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ÖNSÖZ 

Bir araştırmacının hayatının en önemli, uzun ve zorlu bir evresini kapsayan doktora 
çalışmasının sonunda, ortaya çıkan ürün kadar sürecinin de çok değerli olduğunu 
söylemem gerekiyor. Özellikle de “tasarım” gibi bilinmezlikler içeren ve titizlikle 
açıklanması gereken bir konu üzerine çalışırken bu durum daha da önem kazanıyor. 
Tasarım metodolojisi 50 yıla yaklaşan bir süredir halen tasarımcıların nasıl 
tasarladıklarını tanımlamaya çalışmaktadır. Tasarım literatüründe ekipler üzerine 
yapılan araştırmaların çok geniş olmaması tezin akademik gelişim sürecinde 
zorluklara neden olurken, nispeten yeni bir konu üzerine çalışıyor olmanın heyecanı, 
araştırma zorlukları ile başa çıkmak için güçlü bir motivasyon sağladı. Diğer yandan 
günümüzde tasarımcıların ekipler halinde işbirliği yaparak tasarım problemi çözme 
uygulamaları yapmaları ve bu uygulamaların karmaşıklığı araştırmanın bilimsel 
yapısını incelikle belirleme zorunluluğunu beraberinde getirmekteydi. Hem 
akademik düzeyde hem de kişisel düzeyde pek çok şey öğrendiğim bu çalışma 
sürecinin kazandıklarının yeni araştırmalar için bana önemli katkılar yaptığına 
inanıyorum. 

Tüm bu süreci danışmanım olarak benimle birlikte yaşayan değerli hocam Prof. Dr. 
Nigan Bayazıt’a; ilk jüriden itibaren çalışmanın içinde yer alarak bilgilerini paylaşan, 
açtıkları tartışmalar, yönelttikleri sorular ve önerileri ile tezi yönlendirerek büyük 
katkı sağlayan Prof. Dr. Belkıs Uluoğlu ve Prof. Dr. Özlem Er’e; ve savunma 
jurisindeki değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Nur Esin’e ve Prof. Dr. Halime 
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FARKLI TASARIM GÖREVLER ĐNDE BĐLĐŞSEL SÜREÇ ANALĐZĐ: TEK 
DĐSĐPLĐNLĐ EKĐP ÇALI ŞMASI 

ÖZET 

Tezin amacı tasarım ekiplerinin farklı tasarım görevlerinde ortaya koydukları karar 
verme süreçlerine ait bilişsel örüntülerin betimlenmesi ve karşılaştırılmasıdır.  

Günümüzde tasarım görevleri çok kısa zaman dilimleri içinde çözülmesi gereken 
karmaşık tasarım problemlerini içermektedir. Bu nedenle, tasarım görevleri artık tek 
bir tasarımcı yerine, birden fazla tasarımcının birlikte tasarım yapmasını 
gerektirmektedir. Tasarım ekipleri ürün geliştirme sürecinde ürün başarısını 
doğrudan etkileyen sayısız tasarım kararı almak zorundadırlar. Tasarım kararlarının 
nasıl oluştuğu, hangi bilişsel süreçler sonucunda ortaya çıktığının betimlenmesi 
kararların veriminin ve etkisinin artırılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu 
bağlamda, bireysel tasarım sürecinden daha karmaşık olan ekip tasarım sürecinin 
bilişsel analizinin yapılması ve betimlenmesi gerekmektedir.  

Tasarım ekiplerinin bilişsel süreçlerin analizleri çok yönlü ve karmaşık bir araştırma 
yaklaşımını gerektirmektedir. Farklı tasarım ekipleri aynı tasarım problemini 
çözseler de sahip oldukları deneyim ve bilgi gibi farklılıklardan dolayı ortaya 
koydukları bilişsel süreçleri çok farklı olabilmektedir. Tasarım ekiplerinin tasarım 
problemi çözüm davranışlarında sosyolojik ve psikolojik etkenler belirleyici ve 
değiştirici olabilmektedir. Bu nedenlere bağlı olarak araştırma bir tasarım ekibi 
üzerinden geliştirilmi ştir. Bu açıdan bu çalışma, bir tasarım ekibi örnekleminin 
araştırılmasından elde edilen bulguların diğer tasarım ekipleri için bir genelleme 
oluşturmasından amaçlamamaktadır. Tez, tasarım ekiplerinin farklı tasarım görevi 
uygulamalarında ortaya koydukları zihinsel süreçlerin farklılaşıp 
farklılaşmayacağının ve ekip olarak tasarımcıların aldıkları tasarım kararlarındaki 
bilişsel davranışların nasıl örüntüler oluşturabileceğinin araştırılmasına 
dayanmaktadır.  

Araştırmada tasarım ekibinin üç farklı tasarım görevinde sergiledikleri davranışlar, 
çevresel şartlara bağlı değişkenler sabitlenerek izlenmiştir. Tasarım ekibinin tasarım 
süreçlerindeki bilişsel davranışları, deneysel ortamda yaptırılan uygulamalarının 
gözlemlenmeleri ve analizleri sonucunda elde edilen bulgular ile irdelenmiştir. 
Tasarımcıların ekip olarak problem çözme davranışları karar verme bilişsel edimleri 
bağlamında irdelenmiştir. Ekibin farklı tasarım uygulamalarında ortaya koydukları 
davranışların araştırılmasından elde edilen sonuçların pratik uygulamalar için 
geçerliliği ve tekrar edilebilir olabilmesi için araştırma metodu Ekip Bilişsel Görev 
Analizi, EBGA (Team Cognitive Task Analysis) yaklaşımı kullanılarak 
geliştirilmi ştir. Tasarım görevlerinin seçiminde ekipte bulunan tasarımcıların birlikte 
tasarım yapma deneyimleri ve tasarım problemlerindeki önceki kişisel deneyimleri 
dikkate alınmıştır. Tasarım görevleri ayrıca, tasarım problemlerinin çözüm uzayının 
genişliği, tasarım düzeyleri, problem hakkında sahip oldukları kullanılabilir bilgi 
düzeyi ve ürünün benzerlerinin var olup olmadığı, dolayısıyla ne derece yeni ürün 
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olduğu parametreleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Bu bağlamda tasarım 
ekibine, birlikte çözüm deneyimine sahip oldukları bir tasarım problemi olarak 
değişen tasarım görevi, birlikte tasarlama konusunda deneyimli olmadıkları yenilikçi 
tasarım görevi, üçüncü uygulamada ise ilgili tasarım problemini daha önce birlikte 
çözmüş olmamalarının yanısıra, pazarda benzerleri olmayan bir ürünün tasarlanması 
için özgün tasarım görevi verilmiştir. Tasarım görevleri özelliklerinin ekiplerinin 
problem çözme davranışlarına ve bilişsel karar süreçlerine olan etkisinin 
betimlenmesi amacıyla tasarım ekibinin söz konusu üç tasarım görevinde 
yürüttükleri tasarım süreçleri araştırılmıştır.  

Tez yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin amaçları ve araştırma 
alanına ait kavramlar açıklanarak tezin araştırma soruları tanımlanmıştır. Giriş 
bölümünün ardından ikinci bölümde tasarım literatüründe tasarım süreç modelleri ve 
ekip çalışmaları üzerine yapılmış araştırmalar ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde 
karar verme kuramları, tasarımda karar verme ve tasarım ekiplerinde karar verme 
üzerindeki etkenler irdelenmiştir. Dördüncü bölümde Bilişsel Görev Analizi 
(Cognitive Task Analysis-CTA) ve Ekip Bilişsel Görev Analizi (Team Cognitive 
Task Analysis-TCTA) yaklaşımı kullanılarak tasarım ekiplerinin araştırılmasına 
yönelik geliştirilen deneysel çalışma metodolojisi anlatılmıştır. Beşinci bölümde, üç 
farklı tasarım görevinde ortaya konan ekip uygulamalarının analizinden elde edilen 
bulgular irdelenmiştir. Beşinci bölümün ilk kısmında değişen ürün tasarımı görevi, 
ikinci kısmında yenilikçi tasarım görevi, üçüncü kısmında ise özgün tasarım görevi 
sonuçları ele alınmış ve ekip tarafından yürütülen tasarım problemi çözme 
süreçlerinin analizleri yapılmıştır. Altıncı bölümde tasarım görevlerindeki ortaya 
konan karar bileşenleri ve bilişsel edimlerinin Dönemsel Aşama (Phasic Period) 
analizleri yapılarak tasarım karar süreçlerinin bilişsel örüntüleri karşılaştırılmıştır. Bu 
bölümde araştırma sonuçları ve tez sorusunun cevabı tartışılmaktadır. Son bölüm 
olan yedinci bölümde tez araştırmalarında elde edilen veriler karşılaştırılarak temel 
bulgular ele alınmıştır.  

Tasarım ekibinin yürüttüğü tüm tasarım süreçleri dikkate alındığında ekip tasarım 
problemlerinin çözüm uzayı genişledikçe ‘çözüm odaklı’ tasarım yapma eğilimi 
gösterdiği görülmüştür. Tasarım problemlerinin çözüm süreçlerinden elde edilen 
dönemsel aşama analizleri sonuçları tasarımcıların tasarım görevinin tanınlanmışlık 
düzeyi azaldıkça daha yoğun oranda çözüm odaklı olmuşlardır. Problem çözüm 
uzayı genişledikçe ise problem analizleri azalmıştır. Tasarımcılar dar çözüm uzayı 
olan problemlerde ise daha az çözümlerle uğraşmışlar ve problem odaklı olmuşlardır. 
Diğer deyişle ekip tasarım probleminin çözüm uzayı ne kadar genişse o derecede 
çözümlere odaklanarak tasarıma ulaşmaya yönelmiştir. Tasarım ekibi, çözüm 
alternatiflerinin potansiyel çokluğu durumunda daha çok zamanı çözümler üzerinde 
harcamıştır ve tasarım problemini yapılandırmayı daha az tercih ederek çözüm 
uzayını küçültmemiştir. Bu durum tasarımcıların problemi yapılandırmadan 
ürettikleri ilk tatmin edici çözüm ya da alternatif fikrini kabul ettiklerini ortaya 
koymuştur. Diğer yandan tasarım ekibi çözüm prensiplerinde deneyimli olduğu 
problemlerde beklenenden farklı olarak problemi analiz etmek için çaba harcamıştır. 
Tasarım ekibi daha çok bilgi sahibi oldukları tasarım görevlerinde daha fazla bilgi 
paylaşımı ve bilgiye dair bilişsel edim sergilediği görülmüştür. 

Tezin son bölümünde araştırma sürecinde kullanılan araştırma metodolojisinin zayıf 
yönleri ve ileriye dönük çalışma alanları için öngörüler irdelenmiştir. 
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COGNITIVE PROCESS ANALYSIS IN DIFFERENT DESIGN TASK S: 
MONO DISCIPLINE TEAMWORK 

SUMMARY 

The aim of the thesis is to describe and compare the cognitive patterns in decision 
making processes that design teams exhibit during different design tasks.  

Today’s design tasks entail complex problems that need to be solved in short periods 
of time. Therefore, design tasks do require the combined efforts of numerous 
designers as opposed to a single designer. Design teams need to make countless 
decisions during the design process which are directly determine the product success. 
In order to enhance the efficiency of the design team decision making processes, it is 
of utmost importance to make descriptive study on design decisions and to 
understand the cognitive processes that lead to such decisions. In this context, a 
cognitive analysis of team design processes, which are inevitably more complex 
compared to individual design processes, gains prominence. 

Analysing design teams’ cognitive processes require versatile and complicated 
research approach. The design processes of different design teams’ could be 
divergent because of the differences in their experiences and knowledge even they 
solve the same design problems. Sociological and phycological factors can be 
determining and shifting effect on design teams’ problem solving activity. 
Depending on these matters research has been done on one design team. In this 
context thesis’ research does not aim to generalize the findings from one team work. 
Despite that it depends on researching if the mental process’ differs in different 
solving activities of different design problems and depends on researching the 
cognitive behaviours  forms what sort of patterns.  

In this research, the design processes employed in three different design tasks that 
are undertaken by a design team are analyzed by fixing individual and environmental 
factors. Cognitive behaviors of the design team have been reviewed by the findings 
obtained from the observations of the team design works done in experimental 
environments. The team problem solving behaviors are also put under scrutiny in the 
context of the decision making cognitive acts that are displayed during the design 
processes. TCTA (Team Cognitive Task Analysis) approach has been utilized in the 
experimental research in order to ensure the applicability to practice and validity of 
the results of the study. The design tasks are selected according to the parameters of 
the experiences of their designing together before and experiences of the designers 
regarding the solution principles of the given design problems. Design tasks also 
selected of solution space of the design problem,their applicable knowledge in the 
problems and whether similar products exist – thus the “degree” of innovative 
features of the products. Also design tasks have been selected by considering the 
width of solution space of the design problems, available knowledge level that they 
have about design problem, whether there are similiar products. In this context, the 
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variant design task, as a design problem that they have the experience of solving 
together,  the innovative design task, as a design problem that  they don’t have 
experience of solving together, and as the third application, the original design task, 
as a design problem which they have not solved together previously, as well as a 
product which doesn’t have similiars in the  market were given to the design team. 
Three design processes’ of the design team carried out in three design process were 
investigated in order to describe the effect of  the features of the design tasks on 
teams problem-solving behaviors and cognitive decision-making processes.  

The dissertation consists of seven chapters. In the introductory chapter, the research 
questions are defined by explaining research questions and concepts belonging to the 
research domain. Second chapter is comprised of a summary of studies that are taken 
from the design literature, regarding the design process models and team work. In the 
third part, decision making theories, decision making in design and the factors 
affecting decision making in design teams are discussed. Fourth chapter is dedicated 
to explaining the experimental procedure that is utilized to investigate design teams 
by implementing cognitive task analysis (CTA) and team cognitive task analysis 
(TCTA) approaches. In the fifth chapter, the findings from the analysis’s of the team 
practices in three different design tasks are discussed. In the first part of this chapter 
the ‘variant’ product design task, in the second part the innovative design task, and in 
the third part the original design task results were discussed and the problem-solving 
processes carried out by the design team were analyzed. In the sixth chapter, the 
decision components and cognitive acts which occured in design tasks have been 
analysed by Phasic Period and and the cognitive processes of design decisions and 
patterns are compared. This chapter discusses the research results and theses 
questions In the seventh and final section, the data obtained in the thesis research 
compared and key findings are discussed. 

If all the design processes conducted by the design team considered, as the solution 
space of design problems broaden the team found to be tending to design more 
'solution oriented'. Results of phasic period analysis’ obtained from the design 
process’ betrayed that when the specifity level of problems decrease, the designers 
show more solution-oriented focus. However as the solution space broadens problem 
analysing behaviors of team decrease. Designers in the team have less deal with 
solutions and focused more problem structures in the problems with narrow solution 
spaces. In other words, how wide solution space of the design problem insomuch the 
team directed to solutions to achieve the final design. Design team, in case of the 
abundance of alternative solutions spent more time on solutions to design problems 
and didn’t prefer to structure problems to minimize the solution space.This result 
proved that designers accepted first satisfactory solution or alternative that they have 
revealed. Furthermore, unlikely from expected, design team has made an effort to 
analyze the problem when solving the design problems that they experienced in. 
Design team, in design tasks that they have more knowledge exhibited more 
knowledge sharing and more cognitive acts about knowledge. 

In the last part of dissertation the review of the methodology used in the research 
process and projections for future works are discussed. 
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1. GĐRĐŞ 

Günümüzde endüstri faaliyetleri teknolojik değişim, küreselleşme, piyasada çabuk 

ürün eskimesi ve çalışma biçimlerinin değişmesi gibi etkenlerin baskısı altındadır. 

Teknolojik ilerlemeler ve artan kullanıcı talepleri ile birlikte daha karmaşık ürünler 

yaratılmakta ve artık, tüketiciler bu ürünlere bir kaç saniye içerisinde ulaşarak satın 

alabilmektedir. Çok seçenekli ürün sunmaya odaklı pazar yapısı kullanıcının 

beğenisinin sınırlarını genişletmektedir. Küreselleşme ile birlikte, firmalar için her 

zaman olduğundan daha sert koşullarla, daha hızlı bir rekabet ortamı söz konusudur. 

Günümüz pazar dinamikleri üreticilerin piyasada katma değeri yüksek ürünler ile yer 

almalarını kaçınılmaz kılar. Tasarım ürün üzerinde yarattığı katma değerin yanı sıra 

satış rakamlarının da yükselmesine neden olmaktadır. Bu anlamda ürün tasarımı kârlı 

bir yatırım aracıdır ve tasarım yatırımının firmaya geri dönüş süresi diğer yatırım 

araçlarına oranla kısadır.  

Giderek artan bir hızla değişmekte ve gelişmekte olan teknoloji, ürün özelliklerini ve 

tüketici isteklerini etkilediği kadar, tasarım proje yapılarını ve çalışma biçimlerini de 

etkilemektedir. Piyasadaki yerini hızla kaybeden ürünün yerine, iyi tasarlanmış ürünü 

doğru zamanda ve doğru biçimde pazara sunmak için firmalar tasarım becerilerini 

sürekli artırmak zorundadırlar. Firmaların karşı karşıya kaldıkları tasarım görevleri 

kısa zaman dilimleri içinde çözülmesi gereken tasarım problemleri haline 

dönüşmektedir. Bu nedenle, artık birçok tasarım görevi tek bir tasarımcı yerine 

birden fazla tasarımcının tasarım sürecine katılmalarını ve işbirliği yapmalarını 

gerektirmektedir. Rekabet yoğun pazarlar için yeni ürünler tasarlayan tasarım 

ekipleri titiz, eksiksiz ve hatasız olmak zorundadır.  

Küresel ölçekli olanlardan, yerel ölçekte olanlara kadar farklı büyüklüklerdeki 

firmalar, tasarım ekiplerinin ürün başarısı için işlevinin önemini kabul etmektedirler. 

Çalışma biçimindeki değişimlere paralel olarak 1960’larda tasarım araştırmalarının 

başlangıcıyla sorulmaya başlanan “tasarımcı nasıl tasarlar?” sorusu zamanımızda 

“tasarımcılar bir ekip olarak nasıl tasarlarlar?” sorusuna dönüşmektedir. 
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1.1 Tasarım Ekipleri 

Ekipler temel olarak, planlanmış amaçlara ulaşmak için bir araya getirilmiş özel 

yetenekleri olan kişilerin oluşturduğu çalışma gruplarıdır. Đş yaşamında ekiplerle 

çalışmak 2. Dünya Savaşı sonrasında ağırlık kazanmıştır. Đlerleyen yıllarda dünya 

üretim gücünün artmasıyla firma yapıları da hızla değişmiştir. Günümüzde firmalar 

temel olarak işlevsel organizasyon yapısına, iş bölümüne dayalı organizasyon 

yapısına ya da proje ekiplerine dayalı hibrid organizasyon yapısına sahip 

olabilmektedir (Keçecioğlu, 2002). Söz konusu organizasyon biçimlerine bağlı 

olarak firma içinde farklı biçimlerde ve yapılarda ekipler oluşturulmaktadır. 

Tasarım bölümünün de aralarında yer aldığı firma ürün geliştirme bölümlerinin 

organizasyonel yapıları genellikle işlevsel yapı biçimindedir (Reinertsen, 1997). Bu 

tür yapılanmada işlevlere dayalı bölümleşme söz konusudur. Tasarım bölümleri de 

işlevsel bölümlerden birini oluşturmaktadır. Ürün geliştirme süreci genellikle farklı 

bölümlerin farklı evreleri üstlenmesi ile ilerler. Her işlevsel bölümün tanımlı görev 

ve sorumlulukları bulunur. Buna rağmen, çoğu zaman bazı görevler birden fazla 

bölümün işbirliğini gerektirebilmektedir. Görevi tamamlamak için farklı bölümlerin 

çalışanları geçici olarak bir araya gelirler ve proje ekiplerini oluştururlar. Görev 

sonlandıktan sonra kişiler dâhil oldukları bölümlerine geri dönerler (Koçel, 2003).  

Tasarım bölümleri, bazı durumlarda farklı disiplinlerinden kişilerden 

oluşabiliyorken, çoğunlukla işlevsel ve tek disiplinli bir yapı oluştururlar. Ürün 

geliştirme sürecinin başlangıç aşamalarında yer alan kavramsal tasarım evresinde 

tasarım bölümleri bölüm içi bir çalışma sürdürürler. Tasarımcılar, tasarım 

görevlerinin özelliklerine bağlı olarak, kavramsal evrede firma içindeki diğer 

bölümler ile bilgi alışverişi ve değerlendirme için işbirliği yaparlar. Süreç ilerledikçe 

tasarımcıların diğer ekiplerle ve bölümlerle işbirliği artar. Kleinsmann (2006, s.20), 

firma içi tasarım proje ekip yapılanmalarını şöyle özetlemektedir; 

“Firmalar, tasarım projelerini bir proje matrisi ya da özerk ekipler olarak tamamıyla 

işlevsel tabanlı yapılandırabilirler. Đşlevsel yapıda aktörler disiplinlere göre 

gruplandırılırlar ve tasarım projesi evrelere bölünür. Her evre farklı bir disipline 

ayrılır. Proje matrisinde, proje yapısı bir işlevsel yapı ile bütünleştirilir. Aktörler 

işlevsel yöneticiye olduğu kadar proje yöneticisine de rapor vermek durumundadır. 

Özerk ekiplerde farklı işlevsel alanlardan aktörler bir ekip içinde bir araya 
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getirilirler. Aktörler sık sık kendi işlevsel görev yerlerini terk ederek ortak 

mekânlarını kullanırlar. Özerk ekibin bir proje lideri bulunur. Đşlevsel yöneticilerin 

takım ile resmi bir ilişkileri yoktur.” 

Kleinsman (2006) proje türleri ve tasarım görevlerindeki farklılaşmaya bağlı olarak 

firmaların organizasyondaki tasarım ekibi yapılarının da farklılık gösterdiğini 

belirtmektedir. Tasarım ekiplerinin çalışma biçimleri genel üretim şartlarına ve 

planlarına bağlı olarak kalıcı ya da geçici olarak yapılandırılabilmektedir. Endüstride 

tasarım ekiplerinin çalışma biçimleri, ekip üyelerinin uzmanlık yapıları ile dikkate 

alındığında aşağıdaki sınıflandırılma önerilebilir. Üç maddelik sınıflandırma, tasarım 

ekibi yapılarının bu tez kapsamında soyutlanmasıdır. 

a) Tek-disiplinli tasarım ekibi: Kavramsal tasarım evresinde tasarımcılar birlikte 

çalışmaktadırlar. Farklı uzmanlıklar ile işbirliği enformasyon alımı düzeyinde 

gerçekleşir. Göreceli olarak daha küçük ölçekli, tasarım probleminin büyük 

oranda içsel bilgi birikimi ile çözülebileceği projelerde uygulanmaktadır. 

b)  Dıştan beslemeli tek-disiplinli tasarım ekibi: Proje sorumlusu tek-disiplinli 

tasarım ekibi tasarım evrelerinde farklı disiplinlerden uzmanlarla bir araya 

gelirler. Tasarım kararlarında üretim, pazarlama, tasarım yönetimi, malzeme ve 

benzer uzmanlık alanlarının katkısı gereklidir. Ürün tasarımı evresi 

tamamlandıktan sonra, proje diğer ekiplere devredilir. Gerek olmadığı sürece 

ürün tasarımcıları sürece yeniden dâhil olmazlar. 

c) Çok disiplinli tasarım ekibi: Firma içinde geniş kapsamlı yeni ürün geliştirme 

projelerinde farklı disiplinlerden uzmanlardan oluşan çok disiplinli tasarım 

ekipleri kurulur. Ürün tasarımcıları belirli sayıda yer alırlar. Uzmanlar süreç 

içerisinde farklı evrelerde ve farklı uzmanlarla bir araya gelerek çalışırlar. 

1.2 Araştırmanın Konusu  

Ürün tasarımı, üretim ve pazar için stratejik değere sahip, önemli bir araçtır. Tasarım 

sürecinin verimi firmanın ürün maliyetlerinde ve pazar başarısında doğrudan 

belirleyici unsurdur. Tasarım görevleri üzerinde etkili olan faktörlerin sayısının 

artmasıyla birlikte etkileri de karmaşıklaşmaktadır. Tasarım görevlerinin karmaşıklık 

düzeyi arttıkça tasarımcıların tasarlama becerilerinin geliştirilmesi çok daha fazla 

önem kazanmaktadır. Tasarımcıların, sahip oldukları bilgi ve becerilerini kullanarak 
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en etkin biçimde tasarım yapabilmeleri ürün başarısına yansımaktadır. Bireysel 

tasarım sürecinin ötesinde, daha karmaşık olan tasarım ekip çalışmasının 

irdelenmesi, analizinin yapılması ve betimlenmesi önem kazanmaktadır. Cross ve 

diğ. (1996) ekip çalışmasının profesyonel tasarım uygulamalarında önemli bir yere 

sahip olmasının yanı sıra, ürün tasarımının bütünsel bir aktivite olarak gelişmesiyle 

daha da önem kazandığını söylemektedir. Günümüzde ayrıca, değişen tasarım 

uygulamaları ekipler üzerine yapılan tasarım araştırmalarının artmasına neden 

olmaktadır. Araştırmaların artmış olmasına ve tasarım ekipleri üzerine yapılan ilk 

araştırmaların (Tang ve Leifer, 1988) ortaya çıkışının ardından 20 yıl geçmiş 

olmasına rağmen, tasarlama ekipleri hakkındaki kuramsal çalışmaların yeterli düzeye 

ulaşmadığı görülmektedir.  

Yukarıda bahsedildiği gibi tasarım, firma başarısı için giderek daha kritik bir konum 

almaktadır ve ürün katma değerini artırmaktadır. Tasarım ekipleri tasarım sürecinde 

sayısız karar almak zorundadırlar. Bu kararlar tasarımın kalitesinde, dolayısıyla 

firmanın başarısında belirleyicidir. Birçok değişik faktör, ekip içinde dikkatlice 

alınması gereken tasarım kararlarının verimini de etkilemektedir. Doğru alınan her 

tasarım kararı firma için kâr ve verim artışı anlamına gelmektedir. Yoğunluklu olarak 

bir ekip çalışması halinde yürütülen tasarım uygulamalarının incelenerek ekiplerin 

etkin karar verme becerisi geliştirilmelidir.   

Karar verme becerisinin geliştirilebilmesi öncelikle tasarım kararlarının nasıl 

alındığının anlaşılmasını gerektirmektedir. Tasarım metodolojisi alanında yapılan 

çalışmalar bireysel karar süreçlerini veya sadece kararları ele almakla birlikte, ekip 

düzeyinde karar süreçlerine daha az ilgi göstermiştir. Tasarım kararlarının nasıl 

oluştuğu, hangi bilişsel süreçler sonucunda ortaya çıktığının betimlenmesi kararların 

kalitesinin artırılabilmesi açısından önemlidir. Bazı tasarım kararları çok ayrıntılı ve 

uzun tartışmalar sonucunda alınabilirken, bazı karar konuları yeteri kadar 

tartışılmadan ve etken tüm faktörler dikkate alınmadan hızlıca alınmaktadır.  

Bili şsel bir süreç olan karar verme davranışı, tasarım görevinin ilgili olduğu çok 

sayıda etkenin her zaman yeterli düzeyde hesaplanabilmesini gerektirmektedir.  Öte 

yandan insan bilişinin kısıtlamaları sosyal bir çevre olan ekip tasarım çalışmalarında 

daha da karmaşıklaşmakta ve zorlaşmaktadır. Artan karmaşıklık düzeyi ile birlikte, 

tasarım kararlarının yapısının ve adımlarının belirlenmesi, karar hatalarının 

tanımlanması ve tasarım sürecinin desteklenmesi açısından önemlidir. Tasarım 
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ekibinin bilişsel süreçleri üzerindeki etkenlerin çokluğu, tasarım probleminin 

çözümünde kullanılacak bilginin bulanıklaşmasına, dolayısıyla bilişsel sürecin 

olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma tasarım 

ekiplerinin tasarlama süreçlerini, tasarım probleminin dışsal etkenlerini ve bireye 

bağlı etkenlerini sabitleyerek gözlemlenmelerini konu edinmektedir. Bir tasarım 

görevinde dışsal etkenleri firma yapısı, organizasyonel çevre, yönetim biçimi gibi 

konular oluştururken, bireysel etkenleri deneyim, alan bilgisi, problem çözme 

becerisi ve kişisel vb. özellikler oluşturmaktadır.  

Tasarım araştırmalarında, tasarım etkinliğinin dışsal etkenlerden arındırılması için 

laboratuar ortamında deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Bu yaklaşım daha çok 

bireysel tasarlama süreci araştırmalarında tasarımcıların dış uyarılardan uzak 

tutularak, zihinsel süreçlerinin etkilenmemesi amacını taşımaktadır. Laboratuar 

çalışmaları tasarımcıların etkenlerden uzak tutulmalarına yol açmakla birlikte 

pratikte oluşan durumlardan farklı bir tasarım sürecinin oluşmasına da neden 

olmaktadır. Tasarım ekipleri çalışmasına dair verinin elde edilmesi, araştırma 

sonuçlarının pratik uygulamalar için geçerliliği ve tekrar edilebilir olabilmesi bu 

araştırmanın kritik noktalarıdır.  

Araştırma kapsamında, Delft Teknoloji Üniversitesi, Tasarlama Metodolojisi 

Araştırma Grubu ile tasarım ekipleri bilişsel süreç araştırmalarında kullanılan 

deneysel tasarım araştırma metodolojisi konusunda çalışmalar ve deney uygulamaları 

yapılmıştır. Tasarlama Metodolojisi Araştırma Grubu’nda yapılan çalışmalar farklı 

tasarım görevlerinden elde edilen verilerin karşılaştırılmasındaki zorlukların 

giderilmesi yönünde olmuştur.  

1.3 Tezin Amacı ve Önemi 

Ürün geliştirme sürecinde, tasarım kararlarından kaynaklanan hatalar firmalar için 

yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Çok önemli maliyetler üzerinde belirleyici 

etkisi olan tasarım karar süreçlerinin hatasız olarak sonuçlanması arzulanmaktadır. 

Rasyonel karar verme yöntemlerinin ve yaklaşımlarının tasarım problemlerine 

uygulama zorlukları ve istenilen sonuçlara ulaşılamaması, tasarıma özgü karar 

yaklaşımlarının araştırılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Tasarım 

ekiplerinde karar vermenin nasıl olduğu ve tasarımcıların ekip halinde çalışırken 

hangi problem çözme davranışlarını, nasıl uyguladıklarını belirlemek için bilişsel 
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süreç analizi yapılması gereklidir. Yazarın yüksek lisans tezinde (Enşici, 2002) ekip 

tasarlama sürecinde bilişsel davranışların farklı düzeylerde ve bağlamlarda oluştuğu 

görülmüştür. Bir tasarım sürecindeki en önemli adımlar olan kararlar birbirlerine 

bağlı olarak meydana gelmektedir ve bir tasarım kararı bir diğer tasarım kararını 

oluşturmaktadır (Enşici, 2002). Bu durum tasarım eyleminin kararların içiçe geçmiş 

ve birbirlerinden ayrıştırılmasını zor olduğu bir süreç olarak meydana gelmesine yol 

açmaktadır.  

Tasarım ekiplerinin bilişsel süreçleri, dolayısıyla tasarım karar verme süreçleri içsel 

ve dışsal etkenlere bağlı olarak gelişmektedir (Badke-Schaub ve Frankenberger, 

1999). Farklı düzeylerde çok sayıda değişkenin etkilediği ekip tasarlama süreçlerinin 

karakteristik özelliklerinin tanımlanamaması farklı araştırma bulgularının 

karşılaştırılamaması ile sonuçlanmaktadır. Tasarımda karar verme mekanizmalarını 

çözümlemek için bilişsel süreçlerin mikro düzeyde araştırılmasının çok yoğun bir 

analiz ve araştırma süresini gerektirmesi tasarım araştırmacılarını genellikle sınırlı 

örneklemlerle çalışmaya yöneltmiştir. Tasarım araştırmacıları sınırlı sayıda örneklem 

incelemesine rağmen, elde edilen araştırma sonuçlarını tasarlama sürecinin ait 

olduğu tasarım görevinin özelliklerinden soyutlayarak tüm tasarım disiplinlerine 

yönelik soysal düzeyde formüle ederek önermektedir. Öte yandan bu tür önermelerin 

ortaya koyduğu normatif genellemeler çoğu zaman pratik tasarım uygulamaları ile 

örtüşmemektedir. Bu nedenle tasarım süreçlerinin görev özellikleri bağlamında 

karşılaştırılmaları gerekmektedir. 

Tasarım araştırmacıları farklı tasarımcıları, farklı koşullarda gözlemlemelerine 

karşın, elde edilen bulguları karşılaştırılabilir veriler olarak değerlendirmektedirler. 

Birçok araştırmacı tasarım süreci araştırmalarında belirli bir deneysel uygulama 

kurgusunu kullanır ve farklı tasarımcılarla tekrar ederler. Farklı uygulamalar için 

araştırmacılar tarafından seçilen tasarım görevleri ve genellikle aynı tasarım alanında 

olmamakla birlikte, tasarımcıların deneyimleri ya da özellikleri göz önüne alınmadan 

kurgulanmaktadır. Bu durum tasarımcıların tamamen birbirinden farklı süreçleri 

ortaya koymalarına neden olabilmektedir. Diğer yandan deneysel uygulamalarda 

kullanılan tasarım görevinin kavramsal düzeyi veya karmaşıklık düzeyi azaldıkça 

tasarımcıların yürüttükleri süreçten çok benzer sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Bu tez çalışmasında ekip tasarım süreçleri bilişsel karar verme adımları bağlamında 

modellenmiştir. Tasarımcıların tasarım problemi çözmek için sergiledikleri 
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davranışlarının temelini oluşturan bilişsel edimlerin oluşturduğu zihinsel süreçler 

farklı tasarım görevleri bağlamında betimlenmektedir. Çalışmada tasarım ekibine 

farklı düzeylerdeki tasarım görevlerinin verildiği deneysel uygulamalar yapılmıştır. 

Ekibin farklı tasarım görevlerindeki problem çözme davranışları incelenmiştir. Söz 

konusu tasarım görevleri tasarım ekibinin özelliklerine göre seçilmiştir. Bu yaklaşım 

tasarımcıların değişik karmaşıklık düzeyindeki tasarım problemlerinin çözümlerinde 

gösterilen tasarlama davranışlarının karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Bu 

çalışmada görev özelliklerine odaklanılarak, özel görevleri yerine getiren ekipler 

üzerine yapılan araştırmalarda kullanılan Bilişsel Görev Analizi yaklaşımı 

uygulanmıştır ve gerçek çalışma ortamlarında şartları dikkate alınarak ampirik 

çalışmanın araştırma metodu geliştirilmi ştir. Farklı özelliklerdeki tasarım 

görevlerindeki ekip çalışmaları görevlere ve görev şartlarına bağlı değişkenleri ve 

süreç karakteristikleri ortaya konulmaktadır. 

Tasarım ekiplerinin farklı görevlere bağlı olarak bilişsel süreçlerinin tanımlanması 

tasarım projelerinin planlanmasını, sürecin desteklenmesi için sistem ve 

yazılımlarının geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayabilecektir. Ayrıca tasarım 

ekipleri çalışmalarında işbölümü, iletişim ve işbirliği prensipleri ortaya 

konulabilecektir. Tasarım yöneticileri tasarım görevlerinin farklarına göre ekibin 

yapısını planlayarak proje etkinliğini artırabileceklerdir. Zihinsel süreç modelleri 

tasarlama metodolojisi, tasarım eğitimi ve bilgi-tabanlı tasarım destek sistemlerinin 

geliştirilmesi için prensiplerin oluşturulması için gereklidir. Tasarım ekiplerinin 

tasarlama eylemlerinin yapısındaki değişkenlerin tanımlanması ile gelecekteki 

araştırmalarda uygulanacak uygun metodolojiler geliştirilebilecektir.  

1.4 Kavramlar  

Tasarım literatüründe tasarlanan ürünlerin, tasarımcıyı destekleyen metotların ve 

araçlar üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra, kimi zaman tasarlayan tasarımcının 

kendisi de araştırma konusu olmaktadır. Tasarım literatürü, insan zekâsının karmaşık 

tasarım problemlerini nasıl çözmeye çalıştığını öğrenebilmek için biliş biliminden 

yararlanmaktadır. 

Bilişsel Örüntü farklı paradigmalarda farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Murray 

ve Lethbridge (2003) örüntü kavramının bilişsel düzeyde ‘tekrardan oluşan bir 

zihinsel probleme ait bir çözüm’ olduğunu belirtmektedir. Türk Dil Kurumu (TDK) 
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(2007) örüntü kavramını ‘Olay ya da nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip 

ederek gelişmesi’ olarak tanımlamaktadır. Bu çalışma içerisinde tasarım problemi 

çözüm sürecinde birbirini takip ederek ilerleyen bilişsel edimlerin izlediği yolun bir 

düzenliliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi ve farklı problem çözümlerine göre 

karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu araştırmanın konusu betimsel biliş sürecidir, 

tekrar eden problemlerin çözümü için önerilen mantıksal bir yapıyı ya da bir planı 

içermemektedir. Bu çalışmada bilişsel örüntü; tasarım sürecinde tasarımcı 

tarafından uygulanan bilişsel eylemlerin oluşturduğu örüntü olarak kabul 

edilmektedir. 

Öğrenme-öğretme araştırmalarında çocukların öğrenme sürecinde sergiledikleri 

bilişsel davranış dizilerini tanımlarken, 1990’lardan itibaren yazılım araştırmalarında 

yeniden-kullanım yaklaşımına temel oluşturmaktadır. Yazılım araştırmacıları birçok 

farklı problemin çözümü için geliştirilmi ş olan çözüm örüntülerini kayıt altında 

tutarak tekrar eden problem tipleri için yeniden kullanmayı öngörmektedirler 

(Gardner ve diğ., 1998).  Bu bilişsel örüntüler karmaşık problem yapılarının 

sadeleştirilmesi için gerekli bilgi yapıları biçimindedir. Yazılım araştırmalarında 

kullanılan bilişsel örüntü kavramı Christopher Alexander’ın (1977) ‘Bir Örüntü Dili’ 

kavramı ve yaklaşımı temel alınarak yazılım kuramlarında kullanılmaya başlanmıştır. 

Alexander (1977) mimarlık ve kentsel tasarımda tekrar eden benzer karakterdeki 

problemler için örüntü dili oluşturan bir eylemler dizisi önermiş ve farklı tasarım 

problemlerinin çözümleri için tekrar eden yapılardan oluşan örüntüler önermiştir.  

Bu araştırmada bilişsel örüntüler incelenmektedir. Akın (2001) değişik bili şsel görev 

alanlarında incelemeler yaparken bulmacalar, karar problemleri ve tasarım arasında 

dikkate değer farklılıklar gözlemlediğini belirtmektedir. Tasarım problemlerinin 

çözümleri, genellikle sınırları belirsiz çözüm uzayı içinden ulaşılan alternatiflerden 

biridir. Bu tezde tasarımcıların bir tasarım problemini çözmek için ortaya koydukları 

bilişsel sürecinin en küçük adımı bilişsel edim olarak tanımlanmaktadır. Tasarım 

problemlerinin çözüm süreçlerinde oluşan bilişsel edim dizgeleri bilişsel örüntüleri 

meydana getirmektedir. 

1.5 Araştırma Soruları 

Önceki bölümlerde belirtildiği üzere, bu çalışmanın konusu tasarım ekiplerinin 

tasarlama sürecinin betimlenmesidir. Ekip tasarlama sürecinin betimlenmesinde 
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süreç içerisinde ortaya çıkan bilişsel edimler dikkate alınacaktır. Bu çalışma 

kapsamında, belli bilişsel edimlerin tasarım sürecini oluşturan tasarım kararlarının 

temeli olduğu kabul edilmektedir.  

Tasarım ekiplerine özgü soysal prensipler öne sürebilmek için, süreç üzerinde etken 

olan faktörler araştırılmalıdır. Diğer bir deyişle, tasarım sürecindeki değişkenlerinin 

irdelenmesi gerekmektedir. Yapılan tasarım araştırmalarında, her ne kadar 

tasarımcıların kişisel özelliklerinin tasarımda bir etken olduğundan bahsedilse de bir 

değişken olarak ele alınarak bu konu üzerine araştırma yapılmamıştır. Bir diğer 

değişken olarak tasarım görevleri de tasarlama araştırmalarında ele alınmamıştır. 

Tasarlama eyleminin tasarım görevlerinin yapısına bağımlı olup olmadığı 

sorgulanmamıştır. Genellikle tasarımcıların farklı alanlarda, farklı tasarım 

görevlerinde salt problem çözme davranışı sergilediklerini kabul etme eğilimi vardır. 

Bu araştırma kapsamında tasarımcılar, tasarım görevleri ve tasarım süreci tasarım 

uygulamalarındaki değişkenler olarak kabul edilmişlerdir. Tasarımcılar ve tasarım 

görevleri bağımsız değişkenler, tasarım süreci ise bağımlı değişken olarak kabul 

edilmiştir. Bağımsız değişkenlerden tasarımcılar sabitlenerek, tasarım görevi 

değişkeninin bağımlı değişken olan tasarım süreci üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu 

araştırma sonucunda tasarım sürecinin betimlenmiş ve görevler bağlamında soysal 

prensipler ortaya konulmuştur. 

Farklı tasarım görevleri farklı yapılardadır ve tasarımcıların bu görevlerin içerdiği 

tasarım problemlerinin çözümünde birbirinden farklı yollar izlemeleri söz konusudur. 

Bunun en önemli göstergelerinden biri tasarımcıların farklı tasarım görevlerini farklı 

süreler kullanarak sonlandırabilmeleridir.  

Disiplinlere göre farklılaşan tasarım görevlerinde tasarımcılar tamamıyla aynı süreci 

yürütemezler ve yeni çözüm stratejileri takip ederler. Bu durum aynı disipline ait 

farklı tasarım görevleri için de geçerli olmaktadır. Bu çalışmada bağımsız değişken 

olan tasarım görevleri, tasarımcıların ortaya koydukları tasarlama davranışları 

üzerinden analiz edilerek, tasarım ekiplerinin farklı tasarım problemlerin çözümünde 

bilişsel davranış örüntülerini irdelenmektedir. Tasarım görevleri ve ayrı ayrı 

karakteristik özellikleri tanımlanarak kuramsal prensiplerin geliştirilebilmesi için, 

tasarım ekip uygulamalarının detaylı olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Bu 

gereklilik bağlamında bu çalışma aşağıdaki maddeleri konu edinmektedir;  
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(1) Tasarım ekiplerinin, farklı tasarım problemleri çözüm süreçlerinin karar 

verme süreçleri bağlamında bilişsel analizini yapmak, 

(2) Tasarım karar verme sürecinin Görev Analizine odaklı bilişsel metodoloji 

uygulamak,   

(3) Tasarım karar verme süreçlerine bağlı tasarlama süreci bilişsel örüntü 

modellerini geliştirmek, 

(4) Bilişsel modellerin tasarım görevleri farklılıklarına bağlı karakteristikleri 

ve prensiplerini tanımlamak ve ayrıştırmak için karşılaştırmak, 

Yukarıda, tezin konu ettiği maddeleri sonuca ulaştırmak için iki araştırma sorusu 

ortaya çıkmaktadır. Đlk soru öncelikle tasarım ekiplerinin problem çözme 

davranışlarının betimlenmesi için gerekli metodolojinin geliştirilmesi hakkındadır. 

Onu izleyen araştırma sorusu ki, bu tezin temel amacını oluşturmakta olup bilişsel 

süreçlerini karşılaştırılarak farklılıklarının ve/veya ortak noktalarının tanımlanması 

konusundadır. 

• Farklı tasarım problemleri üzerine çalışan tasarım ekip çalışmalarının 

betimlenerek karşılaştırılmasını sağlayacak bilişsel örüntülerin 

belirlenmesinde kullanılacak araştırma metodunun yapısı nasıl olmalıdır?   

• Tasarım ekiplerinin farklı tasarım görevlerinde problem çözme süreçlerinde 

bilişsel karar örüntüleri nasıl oluşmaktadır?  

• Tasarım karar süreçlerine ait bilişsel örüntülerinin karakteristik özellikleri 

nelerdir ve bu özellikler arasında farklılıklar nelerdir?  

1.6 Tezin Yapısı 

Bu tez yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırma soruları tanımlanmış, 

tezin amaçları ve kavramların tanımları açıklanmıştır. Giriş bölümünün ardından 

ikinci bölümde tasarım literatüründe ekip çalışmaları üzerine yapılmış araştırmalar 

ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde karar verme kuramları, tasarımda karar verme ve 

tasarım ekiplerinde karar verme üzerindeki etkenler irdelenmiştir. Dördüncü 

bölümde Bilişsel Görev Analizi (Cognitive Task Analysis-CTA) ve Ekip Bilişsel 

Görev Analizi (Team Cognitive Task Analysis-TCTA) yaklaşımı kullanılarak 

tasarım ekiplerinin araştırılmasına yönelik deneysel çalışma metodolojisi 
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anlatılmıştır. Beşinci bölümde, üç farklı tasarım görevindeki ekip çalışmaları ve 

bulguları ortaya konulmuştur. Bu bölümün ilk kısmında tasarım ekibine verilen 

değişke ürün tasarımı görevi, ikinci kısımında yenilikçi tasarım görevi, üçüncü 

kısımında ise özgün tasarım görevi verilmiş yürüttükleri tasarlama süreçleri analizleri 

yapılmıştır. Altıncı bölümde tasarım görevlerindeki ortaya konan karar bileşenleri ve 

bilişsel edimlerinin Dönemsel Aşama (Phasic Period) analizleri yapılarak tasarım 

karar süreçlerinin bilişsel örüntüleri karşılaştırılmıştır. Bu bölümde araştırma 

sonuçları ve tez sorularının cevapları tartışılmaktadır. Son bölüm olan yedinci 

bölümde tez araştırmalarında elde edilen veriler karşılaştırılarak temel bulgular ele 

alınmıştır. Bu bölümde yanı sıra araştırma sürecinde araştırmanın zayıf yönleri ve 

ileriye dönük çalışma alanları için öngörüler irdelenmiştir. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Önceki bölümde belirtildiği gibi tasarım araştırmalarında tasarım ekiplerine olan 

ilginin artmasına rağmen, henüz bu araştırmalar belirli bir yeterlilik düzeyine ulaşmış 

değildir. Özellikle, uzaktan çalışan tasarım ekiplerinin söz konusu olmaya 

başlamasıyla tasarımda işbirliği araştırmaları ekip araştırmalarına ivme 

kazandırmıştır. Tasarım araştırmalarında uzaktan tasarım uygulamalarının yanı sıra, 

tasarım ekiplerinin sosyal dinamikleri, iletişim, bilgisayar destekli işbirliği konuları 

gibi başka konular da tasarım ekipleri bağlamında öne çıkabilmektedir.  

Bu araştırmada konu edilen tasarım ekiplerinin karar verme süreçlerine ait bilişsel 

örüntülerinin betimlenmesi, tasarım literatüründe bu yöndeki bazı araştırmalarla 

ili şkilenmektir. Öncelikle, tasarım ekip çalışmalarının bilişsel örüntülerinin farklı 

tasarım görevlerine göre modellenmesi, tasarım problemlerinin yapısı hakkındaki 

kuramsal görüşler ve araştırmaların dikkate alınmasını gerektirmektedir. Tasarım 

problemlerinin yapısını tanımlamak kadar, tasarım problemlerinin çekirdeğini 

oluşturan tasarım görevlerinin farklılıklarının da tanımlanması önemlidir.  

Bu çalışmada tasarlama süreçleri karşılaştırılmaktadır. Bu noktadan sonra, tasarlama 

metodolojisinde alışılageldiği gibi, süreç modeli kavramı yerine süreç betimlemesi 

kavramı kullanılacaktır. Zira ortaya konan süreç betimlemeleri herhangi bir başka 

tasarlama sürecine model olmaktan öte, belli değişkenlere bağlı olarak oluşan 

tasarlama süreçlerinin tanımlanmasıdır.  Bununla birlikte literatürdeki tasarlama 

süreci modelleri yaklaşımları ve kuramsal yapıları bu çalışma ile 

ili şkilendirilmektedir. Tasarlama metodolojisi araştırmalarında ampirik araştırmalar 

ve deneysel metotların kullanıldığı tasarlama süreci betimlemeleri önemli yer 

tutmaktadır. Tasarım süreci ve bu süreci destekleyecek araçlar, tasarlama eyleminin 

yürütülmesi için gerekli becerilerin tanımlanması ile geliştirilebilir. Đnsan 

düşünüşünü anlamak için tasarımcıların yaratıcı süreçlerinin anlaşılması önemlidir. 

Tasarım problem tanımlama ve problem çözme ekseninde kapsamlı bir zihinsel bir 

etkinlik olarak oluşmaktadır. Tasarlama etkinliklerindeki bilişsel süreçlerin 

çalışıldığı ‘tasarım bilişi’ son 30 yıldır araştırmacıların artarak ilgisini çeken 



 

14 

 

konulardan biri olmaktadır. Tasarımcıyı problem çözücü olarak ele alan bilişsel 

yaklaşımlar ağırlıklı olarak, bu çalışmanın da temel aksını oluşturan ‘nasıl’ 

sorusunun cevabını aramaktadır.    

Ekip tasarlama çalışmasının irdelenmesinde bilişsel süreç analizleri yapılırken 

zihinsel düzeydeki problem çözme davranışlarının yanı sıra iletişim ve işbirliği gibi 

başlıklar ağırlıklı olarak temel araştırma konuları olmaktadır. Sosyal bir süreç olması 

bağlamında, bireysel tasarlama sürecinden farklılaşan tasarım ekiplerinin grup 

dinamikleri de tasarım araştırmacılarının açıklamak istedikleri konular arasındadır. 

Darses ve diğ. (2001) kolektif tasarım uygulamalarında güven gibi sosyal faktörlerin 

rolü, kişisel yeterlilikler, iş sürecinde kişisel gelişim, rol dağılımı vb. açılardan ele 

alınarak organizasyonel, sosyolojik, sosyo-psikolojik analizlerinin yapıldığını 

belirtmektedirler. Đlerleyen bölümlerde bahsedilen konulardaki literatür örnekleri ele 

alınmaktadır.   

2.1 Tasarım Problem Türleri 

Tasarım problemlerinin yapıları ve özellikleri tasarım kuramcıları için daima ilgi 

odağı olmasına rağmen, tasarım problemlerinin doğrudan tasarım süreci ile ilişkisi 

aynı ilgiyi görmemektedir. Genellikle araştırmacılar belli uzmanlık alanlarındaki 

deneyimleri üzerinden kavramsal düzeyde model önermekle beraber, tasarlama 

metodolojisindeki genel model önerilerinde disiplinlere özgü farklılıklar doğrudan 

analiz edilen konu olmamaktadır. 

Bili şsel bilim bağlamında problemler iyi yapılanmış ve kötü-yapılandırılmış olarak 

kategorize edilmişlerdir. Đyi yapılandırılmış problemler kesin bir başlangıç durumu, 

hedef konumu ve sınırlı çözüme sahiptirler (Newell ve Simon, 1972). Satranç ve 

Krip-Aritmetik gibi problemler iyi yapılandırılmış problemler olarak kabul edilirler. 

Tasarım problemleri ise genellikle ‘kötü’ (Rittel, 1972) ya da ‘kötü tanımlanmış’  

(Cross, 1994) problemler olarak kabul edilmektedirler. Lawson (1980) tasarım 

problemlerinin en belirgin karakteristik özelliklerini şöyle öne sürmektedir; 

• Tasarım problemleri bütünüyle kapsamlı olarak ifade edilemez 

• Tasarım problemleri öznel yorumlamaya gerek duyar 

• Tasarım problemleri hiyerarşik olarak organize edilmeye eğilimlidir.  
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Yukarıda belirtilen noktalar tasarım problemlerinin tanımlanmasının zorluğunun, 

öznelliklerinin ve farklı düzeylerde alt problemler içerdiğinin vurgusunu 

yapmaktadır. Bu vurgular tasarlama metodolojisinde sıklıkla ve ortak görüş 

düzeyinde belirmektedir. Bir diğer ortak sayılabilecek görüş ise, tasarlama sürecinin 

belirli ihtiyaçları ve kısıtları uyum içerisinde sentezleyerek son ürünü ortaya 

koymayı hedefleyen bir olgu olduğudur (Wilson, 1989). Wilson (1989) problemlerin 

çözümlerini analiz ve sentez görevleri olarak iki temel düzeyde tanımlamaktadır. 

Analiz görevleri çözümü teşhis etmek, sentez görevleri ise çözümü yapılandırmak 

hakkındadır. Yani bir ürünün niye çalışmadığını bulmak analiz görevidir. Yeni bir 

ürün tasarlamak ise sentez görevidir. Sentez görevleri, özellikle tasarım görevleri 

analiz görevi olmasa bile analiz evresini içermektedir. Tasarım görevlerinde analizi 

yapılması kaçınılmaz olan ihtiyaçlar girdiyi, tasarlanan nesne ise çıktıyı 

oluşturmaktadır. Kruger (1999) problem çözme görevlerini üç temel değişken 

bağlamında analiz ve sentez görevleri olarak sınıflandırmaktadır;  

• Görev girdisi  

• Görev çıktısı ve onun değerlendirmesi  

• Süreç ve bilgi  

Kruger (1999) tasarım görevlerini yani sentez görevlerini kötü-yapılı problemler, 

analiz görevlerini ise iyi-yapılı problemler olarak kabul etmektedir. Tasarım 

problemlerinin diğer problem türlerinden farkının yanı sıra, ayrıca tasarım 

problemleri kendi içlerinde de ayrışmaktadır. Kruger (1999) tasarım problem 

sınıflandırmalarının iki değişkene dayandığını ifade eder; ilki bilgi girdisinin miktarı 

ve ikincisi çözüm prensiplerinin özgünlüğü. Đkincisinin çözüm çıktısının yenilik 

düzeyi olarak da tarif edilebileceğini belirtmektedir. Birinci değişken tasarım 

probleminin içerdiği bilginin düzeyine bağlıdır. Söz konusu iki değişken tasarım 

problemleri ve problem çevresindeki belirsizlik boyutunu gösterir. Tasarım problem 

çevresi koşulları doğrudan görev yapısının durumunu göstermektedir. Belirsizliğe 

bağlı olarak öznellik artar, problem çözümünde izlenecek yolların ve olası çözüm 

alternatiflerinin sayısı fazlalaşır. Tüm bu artışlar tasarım problemlerinin daha fazla 

kötü-yapılanmış olma sonucunu doğurur. Tasarım görevinin türü tasarlama sürecinin 

yapısını ve içeriğini belirlemektedir. Pahl ve Beitz (1996) tasarım görevlerini 

aşağıdaki gibi tanımlarlar: 
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• Değişke tasarım – işlev ve çözüm prensibi aynı kalırken ölçülerin, 

malzemelerin ya da var olan çözümlerin yeniden düzenlenmesidir. 

• Yenilikçi tasarım  – yeni ya da eski bir tasarım görevi için yeni ve yaratıcı 

çözümlerin geliştirilmesidir. 

• Özgün tasarım – bilinen bir çözümün yeni ya da değiştirilmi ş bir göreve 

uyarlanmasıdır. Çözüm prensibi genellikle aynı kalır.  

Darses ve diğ. (2001) tasarım görev özelliklerini değerlendirmenin problem uzayının 

yapılandırılmasındaki önemini vurgulamaktadırlar. Tasarım görevlerindeki 

belirsizlikler, ele alınan problemlerin çözüm uzayının ve problem uzayının tasarlama 

sürecinde yapılandırılmasını gerektirir. Problem uzayı, tasarım sonucunun dâhil 

olduğu çözüm uzayının sınırlarını belirlemektedir. En geniş anlamıyla tasarlama, bir 

problem uzayı içinden çoklu kısıtlamaları karşılayan bir arama sürecidir (Adams ve 

Atman, 1999).   

Tasarımcılar tasarım problemleriyle onlardan yerine getirmeleri beklenen tasarım 

görevleri olarak karşılaşırlar. Tasarım görevleri üretici, müşteri, firma amaçları, 

pazar gibi etkenlere bağlı hedefler ve sınırlamalarla özelliklerini kazanırlar. Đki 

tasarım görevinde tasarım problemlerinin aynı olması, söz konusu tasarım 

görevlerinin de aynı olması anlamına gelmemektedir. Goel ve Pirolli (1992) görev 

çevresini enformasyon işleme biriminin çalıştığı dışsal çevre olarak 

tanımlamaktadırlar ve bu çevre içine tasarım problemini de dâhil olduğunu 

belirtmektedirler. Tasarım görevleri içerdikleri problemlerin dışında, içinde yer 

aldıkları durum ve şartlara bağlı olarak kapsamlı bir yapıya sahip olurlar ve tasarım 

görevlerinin özelliklerinin dayandığı bu yapılar tasarım görev çevresini oluşturur. 

Tasarım görev çevresinin ve enformasyon işleme sisteminin belirleyici olduğu 

eylemler ve durumlar ise tasarım problem uzayını oluşturmaktadır.   

2.2 Tasarım Süreç Modelleri 

Tasarlama metodolojisinde ilk araştırmacıların ilgisi karmaşık ve kötü 

yapılandırılmış olan tasarım problemlerinin çözümüne uygun prensipleri ortaya 

koyan sistematik tasarım metotları (Jones ve Thornley 1963, Alexander 1964, Archer 

1965) geliştirmek üzerineydi. Sonraları bu sistematik yaklaşımlar Rittel tarafından 

‘Birinci Nesil Tasarım Metotları’ olarak adlandırılacaktır  (Bayazıt, 2004). Aynı 
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dönemde bazı kuramcılar ise (Asimow 1962, Hubka 1982) mühendislik alanında 

sistematik tasarlama metotları geliştirmekteydiler (Bayazıt, 2004). Kuramcılar 1962 

yılını takip eden yaklaşık on yıllık zaman zarfında tasarım süreçlerini 

sistemleştirerek bilimsel metotlar olarak sunmak gayreti içindeydiler (Bayazıt, 2004). 

Sistematik yaklaşımların tasarım problemlerinin karmaşık yapılarından dolayı 

istenen sonuçları vermiyor olması ve pratik uygulamalara uyumlu olmaması tasarım 

araştırmacılarının tasarım sürecinin nasıl olduğunu anlamaya daha fazla yöneltmiştir.  

Sistematik tasarlama modellerinin ardından gelen tasarım süreci modeli yaklaşımları 

tasarlama sürecinde izlenmesi gereken adımları belirlemekten öte tasarlama 

etkinliğinin içerdiği bili şsel sistemleri açıklamakla ilgilenmekteydiler. Bilişsel 

bilimlerde ve yapay zekâ çalışmalarındaki ilerlemeler tasarım araştırmacılarının, 

uzman tasarımcılarla çalışmalar yapmalarına yöneltmiştir (Chandrasekaran, 1990). 

Yapay zekâ araştırmaları uzmanların problemleri nasıl çözdüklerini inceleyerek 

benzer problemlerin çözümünü sağlayacak yazılım sistemleri geliştirmeye 

çalışmaktadır (Cathain, 1987). Uzmanların ‘nasıl’ davrandıklarını anlamak çabası 

sonrasında uzman sistemlerin gelişmesi ile devam etmiştir. Uzmanlardan yola 

çıkarak veya uzmanlar tarafından mühendislik, mimarlık ve bilgisayar programlama 

alanlarında birçok süreç modeli önermesine rağmen, halen tasarlama eylemini 

istenilen düzeyde betimleyen modellerin oluştuğu söylenemez. 

Genellikle, tasarlama süreç modelleri temel aşamaların tanımlanması üzerine 

kurgulanır. Aşamalar tasarım etkinliğinin evrelerine işaret etmekle beraber, süreç 

içerisinde izlenmesi gereken tasarlama adımlarını da gösterebilmektedir. Pahl and 

Beitz (1996) mühendislik tasarımı sürecini açıklayan modellerinde dört temel evre 

önermektedirler;  

1) Görevin açıklanması,  

2) Kavramsal tasarım,  

3) Somutlaştırma tasarımı ve  

4) Detay tasarımı.  

Ullrich and Eppinger (1995) ise kilit tasarlama edimlerini kavram geliştirme, sistem 

düzeyinde tasarım, detay tasarımı, test etme ve sonlandırma olarak 

tanımlamaktadırlar. Görüldüğü gibi bu denli soyut düzeydeki tasarım süreç 

modellemelerinde dahi tam anlamıyla örtüşme söz konusu değildir. Buna rağmen, 
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Cumming (2005) daha çok Pahl Beitz modeline dayanarak, mühendislik tasarımı 

alanında ortak kabul gören bir modele ulaşıldığını ileri sürmektedir. Bu model aynı 

zamanda kapsamlı olmasından dolayı mühendislik ağırlıklı ürün tasarımı 

metodolojisinde de kabul görmektedir. 

Araştırmacılar tasarım süreçlerini anlamak ve açıklamak amacıyla çok sayıda kavram 

üretmişlerdir. Lloyd and Scott (1994) tasarım sürecini betimlemede kullanılmış 

kavramları, göreceli olarak daha farklı bir disiplin olan elektrik mühendisliği 

alanında tasarımı betimlemek için kullanmışlardır. Söz konusu çalışma, tasarlama 

süreçlerinin tasarım disiplinlerine bağlı olmayan ortak düzeyini göstermektedir. 

Problem çözme bağlamında anlatılan tasarlama eylemi, disiplinlere bağlı olmadan 

benzer zihinsel mekanizmalar ve davranışlarla oluşmaktadır. 

Tasarım süreç modellerinin farklı alanlara bağlı ortaklıkları, betimleyici ya da tarif 

edici olmalarının öncesinde kuramsal yaklaşımları önemlidir. Reymen (2001) 

tasarlama metodolojisinde pozitivizm ve yapısalcılık yaklaşımlarının baskın 

olageldiğini belirtmektedir ve bu bağlamda geliştirilen bazı tasarım süreç modellerini 

irdeleyerek karakteristiklerini değerlendirmektedir. Reymen (2001) pozitivist tasarım 

süreç modellerine örnek olarak, Roozenberg ve Eekels’in (1994) analiz, sentez, 

simülasyon ve değerlendirme evrelerini içeren ‘temel tasarım döngüsü’ (Resim 2.1) 

modelini, Hubka ve Eder’in (1996), ‘dönüşüm’ yaklaşımı modelini ve Hybs ve 

Gero’nun (1992) çalışmasını ise evrimsel bir süreç modeli olarak göstermektedir. 

Pozitivizm bağlamında gelişen Herbert Simon’ın (1996) Rasyonel Problem Çözme 

kuramı, bilişsel tasarım süreç modellerinin geliştirilmesinde en önemli paradigma 

olagelmektedir. Kuram, insanı dolayısıyla tasarımcıyı enformasyon işleme sistemi 

(Newell ve Simon, 1972) olarak kabul etmektedir. Söz konusu kuram bilişsel sistemi 

tasarım süreci, tasarım probleminin özellikleri ve tasarım çözme eyleminin içinde yer 

aldığı çevre ile birlikte irdelemektedir. Rasyonel problem çözme kuramı, tasarım 

problemi çözüm sürecinin problem uzayı içerisinde bir arama eylemleri dizgesi 

olduğunu kabul etmektedir.  Problem uzayı ise, tasarım görevinin hedefleri ile 

sınırları belirlenen, sonlu çözüm alternatiflerini içeren alandır.  

Rasyonel problem çözme paradigması bilişsel süreç önermelerinde halen geçerli 

olmasına ve tasarlama metodolojisinde en geniş etkiyi yaratmış olmasına rağmen 

araştırmacılar tarafından sorgulanmaktadır. Rasyonalizm etkisi altında geliştirilen 

süreç modelleri, her ne kadar tasarımı bilimselleştirmeyi sağlamaya yönelik olsa da 
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tasarım uygulamalarını pratikte yansıtamadığı eleştirileri bulunmaktadır. Donald 

Schön (1983)  yapısalcı kuram bağlamında, bir tepki olarak geliştiği söylenebilecek 

olan, ‘Eylemde Yansıtma’ (Reflective practice) kuramını geliştirilmi ştir. ‘Düşünerek 

Eyleme’ kuramı, tasarlama eylemini Enformasyon Đşleme Kuramı ile açıklamaya 

çalışan tasarım araştırmalarına ivme ve yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Reymen 

(2001, s.27) şunları belirtmektedir: 

“Schön tasarlama eylemini ‘durumla yapılan düşündürücü bir diyalog’ olarak 

tanımlar ve tasarlama sürecinde tasarımcıların tanımlama, çerçeveleme, bir 

hareket yapma ve değerlendirme adımlarını kullandığını söylemektedir. 

Tasarımcılar ‘durum’la ilgili etkenleri tanımlar, problemin çerçevesini belirler, 

çözüme doğru hareket eder ve bu hareketlerini değerlendirirler. Nesne dünyası 

ve süreç dünyası Bucciarelli ve Schön’ün geliştirmiş olduğu kuramın dayandığı 

önemli kavramlardır.”  

Schön (1983) tasarlama sürecinin rasyonel problem çözme bilgisi ile 

yönlendirildiğini öne sürerek eleştirmektedir. Schön’ün önerdiği süreçte tasarımcı 

çeşitli edimler uygularken, bu edimler hakkinda düşünür ve tasarım problemleri ve 

çözümleri hakkında temsiller inşa eder. 

“Schön tasarım sürecini teknik gereklilikler tarafından yönlendirilen 

deterministik bir süreç olmak yerine, tekrar eden ‘anlamlandırma-

biçimlendirme’ olduğunu öne sürmektedir (Cumming, 2005, s. 35).”  

