrencilerle net bir şekilde paylaşılarak, bu proje kapsamında 
ve gelecekteki benzer eğitim projeleri için bu iki aşama ve yöntem daha iyi iliş-
kilendirilebilir. 

Bu bildiri, daha çok süreçlerin tasarım eğitimi açısından değerlendirmesini içerir. 
Sürdürülebilirlik ve açık tasarım yaklaşımlarının geniş kapsamı ve ilgili tasarım 
ölçütleri ile projenin bireysel olarak planlanma zorunluluğu, projenin biraz daha 
odaklı bir şekilde geliştirilmesini gerektirdi. Bunun için, mutfak pratiklerini çok 
geniş bir yelpazede ele almak yerine, altı farklı kategori seçildi ve her öğrenci sa-
dece iki faklı mutfak pratiğine ve bunların dönüşümüne odaklandı. Ekip çalışması 
olarak planlansaydı, ikiden fazla pratiğin dönüşümü hedeflenebilir ve açık tasarım 
ve kişiselleştirme açısından daha farklı tasarım çözümleri önerilebilirdi. 

Bu projede, zanaat gibi yerel ölçekte üretimin etkisi ve kullanıcıların aktif katı-
lımını sağlayan bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyen çevrimiçi platformlara 
yönelik proje konuları biraz daha kuramsal düzeyde kaldı. Bunların tasarım uy-
gulamasına ve sistem ölçeğine yönelik etkisi sonraki eğitim projelerinde daha ön 
plana çıkarılabilir. Sürdürülebilirlik için açık tasarım yaklaşımı, ürünlerin ve ürün 
yapılarının yeniden ele alınması ve yenilikçi tasarım çözümlerini desteklemesi 
açısından, farklı ürün gruplarına odaklı eğitim projelerine uyarlanabilme olanak-
ları sunar.    
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