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Gündelik hayatımızda etkileşim halinde bulunduğumuz ve kaynak tüketimiyle ilişkilendirilen 
ürün ve sistemler, her ne kadar teknolojik olarak daha verimli hale gelse de sorumlu oldukları 
kaynak tüketimi büyük ölçüde kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları tarafından belirlenmek-
tedir. Tasarım müdahaleleri, kullanıcı davranışlarını daha sürdürülebilir yönlerde etkileyerek 
ürün kullanımından kaynaklı çevresel etkilerin azalmasını desteklemektedir.

Çalıştay, banyo ortamında gerçekleştirilen kişisel bakım ve kişisel hijyen pratikleri (yıkanma, 
bölgesel yıkanma, el ve yüz yıkama ve diş fırçalama) sırasında suyun verimli kullanımının 
desteklenmesini sağlayacak tasarım çözüm alanlarının keşfedilmesini amaçlar. Çalıştay (i) ça-
lışmanın konusunun, amacının ve kullanılacak araç ve yöntemlerin aktarıldığı tanışma ve su-
num aşaması, (ii) kişisel temizlik ve hijyen pratiklerine yönelik deneyimlerin, davranışların ve 
problemlerin hatırlanmasını amaçlayan empati aşaması, (iii) farklı problem alanlarına ve farklı 
kullanıcı eğilimlerine yönelik taslak fikirlerin oluşturulduğu fikir geliştirme aşaması, (iv) taslak 
fikirlerin sunularak öne çıkan fikirlerin seçildiği tartışma aşaması, (v) seçilen taslak fikirlerin 
potansiyel kullanım senaryoları geliştirerek detaylandırıldığı fikir detaylandırma aşaması, (vi) 
geliştirilen fikirlerin sunularak su tüketiminin azaltılmasına yönelik potansiyellerin ve kısıtların 
değerlendirildiği tartışma aşaması ve (vii) kullanılan yaratıcı araç ve yöntemlerin fikir geliştir-
me süreçlerine katkılarının tartışıldığı değerlendirme aşamasından oluşur.

Çalıştaya, katılımcıların problem alanını keşfetmelerini sağlayacak empati çizelgesi ve Oğur 
Aydın’ın önceki çalışmaları kapsamında geliştirdiği davranış, algı ve ürün odaklı problem alan-
larını, davranış değişikliğine yönelik farklı kullanıcı eğilimlerini ve tasarım stratejilerini kap-
sayan ilham kartları gibi yaratıcı araçlar dahil edilerek katılımcıların fikir geliştirme süreçleri 
desteklenecektir. Çalıştay kapsamında katılımcılardan eskiz, senaryo geliştirme, kâğıt bazlı mo-
del yapımı ve benzeri tekniklerle banyo ortamında suyun verimli kullanımına yönelik fikirler 
geliştirmeleri beklenmektedir. Bireysel olarak çalışacak katılımcıların, yürütücüler tarafından 
önerilecek bir çevrimiçi platform üzerinde, taslak fikirlerini aşamalı bir şekilde geliştirmeleri 
ve sunmaları hedeflenmektedir. Geliştirilen tasarım çözüm alanlarına ek olarak bu süreçte katı-
lımcılara, kullanılan yaratıcı araç ve yöntemleri farklı tasarım süreçlerini desteklemek amacıyla 
nasıl kullanabileceklerine yönelik bilginin kazandırılması amaçlanmaktadır.
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