Daha çok betimlemeye dayanan fenomenolojik yaklaşım çerçevesinde, Schön 

tasarım görev yapılarını ve tasarımcıların deneyimlerini irdeleyerek tasarlama 

eylemini açıklamaya çalışmaktadır. Schön’ün kuramı tasarımda rasyonel problem 

çözme paradigmasını paylaşanlar tarafından tam olarak kabul görmemektedir. Bunun 

en önemli nedenlerinden biri fenomenolojik yaklaşımın rasyonel problem çözme 

paradigması gibi genel bir model oluşturma amacını taşıyor olmamasıdır. Schön 

temel düzlemde pozitivizm’in analitik yaklaşımının uygulanan pratikle örtüşmemesi 

sorununu çözümlemeyi hedeflemiştir. Tasarım ekiplerinin uygulamalarını ‘düşünerek 

eyleme’  yaklaşımı ile inceleyen Valkenburg (2000), doktora tezinde ekip tasarım 

sürecini bu yaklaşım projeksiyonunda betimleyerek analiz etmiştir. Bu çalışmada 

tasarım ekiplerinde ‘düşünerek eyleme’ paradigmasının formel modellerin ya da tarif 

edici tasarlama modellerinin oluşturulması için uygun olmadığını, bunun yerine 
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tasarım eğitimi için yöntemler geliştirilmesine daha uygun olduğu sonucuna 

varmıştır. 

Literatürde önerilen tüm modeller tasarım sürecinin yapısının karmaşıklığına işaret 

etmektedir. Tasarım süreci problem çözme etkinliği olmakla beraber sosyal, 

etkileşimli ve yoruma dayalı alt süreçlerden oluşur. Tasarlama, insanın yapayı 

yaratma süreci henüz tam olarak/yeteri kadar açıklanamamıştır. Tasarlama 

etkinliğinin nasıl yapılması gerektiğine dair geliştirilen tarif edici önermeleri ya da 

soyut süreç betimlemelerini temel alan tasarlama modelleri birçok kuramcı ve 

araştırmacı tarafından geliştirilmi ştir. Süreç modellerinin pratik tasarım uygulamaları 

ile olan bulanık ilişkisine rağmen tasarım metodolojisi tasarım sürecinin bazı 

özellikleri üzerinde ortak kabule sahiptir.  Tasarlama eylemi; 

• Bir araştırma sürecidir,  

• Bir yaratıcı süreçtir,  

• Bir ussal süreçtir,  

• Bir karar verme sürecidir (Rzevski,1980). 

Bu tezde tasarlama eyleminin ussal bir karar verme süreci olması açısından ele 

alınacaktır. 

2.2.1 Tasarlama metodolojisinde ampirik araştırmalar 

Ampirizm deneyden, gözlemden ya da deneyimden elde edilen bilgi kuramıdır. 

Tasarım metodolojisinde ise ampirik çalışmalar tasarımcıların nasıl tasarladıklarının 

merak edilmesi ile gelişmeye başlamıştır. Tasarlama metodolojisinde ampirik 

kavramı ağırlıklı olarak ampirik araştırmaları, bu bağlamda da deneysel araştırmaları 

(Visser, 2004) ifade eder. Ampirik araştırmaların temelinde iki durum arasındaki 

farkı ölçme/gözlemleme amacı bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tasarımcılar 

deneye dayalı araştırma yöntemleri kullanmışlardır. Araştırmacılar tasarımda ampirik 

çalışmalarını sıklıkla ‘Tasarımcı Düşüncesi’ (Design thinking) araştırmaları ile 

sınırlandırmaktadırlar (Visser, 2004). 

Tasarımda ampirik (Eastman 1970, Bucciarelli, 1988, Cross 2001) çalışmalarda 

çoğunluğu sosyal bilim tabanlı farklı araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. 

Valkenburg (2000) ampirik tasarım süreci araştırmalarında Marples’in (1961) geriye 

dönük retrospektif raporlama tekniğini, Darke’in (1984) yapılandırılmış görüşme ya 
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da açık uçlu görüşme yöntemlerini kullandığını belirtmektedir. Tasarımcıların 

bilişsel süreçlerinin incelenmesinde kontrollü ortamların kullanılması ve 

gözlemlenen tasarımcılardan elde edilen sözel verilerin analizi (Eastman 1970, Akın  

1979, Waldron ve Waldron 1988, Cross ve diğ. 1996) deneye dayalı ampirik 

yöntemlerin temelini oluşturmaktadır. Ampirik araştırmalarda tasarım pratiğinin 

araştırılması, kapsamlı yapılandırılmış araştırma metodolojilerinin (Hales 1987, 

Frankenberger ve Badke-Schaub 1998) ya da etnografik (Bucciarelli 1988) 

yöntemlerin kullanılmasıyla sağlanabilmiştir. Endüstride yapılan tasarım süreci 

araştırmalarında etnografik yöntemlerin istenilen sonuçlara ulaşılmasında çoğunlukla 

etkinliği düşüktür.  Bunun nedeni, karmaşık organizasyonel yapı içerisinde tasarım 

süreci gözlemlenerek elde edilen verinin tasarım sürecini oluşturan bilişsel 

davranışların saptanmasında yeterli olmamasıdır. Yoğun bir araştırma çalışması 

karşılığında elde edilen yüksek miktarda bilişsel veri ve bu verinin analizinden elde 

edilen sonuçlar araştırmacıların istenilen düzeyde çıkarımlara ulaşamamasına neden 

olmaktadır.  

Kontrollü ortamlarda gözlem yapılması ve tutanak analizi metodu tasarlama 

metodolojisinde yoğun bir ilgi görmektedir. Bu araştırma yöntemi tasarımcıların 

bilişsel davranışlarının gözlemlenmesindeki uygunluğuna dayanmaktadır. Tasarım 

metodolojisinde deneysel araştırmaların tasarım pratiğini tam olarak yansıtamayacağı 

konusunda yoğunlaşan eleştiriler olmasına karşın bilişsel süreçlerin izlenmesi için en 

uygun verinin elde edilebildiği araştırma yöntemi olarak kabul görmektedir 

(Research in Design Thinking Workshop, 1991). Deneysel araştırma kurgularında 

tasarımcılara tasarım pratiği belli düzeylerde uygulatılabilmektedir.  

Birçok araştırmacı (Akın 1995, Tang ve Leifer 1988) Eastman’ın (1970) çalışmasının 

tasarım literatüründe ‘tutanak analizi’ yöntemini kullanan temel ampirik çalışma 

olduğu fikrini paylaşmaktadırlar. Bu çalışmanın ardından Akın’ın (1979) 

tasarımcıları sesli-düşünme (Think-aloud) yöntemi ile gözlemlediği araştırma önem 

taşımaktadır. 1994 yılında Delft Üniversitesi Endüstriyel Mühendislik Tasarımı 

Bölümü tutanak analizi metodu üzerine yoğunlaşmış ve The Delft Protocols 

Workshop ismi ile düzenlenen tutanak atölye çalışması yapılmıştır. Delft atölye 

çalışmasında, tutanak analizi tasarım araştırmalarında ilk defa sistematik ve planlı 

olarak kullanılmıştır. Yirmi tasarım araştırmacısının bir tasarım ekibine ve bir 
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tasarımcıya ait tasarım süreci tutanaklarını analiz ettikleri çalışmaları “Analysing 

Design Activity” (Cross ve dig., 1996) adı ile kitap olarak basılmıştır. 

2.4 Tasarım Bilişi 

Đnsan zihninin karmaşık problemlerin çözümündeki becerilerinin kısıtlılığını 

gidermek ve desteklemek için tasarlama eyleminin benzetimlerinin, modellerinin ve 

temsillerinin oluşturulması gerekmektedir. Zaman içerisinde önemli bir kavram 

haline gelen ‘Tasarım Bilişi’ (Design cognition) terimini Eastman (2001), ‘farklı 

kuramsal ve ampirik paradigmalar kapsamında, tasarımda insan enformasyon işleme 

davranışını irdelemek’ olarak tanımlamaktadır. Diğer yandan ‘tasarım bilişi’ 

yaklaşımı tasarım davranışının araştırılması konusuna yoğunlaşırken, yaratıcı 

tasarımın ne olduğunun tanımlanmasında kullanılacak metotlar geliştirmeyi de 

içermektedir (Eastman, 2001). 

Bili şsel bilimi insanın usa vurma süreci ile ilgilenmektedir ve insan zekâsının bilişsel 

yapısını açıklamaya çalışır. Newell ve Simon’a (1972) göre insan bilişsel usa vurumu 

problem uzayı içindeki bir çözüm etkinliğidir. Simon (1979) bilişsel süreç 

kuramlarını, temel enformasyon işleme düzeyinde (örn. basit sembolleri 

karşılaştırma, bellekten çağırma vb.) ya da daha karmaşık zihinsel işlemler 

düzeyinde (örn. Problem çözme, kavrama ulaşma vb.) sınıflandırmaktadır.  

Problem çözme her zaman biliş biliminin odaklandığı başlıca konularından biri 

olmuştur. Problem çözme olgusunun ele alınmasının Gestalt yaklaşımı ile başlandığı 

söylenebilirken, 1950’lerden sonra ortaya çıkan biliş bilimi içinde gelişen 

enformasyon işleme kuramı, problem çözme araştırmalarına hâkim olmaya 

başlamıştır. Gedenryd (1998) enformasyon işleme kuramının genel anlamda, 

problem çözme kuramını disiplinler üstü düzeyde bir bilişsel bir kurama 

dönüştürdüğü söylemektedir. Bilişsel problem çözme kuramlarının tasarım etkinliği 

ile bir araya gelmesi, birçok yaklaşımın (Newell ve Simon,1972, Pahl ve Beitz, 1996, 

Rowe, 1987, Simon, 1996) tasarım sürecini bir problem çözme eylemi olarak kabul 

etmesine dayanmaktadır.  

Tasarlama etkinliğinin akılcı ve yaratıcı tarafı bilişsel bilimin ilgisini çekmektedir. 

Tasarlama süreci bilişsel açıdan örtük bir süreç olarak görülmekteydi. Bilişsel bilimi 

ile tasarımcının nasıl tasarladığının araştırılmasında atılımlar sağlanmıştır. Artan 
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sayıda tasarlama kuramı ve süreç modelleri bilişsel çözümlemelere yönelmektedir ve 

tasarım bilişi olarak adlandırılmaktadır (Cross 2001, Eastman 2001).  

Enformasyon işleme kuramı, tasarım bilişine yeni bir ivme kazandırarak önemli 

tasarım modellerinin geliştirilmesinde belirleyici olmuştur. Enformasyon işleme 

kuramı ile tasarım süreci, Problem Uzayının belli aşamalarla Çözüm Uzayı’na 

dönüştüğü enformasyon işleme davranışı olarak kabul edilebilir. Tasarlama adımları, 

bilgi ve enformasyonun yönlendirdiği bir dizi tasarım kararının alınmasıyla, bir bilgi 

düzeyinden bir diğerine geçerek ilerlemektedir. Ekip çalışmasında tasarım 

kararlarının alınması bireysel tasarlama süreci karakterine sahipken, ekip içerisinde 

ortak anlayışın oluşması ve belirli aşamaların tanımlanması farklılaşmaktadır. 

Tasarım bilişi araştırmaları tasarım ekipleri bağlamında tasarım metodolojisi, 

işbirliği, takım çalışması, bilgi yönetimi ve tasarım temsili konularını içermektedir 

(Langa ve diğ., 2002). Tasarım ekipleri uygulamalarını çalışırken bireysel tasarlama 

eyleminden farklı olarak organizma tabanlı davranış özellikleri barındırdığı dikkate 

alınmalıdır. Kunz ve diğ. (1998) bir tür organizasyon biçimi olan tasarım ekiplerinin 

belirli görevleri yerine getiren enformasyon işleme ve iletişim sistemleri olduğuna 

işaret etmektedir. 

Eastman’ın (1970) enformasyon işleme kuramını tasarım problemi çözme etkinliğini 

açıklamak için kullanmasının ardından uzun zaman geçmesine rağmen halen tasarım 

bilişi araştırmaları tasarımı bilişsel bir etkinlik olarak anlatmak konusunda yeteri 

kadar ilerleyememiştir. Birçok araştırmanın ‘bu konuda daha fazla çalışma yapılması 

gerekmektedir’ notuyla bitmesi bu yargıyı desteklemektedir. 

2.5 Tasarlama Etkinliği Olarak Ekip Çalı şması 

Tasarım literatüründe tasarım ekip araştırmaları mimarlık (Gross ve diğ., 1998) 

mühendislik (Reid ve Reed, 2005), ürün tasarımı (Redelinghuys ve Bahill, 2006), 

havacılık ve uçak bilimleri (Baird ve diğ., 2000), yazılım tasarımı (Lloyd, P., Scott, 

P., 1994) ve elektronik (Jagodzinski ve diğ., 2000) disiplinleri gibi farklı alanlarda 

yapılmaktadır. Farklı disiplinlerin ekip uygulamalarına ilgisinin ve bu konuda 

yapılan araştırmaların sayısının artmasına rağmen, tasarım ekipleri konusunda 

yapılan çalışmalar literatürde taksonomik bir düzenleme için henüz yeterli değildir. 

Farklı disiplinlerdeki bilimsel çalışmalar bilişsel tasarım terminolojisinin de 

genişlemesine ve farklılaşmasına, bağlı olarak disiplinler arası bilgi alışverişinin 
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zayıf olmasına ya da yapılamamasına neden olmaktadır. Eriş ve diğ. (1999) ürün 

geliştirme projeleri içinde yer alan küçük ölçekli ekipler üzerinde yapılan araştırma 

bulgularının birbirleriyle karşılaştırılmalarındaki zorluklara değinerek, bunların 

nedenini araştırmalar arasında ortak anlayışı sağlayacak ortak değişkenlerin 

olmamasıyla açıklamaktadırlar. Bu bağlamda, Eriş ve diğ. (1999) tasarlama 

metodolojisi literatüründe ekip çalışması konusunda karşılaştıkları değişkenleri 

irdeleyen ontolojik bir araştırma yapmışlardır ve farklı düzeylerde 124 değişkenin 

kullanıldığını saptamışlardır.  Söz konusu literatür incelemesi, tasarım sürecinde yer 

alan aktörler, eylemler, bilgi, ürün ve çevre boyutlarında sınıflandıkları değişkenler 

ile tasarım süreci kavramlarının tanımlanması açısından kapsayıcı bir çalışmadır. 

90’lı yılların ardından yoğunlaşan tasarım ekibi araştırmaları içinde Tang ve Leifer 

(1988) makalesi tasarlama metodolojisindeki en belirgin ilk tasarım ekibi çalışması 

olarak kabul edilir. Bu çalışmada iş ortamındaki davranışların araştırılması için 

önerilen ve eylemlerden ve işlevlerden oluşan bir araştırma modeli sınanmıştır.  

Tasarım ekipleri üzerine yapılan ve düzenli sayılabilecek ilk platform 1993 yılında, 

“ekip çalışması” alt teması altında Uluslararası Mühendislik Tasarımı Konferansında 

(International Conference on Engineering Design 1993, ICED’93) yer almıştır. Söz 

konusu konferansta sunulan bildirilerin çok farklı konularda ve deneysel düzeyde 

olduğu görülmektedir. Araştırmacıların o dönemde henüz bir zemini olmayan ve 

başka örnek çalışmalar içermeyen bu yeni alana kendilerine önemli gelen açılardan 

yaklaştıkları görülmektedir. Halen birçok araştırmacının ilgisini çeken ekip içi ve 

ekipler arası iletişim (Radcliffe ve Slattery 1993, Crabtree ve diğ., 1993, Harrison ve 

Minneman, 1993) ile günümüzde tasarım araştırmacılarının fazla ilgisini çekmeyen, 

laboratuar ortamında çalışma yapan tasarımcıların dokümantasyon oluşturma ve bu 

dokümantasyonun pratik uygulamalarda kullanımı hakkında metot önerisi 

(Mabogunje ve diğ., 1993) gibi konularda bildiriler sunulmuştur. Yakın geçmişte 

araştırmacıların daha çok ilgisini toplayacak olan, tasarım ekipleri içerisinde ortak 

anlayışın etkileşim yolu ile geliştirilmesini konu alan bir bildiri Linneman ve Leifer 

(1993) tarafından sunulmuştur. Ortak anlayış konusu özellikle 2000’li yıllar sonrası 

önem kazanan, ekiplerin gerçek ortamlarda yüksek stres ya da karmaşık durumlarda 

karar verme süreçlerinin anlaşılmasının istenmesiyle daha da önem kazanmıştır. 

ICED’93 Konferansı’na katılan bildiriler arasında McMahon (1993) tasarım 

sürecinin başlangıç evrelerinde alınan erken tasarım kararlarının çözüm uzayı 
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üzerindeki etkisini irdelemiştir. Söz konusu çalışma bağlamında, McMahon tasarım 

ekiplerinin tarif edici tasarım modellerinden çok farklı hareket ettiklerini belirterek 

iki tasarım ekibinin çalışmalarını tutanak analizi yöntemi ile gözlemleyerek, tasarım 

ekibinin tarif edici tasarım modellerinden farklılaştığını göstermiştir. 

ICED 93’ün ardından, 1994 yılında, çoğunlukla söz konusu konferansa da katılan 

araştırmacıların katıldıkları atölye çalışması, The Delft Protocols Workshop (1996) 

adıyla düzenlenmiştir. Bu atölye çalışması bilişsel analizler ve bireysel süreçlerle 

karşılaştırmalar içermesi açısından tasarım ekibi araştırmalarında önemli bir yer 

tutmaktadır. Atölye çalışmasında deneysel laboratuar ortamında ekip olarak ve 

bireysel tasarımcılara uygulamalar yaptırılmış ve bu uygulamalardan elde edilen 

sözel ve görsel tutanaklar tasarım kuramcılarına verilerek süreçlerin analizlerini 

yapmaları istenmiştir. Araştırmacılar bireysel ya da ekip uygulamalarını ya da her 

ikisini birden incelemek konusunda serbest bırakılmışlardır. 

Delft Atölye Çalışmasında, Goldschmidt (1996) bireysel ve ekip ile tasarım 

uygulamalarını üretkenlik parametresi üzerinden karşılaştırmıştır. Tasarım sürecini 

tasarlama davranışlarının oluşturduğu hareket (move) ve aralarındaki ilişkiyi 

gösteren bağlantılarla (links) tanımlamıştır. Hareket ve bağlantılar arası ilişkileri, 

geliştirdiği Linkography yöntemi ile göstermiştir. Linkography yöntemi,  kendisine 

bağlı/ilgili bili şsel edimlerin yoğunluğu fazla olan zihinsel eylemlerin kritik 

hareketler olarak tanımlamaktadır. Bu yöntem her ekip üyesinin bilişsel edim 

üretkenliğini karşılaştırma olanağı vermektedir. Tasarımcıların bilişsel edimlerinin 

tasarım probleminin içeriğine ne yoğunlukta bağlı olduğu ve o edimin tasarım 

kararları içindeki yoğunluğa bağlı önemini göstermektedir; dolayısıyla süreç 

içerisindeki edimlerin oluşturduğu kritik anlar tanımlanmaktadır. Ullman ve diğ. 

(1996) ise bilgisayar destekli tasarlama araçları geliştirmek için ürün enformasyon 

değerlendirmesi ve karar verme süreç modellerini test etmiştir. Ullman’ın 

çalışmasında tasarım görevinin tamamı yerine nesne-ilişkiler bağlamında ele alınarak 

tutanakların belirli bir bölümü oluşturulmuştur. Bu yaklaşım sayesinde problem 

çözmenin karmaşık yapısı içinde aynı bağlamdaki bilişsel edimler ayrıştırabilmiştir. 

Ulmann ürünün alt parçalarını ve bunların birbirleri ile olan fonksiyonel ilişkilerini 

temel alarak, bir anlamda problem sürecini parçalar üzerinden haritalandırmıştır. 

Nesneler üzerinden sürecin analizinin yapılmasına karşıt olarak, Popoviç (1996) 

tasarımcıya bağlı zihinsel eylemlerini ayrıştırma yolunu seçmiştir. Tasarımcıların 
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bireysel ifadelerini ayrı ayrı kodlayan Popoviç diğer çalışmalardan faklı bir analiz 

yöntemi kullanmıştır. Popoviç ekip tasarım sürecini tasarım davranışlarının bilişsel 

yapı özelliklerine göre analiz etmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar, ekip üyelerinin 

tanımlamış olduğu bireysel davranış dizilerinin analiz ve fikir üretme evrelerinde 

daha baskın olduğunu, ekip davranış dizilerinin ise, karar verme durumlarında daha 

baskın olduğunu göstermektedir. Radcliffe (1996) çözüm arayışının ilerlemesinin, 

tasarım fikirlerinin akışı ile tanımlayarak farklı problem konularında oluşan alt 

süreçlerin birbirleri ile eş zamanlı olarak gelişmesini gözlemlemiştir. Radcliffe, 

çalışmasının bulgularına dayanarak, tasarım fikirlerinin süreç içerisinde özel bir 

evreye atfedilemeyeceği savı ile sistematik tasarım modellerine karşı çıkmaktadır. 

Bili şsel süreç araştırmalarında, tasarımcıların sözel ifadeleri daima en temel veri 

olarak kullanılmaktadır. Tasarlama sürecini bilişsel açıdan betimlemeye çalışan 

araştırmacılar bazı durumlarda kullanılan araştırma metodolojisi üzerinde durmuşlar 

ve elde edilecek analiz farklılıklarının gerçekte ortaya konulan süreçlerin 

farklılığından değil, ama verilerin analizlerindeki farklılığa dayandığı konusu 

üzerinde durmuşlardır. (Dwarakanath and Blessing, 1996). Bu farklılıklar hem 

karşılaştırılabilir sonuçlar için bilimsel yaklaşımların geliştirilmesinin gerekliliğini 

ortaya koymaktadır, hem de, diğer yandan, elde edilebilecek bulguların çok 

yönlülüğüne işaret etmektedir. Bu bağlamda, bazı araştırmacılar tasarımcıların sözel 

verileri üzerinden zihinsel eylemlerin irdelenmesinin yanı sıra tasarlama sürecinde 

bireye bağlı olmayan diğer etkenleri de belirlemeye çalışmışlardır. Günther ve diğ. 

(1996) tasarım ekibinin bilişsel sürecini doğrudan etkileyen, tasarım eylemi genel 

çerçevesini tanımlamak amacıyla birey öncelikleri, grup öncelikleri ve dışsal 

şartların birbirleriyle ilişkili olarak anlaşılabilmesi için bir kodlama sistemi 

geliştirerek analizlerini yapmışlardır. 

Tasarım ekiplerinin bilişsel davranışları, doğrudan ilişkili olduğu, dış ve iç etkenlerin 

oluşturduğu bir çevre içerisinde oluşmaktadır. Tasarım ekibi üyelerinin mevcut 

tasarım problemi şartlarını değerlendirerek birlikte bir sonuca varmaları bir sosyal 

ortak çalışma sürecidir. Söz konusu ortaklık sürecinin boyutlarını McGregor (2002) 

Ortaklık Üçgeni (Co-operative Triangle) (Şekil 2.1) ile göstermektedir. 

Đletişim, işbirliği ve koordinasyon tasarım araştırmacıları tarafından bir bütün olarak 

irdelenmemesine rağmen, yapılan araştırmalarda ayrı ayrı, doğrudan ya da dolaylı 

olarak odak noktası olmaktadırlar. Bunun ötesinde önemli odak konuları olmalarına 
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karşın, tasarım ekipleri araştırmaları bu üçgenin konuları içinde kalmamaktadır. Ekip 

tasarım sürecini bir işbirliği süreci olarak açıklamak, tasarımcıların birbirleri ile 

kurdukları ilişkilerin yapısını belirmektedir. Son dönemde tasarımcıların nasıl 

tasarladıkları öğrenme süreci ile açıklanmaya çalışılmaktadır.  Leifer ve Mabogunje 

(1998) bir ürün tasarlanırken geçirilen süreci Ürün Tabanlı Öğrenme (PBL) olarak 

tanımlamaktadırlar. En iyi öğrenmenin bir nesneyi ya da olguyu yaratırken 

gerçekleştiği kabulünden yola çıkan bu yaklaşım, aynı zamanda tasarlamanın da bir 

öğrenme süreci olduğunu kabul etmektedir. Tasarım ekibi üyeleri birbirlerini 

tetikleyen bilişsel edimler ile tasarım problemini ve çevresini 

çözümlemektedirler/öğrenmektedirler. Tasarım ekiplerindeki tasarım karar anlarına, 

her birinin bilişsel ediminin bir diğerininkinin nedenini oluşturması ile varılmaktadır 

(Ensici, 2002). 

 
Şekil 2.1: Đş-birliği üçgeni, (McGregor’dan, (2002) adapte edilmiştir). 

Tasarım ekipleri üzerine mikro düzeyde süreç araştırmaları, deneye dayalı kuramsal 

düzlemde yapılmakla birlikte doğrudan tasarım pratiği içerisinde de yapılmaktadır.  

Frankenberger ve Badke-Schaub (1998) tasarım süreci üzerindeki tüm içsel ve dışsal 

olarak kabul ettikleri etkenlerin sürece dayalı yapısal mekanizmalarını tanımlayarak, 

tasarlama davranışlarının verimliliğini değerlendirmişlerdir. Yazarlar tasarlama 

davranışları arasındaki geçişlerin yarattığı bu mekanizmaların belirlenmesinin 

tasarım pratiği ve eğitimi için belirli önlemlerin alınmasında gerekli olduğunu 

savunmaktadırlar. Bu noktada tasarım ekiplerinin grup olmalarına bağlı 
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mekanizmalar, diğer deyişle grup dinamikleri dikkate alınması gereken bir konu 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

2.5.1 Tasarım ekiplerinde grup dinamikleri 

Tasarım ekiplerinin tasarlama süreçleri sosyolojik, psikolojik, organizasyonel 

koşullar ve teknolojik araçlar tarafından etkilenen karmaşık, belirsizlikler içeren ve 

planlanması güç bir süreçtir. Frankenberger ve Badke-Schaub (1998) tasarım 

literatüründe ilk kez ekip çalışmasının çevresel faktörlerle birlikte kapsamlı bir süreç 

betimlemesi yapmışlardır. Araştırmalarında tasarım sürecini bireysel öncelikler, grup 

öncelikleri, dışsal etkenler ve görev etkenleri ile etkileşim içerisinde olan bir süreç 

modeli üzerine yapılandırmışlardır.  

Endüstriyel bir organizasyon içinde oluşan bir tür grup olan tasarım ekiplerinin 

çalışmaları organizasyonel faktörlerin ve tasarım görevine bağlı faktörlerin etkisi ile 

yönlenmektedir. Grup çalışmasının iç dinamiklerinin incelenmesi için tasarım 

sürecinin sosyal süreç yönünü dikkate almak gerekmektedir. Bir iç dinamik olarak 

sosyolojik mekanizmalar, ekip tasarlama etkinliğine yön veren temel 

bileşenlerdendir. Tasarlama sürecinde oluşan sosyal etkileşim işbirliğinin kalitesini 

belirlemektedir (Bucciarelli, 1994). Cross ve Cross (1995) ekip tasarlama sürecinde 

ortaya çıkan sosyal durumları tanımlarken, bu durumların doğrudan teknik ve bilişsel 

süreç ile bağlantılı olduğunu belirtmektedirler. Cross ve Cross ekip tasarım sürecinde 

oluşan altı durumu gözlemleyerek tasarım eylemini sosyal süreç yönünü 

irdelemişlerdir.  Söz konusu altı durum şunlardır: 

• Ekip içinde roller ve ilişkiler, 

• Tasarım sürecini planlamak ve plana uygun eylemler  

• Enformasyon edinme ve paylaşma  

• Tasarım problemini analiz ve anlama  

• Tasarım kavramlarını geliştirme ve uygulama  

• Anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve sakınılması  

Cross ve Cross analizlerinde problem çözme davranışlarının nasıl birer sosyal süreç 

halinde olduğunu ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu süreç daima düz bir doğrultuda 

ilerlememektedir. Ekip tasarım çalışmalarında birçok durumda fikir ayrılıklarının ve 
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anlaşmazlıkların ortaya çıkarak tırmandığı ve ardından tartışmalar oluştuğu 

belirtilmektedir (D’Astous ve diğ., 2004).  Bu nedenle ulaşılan tasarım çözümleri 

sadece katışıksız teknik problem çözüm kriterlerine dayanmayabilmektedir. Tasarım 

eylemleri karmaşık sosyal düzenlerde kişilerin ve grupların etkileşim ve iletişimlerini 

içermektedir. Sosyal süreç etkilerini tasarlanan ürün sonuçlarından ayırmak olanaklı 

değildir.  Bucciarelli (1984) tasarım görevinin teknik tarafı ile sosyal tarafı arasındaki 

dengenin varlığından ve öneminden bahsederken, ortak amaç doğrultusunda fikir 

birliği oluşturmaları amacıyla bir araya getirilen tasarım ekibi üyelerinin fikir 

yaratma, alternatiflerin değerlendirilmesi, maliyet vb. konuların ekip çalışmasının 

sosyal tarafının içinden geçmesi gerektiğini belirtmektedir. Ekip sosyal süreçleri ve 

ekip üyelerinin arasındaki görüşmelerin stratejik yapıları tasarlama uygulamasını 

biçimlendirmektedir  (Brereton ve diğ., 1996). 

Ekip tasarlama etkinliği, tasarımcıların birlikte tasarım çözümü üretmeleri için 

birbirlerine bilgi aktararak ortak anlayış geliştirmelerine dayanan sosyal bir işbirliği 

süreci olarak oluşmaktadır. Bu tanım tasarım çıktısının tasarlanma sürecindeki 

belirgin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Tasarlama sürecinde tasarımcıların 

bilişsel davranışlarının doğrudan sosyal süreçlerle ilintili olmasından dolayı, 

tasarlama sürecinde alınan kararlar her zaman tasarım prensiplerinin kullanılması ya 

da tasarlama adımlarının sistemli olarak uygulanması yönünde alınmamaktadır. 

Kararlar sosyal dinamiklerin motive ettiği etkileşimlerin ve tartışmaların sonucunda 

da alınabilmektedir. Bu nedenle tasarım kararları bili şsel süreçlerinin 

betimlenmesinde grup dinamiklerin ve mekanizmaların etkisine ait verinin de 

toplandığı ve analiz edildiği araştırma yöntemleri kullanılmalıdır.  

2.5.2 Tasarım sürecinde iletişim 

Đletişim, sosyal bir etkinlik olarak tasarım ekipleri tasarlama sürecinin önemli bir 

bileşenidir. Tasarlama metodolojisinde tasarım ekipleri bağlamında iletişim ve 

etkileşim konuları birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Grup çalışmasının 

omurgasını oluşturan tasarım bilgisinin iletilmesi ve kullanımı tasarım ekiplerinin 

davranışlarının betimlenmesinde kullanılmaktadır. Tasarım uygulamalarında ekip içi 

iletişimin sosyal yönü kadar bireylerin kullandıkları yöntemler ve araçlar da 

değişmektedir. Carrisoza ve Seppard (2000) tasarım ekiplerinde iletişimin rolünü ve 

iletişim sırasında tasarımcıların bilgi alırken ve gönderirken bireysel tercihlerini ve 
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yöntemlerini irdelemişlerdir. Araştırmalarından elde ettikleri bulgular, tasarımcıların 

tasarım sürecinin ortalama % 21,1’ini çizim, el hareketleri, bir nesneyi kullanmak ya 

da bir nesneye referans vermek gibi görsel iletişim biçimlerini kullandıklarını 

göstermektedir. Tasarım sürecinde sözel, görsel, elektronik ve model gibi birçok 

farklı biçemde enformasyon alışverişi yapılmaktadır.  

Đletişimin tasarım ekiplerinde işbirliğini destekleyen ve oluşturan asıl durum olduğu 

kabul edilmektedir (Dong, 2005). Ekip çalışmasının verimi doğrudan iletişimin 

etkinliğine bağlıdır. Bazı araştırmacılar tasarım ekiplerinin bilişsel sürecini ekibin 

iletişim eylemlerini analiz ederek incelemişlerdir (Stempfle ve Badke-Schaub, 2002). 

Stemple ve Badke-Schaub (2002) tasarımcıların düşünce süreçlerine dayanarak ekip 

içi iletişimin analizini yapmışlardır. Tasarım iletişiminde kullanılan her sözel verinin 

analizini yaparak tasarlama eylemlerini kategorilerine göre sınıflandırmışlardır. Bu 

çalışmada diğerlerinden farklı olarak, bilişsel açıdan ve daha mikro düzeyde tasarım 

eylemini irdelemişlerdir. 

Tasarım literatüründe iletişim süreçlerinin farklı yönlerden araştırılmasının yanı sıra 

tasarımcıların iletişim davranışları başka tasarım konularının açıklanmasında da 

kullanılmıştır. Simoff ve Maher (2000) sanal bir ortamda bulunan tasarım ekibi 

üyelerinin tasarlama süreçlerini beraber ve bireysel durumlarda gözlemleyerek, 

iletişim davranışlarını işbirliğine katılımlarını betimlemek amacıyla kullanılma 

olasılığını irdelemişlerdir. Elde ettikleri bulguların projelerde işbirliği verimini 

artıracağı sonucuna varmışlardır. Trousse and Christiaans (1996) problem çözme 

eylemi olarak ekip tasarım sürecinin bir tartışma süreci, dolayısıyla bir iletişim süreci 

olduğunu ileri sürerek semiyo-dilbilimsel ve tartışma tabanlı analiz yaklaşımına 

dayalı bir çözümleme yapmışlardır. Bu çalışmada da olduğu gibi, tasarım 

araştırmalarında ekipler söz konusu olduğunda iletişimin sosyal bir olgu olarak ele 

alınması eğilimi vardır. Tasarımda etkin iletişim sadece sosyolojik bağlamda değil, 

aynı zamanda doğrudan işbirliği ve koordinasyon kavramları ile de ilgilidir ve 

tasarım iletişiminin etkin olması tasarımcıların enformasyon paylaşımında, tasarım 

görevlerinin koordinasyonunda ve karar verme durumlarında kritik öneme sahiptir 

(Chiu, 2002).  

Yukarıda bahsedilen çalışmalar iletişim konusunu tasarım ekiplerinin içsel süreçleri 

açısından ele alan araştırmalardır. Özellikle uzaktan işbirliği durumları için iletişim 

destek sistemleri ve araçlarını geliştirmek için tasarım ekiplerinin davranışları 
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kuramcıların çözümlemeye çalıştığı bir olgudur. Diğer yandan tasarımcıların ve 

tasarım ekiplerinin iletişim içerisinde olabileceği potansiyel kişiler çok farklı 

olabilmektedir; bu kişiler tamamen tasarım ekibinin bulunduğu organizasyonun 

dışından olan kişiler (müşteri, proje sahibi, tedarikçi, teknik uzmanlar, diğer 

tasarımcılar) ya da organizasyon içinden kişiler (üretim sorumluları, teknisyenler, 

yöneticiler) olabilmektedir (Perry and Sanderson, 1998). Organizasyon dışındaki 

kişilerle olan iletişimi daha çok biçim ve yöntemler açısından ele alınırken, 

organizasyon içi kişilerle ve ekip içi tasarımcılarla olan iletişim bilişsel düzeyde 

önem kazanmaktadır. Bunun nedeni tasarımcıların ekip dışı iletişimlerinin daha çok 

enformasyon değişimi biçiminde olurken, bu durumun ekip içerisinde ortak anlayışın 

geliştirilmesi sürecinde enformasyon işleme biçimini almasıdır. Đletişim, işbirliğini 

yaratmanın ve böylece ortak usa vurma sürecinin verimini etkilemektedir. 

2.5.3 Tasarım sürecinde işbirli ği 

Tasarım projesinin paydaşları farklı düzeylerde bilgiye, deneyime, uzmanlığa ve 

anlayışa sahip olarak sürece dâhil olurlar. Sahip olunan farklılıklar kişilerin 

eğitimleri, deneyimleri, geçmişleri ve çevre gibi birçok etkene bağlı olarak 

oluşmaktadır ve çoğu zaman da bu farklılıklar belirsizdir. Tasarımcıların ve diğer 

tasarım projesi paydaşlarının proje içerisindeki motivasyonları ve motivasyonlarının 

proje süreci üzerindeki olası etkilerini tanımlamak için işbirliği durumları önem 

kazanmaktadır (Cumming, 2005). Carpenter, (2003) ‘tasarımda işbirliğinin problem 

hakkında paylaşılan ortak bir algılayışın geliştirildi ği, koordine edilmiş senkronize 

bir etkinliğin sonucu’ olduğunu belirtmektedir. Koordine edilmiş bir planlama 

kapsamında ekip üyesi tasarımcılar tasarım probleminin farklı bölümlerini 

üstlenebilirler ya da tasarım görevi hiyerarşik olarak bölümlendirilir ve paralel 

düzlemde gerçekleştirilir.   

Koordinasyon ve işbirliği terimlerinin tasarım araştırmalarında kimi zaman aynı 

anlamı işaret ederek birbirleri yerine kullanıldığı olmuştur (Bond ve Ricci, 1992, 

Crabtree ve diğ. 1993). Cumming (2005) koordinasyon biliminin, mevcut süreç 

yönetim kuramlarını ve tekniklerini kapsama yönünde gelişen, karmaşık işbirliği 

durumlarını açıklayamaya ve yönetmeye yardımcı olması için geliştirilen yeni bir 

disiplin olduğunun altını çizmektedir. Buna bağlı olarak tasarım literatüründe 
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işbirliği kavramı daha çok tasarımcıların birlikte üretimlerine işaret ederken, 

koordinasyonun ise söz konusu işbirliğinin yönetimi ile ilgili olduğu görülmektedir.   

Maher ve diğ. (1998) tasarım işbirliğini üç durum olarak sınıflandırmışlardır;  

1. Karşılıklı i şbirliği durumunda paydaşlar diğerleri ile çalışarak 

meşguldürler.  

2. Bireysel işbirliği durumunda paydaşlar problemin ayrı bölümleri üzerinde 

çalışırlar, birbirlerinden tavsiye almak için ara sıra görüşürler. 

3. Diktatör işbirliğinde durumunda paydaşlar kimin görev lideri olduğuna 

karar verirler ve seçilen kişi proje sürecine liderlik eder. 

Maher’in sınıflandırması firma içi tasarım etkinliklerini genel şekilde açıklamasının 

yanı sıra, tasarım projelerinin çalışma yapılarının temel biçimlerinin soyut 

tanımlarını yapmaktadır.  

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, ekiplerin tasarlama süreci sosyal bir süreçtir ve 

sürecin tüm parametreleri sosyal dinamiklerle ilintilidir. Brereton (1996) ancak ekip 

üyelerinin üzerlerine aldıkları rollerde dengeli olmaları ve müzakerelerini iyi kontrol 

etmeleri ile işbirliği süreçlerinin başarılı olarak değerlendirilebileceğini 

söylemektedir. Adelson (1999) ise bunu biraz daha ileriye taşıyarak, tasarımda 

işbirliğini doğrudan ekip üyeleri arasında oluşan tartışmalar üzerinden irdelemiştir. 

Tartışmanın işbirliği sürecine katkısını belirlemek ve artırmak için bir müzakere 

metodu geliştirmiştir. NegotiationLens adını verdiği yöntem ile anlaşmazlıkları daha 

çabuk gidermeyi hedeflemiştir. Bunun sonucu olarak işbirliği kalitesinin artması 

hedeflenmiştir. Bu çalışmaların bulguları, bilişsel tasarım süreci analizi yapılırken 

davranış örüntülerinin tanımlanması açısından önem taşımaktadır. Bir bilişsel 

davranış silsilesinin nedeni genele yayılmayan bir tartışmanın sonucu olabilir ya da 

sürekli oluşan sosyal çatışmalar süreç içerisinde belirlenerek olumsuz etkileri 

çözümlenebilir. Brereton ve diğ. (1996) bu etkilerin öneminden yola çıkarak ekip içi 

işbirliği sırasında ekip üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde oluşan 

stratejilerin ve davranışlarının tasarım sürecine olan etkisini araştırmışlardır. Tasarım 

süreçlerinde meydana gelen tartışmaların rasyonel problem çözme sürecini bozuma 

uğratması, bu tartışmaların irdelenmesi ve kontrol edilmesi konusunu tasarım 

metodolojisi ilgi alanının içine sokmaktadır. 
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Đşbirliği, tasarım ekipleri uygulamalarındaki önemine ve çok yönlülüğüne paralel 

olarak tasarım metodolojisi alanında farklı bağlamlarda çalışılmıştır. Bazı 

araştırmacılar (Link ve diğ. 2001) tasarım ekipleri içerisindeki güven kavramını 

araştırırken diğer araştırmacılar tasarlama sürecindeki işbirliğini çok disiplinlilik 

yönünden irdelemişlerdir (Kalay, 2001). Bilgisayar Destekli Ortak Çalışma 

(Computer Supported Collaborative Work, CSCW) konusu farklı yönleri ile tasarım 

literatüründeki temel çalışma alanlarından biri olmuştur (Bayazıt 1994, Kvan, 2000). 

Teknolojik gelişmelerin artmasına paralel olarak tasarım sürecinde gerekli olan 

uzmanlık alanlarının öneminin artması birbirlerinden uzak disiplinlerdeki kişilerin 

işbirliği üzerindeki merakını da artırmıştır. Zhang ve Candy (2006) sanat ve teknoloji 

alanındaki kişilerin ili şkilerini incelemişlerdir. Görüldüğü gibi tasarımda işbirliği 

konusu birçok yönden araştırma girişimleri süregelmektedir. Đşbirliğinin 

geliştirilmesi için yeni araçların ve yöntemlerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. 

Diğer yandan tasarımcıların işbirliğini destekleyecek olan sistemlerin 

geliştirilmesinde onların zihinsel eylemlerinin ve sonuç ürüne ulaşma süreçlerinin 

anlaşılması gerekmektedir. 

Bu araştırma kapsamında işbirliği, iletişim ve grup dinamikleri konuları doğrudan 

tezle ilgili olmamasına rağmen, tasarım ekiplerinin tasarlama süreçlerini konu alan 

bir analiz çalışması olarak, bu konuların dikkate alınması gerektiği bilinmektedir. 

Tasarlama sürecinde ortaya çıkan bilişsel edim örüntülerinin yapılarını, dâhil 

oldukları kalıpları ve iç dinamiklerini belirlemek için, ekip çalışmasına dair işbirliği, 

iletişim ve grup dinamikleri konuları önem taşımaktadır. 
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3. TASARIM EK ĐPLERĐNDE KARAR VERME B ĐLĐŞSEL SÜRECĐ 

Tasarım ekiplerinin, tasarım problemi çözüm sürecinde ortak anlayışa ve ortak 

sonuca varması için belirli adımları geçmeleri gerekmektedir. Tasarım problemi 

çözümünün geliştirilmesi için gerekli adımları, ekip üyelerinin birlikte aldığı tasarım 

kararları oluşturmaktadır. Tasarım kararları farklı düzeylerde oluşabilmektedir ve 

kararlar birbirlerini tetikleyerek yeni kararların alınmasına neden olabilmektedir. 

Karar alma sürecinde tasarım ekibinde yer alan tasarımcılar fikirlerini dışsallaştırarak 

birbirleri ile paylaşırlar.  

Karmaşık tasarım problemi çözümlerinde problem ve süreç üzerinde ekip üyelerinin 

koordinasyon içinde çalışmaları gerekmektedir. Tasarım sürecinin karmaşık yapısı 

hakkında fikir edinilebilmek için mikro incelemeler yapılmalıdır. ‘Mikro düzey’ ile 

kastedilen tasarımcıların tüm bilişsel edimlerinin ayrı ayrı analiz edilmesidir. 

Tasarım ekibindeki tasarımcıların davranışları bilişsel sürecin akışını ve dolayısıyla 

yapısını oluşturmaktadır.  Enformasyon işleyici olarak tasarımcıların ekip çalışması 

biçiminde ortaya koydukları bilişsel edimlerin oluşturdukları yapısal özelliklerini 

belirlemek için tasarım kararlarına giden adımlar, nedenleri ve bileşenleri önemli 

göstergelerdir. Tasarım ekipleri bireysel tasarım eylemlerinden farklı olarak, karar 

vermek için iletişim, etkileşim, paylaşma, ortak anlayış oluşturma süreçlerinden 

geçerler. Bu araştırmada tasarlama eylemi içerisinde bilişsel edimlerin izleri 

kullanılarak onların oluşturdukları örüntülerle tasarım probleminin çözümünü 

betimleyecek genelleştirilmelere gidilmesi hedeflenmektedir. 

3.1 Karar Verme Kuramları 

Karar verme, bilişsel davranış süreçleri arasında kritik önem taşımaktadır. Simon 

(1992) insanlık adına ulusal düzeyde, organizasyonel düzeyde ve kişisel yaşam 

düzeyinde ilgi gereken problemlerin titizlikle tanımlanarak, problem üzerinde 

çalışmanın etkin olarak yürütülmesinin sağlanmasından daha önemli bir konu 

olmadığını belirtecek kadar keskin bir saptama yapmaktadır. Son 50 yılda psikoloji, 

ekonomi, operasyonel araştırma, politika bilimleri, yapay zekâ ve bilişsel bilimlerde, 
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problem çözme ve karar verme’yi anlamaya yönelik önemli araştırma sonuçları elde 

edilmiştir (Simon, 1992). Klasik ekonomi kuramlarında karar verme pazardaki 

alıcılar ve satıcılar arasındaki ilişkiye odaklanırken, davranış bilimlerinde karar 

verme alternatifler arasından seçme süreci olarak tanımlanmaktadır (Janis ve Mann, 

1977). Bilişsel psikoloji perspektifinde karar verme seçenek alternatiflerinden bir 

dizi eylem dizgisi ile seçme işlemi olarak kabul görmektedir. Ekonomi, 

organizasyonel araştırma ve yönetim gibi disiplinlerde en yüksek faydayı sağlayacak 

eylem dizisini seçme yaklaşımı öne çıkarmaktadır. Bu yaklaşımda, tüm geçerli 

alternatiflerin beklenen fayda ve maliyet sonuçlarının karar verici tarafından 

değerlendirildiği kabul edilmektedir. Simon (1977) bu durumun nadiren insanlar 

tarafından uygulandığının altını çizmektedir. 

Kararları ve karar süreçlerini irdeleyen ve onları kuramsal zemine oturtmayı 

amaçlayan kuramlar özel karar modellerinin (Azuma ve diğ., 2006) dışında normatif, 

betimleyici ya da doğalcı (naturalistic) yaklaşımları temel alabilmektedir. Genel 

olarak tüm alanlarda iki yaklaşım baskındır; Normatif Karar Kuramları rasyonel 

yaklaşım prensiplerini esas almaktadır. Betimleyici Karar Kuramları ise karar 

süreçlerini nasıl meydana geldiğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Normatif karar 

kuramları kararların nasıl alınacağını, betimsel karar kuramları ise kararların nasıl 

alındığını irdelemektedir. Bunun dışında henüz göreceli olarak yeni sayılabilecek 

olan 1990’lı yıllarda ortaya çıkan Doğalcı Karar Verme (Naturalistic Decision 

Theory) yaklaşımı hem normatif, hem de betimsel karar kuramlarının gerçek 

görevlerdeki karar süreçlerini çözümlemede yeterli olmadığının altını çizerek, gerçek 

zamanlama koşullarında, dinamik görev ortamlarında alınan kararları (Klein ve diğ, 

1993a) incelemek için yeni bir paradigma yaratmıştır. Doğalcı karar kuramı bir 

seçme davranışı araştırmasından daha çok bir eylem süreci araştırmasıdır.  

3.1.1 Normatif karar kuramları 

Normatif karar verme kuramları etkili ve en doğru kararın alınması için gerekli 

süreci ve yöntemleri kurgulamaya çalışmakta ve karar vericilerin kararları nasıl 

almaları gerektiğini kurallı bir yapı ile açıklamayı amaçlamaktadır. Bu süreçler pratik 

uygulamalarda her zaman iyi ve etkin sonuçlar vermemektedir. Normatif karar 

kuramları temel olarak rasyonel karar verme prensiplerini kullanmaktadır. Simon 

(1992) normatif karar kuramlarının merkezinde birçok çağdaş ekonomik, istatiksel 
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ve operasyonel araştırmada da kullanılan matematiksel seçme modeli olan Öznel 

Beklenen Yarar Kuram’nın bulunduğunu belirtmektedir.  

Karar kuramcıları arasında nasıl yapılmalı, diğer deyişle kararlar nasıl alınmalı 

sorusu farklı şekillerde değerlendirilmesinin yanı sıra, rasyonel karar verme 

prensiplerini referans aldığının ortak kabulü söz konusudur (Hansson, 2004). 

Normatif ya da rasyonel karar kuramları karar vericinin ihtiyaç duyduğu tüm bilgiye 

sahip olduğunu, tüm olası alternatifleri dikkate aldığını ve ortaya çıkabilecek tüm 

sonuçlar hakkında fikir sahibi olduğunu kabul etmektedir. Normatif kuramlar 

belirsizlik ve yetersiz bilginin söz konusu olduğu koşullarda nasıl karar alınması 

gerektiği sorularının cevaplarına yoğunlaşmaktadır. Ayrıca bireysel düzeyde alınan 

kararların zaman içinde kontrolü ve koordinasyonu konusunda yaklaşımları ile bir 

grup karar vericinin organizasyonel dinamikler çerçevesinde oluşan karar izleklerini 

de irdelemektedir. 

Tasarımda karmaşık problemlerin çözümünde karar destek sistemlerinin ve 

yöntemlerinin kullanımı giderek önem kazanmaktadır. Tasarımcılar daha çok tasarım 

görevinin parametrelerindeki farklılıklara bağlı olarak karar verme süreçlerini 

kolaylaştırmayı amaçlamaktadırlar. Tasarımcıların sahip olduğu uzman karar verme 

becerisini sistemlere aktararak bu aşamadaki zorlukları gidermek gerekmektedir. 

Buna rağmen, halen uzman sistemleri ya da etkin normatif karar modellerini 

oluşturmak için tasarımcıların nasıl karar aldıkları ve tasarım kararlarının yapısı 

betimlenmelidir. 

3.1.2 Betimsel karar kuramları 

Normatif ve betimsel kuramlar birçok bilimsel paradigmada olduğu gibi, karar 

kuramlarında da tamamlayıcıdır. Betimsel karar modelleri, nasıl karar alınacağını 

söyleyen rasyonel karar modellerini önermek yerine, karar vericileri gözlemleyerek 

karar alma davranışlarını çözümlemektedir.  Bilim adamları nasıl olması gerektiğinin 

açıklanması prensibine dayanan kuramlarının ‘gerçek’ karar problemleri şartlarında 

sonuca ulaşmak için kimi zaman yetersiz olduğunu, kimi zaman tamamıyla uygun 

olmadığını belirlediklerinde ‘gerçekte’ nasıl yapıldığını anlamaya çalışmışlardır. 

Beach ve Liptshitz (1993) yaptıkları birçok araştırmaya dayanarak, karar sürecinin 

önceden belirlenmiş/belirli alternatif eylemler arasından seçme yerine, genellikle 

eylemleri ve hedefleri tanımlama ve netleştirme olduğunu ifade etmektedirler. Karar 
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verme sürecinin içerisinde karar konusunu tanımlama da yer almaktadır. Simon’un 

(1955) karar vericilerin kararlarda optimizasyondan daha çok ‘tatmin edici’ olmasını 

tercih ettiklerini önerdiği model, betimsel karar kuramları literatürü için en önemli ve 

temel aksiyomu olarak yer almaktadır. Simon Tatmin Edici karar aksiyomunu ortaya 

attıktan sonra insanın bilişsel sınırlarını tanımlayan ‘Sınırlanmış Akılcılık’ kavramını 

geliştirmiştir (Dillon, 1998). Simon’ın bu kavramı, karar vericilerin çoğu durumda 

kararların en iyi karar olarak alamadıkları tespitine dayanmaktadır. Karar verme 

literatüründe Kahneman ve Tvesrky’nin (1979) geliştirdikleri ve Beklenen Fayda 

kuramının eleştirisi niteliğinde olan ‘Beklenti Kuramı’ karar vericilerin kazançlarına 

ve kayıplarına farklı değerler verdikleri ve kararlarını bilinen kayıplardan daha çok, 

bilinen kazançlara göre şekillendirdiği prensibine dayanmaktadır. 

Karar kuramları literatüründe normatif ve betimsel kuramlar arasında faklılıklar kimi 

zaman bulanıklaşmaktadır. Betimsel karar modeli ortaya konulduktan sonra tarif 

edici karar modeli ya da normatif karar modeli olarak kabul edilmekte ve de 

önerilmektedir. Bu amaçla geliştirilen betimsel karar modelleri zamanla normatif 

karar modellerine dönüşmeleriyle gerekli işlevi yerine getirmemektedirler. Dillon 

(1998) ise betimsel karar metotları ile normatif metotlar arasındaki farkın açıldığını, 

bunun ise karar vericilerin daha fazla normatif karar metotları kullanmaları ya da 

normatif metotların insan kapasitesine ve davranışlarına uygun olarak daha fazla 

‘insanileştirilerek’ kapatılabileceğini söylemektedir. Yine de tasarımın dinamik ve 

karmaşık yapısı sistemli karar modellerinin kullanılmasına olanak vermemektedir. 

Bu nedenle tasarımcıların usa vurma süreçlerini açıklayarak bu süreçlerin 

desteklenmesi için sistemler geliştirilmelidir.  

3.1.3 Doğalcı karar verme 

Normatif karar kuramlarının pratik uygulamalarda kullanışlı olmamasından dolayı 

karar vericiler tarafından tercih edilmemesi, betimsel karar modellerinin ise karmaşık 

problem durumlarını açıklamakta yeterli olmaması karar metotlarının gerçek 

durumlarla uyumlu olmamasına yol açmaktadır. Bu nedenle karar vericiler 

karşılaştıkları karara ait zorluklar ile baş etmede kolaylık sağlayamamaktadırlar. 

Normatif ve Betimsel yaklaşımların içerikleri yeni arayışlara neden olmuştur. 

Yüksek stres, kısıtlı zaman ve karmaşık problemler gibi durumlarda alınan kararları 

araştırmayı  amaçlayan Doğalcı karar Verme yaklaşımı, 1989 yılında Ohio 



39 

 

eyaletinde düzenlenen Uluslarası Doğalcı Karar Verme Konferansı (Klein ve diğ., 

1993a) ile başlamaktadır. Doğalcı Karar Verme kuramı, uzmanların gerçek 

koşullarda, genellikle laboratuar ya da kontrollü ortamlarda göz ardı edilen stres, 

zaman baskısı, dinamik koşullar, bulanık enformasyon ve kötü-tanımlanmış 

hedeflerle yerine getirilen görevlerdeki karar davranışlarını anlatan ‘betimsel’ bir 

metodolojidir. Doğalcı Karar Verme kuramında bilgi karar vericilerin eylemleri ve 

olan olayların gözlemlenlesiyle elde edilir (Azuma ve diğ., 2006).  

Doğalcı Karar Verme Kuramı’nın temel prensibi dinamik görev koşullarının 

kararlara olan etkisinin ölçülmesidir. Özellikle çok kısıtlı zaman dilimlerinde aşırı 

riskli kararlar insanların bilişsel işlem becerilerinde üst düzeyde belirleyici 

olmaktadır. Karar Verme’de doğalcılık anlayışı bulanık bir durumdaki değerlendirme 

sürecinin betimlenmesi anlayışına dayanmaktadır (Azuma ve diğ., 2006). Bu 

yaklaşımda karar vericiler açısından bilgi ve eylemin ayrılmaz olarak birbirleri ile 

bağlı olduğu kabul edilmektedir. Karar vericiler durumlar değiştikçe sahip oldukları 

bilgiye göre karar vermeye devam ederler. Diğer yandan, belli bir düzeyden sonra 

bilginin görevin yerine getirilmesinde yarar sağlamadığı düşünülmektedir. Doğalcı 

karar verme kuramlarında kullanılan karar modelleri bazı ortak temel prensipleri göz 

önünde bulundurmaktadırlar (Url-1):  

• Kişiler daima akılcı değildirler ama yetkindirler. 

• Durum-eylem ilintili karar kurallarını alternatif seçmek yerine kullanırlar. 

• Bağlamdan-bağımsız biçimsel modelleme yerine, bağlama-sınırlı biçimsel 

olmayan modelleme kullanırlar 

• Çıktı tahmini yerine, süreç yönlendirme kullanırlar. 

• Deneyim tabanlı tarifler yapılır. 

Doğalcı karar verme kuramı sürecini ortaya atan araştırmacılardan Klein ve diğ.’nin 

(1993b) önermiş olduğu Recognition Primed Decision-Making (RPD) modeli, karar 

vericilerin deneyimlerini durum değerlendirmesinde nasıl kullandıklarını ve eylem 

yönelimine nasıl karar verdiklerini betimlemeye çalışmaktadır. RPD belirsiz hedef 

tanımları, uzmanlık düzeyi, zaman gibi  sınırlamalar etkisinde teşhis, durumunu 

anlama, sürekli değerlendirme ve zihinsel benzetim aşamalarından oluşmaktadır 

(Zsambok ve diğ., 1992). Tasarım uygulamalarında tasarım kararları, genellikle 
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yüksek stres ya da zaman sınırlaması altında alınmasa da, bulanık ya da yetersiz bilgi 

ile alınmaktadır. Böyle durumların sıkça karşılaşıldığı tasarım sürecinde 

tasarımcıların karar alırken bilgilerini ve önceki deneyimlerini nasıl kullandıklarını 

anlayabilmek için doğalcılık yaklaşımı önemli yararlar sağlayacaktır. 

3.2 Bilişsel Bir Etkinlik Olarak Tasarım Kararları 

Tasarımcılar tasarlarken sürekli olarak mevcut amaçları, kısıtlamaları ve çözümleri 

değerlendirerek karar vermek durumundadırlar. Tasarım süreci klasik enformasyon 

işleme kuramı çerçevesinde, problem uzayı kapsamındaki çözüm uzayının içinde 

bulunan çözüm alternatifleri arasından seçim yapılması işlemine dayanan problem 

çözme eylemi olarak kabul görmektedir. Tasarımda karar verme sınırlı bilgi ile 

düşünme, yargılama, değerlendirme sonuç çıkarma bilişsel davranışlarını 

içermektedir. Tasarımcılar karmaşık tasarım problemlerinin çözümünde hatalar 

yapabilmekte ya da daha etkin çözümlere ulaşamayabilmektedirler. Bu durum 

tasarım kararlarının kalitesini etkilemektedir. Kararlardaki kalite düzeyinin 

artırılması ve tasarlama sürecinin iyileştirilmesi için insan karar verme davranışının 

veriminin artırılması yönünde çalışmak gerekmektedir. Tasarım problemlerinin 

bilişsel zorluğu ya da bilişsel ederi (Cognitive cost) (Visser, 2004) problemi çözmek 

için gerekli olan işlem yapma gücü ile tanımlanabilir. Kişilerin karar verme 

süreçlerini enformasyon-işleme sistemleri olarak kabul eden Rasyonel Problem 

Çözme kuramı (Newell ve Simon, 1972) tasarlama metodolojisinde öne çıkmaktadır. 

3.2.1 Enformasyon işleme yaklaşımı olarak problem çözme  

Đnsan bilişini enformasyon işleme olarak modelleme Đkinci Dünya Savaşı sonlarında 

elektronik tabanlı sayısal bilgisayarların ortaya çıkışı ile başlamıştır (Simon, 1979). 

Simon (1979) insan bilişsel süreçlerinin nöral düzeyde, temel bilgi süreçleri 

(hafızadan çağırma, hafızadaki listeleri tarama, basit sembolleri karşılaştırma gibi) 

düzeyinde ya da daha yüksek zihinsel süreçler (problem çözme,  kavram ataması) 

düzeyinde olmak üzere bir kaç düzeyde ele alınabileceğini belirtmektedir. 

Enformasyon işlemi kuramı, bilişsel süreçlerin ve düşünme süreçlerinin dizinsel 

aşamalar olarak tanımlanabileceğini öne sürmektedir. Her aşama bir sonraki 

aşamadaki enformasyonun oluşması için gerekli veriyi sağlamaktadır. Problem 

çözme davranışının dizinsel özelliklerinin tanımlanması ve eylem dizgesinin 
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ardındaki rasyonel yapının ortaya konulması yapay zeka çalışmalarının doğmasına 

neden olmuştur. Newell ve Simon geliştirdikleri Genel Problem Çözücü ile bir 

düşünce üretmeyi benzeştirmek amacıyla bilgisayarın programlamasını yapan ilk 

araştırmacılardır.  

Simon (1992) bütün çalışma hayatının temelinin problem çözme ve karar verme işi 

olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda yapılan işlerin aslında dikkate değer 

meselelerin tanımlanması yani ihtiyaçların tanımlanması, hedeflerin tespit edilmesi, 

eylemlerin tasarlanması, değerlendirme ve alternatif eylemler arasından seçmek 

olduğunu söylemektedir (Şekil 3.1). Simon ilk üçünün problem çözme, son ikisinin 

ise karar verme davranışı olarak tanımlandığını da eklemektedir. 

 

Şekil 3.1: Simon’a (1992) göre seçim yapma dizgesi olarak problem çözme ve karar verme. 

Rasyonel Problem Çözme 1970’lerde ortaya konulan tasarlama metodolojisinde 

temel paradigma konumundadır (Dorst, 2003). Bunun temeli, tasarım araştırmacıları 

tarafından tasarım görevlerinin karmaşık problem çözme ve seçimlere dayalı karar 

verme eylemlerini içeriyor olması kabulüne dayanmaktadır. Tasarımda enformasyon 

işleme kuramı yaklaşımı bilişsel sistemin çözümlenmesini tasarım problemlerinin 

özelliklerini, çevresel etkenler ve tasarım sürecini birleştirir. Enformasyon işleme 

araştırmalarında göz hareketleri, sözlü ifadeler gibi gözlemlenebilen davranışlara 

dayanarak insanın düşünce sürecinin izleri takip edilmeye ve araştırılmaya 

çalışılmaktadır. 

3.2.3 Tasarımda Karar Verme 

Tasarım problemlerinde malzemelerdeki çeşitlilik, üretim yöntemlerinin sınırları, 

renk, biçim ve ölçüler açısından farklı talepler, çözüm alternatifleri, değişik 

kullanıcılar ve benzer birçok faktör ürün tasarımı üzerindeki tasarım kararlarının 

sayılarının artmasına ve karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. Bu durum 

tasarımcıların birçok olasılık arasından karşılaştırma yapmalarını gerektirirken 

tasarımcılar, tasarım işverenleri tarafından aynı tasarım problemine birden çok 

çözüm bulmaları konusunda cesaretlendirilmektedirler. 

Karar Verme Problem Çözme 

Đhtiyaçların 
Tanımlanması 

Hedeflerin 
Belirlenmesi 

Eylemlerin 
Tasarlanması 

Değerlendirme Seçim Yapma 
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Tasarım süreci bilişsel eylemler açısından, tasarımcının tekrarlanan problem çözme 

ve karar verme eylemlerini içeren hedef odaklı bir süreçtir. Çözüme ulaştıran tasarım 

kararlarının sınanması, diğer deyişle tasarım kararlarının titiz bir değerlendirme 

sürecinden geçmesi gereklidir. “Kuramsal açıdan ele alındığında, çözüm fikirlerinin 

analizi yapılmadan, erken ve aceleyle yapılan değerlendirmeler çözüm üretme 

sürecinde güçlü bir sorun olarak kabul edilmelidir” (Stemple ve Badke-Schaub 

2002). Erken değerlendirmelerin yol açtığı yetersiz kararlar kötü alternatiflerin 

seçilmesine yol açarken, bazen erken değerlendirme sonucunda görünüşte kötü bir 

çözüm olarak görünen alternatifler, tasarım üzerinde geçerli olabilecek bir çözümün 

kabul edilmemesine de neden olabilirler. Kararların alınmasında tüm parametreleri 

hesaba katacak bir yaklaşımın zorluklarının yanı sıra, Starr (1963) nesnel karar 

süreçlerinin yaratıcılığı artırabileceğini ve daha önce üzerinde durulmamış tasarım 

alternatiflerinin değerlendirilmesini sağlayabileceğini söylemiştir. 

3.2.3.1 Tasarım Kararları  

Problem çözme adımları ile karar verme adımları tasarım süreci içinde eş güdümlü 

ilerlemektedirler. Belecheanu ve diğ. (1999) geçmiş araştırmalara dayanarak, çoğu 

zaman karar vermenin problem çözme süreci içinde ortaya çıktığını göstermektedir 

(Şekil 3.2). Bu sonuç Simon’ın (1992) önermiş olduğu problem çözme ve karar 

verme modeli ile uyumluluk göstermektedir. 

 

Şekil 3.2: Problem çözme süreci (Belecheanu ve diğ., 1999). 

Starr (1963) çözüm aşamasına gelinen bir problemin, bir alt problemi ile 

karşılaşılabilir ve yeni bir alternatif üretilerek farklı çözümlere ulaşılabilir olduğunu 

belirtirken, her tasarım kararının birbirinden açıkça bağımsız olduğu farklı karar 

problemlerinin bileşkesi olduğunu öne sürmektedir. Burada bahsedilen kararların 

bağımsızlığı konusu, kararlarının birbirlerinden farklı konulara ait olduğuna işaret 

ederken, kararların birbirleri ile zincirleme olarak ve farklı düzeylerde oluştuğunu ret 

etmemektedir. Bir diğer karara neden olan ya da bir diğerine zemin hazırlayacak 

bilginin oluşmasına yol açan kararlar tasarlama sürecinin yapısını meydana 

getirmektedir. Pahl ve Beitz (1996) tasarlama uygulamalarında her aşamada 

Problemin Tanımı Karar Verme Çıktı Analizi 
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değerlendirme yapılması gerektiğini, her aşamanın en iyi alternatifin seçilmesi 

prensibine dayanan karar’la sonuçlandığını belirtmişlerdir (Şekil 3.3).  

