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‘EĞLENCE’ KAVRAMININ ‘HEYECAN UYANDIRAN TASARIMLAR’
BAĞLAMINDA İRDELENMESİ
ÖZET
Duygu insanın ve onun yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanın duygusuz bir
yaşam sürmesi düşünülemez. İnsan düşünürken, hayal kurarken, karar verirken,
kendini ifade etmeye çalışırken hep duyguların önderliğine ihtiyaç duymaktadır, yani
duygular davranışların belirleyicisidir. Tıpkı ilkel insanın yaşamını devam
ettirebilmek için duyguların yönlendirmesine güvenmek zorunda olması gibi, bugün
de her davranış ortaya çıkış sürecinde duyguların varlığına ihtiyaç duymaktadır.
Duyguların insan yaşamındaki rolü kabul edilen bir gerçektir ve inkar edilemez.
Duyguların insan yaşamındaki rolünün inkar edilememesi gibi, artık kişilerin
duygularının onun beğeni, davranış ve satın alma kararlarını, yani bir ürünle olan
ilişkisini etkiliyor olması gerçeği de inkar edilememektedir. Ürünlerin teknik,
karakteristik, nitelik ve fiyat ile ilgili olarak her geçen gün birbirlerine daha da benzer
alternatifler olarak ortaya çıkıyor olması, kullanıcının satın alma kararlarında
duygularına yer vermesi sonucunu doğurmaktadır. Ürünleri teknolojik işlev ya da
niteliklerine dayanarak ayırmanın zor olduğu günümüzde, duygusal tepkiler tüketiciyi
benzer bir diziden belli bir ürünü seçmesi için kışkırtabilmektedir.
Bir ürün duyguları nasıl harekete geçirmektedir? O ürünü tercih etmeye sebep olan
doğrudan o ürünün görünüşü tarafından uyandırılan duygular mı, yoksa ürün
görünüşünün bir takım deneyimlere işaret ediyor olması mıdır? Başka bir deyişle
duygular
dokunulabilir
ürün
nitelikleri
tarafından
mı,
yoksa
duyumsanabilir/hissedilebilir ürün nitelikleri tarafından mı ortaya çıkmaktadır? Eğer
duyguları uyandıran bir ürünün salt fiziksel varlığı olsaydı farklı kişilerin aynı üründen
farklı anlamlar çıkarmaları mümkün olur muydu?
Tüm bu sorulardan hareketle tezde duygu, heyecan ve tasarım kavramları
irdelenerek, ‘ürünler tarafından uyandırılan’ başka bir deyişle ‘ürünlerin kişiler
üzerinde uyandırdığı’ duygu ve heyecanların ortaya çıkış süreci incelenecek;
bugünkü tasarım anlayışında duygu kavramının yeri ele alınacaktır. ‘Heyecan
uyandıran ürün’ genel başlığı daraltılarak ‘eğlence’ kavramı üzerinde odaklanılacak
ve ‘eğlence’ kavramını barındıran, kullanıcıda tebessüm uyandıran, onu
keyiflendiren ve eğlendiren ürünler dahilinde de ‘mizah yüklü/esprili’ günümüz
ürünlerinin kullanıcı üzerinde ne gibi etkileri olduğu yapılan araştırma ile incelenecek
ve kullanıcı duygularına ulaşan ürünler tasarlama çabasında bu verilerin tasarımcıya
faydalı olup olamayacağı tartışılacaktır.
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CONCEPT OF ‘AMUSEMENT’ IN THE CONTEXT OF ‘PRODUCTS THAT EVOKE
EMOTIONS’
ABSTRACT
Emotion is an inseparable part of people that is important for them and their life.
They feel emotions while thinking, imagining, deciding and also trying to express
themselves, so it can be said that ‘emotions are guiding people’s behaviors’.
Nobody can be thought without emotions. The role of emotions is an accepted
reality and can not be denied.
As one can not deny the role of emotions in life, neither can one deny the fact that
emotions are determinants in one’s tastes, behaviors and purchase decisions, i.e. in
the relationship between the subject and the product in short. The answer to the
question which factors are influential on the user’s decisions and the fact that
products are increasingly becoming similar in terms of technical characteristics,
quality and price, drives us to the conclusions above. Today, when it is difficult to
distinguish products from each other with their technological function or quality,
emotional responses can provoke consumer to choose a particular product among a
series of similar ones.