 

Şekil 3.3: Genel karar süreci, (Pahl ve Beitz 1996). 

Tasarım kararları sonuç ürün üzerinde ve süreç içerisinde farklı işlevlere sahip 

olabilmektedir. Tasarlama sürecindeki kararlar tasarlama sürecinin planlanması 

konularında olabilirken, tasarım problemi çözümüne genel yaklaşım, kavramsal 

tasarım ya da tasarım detayı çözümü düzeylerinde olabilir. Bazı kararlar tasarım 

çıktısını doğrudan etkilerken bazı kararlar sonuç tasarımda kullanılmıyor olabilir. 

Akın ve Lin (1995) tasarım kararlarını doğrudan sonuç tasarımı belirleyen kararlara 

göre rutin ve rutin olmayan kararlar olarak sınıflandırmaktadır. Bu saptama tasarım 

kararların nitelikleri arasındaki farklılıklara işaret eder. Bazı tasarım kararları kritik 

durumlar oluşturmaktadırlar (Badke-Schaub and Frankenberger, 1999). 

Tasarımcılar tasarım problemi çözüm sürecinde tasarım aşamalarını oluşturan çok 

sayıda karar alırlar. Tasarlama sürecinde en üst düzeyden en alta doğru inildikçe her 

karar sonrasındaki bir alt problemlerde, yeni alt kararların alındığı süreç 

tekrarlanmaktadır. Diğer yandan tasarım eylemi bir politik karar verme sürecidir. 

Birçok durumda örgütlenmiş politik bir tasarım yaklaşımı rasyonel problem çözme 

yaklaşımı ile yer değiştirmektedir. Tasarımcıların tasarım kararlarının yapısının 

çözümlenmesi tasarım sürecinin yapısını tanımlaması ve tasarım eyleminin 

veriminde etken olmasından dolayı tasarlama metodolojisi için önemlidir. Karmaşık 

yapılarına rağmen, Bayazıt (1994) karar problemlerinin her birinde, karar vericiler, 

amaçlar, karar kriterleri, kısıtlamalar, alternatifler, olaylar, sonuç, karar vermede 

takip edilecek yol ve karar sürecinden oluşan en fazla sekiz bileşen bulunduğunu 

belirtmiştir. 

Önceki Aşama 

Sonuçlar hedefleri 
karşılamakta başarılı mı? 

Sonraki Planlanmış Adım 

Yüksek Bilgi Düzeyinde Tekrarla 

Aşamanın Tekrarı Đyi Sonuçlar 
Đçerebilir mi? 

Tasarımın Durdurulması 

evet 

hayır evet 

hayır 



44 

 

3.2.3.2 Tasarım ekiplerinde karar verme 

Tasarımda karar vermenin tüm karmaşıklığı ve zorluğu ile birlikte tasarım 

ekiplerinde karar verme ayrıca sosyal bir etki ortamında ve organizasyonel bir 

çerçeve içinde gerçekleşir. “Grubu oluşturan kişilerin sayısı, bağlı oldukları 

disiplinlerde homojen ya da heterojen, tecrübeleri, yaşları, yetenekleri, statüleri, 

problemin çözümüne katkı oranları grubun karar yapısını biçimlendirmektedir” 

(Esin, 1982). Tasarım kararlarının üzerindeki etkilere bu faktörlerin de eklenmesiyle 

nasıl olageldiklerinin çözümlenmesi daha da özel bir konu haline gelmektedir. “Ekip 

ile verilen kararlar genellikle karmaşık olduğu için yapılandırmak zordur. (Bu 

karmaşıklığı yapılandırmak) kapsamlı bilgiye ihtiyaç duyulan çözümlemelerden 

oluşmaktadır” (Ullman, 2007). 

Bir tasarım projesinde ekibinin görevi en iyi çözümlerle sonuçlanacak en iyi kararları 

almaktır. Tasarımda grup karar verme süreci ile bireysel karar süreci arasında genel 

problem çözme düzeyinde belirgin bir farklılık yoktur. “Grup karar verme modelleri 

karar vermenin tanımlama, geliştirme, seçme ve gerçekleştirme aşamalarını içeren 

bir süreç olduğunu göstermektedir” (Pugh, 1996). Burada önemli farklılık kolektif 

bir sürecin ekip içerisinde oluşmasıdır. Mikro düzeyde bakıldığında, ekip tasarım 

kararlarında ekip üyeleri arasında ortak anlayışın ve algının olmaması tasarım 

kararlarını etkilediği görülmektedir (Valkenburg, 1998). 

3.3 Bilişsel Süreç Analizi 

Bili şsel bilimin ortaya çıkışı 1950’lilerden sonra enformasyon işleme yaklaşımı ile 

birlikte olmuştur. Bilişsel bilim linguistik, bilgisayar bilimleri, psikoloji ve felsefe 

dallarını ile kesişen disiplinler arası bir alandır ve ortaya çıkmaya başladığı yıllarda 

dönemin bilgisayar bilimlerinden etkilenmiştir. Bili şsel psikoloji dil, hafıza ve 

problem çözme gibi zihinsel süreçlerinin sınandığı psikoloji alanını kapsamaktadır. 

Düşünmeyi davranışın bir aracı olarak kabul etmek yerine, biliş düşünce olgusuna, 

genellikle bilişsel yapı kavramına dayanan birçok açıklama getirmektedir (Mayer, 

1992).  

Gardner (1993) bilişsel çalışmalardaki süreç araştırmalarına yönelik paradigmatik 

değişimi bilişsel devrim olarak adlandırmaktadır. Bilişsel süreç, insan 

davranışlarında etkili olan bilgi ve kişiler tarafından sahip olunan bilginin nasıl 
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kullanıldığı ile ilgilenmektedir. Bilişsel süreç, muhakeme, planlama ve problem 

çözmeye dayanan bilişsel davranışlardır. Bilişsel süreç model araştırmaları kişilerin 

bilişsel becerilerinin teşhis ederek ve iyileştirerek desteklenmesini amaçlanmaktadır. 

Bili ş, insanların zihinsel süreçlerini modellerken, enformasyon işleme ya da öğrenme 

süreçleri gibi yaklaşımları kullanmaktadır. Tasarım süreci araştırmalarında 

enformasyon işleyen bir varlık olarak insanın düşünce süreci, enformasyon işleme 

kuramı ile açıklanabileceği (Chan, 1990) kabul edilmektedir. Tasarımda ise bilişsel 

araştırmalar, temel olarak, Newell ve Simon’un (1972) insanı bilgi işleyen varlıklar 

olarak tanımladığı enformasyon işleme kuramı ile ortaya çıkmıştır. Tasarımda 

bilişsel modeller tarif edici (prescriptive) olmaktan daha çok betimseldir 

(descriptive).  

Bili şsel modelleme, bilgisayar ve yazılım araştırmalarında insan problem çözme 

becerileri ve zihinsel süreçlerinin bilgisayar yazılım oluşturmak için süreç benzetimi 

geliştirmek amacını taşıyan bir alandır. Bilişsel biliminin başka bir amacı da insan 

bilişsel sürecini mantıklı bilişimsel temsillerini oluşturmaktadır (Cummings, 2005). 

Tasarımcıların üzerine yapılan bilişsel bilimi çalışmaları bilgisayar tabanlı 

uygulamalar açısından da uygundur, çünkü tasarımcıların bilişsel süreçlerinin yapısı 

ile bilgisayar yapısı ve uygulamaları benzerlik göstermektedirler. Visser (2004, s.11) 

çoğu ‘tasarım süreç modelinin’ bilişsel model olarak tanımlanabileceğini, buna 

rağmen bu modelleri geliştiren araştırmacıların söz konusu terminolojiyi 

kullanmadıklarının altını çizmektedir. Chan’ın (1990) mimari tasarım problem 

çözümünde genel bilişsel prosedürlerin betimlenmesi için bir bilişsel model önerdiği 

çalışması buna bir örnek sayılabilir.  

3.3.1 Bilişsel süreç 

Bili şsel bilimi iki yönden zihinsel süreçleri irdelemektedir: Đnsanın dış dünyayı 

algılayarak zihninde oluşturması ve o oluşumlara göre eylemlerini gerçekleştirmeleri. 

Psikoloji, yapay zekâ, nörobilim, eğitim, dilbilim disiplinlerinde de kullanılan 

araştırma yöntemleri biliş araştırmalarında kişilerin bilişsel süreçlerinin analizi ve 

modellenmesi amacıyla geliştirilmi şlerdir (Zachary ve diğ, 1998). Ayrıntılı ve titiz 

bir bilişsel analizin geliştirilmesi, geniş potansiyelli teknolojilerle karar 

performansının artırılmasında kullanılma olanağı bulabilecektir (Zachary ve diğ, 

1998). 
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‘Süreç’ ve ‘Tasarlama Süreci’ çok geniş tanımlamalar içerebilir (Cumming, 2005). 

Bazı tanımlamalar operasyonel ya da edim odaklı tanımlar olabilmektedir. Akın 

(1991) tasarım sürecinin geniş bir kavram olduğunu vurgulayarak, oldukça geniş 

olarak ele alıp tasarım sürecinde oluşan tüm bilişsel etkinlikler olduğunu 

belirtmektedir. Schön (1983) ise durumla yapılan düşünceli bir konuşma süreci 

olarak kabul etmektedir. Simon (1984) tasarımcıyı “var olan bir durumu istenilene 

çevirmek için bir dizi eylem planlayan herkestir” olarak tanımlamaktadır. Simon 

tasarlama sürecini edim odaklı bir süreç olarak ele alarak zihinsel temsiller ve 

tasarım problemine çözümler bulmak için arama ve üretim stratejileri olarak 

vurgulamaktadırlar.  

Bilgisayar bilimlerinde bilişsel süreç, tasarlama süreçlerinden farklı olarak, yazılım 

programları uygulamaları sırasında onunla etkileşim içinde olan kişinin sergilediği 

davranış örüntüleri olarak ifade edilmektedir (Cumming, 2005). Bilgisayar 

bilimlerinde bu amaçla geliştirilen bilişsel süreç modelleri örüntüler olarak 

adlandırmaktadır. Bilişsel örüntüler tekrar eden problemlere karşın, tekrar eden 

çözümler için kullanılmak üzere tanımlanmaya çalışılmaktadır. Yazılım mühendisleri 

bilişsel örüntüleri kullanarak yeniden kullanım teknikleri geliştirmektedirler (Murray, 

2006).  

Bili şsel süreç analizleri, hafıza, bilgi temsili, öğrenme, problem çözme, enformasyon 

işleme, bilişsel mimari ve okuma gibi farklı biliş konularının irdelenmesi için 

kullanılmaktadır. Bilişsel süreçlerin yapılarının ve içeriğinin analizinde kullanılan 

farklı yaklaşımlar, insan zihinsel süreci ile ilgili yeni kuramsal modellerin 

geliştirilmesi için kullanılır. Kişilerin, uzmanların bir görevi yerine getirirken 

uyguladıkları davranışların analizine dayanan, ‘Bilişsel Modelleme’ “Görev 

Analizinin bir biçimidir; dolayısıyla insan faktörlerinin birçok durumu ile ilişkilidir 

(Gray ve Altmann, 2001).”  

Geleneksel Görev Analizi yaklaşımı (Kirwan and Ainsworth, 1992), ağırlıklı bili şsel 

bileşenler (karar verme, problem çözme, muhakeme vb.) içeren görevlerin analizi 

için yeterli ve uygun olmamaktadır. Görev Analizi insan kapasitesi ile tabi olduğu 

sınırlarını bütünleştirerek çalışma performansını optimize etmeyi hedeflemektedir 

(Tadwalkar, 2008). Bunun yanı sıra, insan bir görev çalışması sırasında hem fiziksel, 

hem de bilişsel eylemleri sergilemektedir. Fiziksel eylemler ve davranışlar açıkça 

gözlemlenebilmekle beraber, fiziksel eylemlere neden olan bilişsel süreçler örtüktür 
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ve anlaşılabilmesi için analiz edilmesi gereklidir. Bu bağlamada Gray ve Altmann 

(2001) bilişsel modellemenin bilişsel kuramın uygulamalı problemlerin süreçlerine 

uygulanması olduğunu belirtmektedirler.  

3.3.2 Bilişsel görev analizi (BGA) 

Schraagen, (2000) BGA kavramının 1980’li yıllarda ortaya çıkmaya başladığını ve 

karmaşık görevlerde karşılaşılan bilişsel psikoloji alanında çalışanların kavramları 

sadeleştirmek için çaba sarf ettiğini ifade etmektedir. 1950’li ve 60’lı yıllarda rağbet 

görmeye başlayan görev analizi yaklaşımı daha çok kontrol görevlerini irdelerken, 

BGA kararlarının ve karar verme sürecinin kritik olduğu görevlerin incelenmesine 

odaklanmaktadır. Đki yaklaşım arasındaki farkın altını çizmek için, BGA’nin insan 

davranışına neden olan zihinsel süreçleri ele alırken, görev analizi’nin 

gözlemlenebilen davranışları irdelediği ve görev içerisinde bilgi süreçleri ile 

ilgilenmediği söylenebilir. 

Wei (2000, s.3) BGA’nin tarihsel gelişimini dört aşamada ele almaktadır: 

Aşama 1: (1865-1918): Taylor ve Gilbreths elle yapılan iş görevlerinin 

elemanlarını tanımlamak, ölçmek ve organize etmek için yöntemler üretmesi 

ile görev analizinin ortaya çıkışı. 

Aşama 2: (1918-1945): Görev bileşenlerinin tanımlanmasından iş 

performansının artırılması için gerekli beceri ve yeteneklerin tanımlanmasına 

geçiş. 

Aşama 3: (1945-1990): Yöntemlerin iş bileşenlerinin analizinde kullanılması. 

Bu aşamada iş bileşenleri ve iş bileşenlerini yerine getirebilmek için gerekli 

beceri ve yeteneklerin analizi ele alınmıştır. 

Aşama 4: (1990-...): Uzman sistemler gibi farklı disiplinlerde kullanılan 

tekniklerin BGA metodolojisinde kullanılmasına bilişsel analiz sürecinin 

odaklanılması. 

BGA kişilerin görevlerini yerine getirmeleri sırasında daha az görünür olan bilişsel 

süreçlerinin incelenmesine olanak sağlar. BGA görev performansının temelini 

oluşturan bilgi, düşünce süreçleri ve hedef yapılarına ilişkin enformasyonun ortaya 

çıkarılması için görev analizinde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi ve 

kullanılmasıdır (Chipman ve diğ., 2000). BGA yaklaşımının amacı, daha çok özel 
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alanlardaki insan performansının analiz edilmesi ve modellenmesidir (Zachary, ve 

diğ., 1998). Rutin görevler dışındaki görevlerin analizinde sadece görev analizinin 

yeterli olmadığı ya da insanın bu görevi yerine getirişindeki davranışlarının tam 

olarak açıklanamadığı düşüncesi üzerinden 1970‘lerin ortasından itibaren 

araştırmacılar görev analizine ‘bilişsel’ yaklaşımın eklenmesi gerekliliğini fark 

ettiler. Doğalcı karar Kuramının ortaya çıkışına paralel olarak biliş bilimi ve Đnsan-

Bilgisayar Etkileşim (HCI) araştırmacıları insanın görev performansını öncelikle 

zihinsel performans açısından incelemek amacıyla BGA yaklaşımının güçlü 

araştırma yöntemlerini geliştirmekteydiler (Zachary ve diğ., 1998).BGA bir görevi 

gerçekleştirmek için gerekli olan ve kullanılan mikro ölçekteki bilişsel adımları 

belirler (Gray ve Altmann, 2001).  

BGA genel düzeyde bilişsel süreçlerin irdelenmesi olarak kabul edilse de temel 

amacı açıkça gözlenebilen davranışlar ile örtülü olan bilişsel süreçlerin incelenmesi 

ve bütünleştirilmesidir. Modern çalışma yaşamında bilişsel durumların, görev 

performanslarındaki etkisinin önemi giderek daha çok dikkat çeker hale gelmektedir. 

Günümüzde araştırmalar, insanların çıkarım yapmak, teşhis etmek, değerlendirmek 

ve karar vermek gibi bilişsel eylemlerin önemle incelendiği metodolojileri 

kullanmaya başlamışlardır.  

BGA yöntemleri karmaşık göreve ve problemlere çözüm stratejilerini belirleyen 

bilişsel işlemleri tanımlamayı hedeflemektedir. Klein (2007) BGA gözlemlenebilen 

davranışları düzenleyen ve anlamlandıran zihinsel süreçlere ulaşmayı sağlayan 

yöntemler ve araçlar ailesi olduğunu ifade ederken çalışmalarının önemini şöyle 

belirtmektedir: 

“BGA çalışma verimini destekleyen bilgisayar yazılımları, eğitim 

kuramlarının geliştirilmesi ve varsayımların denenmesi gibi birçok 

farklı amaç için kullanılmıştır. BGA temel olarak görevin yapısal 

haritasının çizilmesi, kritik karar noktaların teşhis edilmesi, 

sınıflandırılması, ilişki kurulması, önem farklılıklarını belirlenmesi ve 

kullanılan stratejilerin belirlenmesi adımlarını içermelidir (Klein, 

1993b, s.286).”  

BGA yukarıdaki tanımlamalarda belirtildiği gibi, tasarım gibi rutin olmayan 

görevlerdeki insanın zihinsel performansına bağlı görev süreci analizine 
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odaklanmaktadır. Tasarımın çoğu zaman yetersiz bilgi ile kötü-yapılanmış bir 

süreç içerisinde yürütülmek zorunda olması, tasarımı BGA’nın ilgi 

konularından biri yapmaktadır. BGA’nin özellikle itfaiye, havaalanı kontrol 

kulesi ya da polis ekipleri vb. dinamik görev ortamlarında çalışan kişileri 

inceleme amacıyla geliştirilmesi, onu son dönemlerde karmaşık ve düşük bilgi 

düzeyi içeren tasarım görev ekiplerinin çalışmalarını incelemek açısından da 

uygun kılmaktadır (Zachary ve diğ., 1998).   

3.3.3  Ekip Bilişsel Görev Analizi (EBGA)  

Tasarım ekiplerinin performansları ve verimleri üzerine birçok araştırma yapılmasına 

rağmen, ekip görev analizi araştırmaları göreceli olarak daha az ilgi görmüştür 

(Brenner ve diğ., 2007). Ekip görev analizi araştırmaları genellikle ekip çalışması 

gereksinimlerine yoğunlaşarak ekip görev tasarımı, ekip kompozisyonu, ekip eğitimi 

ve ayrıca ekiplerin yöntem seçimlerini belirleyen durumların açıklığa kavuşturulması 

konularına ilgi göstermiştir (Brenner ve diğ., 2007). Ekip Bilişsel Görev Analizi 

(EBGA), görev analizi ile bilişsel görev analizi yaklaşımlarının farkının ekip 

çalışmaları düzeyindeki yansımasıdır. EBGA da aynen BGA gibi görev 

süreçlerindeki zihinsel performanslarla ve çözümlemelerle ilgilenmektedir. EBGA 

ayrıca bir görevin uzmanlıkla ve ustalıkla yerine getirilmesinde gerekli olan bilişsel 

becerileri tanımlamaya çalışmaktadır (Klein, 2000). EBGA bir ekibi zihinsel süreci 

araştırılabilecek zeki bir varlık olarak kabul eder. Yaklaşım, bireysel süreçler gibi 

ekip bilişsel süreçlerinin de kendi içinde dinamikleri ve mekanizmaları olduğunu 

kabul etmektedir. 

Klein (2000, s. 418) EBGA’nın amaçlarını şöyle özetlemektedir: 

• Ekipleri yapılandırma ve yeniden yapılandırmak  

• Daha iyi;  

o Bilgi teknolojileri, 

o Enformasyon ve bilgi yönetim yöntemleri, stratejileri, 

o Đnsan- bilgisayar ara yüzleri, 

o Karar destek ve iletişim sistemleri tasarlamak 

• Ekip eğitimi için ve üye seçimi için yöntemleri geliştirmek 
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Ekiplerin yerine getirdikleri görevlerdeki performanslarını etkileyen ve bu 

performanslarının ölçülmesini sağlayacak birçok değişken vardır. Görevi yerine 

getirecek kişilerin görevin yapısını oluşturan şartlar hakkında sahip oldukları bilgi 

düzeyi, görevin zorluğunu, çıktı kalitesi bu değişkenler arasındadır. Bowers (1994) 

ekip araştırmalarında görev analizi sonucunda görev değişkenlerinin geniş bir 

listesini yapmıştır.  

Üyeler arası görev tanımlarının açık ve kesin olması, zaman baskısı olmaması, uygun 

ekip üyeleri ile kurulmuş olması, alınan kararların sonuçlarının bilinir ve riskli 

olmaması görevin sürecinin planlanmasını ve hataların azaltılması sağlamaktadır. 

Görevler her zaman ve her istenilen düzeyde karmaşıklıktan arındırılamamaktadır. 

Ekip görev şartları belirgin ve belirgin olmayan arasında bir düzeyde olabilir. 

Yangın esnasında bir itfaiye ekibi öncesinde iş akış süreci planlaması olmadan, aşırı 

zaman sınırlaması altında, yetersiz ve değişken bilgi ile karar riskleri yüksek 

düzeydeyken; seri üretim bandındaki bir montaj ekibi önceden planlan görev 

özellikleri çok düşük risk düzeyleri ve yeterli bilgi ile çalışmaktadır. Đtfaiye ekipleri 

genel olarak belirgin olmayan şartlarda çalışırken, montaj ekipleri tamamen belirli 

şartlar altında çalışmaktadırlar. Tasarım ekiplerinin görevleri bu iki uç durum 

arasında yer almakla beraber belirgin olmayan görev şartları belirgin olanlara göre 

daha fazladır. 

3.3.4 Bilişsel örüntülerin  Ekip Bili şsel Görev Analizi (EBGA) ile tanımlanması  

Bireyin bilişsel eylemlerini ve bilgisini araştırmaya yönelik BGA içinde kullanılan 

araştırma yöntemleri ve teknikleri bu amaca yönelik tasarlanmış olmakla birlikte, 

EBGA’de de kullanılmaktadır. Bilişsel Görev Analiz yaklaşımı çerçevesinde 

genellikle kontrollü gözlem yöntemi ile sözlü tutanak analizi, görev tamamlandıktan 

sonra retrospektif raporlama ya da görüşme yöntemleri kullanılmaktadır (Brenner ve 

diğ., 2007). Bilişsel görev analizlerinde kontrollü gözlemler saha araştırması 

biçiminde olabilirken laboratuar ortamında yapılan kontrollü deneysel bir araştırma 

da uygulanabilmektedir.  

Klein (1993b) genel anlamda BGA’nin işlevinin gerçekte süregelen tasarım 

kararlarının oluşması için olası gereksinimlerini belirlemek olduğunun altını 

çizmektedir. Brenner ve diğ (2007) kullanılan araştırma yöntemlerinin bağlı 

olmaksızın BGAnin beş aşamayı içermesi gerektiğini açıklamaktadır;  
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1. Görev analizi ile görevin haritalandırılması;  

2. Kritik karar noktalarını tanımlamak;  

3. Karar konularını kümelendirmek ve ilişkilendirmek;  

4. Karar konularını önceliklendirmek ve  

5. Kararları kullanılan stratejilere, karar noktalarını gösteren işaretlere ve 

karar noktaları ve işaretlere bağlı olarak elde edilen çıkarımlar ile karar 

noktalarının teşhis edilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi. 

Bireysel gözlemler için geliştirilen BGA yaklaşımı ekip çalışması analizlerinde 

kullanılmakla beraber, bazı durumlarda görev özelliklerini çözümlemekte ve 

tanımlamakta yeterli olmamaktadır. Ekiplerin nasıl çalıştığını anlamak için BGA 

araştırma yöntemlerinin göreve bağlı ve ekip çalışmasına uygun olarak stratejik bir 

metodolojiye dönüştürülmesi önemlidir.  

BGA ile ‘Doğalcı Karar Kuramı’nın ortak yaklaşımları Biliş bilimi araştırmacılarının 

ve ‘Đnsan-Bilgisayar Etkileşimi’ araştırmacılarının BGA teknikleri olarak 

adlandırılan daha güçlü analiz yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamaktadır (Zachary 

ve diğ, 1998). Diğer yandan, yeni araştırma metodolojilerinin oluşturulması ile 

tasarım görevleri gibi diğer alanlardaki görevler de Doğalcı karar Kuramı 

araştırmacılarının ilgisini çekmeye başlamıştır. Buna ek olarak tasarım 

metodolojisinde çalışan bazı araştırmacılar da benzer bir ilgiyi Doğalcı karar Verme 

kuramına göstermektedirler (Hayes ve Akhavi, 2009). Doğalcı karar Verme süreci 

araştırmaları diğer karar araştırmalarından farklı olarak, kurallı karar verme 

tekniklerini uygulayıp sonuçlarını araştırmak ya da karar verme süreçlerini 

gözlemleyerek sadece betimlemek amacını taşımamaktadır. Doğalcı karar Verme 

yaklaşımında araştırmacılar karar verme üzerindeki etkin faktörleri değişkenler 

olarak kabul ederek gerçek duruma uygun bu değişkenlerin etkisini irdelemek 

amacıyla benzeşim yaratırlar ve gözlemleyerek sonuçları değerlendirirler. Buradan 

da anlaşılacağı gibi ‘Doğalcı karar Verme’ araştırmaları karar davranışlarının 

analizini yaparken aynı zamanda karar vericinin doğal şartlarını oluşturacak 

araştırma metodolojisini geliştirmekle ilgilenmektedirler. Tasarım ekiplerinin karar 

verme süreci karmaşık bir çevrede oluşur. EBGA’nın uygulanması ile tasarıma ait 

karmaşık çevre şartlarında oluşan karar davranışlarının analizini yapmak için gerekli 
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tüm etkenleri benzetim ortamında yeniden oluşturarak görev sürecinin analizini 

edilmesi hedeflemektedir. 

Ekip üyesi tasarımcılar tasarım süreci içerisinde bireysel ve grup olarak çalışabilirler 

ve proje paydaşlarından gelen dinamik verilere göre tasarıma yön veren çözüm 

uzayının sınırlarını belirlerler. Ekiplerin karşılaştıkları farklı görevlerde kişisel bilgi 

birikimlerinin ve deneyimlerinin de etkisi altında ekip içindeki rolleri, stratejileri ve 

karar süreçleri sürekli olarak değişime uğrar. Ekip tasarlama etkinliği sırasında 

oluşan her bilişsel edimin farklı bağlamlarda tanımlanması ile dinamik süreç olarak 

tasarlama sürecinin yapısal analizi yapılabilir. Tasarımcıların bilişsel davranışlarını 

sosyolojik koşullar altında, teknik şartları hesaba katarak sergilemek durumunda 

olmalarından dolayı, her bilişsel edimleri bir diğer edimle ya da edim grubu ile farklı 

içeriklerle ilişkilidir. Bu ili şkiler bağlamında, sürecin analizi için her edim 

ayrıştırılmalı ve farklı bağlamları gösterecek biçimde kodlanarak ilişki örüntüleri 

ortaya konulmalıdır.  

Bu araştırmada tasarım ekiplerinin nasıl tasarladıklarının araştırılması ve incelenmesi 

üzerine deneysel bir çalışma yapılmaktadır. Karar süreci tasarlama eylemlerine bağlı 

süreç betimlemesi için bir yol alarak kabul edilmektedir. Giriş bölümünde sunulan 

araştırma soruları doğrultusunda tasarım ekiplerinin bilişsel süreç analizleri için 

EBGA yöntemi uygulanmıştır. EBGA yaklaşımı doğrultusunda tasarım ekiplerinin 

tasarlama etkinliğinin dinamik yapısına uygun bir araştırma metodolojisi 

geliştirilmi ş, farklı tasarım görevlerini yerine getirmeleri ile elde edilen veriler farklı 

bağlamlarda analiz edilerek bilişsel davranışlarının örüntüsel özellikleri 

betimlenmiştir. 
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4. ARAŞTIRMA METODU 

Tasarımcıların tasarım kararı alma süreçlerinde sergiledikleri, birbirini takip eden 

problem çözme davranışlarının oluşturduğu eylemler dizgesi bilişsel örüntüleri 

ortaya koymaktadır. Önceki bölümde BGA yaklaşımının temel prensipleri 

irdelenerek tasarım ekiplerinin bilişsel edimlerinin oluşturduğu örüntülerinin 

betimlenmesi için kuramsal yapının çerçevesi ele alınmıştır. 

Bir tasarım sürecini çözümlemek, tasarımcıların nasıl davrandığını anlamak 

dolayısıyla bilişsel süreçlerini, ne bildiklerini, nasıl öğrendiklerini ve nasıl karar 

verdiklerini anlamaya dayanmaktadır. Tasarımcıların problem çözümüne giden yolda 

zihinsel süreçleri ancak mikro düzeyde yapılacak bir analizle çözümlenebilir. 

Tasarım araştırmalarında zihinsel süreçlerin incelenmesinde tutanak analizi metodu 

elverişli ve etkin bir yöntem olarak kullanılmaktadır (Eastman, 1970, Akın ve Akın, 

1995, Newell ve Simon, 1972,  Cross ve diğ., 1996). Tutanak analizi temel olarak 

sözel veriye dayanmakta ve bilişsel davranışların analizi yapılırken, genellikle 

kontrollü laboratuar ortamlarındaki uygulamalardan elde edilmiş verileri 

kullanmaktadır. Değişkenlerin kontrol edildiği deneysel ortamlarda gözlemlenen 

tasarımcıların davranışları hakkında yüksek düzeyde veri elde edilmesine rağmen, 

tüm bilişsel edimlerin bağlamlarının belirlenerek, doğru bir şekilde analiz 

edilebilmesi için, ek araştırma yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu 

çalışmanın hedefleri doğrultusunda tasarım ekiplerinin dinamik tasarlama süreçlerini 

uygun şekilde yansıtabilecek bir araştırma metodu planlanmış ve uygulanmıştır. 

Araştırma metodu bölümünde öncelikle, uygulanmış pilot araştırmalar ve pilot 

araştırmalardan elde edilen bulguların asıl deneysel uygulamaların kurgusu 

üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Pilot araştırmalarla birlikte (Bölüm 4.2) , tasarım 

ekibi tasarlama sürecinin dinamik yapısının irdelenebilmesinde kullanılacak bir 

araştırma yaklaşımı kurgulanmıştır. Araştırma metodu kurgusu deneysel uygulamaya 

dayanmaktadır. Tasarım ekiplerinin farklı tasarım görevlerindeki çalışmalarını 

irdelemek için literatür araştırmasına ve pilot araştırmalara dayanarak üç farklı 

tasarım problemi belirlenmiştir.  Belirlenen tasarım problemleri tasarım ekiplerine 
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tasarım görevi olarak verilmiştir. Araştırma süreci elde edilen verilerin analizi için 

gereken yaklaşımın geliştirilmesi ile sonlanmaktadır.  Bölüm sonunda bilişsel karar 

verme edimlerinin belirlenmesinde kullanılan kodlama kategorileri detaylı olarak 

açıklanmaktadır.  

4.1 Araştırmanın Yapısı 

Ürün geliştirme sürecinde, firma bölümleri görev ve sorumluluk alanları dâhilinde 

ürün üzerinde etkili birçok kararlar alırlar ya da kararlarda paydaş olurlar. Ürün 

geliştirme sırasında tasarımcılarının ağırlıklı olarak belirleyici olduğu kavramsal 

tasarım evresinde ürün özellikleri tanımlanmakta ve ürünleştirme sürecindeki önemli 

kararlar alınmaktadır. Ürün üzerinde olması planlanan her özellik farklı bir maliyet 

etkisi ortaya koymaktadır. Kavramsal tasarım kararları, daima kontrol altında 

tutulmak zorunda olan ürün maliyetinin belirleyicisidir.  

Bu araştırmada ürün geliştirme sürecinin kavramsal tasarım aşamasını esas alan 

ampirik bir çalışma yürütülmüştür. Kavramsal tasarım evresinin seçilmiş olmasının 

iki nedeni vardır; ilk neden araştırma açısından kavramsal tasarım sürecinin deneysel 

ortamlarda yeniden yaratılabilmesidir; diğer neden ise, bu evrede alınan tasarım 

kararlarının yoğunluğu bakımından diğer evrelere (detaylandırma, modelleme vb.) 

kıyasla daha belirleyici olmasıdır.  

Tasarım ekipleri çalışmalarını sürdürürken birçok organizasyonel, sosyal ve benzer 

etken ile karşılaşmaktadırlar. Söz konusu etkenlerin karmaşıklaştırdığı ekip tasarım 

uygulamalarında oluşan karar verme bilişsel davranışlarının irdelenebilmesi için 

etkenlerin kontrol edilmesi gereklidir. Bilişsel davranış süreçlerini analiz edebilmek 

amacıyla yapılan ampirik araştırmalarda deneysel uygulamalar önemli bir araçtır. 

Deneysel uygulamaların kontrollü laboratuar ortamlarında yürütülmesine rağmen, bu 

uygulamalarda tasarımcıların pratikte içinde bulundukları gerçek durum şartlarına 

yaklaşılmasını sağlamak hedeflenmiştir. Ürün tasarımı gibi her tasarım probleminde 

farklı bir çözüm sürecine neden olan bir disiplinde, uygulamaya bire bir benzetim söz 

konusu değildir.  Diğer yandan uygulama sırasında sürekli karşılaşılan sınırlı zaman, 

proje yöneticisi görüşmeleri, gerçek tasarım problemleri ve dinamik proje süreci gibi 

proje karakteristiklerinin etkisinin tekrarlanması önemlidir. Tezin amaçları 

doğrultusunda geliştirilen ampirik araştırma süreci adımları Şekil 4.1’de 

verilmektedir.  
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Araştırma süreci dört temel aşamadan oluşmaktadır (Şekil 4.1);  

1) Kuramsal Evre,  

2) Araştırma Metodunun Belirlenmesi ve Planlanması, 

3) Veri Toplama, 

4) Veri Analizi, 

 

Şekil 4.1: Araştırma metodu akış diyagramı. 
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4.1.1 Kuramsal evre 

Araştırmanın kuramsal temeli yapılandırılırken iki yönde çalışma yapılmıştır. 

Öncelikle tasarım literatüründeki süreç modelleri, bilişsel araştırmalar ve ekip 

çalışmaları üzerine yapılmış çalışmalar irdelenmiştir.  

Bu aşamanın ardından tezin araştırma soruları ortaya konulmuştur. Literatür 

incelemesi ve tasarım ekipleri ile yapılan pilot araştırmalardan elde edilen verilere 

(Bölüm 4.2) dayanarak, tasarım ekibine tasarım görevleri olarak verilecek tasarım 

problemleri belirlenmiştir. Kuramsal temelin oluşturulmasında göz önüne alınan 

ikinci alan ekip içinde karar verme literatürü ve BGA yaklaşımlarının araştırmasıdır. 

Üçüncü bölümün sonunda (Bölüm 3.3) BGA yaklaşımının temel prensipleri tasarım 

ekiplerinin bilişsel edimlerinin betimlenmesi bağlamında ele alınmıştır. Tezin 

kuramsal yapısına bağlı olarak tasarım ekiplerinin çalışma süreçleri yalınlaştırılarak 

ampirik bir araştırma kurgusu geliştirilmi ştir ve bu bölümün sonunda analizler için 

kodlama sistemleri (Bölüm 4.5.1) oluşturulmuştur. 

4.1.2 Araştırma metodunun belirlenmesi ve planlanması 

Araştırma metodu, tasarım ekiplerinin farklı tasarım görevlerinde sergiledikleri 

bilişsel karar süreçleri tanımlanarak, birbirleri ile karşılaştırılmasına olanak vermesi 

amacıyla planlanmıştır. Tasarım ekiplerinin uygulama ortamında tasarlama süreçleri 

sıklıkla kesintilere uğramakta ve genellikle aynı anda birden fazla tasarım görevi 

üzerinde çalışmasından dolayı, belirli bir göreve ait bilişsel davranışlarının 

saptanması olanaksızlaştırmaktadır ya da karar süreçlerinin bilişsel bağlamda 

betimlenmesine uygun geçerli veriler elde edilememektedir. Bilişsel edimlerin 

araştırıldığı bir çalışmada tasarımcıların nasıl tasarladıklarını belirlemek için çalışma 

süreçlerinin yalınlaştırılması kaçınılmazdır.  

Tasarımcılar günlük çalışma ritmi içerisinde e-posta, planlanmış görüşmeler gibi 

iletişim kanalları ile sürekli bilgi alış verişinde bulunurlar ve son tasarımı doğrudan 

etkileyen tasarım kararlarını alırlarken ekip içi iletişim önemli bir rol oynar. Đletişim 

kanalları formel olduğu kadar, enformel biçiminde de olabilmektedir. En az haftalar 

süren endüstrideki bir tasarım projesi ile uğraşan tasarımcıların karar almalarına 

neden olan zihinsel mekanizmaları saptamak çok zordur. Bu nedenle tasarımcıların 

zihinsel süreçlerin dış etkenlerle bozulmasının önüne geçilerek betimlenebilmesi 

için, kontrollü bir deneysel çalışma ortamı oluşturulmuştur. Tasarımcıların zihinsel 
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süreçlerini olumsuz yönde etkileyen etkenlerin sınırlandırılması sağlanarak tasarlama 

süreci kontrollü olarak gözlemlenmiştir.  

Süreç üzerindeki etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin 

sınıflandırılması için iki aşamada bir dizi pilot deneysel uygulama yapılmıştır. Pilot 

uygulamaların birincisinde farklı tasarım ekiplerine farklı problemlerle tasarım 

görevleri verilmiştir. Bu çalışmalar ayrıca kuramsal modelin sınanması için 

kullanılmıştır. Pilot araştırmaların ikinci aşamasında aynı tasarım ekibine farklı 

görevler verilmiştir. Pilot uygulamalar birinci aşamada ağırlıklı olarak deneyin yapısı 

irdelenirken, ikinci aşamasında odak noktası esas deneysel uygulamalar için tasarım 

görevlerinin belirlenmesi olmuştur. 

4.1.3 Veri toplama evresi 

Önceki bölümlerde vurgulandığı üzere ampirik çalışmada veri, deneysel uygulama 

yolu ile elde edilmiştir ve uygulama içerisinde farklı araştırma yöntemleri 

kullanılarak tasarım sürecine dair farklı açılardan veri toplanmıştır. Deneysel 

uygulamada, tutanak analizinde kullanılan ve bilişsel edimlerin tanımlanması için 

gerekli olan veri video kayıt yöntemi ile toplanmıştır.  

Deneysel uygulamalar gerçek görev şartlarının benzetimi esası ile kurgulanmıştır. 

Tasarlama metodu araştırmalarında bu tip çalışmalarda öncelikli olarak 

tasarımcıların düşünsel süreçlerinin bozulmaya uğramasını engelleyecek dış 

etkenlerden uzaklaştırılması ve gerçek tasarım problemlerinin uygulatılması önem 

taşımaktadır. Laboratuar ortamında yapılan uygulamaların geçerliliği hakkında bazı 

kaygılar olmakla birlikte, günümüzdeki çalışma ortamlarının söz konusu laboratuar 

ortamlarına dönüşmeye başladığı görülmektedir. Tüm iletişim teknolojileri ve 

özellikle mekânlar arası hatta kıtalararası olmaya başlayan yeni çalışma biçimleri 

tasarımcıların laboratuar benzeri ortamlarda tasarım uygulaması yapmalarına neden 

olmaktadır. Diğer yandan yapılan pilot uygulamalarla, denek konumunda olan 

tasarımcıların uygulama ortamında deneyim kazanarak deneysel araştırmaya uyum 

sağlamalarını öngörülmektedir. Ampirik çalışma içerisinde kurgulanan deneysel 

süreç bu açılardan yeterli uygulama geçerliliğini sağlamakla beraber, detaylı bir 

şekilde irdelenmesi amaçlanan karar verme zihinsel süreçlerinin izlenmesine olanak 

tanımaktadır.  



58 

 

‘Çevresel Geçerlilik’ kavramı (Manser ve diğ., 2007) bilimsel araştırmalarda 

benzetilen ortamlarının kurgusu açısından önemli bir kavramdır. ‘Çevresel 

Geçerlilik’ araştırmalarda kullanılan metodun, malzemenin ve kurgunun gerçek 

yaşam şartlarına olan uygunluğu ile uğraşmaktadır. Tasarım uygulamalarında metot 

ve malzeme disiplinin doğası gereği gerçek yaşamla uyumluluk göstermektedir. 

Araştırmanın organizasyonu, bu çalışmada deneysel çalışmanın kurgusuna işaret 

etmektedir. Araştırmada bireysel çalışma, kavramsal çalışma, yönetici toplantısı, 

detay tasarımı ve sunum evrelerinin yer aldığı bir deney kurgusu uygulanarak tasarım 

ekiplerinin gerçek durum şartlarında çalışması amaçlanmıştır.    

Tasarım görevi çevresi olağan şartlarının tasarlama eylemi sırasındaki varlığı 

tasarımcıların zihinsel süreçlerini karmaşıklaştırmaktadır. Bu nedenle EBGA 

yaklaşımı çerçevesinde süreç etkenleri kontrollü olarak deneysel ortamda yeniden 

oluşturulmuştur. Ayrıca tasarımcılar tarafından zihinsel süreçlerinin tam olarak 

dışsallaştırılmamasından dolayı toplanan veriler bilişsel analiz için yetersiz 

kalabilmektedir. BGA yaklaşımı bağlamında tasarımcıların bilişsel edimlerinin daha 

iyi anlaşılabilmesi amacıyla farklı araştırma metotları ampirik çalışma kurgusu içinde 

bir araya getirilmiştir. Veri toplama yöntemleri ve içerikleri bölüm 4.4.2’de 

irdelenmektedir. 

4.1.4 Veri analizi 

Tez kapsamında tutanak analizi, açık uçlu anket formları (Ek 6, Ek 7), kapalı uçlu 

anket formu (Ek 8) ve görüşme yöntemleri kullanılarak elde edilen veriler süreç 

modellerinin geliştirilmesi için analiz edilmiştir. Tutanak analizinde kullanılan video 

kayıt yöntemi ile toplanan tüm sözel ifadeler ve tasarımcıların üretmiş oldukları tüm 

görsel ifadeler ekip tasarım sürecinin analizi için temel araştırma verilerini 

oluşturmaktadır. Tasarım karar süreçlerinin bilişsel örüntülerinin belirlenmesinde 

tasarımcılarla yapılan görüşme formları ve görüşme sonuçları da ayrıca 

değerlendirilmiştir. Tasarlama sürecindeki bilişsel edimlerin bağlamlarının 

tanımlanması amacıyla kritik karar anlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu kritik 

karar anları için yapılandırılmış açık uçlu anket formu ve ekip çalışması sürecinin 

tasarımcılar tarafından değerlendirilmesi için derecelendirmeli kapalı uçlu anket 

formu uygulanmıştır. Tasarımcılar üzerindeki zaman baskısı ya da sosyal sürecin yol 
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açtığı sebeplerden dolayı, süreç içerisinde ele alamadıkları kararların ve tasarım 

konularının belirlenmesi için mülakat yöntemi uygulanmıştır.  

Üç farklı tasarım görevinin çalışıldığı tasarım ekibi uygulamalarından elde edilen 

kayıtlar gözleme dayalı çalışmalarda veri toplama, kodlama ve tutanak dökümünü 

analizlerini hızlı yapılmasını sağlamak amacıyla Mangold firması tarafından 

geliştirilen ‘Interact’ yazılımı (Şekil 4.2) kullanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu 

yazılım, gözlemlenen örneklerin doğrudan video kayıtları üzerinden kodlama 

yapılmasını sağlayarak tasarımcıların hem sözel hem de fiziksel ifadelerinin eş 

zamanlı olarak analiz edilmesine olanak vermektedir. Elde edilen verilerin en önemli 

bölümünü oluşturan sözel veri tutanakları bölümlendirilmiş; ardından geliştirilen 

kodlama sistemi ile kodlanmıştır. Elde edilen karar verme bilişsel davranışlarının 

kodlanmasıyla ortaya çıkan örüntüler tezin sorunsalları doğrultusunda 

betimlenmiştir. 

 
Şekil 4.2: Mangold Interact yazılımı ara yüzü. 

4.2 Pilot Araştırmalar  

Ekiplerin tasarım problemi çözüm süreçlerinin araştırmalarında kullanılan metotların 

ve içeriklerinin araştırma sorunsalının yapısına uygun planlanması önemlidir. 

Araştırma metodunun amaca yönelik olarak seçilerek, belirli bir yapı ile 

oluşturulması yardımıyla aranılan sonuçları vermesi sağlanmaktadır. Bu tez 
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kapsamında kullanılan araştırma metodunda iki tür zorluk ile karşılaşılmaktadır: Đlki 

çevresel değişkenlerin araştırmaya konu olan olguya etkilerinin belirlenmesi ve 

ikincisi ise, literatürdeki diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırılabilir geçerli verinin 

elde edilmesidir.  

Yukarıda bahsedilen iki araştırma zorluğunun giderilmesi amacıyla pilot araştırmalar 

kurgulanmış ve araştırma metodu yapısına etki eden faktörler ortaya konulmuştur. 

Bu bağlamda pilot araştırmalar farklı yönlerden araştırma metodu açısından 

işlevseldir. Tasarım ekibinin ve yapısının oluşturulmasında (Bölüm 4.3.1), tasarım 

problemlerinin belirlenmesinde (Bölüm 4.3.2), araştırma yöntemlerinin seçilmesinde 

ve geliştirilmesinde (Bölüm 4.4) pilot araştırmalardan elde edilen bulgular 

kullanılmıştır. Pilot araştırmalardan elde edilen bulgular ayrıca deneklerin 

belirlenmesi, anket formlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, deneysel uygulamanın 

yapısının geliştirilmesi, deneysel uygulamada kullanılan tasarım problemlerinin 

belirlenmesi için kullanılmıştır. Pilot uygulama sonuçlarından bu anlamda ampirik 

araştırma metodunun kurgulanmasında yararlanılmıştır.  

Yapılan ilk pilot araştırma diğer pilot araştırmalardan farklı olarak tasarımcıların 

gerçek ortamlarında gözlemlenmesine dayanmaktadır.  Bu pilot araştırmada beş 

öğrenciden oluşan tasarım ekibinin lisans eğitim programları içinde yaptıkları bir 

dönemlik projelerinin tasarım stüdyosundaki çalışmalarının video kaydı yapılmıştır. 

Tasarım ekibi proje süreçlerinin belirli bölümleri (8 saat/hafta proje dersi içinde ekip 

halinde toplantılar ve her hafta 30 dakikalık birlikte çalışma seansları) 

kaydedilmiştir. Uygulama sonuçları ile grup etkenleri, tasarım ekibi üyelerinin 

deneyimi ve sahip oldukları bilgi vb. kişisel özellikler ile çalışma ortamı, proje 

yönergeleri gibi çevresel etkenlerin süreç üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Ampirik 

bir çalışmada ekip üye sayısının fazlalığı, tasarım probleminin yapısının ve 

kapsamının karmaşıklığı gibi faktörlerin periyodik aralıklarla yapılan tasarım süreci 

gözleminin bilişsel süreç analizi için uyumsuzluklar içerdiği görülmüştür. 

Đkinci, üçüncü ve dördüncü pilot deneysel çalışmalar (Çizelge 4.1) Delft Üniversitesi 

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Fakültesi Araştırma Laboratuarı’nda 

uygulanmıştır. Söz konusu pilot araştırma uygulamaları, deneyin yapısal kurgusuna 

ve kullanılacak tasarım problemlerinin süreç değişkeni olarak araştırılmasına 

odaklanmıştır. Bu deneylerde tasarım ekipleri üçer kişiden oluşmuştur. Đkinci pilot 

araştırma Delft Üniversitesindeki araştırma grubunun sürdürdüğü araştırmalar 
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kapsamında bir uygulamadır. Bu uygulamada tasarım ekibi aynı fakülteden mezun 

olmuş, farklı ülkelerden gelmiş üyelerden oluşmuştur. Ekip üyelerinin iletişim dili 

Đngilizcedir. Bu pilot araştırmada ekip kurgusu, üye sayısı, deney ortamı ve deney 

süresi parametreleri değerlendirilmiş ve ayrıca ekip üyelerinin birbirlerini daha 

önceden tanımamaları durumu göz önüne alınmıştır. 

Üçüncü ve dördüncü pilot araştırmalar aynı üniversitede, yazar tarafından 

yürütülmüş ve her iki uygulamada da aynı tasarım ekibi gözlemlenmiştir. Bu 

uygulamalarda kullanılan ekip, daha önce birlikte profesyonel amaçlarla olmayan 

tasarım deneyimine sahip üyelerden oluşmuştur. Üçüncü tasarım görevi için çalışma 

süresi diğer çalışmalardan farklı olarak 120 dakika ile sınırlandırılmıştır. Üçüncü 

çalışmada sigara küllüğü tasarım görevi kullanılmıştır. Aynı ekibe dördüncü pilot 

araştırmada ‘Taşınabilir Mangal’ (EK 1) tasarım problemi görevi verilmiştir. 

Dördüncü görev tasarımcılara pazar, müşteri ve ürünün kullanımı hakkında benzer 

deneyimlerden bilgi sahibi oldukları, ama piyasada benzeri olmayan yeni bir ürünün 

tasarlanması görev olarak verilmiştir.  Bu deneysel çalışmalarda süre, anket formu 

soruları, deney ortamı düzeni ve tasarım görevleri değerlendirilmiştir. 

Çizelge 4.1: Deneysel araştırmalar. 

  Ekip 
Yapısı 

Üye  Üye 
Sayısı 

Tasarım 
Problemi 

Süre 
(Dak) 

Ortam Veri Toplama 
Yöntemleri 

1 Pilot Mono 
Disipliner 

Lisans 5 Otobüs Đç mekânı 10 
Hafta 

Stüdyo Protokol Analizi, 
Görüşme, Raporlama 

2 Pilot Çok 
Disiplinli  

Y.Lisans 3 Açık Alan Küllük 60  Laboratuar Protokol Analizi, 
Görüşme, Anket formu 

3 Pilot Mono 
Disipliner 

Y.Lisans 3 Açık Alan Küllük 120  Laboratuar Protokol Analizi, 
Görüşme, Anket formu 

4 Pilot Mono 
Disipliner 

Y.Lisans 3 Taşınabilir 
Mangal 

60  Laboratuar Protokol Analizi, 
Görüşme, Anket formu 

5 Pilot Mono 
Disipliner 

Mezun 3 Taşınabilir 
Mangal  

60 Laboratuar Protokol Analizi, 
Görüşme, Raporlama 

6 Pilot Mono 
Disipliner 

Mezun 3 Açık Alan Küllük 60 Laboratuar Protokol Analizi, 
Görüşme 

7 Pilot Bireysel Profesyonel - Masa Lambası  Laboratuar Protokol Analizi, 
8 Pilot Bireysel Profesyonel - Masa Lambası 20  Laboratuar Protokol Analizi, 
9 Pilot Bireysel Profesyonel - Masa Lambası 20  Laboratuar Protokol Analizi 
10 Pilot Bireysel Profesyonel - Masa Lambası 20  Laboratuar Protokol Analizi 
11 Asıl Mono 

Disipliner 
Profesyonel 3 Taşınabilir 

Mangal 
60  Laboratuar Protokol Analizi, 

Anket formu, Açık 
uçlu anket formu, 
Görüşme 

12 Asıl Mono 
Disipliner 

Profesyonel 3 Su ısıtıcısı 60  Laboratuar Protokol Analizi, 
Anket formu, Açık 
uçlu anket formu, 
Görüşme 

13 Asıl Mono 
Disipliner 

Profesyonel 3 Çöp Kutusu 
Kapağı 

60  Laboratuar Protokol Analizi, 
Anket formu, Açık 
uçlu anket formu, 
Görüşme 
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Beşinci ve altıncı pilot araştırmalar ĐTÜ Mimarlık Fakültesi proje stüdyolarında 

uygulanmıştır. Yürütülen iki araştırmada farklı tasarım ekipleri kullanılmıştır. 

Ekipler Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi almış tasarımcılardan oluşmuştur. Ekip 

üyelerinin profesyonel ürün tasarımı deneyimleri olmasına dikkate edilmiştir. Ekiple 

yapılan birinci uygulamada ‘Açık Alanda Kullanılmak için Küllük’ tasarlanması 

istenmiştir. Đkinci uygulama da ekipten ‘Taşınabilir Mangal’ tasarlamaları 

beklenmiştir. Bu araştırmalarda deney ortamı, tasarım görevi, ekip yapısı, araştırma 

metodu sınanmıştır. Bu deneysel araştırma dizisinde, ekibin tasarlamaya 

başlamasından önce uygulanan açık uçlu anket formu geliştirilmi ştir. 

Bireysel pilot araştırma uygulamaları, asıl deneysel uygulamalarda yer alan tasarım 

ekibinin üyeleri ile yapılmıştır. Her bir üye ile ayrı ayrı yapılan uygulamalarla ekip 

üyelerinin asıl uygulamalardaki tasarlama süreçlerini etkileyebilecek olan kontrollü 

ortam içinde önceden bulunarak çalışma yapmaları ve deneysel sürece alışmaları 

amaçlanmıştır. Đlk oluşturulan ekibin üyelerinden biri bireysel çalışmada laboratuar 

ortamına uyum sağlayamadığı için ekipten çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Söz 

konusu tasarımcı video kayıt sırasında izlenmekten ötürü heyecanlanmış ve 

tasarlama sürecine dikkatini yoğunlaştıramamıştır. Bu üyenin yerine, aynı niteliklere 

sahip başka bir tasarımcı ekibe dâhil edilerek araştırmalar sürdürülmüştür. 

Tasarımcıların deneysel ortama alışmaları durumunun yanı sıra birbirlerinden çok 

farklı performans sergileyen tasarımcıların ekip çalışması üzerindeki olumsuz 

etkilerini engellemek için, uygun tasarım ekibinin oluşturulması konusunda bireysel 

yapılan ön uygulamalardan yararlanılmıştır. 

4.3 Örneklem 

Bili şsel süreç analizlerinden elde edilen sonuçların pratik uygulamalara 

uygunluğunun sağlanabilmesi için gerçek tasarım problemlerini kontrollü ortamlara 

belirli sınırlar içerisinde taşıyabilmek önemli yer tutmaktadır. Buna karşın, ekip 

tasarım sürecini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler ancak 

kontrol altında tutulursa, tasarımcıların bilişsel süreçleri bozulmaya uğramadan 

betimlenebilir. Frankenberger ve Badke-Schaub (1998) tasarım ekipleri üzerinde 

etkisi olan faktörleri aşağıdaki gibi sınıflandırmaktadırlar (Şekil 4.3): 

• Bireysel Şartlar 
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• Grup Şartları 

• Çevresel Şartlar 

• Görev Şartları 

Bu tezde bilişsel karar süreçleri betimlenmek üzere seçilen ekip, ekibin görev yaptığı 

ortamı oluşturan çevresel şartlar ve görev yapısı bu araştırmada kullanılan tasarım 

görev çevresinin bütününü oluşturmaktadır. Bu bütün pratikteki uygulamaların 

etkilendiği şartlar dikkate alınarak belli açılardan yalınlaştırılmıştır. Bazı şartlar ise 

pratikle uyumlu olması açısından deney ortamına aktarılmıştır. 

Ekip tasarım sürecinde bireysel şartlar, süreç üzerindeki en belirgin etkiye sahip 

etkenlerdir. Psikolojik farklılıkların ötesinde, mesleki deneyim ve birlikte çalışmışlık 

gibi konular bağlamında ekip üyelerinin birbirlerine yakın nitelikte seçilerek bireysel 

şartlardan dolayı tasarlama süreci üzerindeki olası etkiler en aza indirgenmeye 

çalışılmıştır.  

 

Şekil 4.3: Tasarım sürecini ve sonucunu etkileyen etkenler (Frankenberger ve Badke 

Schaub, 1998 yayınından adapte edilmiştir.). 

Firma içi ve dışı etkenlerin oluşturduğu çevresel şartlar tasarım sürecini kesintiye 

uğratabilir, değiştirebilir ya da dönüştürebilir. Bu şartlar pratik uygulamalarda 
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görülen gerçek tasarım görev çevresi şartları olmakla birlikte, tümünün etkisiyle 

zihinsel süreçlerin gözlemlenmesi zorlaşmaktadır. Diğer yandan bireysel şartlara 

bağlı olarak gelişen grup yapısı ve dinamiklerinden oluşan grup şartları genellikle 

grup deneyimleri ile ortaya çıkmakla beraber, bireysel özelliklerdeki farklılıklar ya 

da çevresel faktörlerin etkisi ile tasarım sürecini olumsuz yönde etkilemektedirler.  

Bu tezdeki tasarım uygulamalarının kontrollü ortamlarda yapılması ile dışsal 

şartlarının etkisi azaltılırken, tasarımcıların tasarım görev türlerine göre grup 

problem çözme becerileri gözlemlenebilmiştir. Araştırma örneklemi tasarım ekipleri 

ve tasarım problemleri değişkenleri açısından yapılandırılmıştır. Bu tezde tasarım 

ekipleri ve tasarım problemleri bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Araştırma 

kapsamında tasarım ekibi bağımsız değişken olarak sabitlenerek, diğer bağımsız 

değişken olan tasarım problemlerinin bağımlı değişken olan tasarım süreci 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Tasarım ekiplerinin farklı tasarım görevleri 

bağlamında gösterdikleri bilişsel davranış örüntüleri, bu çalışmada bağımlı 

değişkenler olarak kabul edilerek ortaya konulan tasarım süreçleri betimlenmiştir. 

4.3.1 Tasarım ekibi 

Tasarım ekipleri, ilk bölümde belirtildiği gibi, bireylere bağlı olarak farklı grup 

özelliklerine sahip olabilirler. Tasarımcıların sahip oldukları deneyim ve 

uzmanlıkları ekip tasarım süreçlerini de doğrudan şekillendirmektedir. 

Araştırmalarda denek olan tasarım ekiplerindeki üyelerin farklı geçmişe sahip 

olmaları ortaya çıkan ekip bilişsel karar süreçlerinin sadece problem çözme etkinliği 

olmasından öte, sosyal bir süreç olmasına da neden olmaktadır.  

Tasarlama literatüründeki deneysel ekip araştırmalarında genellikle öğrenci 

tasarımcılardan meydana gelen tasarım ekipleri kullanılmaktadır (Cross ve diğ., 

1996, Valkenburg, 2000). Tasarım öğrencilerinin oluşturduğu tasarım ekiplerinin yer 

aldığı deneysel çalışmalarda düşük düzeyde bilginin gerekli olduğu tasarım 

problemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, farklı karmaşıklık düzeylerinde tasarım 

görevleri verildiği için ekip üyelerinin belirli bir düzeyde deneyime ve bilgiye sahip 

olmaları göz önünde bulundurulmuştur. Tasarım problemi çözümünde yeterli bilgiye 

sahip olmayan tasarım ekibinin problem çözümü için bilgi üzerine olağan dışı vakit 

ayırmalarının tasarım sürecini olumsuz etkilediği pilot araştırmalarda görülmüştür. 

Diğer yandan, tasarımcıların tasarım problemi çözümü için gereğinden fazla 



65 

 

deneyime ve bilgiye sahip olmaları da aynı şekilde tasarım sürecini ekip davranışları 

açısından farklı yönde etkilemektedir. Tasarımcıların deneyim düzeyi arttıkça, kendi 

yaklaşımlarını tasarım problem çözümünde kullanma konusunda ısrarcı 

olmaktadırlar.   

Yukarıda bahsedilen nedenlere bağlı olarak, organizasyonel deneyimlerinin, mesleki 

ve eğitim deneyimlerinin ve birbirleri ile çalışmışlık deneyimlerinin süreç üzerindeki 

olası etkileri göz önünde bulundurularak, esas deneysel uygulamalarda gözlemlenen 

tasarım ekibi, aynı firmada çalışmış tasarımcılardan oluşturulmuştur. Bu seçimin en 

önemli nedeni, tasarımcıların birbirlerine yakın deneyime sahip olmasıdır. Aynı 

firmada benzer süreler ile çalışmış olan tasarımcılar firma içerisinde 1,5 ile 2,5 yıllık 

bir deneyime sahiptirler. Tüm tasarımcılar endüstri ürünleri tasarımı lisans eğitimi 

almış ve çalışmanın yapıldığı dönemde aynı alanda yüksek lisans derecelerine devam 

etmektedirler. Ekip üyelerin diğer mesleki deneyimleri de benzer düzeylerde 

bulunmaktadır. Ekip üyelerinin birbirleri ile başka bir tasarım ekibi içerisindeki 

deneyimleri de sorgulanmıştır. Ekip üyeleri  ilgili soruları ‘Hiç’’ (1) ile ‘Çok fazla’ 

(7)  arasından yedi ölçekli cevap anahtarını kullanarak cevaplamışlardır. Đki üye aynı 

firma içerisinde yakın deneyimlere sahipken, birbirleri ile ‘Hiç’ çalışma deneyimine 

sahip olmadıkları görülmüştür. Birbirleri ile daha önce çalışmamış olan iki üye, 

üçüncü üye hakkında birlikte çalışma deneyimini altı ve beş seçenekleri ile 

işaretlemişlerdir. Ekip üyelerinin aynı firma içerisinde çalışmış olmaları deneysel 

süreç açısından, aynı organizasyonel deneyime sahip olmaları açısından önemlidir. 

4.3.2 Araştırmada kullanılan tasarım görevleri 

Araştırmada tasarım problemleri bağımsız değişkenler olarak kabul edilmekte ve bu 

değişkenlerin bağımlı değişken olan ekip tasarlama süreçleri üzerindeki etkisi analiz 

edilmektedir.  

Tasarım görevleri esas olarak tasarımcıların endüstride karşılaştıkları dinamik yapılı 

tasarım problemleridir. Profesyonel tasarımcılar endüstride birçok şartın etkisi 

altında bulunan ürün tasarımı görevlerinde çalışırlar. Endüstrideki tasarım 

problemleri endüstri dışındaki tasarım problemlerine kıyasla daha fazla alt problem 

içeren, dinamik ve değişken faktörlerin etki ettiği bir problem çözme sürecidir. Bu 

bağlamda Kruger (1999) tasarım görevlerinin bileşik problem çözme etkinliği 

olduğunu belirtmektedir.  
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Tasarlama metodolojisi üzerine yapılan araştırmalarda tasarım problemlerinin 

çözümünün diğer problemlerden farklı olduğu sık sık vurgulanmaktadır. Buna 

rağmen tasarım problemlerinin kendi aralarındaki farklılıkların incelenmesi 

araştırmacılar tarafından yeterli ilgiyi görmemektedir. Kruger (1999, s.4) tasarım 

görev tanımını kuramsal bağlamda ve daha genel anlamda kullanırken, bu çalışma 

kapsamında tasarım görevi endüstri içinde ortaya çıkan ve çözümlenmesi gereken 

tasarım problemlerine işaret etmektedir. Tasarım görevleri zaman kısıtlamaları, bütçe 

kullanımı, organizasyon şartları ve diğer sınırlamalardan oluşan endüstriyel şartlar 

altında tasarımcıların çözmek zorunda oldukları tasarım problemleridir. Bu nedenle, 

tasarım problemi ya da problemleri bir tasarım görevinin girdisidir (Kruger, 1999). 

Ampirik araştırmada kullanılan tasarım görevleri, tasarım ekip üyelerinin daha önce 

karşılaşmış oldukları tasarım problemlerine bağlı olarak planlanmıştır. Tezin 

araştırma konusu ‘farklı’ görevlere dayanmakta olması nedeniyle, tasarım görevleri 

yapıları irdelenerek kararlaştırılmıştır. Görev planlamasında tasarım ekibinin ilgili 

tasarım görevleri ve benzer görevler hakkında sahip olduğu bilgi ve deneyim göz 

önünde bulundurulmuştur. Ayrıca tasarım görevleri problem çözümünde tasarımcılar 

tarafından kullanılacak prensiplerin özgünlüğü (Kruger, 1999, s.8) bağlamında da 

değerlendirilerek kategorileştirilmi ştir.  

Bu bağlamda tasarım görevleri Pahl ve Beitz’in (1996) problem türleri 

sınıflandırmalarında tanımlamış oldukları Değişen (Variant), Yenilikçi (Innovative) 

ve Özgün (Original/creative) tasarım problem türleri olarak belirlenmiştir. Tasarım 

ekibine uygulaması yaptırılan görevlerin seçiminde, tasarım problemlerin farklı 

yapılarda olmasına dikkat edilirken, aynı zamanda deneysel çalışmaya uygun, 

kontrollü ortamda çözüm üretilmesini sağlayacak düzeyde tasarımcıların daha 

önceden bilgi sahibi olmaları da göz önünde bulundurulmuştur. Buna bağlı olarak, 

ekip üyelerinin daha önce deneyimlemiş oldukları tasarım problemlerine benzer 

özelliklerde problemler seçilmiştir. 

‘Değişen tasarım görevi’nde tasarım ekibi tasarım problemi hakkında yüksek 

düzeyde bilgi sahibidir. Tasarımcılar hem benzer tasarım görevleri konusunda 

deneyimlidirler, hem de benzer düzeyde problemlerin çözüm metotları konusunda 

bilgi ve deneyim sahibidirler. Değişen tasarım görevi sırasında tasarlanacak ürün 

özellikleri piyasada bulunan ürünlerden temel bir farkla ayrılmayan benzer 

özelliklerde bir ürün olması beklenmektedir. Đlk deneysel uygulamada elektrikli ev 
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aletleri üreten bir firma bünyesinde çalışan tasarımcıların daha önce firma içinde 

sıkça karşılaşmış oldukları ‘elektrikli su ısıtıcısı tasarlanması’ değişen tasarım görevi 

olarak verilmiştir. Ekip üyeleri aynı ürün sınıfında ve farklı pazar koşulları için 

birçok farklı özelliklerde ürün tasarlamışlardır. Tasarım görevi, piyasada bulunan 

diğer ürünlerin özelliklerinden farklılıkları olmayan, ortalama bir müşteri profilini 

hedefleyen bir ürünün tasarlanmasıdır. 

‘Yenilikçi tasarım görevi’nde tasarımcılar tasarım problemi hakkında orta düzeyde 

bilgi sahibidir. Problemin çözümünde yeni prensiplerin dikkate alınmasına ve 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilikçi tasarım görevi verilince 

tasarlanacak ürünün özelliklerinin piyasada bulunan ürünlerden farklılaşması 

beklenmektedir. Ekip üyelerinin, ikinci deneysel araştırma olan yenilikçi tasarım 

görevinde kullanılan tasarım probleminin benzerleri ile doğrudan çalışmamış 

olmalarına dikkat edilmiştir. Buna bağlı olarak yenilikçi tasarım görevi olarak 

‘taşınabilir mangal tasarımı’ uygulaması yaptırılmıştır. Tasarımcılar daha önce 

profesyonel yaşamlarında deneyimlemedikleri ve piyasada doğrudan benzeri 

olmayan bir ürün tasarlamışlardır. Tasarım ekiplerinin ‘Taşınabilir Mangal’ tasarımı 

görevi, ve diğer görevler, sırasında kontrollü ortamlarda çalışacakları için çözüm 

süreçlerinde dışarıdan enformasyona ihtiyaç duymayacakları tasarım problemlerinin 

seçilmesine dikkat edilmiştir. 

Özgün tasarım görevi’nde tasarımcılar tasarım probleminin çözümü hakkında az 

düzeyde bilgi sahibidirler ya da hiç bilgi sahibi değillerdir. Tasarımcıların problemin 

çözümü için yeni çözüm yolları geliştirmeleri ve kullanmaları gerekmektedir. Özgün 

tasarım görevi verilen tasarımcıların daha önce örneği olmayan yeni bir ürün 

tasarlamaları beklenmektedir. Daha önce deneyimlenmemiş bir tasarım görevi olması 

nedeniyle, çözüm için gerekli bilginin tasarımcıların bildikleri bir konu olması 

gerekmektedir. Özgün tasarım görevinde ‘ ĐTÜ Mimarlık Fakültesinde kullanılmakta 

olan çöp kutuları için kapak tasarımı’ yapılması istenmiştir. Kontrollü ortamda 

görevin tamamlanması beklendiği için, tasarım problemleri tasarımcıların bildikleri 

bir çevreye ait ve hakkında bilgi sahibi oldukları kullanıcı grubuna yönelik olarak 

belirlenmiştir. Ekip üyelerinden biri başka bir üniversitede, diğer iki üye aynı 

üniversitede olmak üzere, Mimarlık fakültelerinde eğitim görmüştür. Bu nedenle 

kullanıcı grubunu yakından tanımaktadırlar. Özgün ve yenilikçi görevler arasındaki 

temel fark yenilikçi görevdeki ürünün benzerlerinin halihazırda var olmasıdır. 
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4.4  Tasarım Ekiplerini Gözlemlemek 

Tasarlama alanında deneysel araştırmalarda video-gözlem tekniğinin kullanılması ile 

tasarımcıların zihinsel süreçlerinin detaylı olarak incelenebilmesi mümkündür. Bu 

sayede video-gözlem tasarlama metodolojisinde bilişsel araştırmaların da artmasıyla 

birlikte sıkça kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Deneysel araştırma yaklaşımı ile 

tasarımcıların uygulamalarının gözlemlenmesi, retrospektif raporlama, anket 

kullanılan diğer metotlardır. Bu metotlar aynı zamanda pratikteki tasarım 

süreçlerinin araştırılmasında da kullanılmaktadır. Brenner ve diğ (1998) sosyoloji ve 

psikoloji alanlarından gelen araştırma metotlarının Gary Klein’ın, (2000) BGA 

kuramı çerçevesinde dört kategoride değerlendirdiğini belirtmektedir:  

• anket formu ve görüşmeler,  

• kontrollü gözlem,  

• kritik vaka,  

• analitik metotlar (psikolojik ölçekleme) 

Söz konusu araştırma metotları arasında kontrollü gözlemler derinlemesine bilişsel 

inceleme yapılması açısından farklılaşmaktadır. Bu nedenle bilişsel süreç 

araştırmalarında çoğunlukla kontrollü ortamlar kullanılmaktadır. Tasarımcının 

bilişsel süreci dış etkenlerden etkilenerek olağanın, yani uygulamada süregelen 

işleyişin dışına çıkabilmektedir. Kontrollü ortamlarda yapılan tasarım 

uygulamalarının gözlemlenmesinde video kamera kaydı sözel verilerle birlikte sözel 

olmayan davranışların saptanmasında çok etkin olmasına karşın, bilişsel edimlerin 

tamamen gözlemlenmesinde bazı sınırlamalara dikkat etmek gerekmektedir 

(Valkenburg, 2000, s.81). Video kameralar; 

•  Davranışları kaydeder, ancak kişilerin güdüleri belirlenememektedir. 

•  Bu tür bir çalışma günler süren bir tasarım görevinin saatlerle 

sınırlandırılmasını gerektirir. Ancak bu sınırlandırma kapsamlı olarak 

edimlerin gözlenmesine engel olmamaktadır. 

•  Video yöntemiyle kazanılan veri zenginliğinin analiz edilebilmesi için çok 

fazla zaman gerekmektedir. Çalışmanın geçerliliği ve güvenirliliği için veriler 

hassasiyetle işlenmeli ve analiz edilmelidir 
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Valkenburg’un tasarımcıların davranışlarının arkasında yer alan güdülerin 

belirlenmesindeki zorluktan bahsetmesi önemlidir. Bireysel süreçlerde 

tasarımcılardan sesli düşünmeleri istenirken, ekip çalışmasında ikinci ifadeden sonra 

tasarlama süreci aynı zamanda bir sosyal süreç haline gelmektedir. Tasarımcılar 

düşüncelerini dışsallaştırma davranışını iletişim kurmak ve fikirlerini müzakere 

etmek amacıyla kullanmaktadırlar. Uygulamanın geçerlili ğine önemli derecede zarar 

verecek olması nedeniyle sürece müdahale edilmemektedir. Bu çalışmada 

tasarımcıların bilişsel davranışlarına neden olan güdülerinin ortaya çıkarılması için 

açık uçlu ve kapalı uçlu sorular sorulmuştur. Deneysel uygulamanın başında ve 

sonunda tasarımcılardan tasarım problemlerini ve o problemin çözümü için 

geçirdikleri tasarım sürecini değerlendirmeleri istenmiştir. Sorulara alınan cevaplarla 

tasarımcıların çözüm yaklaşımlarında öne çıkardıkları temel prensipler belirlenmiştir.  

Banister ve diğ. (1994) araştırma sürecinde veri analizi güvenirliliğinin son derece 

önemli olduğunu belirtirken, gözlem yönteminden nesnel yorumu ayırmanın olanaklı 

olmadığını ve bir araştırmanın daima nesnel yorum içerdiği için bunu ortaya koymak 

ve araştırma metodu ile bütünleştirmenin daha doğru olduğunu açıklamaktadırlar. 

Ekip çalışmasının sosyal süreç olması ise, nesnel değerlendirmeyi güçlendirmektedir. 

Bu nedenle ekip tasarım sürecinin sosyal yönü irdelenerek bilişsel örüntülerin 

belirlenmesine uygun bir kodlama sistemi geliştirilmi ştir. 

4.4.1 Deneysel uygulama 

Endüstride çalışan ekipleri asıl çalışma alanlarında incelemek ve bilişsel süreçleri 

hakkında uygun verilerin elde edilmesine çoğu zaman olanak yoktur (Badke-Schaub 

ve Frankenberger, 1999). Bu duruma bağlı olarak, tasarımcıların bilişsel süreç 

analizleri için kontrollü ortamlarda gözlemlenmesi gerekmektedir. Bilişsel bilimcileri 

insan bilişsel davranışlarını ancak laboratuar şartlarında ve göreceli basit görevlerle 

araştırabilecekleri fikrinde birleşmektedirler (Chan, 2003). Bu düşünce, insanların 

bilişsel işlem kapasitelerinin sınırlı olduğu kabulüne dayanmaktadır (Newell ve 

Simon, 1972). Bu tezde deneysel çalışma iki amaçla kullanılmaktadır. Đlki ekip 

tasarlama eyleminin betimlenmesi ve ikincisi ise ekip tasarım etkinliğinin 

çözümlenerek bilişsel davranış örüntülerinin özelliklerinin ortaya konulmasıdır. 

Deneysel çalışmaların sonucunda ulaşmak için, hangi tür veriye ihtiyaç olduğunun 

belirlenmesi ve gerekli verinin hangi yöntemle elde edileceğinin planlanması 



70 

 

gerekmektedir. Bu gereklilik deneysel metodun biçimini ve yapısını belirlemektedir.  

Esas deneysel araştırmanın yapısı pilot araştırmalarda elde edilen bulgulara 

dayanılarak belirli adımlarla geliştirilmi ştir. Tasarım araştırmasına uygun olarak, bir 

laboratuar düzenlenmiş, bu mekânda ekip üyelerinin birlikte çizim araçlarıyla ve 

kâğıtları ile sığabilecekleri bir toplantı masası ve bir beyaz tahta bulundurulmuştur. 

Tahta her uygulamada tasarım ekipleri tarafından kullanılmamıştır. Çalışma sırasında 

tasarım ekibinin hem zihinsel hem de fiziksel davranışlarının tamamıyla kayıt 

edilebilmesi için, iki video kamera cihazı ile kayıt yapılmıştır. Đki farklı açıdan 

yerleştirilen kameralardan biri ile uzak plan çekim yaparak bütün ekip üyelerinin 

hareketli ifadelerinin kayıt edilmesi amaçlanmıştır. Tasarımcıların sözel ifadelerinin 

bazı durumlarda kendi başına anlaşılabilmesi mümkün olmamaktadır. Tasarımcıların 

bilişsel davranışlarını temsil eden sözel ifadelerin deşifre edilmesi aşamasında görsel 

ifadelerle birlikte fiziksel davranışların da değerlendirilmesi zorunludur. 

Deneysel kurgular iş ortamındaki uygulamaların kontrollü olarak tekrar yaratılması 

prensibine dayanmaktadır. Bu tip kurgular yani tüm olağan şartlardan arındırılarak 

hazırlanan uygulamalar bazı durumlarda gerçekle örtüşmeyen bir eylemler dizisinin 

oluşmasına neden olabilmektedir. Öte yandan uygulamadaki tasarım süreçlerinde söz 

konusu olan iki önemli durumun deneysel uygulama içerisinde de göz ardı 

edilmemesi gerekmektedir. Öncelikle tasarımcıların tasarım probleminin çözümü 

için diğer uzmanlık bilgilerine duydukları ihtiyaç ve bu bilgileri kullanmaları tasarım 

kararlarını önemli düzeyde etkilemektedir. Bir diğer önemli durum ise, proje 

sürecinde proje yöneticisi taleplerinin tasarım probleminin çözüm uzayı sınırları 

konusunda belirleyici olmasıdır.  

Uzmanlık bilgisine ulaşma ve kullanma durumunun süreç üzerindeki olası etkileri, 

seçilen tasarım görevleri ile yalınlaştırılmıştır. Tasarımcılara verilen tasarım 

görevlerinde onların kişisel bilgilerinin sınırlarını aşmayan, dışarıdan bilgiye en alt 

düzeyde ihtiyaç duyarak çözebilecekleri konular belirlenmiştir. Proje sürecinde proje 

yöneticisi ile yapılan görüşmeler, onlardan gelen yönergeler tasarım görevinin 

dinamik yapısını oluşturmaktadır. Ayrıca ürün üzerinde,  firma içi farklı bölümlerin 

birçok gereksinimleri ve talepleri bulunmaktadır. Bu talepler, tasarımcıya girdi 

olarak tasarım sürecine dâhil olur ve tasarımcı ürün üzerindeki çözümlerini söz 

konusu talepler doğrultusunda geliştirir. Bu açıdan bakıldığında, tasarımcılara 

tasarım sürecinde ürün çözümünü etkileyen birçok müdahale olur. Tasarım sürecinin 
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dinamik yapısını oluşturan bu müdahaleler deneysel süreç içerisinde yeniden 

oluşturularak pratik tasarım uygulamalarında oluşan durumun tekrarı yaratılmıştır. 

Deneysel uygulama adımları, tasarımcıların zihinsel süreçlerini gözlemlemek üzere 

gerçek tasarım uygulamalarının temel yapısına uygun olacak şekilde tekrarlanmak 

üzere tasarlanmıştır (Şekil 4.4). Deneysel uygulamanın ilk aşaması tasarım görev 

tanımının verilmesidir. Đkinci aşamada tasarımcılara tek başlarına çalışmaları için 

zaman verilmiştir. Bu adımda tasarım ekibi üyelerinden bireysel olarak tasarım 

görevini analiz etmeleri (Ek 5) istenmiştir. Tasarımcıların tasarım problemi hakkında 

yapmış oldukları analizler daha sonra kritik tasarım karar konularını belirlemek ve 

problem çözüm sürecindeki kişisel önceliklerini tanımlamak amacıyla incelenmiştir. 

Ayrıca bu süreçte tasarımcıların tasarım görevi hakkında önceden düşünme 

olanağına sahip olmaları, onların bazı temel çözümlemeleri yaparak sürece 

hazırlanmalarına olanak tanımıştır. Bunun anlamı ekip üyelerinin bir hazırlık evresi 

geçirerek, konu ile ilgili kendi düşüncelerini düzenleyerek, birlikte çalıştıkları evrede 

hızlı karar vermeleri ve fikir oluşturmaları, olası zaman kayıplarının ve aksamaların 

azaltılmasıdır. 

 
Şekil 4.4: Deneysel uygulama süreci. 

Grup_Yönerge, Açıklama,  5 dakika 

Bireysel_Problem Analizi ve Tasarım hedeflerinin yazılması;  Açık 
uçlu anket formu ve Tasarım problemi analiz formu                                                               
15 dakika 

Grup_Tasarım çalışması;  20 dakika 

Grup_Proje yöneticisi ile toplantı;   5 dakika 

Grup_Tasarım Çalışması;  40 dakika 

Grup_Sunum;   10 dakika 

Bireysel_ Görüşme;  10 dakika  
 

Grup_ Açık uçlu anket formu ve Kapalı uçlu anket formu,       
15 dakika. 
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Bireysel problem analizini izleyen aşamada tasarımcılar ekip çalışmasına 

başlamışlardır. Bu aşama, problem analizinden ve kavramsal fikir evresinden 

oluşturmaktadır ve ardından tasarımcılar proje yöneticisi ile bir toplantı 

yapmaktadırlar. Bu toplantıda tasarımcılar yetkili kişi rolündeki deney yürütücüsüne 

tasarım problemi hakkındaki değerlendirmelerini ve problem çözümünde tasarım 

hedeflerini anlatmışlar ve görev hakkındaki açıklığa kavuşturmak istedikleri 

konularda sorular sorarak tasarım görevini çözümlemeye çalışmışlardır.  

Beşinci aşamada tasarımcılar temel tasarlama sürecine devam etmişlerdir. Deneysel 

kurgu içerisinde en uzun bölümü oluşturan bu aşamada, tasarımcılardan üzerinde 

çalıştıkları tasarımı sonlandırmaları istenmiştir. Uygulama bittikten sonra, bir sonraki 

sunum evresinde üyeler tamamlamış oldukları tasarımı yöneticiye sunmuşlardır. 

Sunum evresinde tasarımcılar hem tasarladıkları ürünün açıkça belirli olmayan 

tasarım özelliklerini çizimler üzerinden değerlendirerek sözel olarak ifade etmişler, 

hem de tasarımlarını bir kez daha gözden geçirerek süreç içerisinde 

değerlendirmemiş oldukları alt tasarım problemlerini sonlandırarak ifade etmişlerdir. 

Sunumdan sonraki evrede ekip üyelerinden iki anket formunu cevaplamaları 

istenmiştir. Birinci anket formunda sürece ve tasarımlarına ait açık uçlu sorular yer 

almıştır. Đkinci anket formunda kapalı uçlu sorulara derecelendirmeli cevaplar 

vermeleri istenmiştir. Her iki form da tasarımcıların süreç içerisinde alınan tasarım 

kararları hakkında düzenlenmiştir. Deneysel sürecin son aşamasını oluşturan evrede 

tasarımcılarla grup olarak görüşme yapılmış ve tasarım sürecini değerlendirmelerine 

yönelik yapılandırılmamış sorular sorulmuştur. Görüşme sırasında yürütülen tasarım 

süreci ile birlikte deneysel süreç işleyişi de ele alınmıştır. 

Deneysel uygulama bir dizi adımlar içermektedir. Söz konusu adımlarla 

tasarımcıların karar verme davranışlarına ait bilişsel örüntülerinin tümüyle 

saptanabilmesi için farklı araştırma yöntemleri uygulanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde 

bu yöntemler ve içerikleri ele alınmaktadır.  

4.4.2 Veri toplama 

Tasarım araştırmacıları farklı disiplinlerden ve özellikle sosyal bilimlerden ödünç 

aldıkları araştırma metotlarını tasarlama olgusunu çözümleyebilmek için 

kullanmaktadırlar. Tasarım alanında istenilen sonuçlara ulaşmak için araştırmacılar 

sürekli yeni metotlar geliştirerek kullanmaktadırlar. Her araştırmaya uygun metotlar 
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farklı bir veri toplama ve değerlendirme yaklaşımını ortaya koymaktadır. Sosyal 

bilimlerde, hatta sosyal bilimlerin her bir alt alanında dahi tek bir araştırma 

metodunun doğru olduğunu ileri sürmek söz konusu olamamaktadır. Đhtiyaç duyulan 

araştırma verisinin türü ve araştırma sorusu kullanılan veri toplama metotlarının 

seçiminde belirleyicidir. Bu araştırmada tasarım ekibinin bilişsel davranış süreçleri, 

bilişsel davranışlarının oluşmasına yol açan tasarım problemi bağlamları ve 

tasarımcıların motivasyonları de ele alınarak betimlenmektedir. Zihinsel süreçlerin 

analizi için tutanak analizi yöntemi ve süreçlerin bütünsel örüntüsünü 

tanımlayabilmek için iki düzeyli, kapsamlı bir kodlama sistemi kullanılmıştır. Diğer 

yandan süreç çözümlemelerinde gerekli olan, tasarımcıların davranışlarının içindeki 

bireysel tutum ve güdülerinin belirlenmesi için açık uçlu ve derecelendirmeli anket 

formları uygulanmıştır.  

4.4.2.1 Tutanak analizi 

Tasarım metodu ve tasarım süreci araştırmalarında, bilişsel psikolojinin başlamasıyla 

birlikte ortaya çıkan tutanak analizi araştırmacılar tarafından kullanılan başlıca 

yöntemdir (Eastman, 2001). Tutanak analizi yöntemi temel olarak bir uzmanlık 

alanından deneklerin sözel ifade kayıtlarının dökümlerinin yapılması ve bu ifadelerin 

araştırma amacına yönelik olarak geliştirilmi ş kodlama sistemleri ile kodlanarak 

analiz edilmesi sürecidir. Özellikle video kaydının gelişimi ile tutanak analizi metodu 

kullanılarak insanların zihinsel süreçleri üzerinde detaylı ve belirgin sonuçlar elde 

edilebilmektedir. Tutanak analizi yönteminden elde edilecek sonuçlar tasarlama 

etkinliğinin problem çözme süreci bağlamında betimlenmesine olanak verir 

(Frankberger ve Badke-Schaub,1998, s. 143). Bu metodun kullanılmaya 

başlamasından bu yana, insan zihninin problemleri nasıl çözdüğünün 

tanımlanabilmesi ve anlaşılabilmesi için uygun bir yaklaşım olmuştur. Đlk önemli 

örneklerden biri olarak, Groot 1965 yılında satranç oynayan insanların nasıl hamle 

hesaplaması yaptıklarını anlamak amacıyla yaptığı araştırmalarda tutanak analizi 

yöntemini kullanmıştır. Daha sonra tasarım metodolojisi alanında etkin olan 

yaklaşımların kuramcısı Newell ve Simon (1972) tutanak analizi yöntemini rasyonel 

problem çözümü ve şifreli aritmetik problemlerinin çözümlenmesi çalışmalarına 

uygulamışlardır. Yapay zeka araştırmalarının öncüsü olan Anders Ericsson, Herbert 

Simon ile birlikte Tutanak Analizi yöntemi üzerine kapsamlı bir kitap (1984) 

hazırlayarak metodun detaylı bir analizini sunmuşlardır. Akın (2001) tasarım 
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alanında ilk tutanak analizi uygulamasının 1969 yılında Charles Eastman tarafından 

yapıldığına işaret etmektedir.  

Tutanak analizi metodu tekil deneklerle uygulandığında düşüncelerini tümüyle sesli 

olarak dile getirmeleri istenmektedir. Sesli-düşünme (think-aloud) olarak tanımlanan 

bu yöntem ile deneklerin bilişsel süreçlerinin açığa çıkartılması amaçlanır. Tasarım 

ekiplerinde, kolektif çalışma biçiminin doğası gereği üyeler sözel ileti ürettikleri için 

tasarlama sürecinde sesli-düşünme gerekliliği ortadan kalkmaktadır (Ensici, 2002). 

Grup çalışmalarında, grubun her üyesi iletişim kurmak için düşüncelerini 

dışsallaştırmak durumundadır. Sesli-düşünme yönteminin, tekil deneklerin bilişsel 

süreçleri gözlemlenirken yerine getirdiği işlevi, grup çalışmasının doğal durumu 

kendiliğinden oluşturmaktadır. Bu durum sesli-düşünme yönteminin insanın bilişsel 

yönden problem çözme becerilerini olumsuz olarak etkilemesine yönelik riskleri de 

ortadan kaldırmaktadır. Ericsonn ve Simon (1984) tasarımcılara sesli konuşma 

uyarıları yapmanın, bilişsel süreçlerinde herhangi bir yapısal bozukluğa neden 

olmadığını vurgulamışlar; ancak bu durumun deneklerden bilişsel süreçlerini 

anlatmaları istendiğinde geçerli olmadığını da belirtmişlerdir. Ekip çalışması içinde 

üyelerin bilişsel süreçlerinin dışa yansımasının kendiliğinden olması tutanak analizi 

metodunu grup araştırmalarında daha etkin hale getirmektedir. 

Tasarım sürecinden sözel-kavramsal ve görsel-grafik olmak üzere iki tür veri elde 

edilir (Akın ve Lin, 1995). Tasarımcıların sadece sözel ve grafik ifadeleri bazı 

durumlarda tasarım sürecinin analizi için yeterli olmamaktadır. Deneysel uygulama 

esnasında görsel ve sözel davranışların kaydı yapılırken araştırma yürütücüsü 

tarafından alınan notlar tasarımcıların bilişsel davranışlarının tasarım problemi 

bağlamını belirleme konusunda yardımcı olmaktadır.  Bununla birlikte, tutanak 

analizi metodunda süreç notları gibi, aynı şekilde video kayıt tutanaklarının 

kodlanmasında jest ve mimiklerin bilişsel davranışların tanımlanması konusunda göz 

önünde bulundurulması önemlidir.  

Tutanak analizi metodunda video kayıt tekniğinin kullanılması, analizler için çok 

fazla zaman harcanmasına neden olan veri yığınının ortaya çıkmasına neden olur. 

Tasarım araştırmacıları bu sorun karşısında genellikle örneklem sayısını azaltmayı, 

deneysel uygulama süresini kısaltmayı, tasarım projesinin çevresel etkenlerin 

yalınlaştırılmasını ya da tek bir uygulama örneği üzerinden analiz yapma yolunu 

seçerler. Tasarım metodundaki deneysel uygulamaların süresi genellikle bir saat ya 



75 

 

da daha az olarak uygulanır ve sıklıkla bir örnek süreç üzerinde odaklanılmaktadır. 

Bu çalışmada tasarım ekiplerinin çalışma süreçlerinin analizi yapılmasına karşın, 

pilot uygulamalar dışında bulgulara esas oluşturan üç faklı uygulamanın sonuçları 

analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Tasarım ekibi her tasarım uygulaması için ikişer 

saatlik sürelerle gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, bu sürelerde gözlem yapmak, bilişsel 

edim açısından çok fazla verinin ortaya çıkmasına neden olmasına rağmen, bu 

düzeyde bir uygulama tasarım sürecinin pratikteki uygulamalara uygunluğu ve 

bilişsel süreçlerinin olgunlaşarak tasarım kararına varması açısından sonuçların 

geçerliliğini ve güvenirliliğini güçlendirmektedir. 

4.4.2.2 Açık-uçlu anket formları  

Tasarım ekibindeki tasarımcılara, her deneysel uygulama içerisinde, tasarım 

sürecinin öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki kez açık-uçlu anket formları 

doldurtulmuştur. Deneklerin kesin görüşe sahip olup olmadığı sorusunun cevabı 

aranıyorsa kapalı-uçlu anket formları, eğer yürüttükleri süreç hakkında bilgi almak 

isteniyorsa açık-uçlu anket formlarını kullanılmasının uygun olduğu kabul 

edilmektedir (Frankfort-Nachmias ve Nachimias, 1992). Bu nedenle tasarımcıların 

kişisel yorumlarına yönelik bir irdelemenin yapılabilmesi ve tasarım süreci içerisinde 

oluşan bilişsel davranışların bireysel düzlemdeki motivasyonlarını belirlemek 

amacıyla sorular sorulmuştur. Tasarımcıların bireysel değerlendirmeleri, tasarım 

süreci sırasında tasarım ekibi kararlarına dahil edemedikleri fikirleri tanımlamak 

bağlamında açıklayıcı olmuştur. Anket formu analizleri ile tasarımcıların gerçekte 

nasıl bir tasarım çözümü öngördükleri, hangi tasarım ölçütlerini önceliklendirdikleri 

ortaya konulmuştur. Tasarım süreci sonunda tasarım ekibi üyelerinin kendi kişisel 

önceliklerini ne denli sonuca aktardıkları, ya da aktarmaya çalıştıkları da açık uçlu 

anket formu sonucunda belirlenmiştir.  

Açık uçlu anket formlarının ilki (Ek 6) tasarım görevinin tasarım ekibine 

verilmesinin ve açıklanmasının ardından, ekip üyelerinin kendilerine verilmiş olan 

‘tasarım problemi’ hakkındaki stratejilerini ve her birinin tasarım problemleri 

çözümleri konusundaki genel yaklaşımlarını irdelemeye yönelik ‘tasarım süreci’ 

hakkında sorular sorulmuştur. Genel tasarlama sürecine dair sorular tasarımcıların 

tasarlama süreci yaklaşımlarını ve izledikleri prensipleri irdelemeye yöneliktir. 

Bireysel olarak cevaplandırdıkları anket formunda, tasarım problemi konusunda 
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sorulan sorular mevcut tasarım görevindeki problemin çözümüne ulaşmak için kişisel 

olarak dikkate almayı düşündükleri tasarım hedefleri irdelenmiştir.  

Đkinci açık uçlu anket formu (Ek 7) ise, tasarım uygulaması ve ardından yapılan 

görüşmenin sonrasında tasarım ekibi üyelerine verilerek yine kişisel olarak 

cevaplamaları amacıyla verilmiştir. Đkinci anket formunda ekip üyelerinden ilgili 

tasarım görevindeki tasarlama süreci ve tasarlamış oldukları ürüne dair üçer soru 

sorulmuştur. Deneysel uygulama sonunda uygulanan anket formunda tasarımcıların 

her birinden ekip çalışması sırasında alınan tasarım kararlarını tanımlamaları ve 

değerlendirmeleri istenmiştir. Sürece ait olan sorularla ekip olarak aldıkları kararları 

ve bu kararları nasıl aldıkları sorgulanmıştır. Ürüne ait olan sorularda ise, ekip 

üyelerinden belirtmiş oldukları tasarım hedeflerine sonuç üründe ne düzeyde 

ulaşabildikleri değerlendirmeleri istenmiştir. 

4.4.2.3 Anket formu 

Her tasarım görevinden sonra, tasarım ekibi üyelerine tasarım çalışması ve tasarım 

görevi bağlamında ekibin yeterliliği, karar kalitesi, karar süreci ve ortak karar verme 

parametrelerini ölçmek amacıyla 13 soruluk bir anket formu (EK 8) doldurtulmuştur. 

Ekip üyelerinden ikinci bir anket ile tasarlama etkinliği sırasında kendilerinin ve 

diğer ekip üyelerinin üstlendikleri rolleri, daha önceden tanımlanarak sunulmuş rol 

türlerine göre değerlendirmeleri alınmıştır.  

Tasarım karar parametrelerinin değerlendirildiği soruların cevaplanması için dereceli 

cevap şıkları kullanılmıştır. Ekip üyelerinden ‘Tamamen Katılıyorum’ ve ‘Tamamen 

Katılmıyorum’ olarak iki kutuplu 7 dereceli Likert ölçeklendirme sistemine göre 

cevaplamaları istenmiştir. Anket formu ile ekibin farklı tasarım görevlerinde 

yürüttükleri tasarlama süreci ve eylemleri hakkında yaptıkları değerlendirmeleri 

irdelenmiştir. Ekip yeterliliği hakkındaki sorular, ekip üyelerinin yürüttükleri tasarım 

çalışmasında ve verilen tasarım probleminin çözümünde ekip olarak ne derece yeterli 

oldukları sorgulanmıştır. Ekip kararları ile ilgili sorularla üyelerin ekiple alınan 

kararların ortak hedefleri ne kadar yansıttığı sorgulanmıştır. Bu sorular ekip 

üyelerinin alınan kararlara bağlılıklarını ölçmeye yöneliktir. Kararlara bağlılıklarını 

hissetme düzeyleri genel ekip tasarım sürecinin kalite düzeyine işaret etmektedir. 

Karar süreciyle ilgili olarak sorulan sorularla ekip içerisinde tasarımcıların alınan 

kararlardaki sorumluluklarını değerlendirmeleri istenmiştir. Ortak karar verme 
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soruları ekip üyelerinin kararları paylaşma düzeylerine odaklanmaktadır. Anket 

formundaki sorular bağlamları bozularak karışık sırayla dizilerek yerleştirilmi ş ve 

ekip üyelerine sorulmuştur. 

Ekip üyelerine her görev sonrasında aynı anket formu doldurtulmuştur. Anket formu 

sonucunda elde edilecek cevapların analizi ile ekip üyelerinin farklı tasarım 

görevlerinde ortaya koydukları performanslarını karşılaştırmak ve tasarlama 

sürecinden ve bu süreçlerde aldıkları kararlardan ne düzeyde tatmin olduklarını 

belirlemek mümkün olmuştur. 

4.4.2.4 Görüşme 

Tasarım ekibi ve üyeleri ile her tasarım uygulaması arasında ve sonunda olmak üzere 

iki görüşme yapılmıştır. Bu görüşmelerden ilki proje yöneticisi olarak yapılmıştır. Bu 

görüşme bir toplantı niteliği taşımaktadır ve deneysel sürecin bir parçasını 

oluşturmaktadır. Yürütücünün proje yöneticisi olarak tasarım ekibine gerekli 

yönergeleri verdiği bu adım, tasarım projelerinin dinamik yapısını oluşturmak 

amacıyla deneysel kurgunun tamamlayıcı bir unsuru olarak planlanmıştır.  

Uygulama sonunda yapılan görüşme, öncekinden farklı olarak deneysel kurgunun 

içinde yer almamaktadır. Ekip üyelerine tasarlanan ürün, tasarım süreci ve ekip 

performansı hakkında sorular sorulmuştur. Yapılandırılmamış sorularla ilerleyen 

görüşme ile tasarım ekibine çözmüş oldukları tasarım problemini tekrar 

değerlendirme olanağı tanınarak, geliştirmiş oldukları tasarım çözümünde eksik 

buldukları noktalar soruşturulmuştur. Bu sorulardan çıkan sonuçlar kullanılarak 

tasarım sürecinin bilişsel analizi yapılırken kodlama aşamasında kararların ilgili 

olduğu konuların belirlenmiştir. 

4.5 Veri Analizi 

Bu tezde tasarımcıların ekip olarak aldıkları tasarım kararlarında yürüttükleri bilişsel 

süreçlerin betimlenmesi ve karşılaştırılması temel alınmıştır.  Tasarım sürecinin 

tümünün analiz edilebilmesi için, önceki bölümlerde de ele alınan araştırma metotları 

birlikte ve yapılandırılmış bir metodoloji içerisinde kullanılmıştır. Bu bölümde, 

önceki bölümlerde farklı araştırma tekniklerinden elde edilen verinin tez kapsamında 

nasıl analiz edildiği açıklanmaktadır. Ekip tasarlama uygulamalarının sosyal bir 

süreç temelli olması ve bireysel tasarlama süreçlerine oranla daha karmaşık olması 
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ekip bilişsel süreç araştırmalarında tutanak analizi metodunun kullanılmasını 

gerektirmektedir. Bu bölümde araştırma metotlarından ortaya çıkan verilere ve 

verilerin analizine yer verilmektedir. 

4.5.1 Tutanak analizi 

Bu bölümde tutanak analizi metodunun veri analizi aşaması ele alınmaktadır. Newell 

ve Simon (1972) tarafından, insan problem çözme davranışı araştırılmalarında 

kullanılmaya başlanan tutanak analizi metodu, denek olarak incelenen uzmanların 

belirli konulardaki bilişsel davranışlarının tanımlanması ve analizi için de 

kullanılmaktadır. Sözel ifade tutanakları zihinsel sürecin dışsallaştırılmış biçimi 

olarak kabul edilmektedir, bu nedenle uzmanların sözel ifadeleri bilişsel edimlerin 

saptanmasında kullanılmaktadır. Tutanak analizi 1990’lardan itibaren tasarım 

araştırmacıları tarafından sıkça kullanmaya başlanmıştır (Cross ve diğ. 1994, Cross, 

1995, Akın ve Lin 1996).  

 

Şekil 4.5: Tutanak analizi metodu aşamaları. 

Tutanak analizi metodu, kontrollü ortamda kayıt yapılması ve kayıtların kodlanması 

olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aşaması olan birinci bölüm 

kontrollü ortamın kurgulanması ve video kayıt veri toplama bölümde ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. Bu bölümde tutanak kayıtlarının dökümünün yapılmasını, 

bölümlendirilmesini ve kodlama sisteminin geliştirilmesini kapsayan veri analiz 

aşaması açıklanmaktadır. Tutanak analizi yönteminde veri analizi bölümü dört 

adımdan oluşmaktadır (Şekil 4.5). Đlk adım tasarımcıların kontrollü ortamda yapmış 

oldukları çalışmaya ait kayıtlarının tutanaklara aktarılmasıdır. Diğer adımlar 

tutanakların bölümlendirilmesini, kodlama sisteminin geliştirilmesini ve bölümlerin 

kodlama sisteminde yer alan kategoriler kullanılarak kodlanmasını içermektedir.  
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Tutanakların analizinde kullanılan Interact bilgisayar yazılımı doğrudan video 

kayıtlar üzerinden çalışılmasını sağlamıştır. Böylece tasarımcıların sözel ifadelerine 

ait tutanaklarının düzenlenmemiştir. Bu uygulama zaman tasarrufu sağlamasının yanı 

sıra bölümlendirme ve kodlama işlemleri için kesinlik düzeyini de artırmıştır. Ayrıca 

tutanak bölümlendirme doğrudan video kayıtlar üzerinden yapılabilmiştir.  

Bili şsel edimler kodlanırken sözel ifadelerin yeterli olmadığı durumlarda tasarım 

ekibinin üretmiş olduğu görsel veri ayrıca analizlerde kullanılmıştır. Deneysel 

uygulama sırasında ikinci video kamera yakın plan çekim yaparak tasarım ekibinin 

görsel verilerini kaydetmiştir. Kullanılan yazılım ile kodlama yapılırken, eşzamanlı 

olarak video kayıtlarının da izlenebilmesinden dolayı, bölümlendirme ve kodlama 

yapılırken hem görsel veriler, hem de fiziksel davranışlar analiz edilebilmiştir. Farklı 

verilere dayanılarak yapılan kodlamanın geçerliliği artmaktadır. 

4.5.1.1 Tutanak bölümlendirme 

Tutanak bölümlendirme tasarım etkinliğinde sözel ifadelerin anlamlı parçalara 

ayrılması işlemidir. Tasarımcıların ekip çalışması içinde ürettiği her anlamlı ifade 

parçası, tasarım kararlarındaki bilişsel edimleri oluşturmaktadır. Anlamlı ifade 

parçaları tasarımcının bilişsel davranışlarını ayrı ayrı tanımlamak için 

saptanmaktadır. Tutanak bölümlendirme için iki farklı yaklaşım söz konusudur. 

Birinci yaklaşımda tutanaklar içeriklerine bakılmaksızın bölümlendirilmektedir. Bu 

yaklaşımda tüm süreç, kurallı olarak (Örn. 15’er saniye) bölümlendirilir. Đkinci 

yaklaşımda ise tutanak anlamsal içeriğe bağlı kalarak bölümlendirilir. Valkenburg 

(2000) ikinci yaklaşımın da kendi içinde iki farklı biçimde olabileceğini 

belirtmektedir. Bunlar yoruma dayalı olarak tutanak bölümlendirilmesi ya da belirli 

kuramsal bir çerçeveye bağlı olarak tutanak bölümlendirmesi yapılmasıdır. 

Yorumlayarak bölümlendirme tamamen serbestçe ifadelerde bir anlam bütünlüğü 

oluştuğu anda, bir tutanak bölümünün tanımlaması şeklinde olmaktadır. Bu 

yaklaşımda, genellikle kodlama sistemi kategorileri, bölümlendirme işlemi ile 

birlikte gelişmektedir. Kuramsal çerçeveye bağlı bölümlendirmede ise önceden 

geliştirilmi ş kodlama sisteminin tanımlanmış kategorilerine bağlı kalarak 

bölümlendirme yapılmaktadır. Analizci elindeki kuramsal modele ait kodlama 

sisteminde yer alan kategorilerin tasarımcı ifadeleri içinde oluşup oluşmadığına 

bakarak bölümlendirme yapar. Her bir kategori oluştuğunda bir tutanak bölümü 
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tanımlanır ve ifade içinde o kategori tanımı bittiğinde bir sonraki ifadenin hangi 

kategori ile tanımlanabileceği belirlenir. Bu yaklaşımda yeni kategoriler kodlama 

sistemine eklenmez.  

Bu araştırmada tasarım ekiplerinin sözel ifadelerinin bölümlendirilmesi birkaç 

adımda yapılmıştır. Tasarım sürecine ait tutanaklar öncelikle serbest olarak, kodlama 

sistemleri kategorileri göz önünde bulundurulmadan bölümlendirilmiştir. Đlk 

aşamada dilbilgisi yapısına bağlı tutanak çözümlemesi yapılmıştır. Genellikle her 

cümle ya da bir tasarımcının bir söz alışı bir tutanak bölümü olmuştur. Buna rağmen, 

tutanak bölümlendirmesi sırasında cümleleri daima birer tutanak bölümü olarak 

kabul etmek gibi kurallı bir yaklaşımın olamayacağı görülmüştür. Cümlelere 

dayanan kurallı bölümlendirmenin oluşmamasının öncelikli nedeni tasarımcıların bir 

cümle içerisinde, birden fazla bağlamla ilgili bilişsel ifade kullanabiliyor olmalarıdır. 

Ericsson ve Simon (1984, s. 205) enformasyon işleme kuramı bağlamında tutanak 

bölümlerinin cümleler, sözdizimsel işaretler olduğu kadar duraksamalar, tonlamalar 

vb. oluştuğunu belirtmektedirler. Bir cümlenin kurallı olarak bir kategori ile 

kodlanmamasının bir diğer nedeni ise, bazen üretilen bir cümlenin bir önceki cümle 

ile aynı bilişsel bağlamda olmasıdır ki, bu durumda iki veya daha fazla cümle bir 

tutanak bölümü olarak tanımlanmıştır (Çizelge 4.2).  

Çizelge 4.2: Tutanak bölümlendirmesinde birinci aşama. 

Zaman Sözel ifade Kodlama 

01:57:00-02:15:15 

O da zor iş çünkü o zaman maliyeti çok artıyor.  Kettle 
(su ısıtıcısı) ucuz bir şey değil ya... Maksimum en baba 
ketle 100 TL. O da Porsche design olursa.. Termostatı, 
onu bir de alttan da kapatmak gerekir 

 

Tutanak bölümlerini ifade ve edim arasındaki uyum olarak tanımlayan Tang ve Gero 

(2000) yapılacak olan tutanak bölümlerinin revizyonunun tasarımcıların edimlerine 

bağlı olması gerektiğini belirtmektedirler. Bu çalışmada tutanak bölümlendirilmesi 

işlemi doğrudan kodlama sistemleri kategorilerine bağlı yapılmamasına rağmen, 

ifadelerin ayrıştırılabilmesi için kategoriler göz önünde bulundurulmuştur.  

Çizelge 4.3: Tutanak bölümlendirmesinde revizyon. 

Zaman Sözel ifade Kodlama 
01:57:00-02:02:00 O da zor iş çünkü o zaman maliyeti çok artıyor.  

02:02:00-02:09:15 
Kettle (su ısıtıcısı) ucuz bir şey değil ya... Maksimum, 
en baba kettle 100tl. O da Porsche design olursa… 

 

02:09:15-02:15:15 Termostatı, onu bir de alttan da kapatmak gerekir  
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Tutanaklar bölümlendirilmesinin ardından ikinci bir işlem olarak, kodlamanın 

yapılması sırasında bazı tutanak bölümlendirmeleri revize edilerek yeniden 

tanımlanmıştır. Bu ikinci aşamada kodlama sistemine bağlı olarak tüm ifadeler ve 

bağlı oldukları tutanak bölümleri gözden geçirilmiştir. Bazı tutanak bölümlerinin 

birleştirilmesi ya da ayrıştırılması ile yeni tutanak bölümleri tanımlanarak revize 

edilmiştir (Çizelge 4.3). Böylece belirli düzeyde kurallı bölümlendirme, belirli 

düzeyde ise kodlama sistemi kategorileri bağlamında yoruma dayalı bölümlendirme 

uygulanmıştır. Tezde yürütülen iki aşamalı bölümlendirme süreci Valkenburg’un 

(2000) tutanak bölümlendirme sınıflandırmasını kullanan hibrid bir tutanak 

bölümlendirme yaklaşımı olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada tanımlanmış ve 

uygulanmış olan hibrid bölümlendirme işlemi olağan tutanak bölümlendirme 

işlemlerinden daha karmaşık ve daha çok zorluk içermektedir. Buna rağmen, söz 

konusu aşamalı bölümlendirme kodlama sonuçlarının kesinliğini ve güvenirliliğini 

artırdığı için bu çalışmada uygulanmıştır.  

4.5.1.2 Kodlama 

Tutanak analizi yönteminde kullanılan kodlama sistemleri araştırmanın konusu ve 

araştırmanın varsayımları bağlamında geliştirilmektedir (Cross ve diğ, 1996). 

Tutanak analizinde kullanılan kodlama sistemleri, araştırmanın dayandığı kuramsal 

modelin soyut kategorizasyonlarıdır. Kodlama sistemleri istisnasız olarak araştırma 

alanının ve analiz amaçlarının işlevsel aracıdır (Hoffmann, 2005).  

Bu araştırmada tasarım kararları bilişsel edimleri kodlama sistemi ile tasarım içeriği 

kodlama sistemi tasarım ekibi karar verme bilişsel edimlerini ve örüntülerini 

çözümlenmesinde kullanılmıştır. Tasarım içeriği kodlama sistemi tasarım bilişsel 

edimlerini süreç içerisinde izleyebilmek için kullanılmıştır. Tasarım sürecinin temel 

analizinin dayandığı tasarım kararları bilişsel edimleri kodlama sistemi iki düzeyli 

bir kodlama sistemidir. Birincil düzeyde karar bileşenleri, ikincil düzeyde ise karar 

bileşenlerinin konu olduğu bilişsel edimler kodlanmıştır. 

Söz konusu iki kodlama sistemi ile tutanak bölümlerinin kodlanması dört aşamada 

yapılmıştır. Tasarım süreçlerinde bilişsel edimler içerik odaklı ya da süreç odaklı 

oluşabilmektedir. Bu nedenle ilk aşamada tasarım sürecindeki ifadeler bu yönden 

tanımlanmıştır. Tasarımcılar tasarım sürecinin karmaşık yapısını hem içeriği hem de 

süreci yapılandırarak düzenlemeye çalışırlar (Badke-Schaub ve Gehrlicher, 2003).  
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Şekil 4.6: Kodlama aşamaları. 

Bu araştırmanın konusu tasarım ekiplerinin tasarım problemi çözümünde yürüttükleri 

zihinsel süreçler, diğer deyişle tasarım problemi içeriğine odaklı bilişsel edimlerdir. 

Karar ile sonuçlanan tasarım problemi çözme eylemlerini oluşturan bilişsel örüntüler 

çalışma sonucunda betimlenmekle birlikte, araştırma sonuçlarının tasarım 

ekiplerinde kararları nasıl alınması gerektiğini ortaya koyan normatif modelleri 

sunması beklenmemektedir. Tasarım probleminin içeriğine ve problem çözümüne 

yönelik olmayan tüm edimler ve ifadeler Proje Süreci kodlama sistemi ile 

yapılmıştır. Bu kodlama sistemi problem içeriğine ait olmayan ve bu araştırmanın 

kapsamı dışında kalan bölümleri tanımlamaktır. 

Đçerik odaklı ve süreç odaklı kodlama ile tutanak bölümlerinin ayrıştırılmasından 

sonra (Şekil 4.6), içerik odaklı tutanak bölümleri tasarım kararları bilişsel edimleri 

kodlama sistemindeki birincil düzey olan karar bileşenleri ile ve aynı zamanda tüm 

tutanak bölümleri tasarım içeriği kodlama sistemi ile kodlanmıştır. Kodlamanın 

ikinci ve üçüncü aşamalarının da bu yolla tamamlanmasından sonra son adımı 

tasarım kararları bilişsel edimleri kodlama sisteminin ikincil düzeyi olan bilişsel 

edimler ile ilgili karar bileşenlerinin yeniden kodlanması takip etmektedir. 

Proje Süreci Kodlama Sistemi 

Tasarımcılar bir tasarlama sürecinde ürünün tasarımı ile birlikte proje yönetimi ve 

süreç yönetimi ile ilgili konularda da zaman harcamaktadırlar. Tasarım sürecinde 

tasarım problemin çözümüne ve proje sürecine ait bilişsel davranışlar birlikte 

oluşmaktadırlar. Tasarım ekibinin tasarım projesi sürecine ilişkin bilişsel davranışları 

dört başlıkta tanımlanmıştır (Çizelge 4.4). Bu kodlama sisteminin kullanılma nedeni 

genel süreç içindeki tasarım problemine ilişkin çözüm davranışlarını ayrıştırmaktır. 
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Kodlama sistemindeki kısaltmalar ilgili kategorilerin kısaltmaları şeklinde 

kullanılmıştır. Üst harf olarak kullanılan ‘m’ harfi yönetim kavramını temsil 

etmektedir. 

Proje yönetimi (Pmm): Proje uygulamasının programlanması ve planlanması, 

Süreç Yönetimi (Tmm); Proje için ayrılan zamanın yönetilmesine yönelik 

edimler. 

Sunum Hazırlama (Rpm): Yapılan tasarımın sunumunu hazırlamak, süreç 

içerisinde geliştirilen tasarım fikirleri ve çözümlerini sunulması amacıyla 

yapılan çalışmalar. 

Görev Dışı (Ntm): Tasarımcıların tamamen görev dışında yaptıkları 

konuşmaları kapsamaktadır. 

Çizelge 4.4: Proje süreci kodlama sistemi. 

 Kategori  Kategori Tanımı 

P
ro

je
 S

ür
ec

i 

Proje Yönetimi Pmm Projenin planlanması 

Süreç Yönetimi Tmm Proje adımlarının ve zamanının yönetilmesi 

Sunum Hazırlama Rpm Tasarımının sunulmasına  

Görev Dışı Ntm Tasarım problemi ve proje süreci dışı 

Tasarım Problem Đçeriği Kodlama Sistemi 

Her tasarım görevi birbirinden farklı amaçlara, farklı kısıtlamalara ve farklı ölçütlere 

bağlıdır. Tasarım problemlerinin üzerindeki etken faktörlerin ürün özellikleri ve 

önem dereceleri birbirlerinden farklıdır. Tasarımcılar, sonuç tasarımlarının üzerinde 

hedefledikleri ürün özelliklerindeki farklılıklara göre değişik çözüm yaklaşımları 

geliştirmektedirler. Malzeme, ergonomi, güvenlik ya da benzer konular tasarım 

probleminin çözümünde dikkate alınan tasarım problemi içerikleri olabilmektedir. 

Örneğin, tasarımcılar bir tasarım problemi çözümünde ürün maliyetinin üzerinde 

ağırlıklı olarak dururken, bir başka ürün tasarımında teknik özellikler ya da bir başka 

problemde kullanıcı özelliklerini ürüne aktarmak için çaba harcayabilirler.  

Tasarım karar süreçlerinin, bilişsel edimlere bağlı yapısal özelliklerinin tanımlaması 

için, tasarımcıların tek başına bir anlam ve ilişki içermeyen ifadelerinin hangi tasarım 

düşüncesinin kapsamında olduğunu belirleyebilmek açısından süreç içerisindeki 

tasarım içeriği konularının izlenmesi gerekir. Tasarımcılar karmaşık tasarım 

problemleri çözümünde genellikle aynı anda tasarım problemin bir alt konusunu ele 
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alarak ve o konudaki alt çözümleri geliştirerek ilerlerler. Tasarım probleminin farklı 

içerikleri arasında geçişler olabilmekle beraber, tasarım kararları mevcut içerik 

konularında alınmaktadır. Tasarım kararları aynı içeriğe bağlı diğer bilişsel edimlerle 

ili şkilendirilerek süreç örüntüleri tanımlanabilmiştir. Öncelikle her tasarlama 

sürecinde farklılaşan tasarımcıların zihinsel süreçlerinin betimlenmesi için bilişsel 

edimlerin ait oldukları problem içerikleri ayrıştırılmıştır. 

Tasarım problemi içeriklerinin belirlenmesi amacıyla, genel olarak kodlama sırasında 

kodlama sistemi geliştirme yaklaşımı uygulanarak, üç başlıkta 14 kategoriden oluşan 

Tasarım Problem Đçeriği kodlama sistemi oluşturulmuştur (Çizelge 4.5).  

Çizelge 4.5: Tasarım içeriği kodlama sistemi. 

S Kategori  Kategori Tanımı 

Ü
R

Ü
N

 

Kullanım Usp Ürünün kullanım  

Biçim/Ölçü Fop Biçim, ölçü, renk, doku 

Malzeme Mtp Malzeme türü, rengi,  dokusu vb. 

Üretim Mnp Üretim yöntemleri, üretim olanakları 

Maliyet Cop Maliyetle ilgili bilgiler 

Güvenlik Sep Ürün ve kullanıcı güvenliği ile ilgili ifadeler 

Ergonomi Erp Ürün insan ilişkisi ve ergonomi 

Teknik/Mekanik Tmp Teknik sınırlamalar, Ürünün bütünü ya da kısmen sistemin işleyişiyle 

P
A

Y
D

A
Ş

 Firma Fis Firmanın politikası, firma kimliği ve anlayışını tasarıma aktarma 

Tasarımcı Des Tasarımcıların tasarım problemi konusunda öznel düşünceleri 

Pazarlama/Satış Mss Mevcut pazar şartları ve stratejileri 

D
IŞ

S
A

L
 Kullanıcı Use Kullanıcı istekleri, tercihleri ve alışkanlıkları 

Düzenlemeler Ree Normlar, resmi standartlar 

Ürün Çevresi Pee Tasarımın ürün dışındaki nesneler ve şartlarla ilişkisi 

Ürünle Đlgili Đçerik:   Ürün tasarımına etki eden, doğrudan tasarlanan ürünün 

özellikleri, (Üst harf olarak kullanılan ‘p’ harfi ürün kavramını temsil etmektedir.) 

Kullanım  (Usp): Ürün kullanımı ve ürün senaryosu ile ilgili ifadeler. 

Biçim/ölçü (Fop): Tasarımcıların ürünün renk, doku ve biçime dayalı 

özellikleri ve boyutları hakkındaki değerlendirmeler. 

Malzeme (Mtp): Ürünün bütünü ya da bir bölümü için malzeme 

tanımlanması, malzeme özellikleri ile ürün arasındaki ili şkinin ele alınması. 

Üretim Yöntemleri  (Mnp):  Üretim konusunu teknoloji, strateji ve firma 

becerileri yönünden irdeleyen ifadeler. 
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Maliyet (Cop): Ürünün yol açacağı maliyetlerin organizasyon, pazarlama 

yönlerinden ele alınması. 

Güvenlik (Sep): Ürün, kullanıcı ve kullanıma dair güvenlik konuları 

Ergonomi (Erp): Ürün üzerinden kullanım, ölçü açılarından ergonomik 

çözümlemeleri içeren ifadeler. 

Teknik Mekanik  (Tmp):  Ürünün tüm aksamlarının ve parçalarının 

çalışabilirliğini ve uygulanmasını mühendislik konuları açısından 

tanımlanması, tartışılması. 

Paydaş Đlgili Đçerik:   Tasarım problemi amaç ve sonuçları ilgili paydaşların proje 

üzerindeki beklentileri, (Üst harf olarak kullanılan ‘s’ harfi paydaş kavramını temsil 

etmektedir.) 

Tasarımcı (Fis): Ürünüm tasarlayan tasarımcılar ile ilgili tüm konulardaki 

yaklaşımları değerlendirmeleri. 

Firma  (Des): Ürün sahibi firmanın stratejik ve yönetimsel politikaları, ürün 

üzerindeki hedeflerini içeren değerlendirmeler. 

Pazarlama/Satış (Mss): genel pazarlama prensipleri, mevcut pazar şartları, 

rakip ürünler ve satış stratejilerine bağlı konular. 

Dışsal Etkenler Đlgili Đçerik:   Ürünün fiziksel olarak barındırmadığı ve ürüne etki 

eden unsurlar, (Üst harf olarak kullanılan ‘e’ harfi çevre kavramını temsil 

etmektedir.) 

Kullanıcı  (Use): Ürünü satın alacak ve kullanacak müşterinin ihtiyaçları, 

beklentileri, Potansiyel kullanıcıların kültürel ve davranışsal çözümlemeleri 

Düzenlemeler (Ree): Ulusal ya da uluslararası standartlar, yönetmelikler ve 

düzenlemelerin irdelenmesi. 

Ürünün Fiziksel Çevresi (Pee): Ofis iş yaşamı şartları, masa üstü nesneler ile 

ili şkisi.  

Karar Verme Bilişsel Edimleri Kodlama Sistemi  

Karar verme alternatifler arasındaki farklılıkların karşılaştırılarak ve 

değerlendirilerek bir ölçüt grubuna göre seçim yapılması işlemidir. Herbert Simon 
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(1992, s. 32)  problem çözme ve karar vermenin bir seçim işlemi olduğunu 

belirtmektedir. 

 “…Seçme görevin tanımlanması, hedeflerin belirlenmesi, uygun eylem 

dizilerinin bulunması ve planlanması ve alternatif eylemler arasından 

değerlendirmek ve seçmektir. Đlk üçü genellikle problem çözme olarak, son 

ikisi ise karar verme olarak adlandırılmaktadır.”  

Tasarım kararları ise farklı düzeylerde tekrarlar barındıran bir seçim sürecidir. 

Simon’ın önermiş olduğu model bağlamında, tasarım problemi çözüm süreci karar 

verme bilişsel bileşenleri ve edimleri tanımlanarak ortaya konulmuştur. Tasarım 

kuramcıları geliştirdikleri bili şsel süreç modellerini çoğunlukla geçmiş 

deneyimlerine ve literatür çalışmalarına dayanarak yapılandırmaktadırlar  (Günther 

ve diğ.1996, Baya ve Leifer 1996, Ullman ve diğ. 1996). Önerilen kuramsal yapılar, 

Simon’un modelinden temel düzeyde belirgin bir fark taşımamaktadır. Tasarım 

sürecinin karmaşık yapısı tasarım süreci modellerinin soyut düzeyde problem çözme 

modelleri olarak önerilmesine neden olmaktadır. Tasarlama sürecinin problem çözme 

etkinliği olarak soyutlanması ile farklı tasarım süreç modellerinde benzer 

kavramların kullanılması söz konusu olmuştur. Buna rağmen, bu modellerde aynı 

olgular farklı kavramlarla ve farklı olgular ise aynı kavramlarla 

tanımlanabilmektedir.  Bu durum tasarım araştırmalarından elde edilen sonuçların 

birbirleri ile karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Bazı tasarım araştırmacıları tasarım 

evrelerini ve eylemlerini irdeleyen ontolojik ve holistik literatür çalışmaları 

yapmışlardır (Bayazıt ve diğ. 1981,  Sim ve diğ 2001, Eris ve diğ. 1999,  Peeters ve 

diğ., 2007,  Austin S., ve diğ., 2001). Araştırmacıların bu çalışmalarda saptamış 

olduğu, tasarım araştırmalarında yoğunlukla kullanılan ortak kavramları üzerinden 

karar verme bilişsel edimleri kodlama sistemi kategorilerini oluşturan tasarım 

kararları bileşenleri saptanmıştır (Çizelge 4.6). 

Çizelge 4.6: Tasarım karar bileşenleri. 

Problem Çözme Evreleri (Simon,1977) Problem Çözme Evreleri Karar Verme Bileşenleri 

Zekâ Analiz Amaç 

Tasarım 

Türetme 
Bilgi 

Problem 

Sentez 
 

Kısıt 
Fikir 

Alternatif 
Seçim Karar Çözüm 
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Tasarlama etkinliği problem çözme ve karar verme davranışlarını içermektedir.  Söz 

konusu davranışların tasarlama eylemi içerisinde ne ölçüde örtüştükleri ve ne ölçüde 

tasarlama etkinliğini anlatmakta olduğu tasarım araştırmacılarının hala ilgi 

duydukları konulardandır. Bu noktada henüz belirgin bir kabule ulaşılmamıştır. 

Tasarım etkinliğinin belirli etkenlerin ve bileşenlerin dikkate alınarak sonuca ulaşılan 

bir problem çözme etkinliği olduğu, kararın ise tasarlama süreci içersinde bir diğer 

bilişsel bileşen olduğu kabul edilmektedir. 

Bu çalışmada geliştirilen tasarım kararları bilişsel edimleri kodlama sistemine ait 

kategoriler tasarım karar verme süreçlerinde oluşan bilişsel davranışlarının en temel 

birimini temsil etmektedir. Bu kodlama sistemi bilişsel araştırmalarda genellikle 

kullanılan kodlama sistemlerinden farklı olarak iki düzeyde kategorizasyona sahiptir. 

Kategorilerin ilk düzeyinde, Enformasyon Đşleme kuramı bağlamında tasarım 

kararlarının bileşenleri tanımlanmıştır. Kodlama sisteminin ikinci düzeyinde ise söz 

konusu karar bileşenlerinin karar süreçlerinde kullanılışı konusundaki davranışları 

ifade eden edimler olarak tanımlanmıştır. Birinci düzey kategorileri olan bileşenler 

karar sürecinde tasarımcılar tarafından farklı nedenlerle ve gerekçelerle 

kullanılmaktadırlar. Karar bileşenleri tasarım kararlarının evrelerini 

göstermemektedir. Bileşenler tasarlama etkinliği içerisinde farklı aşamalarda ve 

farklı düzeylerde kullanılan bilişsel karar yapıtaşlarıdır. Tasarlama etkinliğinde 

bilişsel bileşenler tasarımcılar tarafından problem çözme becerilerine ve 

yaklaşımlarına göre kullanılmaktadır.  

Karar Verme Bilişsel Edimleri kodlama sistemi dokuz farklı konu altında 19 

kategoriden oluşan karar verme kodlama sistemi (Ensici, 2002)  temel alınarak 

geliştirilmi ştir.  19 kategorilik ilk sistem öncelikle bileşenler düzeyinde ele alınarak 

sekiz başlık (Çizelge 4.7) altında tanımlanmıştır.  

Çizelge 4.7: Tasarım karar bileşenleri kodlama sistemi birinci düzey. 

S Kategori  Kategori Tanımı 

 

Amaç Goc Hedefler, amaçlar 
Bilgi Knc Bilgi paylaşımı 
Problem Prc Sorun alanlarının tanımlanması 
Kısıt Ccc Firma, kullanıcı ve yasal koşul, standart, ölçütlerin tasarıma aktarılması 
Gereksinim Spc Ürün özellikleri, gereksinimleri ve gereksinimlerin tasarıma aktarılması 
Fikir/Kavram Orc Yeni fikir, kavramsal çözüm, tasarım yönelimler 
Alternatif Alc Alternatif fikir ve öneriler 
Çözüm Soc Ortaya konan bir problem sonucundaki önerilen çözüm 
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Amaç/Hedef (Goc): Tasarım görevinde ulaşılmak istenilen sonuç tasarım 

tanımı ve/veya sonuçlar bütünü.  

Bilgi (Knc): Tasarımcıların tasarlama sürecinde kullandıkları ve 

tanımladıkları bilgi  

Problem/Sorun (Prc): Tasarım problemi çözümünde sonuca ulaşılması için 

ele alınan problemler bütünü 

Kısıt/Ölçüt (Ccc): Bir sonuç tasarıma varmak ya da alternatiflere değer 

vermek için kullanılan kıstas, ölçüt 

Gereksinim/Özellik (Spc)  : Önceden belirli gereksinimler, düzenlemeler ve 

kurallar çerçevesinde belirlenen sonuç ürün tanımları 

Fikir/Kavram/Dü şünce/Yönelim (Orc): Tasarım probleminin çözümü 

sırasında yeni sonuçlara, çözümlere ve alternatiflere yol açabilecek ürün 

fikirleri   

Alternatif (Al c):  Tasarlama sürecinde çözüm olabilecek seçenekler 

Çözüm (Soc): Tasarlama süreci içerisinde sonucu belli olmayan bir durum 

için ortaya çıkan sonuç 

Karar Verme Bilişsel Edimleri kodlama sistemi tasarım ekiplerinin tasarım 

süreçlerinde oluşan tüm karar davranışları bütünsel olarak kapsamasını amacıyla 

geliştirilmi ştir. Karar bileşenleri ve edimler bütün olarak, problem çözme yaklaşımı 

bağlamında tasarım karar verme bilişsel yapısının parçalarını tanımlamaktadır.  

Tasarımcılar sonuca ulaşmak için karar bileşenlerini kullanarak zihinsel işlemler 

yaparlar. Bu işlemler sonucunda farklı bilişsel davranışlar ortaya koyarlar ve bu 

davranışlar kodlama sistemindeki kategorilerle ifade etmektedir. Edimler her karar 

bileşeni için ortaktır. Karar kodlama sisteminin ikinci düzeyi bilişsel edimleri 

göstermektedir. Geliştirilen iki düzeyli kategorizasyonda önemli özellik ‘karar 

verme’ anının bir bileşen değil, bir edim olarak yapılandırılmasıdır. Bunun nedeni, 

her bileşen düzeyinde bir seçim yapılmasına, dolayısıyla karar verilmesine 

dayanmaktadır. Alternatifler arasından seçim yapılması ile açıkça tasarım kararları 

alınabilirken, diğer bileşenlerde de sonuç ürüne doğrudan ya da dolaylı yansıyan 

herhangi bir karar alınabilmektedir. Dolayısıyla tasarım süreçlerinde kararlar ile her 

zaman alternatifler arasından seçim biçiminde karşılaşılmamaktadır. Her bileşen 
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üzerinden karar alınabilmesi bağlamında karar verme ikinci düzeyde bir edim olarak 

kabul edilmiştir.  

Benjamin Bloom (1956) bilişsel davranışlar üzerine kapsamlı bir taksonomik model 

geliştirmiştir. Bloom taksonomik modelinde insan öğrenme sürecinde ait altı bilişsel 

seviye/evre içinde çok sayıda bilişsel edim tanımlamıştır. Karar kodlama sistemi 

oluşturulurken Bloom’un tanımlamış olduğu bilişsel edimlerden ayrıca tasarım 

literatüründeki bazı araştırmalar (Austin S ve diğ., 2001, Bayazıt ve diğ. 1981, Eris 

ve diğ., 1999, Peeters ve diğ., 2007,  Simon, 1956, Simon H. A., 1992, Sim ve Duffy, 

2001) incelenerek problem çözme sürecinde olası tüm bilişsel edimler belirlenmiştir. 

Belirlenen çok sayıda edim gruplandırılarak altı edime indirgenmiştir (Çizelge 4.8). 

Ortaya konan altı bilişsel edim kendi içlerinde alt edimleri kapsamaktadır. Tasarım 

ekibi alt bilişsel edimlerden herhangi birini sergilediğinde dahil olduğu altı edimden 

biri olarak değerlendirilmiş ve kodlanmıştır.  

Çizelge 4.8: Tasarım karar bileşenleri bilişsel edimleri kodlama sistemi ikinci düzey. 

Kategori  Kategori Tanımı 

Arama Sea Arama,  

Tanımlama Ida Modelleme, Atıfta bulunmak, Saptamak, Yaymak, Ayrıştırmak 
Açıklama, 

Türetme Gea Önermek, Teklif etmek, Cevaplamak, Đleri sürmek 

Geliştirme Ela Detaylandırma, Yapılandırma, Kurma, Tümleştirme, Gözden 
Geçirme,  Yakınsama, Formülleştirmek, Biçimlendirmek 

Değerlendirme Eva Muhakeme Etme, Yeniden Đnceleme, Yargılama,  Tayin Etmek, 
Karşılaştırma, Doğrulamak, Öncelik tanımak 

Karar Dea Belirlemek, Seçme, Çıkarsamak, Sonuca Varmak 

(Sea) Arama: Tasarımcıları herhangi bir düzeyde bir bileşen dâhilinde sonuç 

araması 

(Ida) Tanımlama: Bir karar bileşenin farklı şekillerde açıklanarak tanımının 

ortaya konulması 

(Gea) Türetme: Farklı edimlerle bir yargı oluşturacak bir önermenin 

yapılması 

(Ela) Geliştirme : Bir önermenin önerildiği sade halinden çözüm önerisi 

oluşturacak düzeyde geliştirilmesi 

(Eva) Değerlendirme: Bir önermenin ya da bir bileşenin durumunun problem 

çözümü bağlamında değerlendirilmesi 
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(Dea) Karar : Bir önerme, çözüm ya da karar bileşeninin tasarım problem 

çözümünde kullanılmak üzere seçilmesi ve belirlenmesi 

Tasarım ekibi grup çalışması sırasında birçok farklı konuda kararlar almaktadır. 

Tasarım ekibi üyeleri etkileşim içinde karar bileşenlerini kullanarak tasarım 

problemini yapılandırmaktadırlar ve çözüm uzayı içerisin en uygun sonuca ulaşmak 

için ortak kararlara varmaya çalışmaktadırlar. Her karar bileşeni açısından süreç 

incelendiğinde bu bileşenlerin arama, türetme, geliştirme, değerlendirme ya da 

herhangi birinin karar konusu olduğu görülmektedir. Sekiz karar bileşeni ve 

bileşenlere bağlı altı edimin oluşturduğu 48 kategori ve ilaveten altı görev dışı edimi 

içeren kodlama sistemi tasarım karar süreçleri için yapılandırılmış bilişsel davranış 

modeli ortaya koymaktadır (Çizelge 4.9). Yapılandırılmış modelin gerekçesi bir 

dizimsel ya da bütünsel bir model oluşturmak değildir. Kodlama sistemi, tasarım 

kararlarında tasarımcıların uygulayabilecekleri tüm bilişsel davranışları 

barındırmaktadır ve kendi içinde yapısal bir ilişki soyutlamasıdır. Bu seviyedeki 

soyutlama çalışmanın tasarım problemi çözümüne ait bilişsel davranışların analiz 

edilebilmesini ve sonuçların diğer çalışmalarla karşılaştırılabilmesini sağlamaktadır.  

Çizelge 4.9: Tasarım karar bileşenleri ve bilişsel edimleri. 

 KARAR B ĐLĐŞSEL EDĐMLER Đ 
  Analiz Sentez Değerlendirme 

 Arama Tanımlama Türetme Geliştirme Değerlendirme Karar 

K
A

R
A

R
 B
ĐL

E
Ş

E
N

LE
R
Đ 

Amaç Goc Sea Goc Ida Goc Gea Goc Ela Goc Eva Goc Dea 

Bilgi Knc Sea Knc Ida Knc Gea Knc Ela Knc Eva Knc Dea 

Problem Prc Sea Prc Ida Prc Gea Prc Ela Prc Eva Prc Dea 

Kısıt Ccc Sea Ccc Ida Ccc Gea Ccc Ela Ccc Eva Ccc Dea 

Gereksinim Spc Sea Spc Ida Spc Gea Spc Ela Spc Eva Spc Dea 

Fikir/Kavram Orc Sea Orc Ida Orc Gea Orc Ela Orc Eva Orc Dea 

Alternatif Al c Sea Alc Ida Alc Gea Alc Ela Alc Eva Alc Dea 

Çözüm Soc Sea Soc Ida Soc Gea Soc Ela Soc Eva Soc Dea 

Geliştirilen kodlama sistemleri ile tasarım ekibinin yürütmüş olduğu üç farklı tasarım 

uygulamasının tutanak analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda her bir tutanak 

bölümü karar verme bilişsel edim kategorileri ile kodlanarak bilişsel tasarım karar 

süreci betimlenmiştir. Her bir tutanak bölümü 54 bileşenli tasarım karar verme 

kodlama sistemine göre kodlanmıştır. Betimlenen bilişsel karar edim dizinleri 

kullanılarak ekip çalışmasında tasarım görev değişkenine bağlı olarak bilişsel 
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örüntüler tanımlanmıştır. Karar bileşenlerinin oluşturduğu bilişsel örüntülerinin 

frekans ve zaman dağılımları analizi yapılmış ve karşılaştırılmıştır.  

4.5.1.3 Kodlama güvenirliği 

Araştırma bulgularının ve sonuçlarının tekrar edilebilirlili ği nitel araştırmaların 

geçerliliğine katkı sağlamaktadır. Tutanak analizi yönteminde analiz sonuçları, sözel 

verilerin kuramsal çerçeve bağlamında oluşturulan kategorilerle tanımlanması ile 

doğrudan ilişkilidir. Kodlama işleminin doğru uygulanması önem taşımaktadır. 

Kişiye bağlı olarak uygulanan bu aşamada kodlayıcıların yetkinliği aranmaktadır. 

Kodlayıcı yetkinliği ile beraber bir kodlayıcının hata yapma ya da yanlış 

değerlendirme olasılığına karşın kodlama işlemi genellikle birbirinden bağımsız 

kodlayıcılarla test edilir. Kodlayıcıların belirli tutanak bölümleri kodlamaları 

arasındaki uyum, güvenirlik-uzlaşma testleri ile değerlendirilir (Eriksson ve Simon, 

1984, s. 289). Eriksson ve Simon (1984) kodlama güvenirliliğini test etmek için 

farklı yöntemler olduğunu belirtmekle beraber, aynı amaçları güden ve aynı kuramsal 

paradigmadan gelen kodlayıcıların aynı tutanak bölümlerini ortak kategoriler ile 

tanımladıklarını belirtmektedirler. Tasarım araştırmalarında kodlama işleminin 

güvenirliliğini sağlamak amacıyla farklı kodlayıcılara kodlama işlemlerinin yeniden 

yaptırılması kabul gören bir yaklaşımdır (Dorst, 1997). Genellikle araştırmacıdan 

farklı, ikinci bir kodlayıcıya tutanakların belirli bir bölümü, mevcut kodlama sistemi 

kullandırılarak kodlama yaptırılır. Farklı kodlayıcılar tarafından ulaşılan sonuçlarının 

asıl kodlayıcının sonuçları ile uyumunun oranı kodlama sonuçlarının geçerliliğini 

göstermektedir (Valkenburg, 2000; Purcell ve diğ., 1996). 

Bu araştırma içinde elde edilen bulguların geçerliliğinin sınanması için yürütücüden 

başka bir diğer tasarım kökenli kodlayıcıya daha kodlama işlemi tekrarlattırılmıştır. 

Đkinci kodlayıcıya kodlama işlemi öncesi kodlama sistemleri ve içerdikleri 

kategorilerin kapsamları konusunda bilgi verilmiştir. Tasarım uygulamasından elde 

edilen video kayıtları, çizimler ve yazılı tutanak dökümleri diğer kodlayıcıya 

verilerek, her bir tasarım görevi araştırmasına ait tutanak dökümlerinin içinden 15’er 

dakikalık bölümlerin kodlaması yaptırılmıştır. Đkinci kodlayıcı sadece ikinci aşama 

kodlama evresini, karar verme bilişsel edimleri kodlama sistemini kullanarak 

yapmıştır.  
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Kodlama sistemlerinde çelişki doğurabilecek iki konu söz konusudur. Đlki 

tanımlanabilir bölümlere ayırma, diğeri ise kodlama yapılmasıdır. Kodlama 

sonuçlarının sınanmasında bölümlendirme işleminin ikinci kodlayıcı ile 

tekrarlanması süreç kontrolünü zorlaştırmaktadır. Yapılan uygulamalarda ikinci 

kodlayıcının eşzamanlı gözlemci olmadığı uygulamalarda tutanak 

bölümlendirmesinde zorlandığı ve yapılan bölümlendirmenin kendi içinde tutarlı 

olmadığı pilot araştırmalarda gözlemlenmiştir. Böyle bir durumda kodlama 

sonuçlarının karşılaştırılması istenilen uyum sınamasının yapılmasını 

zorlaştırmaktadır. Farklı kodlayıcıların önceden bölümlendirilmiş tutanakları 

kodlanması ile kodlama uyum oranlarında anlamlı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bu 

çalışmada tutanakların tanımlanabilir bölümlere ayrılması işlemi araştırmacı 

tarafından yapılarak, ikinci kodlayıcıya verilmiştir.  

Tutanağın tanımlanabilir bölümlere ayrılmasından sonra, diğer kodlayıcının kodlama 

sonuçları ile araştırmacının sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda üç 

tasarım görevinde ortalama % 89 oranında örtüşme sağlanmıştır.  

4.5.2 Anket formlarının analizi 

Deneysel uygulamanın sürecinde (Bölüm 4.4.1) belirtildiği gibi, ekip üyelerine 

deneysel uygulamalar öncesi ve sonrası birer açık uçlu anket formu, sonrasında ise 

kapalı uçlu anket formu doldurulmuştur. Ayrıca her uygulama başında 

tasarımcılardan bireysel olarak, verilen tasarım probleminin analizini yapmaları 

istenmiştir. Analiz çizelgesinde yönlendirici herhangi bir yönerge olmaksızın, 

tasarımcının fikirlerine ulaşılması hedeflenmiştir. Tasarımcılar bu çizelge bireysel 

olarak analiz yapmıştır. 

Tüm anket formları, tutanak analizi yönteminde yapılan kategorik tanımları daha 

kesin yapılabilmesi amacını taşımaktadır. Gözleme dayanan araştırma yöntemleri 

sonrasında denek tasarımcılardan geriye dönük raporlama yapılması 

istenebilmektedir. Bu sayede, araştırmacı süreç içerisinde ulaşamadığı bilgilere 

deneklerin beyanları ile ulaşabilmektedir. Bu araştırmada deneysel uygulama sonrası 

yapılan anket formu uygulamaları da bu amacı taşımaktadır. Deneklerin uygulama 

öncesi cevaplandırdıkları anket formları ve yaptıkları bireysel analiz çalışmaları da, 

özellikle ekip çalışmasında problem üzerindeki kişisel yaklaşımlarının belirlenmesi 

açısından değer taşımaktadır. Tüm bu anket formu araştırmaları, tasarım kararları 
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bilişsel örüntü betimlemelerinin daha isabetli yapılması ve sürecin daha iyi 

anlaşılabilmesi için yapılan ikinci derecedeki araştırmalardır. 

4.5.2.1 Açık-uçlu anket formları analizi 

Açık uçlu anket formlarında verilen cevaplarla tasarımcıların tasarım sürecinde 

üzerinde durdukları ve çözmeye çalıştıkları problemler belirlenmiştir. Açık uçlu 

anket formları biri deneysel uygulama öncesi, diğeri ise sonrasında olmak üzere iki 

kez yaptırılmıştır. Açık uçlu anket formu analizi ile ekibin sürece ve alınan tasarım 

kararlarına yönelik değerlendirmeleri elde edilmiştir. Bu değerlendirmelerde ekip 

üyelerinin vurguladıkları ve tanımladıkları kavramları kodlama sürecinde 

saptanmıştır. 

Tasarımcıların açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar farklı kategoriler altında 

sınıflandırılmıştır. Verilen yanıtların bölümleri bir ya da daha fazla kategori altında 

tanımlanmıştır. Ortaya çıkan kategoriler tutanak analiz sonucunda ortaya çıkan 

bilişsel örüntülerle karşılaştırılmışlardır. Farklı tasarım görev türlerinin 

sonuçlandırılmasında bilişsel örüntü özelliklerine göre yanıtlar değerlendirilmiştir. 

Ayrıca ekip üyelerinin bireysel analizleri birinci açık uçlu anket formu ve ikinci açık 

uçlu anket formu cevapları kendi içinde karşılaştırılmıştır. Buradan elde edilen 

sonuçlar ekip üyesi tasarımcıların tasarım problemlerini ve uygulama sonunda süreci 

nasıl algıladıkları saptanarak olumsuzluklar ya da olumlu yönler belirlenmiştir. Açık 

uçlu sorular tasarım problemi ve tasarım süreci bağlamlarında karşılaştırılmıştır. 

4.5.2.1 Anket formu Analizi 

Anket formunda dört konu hakkında sorulan 13 soru ile ekip üyelerinin yürüttükleri 

tasarım süreçleri konusundaki görüşleri irdelenmiştir. Ekip üyelerine her görev 

sonrası ekibin yeterliliği, ekip kararları, karar süreci, ortak karar verme konuları 

bağlamlarında sorulan sorular Likert ölçeği kullanarak değerlendirmiştir. 

Her deneysel çalışma sonrasında, tasarım ekibi üyelerinin dereceli sorulara vermiş 

oldukları yanıtlarla ortaya çıkan değerler ve tasarlama süreçlerinde alınan kararlarla 

olan bağıntıları irdelenmiştir. Her göreve bağlı olarak ortaya çıkan tasarım ekibi 

üyelerinin nicel değerlendirmeleri, görev türlerine göre ve ortaya konulan bilişsel 

süreç karakteristiklerine göre değerlendirilmiş; bunlar bilişsel örüntülerin farklarının 

karşılaştırılmasında dikkate alınmıştır. 
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Kapalı uçlu anket formu yanıtlarının puanları her tasarım görevi için ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Ekip üyelerinin sorulara verdikleri cevapların ortalaması 

alınmıştır. Her sorunun ortalama değerlerinin belirlenmesinden sonra, aynı konu 

grubu içinde yer alan soruların yukarıda belirtilen dört konuya göre ortalamaları 

hesaplanmıştır. Bu şekilde her tasarım uygulaması için dört farklı konu grubuna göre, 

dört ortalama değer ortaya çıkmıştır. Elde edilen ortalamalar tasarım ekibinin 

yürütmüş olduğu üç tasarım süreci göz önüne alınarak karşılaştırılmıştır. Her soru 

grubu ile tasarım görevlerindeki bilişsel karar edimleri frekansları ve yoğunlukları 

arasında bağıntılar ortaya konulmuştur. 

4.5.3 Görüşme analizi 

Deneysel uygulama sırasında iki görüşme yapılmıştır. Bu görüşmelerden ilki 

deneysel sürecin bir parçası olarak uygulanmıştır. Đlk görüşme süreç analizleri için 

deneysel sürecin yapısal bir öğesi konumundadır. Görüşme, proje yöneticisi rolü 

takınılarak yapılmıştır ve tasarım ekibine verilen tasarım problemi hakkında 

yönlendirmeler içeren toplantı niteliğindedir. Bir proje toplantısı olan görüşme 

tasarımcıların tasarım görevini ve hedeflerini değerlendirirken eksik ya da hatalı bir 

yöne ilerlememeleri ve görev amaçlarının netleştirilmesi amacını taşımaktadır. Bu 

görüşme tasarlama uygulamalarında karşılaşılan olağan bir sürecin parçası olarak 

uygulanmıştır ve deneysel uygulamanın kurgusunu tamamlamıştır. 

Yapılan ikinci görüşme her tasarım görevi uygulamasının ardından ekip üyeleri ile 

birlikte yapılmıştır. Bu görüşmelerin video kaydı yapılmıştır. Ekip üyeleri bu 

görüşmelerde yürütücünün sorduğu sorularla süreci geriye dönük olarak 

yorumlamışlardır. Bu görüşmelerin yazılı dökümü yapılmamıştır. Yürütücü 

tasarımcıların üzerinde durdukları konuları saptamak için, görüşme sırasında notlar 

almış ve ayrıca görüşme video kayıtları üzerinden yeniden izlenerek incelenmiştir. 

Bu görüşmenin temel amacı tasarımcıların projede eksik kaldığını düşündükleri 

adımlar ve projenin devamı durumunda izlenilmesi düşünülebilecek yaklaşımın 

soruşturulması olmuştur. Görüşmeden elde edilen verilerde öncelikle ekip üyelerinin 

hangi tasarım aşamalarının tam olarak gerçekleştirilmediğini düşündükleri 

irdelenmiştir. Tasarımcıların tamamlanmamış tasarım aşamaları olarak belirttikleri 

durumlar konusunda ekip üyeleri arasında ne derece fikir birli ği olduğu tespit 

edilmiştir. Ekip üyeleri bu sorulara tasarım içeriği ve tasarım süreci aşamaları 
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açısından cevap vermelerine rağmen, bu açıklamalarının içinde karar bileşenleri ve 

bilişsel edimler söz konusu olmuştur. Yapılan değerlendirmeler bileşenlerin ve 

edimlerin yoğunlukları ve fonksiyonları yönünden analiz edilmiştir. 

Tasarım ekibine eksik tasarım adımlarının dışında aynı tasarım görevine devam 

edilmesi durumunda hangi tasarım sorunlarının ve konularının üzerine gitmeyi tercih 

edecekleri ve çözümlerine ulaşmaya çalışacakları sorulmuştur. Tasarımcıların 

ilerleyeceklerini belirttikleri ve bu konuda fikir birliği sağladıkları konular tasarım 

süreci değerlendirirken önem taşımaktadır. Đzlenmesi olası bu yönler genellikle 

tasarım sürecinde sınırlı olarak ele alınmış ya da hiç ele alınmamış olabilmektedir. 

Daha sınırlı olarak uygulanan tasarım yaklaşımları bilişsel örüntüler karşılaştırılırken 

dikkate alınmıştır. 
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5. DENEYSEL UYGULAMALAR VE BULGULAR 

Tez kapsamında tasarım ekiplerinin farklı tasarım problemlerinin çözümlerinde 

yürüttükleri tasarım süreçlerini betimlemek ve karşılaştırmak için Pahl ve Beitz 

(1996) tarafından Değişen (Variant), Yenilikçi (Innovative) ve Özgün (Original) 

olarak sınıflandırılan görev tanımları temel alınarak üç farklı tasarım görevi 

uygulaması yaptırılmıştır. Bölüm 5’de tasarım ekibinin yapmış olduğu tasarım 

uygulamaları kapsamlı olarak ele alınmaktadır ve uygulamalardan elde edilen 

bulgular ilgili üç bölümde analiz edilmektedir. Bölüm 5.1’de değişen tasarım görevi, 

bölüm 5.2’de yenilikçi tasarım görevi ve bölüm 5.3’de özgün tasarım görevi konuları 

ele alınmaktadır.  

Her tasarım görevine ait bölümde deneysel uygulamaların analizi üç alt bölümde ele 

alınmaktadır. Birinci alt bölümlerde tasarım görevinin yapısal özellikleri, tasarım 

problemi ve süreç sonunda tasarlanmış ürünler irdelenmektedir. Đkinci alt bölümlerde 

her tasarım görevinde yürütülen tasarım süreci analiz edilmekte ve süreçlerin genel 

yapısı ele alınmaktadır. Tasarım sürecinin bilişsel edimlere bağlı yapısı ve 

tasarımcıların süreç değerlendirmeleri aynı alt bölümlerde analiz edilmiştir. Üçüncü 

alt bölümlerde ise tasarım görevleri tasarım kararları bilişsel bileşenleri ve 

edimlerinin yoğunluk, frekans ve dağılımlarına bağlı olarak analiz edilmiştir. 

Tasarım karar bileşenlerinin dağılım örüntüleri irdelenmektedir. 

5.1 Değişen Tasarım Görevi 

Tasarım ekibinin uygulamasını yaptığı ilk tasarım çalışması ‘değişen tasarım’ görevi 

çerçevesinde bir ürünün değişiğinin tasarlanmasını içermektedir. Değişiğinin 

tasarımı tanımlaması, genel düzeyde benzer ürün özelliklerine sahip biçim ve 

kullanım gibi sınırlı özellikler bağlamında bir ürünün yeniden tasarlanmasına işaret 

etmektedir. Değişen tasarım görevi iş tanımı bir ürünün değişiğinin tasarlanması 

yönünde kurgulanmıştır. Tasarım ekibi üyeleri deneysel çalışmada uygulamasını 

yaptıkları tasarım görevlerinde, iş yaşamlarında yapmakta oldukları tasarım 

çalışmalarıyla benzer tasarım ölçütleri ve hedefleri ile çalışmışlardır.  
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5.1.1 Tasarım görevi 

5.1.1.1 Tasarım görevinin yapısı 

Tasarım görevleri arasındaki belirgin farklılıkların olması için değişen tasarım 

görevinin tasarım ekibi için rutin bir görev olması amaçlanmıştır. Değişen tasarım 

uygulamasında tasarım ekibine daha önce üzerinde çalışmış oldukları ve pazarda 

bulunan bir ürünün tasarlanması görevi verilmiştir. Tasarım ekibinin uygulamasını 

yaptığı tasarım problemi benzer tasarım problemlerinden farklı ve özelleşmiş bir 

tasarım hedefi içermemektedir. Bu tip tasarım görevleri firmaların yüksek maliyetli 

yatırım yapmadan, var olan ürünlerinde yenileşme ya da farklılaşma yaratma istekleri 

sonucu oluşan yeni tasarım görevleridir. Yenilik  amacı ile tasarlanan ürünler, temel 

olarak pazarda var olan diğer ürünlerle belirgin ürün özelliği farklılıkları taşımazlar. 

Firmalar belli düzeylerde, genellikle tasarıma dayanan değişikliklerle ürün 

farklılığını sağlamaya çalışırlar.  

Değişen tasarım görevinde tasarlanması istenen ürünün özelliklerinin pazardakilerle 

benzer olması, diğer yandan ekip üyesi tasarımcıların daha önce benzer görevlerde 

çalışmış olmalarından dolayı tasarım problemi olarak ürünün değişiğinin 

tasarlanması tasarım ekibi için rutin bir tasarım görevidir. Değişen tasarım görevinin 

yapısal özellikleri deneysel çalışma konusu olması bağlamında belirli süre içerisinde 

ve tasarım ekibinin sahip olduğu bilginin problem çözümü için yeterli olabilmesi 

dikkate alınarak planlanmıştır. Tasarım görevinin uygulama kurgusu oluşturulurken, 

ekip tarafından tasarım probleminin çözümünün tamamlanabilmesi amaçlanmıştır.  

Yukarıda bahsedilen etkenler dikkate alındığında tasarım ekibine verilen değişen 

tasarım görevi özellikleri:  

• Tasarlanacak ürünün pazarda aynısının ve benzerlerinin olması, 

• Tasarımcıların problem çözümünde deneyiminin olması, 

• Tasarım probleminin çözüm uzayının sınırlı olması,  

• Tasarım konusu hakkında bilgi sahibi olunması,  

• Tasarım probleminin benzerlerinde birlikte çalışılmış olması, 

• Ek bilgiye duyulan ihtiyaç düzeyinin çok düşük olması, 

• Uygulamanın belirlenmiş sürede bitirilebilmesidir.  
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5.1.1.2 Tasarım problemi  

Değişen tasarım görevinde tasarım ekibine daha önce birlikte çalışmış oldukları ve 

pazarda olan bir ürünün değişiği tasarlatılmıştır. Görev özelliklerinin oluşması için 

tasarım ekibi üyelerinin çalışmakta oldukları firmanın üretim gamında olan bir ürün 

seçilmiştir. Görevin içerdiği tasarım problemi tasarım ekibinin ürünün yapısal 

özelliklerine müdahalesinin sınırlı olacağı şekilde belirlenmiştir ve tasarımcıların 

ürünün belirgin özelliklerinde değişime neden olmayacak bir tasarım yapması 

amaçlanmıştır.  

Tasarımcıların çalışmakta oldukları firma elektrikli ev aletleri sınıfında birçok küçük 

mutfak aleti üretmesinden dolayı değişen tasarım görevinde karmaşık mekanik 

sistemler içermeyen bir küçük elektrikli mutfak aleti seçilerek tasarım problemi 

“Genel kulanım için 1,5 litre kapasiteli elektrikli su ısıtıcısı tasarlanması” olarak 

belirlenmiştir. Tasarım ekibine verilen tasarım problemlerinin tümünün tasarım 

görevi olarak yapılandırılması için bir firma kurgusu yaratılarak (Ek 1) firmanın 

üretim olanakları, pazar hedefleri, firma içyapısı hakkında ekibin fikir sahibi olması 

sağlanmıştır. Değişen tasarım görevine ait tasarım problemi üzerinden kullanım 

ihtiyaçları, hedef müşteri profili, maliyet ve pazar hedefleri belirlenerek ‘tasarım iş 

tanımı’ oluşturulmuştur: 

Oluşturulan firma ve tasarım iş tanımı kurgusu tasarım ekibinin verilen görevi ve 

problem çevresini bütünsel olarak algılamaları amacını taşımaktadır. Tasarım 

görevinin kurgusal yapısı tez araştırmasında uygulaması yaptırılan diğer tasarım 

problemlerinde de kullanılarak tasarım ekibinin tasarım problemi çevresine 

alışkanlık edinmeleri ve her uygulamada bu deneyim içerisinde çalışmaları 

sağlanmıştır. Tasarım ekibi üzerinde tasarım uygulamaları arasında farklı firma ya da 

müşteri etkisinin oluşmaması hedeflenerek her üç tasarım uygulamasında da 

tasarımcılara aynı çalışma kurgusu içinde uygulama yaptırılmıştır. Aynı deneysel 

çalışma kurgusunun kullanılması ile firma yapısına bağlı olası etkenlerin tasarım 

süreci üzerindeki etkileri engellenmiştir. 

5.1.1.3 Tasarım çıktısı 

Değişen tasarım görevinde genel amaçlı bir tasarım problemi verilmiş olmasının 

tasarım ekibinin iş tanımında verilen tasarım hedefine ulaşmasını kolaylaştırdığı 

gözlemlenmiştir (Şekil 5.1). Tasarım ekibi önceden deneyim sahibi oldukları ‘su 
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ısıtıcısı’ tasarımında farklılaşma için ürüne genel düzeyde bazı biçimsel özellikler 

eklemiştir. Bu bağlamda üründe ‘ince belli’ gövde biçimi fikri tasarım ekibinin süreç 

başında benimsemiş olduğu ve üründe uyguladığı bir kavram olmuştur. Diğer yandan 

tasarım ekibi geliştirmiş olduğu tasarım çözümünde ürünün farklılaşmasını ayrıca 

biçimsel ve kullanıma yönelik detay çözümleri ile özellikle ürünün gövde, tutma ve 

kapak bölümlerinde sağlamaya çalışmışlardır. Ürünün tutma bölümündeki malzeme 

ve kullanım çözümlemeleri tasarım ekibinin derinlemesine yoğunlaştığı tasarım 

konuları olmuştur. Tasarımcılar tez araştırmasında uygulanan diğer tasarım 

görevlerine kıyasla değişen tasarım görevinde daha fazla detay seviyesinde tasarım 

çözümlemesi yapmışlardır. 

 

Şekil 5.1: Değişen tasarım görevi tasarım çözümü. 

Değişen tasarım görevi sırasında tasarım ekibinin tasarım kararlarını hem problem 

içeriğine hem de görev çevresine ait etkenlerin etkisinde kalmadan alabilmeleri ve 

tasarım problemi çözümünde herhangi bir odağa yoğunlaşmadan tasarım uygulaması 

yapmaları beklenmiştir. Tasarımcıların çok teknolojik, çok ucuz, çok kullanışlı ya da 

çok yenilikçi gibi, bir ya da daha fazla konuda yoğunlaşmayan bir problem çözüm 

sürecine yönelmeleri istenmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde tasarım süreci 

sonunda araştırma amaçlarına uygun bir tasarım ürünü ortaya çıkmıştır. 

5.1.2 Ekip çalışması 

Tasarım ekibinin değişen tasarım görevi için yürüttükleri tasarım süreci, bili şsel edim 

ifadelerinin analizi, anket formu, açık uçlu anket formu sonuçları ve grup içi rol 

değerlendirme sorularından elde edilen bulgular bağlamında irdelenmiştir. 
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5.1.2.1 Bilişsel edim dağılımları 

Değişen tasarım görevinde 651 tutanak bölümü anlamına gelen tasarım karar 

bileşenlerine ait bilişsel edim üretilmiştir. 60 dakikalık uygulama süresinin tamamını 

kullanan tasarım ekibi sürenin yaklaşık olarak son 10 dakikalık bölümünü proje 

sunumu amacıyla kullanmış ve ilk 50 dakikalık bölümde tasarım çözümünü büyük 

oranda geliştirmeyi tamamlamışlardır. Tasarım ekibinin ürettiği bili şsel ifadelerin 

131 adedi tasarım probleminin çözümü ile ilgili olmayan görev dışı ifadeleri 

kapsamaktadır. Tasarım ekibi tasarım sürecinde problem içeriğine ait 520 karar 

bileşeni bilişsel edimi kullanmıştır (Çizelge 5.1, Çizelge 5.2).  

Tasarım uygulamasının ilk 20 dakikalık bölümündeki kavramsal tasarım evresinde 

261 bilişsel edim üretilmiştir ve bunların arasında en çok kullanılanları fikir  

bileşenine ait edimler olmuştur. Tasarım ekibi fikir bileşenine ait toplam 52 bilişsel 

edim kullanmıştır. Tasarım ekibi aynı zamanda en çok süreyi fikir  bileşenine 

ayırmıştır. Fikir  bileşeni edimleri arasında en çok fikir türetme edimi oluşmuştur. 

Fikir türetme kavramsal evrede 20 kere gerçekleştirmiştir. Tasarım ekibinin değişen 

tasarım görevindeki fikir üretimine yoğunlaşmasının nedeni aşağıdaki bölümlerde ele 

alınmaktadır. Tasarım ekibi kavramsal tasarım evresinde en az bilişsel edimi problem 

bileşeni bağlamında kullanmıştır. Tasarım ekibi kısıt bileşeninde de çok düşük sayıda 

bilişsel edim üretmiştir. Ekip içerisindeki tasarımcıların problem ve kısıt karar 

bileşenlerine az sayıda başvurmalarının nedeni tasarım görevi hakkında deneyime 

sahibi olmaları olarak değerlendirilmektedir. 

Kavramsal evrede dikkat çeken konulardan biri, iki adet çözüm kararının alınmış 

olmasıdır. Bu kararlardan ilki ikinci dakikada alınmıştır ve ‘çaycı’ fonksiyonlu ürün 

fikrinin reddedilmesidir. Çözüm bileşeni kapsamında alınan ikinci karar ise, teknik 

çözümleme konusundadır ve aynı zamanda kavramsal evrede alınan son karar 

olmuştur. Kavramsal evrede tasarım ekibinin amaçların tanımlanması için önemli bir 

süre harcadığı gözlenmiştir (Çizelge 5.1). 
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Çizelge 5.1: Değişen tasarım görevi kavramsal tasarım evresine ait karar  
      bileşenleri ve bilişsel edimlerinin süre dağılımları. 

BĐLEŞEN EDĐM Tekrar  
Süre 
(Sn) 

Min 
Süre 

Maks. 
Süre 

Yüzde 
/Zaman 

Ortalama 
süre (sn.) 

        

Amaç Arama 3 13,58 3,04 6,5 1,15 4,53 
Amaç Tanımlama 13 55,75 1,04 11,17 4,72 4,29 
Amaç Geliştirme 11 43,25 0,83 9,04 3,66 3,93 
Amaç Değerlendirme 11 29,75 1,75 3,58 2,52 2,7 
Amaç Karar 1 2,63 2,63 2,63 0,22 2,63 
        

Bilgi Arama 10 27,63 1,33 5,04 2,34 2,76 
Bilgi Tanımlama 5 32,46 3,04 9,04 2,75 6,49 
Bilgi Türetme 18 75,63 1,21 8,04 6,4 4,2 
Bilgi Geliştirme 5 25,29 2 7,5 2,14 5,06 
Bilgi Değerlendirme 2 5,88 0,83 5,04 0,5 2,94 
        

Problem Tanımlama 4 28,63 4,08 11,21 2,42 7,16 
Problem Türetme 2 12,08 5,04 7,04 1,02 6,04 
Problem Geliştirme 1 4,21 4,21 4,21 0,36 4,21 
        

Kısıt Tanımlama 3 13,42 3,42 5,88 1,14 4,47 
Kısıt Türetme 5 20,67 2,42 6,54 1,75 4,13 
Kısıt Geliştirme 1 8,04 8,04 8,04 0,68 8,04 
        

Gereksinim Arama 6 19,88 2,04 4,83 1,68 3,31 
Gereksinim Tanımlama 3 8,92 1,42 4,46 0,75 2,97 
Gereksinim Türetme 2 10,17 3,08 7,08 0,86 5,08 
Gereksinim Geliştirme 2 8,08 2,04 6,04 0,68 4,04 
Gereksinim Değerlendirme 7 16,75 1,79 3,75 1,42 2,39 
Gereksinim Karar 1 4,33 4,33 4,33 0,37 4,33 
        

Fikir Arama 4 13,5 2,21 4,88 1,14 3,38 
Fikir Tanımlama 4 20,08 2,67 9,13 1,7 5,02 
Fikir Türetme 20 82,92 1 9,25 7,02 4,15 
Fikir Geliştirme 14 77,75 2 13,21 6,58 5,55 
Fikir Değerlendirme 12 51,63 1,04 6,42 4,37 4,3 
Fikir Karar 3 10,71 0,75 8,42 0,91 3,57 
        

Alternatif Tanımlama 8 38,58 1,63 10,46 3,27 4,82 
Alternatif Türetme 7 13,38 1 3,42 1,13 1,91 
Alternatif Geliştirme 1 3,04 3,04 3,04 0,26 3,04 
Alternatif Değerlendirme 9 53,96 2,25 12,04 4,57 6 
        

Çözüm Arama 5 18,88 2,04 6,42 1,6 3,78 
Çözüm Tanımlama 1 3,96 3,96 3,96 0,34 3,96 
Çözüm Türetme 8 33,46 1,71 6,92 2,83 4,18 
Çözüm Geliştirme 6 25,88 1,75 7,92 2,19 4,31 
Çözüm Değerlendirme 5 18,75 2 6,63 1,59 3,75 
Çözüm Karar 2 4,92 1,46 3,46 0,42 2,46 
        

Görev Dışı Proje Yönetimi 7 21,79 1,46 6,04 1,85 3,11 
Görev Dışı Görev Dışı 30 195,67 0,71 23,54 16,57 6,52 
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Değişen tasarım görevi, kavramsal ve detay tasarım evrelerinde oluşan görev dışı 

edimler haricindeki bilişsel edimler karşılaştırıldığında, detay evresinde üretilen 296 

bilişsel edime karşın, kavramsal evrede 224 bilişsel edim üretilmiştir (Çizelge 5.2).   

Çizelge 5.2: Değişen tasarım görevi detay tasarım evresine ait karar  
        bileşenleri ve bilişsel edimleri süre dağılımları. 

BĐLEŞEN EDĐM Tekrar  
Süre 
(Sn) 

Min 
Süre 

Maks. 
Süre 

Yüzde 
/Zaman 

Ortalama 
süre (sn.) 

        

Amaç Değerlendirme 1 3,58 3,58 3,58 0,17 3,58 
        

Bilgi Arama 2 2,08 1,04 1,04 0,1 1,04 
Bilgi Tanımlama 5 19,08 1,63 7,63 0,91 3,82 
Bilgi Türetme 5 22,21 1,25 8 1,06 4,44 
Bilgi Geliştirme 1 2,04 2,04 2,04 0,1 2,04 
        

Problem Arama 2 3,46 1,42 2,04 0,16 1,73 
Problem Tanımlama 14 72,67 2,63 8,04 3,46 5,19 
Problem Geliştirme 3 16,5 5,29 5,63 0,79 5,5 
Problem Değerlendirme 2 3,33 1,38 1,96 0,16 1,67 
Problem Karar 3 10,58 2,54 5,04 0,5 3,53 
        

Gereksinim Arama 5 13 0,38 4,46 0,62 2,6 
Gereksinim Tanımlama 8 23,63 1,58 4,08 1,13 2,95 
Gereksinim Türetme 1 3,96 3,96 3,96 0,19 3,96 
Gereksinim Geliştirme 2 3,79 1,04 2,75 0,18 1,9 
Gereksinim Değerlendirme 1 2,42 2,42 2,42 0,12 2,42 
Gereksinim Karar 7 15,08 0,88 5,04 0,72 2,15 
        

Fikir Arama 4 12,75 1,04 7,25 0,61 3,19 
Fikir Tanımlama 4 20,13 2,42 8,63 0,96 5,03 
Fikir Türetme 7 30,42 1,71 12,04 1,45 4,35 
Fikir Geliştirme 5 26,63 3,17 9,21 1,27 5,33 
Fikir Değerlendirme 8 27,5 1,96 5,13 1,31 3,44 
Fikir Karar 2 7,96 2,71 5,25 0,38 3,98 
        

Alternatif Arama 8 16,58 0,75 5 0,79 2,07 
Alternatif Tanımlama 8 21,58 1,25 6,04 1,03 2,7 
Alternatif Türetme 17 81,88 1,33 10,21 3,9 4,82 
Alternatif Geliştirme 24 109,13 1,13 11,04 5,2 4,55 
Alternatif Değerlendirme 38 138,88 0,83 11,04 6,62 3,65 
Alternatif Karar 16 54,5 0,92 8,88 2,6 3,41 
        

Çözüm Arama 11 22,71 1,04 3,46 1,08 2,06 
Çözüm Tanımlama 11 32,46 1,04 8,04 1,55 2,95 
Çözüm Türetme 15 48,25 1,42 7,25 2,3 3,22 
Çözüm Geliştirme 26 159,33 1,75 21,04 7,59 6,13 
Çözüm Değerlendirme 16 54,71 1,04 8,54 2,61 3,42 
Çözüm Karar 13 48,33 0,75 12,38 2,3 3,72 
        

Görev Dışı Proje yönetimi 12 48,92 2,04 12,42 2,33 4,08 
Görev Dışı Görev Dışı 40 671 1,96 134,79 31,98 16,78 
Görev Dışı Süreç yönetimi 6 42,04 2,04 11,13 2 7,01 
Görev Dışı Sunum 36 336,83 2,21 37,04 16,05 9,36 
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Tasarım ekibi rutin bir tasarım görevi uygulaması genelinde düşük düzeyde fikre 

yönelik bilişsel edim kullanmıştır. Problem çözümünde fikir bileşeninin az 

kullanılmasının nedeni tasarımcıların alışageldikleri bir tasarım uygulaması yapıyor 

olmalarının yanı sıra tasarım ekibinin yeni fikirlere gerek duymayışına da dayandığı 

gözlemlenmiştir. Detay tasarım evresinde kararların çoğunluğu alternatif ve çözüm 

bileşenlerine aittir. Söz konusu bileşenlerde yüksek sayıda kararın alınması tasarım 

ekibinin tasarım detayları hakkında daha çok fikir yürütmelerine bağlıdır. 

5.1.2.2 Ekip içinde roller 

Grup çalışmalarında ekip üyelerinin üstlendikleri rollerin tanımlanması için 

tasarımcılar hem ekibin diğer üyelerini hem de kendileri değerlendirmişlerdir. 

Rollerin tanımlanması yürütülen tasarım sürecinde alınan karar süreçlerinde ve genel 

olarak tasarım sürecinde tutumların belirlenmesi amacını taşımaktadır.  

Her tasarımcı öncelikle diğer iki tasarımcının tanımlanmış rollere uygun olup 

olmadığını değerlendirmiştir. Çizelge 5.3’de sunulan sayılar tasarımcıların diğer 

ilgili rol tanımına ilişkin ekip üyelerinden aldıkları oyları göstermektedir. Örneğin iki 

sayısı o üyenin ilgili rol tanımı için her iki ekip üyesinden de olumlu oy aldığı 

anlamına gelmektedir.  

Değişen tasarım görevinde üyelerin birbirleri hakkında yaptıkları rol 

değerlendirmeleri homojen bir dağılım göstermektedir.  Değişen tasarım sürecinde 

baskın olan bir üye ya da tutum olmamıştır. Diğer yandan üye G’nin diğer ekip 

üyelerine göre daha pasif bir süreç geçirdiği değerlendirilmiştir. Bu durum 

tasarımcıların ürettikleri bilişsel edim yoğunluğu ile de uyumludur. 

Çizelge 5.3: Değişen tasarım görevi ekip üyeleri rol değerlendirme. 

 Lider Yapıcı Yaratıcı Düşündürücü Şeytanın Avukatı 
Üye A 1 2 1 1 0 
Üye F 1 1 2 0 1 
Üye G 0 0 2 1 0 

Ekip üyeleri ayrıca kendilerini için rol değerlendirmesi yapmışlardır. Yapmış 

oldukları rol değerlendirmeleri (Çizelge 5.3) büyük oranda birbirlerini için yaptıkları 

grup içi rol değerlendirme sonuçları ile (Çizelge 5.4) örtüşmektedir.  Üye G 

kendisini, diğer ekip üyelerinin kendisi için yapmış olduğu değerlendirmelerde 

olduğu gibi, lider ya da yapıcı bir tutum sergilemediği yönünde değerlendirmiştir. 
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Bir diğer farklılık ise üye F’nin kendisini yaratıcı olarak tanımlamamasına rağmen, 

diğer üyelerin her ikisi tarafından da ‘yaratıcı’ olarak nitelenmiştir.  

Çizelge 5.4: Değişen tasarım görevi kişisel rol değerlendirme. 

 Lider Yapıcı Yaratıcı Düşündürücü Şeytanın Avukatı 
Üye A Evet Evet Evet - Evet 
Üye F Evet Evet - Evet  
Üye G - - Evet Evet - 

Tasarım süreci analizleri ile paralel olarak değişen tasarım görevinde iki üye (üye A 

ve üye F) üye F’ye göre daha baskın tutum sergilemişlerdir. Tasarım kararları 

çoğunlukla bu iki üye tarafından alınmıştır. Ekip üyelerinin bu açılardan 

değerlendirilmesi ile hangi tasarımcıların hangi görev türlerinde daha etkin olduğu ya 

da tasarım sürecini ne yönde etkilediği belirlenebilmektedir. Böylece belirli tasarım 

görevlerine uygun tasarım ekiplerinin düzenlenmesinde daha verimli sonuçlar elde 

edilebilir.  

5.1.2.3 Tasarım sürecinin değerlendirilmesi 

Her tasarım uygulaması sonrasında ekip üyelerine tasarım süreci ve tasarım görevi 

bağlamında ekibin yeterliliği, kararların kalitesi, karar süreçleri ve ortak karar verme 

konularına yönelik sorular içeren anket formları uygulanmıştır. Yedi dereceli likert 

ölçeğine göre, verilen cevaplar ile değişen tasarım görevi uygulaması için yapılan 

değerlendirmelerin genel ortalaması 3,5 olmuştur. Tasarımcıların özellikle kararların 

kalitesi ve karar süreçleri ile ilgili değerlendirmeleri, genel değerlendirme sonucunun 

ortalamanın altında çıkmasına neden olmuştur. 

Çizelge 5.5: Değişen tasarım görevi anket formu değerlendirmesi. 

 Ekip Yeterliliği Karar Kalitesi Ortak karar Karar süreçleri 

Soru no 1 3 13 2 6 10 4 7 11 12 5 8 9 
Ortalama 5 5 3 3,7 2 5 3,7 2,7 5,7 5,3 3,7 7 2,7 

Tasarım ekibi karar süreçlerinin sezgiselliğini soruşturan soruyu kararların ‘tamamen 

sezgisel’ olduğunu yönünde değerlendirmiştir (Çizelge 5.5). Tüm ekip üyeleri alınan 

tasarım kararlarının sezgiselliği konusunda kesin ve ortak düşünceye sahiptir. 

Tasarım ekibi üyeleri değişen tasarım görevi uygulamasında tasarım kararlarını 

hızlıca almalarından dolayı süreci sezgisel olarak değerlendirmiştir. Tasarım ekibi 

özellikle tasarım sürecinin sonlarında malzeme gibi konularda kararları çabucak 

almıştır. Kararların bilişsel yapıları bu kararların çoğunluğunun ekip üyelerinin 
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önceki deneyimlerine dayandığını göstermektedir. Ayrıca karar süreçlerinin istenilen 

düzeyde olmadığını düşünen tasarımcılar karar kalitesi ile ilgili değerlendirmeleri de 

olumsuz olmuştur. Tasarım ekibi ‘kararların alınmasında yeterli bilgiye sahip olup 

olmadıkları’ sorusuna da olumsuz yanıt vermişlerdir.  

Bu bölümde tasarım ekibi üyelerinin karar ve sürece yönelik yapmış oldukları 

değerlendirmeler ile tasarım karar bileşenleri arasında doğrudan bir korelasyon 

analizi yapılmamaktadır. Yapılan süreç değerlendirme analizleri ile olası sıra dışı 

durumlar belirlenmeye çalışılmaktadır. Olağan dışı şartların oluştuğu süreçlerde 

ortaya çıkan tasarım kararları başka tasarım uygulamalarındakilerle karşılaştırmak 

için uygun olmayabilir. Bu nedenle tasarım sürecinin ne derece verimli olduğunun 

irdelenmesi gereklidir. Bu bağlamda değişen tasarım görevinde belirgin bir sorun 

oluşmamıştır. 

5.1.3 Tasarım kararları bilişsel yapısı 

Her tasarım görevinin problem çözüm sürecine ait tasarım kararları ve bunların 

bilişsel örüntüleri dağılımlarına ve dizgisel yapılarına bağlı olarak ayrı ayrı 

irdelenmiştir. Bölüm 5’de bilişsel edimlerin oluşum frekanslarına bağlı yapıları 

karşılaştırılmaktadır. Her üç görevin yapısal analizlerinin yapılması ardından karar 

oluşumlarını betimleyen dizgisel örüntüler altıncı bölümde analiz edilmektedir. 

5.1.3.1 Tasarım kararları bilişsel bileşenleri ve edimleri 

Önceki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alındığı gibi tasarım kararları karar bileşenleri 

ve bileşenlere bağlı bili şsel edimlerinin tanımlanması ile analiz edilmektedir. Şekil 

5.2’de değişen tasarım görevi için karar bileşenleri oluşma sayıları verilmektedir. 

Karar bileşeni oluşum sayıları o bileşen ile ortaya çıkan bilişsel edimleri ifade 

etmektedir. Tasarım karar bileşenlerinin altında her zaman her bilişsel edim 

oluşmayabilmektedir. Dolayısıyla bileşen dağılım grafiğinde (şekil 5.2) verilmiş olan 

rakamlar karar bileşenlerinin oluşma sayısını göstermekle birlikte, altı bilişsel edimin 

tamamı o bileşen altında oluşmamış olabilir. Bileşen ve bilişsel edimlerin dağılım ve 

frekansları izleyen çizelgelerde (Çizelge 5.6,  Çizelge 5.7,  Çizelge 5.8,  Çizelge 5.9,  

Çizelge 5.10,  Çizelge 5.11,  Çizelge 5.12,  Çizelge 5.13,  Çizelge 5.14)  

irdelenmektedir. 
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Genel olarak tasarım karar bileşenlerinin değişen tasarım görevinde oluşan 

dağılımlarına bakıldığında en çok bilişsel edim üretilen karar bileşeninin alternatif 

olduğu görülmektedir (Şekil 5.2). Alternatif bileşeni ile birlikte, çözüm karar 

bileşeninde de oldukça fazla sayıda bilişsel edim üretilmiştir. Tasarım ekibinin 

ürettiği fikir leri daha fazla sayıdaki alternatifle geliştirerek çözümler üretmiştir. Bu 

bağlamda bileşen grafiği incelendiğinde tasarım ekibinin üretken bir tasarım süreci 

geçirdiği görülmektedir.  

Tasarım ekibi oransal olarak süreç içerisinde önemli sayıda fikir  bileşeni üretmiştir. 

Diğer yandan tasarım sürecinde üretilen fikir sayısı ve sonuç ürün karşılaştırıldığında 

üretilen her fikrin sonuç üründe kullanılmadığı ortaya çıkmaktadır. Tasarım ekibinin 

değişen tasarım görevinde yoğun yeni fikir arayışında olduğu ve tatmin edici bir 

fikre ulaşırken zorlandığı saptanmıştır. 

 

Şekil 5.2: Değişen tasarım görevi karar bileşenleri frekans dağılımı. 

Yukarıda belirtildiği gibi tasarımcılar tasarım kararları alırken tanımlanmış tüm 

bileşenlere bağlı edimleri kullanmayabilmektedir. Değişen tasarım görevi problem 

çözümü sürecinde tasarım ekibi tarafından hiç kullanılmayan amaç türetme, kısıt 

arama, kısıt değerlendirme ve kısıt karar bilişsel edimleri dışındaki tüm edimler 

tasarım sürecinde kullanılmıştır. Aşağıdaki çizelgelerde her karar bileşenine göre 

bilişsel edimlerin oluşum ve frekans dağılımları incelenerek değişen tasarım 

görevinin yapısal örüntüleri irdelenmektedir. 
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Çizelge 5.6’da değişen tasarım görevi amaç bileşenine ait bilişsel edim dağılımları 

verilmektedir. Değişen tasarım sürecinde tasarım ekibi problem amaçlarına yönelik 

diğer görevlere kıyasla önemli oranda zihinsel davranış sergilemektedir. Tasarım 

probleminin çözümünde ekip amaç bileşeni bilişsel edimlerini tasarladıkları ‘su 

ısıtıcısı’na özelleşmiş bir ürün fikrini geliştirmek amacıyla kullanmıştır. 

Çizelge 5.6: Değişen tasarımı görevi amaç bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Amaç       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 3 % 7.50 % 0.46 
Tanımlama 13 % 32.50 % 2.00 
Türetme 0 % 0 % 0 
Geliştirme 11 % 27.50 % 1.69 
Değerlendirme 12 % 30.00 % 1.84 
Karar 1 % 2.50 % 0.15 
    

Toplam Bileşen Edim: 40   
Diğer Edimler: 611  % 93.86 

Değişen tasarım görevi tasarım ekibinin daha önce çalışmış oldukları bir ürün 

olmasına rağmen, aldıkları kararlarda bilgi bileşenini göreceli olarak yüksek sayıda 

kullanmıştır. Ekip üyeleri yapmış oldukları tasarım süreci değerlendirmelerinde 

(Çizelge 5.5) tasarım kararlarının yetersiz bilgi ile alındığını belirtmelerine karşın, 

ürettikleri bilgi bileşeni edimleri diğer tasarım görevleri uygulamalarına oranla daha 

yüksek olmuştur (Çizelge 5.7). Bu durum tasarımcıların özellikle pazar ve 

kullanıcıya yönelik bilgiye duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Tasarım ekibi 

üyelerinin bir üründe farklılaşma sağlayabilmek için pazardaki ürünler ve kullanıcı 

ihtiyaçları hakkında sahip oldukları bilgiyi birbirleri ile paylaşarak geçerli problem 

için kullanılabilir yeni bilgi geliştirmeye çalıştıkları gözlemlenmiştir. 

Çizelge 5.7: Değişen tasarım görevi bilgi bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Bilgi       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 12 % 22.64 % 1.84 
Tanımlama 10 % 18.87 % 1.54 
Türetme 23 % 43.40 % 3.53 
Geliştirme 6 % 11.32 % 0.92 
Değerlendirme 2 % 3.77 % 0.31 
Karar 0 % 0 % 0 
    

Toplam Bileşen Edim: 53   
Diğer Edimler: 598  % 91.86 

Değişen tasarım görevi uygulama sürecinde ekip problem karar bileşenine ait az 

sayıda bilişsel ifade üretmiş olmasına karşın, üç karar almıştır (Çizelge 5.8). Problem 

bileşeni karar edimlerinin tümü detay tasarım evresinde oluşmuştur. Kararların ilki 
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ürünün su hacmi, diğer ikisi ise ürünün tutma bölümü  hakkındadır. Tasarım ekibi en 

çok problem tanımlama edimi üretmiştir. Söz konusu bilişsel edimlerin çoğunluğu 

sonuca ilerlemeyen ürün alternatiflerinin biçime ve kullanıma dayalı problemlerin 

tanımlanması için kullanılmıştır. 

Çizelge 5.8: Değişen tasarım görevi problem bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Problem       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 2 % 6.45 % 0.31 
Tanımlama 18 % 58.06 % 2.76 
Türetme 2 % 6.45 % 0.31 
Geliştirme 4 % 12.90 % 0.61 
Değerlendirme 2 % 6.45 % 0.31 
Karar 3 % 9.68 % 0.46 
    

Toplam Bileşen Edim: 31   
Diğer Edimler: 620  % 95.24 

Tasarım ekibi ile yapılan pilot çalışmalardan elde edilen bulgular tasarım ekiplerinin 

deneysel uygulamalarda tasarım problemine ait kısıtlamaları yoğun 

kullanmadıklarını göstermektedir. Değişen tasarım görevi uygulamasında (Çizelge 

5.9) kısıt bileşeni kullanma sıklığı daha önce pilot çalışmalarda karşılaşılan kısıt 

bileşeni oranlarına göre çok daha düşük düzeyde kalmıştır. Bu sonuç rutin bir 

uygulama yapan tasarımcılar için doğal sayılabilmekle beraber bilgi ve amaç gibi 

daha az kullanılması beklenen karar bileşenlerine kıyasla da kısıt bileşeni oldukça az 

üretilmiştir. 

Çizelge 5.9: Değişen tasarım görevi kısıt bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Kısıt       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 0 % 0 % 0 
Tanımlama 3 % 33.33 % 0.46 
Türetme 5 % 55.56 % 0.77 
Geliştirme 1 % 11.11 % 0.15 
Değerlendirme 0 % 0 % 0 
Karar 0 % 0 % 0 
    
Toplam Bileşen Edim: 9   
Diğer Edimler: 642  % 98.62 

Gereksinim bileşeni edimleri (Çizelge 5.10), en çok karar alınan üçüncü karar 

bileşeni durumundadır. Bu bileşenin kullanılma yoğunluğuna göre karar sayısı 

oldukça yüksektir. Tasarım ekibi gereksinim bileşenine bağlı edimleri genellikle ürün 

fikrini geliştirmek ve ürün özelliklerini belirlemek amacıyla kullanmıştır. Üretilen 
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gereksinim ifadeleri üzerinde tartışma oluşmadan tasarım ekibi tarafından 

benimsenmesi, tasarım probleminde ekip içi ortak anlayışı işaret etmektedir. 

Çizelge 5.10: Değişen tasarım görevi gereksinim bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Gereksinim       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 11 % 24.44 % 1.69 
Tanımlama 11 % 24.44 % 1.69 
Türetme 3 % 6.67 % 0.46 
Geliştirme 4 % 8.89 % 0.61 
Değerlendirme 8 % 17.78 % 1.23 
Karar 8 % 17.78 % 1.23 
    
Toplam Edim: 45   
Diğer Edimler: 606  % 93.09 

Tasarım ekibi, değişen tasarım görevine ait tasarım problemini çözmeye çalıştıkları 

sürenin yaklaşık yüzde 14’lük bölümünü fikir   bileşenleri ile kullanmışlardır (Çizelge 

5.11). Üretilen 87 fikir  bileşeninin beşi bir tasarım kararı ile sonuçlanmıştır. Tasarım 

ekibinin ilk aldığı karar tasarlanacak üründe farklılaşmanın ‘biçimsel tasarım’ 

(styling) yapılarak sağlanabileceği konusunda olmuştur. Đkinci karar ise ‘soğutan su 

ısıtıcısı’ fikrinin irdelenmesi gerektiği üzerinedir, ama ekip bu yaklaşımı sürecin 

ilerleyen aşamalarında üzerinde konuşmaksızın göz ardı etmiştir. Tasarımcıların 

ürettikleri fikirlerin tamamına yakınında türetme, geliştirme ve değerlendirme 

edimlerinin hepsini kullandıkları görülmektedir. 

Çizelge 5.11: Değişen tasarım görevi fikir  bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Fikir       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 8 % 9.20 % 1.23 
Tanımlama 8 % 9.20 % 1.23 
Türetme 27 % 31.03 % 4.15 
Geliştirme 19 % 21.84 % 2.92 
Değerlendirme 20 % 22.99 % 3.07 
Karar 5 % 5.75 % 0.77 
    
Toplam Edim: 87   
Diğer Edimler: 564  % 86.64 

Tasarım sürecinde en çok üretilen bilişsel edim alternatif bileşenidir (Çizelge 5.12). 

Üretilen 136 bilişsel edimin üçte biri alternatif değerlendirme edimi şeklinde 

oluşmuştur. Tasarımcılar diğer ekip üyelerinin önerdiği alternatifleri 

değerlendirmelerinin yanı sıra başka bir alternatif üzerinden olmadan yeni alternatif 

önerilerini doğrudan alternatif değerlendirme biçiminde üretmişlerdir. Tasarımcılar 

süreç içerisinde ilk defa ortaya atılan alternatiflerin değerlendirmesini yaparak ekibe 
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sunmuşlardır. Genellikle kendi değerlendirmesini içeren alternatifler öneren kişinin 

yorumu ekip üyelerinden kabul görmüştür. 

Çizelge 5.12: Değişen tasarım görevi alternatif bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Alternatif       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 8 % 5.88 % 1.23 
Tanımlama 16 % 11.76 % 2.46 
Türetme 24 % 17.65 % 3.69 
Geliştirme 25 % 18.38 % 3.84 
Değerlendirme 47 % 34.56 % 7.22 
Karar 16 % 11.76 % 2.46 
    
Toplam Edim: 136   
Diğer Edimler: 515  % 79.11 

Đkinci en çok bilişsel edimin kullanılan çözüm bileşeni (Çizelge 5.13) olmuştur. 

Arama bilişsel edimi karar bileşenleri arasında en yoğun çözüm bileşeninde 

kullanılmıştır. Tasarımcılar genellikle soru sorarak bir çözüm ihtiyacını gündeme 

getirmişlerdir ve ekip içi işbirliğinin belirleyici anlarını çözüm arama bilişsel 

davranışı oluşturmuştur. Değişen tasarım görevi uygulamasında çözüm türetme ve 

çözüm geliştirme bilişsel edimleri büyük oranda birbirini izlemiştir.  

Çizelge 5.13: Değişen tasarım görevi çözüm bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Çözüm 
      

Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 16 % 13.45 % 2.46 
Tanımlama 12 % 10.08 % 1.84 
Türetme 23 % 19.33 % 3.53 
Geliştirme 32 % 26.89 % 4.92 
Değerlendirme 21 % 17.65 % 3.23 
Karar 15 % 12.61 % 2.30 
    
Toplam Edim: 119   
Diğer Edimler: 532  % 81.72 

Tasarım ekibi tasarım sürecinde problemin içeriğine ait olmayan ifadeler de 

üretmiştir. Görev dışı ifadelerin çoğunluğu tasarımcıların önceki iş deneyimleri 

hakkındadır. Tasarımcılar görev dışı ifadeleri bilişsel edimlerinin arasında 

kullanmışlardır ve bazı durumlarda bu ifadeler tasarım problemi içeriği konusunda 

değişime yol açmıştır. Tasarım ekibinin değişen tasarım görevi sırasında görev dışı 

ifadeleri kullanma sıklığı ve oranları açısından diğer tüm tasarım uygulamaları ile 

yakın sonuçlar vermiştir. Süreç yönetimi, proje yönetimi ve sunum ile ilgili ifadelerin 

kullanılma sıklığı büyük oranda görevin yapısal özelliklerine (proje zamanı, istenilen 
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ürün detayı, ürün karmaşıklık düzeyi, sunum biçimi vb) bağlı olduğu pilot 

çalışmalarda ve önceki araştırmalarda (Enşici, 2002) saptanmıştır. Görev dışı bileşeni 

altındaki görev dışı edimlerinin diğer uygulamalara oranla daha fazla olması (Çizelge 

5.14) ise aynı görevi daha önce yapmalarından dolayı çağrıştırdıkları tasarım 

problemi dışı konuların süreçte yer almasıdır. 

Çizelge 5.14: Değişen tasarım görevi görev dışı bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Görev Dışı       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Görev Dışı 70 % 53.44 % 10.75 
Sunum 36 % 27.48 % 5.53 
Süreç Yönetimi 6 % 4.58 % 0.92 
Proje Yönetimi 19 % 14.50 % 2.92 
    
Toplam Edim: 131   
Diğer Edimler: 520  % 79.88 

Yukarıdaki çizelgelerde değişen tasarım görevinde kullanılan her karar bileşeni 

altındaki edim dağılımları verilmiştir. Çizelgelerde bilişsel edimlerin her bileşen 

bağlamında karar bileşenleri ve genel süreç bağlamında dağılımları incelenmiştir. 

Değişen tasarım sürecindeki tasarım kararları bilişsel yapılarını oluşturan sekiz karar 

bileşeni ve bu bileşenlere ait bilişsel edimlerinin dağılımlarının karşılaştırılması süreç 

hakkındaki genel durumun görülebilmesi açısından önemlidir (Şekil 5.3).  

 

Şekil 5.3: Değişen tasarım görevinde karar dışı bilişsel edimlerin dağılımı. 

Karar bileşenlerinin dağılımlarının ve frekanslarının sayısal bir dizgi yaratmadığı 

görülmektedir. Örnek olarak üretilen fikir sayısı ile üretilen alternatif sayısı arasında 
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rasyonel bir ilişki olmadığı görülmektedir. Değişen tasarım görevinde tasarım 

ekibinin türetilen her fikirden daha çok sayıda alternatif üreterek fikirleri 

zenginleştirmediği görülmektedir. Ayrıca değişen tasarım görevi uygulamasında 

problem bileşenine ait bilişsel edim sayısının tanımlanan çözüm sayısından daha 

fazla olduğu görülmektedir. Tasarım ekibinin bazı durumlarda problemleri göz ardı 

ettiği ya da tanımlanan problemlerin üstesinden gelmek için fikir ya da alternatif 

ürettiği görülmektedir ve bu yöntemle ortak anlayışa ve ortak sonuca 

ulaşmaktadırlar. 

5.1.3.2 Değişen tasarım sürecinde kararlar  

Değişen tasarım görevi uygulamasında toplam 48 tasarım kararı alınmıştır. Tasarım 

kararlarının 31 tanesi alternatif ve çözümler üzerine odaklanmıştır (Şekil 5.4). 

Tasarım kararları genellikle tasarım ekibinden iki üyenin karşılıklı düşünce 

paylaşımları sırasında ortaya çıkmıştır.  

Alınan bazı tasarım kararları belirli alternatif, fikir ve çözümlerin ret edilmesi ile 

problem çözüm uzayının daraltılmasını sağlamıştır. Tasarım ekibi tasarım sürecinin 

başlarında ‘çoklu su ısıtıcısı’, ‘dereceli ısıtma’, ‘şarjlı su ısıtıcısı’, ‘yüksek teknolojili 

ürün’ gibi ürün fikirleri ve çözümlerini ret ederek problem çözüm uzayının dışında 

bırakmışlardır. Ret edilen tasarım kararlarını izleyen kararlar ise genel olarak ürün 

biçimi üzerinde olmuştur ve bu kararlar büyük oranda sonuç tasarıma aktarılmıştır. 

Tasarım ekibi ‘buhar mekanizmasının tutma bölümünde olması’, su dolum seviyesi’ 

ürün hacmi’ gibi ürün detayına ait tasarım kararları almıştır. Tasarımcılar bu kararlar 

hakkında fikir yürütürlerken aynı zamanda çalışma içerisinde bireysel olarak ürün 

alternatifleri üretmişlerdir. 

Ürün detayına yoğunlaşan tasarım kararlarının ardından tasarım ekibi üretilen ürün 

alternatiflerinin belirli bölümlerine odaklanarak kabul ya da ret kararları 

vermişlerdir. Bu aşamadaki kararlar daha hızlı ve peş peşe alınmıştır. Tasarım 

ekibinin tasarım problemi üzerinde önceden ortak anlayışa sahip olması alınan 

tasarım kararlarını hızlanmasını ve anlaşmazlıkların oluşmamasını sağlamıştır. Ürün 

alternatifleri üzerinden alınan tasarım kararları sonrasında ürüne aktarılacak tasarım 

önerileri ve ürün özellikleri belirlenerek sonuç tasarımın çizimlerine başlanmıştır. Bu 

aşamada tasarım ekibi genel gövde biçimin kararlaştırmıştır ve ürünün detay tasarımı 

üzerinde kararlar almaya başlamışlardır. 
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Şekil 5.4: Değişen tasarım görevi tasarım kararlarının bileşenlere göre dağılımı. 

Değişen tasarım görevinde tasarım ekibinin son bölümde aldığı en önemli tasarım 

kararı ‘sıcak tutma’ özelliğinin üründe gerçekleştirilmemesidir. Bunun dışında kalan 

kararların tümü ürünün tutma bölümünde yoğunlaşan kullanım, malzeme ve biçimsel 

detay kararları olmuştur. Tasarım ekibinin değişen tasarım görevinde ‘tatmin edici’ 

kararlara daha çok yöneldiği gözlemlenmiştir. Ekip üyeleri genellikle grup içerisinde 

önerilen ve temel bir sorun içermeyen alternatifleri, fikir ya da çözümleri kabul etme 

eğilimi göstermişlerdir. Diğer tasarım uygulamalarından farklı olarak uygulama için 

kullanmadıkları bir süre kalmamıştır. 

Tasarım ekibi değişen tasarım görevi uygulamasında bilgi ve kısıt bileşenleri 

üzerinde hiç karar almamıştır. Tasarım probleminin çözümünde fikir  bileşenine ait 

yoğun bilişsel edim üretilmekle birlikte alınan karar sayısı beş olmuştur. Tasarım 

ekibinin ret ettiği kararlar çözüm uzayını daraltmakla birlikte tasarım ekibinin 

önceden yeni fikir oluşumlarının da kısıtlanmasına neden olmuştur. Tasarım ekibinin 

üzerinde ayrıntılı olarak durduğu diğer önemli karar konuları kullanıma ve üretime 

yönelik malzeme arayışı üzerine olmuştur. 

Değişen tasarım evresinde tasarımcılar kararlarını hızlıca ve derinlemesine 

irdelemeden almışlardır. Kavramsal evrede yoğunluklu olarak fikir arayışında için 

zihinsel davranış sergileyen tasarım ekibi tasarım evresinde birçok kararı kabul 

edilebilir düzeyde ve var olan örneklerle benzer şekilde almışlardır. Özellikle 

kullanım özellikleri, malzeme seçimi konularında bir ekip üyesinin yapmış olduğu 

önerilerin karar olarak kabul edilmesi şeklindedir.   
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5.2 Yenilikçi Tasarım Görevi 

Deneysel uygulamaların ikincisinde tasarım ekibine yenilikçi tasarım görevi 

verilmiştir. Yenilikçi tasarım görevi kapsamında tasarım ekibi ürün farklılaşmasına 

yönlendirilerek bir ürün tasarlatılmıştır. Tasarımcıların alışageldikleri tasarım 

problemleri ile benzer bir tasarım görev olmakla birlikte, tasarlanması istenen ürünün 

var olanlardan farklılaşması talep edilmiştir. Bölüm 5.2 kapsamında yenilikçi tasarım 

görevinin yapısı, görevde ortaya konan ekip çalışması ve bilişsel karar bileşenleri ve 

edimleri üzerine elde edilen bulgular ele alınmaktadır. 

5.2.1 Tasarım görevi 

5.2.1.1 Tasarım görevinin yapısı  

Yenilikçi tasarım görevi, tasarım ekibi üyelerinin daha önce birlikte ya da ayrı ayrı, 

aynısı üzerinde çalışmamış oldukları ama benzer problemler ile karşılaşmış oldukları 

bir tasarım görevi olarak seçilmiştir. Tasarım görevi seçiminde diğer önemli konu 

tasarlanacak ürünün pazarda belirgin bir örneğinin olmamasıdır. Tasarım ekibine 

yenilikçi bir ürün tasarlamaları için verilen tasarım hedefleri üründe farklılaşma 

üzerine kurgulanmıştır. Bu görevin araştırma içerisinde uygulanan diğer görevlerden 

temel farkı bu görevdeki tasarım probleminin benzerlerinin daha önce tasarım 

ekibindeki tasarımcılar tarafından tasarlanmış olmasına rağmen, belli ürün özellikleri 

açısından farklı ve yeni bir ürün tasarlamaları hedeflenmiştir. Bu nedenle tasarım 

ekibi var olan bir ürün sınıfı ile aynı grup içerisinde kalacak, farklılaşma odaklı bir 

ürün tasarımına yönlendirilmiştir. Tasarımcılar yenilikçi tasarım görevinin benzerleri 

ile endüstride sıklıkla karşılaşmaktadırlar. Firmalar belirli dönemlerde belirli maliyet, 

üretim ve pazarlama politikalarına bağlı olarak piyasada var olan ürünlerin uygun 

koşullarla farklılarını geliştirerek piyasaya sürmektedirler.  

Yenilikçi tasarım görevinin ve probleminin özellikleri 

• Tasarlanacak ürünün pazarda aynısının olmaması, 

• Tasarımcıların problemin çözümünde kısmen deneyimi olması, 

• Problemin çözüm uzayının geniş olması,  

• Tasarım konusu hakkında kısmen bilgi sahibi olunması, 

• Tasarım probleminin benzerlerinde birlikte çalışılmış olunması, 

• Ek bilgiye duyulan ihtiyaç düzeyinin düşük olması, 
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• Uygulamanın belirlenmiş sürede bitirilebilmesidir.  

5.2.1.2 Tasarım problemi 

Yenilikçi tasarım görevinin içerdiği tasarım problemi olarak tasarımcıların daha önce 

benzerleri üzerinde çalışmış oldukları, bizzat kullanmış oldukları ya da 

kullanıcılarını gözlemleyebilmiş oldukları bir ürün seçilmiştir. Seçilen ürün pişirme 

ürünleri grubu arasından belirlenmiştir. Elektrikli bir ürün yerine, sınırlandırılmış 

tasarım süreci içerisinde çözümleyebilecekleri, ulusal kültürde önemli bir yer tutan 

mangal tasarımı uygulaması yaptırılmıştır. Bu ürün mekanik düzeyde sistem 

içermektedir ve yanı sıra tasarım ekibi ürünün potansiyel müşteri talepleri ve üretimi 

konusunda temel bilgiye sahiptir. Tasarım görev iş tanımında farklılaşma, 

kullanılabilecek malzeme çeşitlili ği, yüksek maliyet sınırı ve iddialı bir yeni firma 

kurgusu ile yenilikçi görev tanımı genişletilmiş ve güçlendirilmiştir (EK 2). Yenilikçi 

tasarım görevi problemi “Türkiye pazarı için, dış mekânda sayfiye yerlerinde piknik 

ve vb. etkinliklerde kullanılacak taşınabilir mangal tasarlanması” olarak 

tanımlanmıştır. 

Tasarım ekibine verilen tasarım iş tanımı yine bölüm 5.1’de tanımlanmış olan firma 

kurgusu dâhilinde verilmiştir. Her tasarım iş tanımında firma tanımı da yer almıştır. 

Tasarım ekibine verilen tasarım görevinde kullanım ihtiyaçları, hedeflenen müşteri 

profili, maliyet ve pazar hedefleri tanımlanarak ‘tasarım iş tanımı’ oluşturulmuştur. 

5.2.1.3 Tasarım çıktısı 

Đkinci deneysel uygulama sonunda tasarım ekibi yenilikçi tasarım görevi iş tanımında 

belirtilen gereksinim ve özelliklere büyük oranda uyum sağlayan bir tasarım çözümü 

geliştirmiştir (Şekil 5.5). Tasarım iş tanımında tutma-taşıma, temizleme, çevre 

ili şkisi, güvenlik ve yemek servisi olarak belirtilen ihtiyaç ve amaçların tümü tasarım 

süreci içerisinde ele alınmıştır. Tasarım çözümünü geliştirirken yeni ürün 

özelliklerine yönelik fikirler önererek ve uygulayarak ürünün farklılaşmasını 

sağlamışlardır. Tasarım ekibi kendilerine verilen süre içerisinde çanta içinde 

taşınabilir, pişirilen gıda için sıcak tutma bölümü olan katlanabilir ve farklı türlerde 

pişirme olanağı sağlayan ızgara bölümlerine sahip bir mangal tasarlamıştır. Ayrıca 

mangal üzerinde maşa vb. asma yeri ile katlanabilir çapraz ayak fonksiyonları 

geliştirilerek ürün özelliklerine eklenmiştir. Yenilikçi tasarım görevinde üretilen 

tasarım çözümü ve tasarım iş tanımında belirtilen özellikler açısından istenilen 
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sonuca oldukça yakın olduğu ve özellikle ürün farklılaşması, kullanım, yenilikçi 

özellikleri açılarından ise beklenenin üzerinde bir tasarım sonucu ortaya çıkmıştır. 

 

Şekil 5.5: Yenilikçi tasarım görevi tasarım çözümü. 

5.2.2 Ekip çalışması 

Bu bölümde yenilikçi tasarım görevinde ortaya konan ekip tasarım çalışması, bilişsel 

edim ifadeleri, anket formu ve açık uçlu anket formu analizlerinden elde edilen 

bulgular ekip üyeleri rollerini değerlendirme sorularının sonucunda ortaya çıkan 

verilere bağlı olarak irdelenmiştir.  

5.2.2.1 Bilişsel edim dağılımları 

Tasarım ekibi yenilikçi tasarım problemi çözümü için kullandıkları 61 dakikalık 

tasarlama süresince ürettikleri sözel ifadeleri 565 tutanak bölümüne ayrılmıştır.  

Tutanak bölümleri tasarımcıların ürettiği anlam içeren en küçük ifade birimi olarak 

karar bileşenleri bilişsel edimleri kodlama sistemine göre kodlanmıştır. Bu görevde 

kodlanan ifade sayısı diğer tüm tasarım uygulamaları arasında en az üretilmiş 

olandır. Ekip tasarım problemini çözmek için tasarım içeriğine ait 462 bilişsel edime 

karşılık gelen ifade kullanmıştır. Đfadelerinin 103 tanesi görev dışı edimleri 

kapsamaktadır. Bilişsel edimlerin 211 tanesini tasarım sürecinin tasarım evresinde 

(Çizelge 5.15), 251 tanesini ise detay tasarım evresinde üretilmiştir (Çizelge 5.16). 

 

 



118 

 

Çizelge 5.15:  Yenilikçi tasarım görevi kavramsal tasarım evresine ait karar  
             bileşenlerinin ve bilişsel edimlerinin süre dağılımları. 

BĐLEŞEN EDĐM Tekrar  Süre (Sn) 
Min. 
Süre 

Maks. 
Süre 

Yüzde/ 
zaman 

Ortalama 
Süre (sn) 

        

Amaç Arama 3 12,92 3,21 4,92 1,07 4,31 
Amaç Tanımlama 7 43,17 3,71 9,21 3,56 6,17 
Amaç Türetme 3 10,88 2,17 4,54 0,9 3,63 
Amaç Geliştirme 4 12,96 2 5 1,07 3,24 
Amaç Değerlendirme 6 41,63 2,33 16,04 3,43 6,94 
        

Bilgi Arama 6 18,21 1 4 1,5 3,03 
Bilgi Tanımlama 4 24,54 3,46 11,58 2,02 6,14 
Bilgi Türetme 14 94,25 2,96 11 7,78 6,73 
Bilgi Geliştirme 3 10,83 3,42 3,88 0,89 3,61 
Bilgi Değerlendirme 2 12,58 5 7,58 1,04 6,29 
        

Problem Arama 1 4,42 4,42 4,42 0,36 4,42 
Problem Tanımlama 3 18,25 4,33 8,92 1,51 6,08 
Problem Türetme 6 28,71 1,58 11,67 2,37 4,78 
Problem Geliştirme 3 27,33 6,58 10,58 2,26 9,11 
        

Kısıt Arama 3 13,63 1,21 6,46 1,12 4,54 
Kısıt Tanımlama 6 20,83 1,96 5,42 1,72 3,47 
Kısıt Türetme 6 38,75 2,83 13,08 3,2 6,46 
Kısıt Değerlendirme 1 3,38 3,38 3,38 0,28 3,38 
Kısıt Karar 1 11,58 11,58 11,58 0,96 11,58 
        

Gereksinim Arama 2 13,58 3,79 9,79 1,12 6,79 
Gereksinim Tanımlama 16 64,04 1,29 10 5,28 4 
Gereksinim Türetme 13 40,5 1,42 5,08 3,34 3,12 
Gereksinim Geliştirme 10 47,21 1,08 10,42 3,9 4,72 
Gereksinim Değerlendirme 2 8,92 3,33 5,58 0,74 4,46 
        

Fikir Arama 4 18,21 0,96 6,67 1,5 4,55 
Fikir Tanımlama 10 58,04 1,79 20,13 4,79 5,8 
Fikir Türetme 22 103,33 1,42 9,92 8,53 4,7 
Fikir Geliştirme 18 101,38 1 10,21 8,36 5,63 
Fikir Değerlendirme 7 19,04 1,38 3,92 1,57 2,72 
Fikir Karar 4 14,29 1,83 6,63 1,18 3,57 
        

Alternatif Arama 1 2 2 2 0,17 2 
Alternatif Tanımlama 3 9,33 2,38 3,58 0,77 3,11 
Alternatif Türetme 4 14,21 1,42 6,42 1,17 3,55 
Alternatif Değerlendirme 8 40 1,63 12,83 3,3 5 
        

Çözüm Arama 1 3,58 3,58 3,58 0,3 3,58 
Çözüm Türetme 4 23,25 4,21 7,63 1,92 5,81 
        

Görev Dışı Görev Dışı 9 55,96 1,04 17 4,62 6,22 
Görev Dışı Süreç Yönetimi 6 69,33 3 29,13 5,72 11,56 
Görev Dışı Proje Yönetimi 8 56,96 2,71 18 4,7 7,12 
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Çizelge 5.16: Yenilikçi tasarım görevi detay tasarım evresi ait karar  
                       bileşenlerinin ve bilişsel edimlerinin süre dağılımları. 

BĐLEŞEN EDĐM Tekrar 
Süre 
(sn) 

Min. 
Süre 

Maks. 
Süre 

Yüzde/ 
Zaman 

Ortalama 
Süre (sn) 

        

Amaç Arama 2 6,04 3 3,04 0,25 3,02 
Amaç Değerlendirme 3 17,58 3 10 0,71 5,86 
        

Bilgi Arama 1 4,63 4,63 4,63 0,19 4,63 
Bilgi Tanımlama 2 16,21 7 9,21 0,66 8,1 
Bilgi Türetme 4 32,96 5 12 1,34 8,24 
Bilgi Geliştirme 2 11,42 5 6,42 0,46 5,71 
        

Problem Arama 1 11,58 11,58 11,58 0,47 11,58 
Problem Tanımlama 9 48,63 1,38 15 1,98 5,4 
Problem Türetme 5 16,92 1,5 6 0,69 3,38 
Problem Değerlendirme 4 21,75 2,96 9 0,88 5,44 
        

Kısıt Arama 2 9,33 4,38 4,96 0,38 4,67 
Kısıt Tanımlama 1 4,79 4,79 4,79 0,19 4,79 
Kısıt Türetme 3 12,79 2,17 5,63 0,52 4,26 
Kısıt Geliştirme 1 6 6 6 0,24 6 
        

Gereksinim Arama 6 20,21 2 4,17 0,82 3,37 
Gereksinim Tanımlama 5 23,75 4 7 0,97 4,75 
Gereksinim Türetme 4 23,46 3,96 9,67 0,95 5,86 
Gereksinim Geliştirme 2 8,33 1,75 6,58 0,34 4,17 
Gereksinim Değerlendirme 3 11,13 0,83 7,29 0,45 3,71 
Gereksinim Karar 3 8,5 1,71 3,79 0,35 2,83 
        

Fikir Arama 5 29,04 2,63 10,46 1,18 5,81 
Fikir Tanımlama 11 54,54 2,38 10,21 2,22 4,96 
Fikir Türetme 15 85,92 3,21 10,83 3,49 5,73 
Fikir Geliştirme 15 68,33 1,79 7,08 2,78 4,56 
Fikir Değerlendirme 15 78,08 2,75 8,79 3,17 5,21 
Fikir Karar 8 20,08 0,79 3,83 0,82 2,51 
        

Alternatif Arama 2 8,5 3,92 4,58 0,35 4,25 
Alternatif Tanımlama 6 22,46 1,42 7,04 0,91 3,74 
Alternatif Türetme 18 92,83 1,58 14,42 3,77 5,16 
Alternatif Geliştirme 8 45,38 1,38 11,17 1,84 5,67 
Alternatif Değerlendirme 16 52,33 1,79 6,88 2,13 3,27 
Alternatif Karar 5 13,25 1,29 3,83 0,54 2,65 
        

Çözüm Arama 3 14,13 3,42 5,46 0,57 4,71 
Çözüm Tanımlama 12 53,38 1,67 10,92 2,17 4,45 
Çözüm Türetme 21 134,04 2,75 13 5,45 6,38 
Çözüm Geliştirme 18 120,75 1,46 32,17 4,91 6,71 
Çözüm Değerlendirme 8 32,17 1,33 9 1,31 4,02 
Çözüm Karar 2 12,54 4 8,54 0,51 6,27 
        

Görev Dışı Görev Dışı 27 642,5 2,58 233 26,12 23,8 
Görev Dışı Sunum 38 461,33 1 55 18,76 12,14 
Görev Dışı Proje Yönetimi 15 102 2,42 11 4,15 6,8 

Tasarım ekibi tasarım sürecinin ‘Müşteri’ ile görüşmeden önceki bölümü olan 20 

dakikalık çalışma sırasında 23‘ü görev dışı olmak üzere toplam 234 bilişsel edim 
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üretmiştir. Ekip üyeleri ilk bölümde Fikir türetme ve Fikir Geliştirme edimlerini 

yoğunluklu olarak kullanmışlardır. Tasarım sürecinin başlangıcında fikir ağırlıklı bir 

sürecin yürütülmesi beklenebilecek bir sonuç olmakla birlikte, ekip üyeleri her iki 

bölümde de en fazla süreyi Fikir  bileşeni ve edimlerini için kullanmışlardır. Tasarım 

ekibi tasarlama sürecinin  ‘Müşteri’ ile görüşmelerinden sonraki aşamasında devam 

edilen 41 dakikalık süre içerisinde 80’i görev dışı olmak üzere 331 edim üretmiştir. 

Birinci bölüm ile karşılaştırıldığında, ikinci bölüm ilkinin iki katından fazla bir 

süreyi kapsamasına rağmen, tasarım ekibi ilk bölümde üretmiş olduğu 209 bilişsel 

edime karşın ikinci bölümde sadece 251 bilişsel edim üretmiştir. Đkinci bölümde en 

fazla zamanı proje sunumu için kullanan ekip bilişsel edimler arasında çözüm 

türetme ve çözüm geliştirme edimlerine en çok süreyi ayırmıştır. Yenilikçi tasarım 

problemi çözümü sürecinin tamamında tasarım karar bileşenleri bilişsel edimleri 

kodlama sisteminde yer alan 13 kategori, bir ifade karşılığı olarak kodlanmamıştır. 

5.2.2.2 Ekip içinde roller 

Ekip üyelerine grup çalışması sürecinde belirlenen rol tanımlarına göre kendilerinin 

ve diğer tasarımcıların üstlendikleri roller sorulmuştur. Tasarımcılar birbirlerini lider, 

yapıcı, yaratıcı, düşündürücü, şeytanın avukatı rol tanımlarına göre 

değerlendirmişlerdir (Çizelge 5.17). Bu değerlendirmeden çıkan sonuçlara göre 

yenilikçi tasarım görevinde her bir ekip üyesi diğer ekip üyeleri tarafından yaratıcı 

olarak değerlendirilmiştir. Tasarımcılar diğer tasarımcıları evet ya da hayır olarak 

yanıtlayabildikleri formlar üzerinden değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla her 

tasarımcının en fazla iki puanı olabilmektedir ki bu diğer ekip üyelerinin onayını 

aldığını göstermektedir. 

Çizelge 5.17: Yenilikçi tasarım görevi ekip üyeleri rol değerlendirme. 

 Lider Yapıcı Yaratıcı Düşündürücü Şeytanın Avukatı 
Üye A 1 0 2 1 0 
Üye F 2 2 2 2 1 
Üye G 0 1 2 1 1 

Sonuçlar arasından en dikkat çekici durum üye F’nin diğer iki üye tarafından lider 

rolüne uygun gösterilmesinin yanı sıra, tüm değerlendirilmelere bakıldığında üye 

F’nin her rol tanımında diğer ekip üyelerinin olumlu değerlendirmesini almasıdır. 

Üye F’nin yenilikçi tasarım görevinde tasarım sürecini önemli ölçüde motive ettiği 

görülmektedir.  
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Ekip üyelerinin benimsemiş olduğu roller tüm süreci doğrudan etkilemektedir. 

Tasarım ekibi içerisinde bu görevde proje sürecini bir ekip liderine bırakmaya eğilim 

gösterdikleri görülmektedir (Çizelge 5.18). Özellikle ekip üyelerinin, liderlik 

niteliğini taşıyan grup üyesi tasarımcının süreci yönetmesine izin verdikleri 

gözlemlenmiştir. Yenilikçi ürün tasarımı karar adımlarında lider rolündeki tasarımcı 

belirleyici olmuştur. 

Çizelge 5.18: Yenilikçi tasarım görevi kişisel rol değerlendirme. 

 Lider Yapıcı Yaratıcı Düşündürücü Şeytanın Avukatı 
Üye A Evet Evet Evet Evet Evet 
Üye F Evet Evet - Evet Evet 
Üye G - Evet Evet Evet Evet 

Ekip üyelerinden yenilikçi tasarım görevinde kendilerini rollere göre 

değerlendirmeleri istendiğinde (Çizelge 5.18) ekip üyeleri çoğunlukla kendilerini 

bütün rolleri yüklendikleri şeklinde değerlendirmişlerdir. Yenilikçi tasarım sürecinde 

ekip üyeleri kendilerini her role uygun bulurken sadece yaratıcı ve lider rollerinde 

tereddütlü olmuşlardır. Kendini yaratıcı olarak tanımlayan ekip üyesi lider rolünü 

üstlenen tasarımcı olmuştur. Bu üye kendini yaratıcı olarak tanımlamamasına 

rağmen, süreç içerisinde bilişsel edimler dikkate alındığında ortaya konan ham 

fikirlerin detaylandırılmasında yeni fikirleri yaratan kişi olduğu görülmektedir. 

5.2.2.3 Tasarım sürecinin değerlendirilmesi 

Yenilikçi tasarım görevi sonrasında ekip üyelerine ekibin yeterliliği, kararların 

kalitesini, karar süreçleri, ortak karar verme konularındaki değerlendirmelerini 

sorgulamak için oluşturulan anket formları uygulanmıştır. Tasarımcılar tasarım 

ekibinin yenilikçi tasarım görevindeki yeterliliğini 7 derecelik puanlamada 6,3 

ortalama ile değerlendirmişlerdir. Bu sonuç ekip üyelerinin yenilikçi ürün tasarımı 

çalışmasında ekip arkadaşlarının yüksek oranda yeterli olduğunu düşündüklerini ve 

verilen tasarım problemini ekiplerinin çözebilecekleri güvenmiş olduklarını 

göstermektedir. Alınan kararların kalitesi hakkındaki değerlendirme sonuçlarına göre 

ekip 4,25 puan ile ortanın üzerinde olumlu yanıt vermiştir (Çizelge 5.19).   

Tasarım ekibi üyelerinin tasarım kararlarının ortak karar olarak alınması ve 

kendilerinin kararlara katılımını değerlendiren sorulara verdikleri cevapların 

ortalaması 5,9 olmuştur (Çizelge 5.19). Bu yüksek ve olumlu yöndeki değerlendirme 

sonuçları, tasarım ekibinin rollere yönelik değerlendirmeleri ile tasarım sürecinde 
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ekip olarak kendilerinin ortak yaklaşım sergilediklerini değerlendirmeleri açısından 

paralellik taşımaktadır.   

Çizelge 5.19: Yenilikçi tasarım görevi anket formu değerlendirmesi. 

 Ekip Yeterliliği Karar Kalitesi Ortak karar Karar süreçleri 

Soru no 1 3 13 2 6 10 4 7 11 12 5 8 9 
Ortalama 6,3 6,7 4,7 5 3,3 3,7 5 4 6,3 6 5 2,7 5 

Ekip üyeleri karar verme sürecinde hedefleri tanımlamış oldukları ve karar öncesinde 

durup düşündükleri yönünde ortanın üstünde değerlendirme yapmış olmalarına 

rağmen süreçlerinin sezgiselliği hakkında kesinlikle olumsuz oy kullanmışlardır. 

Bunun sonucunda tasarımcıların karar süreçleri değerlendirmesi 3,9 ortalama puan 

ile ortaya yakın bir değerde çıkmıştır. Karar süreçlerine yönelik değerlendirmeler 

ekibin tasarım süreci içerisinde hesaba katılması gerektiğine inandıkları tasarım 

konuları olduğunu göstermektedir. Tüm değerlendirmeler dikkate alındığında tasarım 

ekibinin genel düzeyde yenilikçi tasarım görevi sürecinden tatmin olduğunu 

göstermektedir. 

5.2.3 Tasarım süreci bilişsel yapısı 

Yenilikçi tasarım görevi uygulamasında, kodlama analizi ardından tasarım karar 

süreçleri hakkında çok yoğun ve zengin veri elde edilmiştir. Bu bölümde karar 

süreçlerinin özelliklerini tanımlamak için bilişsel edimler dizgisel yönden 

karşılaştırılmadan önce yapısal dağılımları açısından tanımlamaktadır. Bu nedenle 

bilişsel edimler öncelikle sıklık, süre dağılımları ve dizisel özellikleri bağlamında 

analiz edilmektedir.  

5.2.3.1 Ekip çalışmasında bilişsel bileşenlerinin ve edimlerinin dağılımları  

Yenilikçi tasarım görevine karar bilişsel süreci analizinde birinci düzeyi oluşturan 

bileşenler bağlamında bakıldığında, ekip üyelerinin sekiz karar bileşeni arasından en 

çok Fikir bileşenini kullandıkları görülmektedir (Şekil 5.6). Bu tip bir tasarım 

probleminin çözümünde bu sonuç öngörülebilir olmakla birlikte, ortaya çıkan 

gösterge tasarım ekibinin alternatif ve çözüm bileşenlerini göreceli olarak az 

kullanıp, sonuca ulaştıklarını gösteriyor. Bu sonuç tasarım ekibinin yenilikçi tasarım 

görevi sırasında problem çözümü için ürettikleri fikirleri sonuca götürürken daha az 

çözüm üreterek hızlı geçişler yaptıklarını göstermektedir.  



123 

 

 

Şekil 5.6: Yenilikçi tasarım görevi karar bileşenleri frekans dağılımı. 

Şekil 5.6’da yenilikçi tasarım görevinde ortaya çıkan karar bileşenlerinin sıklıkları 

görülmektedir. Bilişsel karar sürecinin birincil düzeyi olan bileşenlerin dağılımının 

gösterilmesinden sonra aşağıdaki çizelgelerde (Çizelde 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 

5.25, 5.26, 5.27, 5.28)  yenilikçi tasarım sürecinde tasarım ekibinin kullanmış olduğu 

her karar bileşeni altında oluşan bilişsel edimlerin dağılımları analiz edilmektedir. 

Yenilikçi tasarım görevi uygulamasında amaç bileşenleri süreç içinde belli bir 

bölüme yoğunlaşmamış (Çizelge 5.20), tek veya bir kaç edimden oluşan bilişsel edim 

dizileri içerisinde üretilmiştir ve çoğunlukla tasarım iş tanımında belirtilen tasarım 

hedeflerinin açıklanması ve bu konudaki ortak anlayışın geliştirilmesi için 

kullanılmıştır. Amaç bileşenine bağlı bili şsel edimlerde herhangi bir karar davranışı 

oluşmamıştır. Ekip verilen tasarım iş tanımının yönergeleri ve sınırları içinde kalarak 

farklı bir tasarım hedefi belirlememiştir. Amaçlar bileşenini genellikle tasarım iş 

tanımında belirtilen gereksinimleri detaylandırmak için kullanılmışlardır. 

Çizelge 5.20: Yenilikçi tasarım görevi amaç bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Amaç       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 5 % 17.86 % 0.88 
Tanımlama 7 % 25.00 % 1.24 
Türetme 3 % 10.71 % 0.53 
Geliştirme 4 % 14.29 % 0.71 
Değerlendirme 9 % 32.14 % 1.59 
Karar 0 % 0 % 0 
    
Toplam Edim: 28   
Diğer Edimler: 537  % 95.04 
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Yenilikçi tasarım uygulaması sırasında ekip üyesi tasarımcıların bilgi paylaşımı 

yoğun olmamıştır (Çizelge 5.21). Karar bileşen edimleri arasında bilgi türetme edimi 

bu görevde en çok kullanılandır. Ekip tasarım uygulaması sırasında en çok, sahip 

oldukları bilgiyi tasarım problemi bağlamında kullanılabilir bilgi olarak sunma 

davranışını göstermiştir. Tasarımcılar diğer tasarımcıların ürettikleri bilgiyi 

geliştirme ya da değerlendirme edimlerini oldukça sınırlı kullanmışlardır. Bilgi 

bileşeni karar edimi hiç oluşmamıştır. Edim dağılımları ekip üyelerinin bilgi arama 

ihtiyacı hissetmediklerini göstermektedir. 

Çizelge 5.21: Yenilikçi tasarım görevi bilgi bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Bilgi        

Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 7 % 18.42 % 1.24 
Tanımlama 6 % 15.79 % 1.06 
Türetme 18 % 47.37 % 3.19 
Geliştirme 5 % 13.16 % 0.88 
Değerlendirme 2 % 5.26 % 0.35 
Karar 0 % 0 % 0 
    
Toplam Edim: 38   
Diğer Edimler: 527  % 93.27 

Problem bileşeni (Çizelge 5.22) içerdiği 32 bilişsel edim ile yenilikçi tasarım 

görevinde en az kullanılan ikinci bileşendir. Problem türetme ve problem tanımlama 

en sık oluşan problem bileşeni edimleridir. Problem geliştirme ve değerlendirme 

edimlerinin göreceli olarak daha seyrek kullanılması ekibin problem önerilerine itiraz 

etmediğini ve ortak anlayışın hızlı oluştuğunu göstermektedir. Tasarlama sürecinin 

en başından bitiminin son 4 dakikasına kadar kullanılan problem bileşeni içinde 

karar edimi oluşmamıştır. 

Çizelge 5.22: Yenilikçi tasarım görevi problem bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Problem       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 2 % 6.25 % 0.35 
Tanımlama 12 % 37.50 % 2.12 
Türetme 11 % 34.38 % 1.95 
Geliştirme 3 % 9.38 % 0.53 
Değerlendirme 4 % 12.50 % 0.71 
Karar 0 % 0 % 0 
    
Toplam Edim: 32   
Diğer Edimler: 533  % 94.34 

Kısıt bilişsel karar bileşeni (Çizelge 5.23) yenilikçi tasarım problemi sürecinde 

tasarım ekibinin en az kullandığı bilişsel bileşen ve edimleri olmuştur. Bir kararının 
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alındığı kısıt bileşeni ile toplamda 24 bilişsel edim üretilmiştir. Kısıt kararı dört kısıt 

bilişsel ediminin ardından oluşmuştur. Genellikle karar anları öncesinde başka 

bileşen edimlerinin oluşmasından dolayı, art arda aynı bileşen edimleri ile karara 

varılması durumuyla karşılaşılmaktadır Ekip üyelerinin kısıt bilişsel edimlerini 

yenilikçi tasarım görevinin kavramsal evresinde daha yoğun olarak kullandıkları 

görülmüştür. Buna rağmen kısıt karar bileşeni yenilikçi tasarım sürecinde baskın 

bileşenlerden değildir. 

Çizelge 5.23: Yenilikçi tasarım görevi kısıt bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Kısıt    

Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 5 % 20.83 % 0.88 
Tanımlama 7 % 29.17 % 1.24 
Türetme 9 % 37.50 % 1.59 
Geliştirme 1 % 4.17 % 0.18 
Değerlendirme 1 % 4.17 % 0.18 
Karar 1 % 4.17 % 0.18 
    
Toplam Edim: 24   
Diğer Edimler: 541  % 95.75 

Gereksinim bileşeni edimleri toplam ifade sayısının %12’sini oluşturmaktadır 

(Çizelge 5.24). Gereksinim bileşenine ait edimler tasarlama sürecinin ilk bölümde 

çoğunlukla fikir bileşeni edimleri, ikinci bölümde ise çoğunlukla çözüm bileşeni 

edimlerini takip ederek oluşmuştur. Gereksinim bileşeni edimlerinin, tasarım 

içeriğine ait olmayan edimleri gösteren görev dışı ifadeler dikkate alınmadığında 

genele oranı %14,2 olmuştur. 

Çizelge 5.24: Yenilikçi tasarım görevi gereksinim bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Gereksinim       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 8 % 12.12 % 1.42 
Tanımlama 21 % 31.82 % 3.72 
Türetme 17 % 25.76 % 3.01 
Geliştirme 12 % 18.18 % 2.12 
Değerlendirme 5 % 7.58 % 0.88 
Karar 3 % 4.55 % 0.53 
    
Toplam Edim: 66   
Diğer Edimler: 499  % 88.32 

Tasarım ekibi gereksinim ile ilgili üç adet karar almıştır. Bu kararların tamamı 

sürenin son çeyrek bölümünde oluşmuştur ve tüm gereksinim karar edimleri 
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kullanım ile ilgili konuların kararlaştırılmasında ortaya çıkmıştır. Her gereksimin 

kararını sonrasını bir değerlendirme bileşeni izlemiştir. 

Fikir  bileşeni edimleri toplam bilişsel edimlerin %30’unu oluşturmaktadır (Çizelge 

5.25). Fikir bileşeni 12 karar edimi ile içinde en çok karar alınan bileşen olmuştur. 

Tasarım ekibi fikirleri üretip ardından geliştirerek bu fikirlerin birlikte bütünsel 

olarak değerlendirilmesi ile genel bir ürün konsepti oluşturmuştur. Fikir türetme ve 

fikir geliştirme en çok kullanılan fikir bileşeni edimleri olmuşlardır. Fikir karar 

anlarının sekiz tanesi detaylandırma tasarım evresinde gerçekleşmiştir. Bu durum 

ürün tasarım sürecinin sonlarına kadar yeni fikirler üzerinde karar alındığını ve 

tasarımı sonlandırma aşamasında yeni konular üzerinde kararlar alındığı 

görülmektedir. Tasarım görevinin kavramsal düzeyi ve çözüm uzayının sınırlarının 

geniş olması üretilen fikir sayısını artırdığı gözlemlenmiştir. 

Çizelge 5.25: Yenilikçi tasarım görevi fikir  bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Fikir       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 9 % 6.72 % 1.59 
Tanımlama 21 % 15.67 % 3.72 
Türetme 37 % 27.61 % 6.55 
Geliştirme 33 % 24.63 % 5.84 
Değerlendirme 22 % 16.42 % 3.89 
Karar 12 % 8.96 % 2.12 
    
Toplam Edim: 134   
Diğer Edimler: 431  % 76.28 

Yenilikçi tasarım görevinde tasarım ekibinin üretmiş olduğu alternatif yoğunluğu ve 

alternatiflerle harcadıkları zamanın azlığı (Çizelge 5.26). dikkat çekicidir. Alternatif 

bileşeni dağılımı, fikir bileşeni dağılımı gibi yenilikçi tasarım problemi çözümünde 

tasarım ekibinin üretilen fikirlerden hızla sonuç ürüne geçişler yapma eğilimi 

olduğunu göstermiştir. Diğer yandan alternatif türetme ve alternatif değerlendirme 

sayılarının birbirlerine yakın olmasına rağmen aralarında ardıl bir süreklilik 

gözlemlenmemiştir. Tasarlama sürecinde beş kez, üretilen alternatiflerden birinin 

karar olarak tanımlanması edimi oluşmuştur. Bu düzeydeki alternatif karar edimi 

tasarım ekibinin bir tasarım özelliği için alternatif üretmeden doğrudan çözüme 

ilerlediğini ifade etmektedir. Kullanılan kodlama sisteminde alternatif, çözüm ve 

fikir bileşenlerinin kullanılması tasarımcıların ürün özelliklerini bir çözüm önermek 

amacıyla mı ya da bir fikir oluşumu şeklinde mi ürettiğini ayrıştırmaya izin vermiştir.  
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Yenilikçi tasarım problemi çözümünde alternatif bileşen edimlerinden en yoğun 

türetme ve değerlendirme edimleri kullanılmıştır. Tasarım ekibi tasarım sürecinde 

alternatifleri çoğunlukla önermiştir ya da yorumlamıştır. Alternatiflerin 

iyileştirilmesi için gerekli geliştirme ve tanımlama edimlerini ise oldukça az 

kullanmıştır. 

Çizelge 5.26: Yenilikçi tasarım görevi alternatif bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Alternatif       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 3 % 4.29 % 0.53 
Tanımlama 9 % 12.86 % 1.59 
Türetme 22 % 31.43 % 3.89 
Geliştirme 8 % 11.43 % 1.42 
Değerlendirme 24 % 33.80 % 4.25 
Karar 5 % 7.14 % 0.88 
    
Toplam Edim: 71   
Diğer Edimler: 494  % 87.61 

Yenilikçi tasarım görevinde iki adet çözüm karar edimi oluşmuştur. Çözüm 

üzerinden alınan kararların azlığı tasarımcıların ele aldıkları konuda tasarım 

özelliklerini çözümler üzerinden değil, fikirler üzerinden oluşturduğunu ve ortak 

anlayışın fikirler üzerinden geliştiğini göstermektedir (Çizelge 5.27). Çözüm bileşeni 

türetme edimi tüm diğer bileşenlerin türetme edimleri arasında ikinci en çok olandır. 

Türetilen çözümlerin karar sayısına oranla fazla olması iki duruma bağlı oluşmuştur; 

bu durumlardan ilki tasarımcıların ortak anlayışlarının önceden oluşmasından dolayı 

çözümlerin doğrudan tasarıma aktarılması ve ikincisi türetilen çözümler üzerinden 

alternatiflerin ya da fikirlerin üretilmesidir. Çözüm tanımlama edimi genellikle 

çözümlerin sadece bir ifade ile açıklanamamasından dolayı o çözümün detaylıca 

anlatılmasında kullanılmıştır. Bunun yanı sıra tasarımcılar diğer üyeleri ikna etmek 

için çözüm tanımlama bilişsel edimini kullanmışlardır.  

Çizelge 5.27 Yenilikçi tasarım görevi çözüm bileşeni edimleri dağılımı. 

Bileşen: Çözüm       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 4 % 5.80 % 0.71 
Tanımlama 12 % 17.39 % 2.12 
Türetme 25 % 36.23 % 4.42 
Geliştirme 18 % 26.09 % 3.19 
Değerlendirme 8 % 11.59 % 1.42 
Karar 2 % 2.90 % 0.35 
    
Toplam Edim: 69   
Diğer Edimler: 496  % 87.79 
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Tasarlama sürecinde tasarım ekibi tarafından üretilen 565 ifadenin 103 adedini 

sunum, süreç yönetimi, proje yönetimi ve görev dışı bilişsel edimler (Çizelge 5.28) 

oluşturmaktadır. Ekip toplam sürenin yaklaşık olarak %18‘ini tasarım problemi 

dışında tasarım davranışları için kullanmışlardır. %18’lik zaman diliminin önemli bir 

bölümünü sunum için değerlendirmiştir. Süreç içerisindeki bu davranış biçimi 

oranlarının yapılan tasarım çalışması süresine bağlı olduğu pilot çalışmalarda da 

gözlemlenmiştir. Yenilikçi tasarım görevinde de tasarımcılar başlangıç evresinde 

proje yönetimi edimleri sergilerken, sürecin sonlarına doğru sunuma yönelik edimler 

üretmişlerdir. 

Çizelge 5.28: Yenilikçi tasarım görevi görev dışı edimler dağılımı. 

Bileşen: Görev Dışı       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Görev Dışı 36 % 34.95 % 6.37 
Sunum 38 % 36.89 % 6.73 
Süreç Yönetimi 6 % 5.83 % 1.06 
Proje Yönetimi 23 % 22.33 % 4.07 
    
Toplam Edim: 103   
Diğer Edimler: 462  % 81.77 

Yukarıdaki bilişsel bileşenlerin ve edimleri dağılım çizelgeleri bileşenler bağlamında 

yenilikçi tasarım sürecinin yapısını betimlemektedir. Şekil 5.7’de yenilikçi tasarım 

görevi sürecinde oluşan bilişsel edimlerin bileşenler bağlamında dağılımları 

karşılaştırılmaktadır.  

 

Şekil 5.7: Yenilikçi tasarım görevinde karar dışı bilişsel edimlerin dağılımı. 
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Yenilikçi tasarım görevinde en dikkat çekici sonuç türetme ediminin en yoğun 

kullanılan bilişsel edim olmasıdır. Fikir arama edimin az olması tasarım ekibinin 

yeni fikirlere daha az ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Fikir değerlendirme 

edimlerinin fazla olması süreç içinde üretilen fikirlerin irdelendiğini gösterirken 

problem ve kısıt bileşenlerinin süreç içinde az kullanılması ise ekibin fikirleri yeterli 

derecede sınamadığını göstermektedir. 

5.2.3.2 Yenilikçi tasarım sürecinde kararlar  

Yenilikçi tasarım problemi çözüm sürecinde tasarım ekibi 23 bilişsel edim 

kullanarak tasarım kararı almıştır (Şekil 5.8). Ortaya çıkan karar sayısının az 

olmasının temel nedenleri süreç içerisindeki oluşan alt düzeydeki kararların 

kodlanmaması ve bazı kararların ise bilişsel süreç yürütülmeden oluşmuş olmasıdır. 

Tasarım ekibi en çok kararı fikirler üzerinden almıştır. Genel karar dağılımı ile diğer 

bilişsel edimlerinin yoğunluk dağılımları arasında sayısal bir uyum vardır. Söz 

konusu uyumun dışına çıkanlar çözüm ve alternatif bileşenleri olmuştur. 
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Şekil 5.8: Yenilikçi tasarım görevi tasarım kararlarının bileşenlere göre dağılımı. 

Tasarım ekibinin tasarım sürecinde ilk aldığı karar kısıt bileşeni ile olmuştur. Alınan 

karar tasarım sürecinin ikinci dakikasında ve güvenlik bağlamında  kullanıcı sağlığı 

hakkında oluşmuştur. Aynı zamanda bu karar tasarım ekibinin kısıt bileşenleri ile 

olan tek karar edimidir. Yenilikçi tasarım süreci görevinde son alınan karar ise 

kullanımla ilgili fikir bileşeni kararı olmuştur. Tasarım ekibi bu kararı tasarım 

sürecindeki en sondaki dördüncü bilişsel edim olarak almıştır. Tasarım ekibi 
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kavramsal evrede beş karar almış olup bunlar fikir  ve kısıt bileşenlerinden olmuştur. 

Diğer 18 tasarım kararı detay tasarımı evresinde alınmıştır. 

Yenilikçi tasarım görevi sürecinde kararlarla ilgili en önemli özellik beş fikir bileşeni 

kararının peş peşe alınmış olmasıdır. Bu kararlar arasında herhangi bir bilişsel edim 

kullanılmamıştır. Bu kararların peş peşe alınmasının temel nedeni bir üyenin daha 

önce konuşulmuş olan ürün fikirleri üzerinden toparlamak amacıyla geçerek bunları 

karar olarak sunması ve diğer üyelerin bunu onaylamasıdır. Ekip bu davranışı 

tasarım sürecini sondan 11. dakikasında ürünü detaylarını kesinleştirmek için 

sergilemiştir. O ana değin süreç içerisinde konuşulan birçok fikir arasında kesinlik 

sağlanmamış olması ve tasarım ekibinin sonuç ürünü detaylandırmasını geciktirmiş 

olmasından dolayı, peş peşe karar almak gereği duyulmuştur. Bu davranışta ekibin 

proje zaman planlaması baskın etken olmuştur. Bu kararlardan bir tanesi ürünün 

farklı yüksekliklerde pişirme sağlamasını öngören fikirden vazgeçilmesi kararıdır. 

Farklı yüksekliklerde pişirim yapabilmesi özelliğinden vazgeçtikten sonra mangal 

üzerinde farklı pişirme bölümleri olması fikrini benimsemişlerdir. Đki fikir arasında 

birbirinin yerine koyma davranışı gözlemlenmiştir. 

Yenilikçi tasarım görevinde alınan tasarım kararlarının bileşenler göre dağılımına 

bakıldığında, tasarım ekibinin yüksek düzeyde yeni fikirlere yöneldiği 

görülmektedir. Yenilikçi tasarım problemi çözümünde problem ve kısıt bileşenleri 

kararlarının azlığı tasarım çözümü üzerinde olası etkenlerin yeterli düzeyde ele 

alınmadığına işaret etmektedir. Aynı zamanda tasarım ekibindekilerin çözümler ve 

alternatifler üzerinden kararlar almadan doğrudan fikirler üzerinden kararlar almaları 

sonuç tasarımına daha hızlı ilerlediklerini göstermektedir. 

5.3 Özgün Tasarım Görevi  

Tasarım ekiplerinin bilişsel süreçlerinin araştırıldığı üç tasarım çalışmasından 

sonuncusu, özgün tasarım görevi olmuştur. Tasarımcıların özgün tasarım görevi 

problem çözümünde kendi özgün yaklaşımlarını ortaya koymaları için belirli bir 

ihtiyaca özelleşmiş ve benzeri olmayan bir ürünün tasarımı tasarım problemi olarak 

seçilmiştir. Bölüm 5.3’de özgün tasarım probleminin özellikleri, tasarlanan ürün, 

tasarım süreci değerlendirmeleri ve bilişsel bileşenlerin yapısal analizleri 

sunulmaktadır. 
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5.3.1 Tasarım görevi 

5.3.1.1 Tasarım görevinin yapısı  

Özgün tasarım görevini diğer uygulamalardaki tasarım görevlerinden ayıran temel 

özellik ekibin tasarım problemi için yeni çözüm prensipleri geliştirmek durumunda 

olmasıdır.  Bu bağlamda tasarım ekibi üyelerinin daha önce bireysel olarak ya da 

birlikte benzer bir tasarım çalışması yapmamış olmaları göz önünde 

bulundurulmuştur. Tasarımcıların deneyimli olmadıkları bir tasarım probleminin 

çözüm sürecinin gözlemlenebilmesi için belirli bir ihtiyaca yönelik, özelleşmiş bir 

ürünün tasarımı yaptırılmıştır. Diğer yandan tasarım probleminin özelleşmiş bir ürün 

olması ve tanımlı bir hedef kitleye hitap etmesinden dolayı özgün tasarım 

probleminin çözüm uzayı diğer tasarım problemlerinin çözüm uzayına kıyasla daha 

sınırlıdır. Ayrıca tasarlanması istenen ürünün aynısının ve benzerinin olmaması da 

tasarım görevinin özelliklerindendir. Bu nedenle ekibin değişen tasarım görevinde 

ürüne ait tasarım amaçlarını ve ölçütlerini belirlemesi ve değerlendirmesi 

beklenmiştir.  

Öte yandan deneysel uygulama sürecinde problem çözümünün tamamlanabilmesi 

için tasarım ekibinin konu hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olması dikkate 

alınmıştır. Ekipte yer alan tasarımcıların tasarım görevinin konu aldığı kullanıcı ve 

ürün çevresinde bulunmuş olmaları hedef kullanıcı kesimi hakkında geniş bilgiye 

sahip olmalarını sağlamıştır. Tasarımcıların kapağını tasarlayacakları ürün ile ilgili 

deneyimlerinin yanı sıra tasarlanacak ürünün detay çözümlemeleri içermesi de ekibin 

ihtiyaç duyacağı dış bilgiyi sınırlandırmaktadır. 

Tasarım ekibine verilen özgün tasarım görevi özellikleri,  

• Tasarlanacak ürünün benzerlerinin olmaması, 

• Tasarım ekibinin problem çözümünde deneyim sahibi olmaması 

• Problem ve çözüm uzayının sınırlı olması,  

• Tasarım konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması,  

• Ekibin benzer görevlerde birlikte çalışma deneyimi olmaması 

• Ek bilgiye duyulan ihtiyaç düzeyinin düşük olması, 

• Belirlenmiş süre içerisinde bitirilebilmesidir. 
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5.3.1.2 Tasarım Problemi  

Yukarıda belirtildiği gibi özgün tasarım görevinde tasarlanacak ürünün pazarda bir 

benzerinin olmaması ve tasarımcıların problem çözümü konusunda deneyimi 

olmaması esas alınmıştır. Bu görev özellikleri ile beraber deneysel çalışmaya uygun 

olması bağlamında tasarım ekibine ‘çöp kutusu kapağı’ tasarlanması görevi 

verilmiştir. Tasarım ekibindeki tasarımcıların ikisinin daha önce eğitim aldıkları 

binada bulunan bir çöp kutusu seçilmiştir. Verilen tasarım problemi, belirli bir çöp 

kutusuna yönelik özel olması nedeniyle özgün bir görev durumundadır. Özgün 

tasarım görevi problemi  “ ĐTÜ Mimarlık Fakültesinde kullanılmakta olan çöp 

kutuları için kapak tasarlanması” olarak tanımlanmıştır (EK 3). Tasarım görevinin 

aynı görev çevresinde bulunması için diğer görevlerde de üretici olan Nergis firması 

kurgusu kullanılmıştır. Tasarım görev çevresi, müşteri ve üretici hakkında bilginin 

yer aldığı tasarım iş tanımı şöyledir: 

5.3.1.3 Tasarım çıktısı 

Tasarım ekibi özgün tasarım görevi iş tanımında belirtilen tasarım hedeflerinin 

tamamını süreç içerisinde ele almıştır. Uygulama sonunda tasarım ekibi çöp 

kutularının gövdesine uyum sağlayan ve sağlamlık özelliği irdelenmiş bir kapak 

tasarımı yapmıştır (Şekil 5.9).  

Tasarımcılar fakülte binasında kullanılmakta olan çöp kutusu için temel problem 

olarak ‘sigara izmaritleri’ konusunu görmüşlerdir ve hakkında en çok fikir 

yürüttükleri konu bu olmuştur. Çöp kutusu kapağı üzerinde sigara söndürmeye 

yarayan tanımlı ve güçlendirilmiş bir bölüm oluşturulmuştur (uygulama döneminde 

kapalı mekânlarda geçerli ulusal sigara yasağı henüz yürürlülüğe konulmamıştı). 

Kapak üzerindeki deliğin çapı ekip üyesinin önemle üzerinde durduğu bir diğer konu 

olmuştur. Delik çapının belirlenmesi için tasarımcılar fakültede oluşan atık türleri ve 

miktarları üzerinde detaylıca tartışmışlardır ve hangi tür atığın ne biçimde çöp 

kutusuna atıldığını irdelemişlerdir. Özellikle kâğıt atıkları, çöp kutusu kapağının ağız 

kısmının tasarımında etkili olmuştur. 

Tasarımcıların çöp kutusu kapağı tasarımında üzerine eğildikleri bir diğer önemli 

konu üretim ve teknik detaylar olmuştur. Kapağın ‘gövdeye tutunma bölümü’ ile 

‘sigara söndürme yüzeyi’ malzemesi ve üretimi ayrıntılı irdelemişlerdir. Bu konuda 

ve teknik konularda sağlamlık ölçütü sürekli olarak yönlendirici olmuştur. Tasarım 



133 

 

ekibi kapağın çöp kutusuna bağlanma detayının çözümlenmesi ve sağlamlığının 

sağlanması için önemli bir zaman ayırmıştır. Özgün tasarım görevinde tasarımcılar 

teknik çözümlemeler ve sağlamlık konusuna odaklanmakla birlikte ürün amaçları 

bağlamında tatmin edici bir sonuca ulaşmışlardır. 

 

Şekil 5.9: Özgün tasarım görevi tasarım çözümü. 

5.3.2 Ekip çalışması 

Bu bölümde tasarım çalışması, tasarımcıların bilişsel edimleri, anket formları ve ekip 

içi rol değerlendirme sorularından elde edilen bulgular ele alınmıştır.  

5.3.2.1 Bilişsel edim dağılımları 

Tasarım ekibi özgün tasarım görevi uygulamasında sözel ifade açısından diğer 

uygulamalara kıyasla en üretken süreci geçirmiştir. Özün tasarım görevi tasarım 

ekibinin bir saatlik deneysel uygulama süresi içerisinde en çok ifade kullandığı 

tasarım görevi olmuştur. Tasarım sürecinde 750 sözel ifade bilişsel edim olarak 

kodlanmıştır. Bilişsel edimlerin 268 tanesi kavramsal tasarım evresinde (Çizelge 

5.29), 482 tanesi ise detay tasarım evresinde (Çizelge 5.30) kullanılmıştır. 

Tasarım ekibi kavramsal evrede ağırlıklı olarak kullanıcı ihtiyaçlarını bağlamında 

problem analizi, fikir paylaşımı ve ürünün senaryosu üzerinde durmuştur. Ekip 

kavramsal evreden sonra ‘proje yöneticisi’ ile geliştirdikleri ürün fikirleri konusunda 

yaptıkları toplantıdan önce ürünün detayları hakkında tartışmalara başlamıştır. Bu 

aşamada başlayan kapak ile çöp kutusunun birleşme detayları, sürecin ilerleyen 

aşamalarında da baskın konular olmuştur. Kavramsal tasarım evresindeki detay 

çözümlemelerinde ağırlıklı olarak alternatif, gereksinim ve çözüm bileşenleri 
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kullanılmıştır. Tasarımcıların kullanıcıların çöp kutusunun kullanımında 

karşılaştıkları problemlerin tartışılmasının üzerinden ürün çözümleri ve alternatif 

geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Tasarım ekibinin problemler üzerinde ilerlemesi 

ayrıca tasarım amaçlarının da az sayıda üretilmesine neden olmuştur. 14 bilişsel ifade 

içeren amaç bileşeninden sonra, en az bilişsel edim üretilen karar bileşeni problem ve 

bilgi bileşenleri olmuştur.  

Tüm tasarım süreci göz önünde bulundurulduğunda tasarım ekibinin problem 

çözümünde genel olarak verilen iş tanımının kapsamında kaldığı görülmüştür. Bu 

açıdan bakıldığında tasarım iş tanımında belirtilen gereksinimler bağlamında 

‘kullanıcı kaynaklı problemler’ ve ‘ürüne bağlı problemlerin çözümleri’ temel analiz 

noktaları olmuştur.  
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Çizelge 5.29: Özgün tasarım görevi kavramsal tasarım evresi karar  
              bileşenleri bilişsel edimlerinin süre dağılımları. 

BĐLEŞEN EDĐM Sayı 
Süre 
(Sn) 

Min. 
Süre 

Maks. 
Süre 

Yüzde/ 
Zaman 

Ortalama 
Süre (sn) 

        

Amaç Arama 3 21,21 2,54 13,63 1,61 7,07 
Amaç Tanımlama 4 16,63 2,67 6,54 1,26 4,16 
Amaç Türetme 1 8,29 8,29 8,29 0,63 8,29 
Amaç Geliştirme 1 3,96 3,96 3,96 0,3 3,96 
Amaç Değerlendirme 5 16,92 2,17 5,54 1,28 3,38 
        

Bilgi Arama 6 20,17 2,13 5,46 1,53 3,36 
Bilgi Tanımlama 4 16,71 2,42 6,04 1,27 4,18 
Bilgi Türetme 7 31,71 1,33 9,83 2,4 4,53 
Bilgi Geliştirme 2 8,13 2,58 5,54 0,62 4,06 
        

Problem Tanımlama 11 45,33 1,96 10,67 3,43 4,12 
Problem Türetme 5 30,08 2,08 10,42 2,28 6,02 
Problem Geliştirme 3 11,67 2,83 5,63 0,88 3,89 
Problem Değerlendirme 1 3,25 3,25 3,25 0,25 3,25 
        

Kısıt Tanımlama 10 37,75 2,5 5,63 2,86 3,78 
Kısıt Türetme 2 7,08 3,29 3,79 0,54 3,54 
Kısıt Geliştirme 2 10,5 4,04 6,46 0,8 5,25 
Kısıt Değerlendirme 5 16 2,04 4,21 1,21 3,2 
        

Gereksinim Arama 5 21,58 3,08 5,96 1,64 4,32 
Gereksinim Tanımlama 12 56,83 2,46 8,79 4,31 4,74 
Gereksinim Türetme 5 20,96 2,46 7,54 1,59 4,19 
Gereksinim Geliştirme 1 2,42 2,42 2,42 0,18 2,42 
Gereksinim Değerlendirme 4 21,08 2,92 8,67 1,6 5,27 
Gereksinim Karar 3 7,58 1,13 4,54 0,57 2,53 
        

Fikir Arama 4 16,29 2 7,17 1,23 4,07 
Fikir Tanımlama 6 30,33 2,17 7,46 2,3 5,06 
Fikir Türetme 9 38,67 3,08 8,92 2,93 4,3 
Fikir Geliştirme 6 22,5 1,75 6,38 1,7 3,75 
Fikir Değerlendirme 6 20,58 1,88 6,5 1,56 3,43 
Fikir Karar 5 19,58 2,79 5,79 1,48 3,92 
        

Alternatif Arama 5 23,75 2,17 7,04 1,8 4,75 
Alternatif Tanımlama 10 37,63 1,46 6,92 2,85 3,76 
Alternatif Türetme 28 124,83 0,58 10,46 9,46 4,46 
Alternatif Geliştirme 6 33,21 2,5 8,04 2,52 5,53 
Alternatif Değerlendirme 12 40,54 0,63 5,96 3,07 3,38 
Alternatif Karar 1 6,42 6,42 6,42 0,49 6,42 
        

Çözüm Arama 7 52,46 3,21 11,67 3,97 7,49 
Çözüm Tanımlama 8 36 1,83 6,46 2,73 4,5 
Çözüm Türetme 13 86,42 3,29 13 6,55 6,65 
Çözüm Geliştirme 10 65,67 3,79 11,92 4,97 6,57 
Çözüm Değerlendirme 9 40,42 1,96 8,42 3,06 4,49 
Çözüm Karar 5 19,71 1,5 7,67 1,49 3,94 
        

Görev Dışı Görev Dışı 3 105,92 10,88 60 8,02 35,31 
Görev Dışı Proje Yönetimi 13 74,67 1,63 11,54 5,66 5,74 
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Çizelge 5.30: Özgün tasarım görevi detay tasarım evresi karar  
                      bileşenleri bilişsel edimlerinin süre dağılımları. 

BĐLEŞEN EDĐM Sayı 
Süre 
(Sn) 

Min. 
Süre 

Maks. 
Süre 

Yüzde/ 
Zaman 

Ortalama 
Süre (sn) 

        

Amaç Değerlendirme 1 5,04 5,04 5,04 0,23 5,04 
        

Bilgi Arama 7 21,21 2,17 4,13 0,96 3,03 
Bilgi Tanımlama 3 8,67 2,5 3,42 0,39 2,89 
Bilgi Türetme 11 77,67 1,04 33,54 3,5 7,06 
Bilgi Geliştirme 4 13,42 1,83 4,42 0,61 3,35 
Bilgi Değerlendirme 6 23,46 1,46 7,04 1,06 3,91 
        

Problem Arama 2 5,71 0,96 4,75 0,26 2,85 
Problem Tanımlama 20 86,42 1,5 9,46 3,9 4,32 
Problem Türetme 14 63,33 1,54 9,25 2,86 4,52 
Problem Geliştirme 5 23,79 2,08 10,38 1,07 4,76 
Problem Değerlendirme 3 10,42 2,33 4,63 0,47 3,47 
Problem Karar 1 1,79 1,79 1,79 0,08 1,79 
        

Kısıt Arama 1 1,42 1,42 1,42 0,06 1,42 
Kısıt Tanımlama 6 19,13 1,63 5,17 0,86 3,19 
Kısıt Türetme 7 32,42 2,04 6,5 1,46 4,63 
Kısıt Geliştirme 1 7,92 7,92 7,92 0,36 7,92 
Kısıt Değerlendirme 3 9,71 3,04 3,42 0,44 3,24 
        

Gereksinim Arama 1 3,75 3,75 3,75 0,17 3,75 
Gereksinim Tanımlama 9 33,88 1,29 7,21 1,53 3,76 
Gereksinim Türetme 4 13,5 2,38 5,17 0,61 3,38 
Gereksinim Geliştirme 3 9,17 1,33 4,33 0,41 3,06 
Gereksinim Değerlendirme 3 12,83 3,33 5,75 0,58 4,28 
        

Fikir Arama 7 25,67 1,42 6,67 1,16 3,67 
Fikir Tanımlama 1 3,25 3,25 3,25 0,15 3,25 
Fikir Türetme 3 14,42 2,04 9,04 0,65 4,81 
Fikir Geliştirme 16 73,21 2,04 14,5 3,3 4,58 
Fikir Değerlendirme 12 47,79 1,29 6 2,16 3,98 
Fikir Karar 2 5,17 2,46 2,71 0,23 2,58 
        

Alternatif Arama 15 57,21 1,83 7,29 2,58 3,81 
Alternatif Tanımlama 12 40,25 1 6,79 1,82 3,35 
Alternatif Türetme 31 135,13 1,42 9,63 6,09 4,36 
Alternatif Geliştirme 21 69,13 1,21 8,96 3,12 3,29 
Alternatif Değerlendirme 21 80,92 1,46 9,08 3,65 3,85 
Alternatif Karar 5 18,58 2,33 5,46 0,84 3,72 
        

Çözüm Arama 22 82,38 1,46 9,46 3,71 3,74 
Çözüm Tanımlama 17 65,54 1,29 9,04 2,96 3,86 
Çözüm Türetme 25 106,33 1,46 12 4,8 4,25 
Çözüm Geliştirme 37 201,42 1,63 12,79 9,08 5,44 
Çözüm Değerlendirme 24 99,63 1,54 16 4,49 4,15 
Çözüm Karar 10 32,5 1,17 6,75 1,47 3,25 
        

Görev Dışı Görev Dışı 14 107,83 1,96 26,71 4,86 7,7 
Görev Dışı Proje Yönetimi 13 52,38 2,21 7,21 2,36 4,03 
Görev Dışı Süreç Yönetimi 4 15,71 1,63 6,04 0,71 3,93 
Görev Dışı Sunum  55 385,04 1,54 25,25 17,36 7 
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Özgün tasarım görevi uygulamasının ikinci bölümü olan detay tasarım evresinde 

tasarım ekibi en fazla zamanını çözüm geliştirme ve alternatif türetmeye ayırmıştır 

(Çizelge 5.30). 40 dakika süren detay tasarım evresinin yaklaşık yüzde 15’lik 

bölümünü söz konusu iki karar bileşeni bilişsel edimi için kullanılmıştır. Detay 

tasarım süresi içerisinde amaç, bilgi ve kısıt bileşenlerinde hiç karar alınmazken 

çözüm bileşeninde 10 karar alınmıştır. Özgün tasarım problemi çözüm süreci en az 

karar alınan tasarım süreci olmamasına rağmen, alınan kararların bilişsel edimlere 

oranı diğer uygulamalara oranla daha düşüktür. Bunun en önemli nedeni, tasarım 

ekibinin detay çözümlerini geliştirmek için yoğun tartışma yürütmüş olmasıdır. 

5.3.2.2 Ekip içinde roller 

Özgün tasarım görevi çerçevesinde ekip üyelerinin birbirleri için yaptıkları rol 

tanımlamaları ekip içerisinde dengeli bir rol dağılımı olduğunu ortaya 

koymamaktadır (Çizelge 5.31).  

Üye A değerlendirme formunda, her üye için bir ya da iki rol belirlenmesi yerine göz 

ardı ederek, her üye için tüm rollerin geçerli olduğunu tanımlamıştır. Diğer üyelerin 

geçerli kurala uyması ile üye A daha düşük, diğer üyeler A’nın verdiği oylar ile daha 

yüksek değerlendirme almışlardır. Üye A’nın yapmış olduğu fazla 

değerlendirmelerin etkisi dikkate alınmadığında ortaya çıkan sonuç ile yürütücü 

tarafından gözlemlenen ekip üyeleri tutumları ile uyum göstermektedir. Üye A lider 

bir tutum sergilerken, üye F sürecin içerisinde tüm önerileri ve fikirleri tartışarak 

yapıcı, üye G ise bazı aşamalarda önerdiği çözümlerle yaratıcı davranışlar 

sergilemiştir. 

Çizelge 5.31: Özgün tasarım görevi ekip üyeleri rol değerlendirme. 

 Liderlik Yapıcı Yaratıcı Dü şündürücü Şeytanın Avukatı 
Üye A 2 0 0 1 0 
Üye F 1 2 1 1 1 
Üye G 1 1 2 1 1 

Özgün tasarım görevinde tasarımcıların kendileri için yaptıkları kişisel rol 

değerlendirmelerinde yürütücü gözlemlenen duruma daha yakın yargılarda 

bulundukları görülmüştür (Çizelge 5.32). Üye A süreç içerisindeki kendisi için 

yönlendirici rolünü belirlerken, diğer iki ekip üyesinden de bu yönde değerlendirme 

almıştır. Diğer görevlerde farklı olarak her ekip üyesi kendini tasarım sürecinde 

yapıcı tutum sergiledikleri yönünde değerlendirmiştir.  
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Çizelge 5.32: Özgün tasarım görevi kişisel rol değerlendirme. 

 Liderlik Yapıcı Yaratıcı Dü şündürücü Şeytanın Avukatı 
Üye A Evet Evet Evet Evet Evet 
Üye F - Evet Evet - - 
Üye G - Evet - - Evet 

5.3.2.3 Tasarlama sürecinin değerlendirmesi 

Tasarım ekibinin özgün tasarım görevi uygulaması için yapmış oldukları tasarım 

kararlarına yönelik süreç değerlendirmeleri orta değerin oldukça üzerinde olmuştur 

(Çizelge 5.33). Tasarım ekibinin 13 soru üzerinden yaptıkları değerlendirmelerin 

ortalaması yedi dereceli puanlama üzerinden 5,21 olmuştur. Tasarımcıların 

yürüttükleri tasarım sürecini ‘ekibin yeterliliği’, ‘karar kalitesi’, ‘kararların ortak 

olması’ ve ‘karar süreçleri’ yönlerinden olumlu olarak değerlendirmişlerdir. 

Ekip üyeleri en düşük değerlendirmelerini ‘karar süreçleri’ konusunda yapmış 

olmalarına rağmen, bu sorulara verilen cevapların ortalaması 4,8 olmuştur ki, bu 

durum tasarım ekibinin kararların alınma süreçlerinin iyi ve verimli geçirildiğini 

düşündüklerini göstermektedir. Tasarım ekibi en yüksek değerlendirmeyi ‘kararların 

ortak alınması’ ve ‘karar kalitesi’ konusunda yapmıştır. Đki konuda sorulan sorulara 

verilen cevapların ortalaması 5,4 olmuştur.  

Çizelge 5.33: Özgün tasarım görevi anket formu değerlendirmesi. 

 Ekip Yeterliliği Karar Kalitesi Ortak karar Karar süreçleri 

Soru no 4 3 9 1 8 7 5 10 2 13 12 6 11 
Ortalama 6,3 6,7 3,7 6 5 5,3 5,3 4,3 6 6 5,7 4,7 4 

Tasarım ekibi özgün tasarım görevi uygulamasının bütününü diğer görev 

uygulamalarına kıyasla daha verimli ve tatmin edici bulmuştur. Tasarımcılar diğer 

tasarım görev uygulamalarına kıyasla bu görevde en çok bilişsel ifadeyi üretmiş 

olmalarından dolayı daha az sayıdaki tasarım kararlarını daha çok tartışarak almış 

olmaları ekip üyelerinin geçirdikleri özgün tasarım süreci ve kararlar hakkında 

olumlu kabul etmelerine neden olduğu gözlemlenmiştir. Tasarımcıların 13 soru 

içerisinde olumsuz olarak değerlendirdikleri olmamıştır. 6.7 olan en yüksek puanı 

‘ekip arkadaşım görevi yerine getirmekte yeterli idi’ sorusuna verilmiştir. Orta 

değerin üstünde olmasına rağmen, en düşük puan olan 4,0 ekip üyelerinin kararlar 

öncesinde düşünüp düşünmedikleri ile ilgili soruya verilmiştir.  
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5.3.3 Tasarım süreci bilişsel yapısı 

Bu bölümde özgün tasarım görevi uygulama sürecinde tasarım ekibi tarafından 

üretilen karar bileşenlerinin ve bilişsel edimlerinin dağılımları ele alınmaktadır. 

Bili şsel edimlerin bileşenlere bağlı sıklık ve süre dağılımları karşılaştırılarak tasarım 

ekibinin ortaya koydukları problem çözme davranışının yapısı betimlenmektedir. 

5.3.3.1  Tasarım kararları bilişsel bileşenleri ve edimleri 

Bu tez araştırmasında, ekiplerin nasıl tasarladıklarını betimlemek için karar 

bileşenleri ve bilişsel edimler kullanılmaktadır. Hem karar bileşenleri hem de karar 

bileşenlerine ait bilişsel edimlerin oluşumları analiz edilerek ekip tasarım eylemi 

irdelenmektedir. Bu analizler sonrasında karar bileşenleri düzeyinde (Şekil 5.10) en 

dikkat çeken sonuçlardan biri tasarım ekibinin ‘çöp kutusu için kapak’ tasarlama 

sürecinde sekiz karar bileşeni arasında en az amaç karar bileşeninin kullanımı 

olmuştur.  
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Şekil 5.10: Özgün tasarım görevi karar bileşenleri frekans dağılımı. 

Diğer yandan özgün tasarım görevinde tasarımcılar fikir ’ler için göreceli olarak daha 

az zaman ayırmışlardır. Tasarım ekibinin karar alma süreçlerinde problemleri ele 

aldıkları konulardan alternatif önerilerine ve çözüm konularına geçtikleri 

gözlenmiştir. Bu aşamada problemlerden fikirlere geçişlerine daha az rastlanmıştır. 

Öte yandan tasarımcılar az fikir üretmelerine rağmen, ortaya konan fikirler 

konusunda çok sayıda alternatif ve çözüm üretmişlerdir. Tasarım ekibi yoğun olarak 
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alternatif ve çözümlerle uğraşmalarınedeniyle özgün tasarım sürecini daha iyi 

değerlendirmelerinin bir diğer nedeni olmuştur.  

Özgün tasarım sürecinde tasarımcılar kararlara ulaşmak için sadece 15 amaç bileşeni 

kullanmakla birlikte, bu bileşen altında herhangi bir karar üretmemişlerdir (Çizelge 

5.34). Tasarım ekibi süreç içerisinde tasarım amaçlarının analizi için zaman 

ayırmadan doğrudan tasarım iş tanımında belirlenmiş olan ürün özelliklerini 

uygulamak için problem üzerinde çalışmıştır.  

Çizelge 5.34: Özgün tasarım görevi amaç bileşeni bilişsel edimleri dağılımı. 

Bileşen: Amaç       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 3 % 20.00 % 0.40 
Tanımlama 4 % 26.67 % 0.53 
Türetme 1 % 6.67 % 0.13 
Geliştirme 1 % 6.67 % 0.13 
Değerlendirme 6 % 40.00 % 0.80 
Karar 0 % 0 0 
    

Toplam Edim: 15   
Diğer Edimler: 735  % 98.00 

Özgün tasarım sürecinde bilgi bileşeni (Çizelge 5.35) amaç bileşeninden daha çok 

oluşmuş olmasına karşın, bu bileşen altında da bir karar oluşmamıştır. Bilgi bileşeni 

altında en yoğun soru biçimindeki bilgi arama edimleri ve diğer üyelerle bilgiyi 

paylaşmak için kullanılan bilgi türetme edimleri oluşmuştur. Tasarımcıların 

yöneldikleri bilgi kullanıcı davranışlarına odaklanmıştır. Ekibin problem için ihtiyaç 

duyduğu bilgiyi genellikle üye A diğer tasarımcıların sordukları sorulara cevap 

olarak türetmiştir. 

Çizelge 5.35: Özgün tasarım görevi bilgi bileşeni bilişsel edimleri dağılımı. 

Bileşen: Bilgi        
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 13 % 26.00 % 1.73 
Tanımlama 7 % 14.00 % 0.93 
Türetme 18 % 36.00 % 2.40 
Geliştirme 6 % 12.00 % 0.80 
Değerlendirme 6 % 12.00 % 0.80 
Karar 0 % 0 % 0 
    

Toplam Bileşen Edimi: 50   
Diğer Edimler: 700  % 93.33 

Bu görevde problem bileşen edimleri iki bilişsel edim dışında oldukça sınırlı sayıda 

oluşmuştur. Tasarım ekibi özellikle detay çözümlerini geliştirirken odaklandıkları 

problemleri tanımlamak ve türetmek için zaman harcamıştır. Söz konusu problem 
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bileşeni edimleri çoğunlukla çöp kutusu kapağının gövdeye oturtulması ve detayları 

hakkındadır. Tasarım ekibi kullanım, sağlamlık ve temizlik ölçütlerine uygun doğru 

kapak-gövde birleşme çözümü geliştirmek için problemleri analiz etmişlerdir. Ürün 

detay çözümleri için önemli bir zaman ayıran tasarım ekibi sürecin sonlarına kadar 

problem bileşenlerini kullanmaya devam etmişlerdir (Çizelge 5.36). Tasarımcılar 

bazı problem alanlarını göz ardı etmekle beraber üretim yöntemleri ve malzeme 

kararlarında problemler üzerinden ilerlemişlerdir 

Çizelge 5.36: Özgün tasarım görevi problem bileşeni bilişsel edimleri dağılımı. 

Bileşen: Problem       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 2 % 3.08 % 0.27 
Tanımlama 31 % 47.69 % 4.13 
Türetme 19 % 29.23 % 2.53 
Geliştirme 8 % 12.31 % 1.07 
Değerlendirme 4 % 6.15 % 0.53 
Karar 1 % 1.54 % 0.13 
    

Toplam Edim: 65   
Diğer Edimler: 685  % 91.33 

Kısıt bileşeni özgün tasarım görevi uygulamasında da tasarım ekibinin az sayıda 

başvurduğu bir karar bileşeni olmuştur (Çizelge 5.37). Ekibin çoğunlukla sağlamlık 

ölçütüne bağlı kısıtlara odaklandığı görülmüştür. Karar alınamayan kısıt bileşeni 

bilişsel edimleri arasında tanımlama en çok kullanılan bilişsel edim olmuştur. 

Sigaranın çöp kutusuna atılma ihtimali bir kısıtlayıcı tasarım etkeni olarak 

tasarımcıların önemsediği konulardan biri olmuştur. Sigara konusunda tanımlanan 

kısıtlar ürün tasarımında önemli kararları etkilemiştir. Malzeme ve kapak biçimi 

doğrudan ürünün sigara atıkları ile olan ilişkisine dayanılarak geliştirilmi ştir.   

Çizelge 5.37: Özgün tasarım görevi kısıt bileşeni bilişsel edimleri dağılımı. 

Bileşen: Kısıt       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 1 % 2.70 % 0.13 
Tanımlama 16 % 43.24 % 2.13 
Türetme 9 % 24.32 % 1.20 
Geliştirme 3 % 8.11 % 0.40 
Değerlendirme 8 % 21.62 % 1.07 
Karar 0 % 0 % 0 
    

Toplam Edim: 37   
Diğer Edimler: 713  % 95.07 

Gereksinim karar bileşeninde en çok oluşan bilişsel edim, kısıt ve problem 

bileşenlerinde olduğu gibi bir tanımlama edimidir (Çizelge 5.38). Tasarım ekibi 



142 

 

özgün tasarım görevinde çözüm uzayını ürün kullanım senaryoları üzerinden 

belirlemiştir. Bu nedenle tanımlama bilişsel edimini gereksinim bileşeni ile birlikte 

diğer problem odaklı karar bileşenleri içinde de oldukça yoğun kullanmıştır. Tasarım 

sürecinde alınan ve aynı zamanda ilk karar olan gereksinim altındaki ‘sağlamlık’ 

kararı özellikle kavramsal tasarım evresinde tasarım problem çözümünü yönlendiren 

baskın konu olmuştur. ‘Sağlamlık’ konusu tasarım uygulaması karar süreçlerinde 

oluşan kısıt, bilgi ve problem bileşenlerinin de önemli konusu olmuştur. 

Çizelge 5.38: Özgün tasarım görevi gereksinim bileşeni bilişsel edimleri dağılımı. 

Bileşen: Gereksinim       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 6 % 12.00 % 0.80 
Tanımlama 21 % 42.00 % 2.80 
Türetme 9 % 18.00 % 1.20 
Geliştirme 4 % 8.00 % 0.53 
Değerlendirme 7 % 14.00 % 0.93 
Karar 3 % 6.00 % 0.40 
    

Toplam Edim: 50   
Diğer Edimler: 700  % 93.33 

Özgün tasarım sürecinde fikir  karar bileşenine ait üretilen 77 bilişsel edim (Çizelge 

5.39) toplam bilişsel edim sayısına oranla çok düşük düzeydedir. 77 bilişsel edim 

arasında fikir  bileşenine ait yedi karar oluşmuştur. Tasarımcıların başlıca ‘strüktür ve 

kapak birleşimi’, ‘kapağın kilitlenmesi’, ‘sigara için çözüm’e dair konularda olmak 

üzere az sayıda fikir üzerinde tartışmışlardır. Ekip içerisinde fikir düzeyinde ele 

alınan konulardan bir tanesi ‘çevreci bir ürün yapmamak’ olmuştur. Aynı konuda 

alınan bir karar ile tasarım ekibi ‘ulvi’ olarak adlandırdığı tasarım çözüm 

yaklaşımlarını bütünü problem çözüm uzayının dışında bırakmıştır. Ekip bu karardan 

sonra ‘kapak bağlantı detayı’, ‘sağlamlık’ ve ‘sigara’ ilintili konulara odaklanmıştır.  

Çizelge 5.39: Özgün tasarım görevi fikir bileşeni bilişsel edimleri dağılımı. 

Bileşen: Fikir       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 11 % 14.29 % 1.47 
Tanımlama 7 % 9.09 % 0.93 
Türetme 12 % 15.58 % 1.60 
Geliştirme 22 % 28.57 % 2.93 
Değerlendirme 18 % 23.38 % 2.40 
Karar 7 % 9.09 % 0.93 
    

Toplam Edim: 77   
Diğer Edimler: 673  % 89.73 

Alternatif karar bileşeni tasarım ekibinin özgün tasarım görevi uygulamasında en çok 

bilişsel edim ürettikleri ikinci karar bileşeni olmuştur (Çizelge 5.40).  Tasarım ekibi 
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alternatif bileşeni ile altı karar dışında 59 alternatif türetme bilişsel edimi üretmiştir. 

Yukarıda bahsedilen çok az sayıda fikir’e rağmen, tasarımcılar çok sayıda alternatif 

üretmeleri problem çözümünde detaylı sonuç geliştirmeleri ve teknik çözümleme 

yapmalarına dayanmaktadır. 

Çizelge 5.40: Özgün tasarım görevi alternatif bileşeni bilişsel edimleri dağılımı. 

Bileşen: Alternatif       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 20 % 11.98 % 2.67 
Tanımlama 22 % 13.17 % 2.93 
Türetme 59 % 35.33 % 7.87 
Geliştirme 27 % 16.17 % 3.60 
Değerlendirme 33 % 19.76 % 4.40 
Karar 6 % 3.59 % 0.80 
    

Toplam Edim: 167   
Diğer Edimler: 583  77.73 

Özgün tasarım görevi uygulamasında en çok üretilen çözüm karar bileşenidir. Çözüm 

bileşeni aynı zamanda en çok karar içeren bileşen olmuştur (Çizelge 5.41). Tasarım 

ekibi tüm çözüm önerilerini tek tek tartışmalarından dolayı çözüm bileşeni bilişsel 

edimlerinin tekrar sayıları arasında dengeli bir dağılım ortaya çıkmıştır. Süreç 

içerisinde çözüm bileşeni edimlerinin peş peşe oluşması da tasarımcıların bir çözümü 

tartışmadan konu değiştirmediklerini göstermektedir. 

Çizelge 5.41: Özgün tasarım görevi çözüm bileşeni bilişsel edimleri dağılımı. 

Bileşen: Çözüm       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Arama 29 % 15.51 % 3.87 
Tanımlama 25 % 13.37 % 3.33 
Türetme 38 % 20.32 % 5.07 
Geliştirme 47 % 25.13 % 6.27 
Değerlendirme 33 % 17.65 % 4.40 
Karar 15 % 8.02 % 2.00 
    

Toplam Edim: 187   
Diğer Edimler: 563  % 75.07 

Özgün tasarım görevi uygulamasında tasarım ekibinin görev dışı ifadeleri çok daha 

az kullandıkları görülmektedir. Toplam uygulamanın yüzde 14’ünü görev dışı 

ifadeler için kullanan ekip bu sürenin yarısını da sunuma yönelik hazırlıklara 

ayırmıştdır (Çizelge 5.42). Görev dışı edimlerin az olmasının ekibin özgün tasarım 

sürecinde problem çözümü için zamana daha çok ihtiyaç duymalarından 

kaynaklanmıştır.  
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Çizelge 5.42: Özgün tasarım görevi görev dışı bileşeni bilişsel edimleri dağılımı. 

Bileşen: Görev Dışı       
Bili şsel Edim Tekrar Oran/Bileşen Oran/Tüm 
Görev Dışı 17 % 16.67 % 2.27 
Sunum 55 % 53.92 % 7.33 
Süreç Yönetimi 4 % 3.92 % 0.53 
Proje Yönetimi 26 % 25.49 % 3.47 
    
Toplam Edim: 102   
Diğer Edimler: 648  % 86.40 

Yukarıdaki çizelgelerde tasarım süreci içerisinde karar bileşenleri oluşumları, 

bileşenler içinde bilişsel edimlerin dağılımları ve süreç içerisindeki özellikleri ele 

alınmıştır. Bu araştırmada karar sürecinin yapıtaşlarını sekiz karar bileşeni ve altı 

bilişsel edimden oluşan kombinasyon ile tanımlanmaktadır. Karar bilişsel edimi de 

karar sürecindeki karar verme anını belirlemektedir. Şekil 5.11’de karar dışındaki 

bilişsel edimlerin bileşenlerine göre dağılımlarını göstermektedir. Karar dışı bilişsel 

edimler arasında tasarım ekibinin en çok kullandığı türetme bilişsel edimi 

olmuştur.165 türetme ediminin içinde özellikle 59 kere oluşan alternatif türetme 

tasarım ekibinin sıkça başvurduğu bilişsel edim olmuştur. Tasarımcılar çöp kutusu 

kapak bağlantı detayı çözümünü geliştirebilmek için hem detay düzeyinde hem de 

genel düzeyde birçok alternatif önerisi üretmişlerdir ve kapak detay çözümleri için 

yapılan önerileri için ‘ürün sağlamlığı’ adına da birçok alternatif geliştirilmi ştir.  
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Şekil 5.11: Özgün tasarım görevinde karar dışı bilişsel edimlerin dağılımı. 

Özgün tasarım sürecinde en çok kullanılan ikinci bilişsel edim tanımlama edimi 

olmuştur. Aynı zamanda özgün tasarım görevi tüm diğer tasarım uygulamaları içinde 
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en çok tanımlama edimi kullanılan tasarım süreci olmuştur. Tanımlama bilişsel 

ediminin dikkat çeken bir yönü, ise problem, kısıt ve gereksinim bileşenleri en çok 

kullanılan bilişsel edimi olmuştur ve üç karar bileşeninde toplamda 69 tanımlama 

edimi üretilmiş olmasıdır.   

Özgün tasarım görevinde tasarım ekibinin geçirmiş olduğu problem çözüm süreci 

karar bileşenleri ve bilişsel edimler açısından problem odaklı bileşenlerden çözüm 

odaklı bileşenlere doğru geçişin beklenene daha yakın bir düzeyde oluştuğu 

görülmektedir. Bu sonuç yukarıda da irdelendiği gibi daha az sayıda ürün fikrinin 

daha derinlemesine ele alınmasına dayanmaktadır. Tasarım ekibi ürün hedefleri için 

önerdikleri fikirlerinin yeterliliği hakkında süreç başında ikna oldukları için hem 

diğer görev uygulamalarından da farklı olarak amaç, kısıt ve gereksinim bileşenleri 

için daha fazla süre ayırmış hem de fikirlerin uygulanabilir tasarım sonuçlarına 

ulaştırmak için çok sayıda alternatif ve çözüm üretmiştir. 

5.3.3.2 Özgün tasarım sürecinde kararlar  

Özgün tasarım sürecinde toplam 32 karar alınmıştır. Süreç içerisinde ilk tasarım 

kararı ikinci dakika da alınırken, son kararı 58. Dakikada tasarlanan ürünün 

paslanmaz çelik olacağını belirleyen malzeme konusundaki karar olmuştur. 

Kavramsal evrede alınan kararları çoğunlukla fikirler üzerine olmuştur ve bu evrede 

alınan iki karar ret edilen karar niteliğindedir. Birincisi ürünün çevreci özelliklerin 

olmaması, ikincisi ise kapağın çöp kutusuna sabitlenmemesi tasarım fikrinin ret 

edilmesine yöneliktir. Söz konusu ret kararlarının birincisin ardından tasarım ekibi 

ağırlıklı olarak tasarım iş tanımının sınırlarını aşmayan farklılaşma odaklı olmaktan 

daha çok genel ihtiyaçlara cevap veren ‘sıradan’ bir kapak yapılmasını onaylamıştır. 

Bu aşamadan sonra tasarım ekibi daha çok tasarım çözümleri üretim odaklı olmuştur. 

Kapağın sabit olmamasını ret eden karar ise, ekibi tasarım sürecinin ilerleyen 

aşamalarında oldukça meşgul edecek detay çözümlemelerine yöneltmiştir. 

Özgün tasarım görevi detay tasarım evresinde alınan kararların tamamına yakını 

malzeme, üretim ya da malzeme ve üretime bağlamında detay çözümleri üzerine 

olmuştur. Detay tasarım evresinde alınan karar sayısı kavramsal evredeki kararlardan 

daha fazladır ve kavramsal evre kararlarının alt kararları düzeyindedir. ‘Sigara 

söndürülmesi için bir bölüm’ kararın alınmasından sonra ikinci evrede aynı bölümün 

‘metal olması’ ve ‘sıvama üretim yöntemi ile üretilmesi’ kararları alınmıştır. Tüm 
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özgün tasarım görevi süreci göz önünde bulundurulduğunda tasarım ekibinin daha 

üretime ve ürünü gerçekleştirmeye yönelik çalışma yaptıkları görülmektedir (Şekil 

5.12). Verilen tasarım probleminin çözüm uzayının sınırlı olması ekip üyelerinin 

tasarım problemi için daha az ölçüt göz önünde bulundurarak daha az sayıda ürün 

çözümü ile çalışabilmiş ve bu önerileri derinlemesine tartışabilmiştir. 
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Şekil 5.12: Özgün tasarım görevi tasarım kararlarının bileşenlere göre dağılımı. 

Tezin bu bölümünde tasarım ekibinin yapmış olduğu üç farklı tasarım uygulaması ve 

uygulama süreçlerine ait bilişsel yapılar analiz edilmiştir. Yapısal süreç analizlerinde 

karar bileşenlerinin ve bilişsel edimlerin sıklık sayıları ve süreç içerisinde oluşumları 

irdelenmiştir. Tasarımcıların problem çözümüne yönelik bilişsel davranışlarının 

görev özellikleri olan ilişkileri analiz edilmiştir. Tasarım ekiplerinin farklı görevlerde 

sergiledikleri tutumlar, geliştirdikleri problem çözüm yaklaşımları ve ortaya 

koydukları bilişsel davranışlar irdelenmiştir. Karmaşık bir süreç olan tasarım 

ekiplerinin çalışmasının görevlere göre farklılıkları belirlenmiştir. Bu analizlerin 

ötesinde tasarım ekiplerinin farklı tasarım problemlerini nasıl çözmeye çalıştıklarını 

anlaşılabilmesi için tasarım kararlarına giden süreçte bili şsel edimlerin nasıl 

oluştuklarının ve birbirlerini hangi dizinsel yapıda takip ettiklerinin de analiz 

edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tasarımcıların ekip olarak yürüttükleri tasarım 

süreçlerinin betimlenebilmesi için görevler bağlamında bilişsel örüntüleri analiz 

edilmiştir. 



147 
 

6. BĐLĐŞSEL ÖRÜNTÜLER 

Bu tezde tasarım ekiplerinin tasarım problemlerini çözme davranışlarını tasarım 

görevlerinin farklılıkları bağlamında açıklamak ve anlamak için mikro düzeyde süreç 

analizleri yapılmıştır. Önceki bölümde tasarım ekibinin üç farklı tasarım görevi için 

yürütmüş oldukları tasarım süreçlerinde aldıkları kararlar, bu kararları oluşturan 

karar bileşenleri ve bileşenlere bağlı bili şsel edimlerin dağılımlarından elde edilen 

sonuçlar incelenmiştir.  

Bili şsel davranışlar üzerinden yapılan mikro süreç analizleri tasarımcıların farklı 

tasarım görevlerinde farklı yoğunluklarda ve yapılarda problem çözme davranışları 

sergilediklerini göstermiştir. Bu davranışların bazıları ilgili tasarım görevindeki 

problemin çözümü için ortaya konması beklenen bilişsel davranışlar ve bilişsel 

süreçler iken, farklı bir tasarım probleminde ortaya konan bilişsel süreçler ise aynı 

derecede beklenen davranışları içermeyebilmektedir. Örneğin tasarımcı deneyim 

sahibi olmadığı bir tasarım probleminin çözümü için daha çok bilgi kullanması ya da 

gereksinim konularında daha çok zaman harcaması beklenirken böyle bir durum her 

zaman oluşmamaktadır. Özellikle ekiplerin tasarım yaparken ortaya koydukları 

süreçler ile bireysel tasarım süreçlerindeki öngörüleri farklılaşabilmektedir. 

Tasarımcılar, ekip içerisinde bireysel süreçlerinden farklı olarak kendi kontrollerinde 

olmayan bir süreç içerisinde bulunmaktadırlar. Ekip ile birlikte sosyal bir grup 

çalışması yapan tasarımcılar süreç içerisinde tasarım problemi konusundaki 

ifadelerini diğer ekip arkadaşlarına açıklamak, onlarla iletişim kurmak, gelen 

önerileri ve fikirleri değerlendirmek, ikna etmek, işbirliği yapmak, anlamak, 

öğrenmek vb. Gibi birçok karmaşık davranış sergilemek zorunda kalmaktadırlar. 

Karmaşık bir sosyal süreç olan tasarımda ekip çalışmasının verimliği çoğu zaman 

kontrol edilememektedir. Tasarım ekip çalışmalarında bazen tasarımcılar bir konu 

içinde kalarak yeterli değerlendirme yapmadan hızla karar alırlarken, bazen grup 

etkileşimi ile çok daha üretken tasarım süreci ortaya koyabilmektedirler. Tasarım 

ekiplerinin problem çözüm davranışlarının kontrolsüz ilerlemesi tasarım kalitesi ile 

doğrudan ilişkilidir. Tasarım ekiplerinin hangi görev türlerinde, ne tür problem 
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çözme davranışları sergiledikleri ve bu davranışları hangi sıra ile uyguladıkları 

önemlidir. Tasarım problemlerini çözmeye yönelik bilişsel davranışların oluşturduğu 

dizgelerin örüntüleri tasarım ekiplerine ait ortak düşünce süreçlerini betimlemektedir. 

Karmaşık, çoğunlukla önceden belirlenmiş bir yapıya sahip olmayan bilişsel 

örüntülerin anlamlı sonuçlar verebilmesi için tsarımcıların araştırılan tasarım 

süreçleri karmaşık yapılarından soyutlanmıştır. Tasarım sürecinin soyutlanmasının 

yanı sıra tasarım görevlerinin dinamik özelliklerinin de bu araştırmaya aktarılmasına 

çalışılmıştır. Dolayısıyla tezde istenilen sonuçlara ulaşılmasının üç önemli ayağı 

olmuştur:  

(1) Tasarım görevlerinin dinamik yapısının araştırma kurgusuna aktarılması ve bu 

kurguya uygun araştırma metodunun geliştirilmesi için EBGA yaklaşımının 

kullanılması.  

(2) Tasarım sürecinin bilişsel yapısının tasarım kararlarına bağlı olarak araştırılması.  

(3) Tasarım karar bileşenleri ve bilişsel edimleri üzerinden ekip problem çözme 

bilişsel örüntülerinin betimlenmesi. 

6.1 Ekip BGA ile Tasarım Sürecinin Modellenmesi  

Tasarım ekiplerinin problem çözümüne ait bilişsel süreçlerinin betimlenmesinde 

farklı faktörlerin tasarım sürecindeki etkilerinin dikkate alınması gerekmektedir. 

Tasarım ekibinin hem çalıştığı konunun tasarım problemi olması hem de sosyolojik 

tabanlı bir grup süreci olmasından dolayı değişken ve dinamik bir süreçtir. Tasarım 

ekibinin eylemleri bilişsel yönden araştırılırken tasarım sürecinin dinamik yapısı 

içinde iletişim, işbirliği, koordinasyon dinamiklerinin etkilediği tasarım 

davranışlarına ait verinin toplanması gerekmektedir. Ekiplerin tasarım eylemi 

içindeki anlık ya da çok küçük ifadeleri dahi tasarım sonucu üzerinde doğrudan ve 

çok önemli etkileri olan bir bilişsel edimi içermektedir. Bu nedenle bu araştırmada 

ekip tasarım süreçlerinde oluşan kararlarının bilişsel yapılarını izleyebilmek için 

tasarımcıların en küçük ifadesinin dahi ayrıştırılarak değerlendirildiği mikro düzeyde 

analizler yapılmıştır. 

Yukarıdaki bölümlerde bahsedildiği gibi bu tezde ekip tasarım sürecinin dinamik 

yapısının göz önünde bulundurularak, tasarım sürecinin nasıl oluştuğunun bilişsel 

analizlerle açıklanmaktadır. Söz konusu dinamik yapıya ait özelliklerin de elde 
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edilecek araştırma verilerine yansıması için deneysel araştırmanın kurgusu tasarım 

ekip çalışmasının karakterine uygun olarak planlanmıştır. Bu nedenle araştırma 

metodu, EBGA (Ekip Bilişsel Görev Analizi) yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmi ştir. 

EBGA, özellikle Doğal Karar Kuramı çerçevesinde geliştirilen bir araştırma 

yaklaşımıdır ve sıra dışı şartlar altında görev yapmak durumunda bulunan karar 

vericilerin bilişsel süreçlerinin araştırılmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu 

yaklaşımın en temel özelliği değişken ve dinamik bir süreç içerisinde bulunan askeri, 

itfaiye, acil kurtarma vb. ekiplerin araştırılması için öngörülmesidir. Tasarım ekipleri 

bahsedilen ekipler kadar kısa zaman dilimlerinde hayati kararlar almasalar da yine de 

çok kısa zaman dilimleri içerisinde, çoğunlukla bulanık olan faktörleri hesaplayarak 

kararlar almak durumundadırlar. Tasarım ekipleri, örneğin bir montaj ekibi gibi 

çalışma grupları ile karşılaştırıldığında, yaptıkları iş ve karar süreçlerinin bulanıklığı 

açıkça görülebilmektedir.  

Bu özellikler bağlamında tezde Doğal Karar Kuramı çerçevesinde EBGA araştırma 

yaklaşımı kullanılarak hedeflenen araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. EBGA 

araştırma yaklaşımı ile farklı araştırma teknikleri birleştirilmi ştir. Bu açıdan 

bakıldığında sadece tasarım ekibinin davranışlarına bağlı verilerin yanı sıra, karar 

mekanizmalarına etki eden tasarımcıların bireysel düşünceleri de elde edilmiştir. 

Yanısıra dinamik tasarım görevlerinin dinamik yapısı köreltilmeden tasarım ekibinin 

çalışmasından gerekli veri kazanılmıştır. 

6.2 Ekip Uygulamalarında Tasarım Kararları 

Araştırmada uygulaması yapılan tasarım görevlerinde tasarım ekibi tarafından farklı 

sayılarda tasarım kararları alınmıştır. Bazı kararlar süreç içerinde alınan rutin kararlar 

olmakla beraber bazı kararlar ise ‘rutin olmayan’ ya da ‘yeni’ kararlardır (Akın, 

1995). Bu araştırmada rutin olmayan ve tasarımın geliştirilmesi üzerinde kritik etkisi 

olan kararlar belirlenmiştir. Sonuç ürüne aktarılan bazı kararları özellikle rutin 

kararları ekip üyelerinin tartışma yürütmeden almalarından dolayı bu kararlar örtük 

olabilmektedir. Süreç içerisinde bilişsel açıdan nasıl oluştuğu açıkça görülmeyen 

kararlar ya da örtük olan kararlar izlenmemiştir.  

Araştırmada kullanılan ‘değişen’,  ‘yenilikçi’  ve ‘özgün’ tasarım görevleri iki 

önemli parametre üzerinden belirlenmiştir; söz konusu parametrelerden ilki 

tasarımcıların tasarlanacak nesneler hakkında sahip oldukları bilgi düzeyidir ve bu 
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bilgi düzeyi ‘değişen’ tasarım probleminden ‘yenilikçi’ ve ‘özgün’ problemlere 

doğru azalmaktadır. Đkinci parametre tasarım problemlerinin sahip oldukları çözüm 

uzayının büyüklüğüdür. ‘Değişen’ tasarım probleminden ‘özgün’ ve ‘yenilikçi’ 

probleme doğru olan yönde problemlerin sahip oldukları çözüm uzayı 

genişlemektedir. Tasarım görevlerinin özelliklerinin iki parametresine bağlı olarak 

ekip kararları ve bilişsel süreçleri ile tasarım görevleri arasında kurallı bir ilişkinin 

olabileceği öngörülebilir. Örneğin tasarım ekibinin çözüm uzayı dar olan tasarım 

problemini çözmek için daha az alternatif üretimi ya da daha fazla problem 

bileşenine ait bilişsel edim üretecekleri öngörülebilir. Ancak bu araştırma sonucunda 

tasarım görevleri ile üretilen tasarım karar bileşenleri ve edimleri arasında öngörülere 

bağlamında kurallı bir ilişki olmadığı görülmüştür.   

 

Şekil 6.1: Tasarım görevleri karar bileşenlerinde oluşan edim sayıları. 

Şekil 6.1’de tasarım ekibinin tasarım görev uygulamalarında problemleri çözmek 

için ortaya koydukları bilişsel karar bileşenlerinin karşılaştırmaktadır. Tasarım 

görevleri arasında en çok tasarım kararı, değişen tasarım görevi uygulamasında 

alınmıştır. Değişen tasarım görevinde alınan 48 karardan 16 tanesi alternatif, 15’i ise 

çözüm bileşeni üzerinden alınmıştır. Diğer yandan özgün tasarım görevi 

uygulamasında ise tasarım ekibinin aldığı 32 kararın 15’i çözüm bileşenine aittir. 

Buna karşın karar sayısının azlığına rağmen yenilikçi tasarım görevinde alınan 

toplam 23 tasarım karar içinden sadece ikisi çözüm bileşenine ait olmuştur. Yenilikçi 
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tasarım uygulamasında diğer görevlere göre daha az sayıda oluşan 23 kararın 12’si 

fikir bileşenine ait olmuştur.  

Tüm dağılımlara bakıldığında özgün tasarım görevinde ortaya çıkan sonuçlar 

görevler arasındaki karar bileşenleri farklılıklarını daha iyi betimlemektedir. O 

nedenle önceki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınan tasarım karar bileşenleri ve 

bilişsel edim dağılımları sonuçları özgün tasarım görevi üzerinden irdelenmektedir.  

 

Şekil 6.2: Tasarım görevlerindeki oluşan karar sayıları. 

Tasarım kararları bilişsel yapıları arasındaki en belirgin farklılık alternatif ve çözüm 

bileşenlerinin oluşumunda görülmektedir (Şekil 6.2). En çok çözüm ve alternatif 

bileşeni özgün tasarım görevi uygulamasında üretilmiştir. Tasarımcıların özgün 

tasarım görevinde tasarladıkları ürünü hem genel düzeyde, hem de detay düzeyinde 

karşılaştırabilecekleri bir başka ürün olmadığı için, ekip içerisinde üretilen 

alternatiflerin karara dönüşmesi daha çok tartışma ile olmuştur ve buna bağlı olarak 

ekip içinde daha çok alternatif üretilmiştir. Alternatif ve çözüm üretiminin yoğun 

olmasının yanı sıra özgün tasarım probleminde değişen tasarım probleminden daha 

geniş çözüm uzayına sahip olmasına rağmen, aynı göreve oranla daha az fikir  

bileşeni üretilmiştir. Toplam bilişsel edim sayısına oranla en az (%11) fikir karar 

bileşeni bilişsel edimi özgün tasarım sürecinde üretilmiştir. Diğer yandan yenilikçi 

tasarım görevinde %24 ‘lük değer ortaya çıkmıştır ve bu oransal sonuç diğer 

görevlerden çok daha yüksek düzeyde kalmıştır. Đki görev uygulamasındaki fikir  
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karar bileşeni kullanım frekansları karşılaştırıldığında ise tasarımcıların ele aldıkları 

konu hakkındaki bilgilerinin ve deneyimlerinin diğer görevlere oranla daha az 

olmasından dolayı özgün tasarım görevinde daha az fikir üreterek, ekip üyeleri 

arasında ortak kabul gören fikirleri hızlıca somutlaştırmaya eğiliminde oldukları 

saptanmıştır. 

Tasarım ekibinin üç farklı tasarım görevinde aldıkları tasarım kararlarına 

bakıldığında (Şekil 6.2) genel anlamda karar bileşeni dağılımları ile uyumluluk 

göstermektedir. Yenilikçi tasarım görevinde ortaya çıkan sonuçlar tasarım 

görevlerindeki kararların dağılımlarındaki farklılıkları belirgin olarak ortaya 

koymaktadır, bu nedenle tasarım kararları bu görev üzerinden irdelenecektir. 

Tasarım ekibi tüm tasarım görevleri arasında yenilikçi tasarım görevinde daha fazla 

fikir  bileşenine ait karar almış olmasına rağmen, aynı görev kapsamında alternatif ve 

çözüm bileşenlerine ait tasarım kararları en az sayıda alınmıştır. Yenilikçi tasarım 

görevinde diğer tasarım görevi uygulamalarına göre en fazla fikir  bileşeni kullanılmış 

olmasına karşın, en az alternatifin ve çözüm’ün üretildiği görevdir. Bu veriler 

değerlendirildiğinde tasarım ekiplerinin karar bileşenlerin sayısı arttıkça kararlarının 

da arttığı görülmektedir. Söz konusu veri tasarım kararlarının alınabilmesi için, daha 

çok karar bileşeni kullanıldığını göstermektedir; zira tasarımcılar belirli bir konuda 

karar almak istediklerinde bu durum ekip içerisinde daha çok tartışma ile dolayısıyla 

daha çok bilişsel davranışla sonuçlanmaktadır. 

Tasarım ekibinin yenilikçi tasarım görevinde karar bileşenlerini göreceli olarak daha 

az sayıda üretmesinin bir önemli nedeni de, süreç içerisinde ürün fikirlerinin 

geliştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerinde daha çok durulmuş olması ve geliştirilen 

ürün fikirlerin basit mekanik sistemlerle çözümlenebilir olmasına dayanmaktadır. 

Dolayısıyla ekip üyelerinin yenilikçi tasarım sürecinin önemli bölümünde ürün 

fikirlerini geliştirmek için, daha çok zaman harcayıp, ürettikleri fikirleri doğrudan 

ürün çözümü olarak kabul ettikleri görülmüştür. Tasarım ekibi yenilikçi tasarım 

görevi sırasında ürün fikirlerinin olgunlaşmasını ürün üzerindeki gereksinimleri 

belirlerken çözümlere yönelik değerlendirmeler yaparak sağlamıştır. Tasarımcılar 

fikirleri alternatifleri kullanarak olgunlaştırmayı ise geri planda bırakmışlardır. Bu 

aşamada tasarım ekibi fikir önerilerini ürün tasarımına kolaylıkla aktarabileceklerini 

düşündükleri için detay çözümleri irdeleyerek fikirlerin sağlamasını yapmamıştır. Bu 

durum özgün tasarım görevinde yenilikçi tasarım görevi sürecindekinin tam tersi 
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şekilde oluşmuştur, yani tasarım ekibi daha az fikir üzerinden karar alarak daha çok 

alternatif ve çözüm kararı almıştır. Değişen tasarım görevinde tasarım ekibi en az 

sayıda fikir  kararı almıştır, bunun öncelikli nedeni tasarım probleminin rutin bir 

tasarım çalışması olmasıdır. Diğer bir nedeni ise tasarım ekibinin tatmin edici ürün 

fikirlerine ulaşamamış olmasıdır. Tasarım ekibinin daha önce birçok kez aynı ürünün 

tasarımı için çalışmış olmasına rağmen, diğer tasarım problemlerinden daha fazla 

gereksinim üzerine yoğunlaşarak, bu bileşen altında karar almıştır. Değişen tasarım 

görevinde gereksinim bilişsel edimler içerisinde karar sayısı oranı diğer 

görevlerdekinden önemli derecede daha yüksektir. Tasarım ekibi değişen tasarım 

görevinde ürettikleri fikir sayısının azlığına rağmen, alternatif ve çözüm kararları en 

yüksek sayıda oluşmuştur. Rutin karakterli olan bu görevde ekibin tasarlanacak 

ürünün yenilikçi olması düzeyine kolaylıkla karar verdiği; ürün farklılaşmasını 

sağlayan konularda fikir birliğine vararak geliştirdiği çözümlerle tasarımı 

sonuçlandırmayı içselleştirildi ği gözlemlenmiştir. 

Tasarım görevlerinin tümünde kısıt karar bileşenin kullanılma sıklığının 

tasarımcıların daha az deneyim sahibi oldukları problemlerin çözümlerinde daha az 

kısıt’larla ilgilendikleri göstermektedir. Deneyim azlığı tasarım ekibinin tasarım 

sürecinde sadece çözüm üretme becerileri ile değil, aynı zamanda aldıkları tasarım 

kararları için değerlendirdikleri kısıt sayısı ile de ilintili olduğu görülmektedir. 

6.3 Tasarım Görevlerinde Karar Süreci Bilişsel Örüntüleri 

Bu tezde tasarım ekipleri tarafından farklı tasarım görevlerinde yürütülen tasarım 

karar süreçlerine ait bilişsel örüntülerin betimlenmesi amacıyla bir kategori sistemi 

geliştirilmi ştir (Bölüm 4). Bu kategori sisteminde sekiz karar bileşeni ve karar 

bileşenlerinin hangi bilişsel davranışla kullanıldığını tanımlayan altı bilişsel edim 

kategorisi belirlenmiştir. Karar bileşenleri ve bilişsel edimleri 54 karar kategorisi 

içeren bir matris (Çizelge 6.1) oluşturmuştur ve üç farklı tasarım sürecinde 

tasarımcıların üretmiş olduğu bilişsel davranışlar bu kategorilerle kodlanmıştır. 

Araştırmalar sonucunda değişen tasarım görevinde 651, yenilikçi tasarım sürecinde 

565 ve özgün tasarım sürecinde 751 bilişsel davranış 54 bilişsel edim kategorisi 

kullanılarak kodlanmıştır. Bölüm 5’te kodlama analizlerinden elde edilen sonuçlar ve 

bulgular ayrıntılı olarak verilmiştir. Kodlama analizlerinin ardından bu bölümde 

bilişsel davranışların oluşturduğu dizinsel örüntüler irdelenerek tasarım ekiplerinin 
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problem çözümü için sergiledikleri bilişsel davranışların kurallı bir yapı oluşturup 

oluşturmadığı ve buna bağlı olarak tasarım ekiplerinin problem çözüm süreçleri 

karşılaştırılmaktadır. 

Çizelge 6.1: Tasarım karar bileşenleri bilişsel edimleri. 

  Analiz Sentez Değerlendirme 

 Soruştu
rma  

Tanımlama  Türetme  Geliştirme  Değerlendirme  Karar  

P
ro

bl
em

 

Amaç  Goc Sea Goc Ida Goc Gea Goc Ela Goc Eva Goc Dea 

Bilgi  Knc Sea Knc Ida Knc Gea Knc Ela Knc Eva Knc Dea 

Problem  Prc Sea Prc Ida Prc Gea Prc Ela Prc Eva Prc Dea 

Kısıt  Ccc Sea Ccc Ida Ccc Gea Ccc Ela Ccc Eva Ccc Dea 

Gereksinim  Spc Sea Spc Ida Spc Gea Spc Ela Spc Eva Spc Dea 

Ç
öz

üm
 Fikir/Kavram  Orc Sea Orc Ida Orc Gea Orc Ela Orc Eva Orc Dea 

Alternatif  Al c Sea Alc Ida Alc Gea Alc Ela Alc Eva Alc Dea 

Çözüm  Soc Sea Soc Ida Soc Gea Soc Ela Soc Eva Soc Dea 

54 kategorilik kodlama matrisi ile yapılan analizler tasarım sürecinin yapısal örüntü 

çözümlemelerinde detaylı sonuçlar sağlarken, bu yoğunlukta veri tasarım kararlarının 

dizisel örüntülerinin tanımlanması ve karşılaştırılması için ise karmaşık sonuçlar 

vermektedir. Tasarım ekiplerinin kararlarını nasıl aldıklarının betimlenmesi için 

bilişsel edimler arasındaki oluşan ağın ve geçişlerin belirlenmesi önemlidir. Tasarım 

ekiplerinin bilişsel süreçleri içinde tasarım konuları ve düşünceleri arasında sayısız 

sıçramalar, konu değişimleri ve bölünmelerle karşılaşılmaktadır. Mikro düzeydeki 

bilişsel davranışlar arasındaki geçişler kimi zaman tasarım probleminin çözümü 

açısından anlamlı bir zihinsel sıçramaya işaret etmeyebilir. Bu nedenle karar bilişsel 

edimlerinin dizinsel örüntüleri sadeleştirilerek problem çözüm sürecinin tanımının 

daha soyut düzeye çekilmesi gerekmektedir. 

Bili şsel tasarım edimlerinin dizinsel örüntülerinin sadeleştirilmesi için öncelikle 

tasarım karar bileşenleri problem odaklı ve çözüm odaklı bileşenler olarak iki grupta 

tanımlanmıştır (Çizelge 6.2). Bilişsel edimler ise ‘analiz odaklı’, ‘sentez odaklı’ ve 

değerlendirme odaklı olarak iki gruba ayrılmıştır. Kodlanan edimlerin tasarlamaya 

yönelik bilişsel davranışlar açısından tanımlanmalarını kolaylaştırmak ve ilişkilerinin 

görülebilmesi için ayrıştırılmıştır. Diğer yandan karar verme bilişsel edimleri 

kodlama sistemine ait altı edim analiz, sentez ve değerlendirme özelliklerine göre 
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sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırma analiz, sentez ve değerlendirmenin 

oluşturduğu bir tasarım süreci modelini ifade etmemektedir.  

Yapılan gruplandırmalar sonucunda altı kategori oluşmuştur: 

• Problem odaklı analiz (PA) 

• Problem odaklı sentez (PS) 

• Problem odaklı değerlendirme (PE) 

• Çözüm odaklı analiz (SA) 

• Çözüm odaklı sentez (SS) 

• Çözüm odaklı değerlendirme (SE) 

Her karar bileşeni ve bilişsel edimi sınıflandırma kategorilerine göre problem odaklı 

ya da çözüm odaklı ve aynı zamanda analiz, sentez, değerlendirme özellikleri 

bağlamında altı kategoriden biri ile tanımlanmıştır (Çizelge 6.2).   

Çizelge 6.2: Tasarım karar bileşenleri bilişsel edimleri yapısal sınıflandırma. 

  Analiz Sentez Değerlendirme 

 Soruşturma  Tanımlama  Türetme  Geliştirme  Değerlendirme  Karar  

P
ro

bl
em

 

Amaç  PA PA PS PS PE PE 

Bilgi  PA PA PS PS PE PE 

Problem  PA PA PS PS PE PE 

Kısıt  PA PA PS PS PE PE 

Gereksinim  PA PA PS PS PE PE 

Ç
öz

üm
 Fikir/Kavram  SA SA SS SS SE SE 

Alternatif  SA SA SS SS SE SE 

Çözüm  SA SA SS SS SE SE 

Ekip tasarım süreçlerinde bilişsel edimlerin yoğunluk örüntü analizleri ve 

karşılaştırmaları yapısal sınıflandırma kategorileri üzerinden yapılmıştır. Bu 

aşamadan sonra ise tasarım görevlerinin bilişsel edim dizinsel örüntüleri yapısal 

kategoriler arası geçişler üzerinden ortaya konulmuştur. 

6.3.1 Tasarım görevleri problem çözüm süreçlerinin bili şsel yapıları 

Tasarım görevlerinde tasarım ekiplerinin bilişsel süreçleri kavramsal ve detay 

tasarım evreleri için ayrı olarak analiz edilmiştir. Tasarımcılar kavramsal evre ve 
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detay tasarım evrelerinde çok farklı düzeylerde tasarım alt problemlerinin çözümleri 

ile uğraşmaktadırlar. Tasarım sürecinin bütün halinde analiz edilmesi, tasarımcıların 

tasarım aşamalarındaki yaklaşım farklılıkların sürecin genelinin anlaşılmasını 

zorlaştıracağı için evreler ayrı ayrı ele alınmıştır. Değişen tasarım görevi 

uygulamasında toplam 342 bilişsel edim üzerinden analiz yapılmıştır. Kavramsal 

tasarım evresinde 109 (Çizelge 6.3), detay tasarım evresinde 233 bilişsel edimin 

(Çizelge 6.4) yapısal sınıflandırması yapılmıştır. 

Çizelge 6.3: Değişen tasarım görevi kavramsal tasarım evresi bilişsel yoğunluk örüntüsü. 

Dönem Frekans (%)  Dönem Frekans (%)  Toplam   (%)  

SA  22  9,77  PA  47  20,88  69  30,06  

SS  56  24,88  PS  103  20,88  103  45,77  

SE  31  13,77  PE  53  9,77  53  23,55  

Toplam 109  48,44   116  51,55  225   

Tasarım ekibi değişen tasarım görevi kavramsal tasarım evresinde problem odaklı bir 

tasarlama yaklaşımı yürütmüştür. Değişen tasarım görevi kavramsal evresi, üç 

tasarım görevinin hem kavramsal hem de detay tasarım evreleri arasında tek problem 

odaklı edimlerin fazla olduğu tasarım evresi olmuştur. Tasarım ekibi değişen tasarım 

sürecinin genelinde türetme ve geliştirme edimlerini içeren, problem odaklı sentez 

içeren bilişsel davranış üretmiştir.  

Çizelge 6.4: Değişen tasarım görevi detay tasarım evresi bilişsel yoğunluk örüntüsü. 

Dönem Frekans (%)  Dönem Frekans (%)  Toplam   (%)  

SA  46  15,59  PA  36  12,20  82  27,79  

SS  94  31,86  PS  12  4,06  106  37,93  

SE  93  31,52  PE  14  4,74  107  36,27  

Toplam 233  78,98   62  21,01  295   

Tasarım ekibi için rutin bir tasarım çalışması yaptıkları değişen tasarım görevinde en 

fazla ‘çözüm odaklı sentez’ ve ‘çözüm odaklı değerlendirme’ içerikli bilişsel edim 

üretmişlerdir. Bu görevde tasarımcılar ürün farklılaşması sağlamak için yoğun çaba 

harcamışlardır. Ekibin yenilik yaratmaya yönelik bu araştırmaları belirgin bir ürün 

farklılaşmasına sağlamamasına rağmen, benzer çözüm fikirleri üzerinde yapılan 

tartışmalar süreç içerisinde farklı zamanlarda tekrar etmiştir.  
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Tasarım ekibi yenilikçi tasarım görevin problem çözüm sürecinin genelinde ağırlıklı 

olarak ‘çözüm odaklı’ bilişsel edimler ortaya koymuştur (Çizelge 6.5). Değişen 

tasarım görevinde de olduğu gibi yenilikçi tasarım görevinin kavramsal evresinde de 

en çok sergilenen davranışlar problem odaklı sentez içerikli olmasına rağmen, diğer 

problem odaklı davranışlar oldukça az kullanılmıştır. Bu evrenin genelinde ‘çözüm 

odaklı’ bilişsel davranışlar daha ağırlıklı olmuştur. 

Çizelge 6.5: Yenilikçi Tasarım Görevi kavramsal tasarım evresi bili şsel yoğunluk örüntüsü. 

Dönem Frekans (%)  Dönem Frekans (%)  Toplam   (%)  

SA  51 24,17 PA  19  9,00 70 33,17 

SS  48 22,74 PS  62  29,40 110 52,14 

SE  19 9,00 PE  12  5,70 31 14,70 

Toplam 118 55,9  93  44,1 211  

Yenilikçi tasarım görevinin detay tasarım evresinde (Çizelge 6.6) tasarım edimlerinin 

en önemli bölümü ‘çözüm odaklı sentez’ davranışı olarak oluşmuştur. Tasarım ekibi 

bu evrede, birinci evrede geliştirmiş olduğu fikirlerin teknik çözümlemeleri için 

zaman ayırmıştır. Yenilikçi tasarım görevi, başlangıç aşamasında yeni fikirlerin 

geliştirilmesi ve ilerleyen aşamalarda bu fikirler üzerinden detay çözümlemelerinin 

geliştirilmesi açısından öngörülenlere oldukça yakın bir tasarım süreci geçirilmiştir.  

Çizelge 6.6: Yenilikçi Tasarım Görevi detay tasarım evresi bilişsel yoğunluk örüntüsü. 

Dönem Frekans (%)  Dönem Frekans (%)  Toplam   (%)  

SA 39 15,53 PA 29 11,55 68 27,08 

SS 95 37,84 PS 21 8,36 116 46,20 

SE 54 21,51 PE 13 5,17 67 26,68 

Toplam 188 74,88  63 25,08 251  

Özgün tasarım görevi tasarım ekibinin hakkında en az bilgi sahibi olduğu tasarım 

konusuna sahip olmasına rağmen, tasarımcılar tasarım süreci genelinde çözüm odaklı 

bilişsel edim üretmiştir. Bununla birlikte kavramsal evrede ‘problem odaklı analiz’ 

diğer görev uygulamalarından daha yoğun kullanılmıştır (Çizelge 6.7). Ekibinin 

özgün tasarım görevi kavramsal evrede hem problem hem de çözüm odaklı analiz 

edimleri diğer görevlere oranla daha yoğun olmuştur. Bu görevde tasarlanan ürünün 

benzerlerinin olmaması ve kullanıcı kitlesinin tasarımcıların alışageldikleri kullanıcı 

kitlelerinden farklı olması yapılan analiz edimlerinin artmasına neden olmuştur.  
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Çizelge 6.7: Özgün tasarım görevi kavramsal tasarım evresi bilişsel yoğunluk örüntüsü. 

Dönem Frekans (%)  Dönem Frekans (%)  Toplam   (%)  

SA  40  15,87  PA  55  21,82  95   37,69  

SS  72  28,57  PS  29  11,50  101   40,07  

SE  38  15,07  PE  18  7,14  56   22,22  

Toplam 150  59,52   102  40,76    

 

Özgün tasarım görevi detay tasarımı evresinde ekibin en az ürettiği ‘problem odaklı 

değerlendirme’ içerikli edimler olmuştur (Çizelge 6.8). Tasarım ekibi tasarladıkları 

ürünü karşılaştırılabilecekleri ürün örnekleri azaldıkça geliştirdikleri ürün fikirlerini 

daha kolay tatmin edici buldukları gözlemlenmiştir.  Tasarımcılar benzer ürünlerin 

olduğu tasarım problemlerinde farklı fikirleri türetmelerine rağmen, bu fikirlerin 

kabulü zor olmaktadır ya da kimi zaman ret edilmektedir. 

Çizelge 6.8: Özgün Tasarım Görevi detay tasarım evresi bilişsel yoğunluk örüntüsü. 

Dönem Frekans (%)  Dönem Frekans (%)  Toplam   (%)  

SA  74  18,68  PA  49  12,37  123  31,06  

SS  133  33,58  PS  49  12,37  182  45,95  

SE  74  18,68  PE  17  4,29 91  22,97  

Toplam 281  70,95   115  29,04    

Yukarıda tasarım ekibinin üç farklı tasarım görevinde üretmiş oldukları karar 

bileşenleri bilişsel edimlerinin nasıl bir problem çözme yaklaşımı ortaya koyduğu 

incelenmiştir. Bir sonraki bölümde ise bilişsel edimlerin sınıflandırıldığı altı kategori 

bağlamında dizinsel örüntüleri ortaya konulmaktadır. 

6.3.2 Tasarım görevleri bilişsel süreç örüntüleri 

Tasarım karar bileşenleri bilişsel edimleri arası geçişler tasarımcıların birbirlerinin 

problem çözme süreçlerinde yaptırmış oldukları anlık sapmaları içermektedir. Söz 

konusu anlık sapmalar ya da sıçramaların bulunduğu dizinsel örüntüler tasarım 

ekiplerinin problem çözme süreçlerine ait karmaşık bir harita ortaya koymaktadır. 

Bili şsel edimlerin problem ve çözüm odaklı olmaları bağlamında analiz, sentez ve 

değerlendirme özelliklerine göre sınıflandırılmasından sonra oluşturdukları dizinsel 

örüntülerin betimlenebilmesi amacıyla Dönemsel Aşama  (Phasic Period) metodu 

kullanılmıştır. Dönemsel Aşama  karmaşık bilişsel karar süreçlerinin analizi için, 
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Poole ve Holmes (1995) tarafından geliştirilmi ş bir yöntemdir. Bu yöntem bir dönem 

aşamasının en az üç ardışık etkileşim edimi gerektirdiğini, üç ardışık edimden oluşan 

dönemlerin tutarlı bir grup etkinliğini göstermeye yetecek kadar uzun ve grup 

etkileşimindeki sıçramaları tanımlayacak kadar kısa olduğunu belirtmektedir. Đlk 

dönemsel aşama  ardışık üç (ya da daha fazla) edimle ortaya çıkar ve bir sonraki bir 

sonraki dönemsel aşama ’ya kadar devam eder (Jonassen ve Kwan, 2001). 

 

Şekil 6.3:Dönemsel aşama  metodu uygulaması 

Üç tasarım görevinin kavramsal ve detay tasarım evrelerinin Dönemsel Aşama  

analizleri yapılmıştır. Genel yoğunluk analizleri birlikte her tasarım evresi için 

dönemsel aşamaların oluşturduğu bilişsel süreç dizinleri ortaya çıkmıştır. Dönemsel 

aşamalar arası geçişler tasarım ekiplerinin bilişsel karar verme örüntülerini 

tanımlanmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde tasarım ekibinin tasarım görevlerinde 

uygulamış olduğu süreçlerin dönemsel aşama dizinlerinin analizi yapılmıştır. Aynı 

bölümlerde tasarım probleminin çözüm sürecindeki kararlarda dönemler arası 

geçişler ve örüntü grafikleri ortaya konulmuştur. 

6.3.2.1 Değişen tasarım görevi bilişsel edim örüntüleri 

Tasarım ekibi tasarımında deneyim sahibi oldukları ve pazarda benzeri olan bir 

ürünü tasarladıkları değişen tasarım süreci Dönemsel Aşama  analizinde (Çizelge 

6.9) ortaya çıkan en belirgin durum dönemsel aşamalar arasında yoğun geçişlerin 

oluşudur. Tasarım ekibi değişen tasarım süreci kavramsal evresinde ağırlıklı olarak 

problem odaklı bir tasarım yaklaşımı benimsemiştir. Değişen tasarım görevi detay 

tasarım evresi ise diğer görevlere göre en çok Dönemsel Aşamaya sahip bölüm 

olmuştur. Bu bölümde üretilen dönemsel aşamalar tasarım ekibinin yoğunluklu 

olarak problem odaklı tartışmalar üzerinden ilerlediğini göstermektedir. Çözüm 

odaklı bir bölümün dışında sürecin geneline problem odaklı yaklaşımlar hâkim 

olmuştur. Kavramsal tasarım evresinde sadece iki problem odaklı dönemsel aşama  

dışında tüm süreçte çözüm odaklı bilişsel davranışlar ortaya çıkmıştır. 
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Çizelge 6.9: Değişen tasarım görevi dönemsel aşama  analizi. 

Kavramsal tasarım evresi PA-PS-PA-SE-SA-SS-SS-PA-PE-PS-PS-PA-PS-PE-
PA-PS-PS-PS-SS-SS 

Detay tasarım evresi SE-SS-SE-SA-SS-SS-PA-SS-SE-SE-SE-SS-SS-SA-SS-
SS-SE-SE-PE-SS-SE-SE-SE 

PA: Problem odaklı analiz 
PS: Problem odaklı sentez 
PE: Problem odaklı değerlendirme 

SA: Çözüm odaklı analiz 
SS: Çözüm odaklı sentez 
SE: Çözüm odaklı değerlendirme 

Değişen tasarım görevinde tasarım ekibinin sergilemiş olduğu problem ya da çözüm 

odaklı aşamaları arasında kurallı bir ilişki ortaya çıkmamıştır (Çizelge 6.9). Ayrıca 

problem ya da çözüm odaklı dönemlerin içinde ya da birbirleri arasında da analiz, 

sentez ve değerlendirme aşamalarına bakıldığında tekrar eden dizinsel bir örüntüye 

rastlanmamıştır. Tasarım ekibinin en çok eğilim gösterdiği sentez içerikli bilişsel 

davranışlar olmuştur. Dönemsel aşama  yoğunlukları yanı sıra tasarım eyleminin ekip 

çalışması içerisinde nasıl geliştiğinin betimlenebilmesi için aşamalar arasındaki 

geçişler önem kazanmaktadır. 

 
Şekil 6.4: Değişen tasarım görevi kavramsal tasarım evresi bilişsel örüntüsü. 

Yukarıda ele alınan nedenlere bağlı olarak tasarım süreci bilişsel örüntüleri hem 

kavramsal hem de detay tasarım evrelerinde ayrı incelenmiştir (Şekil 6.4, Şekil 6.5). 

Değişen tasarım görevi kavramsal tasarım evresinde en çok tekrar edilen ‘problem 

odaklı değerlendirme’ (PE) aşaması olmuştur. Kavramsal tasarım evresinde tasarım 
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ekibi iki kere çözüm odaklı aşamalara geçerek arka arkaya bu aşamalar devam 

ettirmiş ve geri kalan tüm sürede problem odaklı aşamalarla geçirmiştir. Problem ve 

çözüm odaklı yaklaşımlar arasında çapraz geçişler oluşmamıştır.  

 
Şekil 6.5: Değişen Tasarım Görevi-Detay Tasarım Evresi bilişsel örüntüsü. 

Değişen tasarım görevi detay tasarım evresinde (Şekil 6.5) tasarım ekibinin 

sergilediği sadece iki problem odaklı dönemsel aşama  oluşmuştur. Her iki problem 

odaklı aşaması da çözüm odaklı değerlendirme (SE) aşaması takip etmiştir. Detay 

tasarım sürecinde en yoğun geçişler çözüm odaklı sentez (SS) ile çözüm odaklı 

değerlendirme (SE) dönemsel aşamaları arasında olmuştur. En çok oluşan çözüm 

odaklı değerlendirme aşamasını yine en çok kendisi takip etmiştir. Bu aşama 

kendinden sonra ise en çok çözüm odaklı sentez (SS) aşamaunun oluşmasına neden 

olmuştur. Çözüm odaklı ve problem odaklı aşamalar arasında sadece ikişer kere 

geçiş olmuştur. Değişen tasarım görevinde oluşan çözüm odaklı davranışların büyük 

çoğunlukla yine çözüm odaklı davranışlarla devam ettiği görülmektedir. 

6.3.2.2 Yenilikçi tasarım görevi bilişsel edim örüntüleri 

Yenilikçi tasarım görevinde oluşan toplam 36 dönemsel aşama  (Çizelge 6.10) diğer 

görevlere göre daha az sayıda olmakla birlikte uygulama aşama genel dağılımı 
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açısından dengeli bir tablo ortaya koymaktadır. Tasarım ekibinin yenilikçi tasarım 

problemi çözümünde senteze içerikli bilişsel davranışlar ağırlıklı olmuştur. Türetme 

ve geliştirme bilişsel edimlerini kapsayan sentez içerikli davranışlar tasarımcıların 

genellikle yeni fikir geliştirmeleri çabalarından oluşmuştur. Tasarım ekibi mangal 

tasarımında farklılaşmayı sağlamak için birçok ürün fikrini tartışmıştır Bu saptama 

aynı görevde üretilen fikir bileşeni ve fikir bileşeninde alınan karar sayısı oranı ile 

ortak sonuçları göstermektedir.  

Çizelge 6.10: Yenilikçi tasarım görevi dönemsel aşama  analizi. 

Kavramsal tasarım evresi SS-PA-PA-SS-PS-PS-PS-SS-SE-SS-PS-PS-SS-PA-PA-SE 
Detay tasarım evresi SS-SS-SS-SS-SS-SS-SE-SS-PA-PA-SS-SE-SA-PS-SS-SS-

SE-SA-SS-SS 
PA: Problem odaklı analiz 
PS: Problem odaklı sentez 
PE: Problem odaklı değerlendirme 

SA: Çözüm odaklı analiz 
SS: Çözüm odaklı sentez 
SE: Çözüm odaklı değerlendirme 

Yenilikçi tasarım görevinde ekip tarafından ağırlıklı olarak senteze dayalı tasarlama 

eylemleri sergilenmiştir.  

 
Şekil 6.6: Yenilikçi tasarım görevi kavramsal tasarım evresi bili şsel örüntüsü. 

Yenilikçi tasarım görevi kavramsal tasarım evresinde ekip benzer düzeylerde 

problem odaklı ile çözüm odaklı bilişsel edimler sergilemişlerdir (Şekil 6.6). Diğer 

tasarım süreçleri ile karşılaştırıldığında yenilikçi görev uygulamasında problem 
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odaklı tasarlama davranışları daha sık çözüm odaklı bilişsel davranışlarla kesintiye 

uğratılmıştır. Çözüm odaklı başlayan kavramsal tasarım süreci problem odaklı 

analizlerle devam etmiştir.  

 

 
 

Şekil 6.7: Yenilikçi tasarım görevi detay tasarım evresi bilişsel örüntüsü. 

Yenilikçi tasarım görevi detay tasarım evresinde (Şekil 6.7) çözüm odaklı sentez 

(SS) davranış aşaması en çok sergilenen tasarlama yaklaşımı olmuştur. Çözüm odaklı 

aşamaları yine büyük oranda çözüm odaklı aşama izlemiştir. Bu aşamayı ikinci en 

çok takip eden ise çözüm odaklı değerlendirme (SE) aşaması olmuştur. Çözüm 

odaklı sentez (SS) aşaması ise daha çok problem odaklı aşamalardan sonra 

oluşmuştur. Çözüm odaklı sentez aşaması detay tasarım sürecindeki tüm çözüm 

odaklı değerlendirme (SE) aşamalarının oluşmasına yol açmıştır. Çözüm odaklı 

değerlendirme aşamalarının tümünü ise çözüm odaklı aşamalar takip ederken 

bunlardan iki tanesi analiz içerikli çözüm yaklaşımı olmuştur. Detay tasarım 

evresinde çözüm odaklı değerlendirme (SS) aşaması ile problem odaklı analiz (PA) 

aşaması arasında bir döngü oluşmuştur. Aynı döngü kavramsal tasarım evresinde de 
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oluşmuştur. Tasarım sürecinin her iki evresinde de problem odaklı değerlendirme 

(PE) dönemsel aşaması oluşmamıştır. 

6.3.2.3 Özgün tasarım görevi bilişsel edim örüntüleri 

Tasarım ekibinin deneyim sahibi olmadığı tasarım probleminin ele alındığı özgün 

tasarım görevinde, diğer tasarım görevlerine kıyasla kavramsal tasarım evresinde 

daha az, detay tasarım evresinde ise daha fazla dönemsel aşama oluşmuştur (Çizelge 

6.11). Göreceli olarak sınırlı bir çözüm uzayına sahip özgün tasarım probleminin 

çözümünde problem odaklı aşamalarının çözüm odaklı aşamalara oranı çok düşük 

düzeyde olmuştur. Tüm süreçte oluşan 41 aşamasın 33 tanesi çözüm odaklı 

oluşmuştur. Geri kalan sekiz problem odaklı aşama ise her iki evreye eşit dağılmıştır. 

Çizelge 6.11: Özgün tasarım görevi dönemsel aşama  analizi. 

Kavramsal tasarım evresi PA-SS-SS-SS-PA-SS-PA-SE-SA-SA-SA-SE-SS-PA-SS 
Detay tasarım evresi SS-SS-SS-PA-SS-SS-SA-PS-SS-SS-SS-SS-SA-PA-SS-

SA-SE-SA-SE-PA-SE-SS-SS-SS-SS-SE 
PA: Problem odaklı analiz 
PS: Problem odaklı sentez 
PE: Problem odaklı değerlendirme 

SA: Çözüm odaklı analiz 
SS: Çözüm odaklı sentez 
SE: Çözüm odaklı değerlendirme 

Tasarım ekibi bir problem analiz aşaması ile başlamış olmasına rağmen, ardından 

çözüm odaklı bir sürece dönmüştür. Çözüme yönelik türetme ve geliştirme bilişsel 

edimlerine yoğunlaşan ekip daha çok tasarım görev tanımında tanımlanmış ürün 

özelliklerini çözümlemeye yönelmiştir. Tasarım ekibi daha az deneyim ve bilgi 

sahibi oldukları tasarım problemi için daha fazla çözüm ve alternatif karar bileşenleri 

üretmiştir. Bu sonuç aynı zamanda çözüm odaklı aşamalar olarak ortaya çıkmıştır. 

Özgün tasarım görevi dönemsel aşama  analizi sonucunda, arka arkaya oluşan uzun 

çözüm odaklı aşamalarının arasında problem odaklı aşamalar düzenli sayılabilecek 

şekilde oluşmasına rağmen, az sayıda oluşması dikkat çekmektedir. Problem odaklı 

aşamalarının hem düzenli hem de az sayıda oluşmasının nedenleri şöyle 

açıklanabilir: Düzenli oluşmasının nedeni tasarım ekibinin özgün tasarım problemini 

yapılandırmaya çaba harcamamasına rağmen, ürettikleri yoğun çözüm odaklı tasarım 

düşüncelerini problem bağlamında irdelemiş olmalarıdır. Az sayıda oluşmasının 

nedeni ise tasarım ekibinin tasarladıkları üründe tasarım iş tanımının dışına 

çıkmayarak sadece iş tanımındaki ölçüt ve gereksinimlere uygun ürün 

gerçekleştirmek tercih ettikleri için probleme yönelik aşamalar oluşmuştur. 
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Şekil 6.8: Özgün tasarım görevi kavramsal tasarım evresi bilişsel örüntüsü. 

Özgün tasarım görevi kavramsal tasarım evresi diğer uygulamalardaki kavramsal 

evrelerden farklı bir dönemsel aşama  sonucu ortaya çıkarmıştır (Şekil 6.8). Bu 

evrede tasarım ekibinin ürettiği 15 dönemsel aşamanın  sadece dört tanesi problem 

odaklı olmuştur. Ortaya çıkan dört dönemsel aşamanın  tümü analiz içeriklidir. Diğer 

görevlerin kavramsal evrelerinde problem odaklı aşamalar daha yoğun olmuştur. 

Genellikle kavramsal evrede tasarımcıların problem ile ilgili konuları ele almaları 

öngörülen tasarım süreçleri ile de uyumludur. Özgün tasarım görevinde ise bunun 

tam tersi ortaya çıkmıştır. Göze çarpan en önemli konulardan biri bu görevin ürün 

farklılaşmasına yönelik olmamasından dolayı tasarım ekibinin problemi çok az 

irdelemiş olmasıdır. Tasarım ekibi süreç genelinde de, kavramsal evrede de yeni ve 

farklı tasarım fikirlerine yol açacak problem analizleri yerine iş tanımındaki tasarım 

tanımına çözümler geliştirmek içi çaba harcamıştır. 

Kavramsal evrede oluşan dört problem odaklı analiz (PA) aşamasının üçünü çözüm 

odaklı sentez (SS) aşaması izlemiştir. Aynı şekilde çözüm odaklı sentez aşamasını da 

en fazla problem odaklı analiz izlemiştir. Kavramsal tasarım evresinde problem 

odaklı sentez (PS) ve değerlendirme (PE) aşamaları hiç oluşmamıştır. Çözüm odaklı 

analiz (SA) ile sentez (SS) aşamaları arasında karşılıklı bir döngüye rastlanmıştır. 
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Şekil 6.9: Özgün tasarım görevi detay tasarım evresi. 

Özgün tasarım görevi detay tasarım evresinde en fazla oluşan çözüm odaklı sentez 

(SS) aşaması olmuştur (Şekil 6.9). 14 çözüm odaklı sentez aşamasının 13 tanesi dört 

dizin grubu halinde ortaya çıkmıştır. Tasarımcılar detay tasarım evresinde birbirini 

takip eden, farklı düzeylerde alternatifler türetmişler ve geliştirmişlerdir. Buna bağlı 

olarak çözüm odaklı sentez (SS) aşaması büyük oranda kendisi ile devam etmiştir. 

Geri kalan durumlarda ise bu aşamayı yine çözüm odaklı aşamalar takip etmiştir. Söz 

konusu çözüm odaklı sentez aşamasının öncülleri ise kendisi olmasının yanı sıra 

problem odaklı aşamalar olmuştur. Bu sonuç diğer yönden değerlendirildiğinde 

oluşan tüm problem odaklı aşamaların çözüm odaklı aşamalarla devam ettiği 

görülmektedir. Özgün tasarım görevi detay tasarım evresinde çözüm odaklı sentez 

(SS) aşamalarının tekrarları arasındaki döngüler daha sık olmasına rağmen, problem 

odaklı aşamalar arasında geçişler oluşmamıştır. Tasarım ekibi problem odaklı 

aşamalardan çözüm odaklılara geçiş yapmakla beraber, problem odaklı aşamaların 

içlerinde geçiş oluşmamıştır. Tasarımcılar çözüm odaklı tasarlama yaklaşımlarını 

birbirlerinin ifadeleri üzerinden devam ettirmişlerdir. Özgün tasarım görevindeki 

tasarım sürecinin diğer görev tasarım süreçlerinden en önemli farkı çözüm odaklı 

olarak oluşmasıdır. 
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7. SONUÇLAR 

Bu tezin araştırma konusu, tasarım görev özelliklerinin ürün tasarımcılarının ekip 

içindeki problem çözme davranışlarına ve bilişsel süreçlerine olan etkisinin 

betimlenmesidir. Araştırmada tasarım sürecinde etkili bireysel ve çevresel şartlara 

bağlı değişkenler sabitlenerek, tasarım ekibinin uygulama sırasında gözlemlenmesine 

yönelik araştırma metodu geliştirilip tasarım ekibinin üç farklı tasarım görevinde 

yürüttükleri tasarım süreçleri araştırılmıştır. Tezin temel araştırma dinamiği, 

endüstride yoğunluklu olarak kullanılan ve ürün geliştirme sürecinde oluşturulan 

ürün tasarımı ekiplerindeki tasarımcıların karara yönelik düşünce yapılarının tasarım 

görevleri ile tasarımcıların ilişkileri üzerinden yapılandırılması olmuştur. 

Günümüz endüstrilerinde firmaların proje tabanlı çalışma modellerini giderek daha 

çok benimsemesiyle firma yapıları değişmekte ve firmalar iş veriminin artması için 

çalışma organizasyonlarını ekipler üzerinden oluşturmaktadırlar (Sundstrom ve diğ, 

1990). Firmalar proje tabanlı organizasyonel yapılara doğru ilerledikçe, ve 

dolayısıyla tasarım çalışmalarında ekipler ağırlık kazandıkça, öncelikle tasarım 

ekiplerinin bütün olarak ve tasarımcıların ekip içinde nasıl çalıştıklarının açıklanması 

gerekmektedir. 

7.1 Araştırma Özeti  

Tezde farklı özelliklerdeki tasarım görevlerinde tasarımcıların ekip olarak problem 

çözme davranışlarının nasıl oluştuğu betimlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Tasarım 

problem çözme davranışları tasarım kararlarının alınması ile ilerlemektedirler 

(Simon,1992). Bu nedenle ekibin tasarım problemlerini çözmeye yönelik bilişsel 

davranışları tasarım kararları üzerinden analiz edilmiştir. Tasarım ekiplerin uygulama 

süreçlerinin açıklanabilmesi ve betimlenebilmesi için, öncelikle karmaşık bilişsel 

davranışların analiz edilebileceği bir metodun planlanması araştırmanın temel ve 

önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Tasarımcıların tasarım kararlarını almak için 

düşünsel bir süreç geçirmelerinin yanı sıra, ekip olarak tasarım yaparlarken karar 

alabilmek için sosyolojik özellikleri olan bir grup çalışması da yürütürler. Tasarım 
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ekiplerinin bilişsel süreç analizlerinin yapılması çok yönlü ve karmaşık bir araştırma 

sürecini gerektirmektedir. Bu bağlamda tezin her aşamasında ayrıntılı bir araştırma 

yaklaşımı uygulanmıştır.  

Araştırma metodunda, elde edilecek sonuçların geçerliği ve güvenirliği açısından 

araştırma yaklaşımının, veri toplama ve veri analizi aşamalarında kullanılacak 

tekniklerin belirlenmesi kritik öneme sahip olmuştur. Bilişsel süreç odaklı araştırma 

yaklaşımında tutanak analizi temel metot olarak kullanılmıştır. Tasarımcıların 

düşüncelerine ait tüm verilerin elde edilebilmesi amacıyla tutanak analizi yöntemi ile 

beraber farklı veri toplama teknikleri de kullanılmıştır. Açık uçlu soru anketi, 

görüşme ve diğer kullanılan araştırma tekniklerinin en önemli amacı tutanak analizi 

ile gözlemlenen bilişsel davranışların daha kesin olarak açıklanabilmesidir. Tüm 

araştırma metodu tasarım sürecinin kritik aşamalarında tasarım birlikte yürüttükleri 

süreçte kritik karar anları ve bilişsel edim örüntüleri ekibi üyelerinin kendiliklerinden 

ifade etmedikleri tasarım kararlarına yönelik düşüncelerini saptamak amacıyla 

planlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında tasarımcıların belirlenebilmiştir. 

Araştırma yaklaşımının belirlenmesi 

Tezin araştırma sorularının cevaplandırılmasında en önemli adım kullanılacak 

yaklaşımın belirlenmesi konusunda olmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi tasarım 

ekiplerinin problem çözme süreçleri aldıkları tasarım kararlarının bilişsel yapıları 

üzerinden irdelenmiştir. Bu noktada, tasarım kararlarının özellikle de ekip içerisinde 

alınan tasarım kararlarının dinamik yapısı önemli bir araştırma sorusunu 

oluşturmaktadır. Bu nedenle ekip tasarım kararlarının genel karar kuramları ile 

anlatılması yerine, kişilerin dikkat gerektiren durumlarda nasıl karar verdiklerini ve 

bu durumlarda oluşan karmaşık bilişsel davranışlarını araştırmak amacıyla 

geliştirilen Doğal Karar Verme Kuramı kullanılmıştır. Söz konusu dikkat gerektiren 

durumlar zaman baskısı, belirsizlik, ekip ve organizasyonel şartlar, tanımlanmamış 

hedefler ve dinamik koşulların etkisi altındaki durumları ve benzerlerini 

içermektedir. Doğal Karar Verme, uzmanların doğal çalışma ortamlarında 

kullandıkları karar stratejileri olarak tanımlanmaktadır (Orasanu ve Connolly 1993). 

Doğal karar verme bir kuramsal yapıdan daha çok bir araştırma çerçevesini 

belirlemektedir. Çıkış amacı tasarım ekipleri olmamakla birlikte ‘dikkat gerektiren 

durumlar’ tasarım ekipleri ile uyuşmaktadır ve tasarım araştırmacıları da bu çerçeve 

içerisinde çalışmalar yapmaya başlamışlardır (NDM08 konferansı). Doğal karar 
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verme kuramı daha çok, kısa süreli görevlerde (örn.: uçak kontrol kulesi uçak 

indirme süreci) izlenen uzmanların nasıl karar aldıklarını incelenmektedir. Tasarım 

ekiplerinin çalışma süreci içerdiği göreceli uzun karar süreleri ve dışsal etkiler 

bakımından askeri ekipler, itfaiye ekiplerinin yürüttüğü görevlerden 

farklılaşmaktadır. Doğal karar verme kuramı dinamik ve karmaşık görev süreçlerinde 

karar davranışlarını betimlemeyi amaçlayan bir karar yaklaşımıdır. Buna karşın 

tasarım ekiplerinin çalışmalarının kötü-tanımlanmış hedeflerle, kesin olmayan 

bilginin kullanılmak zorunda olduğu dinamik bir sosyal süreç olmasından dolayı 

doğal karar verme kuramı tezin araştırma amaçları açısından uygun bulunmuştur.  

Đnsanlar fiziksel davranışları sergilerlerken diğer yandan bilişsel davranışlar da 

sergilemektedirler. Fiziksel davranışlar açıkça gözlemlenebilirken, fiziksel 

davranışlara yol açan bilişsel süreçler örtüktür. Özellikle ekiplerin davranışlarına 

bağlı çalışma veriminin artırılması için ekiplerin ortak aklının tanımlanması, ekip 

performansında etkili bilişsel becerilerin betimlenmesi, etkin kararların alınabilmesi 

için gereklerin belirlenmesi ve ekip içerisinde bulunan uzmanların belirlenmesi 

gerekmektedir (Klein, 2000). Bu araştırmada Klein’in öne sürdüğü nedenlere bağlı 

olarak tasarımcıların bilişsel davranışlarının analizinde kullanılacak araştırma 

metodunun oluşturulmasında ve kullanılan araştırma tekniklerinin belirlenmesinde 

EBGA (Ekip Bilişsel Görev Analizi) yaklaşımı kullanılmıştır. EBGA yaklaşımının 

genel hedefi karar süreçleri bağlamında ekip bilişsel sürecinin iyileştirilmesidir. 

Đyileştirme süreci iki aşamalıdır; Birinci aşamada bilişsel sürecin açıklanması, ikinci 

aşama ise analizlerden elde edilen sonuçlara göre planlamalar yapılması, çalışma 

metotlarının ve destek sistemlerinin geliştirilmesidir. Bu tez ile tasarım ekiplerinin 

veriminde iyileştirmelerin sağlanması için öncelikli olan karar süreçlerine yönelik 

teşhislerin ve tanıların yapılarak ileriki çalışmalar için genel düzeyde prensipler 

geliştirmeye yönelik bulguların ortaya çıkarılması amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 

özellikle tutanak analizi metodu ile birlikte kullanılan diğer araştırma tekniklerinin 

geliştirilmesinde EBGA’nın temel prensipleri dikkate alınmıştır. Tasarım 

uygulamaları sonunda yapılan grup görüşmelerinin haricinde, bireysel anket formları 

ve bireysel değerlendirme raporları ile yapılan sorgulamalar değerlendirilerek ekip 

içerisindeki bilişsel davranışların nedenleri görünür kılınmaya çalışılmıştır 
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Veri toplama 

Tasarım ekiplerinin gerçek pratik tasarım uygulamalarındaki davranışlarını daha 

fazla anlayabilmek için, doğal karar kuramı çerçevesinde bir araştırma yapılmıştır. 

Doğal karar kuramının benimsenmesi tasarım ekiplerinin bilişsel süreçlerinin 

araştırılmasında birbiri ile çatışma içinde olan iki durum ortaya çıkmaktadır: 

Bunlardan ilki pratikte oluşan uygulamalarının araştırılmasını öngören doğalcılık 

yaklaşımının prensipleri, diğeri ise sürekli müdahale ve farklı etkenlerin geçerli 

olduğu pratik uygulamalardan bilişsel süreçlere dair güvenilir verinin 

sağlanamayacağı görüşüdür. Bunun da ötesinde, bu tezin araştırma konusunda doğal 

ortamlarda gözlemlenmesinin bir önemli etkisi de genellikle iş ortamında çoklu 

görevlerin aynı anda yürütülmesidir. Dolayısıyla görev farklılıklarına bağlı yapılan 

bilişsel süreç analizleri için ilgili görevin şartlarının kesintisiz oluşturulması 

gerekmektedir. Bu açıdan, kontrollü ortam kurgusu içinde tasarım ekiplerinin 

dinamik çalışma sürecinin benzetimi tasarlanarak uygulamalar yaptırılmıştır. Tezin 

metodu doğal karar kuramı çerçevesinde tasarım ekiplerinin görev değişkenlerine 

bağlı bili şsel süreçlerinin betimlenmesine yönelik bir araştırma modeli önerisi olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Kontrollü ortamlarda yapılan uygulamalar tasarımcıları pratikteki uygulama 

şartlarından uzaklaştırsa da bilişsel süreçlere ait verinin toplanabilmesi için 

gereklidir. Tasarım ekibine kontrollü ortamda bireysel problem analiz aşaması, 

kavramsal tasarım evresi, yönetici görüşmesi, detay tasarım evresi ve sunum gibi 

aşamaları uygulatarak tasarım sürecinin dinamik yapısı araştırmaya aktarılmıştır. Bu 

sayede tasarım ekibinin bilişsel süreci derinlemesine analiz edilebilmiştir. Tutanak 

analizi yöntemi ile birlikte açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anket formları 

ve görev sonrası görüşmeler ayrıca tasarım ekibinin bilişsel davranışlarına ait 

nedenlerin de irdelenmesini sağlamıştır.  

Veri analizi  

Yukarıda belirtildiği gibi tutanak analizi metodu dışında diğer kullanılan araştırma 

teknikleri, süreç içerisindeki sözel ifadelerle tanımlanamayan tasarımcı 

düşüncelerinin analiz edilebilmesi için uygulanmıştır. Bu açıdan söz konusu 

araştırma metotları tutanak analizi metodunu destekleyici unsur olarak görev 

yapmışlardır. Araştırmanın temel çatısını oluşturan tutanak analizi metodunda sözel 
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ifadeler iki farklı kodlama sistemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kodlama 

sistemlerinden bir tanesi karar süreçlerinin bilişsel yapılarının betimlenmesinde 

temel olarak kullanılırken, diğer kodlama sistemi ile yapılan analizler karara dönük 

kodlamaların hatasız yapılması için dikkate alınmıştır.  

Temel kodlama sisteminin ‘karar bileşenleri’ ve ‘bilişsel edimleri’ olarak iki düzeyli 

olarak geliştirilmesi daha zengin bir kategori sistemi içerisinde daha keskin bir 

bilişsel karar kodlaması yapılmasını sağlamıştır. Kodlama sisteminin karar 

bileşenleri tasarım kararlarının yapısal analizini sağlarken, bilişsel edimler 

tasarımcıların kararlara yönelik eylemlerinin belirlenmesini sağlamıştır. Bu 

bağlamda araştırmanın bu konudaki diğer araştırmalardan temel farkı çok detaylı 

verilerden daha sadeleştirilmi ş sonuçlara gidilmesidir. Üç farklı görevdeki tasarım 

süreçlerinden elde edilen bilişsel verilerin daha az karmaşık olması için soyut 

kodlama kategorilerinin kullanılması yerine kapsamlı kategori sistemi ile elde edilen 

detaylı sonuçlar sadeleştirilmi ştir.  

7.2 Araştırmanın Değerlendirilmesi 

Tezde tasarım ekiplerinin karmaşık problem çözme davranışlarının açıklanmasına 

yönelik sonuçlar ortaya konulmuşsa da araştırmada oluşan bazı kısıtlamalar bu 

çalışmada ve ileriki çalışmalarda göz önünde bulundurulmalıdır.  

Tezdeki araştırmalar kontrollü ortamlarda profesyonel tasarımcılardan oluşan 

profesyonel bir ekip üzerinde gerçekleştirmiştir. Kontrollü ortamlarda gözlemlenen 

tasarım ekibinin davranışları ile genel tasarım süreci hakkında bilgi sahibi 

olunabilirken, bir firma ya da sektöre özelleşmiş sonuçların elde edilebilmesi için 

yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tezin bulguları tasarım kuramları, 

tasarım eğitimi ve tasarım pratiğine yönelik genel bazı prensipleri ortaya 

koymaktadır. Firmaların ve sektörlerin kendine özgü durumu bu tezin ulaştığı genel 

düzeydeki sonuçların geçerlilikleri dışındadır. Diğer yandan tezde kullanılan 

araştırma yaklaşımı ile belirli bir amaca dönük olarak geliştirilecek kurgularla ekip 

uygulamalarının gözlenmesi geçerli sonuçlar verecektir.  

Tutanak analizi metodu tasarım ekiplerinin bilişsel karar süreçlerini betimlemek için 

uygun araştırma metodu olmakla birlikte, uzun veri toplama ve veri analizi sürelerine 

ihtiyaç duyan yüksek yoğunlukta detaylı ve karmaşık veri süzerinde çalışılması 
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gerekmektedir. Bu nedenle bu metotla yapılan araştırmalar çok sayıda örneklemin 

üzerinde çalışılmasına izin vermemektedir. Araştırmalarda örneklem sayılarının 

fazlalaştırılması için araştırma sürecinde özellikle veri analizini hızlandıracak destek 

yazılımlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada kullanılan Mangold 

Interact yazılımı doğrudan tasarım ekiplerini hedeflemekle birlikte davranışa yönelik 

gözlem araştırmalarının analiz aşamasını kolaylaştırmıştır.  

Tasarım ekiplerinde bir diğer sınırlandırma ise sözel ifadeler dışındaki ifadelerin 

değerlendirilmesi konusundadır. Tasarımcılar bireysel tasarım süreçlerinden farklı 

olarak tasarım ekipleri içinde birbirleri ile düşüncelerini paylaşmak zorunda 

olduklarından sürekli sözel ifadeler üretirler, buna rağmen, bazı tasarım kararları ve 

bilişsel davranışlar çizimler ya da mimikler üzerinden oluşabilmektedir. Çizime ya 

da sözel olmayan mimiklere bağlı ifadelerin tasarım kararları yönünden 

değerlendirilmesi sözel ifadeler bağlamında olmaktadır. Oluşma süreci örtük kalan, 

özellikle minör kararlar bilişsel süreç analizlerine sadece sözel ifadelere ilişkin 

oldukları düzeylerde katılmaktadır. 

48 kategoriden oluşan karar bileşenleri bilişsel edimleri kodlama sistemi 

araştırmanın temel sonuçlarını vermiştir. Araştırmada kodlayıcılar (Bölüm 4.5.1.3) 

her tasarım uygulamasında oluşan çok sayıdaki ifadenin her birini 48 kategori ile 

değerlendirmek durumunda olmuştur. Bununla birlikte üç tasarım uygulaması 

sonunda karar kodlama sisteminde yer alan bazı kategorilerin tasarım sürecinde hiç 

oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle ileriki çalışmalarda karar bileşenleri bilişsel 

edimleri kodlama sisteminin revize edilerek sadeleştirilmesi kodlayıcının her 

kodlama anında değerlendirmesi gereken kategori sayısını azaltacaktır.  

Kodlamayı zorlaştıran bir önemli konu da tasarım ekiplerinin yürüttüğü tasarım 

süreçlerinde yüksek oranda oluşan konular arasında sıçramalar olmasıdır. Söz 

konusu sıçramalar aynı zamanda karar süreçlerinin takibini de zorlaştırmaktadır. 

Tasarımcıların birbirini takip eden her ifadesi aynı bağlama ait bilişsel edim 

olmayabilmektedir. Bu nedenle, karar kodlama sisteminin dışında kullanılmış olan 

tasarım içeriğine ait ikinci kodlama sisteminin önemi belirginleşmektedir. Tasarım 

içeriği kodlama sistemi ile tasarımcıların sözel ifadelerinin tasarım bağlamlarının 

belirlenmesine rağmen, bu aşamada daha açık bir tanımlamanın önemli olduğu 

görülmüştür. Tasarım içeriğinin yanı sıra karar konularının da ayrıştırılması kararlara 
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ait bilişsel süreç analizlerinde daha yüksek kesinlik düzeyinin sağlanmasını 

destekleyecektir.  

Tasarım ekiplerinde karar süreçlerine ait bilişsel örüntülerin betimlenmesi için, hem 

karar bileşenleri ve bilişsel edimlerin yoğunluk analizleri yapılmış, hem de bilişsel 

edimlerin dizinsel örüntü analizleri yapılmıştır. Diğer yandan yoğunluğa bağlı örüntü 

analizleri tüm karar bileşenleri ve bilişsel edimler üzerinden yapılırken, dizinsel 

açıdan elde edilen bilişsel örüntü analizleri sonuçlarının daha sade ve 

karşılaştırılabilir olması 48 kategorilik karar bileşenlerinin ve bilişsel edimlerin altı 

kategoriye düşürülmesi mümkün olmuştur. Bu sonuç bilişsel süreçlerin problem 

odaklı ya da çözüm odaklı olmalarına bağlı önemli sonuçlar verirken, tasarım karar 

bilişsel süreçlerinin görülebilmesini bir oranda zorlaştırmıştır. Öte yandan 48 

kategori arasında olan geçişlere ait dizinsel örüntüler ile anlamlı sonuçlara 

ulaşılmasının zor olmasından dolayı karar kodlama sisteminin birinci düzeyini 

oluşturan sekiz karar bileşenine bağlı dizinsel örüntü analizleri yapılabilmiştir.  

7.3 Araştırma Bulgularının Kar şılaştırılması 

Tezde tasarımcıların ekip olarak farklı tasarım görevlerinde aldıkları tasarım 

kararlarında ortaya koydukları bilişsel süreçlerin örüntüleri analiz edilmiştir. Bili şsel 

örüntüler problem çözme/düşünme çerçevesinde oluşan tasarlama eylemlerinin 

işlemsel betimlemelerini vermektedir (Gardner ve diğ., 1998). Tasarım ekibi farklı 

tasarım görevlerindeki problem çözme uygulamalarında farklı bilişsel karar süreçleri 

ortaya koymuştur. Tasarım görevleri seçilirken görevin içerdiği tasarım problemine 

ait çözüm uzayının genişliği, tasarımcıların tasarım probleminin çözüm 

prensiplerinde önceden deneyim sahibi olma durumları, problem hakkında sahip 

oldukları kullanılabilir bilgi düzeyi ve ürünün benzerlerinin var olup olmadığı, 

dolayısıyla ne derece yeni ürün olduğu konuları göz önünde bulundurulmuştur. 

Aşağıda (Şekil 7.1)  tasarım problemleri özelliklerinin görevlere göre aldığı durum 

verilmektedir. 

 
Şekil 7.1: Tasarım problemlerinin özelliklerinin görevlere göre değişimi. 
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Uygulaması yaptırılan tasarım görevleri ekip üyelerinin tasarım deneyimleri ve 

tasarım bilgileri bağlamında daha yakın oldukları görevlerden daha uzak oldukları 

görevlere doğru planlanmıştır. Bu görevler aynı zamanda tasarım ekibinin pratik iş 

uygulamalarında en çok karşılaştıkları tasarım görevleriyle benzeşmektedir ve onlar 

için rutin olan ve rutin olmayan tasarım görevleri durumundadır. Önceki bölümlerde 

tüm görevler için detaylı olarak ortaya konan sonuçlardan elde edilen bazı genel 

bulgular karşılaştırılmaktadır.  

Öncelikle yukarıda sözü edilen tasarım görevlerindeki farklılaşma parametrelerinin, 

tasarımcıların, almış oldukları tasarım kararları ve ekiplerinin yeterliliği hakkındaki 

fikirlerini ne yönde etkilediği sorgulanmıştır (Şekil 7.2). Bu sorgulama ile tasarım 

ekibinin görevleri ile karar süreci ortak karar verme durumları ve karar kaliteleri 

etkileşimi belirlenmeye çalışılmıştır. Tezde tasarım ekiplerinin uygulamasını yaptığı 

çalışmalarında değişen tasarım görevinden özgün tasarım görevine doğru problem 

uzayının göreceli olarak genişlemesiyle tasarımcıların alınan kararlardan tatmin olma 

düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte şaşırtıcı bir sonuç olarak, ekip 

üyelerinin tasarım probleminde deneyim düzeyi arttıkça kararlara yönelik 

memnuniyetleri azalmıştır.  

 
Şekil 7.2: Tasarım ekibinin görevlere göre süreç değerlendirme sonuçları. 

Tasarım ekibinin beklenenden farklı olarak göreve olan aşinalıkları azaldıkça, 

geçirmiş oldukları tasarım sürecinden ve tasarım kararlarının kalitesinden daha fazla 

memnun oldukları görülmüştür. Sadece ekibin yeterliği konusunda yapılan 

değerlendirmeden farklı bir sonuç ortaya çıkmıştır. Tasarımcılar tüm görevlerde 
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ekiplerine güvenmekle birlikte, sadece özgün tasarım görevini yenilikçi tasarım 

görevinden ekip yeterliliğini daha düşük olarak değerlendirmişlerdir. Diğer kararlara 

yönelik tüm konularda ekibin daha az deneyimli olduklarında daha verimli bir süreç 

ortaya koyduklarını düşündükleri görülmektedir.  

Tasarım ekiplerinin tasarım süreçlerinin iki farklı yönü vardır. Yapılan iş bir yandan 

yerine getirilmesi gereken bir görev iken, diğer yandan yönetilmesi gereken bir 

organizasyonel süreçtir. Tasarımda ekip çalışmaları için bu iki durum da göz önünde 

bulundurulmalıdır, zira ekiplerin tasarım sürecinde bu iki durum iç içe geçmektedir. 

Bu nedenle, tasarım ekiplerinin görev yapma süreçleri planlanması gereken bir 

süreçtir. Ekiplerin tasarım uygulamalarının önceden planlanabilmesi ve 

desteklenebilmesi için öncelikle ekibin bilişsel süreçlerinin oluşturduğu örüntüler 

betimlenmelidir. Bilişsel örüntü belirli bir bağlamda tekrar eden bir problem için 

yapılandırılmış çözümün anlatımı olarak tanımlanmaktadır (Gardner ve diğerleri, 

1988). Bu tanım daha çok yazılım alanında kullanılmakla beraber, tasarım 

ekiplerinin problem çözme süreçlerinde tekrar eden bilişsel örüntüler ve örüntülerin 

bağlı olduğu parametreler belirlenebildiği zaman ekip çalışmasının veriminin 

artırılması sağlanabilir ve olası kayıplar engellenebilir. Bu gereklilik, problem çözme 

sürecinin çok kolaylıkla bozulmaya uğrayabildiği tasarım ekiplerinde daha da 

önemlidir.  

Araştırma sonuçları tasarım ekiplerinin karar süreçlerinde yoğunluğa bağlı bili şsel 

örüntülerde benzerlikler olmasına rağmen, herhangi bir düzeyde bilişsel davranışların 

tekrar eden dizinsel örüntü oluşturmadığını göstermiştir. Buna karşın tasarım ekibi 

farklı görevlerde farklı bilişsel davranışlar ortaya koymuştur. Bu bölümde dönemsel 

aşamalara bağlı genel bilişsel süreç örüntü sonuçları birbirleri ile 

karşılaştırılmaktadır. 

Bu araştırmadaki tüm tasarım uygulamalarında yürütülen tüm tasarım süreçleri 

dikkate alındığında tasarım ekibi problemlerin çözüm uzayı genişledikçe, ‘çözüm 

odaklı’ tasarım yapma eğilimi göstermiştir. Diğer bir deyişle tasarımcılar tasarım 

probleminin çözüm uzayı ne kadar genişse o derecede çözümlere odaklanarak 

tasarıma ulaşmaya çalışmışlardır. Ekip, çözüm alternatiflerinin potansiyel çokluğu 

durumunda, daha çok zamanı çözümler üzerinde harcamıştır ve tasarım problemini 

yapılandırmayı daha az tercih ederek çözüm uzayını küçültmemiştir. Bu durum 
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tasarımcıların problemi yapılandırmadan ürettikleri ilk tatmin edici çözümü ya da 

alternatif fikrini kabul ettiklerini ortaya koymuştur. 

Uygulamalardaki kavramsal tasarım evreleri karşılaştırıldığında (Şekil 7.3) yenilikçi 

tasarım görevinde tasarım ekiplerinin beklenen bilişsel davranışların, ya da ‘olması 

gerektiği düşünülen’ problem çözme sürecine en yakın sürecin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Tasarım ekibi bu görevin kavramsal evresinde problem odaklı 

davranışların ardından çözümlere yönelik bilişsel edimlerle ele aldıkları çözümleri 

yeniden probleme yönelik analizlere geçerek tasarım sürecine devam etmiştir. Bu 

bağlamda tasarım ekibinin yenilikçi tasarım görevinde daha yoğunluklu olarak 

çözüm odaklı yaklaşım göstermekle birlikte problem analizlerini somutlaştırmak için 

ara ara çözümler üzerinden hareket ettiği görülmüştür. Yenilikçi tasarım görevinde 

ortaya çıkan ekip bilişsel sürecine karşıt olarak özgün tasarım görevinde, aynı 

zamanda pazarda benzeri olmayan bir ürün tasarımı yapılmasına rağmen tasarım 

ekibi problem analizine hiç yoğunlaşmadan doğrudan çözüme odaklı bilişsel edimler 

sergilemiştir. Tasarım ekibi ilk defa karşılaştığı problemi analiz etmek yerine iş 

tanımında belirtilen ürün özelliklerini sağlamak amacıyla tasarım sürecinin en 

başından itibaren çözümler üretmeyi seçmiştir. Bu görevde tasarım ekibi sadece 

problem odaklı analiz aşamaları kullanılmıştır ve tüm problem odaklı analiz aşamalar 

çözüm odaklı sentez aşamalarından sonra gelmiştir. Bu durum tasarım ekibinin 

çözümler ürettikten sonra bu çözümleri problem iş tanımı üzerinden test ettiklerini 

göstermiştir. Önce çözümlerin üretilmesine dayana bu yaklaşım tasarım ekibinin 

özgün tasarım problemini çözebilmek için uyguladıkları strateji olarak da görülebilir. 

Diğer yandan tüm görevler arasında, tasarım ekibi için rutin sayılabilecek görev olan 

değişen tasarım görevinin kavramsal evresinde, ekip üyelerinin problem üzerindeki 

deneyimlerinden dolayı en azından diğer görevlerdekilere oranla daha az olması 

beklenen, problem odaklı aşamalar yoğun şekilde oluşmuştur ve kendi içlerinde sık 

geçişler görülmektedir. Bu geçişler arasında problem odaklı analiz ile problem odaklı 

sentez aşamalarının birbirlerini izledikleri saptanmakla beraber, tam olarak dizinsel 

bir örüntüden bahsedilmesi zordur.  

Tüm kavramsal evrelerdeki dönemsel aşamalara bakıldığında problem odaklı 

analizden ‘çözüm odaklı sentez’ ve ‘çözüm odaklı değerlendirme’ aşamalarına geçiş 

olması dikkat çekmektedir. Aynı şekilde her üç kavramsal evrede ‘çözüm odaklı 

sentez’ aşamalarından ‘problem odaklı analiz’ aşamalarına her zaman geçişlerin 
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olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçların ışığında tasarım ekiplerinin tasarım yapma 

nosyonlarının yenilikçi tasarım problemlerine yönelik olduğu söylenebilir. Özellikle 

kavramsal tasarım evresinde, tasarımcıların sahip oldukları deneyim ve bilginin 

problem çözüm stratejileri konusunda belirleyici olmadığı görülmüştür. Tasarım 

ekibi benzeri olmayan ürünlerin tasarımı için doğrudan çözüm üretme eğiliminde 

iken rutin bir görevde yeniden problem analizi için çalışmıştır. Özgün tasarım 

görevinde ürünün benzersiz olmasından dolayı yenilik elde etmenin kolay olması 

tasarımcıların ürettikleri çözümleri sorgulamamalarına neden olmuştur.  
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Şekil 7.3: Tasarım görevleri kavramsal tasarım evresi bilişsel örüntüleri. 
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Şekil 7.4: Tasarım görevleri detay tasarım evresi bilişsel örüntüleri.
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Tasarımcıların yenilikçi tasarım görevi kavramsal evrelerinde daha dengeli bir süreç 

ortaya koymaları ve dolayısıyla yenilikçi göreve daha yatkın olmalarının nedenleri 

aynı zamanda genel ürün tasarım eğitimi ile de ilişkilendirilebilir. Ürün tasarımı 

eğitiminde yapılan tasarım çalışmalarının yaratıcılık ve yenilik odaklı olması 

tasarımcıların benzer tasarım problemleri ile baş etmek için yeni davranışlar 

geliştirmeleri ile sonuçlanabilmektedir. 

Yenilikçi tasarım görevinin göreceli ‘daha dengeli’ bilişsel yapısı detay tasarım 

evresinde de devam etmiştir. Tasarım ekibi yenilikçi görevin detay tasarım evresini 

büyük oranda çözüm odaklı dönemsel aşamalarla geçirmiş ve ürettikleri çözümlerden 

problem odaklı geçişlerle çözümlerini problemin yapısı içinde değerlendirmişlerdir. 

Aynı zamanda tasarım ekibi problem odaklı aşamalardan doğrudan çözüm odaklı 

sentez aşamalarına devam etmiş ve hemen çözümler üretmiştir. Bu anlamda tasarım 

ekiptekilerin tasarım problemi konusunda bir belirsizlik yaşamadığı ve probleme 

yönelik düşüncelerinden hemen sonra çözüm üretmeye yöneldikleri görülmüştür. Her 

üç tasarım görevinde detay tasarım evresinde de en çok ortaya çıkan aşama çözüm 

odaklı sentez olmuştur ve yine her görevde bu aşamayı yine en çok kendisi takip 

etmiştir. Tasarım ekibi içerisinde çözüm üretimlerinin birbirini tetiklediği 

görülmektedir ve tasarım ekibinin tasarım problemine aşina olma düzeyi azaldıkça, 

çözüm odaklı sentez tekrarlarının daha uzun dizinler oluşturduğu görülmüştür. 

Tasarım görevlerine olan aşinalıkları arttıkça çözüm üretimlerini çözüm 

değerlendirmeleri ve karar süreçleri izlemiştir. 

Her üç tasarım görevinin dönemsel aşama analizlerinden çıkartılabilecek sonuçların 

bazıları şöyledir: 

• Tasarımcılar ekip içerisinde tasarım görevinin tanınlanmışlık düzeyi 

azaldıkça daha yoğun oranda çözüm odaklı olmaktadır.  

• Çözüm uzayı genişledikçe problem analizleri azalmaktadır. Tasarımcılar dar 

çözüm uzaylarında daha az çözümle uğraşmaktadırlar. 

• Tasarım ekibi çözüm prensiplerinde deneyimli olduğu problemlerde 

beklenenden farklı olarak problemi analiz etmek için çaba harcamıştır. 

• Ekip içindeki tasarımcıların  problemin çözümü konusunda deneyimleri 

azaldıkça aşamalar arası geçişler daha çok oluşmuştur. 
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• Tasarım ekibi daha çok bilgi sahibi oldukları tasarım görevlerinde daha fazla 

bilgi paylaşımı ve bilgiye dair bilişsel edim sergilemiştir. 

• Tasarım ekibinin daha az bilgi sahibi olduğu tasarım görevlerinde problem 

analizleri yapmadıkları ya da yapamadıkları görülmüştür. 

• Tasarım görevlerindeki tasarlanan ürünlerin yenilikçi olma düzeyi arttıkça 

problem odaklı aşamaların yoğunlukları azalmasına rağmen, çözüm odaklı 

aşamalarda problem odaklı aşamalara geçişler çoğalmıştır.  

Bu tezde amaçlanan, tasarım ekiplerinin görevlere göre ortaya koydukları bilişsel 

süreçlerin yapıları ve bu yapıların oluşturduğu örüntülerin betimlenmesi olmuştur. 

Farklı düzeylerde karar bileşenleri ve bilişsel edimlerinin yoğunluk analizleri 

yapılmıştır. Ardından, tasarım süreçlerini oluşturan tasarım kararlarının bilişsel 

edimlerinin dizinsel örüntülerini betimlemek için aşama analizleri yapılmıştır. Bu 

çalışmanın ortaya koyduğu bilişsel süreç betimlemeleri, tasarım ekiplerinin problem 

çözme davranışlarının disiplin farklılıklarından önce tasarım görevlerinin 

farklılıklarında da değişebildiğini göstermiştir. Ortaya çıkan tasarım ekipleri bilişsel 

davranışlarının beklenenden farklı olduğu da görülmektedir. Buna rağmen tasarım 

ekiplerinin bilişsel süreçleri üzerine daha birçok farklı açıdan araştırma yapılması 

gerekmektedir. 

7.4 Gelecek Araştırmalar 

Bu tezde yapılan araştırmalar tasarım eğitimi, tasarım metodolojisi, tasarım bilişi 

alanlarında kuramsal prensiplerin belirlenmesinde kullanılabilir olmasının yanı sıra 

tasarım ekipleri için işbirliği, uzaktan çalışma, iletişim, bilgi paylaşma gibi alanlar 

için de önemli sonuçlar içermektedir. Bu araştırma tasarımcıların ekip çalışması 

içinde her zaman öne çıkan deneyim, bilgi ve yenilik gibi özelliklere beklenen 

tepkileri vermediklerini göstermiştir. Tasarımcıların ekip içerisinde karakteristik 

davranışlarının belirlenmesi onların tasarım becerilerini geliştirecek ve süreç 

verimini artıracak araçların geliştirilmesini sağlayacaktır. 

Tezin sonuçları tasarım düşünüşü ve ayrıca tasarım eğitimi açısından yeni 

yaklaşımlara zemin oluşturmaya katkı sağlayacaktır.  Tezde ortaya konan tasarım 

görevlerine bağlı ortaya konan ekip bilişsel süreç örüntüleri henüz varsayımsal 

düzeydedir. Gelecekteki araştırmalarda örneklem sayısının artırılması, farklı tasarım 
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ekiplerinin de benzer görev farklılıklarında yürüttükleri süreçlerin karşılaştırılması 

gerekmektedir. Araştırma sonuçları bu açıdan ileriki çalışmalar için bir model 

oluşturmakta ve araştırmacıların  tasarım ekiplerine ait bilişsel süreçleri araştırırken 

dikkate alması gereken konuları belirlemektedir. Tasarım ekiplerinin bilişsel karar 

süreçleri ve bu süreçlerde ortaya koydukları problem çözme davranış örüntüleri ile 

tasarım bilişi alanı arasındaki ilişki güçlendirilebilir. Farklı ekiplerin araştırılması 

öncelikli çalışma konularından biri olabilir. Bireysel tasarım süreci ile ekip 

çalışmasının karşılaştırılması, günümüzde giderek önem kazanan farklı yerlerde 

bulunan tasarımcıların uzaktan işbirliği sürecinde problem çözme davranışlarının 

betimlenmesi, tasarım ekipleri içinde öğrenme süreçleri ile karar süreçlerinin 

ili şkisinin tanımlanması gibi alanlarda yapılacak çalışmalar tasarım araştırmaları 

yönünden önem taşıyacaktır. Fiziksel, hatta coğrafi olarak birbirinden ayrılmış 

tasarım ekibi üyelerinin çalışma süreçlerini bu tezdeki kontrollü ortam 

araştırmalarından elde edilen genel prensipler de göz önünde bulundurularak 

endüstriyel şartlar içinde araştırmak gelecek için önemli araştırma alanları olacaktır.  

Tasarımcıların nasıl tasarladıkları, deneyim, bilgi, yenilikçilik gibi tasarım 

uygulamalarında etken olan faktörlerin tasarım sürecine etkilerinin tetiklediği bili şsel 

davranış farklılıklarının betimlenmesi yararlıdır. Bu konu ilerleyen aşamalarda bir 

tasarım ekibinin göreve göre yapılandırılması, tasarım sürecinin aşamalara bölünmesi 

bağlamında araştırmalara yönelebilir. Tasarım ekibi üyelerinin tutumlarını 

tanımlayan rollerin hem bireysel, hem de ekip içi değerlendirmelerde tutarlı oldukları 

görülmüştür. Ekip içi rollerin ekip üyelerinin sadece bireysel özelliklerine göre değil 

aynı zamanda tasarım görevlerine göre de değişiklik gösterdiği görülmüştür. Bu 

sonuç ekipte yer alan tasarımcıların tasarım görevlerine göre seçilmesini de anlamlı 

kılmaktadır. Aynı zamanda tasarım süreci adımlarının göreve göre planlanması 

araştırılmalıdır. Tasarımcıların problem çözme davranışlarının betimlenmesi, 

sınıflandırılması ve tasarım süreçlerinde yeniden kullanılmak üzere düzenlenmesi 

zorluklar içermesine rağmen, ileride yapılacak araştırmalarla ekip tasarımı eyleminin 

çözümlemeye ait tekrar edilebilir bilişsel süreçlerin tanımlanması daha etkin tasarım 

kararlarının alınması için yararlı olacaktır. 

Tasarım ekiplerinin bilişsel süreçleri tasarımcıların bireysel bilişsel süreçlerinin 

toplamı olmamaktadır. Tezin giriş bölümünde belirtildiği gibi, tasarımcılardan oluşan 

ekipler özellikle üretimden önceki ürün fikrinin oluşturulması ve genel tasarımın 
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geliştirilmesi evresinde görev yapmaktadır. Tasarımcılar bazı durumlarda tasarım 

sürecinin ilerleyen aşamalarında farklı yapıdaki uzman grupları ile bir arada tasarımı 

geliştirmeye devam etmektedirler. Başlangıç aşamasındaki süreç tasarımcılar 

tarafından kişisel planlamalarla ilerlemektedir. Tez kavramsal evredeki aşamalarda 

oluşan ekip uygulamalarına odaklanmıştır ve sonuç ürün üzerinde çok önemli 

tasarım kararlarının alındığı bu aşamaların da yapılandırılabileceğini öngörmektedir. 

Tasarımcıların kendi aralarında iş bölümleri tasarım görevlerinin özelliklerine, 

görevlere göre ekip problem çözme becerilerin dikkate alınarak yapılması 

araştırılmalıdır. Bu nedenle ileriki çalışmalarda, bu tezden elde edilen ekip bilişsel 

karar süreçleri ile kavramsal tasarım evresinde iş bölümü, süreç planlaması, tasarım 

probleminin yapılandırılması yönünde araştırmalar yapılabilir. 

Tasarım ekiplerinin karar süreçlerinin bilişsel analizleri aynı zamanda ekip içerisinde 

ortak anlayışın oluşması hakkında birçok konuyu ortaya çıkarmaktadır. Son dönemde 

tasarım alanında ‘ortak anlayış’ (shared understanding) konusunda yapılan çalışmalar 

olmakla birlikte karar süreçlerinin ortak anlayışa etkisi ya da ortak anlayışın kararlara 

olan etkisi ve benzeri soruları cevaplandırmak tasarım karar süreçlerinin tasarım 

ekiplerinin verimi üzerinde açılımlar getirecektir. 

Sonuç olarak, bu tezde yapılan deneysel araştırmalar tasarım ekiplerinin tasarım 

görevlerine göre oluşan bilişsel süreçler perspektifinde yapılacak araştırmalar için bir 

zemin oluşturmaktadır. Bu araştırmalar tasarım ekiplerinin nasıl tasarladıkları ve 

nasıl daha iyi tasarım yapacakları konuları üzerinde yapılacak araştırmalar üzerinde 

etkili olacaktır. 
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EK 1: Değişen Tasarım Görevi Đş Tanımı 

Tasarım Görevi 

Genel kulanım için 1.5 litre kapasiteli elektrikli su ısıtıcısı tasarlanması   

Giri ş 

Üretim tesisleri Đzmit’te bulunan Nergis LTD. ŞTĐ. mutfak eşyaları üreten bir firmadır. 
1970‘lerin başında kurulan firma 2. jenerasyon tarafından yönetilen bir aile firmasıdır. Firma 
ürünlerinde genellikle metal ve plastik üretim yöntemlerini kullanarak üretim yapmaktadır. 
Elektrikli ürünler üzerine yoğulaşmış olan firma kendi markasına sahip olmayıp diğer firmalara 
fason üretim yapmaktadır. Nergis firması üretim kabiliyeti ağırlıklı olarak metal üretimine 
dayanmaktadır. Metal üretimi üzerine uzmanlaşmış firma, üretim kabiliyetlerini firma bünyesine 
plastik üretimi de katarak geliştirmiştir. Yanısıra plastik enjeksiyon ve plastik ektrüzyon üretimi 
de yapılabilmektedirler. Kendine ait bir kalıphanesi olan firma, karmaşık olmayan parçaların 
kalıplarını kendi bünyesinde yapabilmektedir. Gerekli durumlarda sanayideki kalıphanelerde 
kalıp yaptırmaktadır. Firma ayrıca rezistans üretme kabiliyetine de sahiptir.  

Yurtiçi ve yurtdışı pazarları için ürettikleri ürünlerle önemli bir deneyime sahip olan firma 
’Nemrut Elektrikli Ev Aletleri’  markası ile mutfak eşyası pazarına girmek istemektedirler. 
Firma uzun dönemde tüm elektrikli mutfak eşyalarını üretmeyi hedeflemektedirler. Firma genel 
amaçlı bir su ısıtıcısı üretmeyi planlamaktadırlar. 

Tasarım Đş Tanımı 

Nergis firması tasarımcılara Türkiye pazarını hedefleyen bir su ıstıcısı tasarımı işi vermektedir.  

Su ısıtıcı pazarında farklı firmalar farklı modellerde bir çok su ısıtıcısı ile pazarda 
yeralmakatdırlar. Nergis firması, Tefal, Philips, Fakir, Arzum gibi pazarda bilinen ve hakim 
markalara rakip olacak, fiyat ve teknolojik seviyesi benzer olan biri ürün tasarlatarak, ‘Su 
ısıtıcısı’ pazarına girmeyi hedeflemektedir. Firma söz konusu firmanın aynı pazar dilimindeki 
ürünleri ile rekabet edebilmesini, firma markasının yayılmasında bir öge olmasını ve diğerleri 
arasında dikkat çeken bir ürün olmasını istemektedir. Bu ürün, firmanın üreteceği farklı su 
ısıtıcıları arasındaki ilk olacak ve genel kullanıma yönelik olacaktır. 

 

Ürünün temel özellikleri; 

• 1.5 lt. Kapasite seçeneği  

• El yakmayan dış yüzey, Su seviye göstergesi  

• 360 derece dönebilen kablosuz kullanım  

• Otomatik kapanma, Pratik kapak  

• Kireç tutmayan paslanmaz, çelik kaplama gizli resiztans  

• Susuz çalışmama emniyeti  

• Işıklı açma-kapama düğmesi 



200 
 

EK 2: Yenilikçi Tasarım Görevi Đş Tanımı 

Tasarım Görevi 

Türkiye pazarı için, dış mekan sayfiye bölgelerinde piknik vb. etkinliklerde kullanılacak 
taşınabilir  mangal tasarlanması 

Giri ş 

Üretim tesisleri Đzmit’te bulunan Nergis LTD. ŞTĐ. mutfak eşyaları üreten bir firmadır. 
1970‘lerin başında kurulan firma 2. jenerasyon tarafından yönetilen bir aile firmasıdır. Firma 
ürünlerinde genellikle metal ve plastik üretim yöntemlerini kullanarak üretim yapmaktadır. 
Elektrikli ürünler üzerine yoğulaşmış olan firma kendi markasına sahip olmayıp diğer firmalara 
fason üretim yapmaktadır. Üretim adetleri 20000 ila 100000 adet arasında değişmektedir. Firma 
bünyesinde tasarım yapılmamakta, tasarımlar işveren firmalar tarafından sağlanmaktadır. Nergis 
firması üretim kabiliyeti ağırlıklı olarak metal üretimine dayanmaktadır. Yanısıra  plastik 
enjeksiyon ve plastik ektrüzyon üretimi de yapılabilmektedirler. Kendine ait bir kalıphanesi olan 
firma, karmaşık olmayan parçaların kalıplarını kendi bünyesinde yapabilmektedir. Gerekli 
durumlarda sanayideki kalıphanelerde kalıp yaptırtabilmektedir.  
Firma faaliyetlerine metal üretimi ile başlamıştır. Metal üretimi üzerine uzmanlaşan firma, 
zaman içerisinde üretim kabiliyetlerini firma bünyesine plastik üretimi de katarak geliştirmiştir. 
Yurtiçi ve yurtdışı pazarları için ürettikleri ürünlerle önemli bir deneyime sahip olan firma 
’Nemrut Elektrikli Ev Aletleri’  markası ile küçük mutfak ürünleri pazarına girmek 
istemektedirler. Firma uzun dönemde tüm küçük elektrikli mutfak aletlerini üretmeyi 
hedeflemektedirler. Öncelikle metal üretim konusunda deneyim ve becerilerini 
kullanabilecekleri, Ar-Ge çalışmalarını firma içinde yapabilecekleri bir ürün üretmeyi 
istemeketedirler. Bu amaçla taşınabilir bir mangal üretmeyi planlamaktadırlar. 

Tasarım Đş Tanımı 

Nergis firması tasarımcılara Türkiye pazarını hedefleyen taşınabilir bir mangal tasarımı işi vermektedir.  

Türk kültüründe önemli bir etkinlik olan açık alanlarda piknik ve mangal yapmak, ciddi bir pazar 
yaratmaktadır. Mangal pazarında oluşan talep çoğunlukla isimsiz firmalar tarafından yapılan üretimle 
karşılanmaktadır. Ucuzluğun önemli olduğu pazarda düşük fiyatlarla düşük kalitede birbirlerine benzer 
ürünler yer almaktadırlar. Orta ve düşük gelirli Türk aileleri genellikle basit ve ucuz ürünleri tercih 
etmekle birlikte son zamanlarda kullanım kolaylığı ve ürün kalitesinde farklılıkları olumlu yönde 
değerlendirmektedir.  
Firma, ürün farklılaşmasına katkısı olması durumunda, üründe istenilen yerlerinde plastik esaslı malzeme 
kullanılmasını pazarlama ve maliyet planlarına uygun görmektedir. Piyasada varolan mangallar 10-25 
YTL arasında satılmaktadır. Firma maliyeti 30 YTL maliyetlerine çıkarak firma prestijinin sağlanması 
için kaliteli ve diğer ürünlerden farklılaşmayı hedeflemektedir. Firma olası fiyat farkının ürün 
özelliklerinin artırıldığı oranda müşteri için tercih edililir olacağını düşünmektedir. Ürünün pazardaki 
ürünlere göre fonksiyonel, açık alan mangal yapmanin getirdiği zorluklara çözümler sunan bir ürün 
hedeflemektedir.  
Piyasada bulunan mangallar genellikle bir dikdörtgen hacim ve üzerindeki ızgaradan oluşan basit 
ürünlerdir. Tutma-taşıma, temizleme, çevre ilişkisi, güvenlik ve yemek servisi vb. gibi temel 
fonksiyonları yeterli seviyede karşılamamaktadır. Nergis firması var olan pazarın üst segmentini 
hedefleyen bir ürün tasarlatarak, bu ürünle piyasaya girmeyi hedeflemektedir. Firma var olanlardan 
farklılaşmayı birincil kriter olarak belirlemiştir.  
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EK 3: Özgün Tasarım Görevi Đş Tanımı 

Tasarım Görevi 

ĐTÜ Mimarlık Fakültesinde kullanılmakta olan çöp kut uları için kapak tasarlanması 

Giri ş 

Đstanbul Teknik Universitesi Mimarlık fakültesi dekanlığı fakülte içinde kullanılmakta olan çöp kutuları 
için kapak tasarlatmak istemektedir. Çöp kutuları daha önceden yapılmış olup kapaksız olarak 
tasarlanmıştır. Ağzının açık olması görünüm ve kullanım açısından sorunlara yol açmaktadır.  

Tasarim Đş Tanımı 

Rektörlük çöp kutularını tüm üniversite binalarında kullanacağı için çok sayıda olacağı ve bu nedenle 
kapaklar için sanayide kalıplı üretimi de öngörmektedir. 

Kapakların;  

• Açılıp kapanabilir özellikte olması,  

• Bulunan kutuya kullanım ve sağlamlık açısından uyum sağlaması, 

• Kolay temizlenmesi, 

• Sıvı, sigara içimi ile ilgili, kağıt ve çöp gibi kampüs gundelik yaşamına dair atıkların 
dikkate alınması, 

• Kabul edielebilir maliyet seviyesinde olması, beklenmektedir 

Not: Çalışma alanında tasarlama sürecinde kullanılması için bir adet çöp kutusu bulundurulacaktır. 

 

 

Şekil:  ĐTÜ Mimarlık fakültesi çöp kutusu 
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EK 4: Deneysel Tasarım Süreci 

Tasarım Süreci 

Size verilmiş tasarım görev süreci birkaç aşamaya bölünmüştür. Süreç başında bireysel olarak fikirlerini 

ve kavramlarınız geliştirmelisiniz, bunları diğer ekip üyeleri ile grubun ortak tasarımına varmak için 

tartışmalısınız. Deney yürütücüsü her aşamanın bitişini ve diğer aşamanın başlayışını size bildirecek. 

Ayrıca yürütücü her aşama başında size o aşamada ne yapmanız gerektiğini açıklayacak.   

Tasarım çalışması arasında, proje yürütücüsü ile ürün fikirleriniz ve çalışmalarınız hakkında geribildirim 

ve değerlendirme almak için bir toplantı yapacaksınız. Bu toplantı içinde proje yöneticisine tasarlanacak 

ürün hakkında sorular sorabileceksiniz. Tasarım çalışması sonunda 10 dakikalık sunum bölümünde proje 

yöneticinize sunacağınız bir ürün tasarlamanız beklenmektedir.  

Çalışma Aşamaları: 

 

Şimdi,  lütfen video kayıt onayını imzalayınız. Sonrasında 15 dakikalı sure içinde tasarım görevi 

hakkındaki kişisel fikirlerinizi yazarak ve eskizlerle size verilmiş olan A4 kağıda aktarınız.  Đyi 

çalışmalar! 

 

G_Yönerge, Açıklama, 5 dakika 

B_Problem Analizi & Tasarım hedeflerinin yazılması,  15 dakika 

G_Tasarım çalışması, 20 dakika 

G_Proje yöneticisi ile feedback ve geliştirme için toplantı,  5 dakika 

G_Tasarım Çalışması, 40 dakika 

G_Sunum,  10 min. 

G_Sonuç görüşmesi: Anket,  15 min. 
 

B_Bireysel olarak soru cevaplama, 5 dakika 

B_Mülakat, 10 min. 
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EK 5: Değerlendirme Formu 

Lütfen Ekibinize Verilen Tasarım Görevini Bireysel Olarak Analiz Ediniz 
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EK 6: Deneysel Çalışma Öncesi Açık Uçlu Soru Anketi 

3. Lütfen aşağıdaki soruları cevaplandırınız.  (Şu anda ki tasarım göreviniz hakkında) 

1. Sizce hangi adımlar izlenmelidir? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2. Ekibiniz hangi hedefleri öncelikle göz önünde bulundurmalıdır?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

(Genel tasarlama süreci hakkında) 

3. Sizce hangi şartlar altında ekip kararlarında fikir birliği gerekli veya gereksiz olacaktır?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

4. Tasarım problemine rasyonel bir çözüm etkisiz kaldığında çözüme nasıl ulaşırsınız?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 



205 
 

EK 7: Deneysel Çalışma Sonrası Açık Uçlu Soru Anketi 

4. Lütfen Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız. (Tasarım sürecine dair) 

 

1. Ekip kararları alırken ne tür engellerle veya sorunlarla karşılaştınız?   

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

2. Herhangi bir kararı ertelemeye çalıştınız mı? Bunun süreç üzerindeki etkileri nelerde oldu? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

3. Ekibniz karar süreçlerinde çoklu alternatifler geliştirdi mi?  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

(Tasarladığınız ürüne dair) 

4. Sizce ekibinizin hangi kararları en önemlileri idi?  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

5. Hangi hedefleri göz ardı ettiniz?  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

6. Kişisel hedefleriniz ve ekibinizin diğer üyelerinin kişisel  hedefleri arasındaki farklılıkları nasıl 
giderdiniz?   

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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EK.8: Ekip Üyeleri Değerlendirme Anketi 

5. Anket 

Lütfen, ekibiniz, tasarım göreviniz ve tasarım süreci hakkında filkirleriniz ile ilgili soruların yer aldığı 

kısa anketi cevapdırınız. Lütfen aklınızda ilk oluşan cevabı vermeye çalışınız. Ölçekli sorulara cevap 

verirken 1den 7 ye kadar olan rakamlar arasından verilen önergelere katılma derecenizi belirleyen en 

yakın rakamı işaretleyiniz.  

5.1 Her bir önerge için Tamamen katılıyorum (7) ya da Hiç katılmıyorum (1) aralığında 

değerlendiriniz. 

 
 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

     

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

Ekibimin tasarım problemini çözeceğine güvendim  1 2 3 4 5 6 7 
Ekip olarak iyi ve etkili kararlar aldık.  1 2 3 4 5 6 7 
Ekip arkadaşlarım görevi yerine getirmek için yeterliydiler. 1 2 3 4 5 6 7 
Kararlarda benzer hedeflerimiz vardı  1 2 3 4 5 6 7 
Hedeflerin tanımlanması tasarım kararlarımızda anahtar öğe idi.  1 2 3 4 5 6 7 
Her önemli kritik kararı titizlikle değerlendirdik  1 2 3 4 5 6 7 
Bir ekip üyesi karar vermede baskındı.  1 2 3 4 5 6 7 
Ekip çalışma sürecimiz sezgiseldi  1 2 3 4 5 6 7 
Ekip kararlardan önce durdu ve düşündü.  1 2 3 4 5 6 7 
Vermek zorunda olduğumuz bir çok karar yetersiz enformasyona 
dayanmaktaydı  

1 2 3 4 5 6 7 

Ekibimiz kararlar üzerinde fikir birliği geliştirdi.  1 2 3 4 5 6 7 
Ben her kararın içinde yer aldım.  1 2 3 4 5 6 7 
Tek başıma olsaydım başka türlü kararIar verirdim. 1 2 3 4 5 6 7 

5.2. Lütfen her ekip üyesini karar verme süreçlerinde belirtilen rollere göre  tanımlayınız. 

Üyelerin aldıkları rolu belirtiniz. (Lütfen her üye için bir ya da iki rol işaretlemeye çalışınız)  

 
Ekip üyesi A C siz 

Lider    

Yapıcı    

Yaratıcı    

Yansıtıcı    

Şeytanın avukatı    

Diğer:    
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EK 9: Ekip Üyeleri tanımlama Formları 

 

1. Kişisel Bilgi 

 

1.1 Cinsiyet:   erkek / kadın 

1.2 Yaş:   _____ 

1.3 Eğitim (Üniversite): __________________ 

Eğer tasarım eğitimi almadıysanız tasarım deneyiminizi nasıl değerlendiridiniz? 

  Hiç  1  2  3  4  5 6 7 Çok fazla 

1.4 Deneyim (Yıl):  _____ 

1.5 Lütfen ekip içerisinde çalışma deneyiminizi değerlendiriniz. 

    Hiç  1  2  3  4  5 6 7 Çok fazla 

1.6 Diğer ekip üyeleri ile yakınlığınız değerlendiriniz.  

Ki şi  A  Hiç karşılaşmamıştım  1  2  3  4  5  6  7 Yakın arkadaşız 

Ki şi  C  Hiç karşılaşmamıştım  1  2  3  4  5  6  7 Yakın arkadaşız 
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EK. 10: Deneysel Araştırma Bilgilendirme Formu 

 

Doktora Tez Araştırması: ’Tasarımda Ekip Çalışması’  

Deneysel Çalışma 

Ayhan Enşici,  Đ.T.Ü., Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 

Đstanbul, Şubat 2007 

Danışman: Prof Dr. Nigan Bayazıt 

 

Deney “ Tasarımda Ekip Çalışması’ ” 

Bu deneysel çalışmaya katıldığınız için teşekkür ederiz. Çalışmalar sırasında üç kişiden oluşan tasarım 

ekibi içerisinde bir dizi tasarım görevi uygulaması yapacaksınız. Her tasarım görevinin amacı grup 

çalışması sonucunda bir tasarımın geliştirilmesidir. Ttüm deneysel çalışmalar toplamda altı saat 

sürecektir.  

Her bir deneysel uygulama dört temel adımda ilerleyecektir. Đlk adımda tasarımcıların bireysel çalışma 

yapmaları istenecektir. Deneysel çaışmaların ikinci ve dördüncü adımlarda tasarımcılar ekip çalışması 

yapacaklardır. Üçüncü adımda ise tasarım ekibi proje yöneticisi ile bir toplantı yapacaktır. Bu adımlar 

sonunda tasarım ekibinden bir ürün geliştirmesi beklenmektedir. 

Her deneysel uygulama öncesinde uygulama şartları hakkında yürütücü tarafından bilgilendirileceksiniz. 

Yürütücüye tasarım görevi ve deneysel süreç hakkında tüm sorularınızı sorabilirsiniz.  

Son olarak, uygulayacağınız ekip çalışmalarının analiz edilebilmesi için tüm yürütülecek tüm deneysel 

uygulamaların tamamının video kayıtları yapılması gerekmektedir. Bu aşamada video kayıt için onayınız 

alınacaktır. Kayıtlar ve çalışma sonuçları sadece bilimsel nedenlerle kullanılacaktır. Deneklerin kimlikleri 

ve firma ismi açıklanmayacaktır. 
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