How can a product evoke people’s emotions? Do the emotions directly evoke by the
appearance of the product or its reference to some of the experiences lead people
to prefer it? In other words, are emotions evoked by palpable qualities of the product
or sensible ones? Would it be possible that the same product evokes different
emotions in different subjects, if it is only physical being of the product that cause
those?
Departing from these questions, at first the concept of ‘emotion’ and ‘design’ will be
described; process of emergence of emotions and also the concept of ‘amusement’
in the context of ‘products that evoke emotion’ will be examined. And also the place
of ‘emotion’ in today’s design intelligence will be reviewed. Then the topic of ‘product
that evokes emotion’ will be narrowed down and focused on the concept of
‘amusement’ and today’s ‘witty and humorous products’ that make people smile, get
them into a good mood and also enjoy them. The point that will be searched under
this topic are the influences of emotional products on user demands and their effects
will be explored. ‘Designers’ possible intervention and affect to this process, and
also their opportunity to use the knowledge on this process in their effort to design
products coinciding with emotions of users will be discussed.
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1. GĠRĠġ
1.1. GiriĢ ve ÇalıĢmanın Amacı
„Duygu olmadan hiç bir karanlığın aydınlığa dönüşmesi, hiç bir ataletin harekete
dönüşmesi mümkün değildir’ (Carl Gustav Jung)!
İnsan yaşamının yadsınamaz bir gerçeği olan ve onun yaşamında çok önemli rol
oynayan ‘duygu’ kavramının insanı ve yaşantısını kendisine konu edinmiş ve yol
gösterici olarak kabul etmiş olan tasarım alanında ele alınmaya başlanması artık
kaçınılmaz bir hal almıştır. 1990’lardan itibaren tasarım pratiğinde kendisine tartışma
alanları oluşturmuş olmasına rağmen, aslında tasarım genel başlığı altında duygu
hakkında söylenebilecek çok şey vardır. Özellikle kullanıcı merkezli tasarımda duygu
kavramının tasarıma dahil edilmesiyle yeni çözümler ve bakış açılarının oluşturabilecek
olması gerçeği çok heyecan vericidir.
İnsan yaşamı hep bir takım tercihlerle yönlenmektedir. Bu tercihleri yaparken insan
sadece aklını/zekasını mı kullanır? Duygu ve heyecanların kişinin karar ve tercihleri
üzerindeki etkisi nedir? Tıpkı benzer olaylar karşısında verilen farklı tepkiler gibi, kişiler
bir ürünü satın alırken de farklı tepkiler verebilmektedir. Duyguların kişisel olması
gerçeği de bu sonucu olağan kılmaktadır. Duygular kişiseldir, insanın ayrılmaz bir
parçasıdır ve yaşamın her anında vardır. Duygu kavramının insanın ayrılmaz bir
parçası ve gerçek yol göstericisi olduğu verisi ile yola çıkıldığında, bunu nasıl ve ne
şekilde kullanabileceği sorularına yanıt aramak ve duygusal canlılar olan insanların
satın alma kararlarında kişinin duygularına gönderme yapan ya da onlarla örtüşen
ürünler tasarlamak da tasarımcıların en büyük problemi olmalıdır.
Tüm bu sorulardan hareketle tezde ürün ve duygu/heyecan arasındaki ilişkinin ortaya
konmasında ilk olarak duygu ve heyecan kavramları geniş bir perspektifte ele alınacak,
duygu ve heyecan kavramlarının insan yaşamındaki yeri ve duygu, davranış, düşünce
ilişkisi incelenecektir. Duygu/heyecan ile tasarım ilişkisinin ele alınmasından önce
tasarım kavramı da tıpkı duygu kavramı gibi tek başına ele alınarak incelenecektir.
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Daha sonra, duygu/heyecan ve tasarım birlikteliği çerçevesinde ‘ürünlerin kişiler
üzerinde uyandırdığı heyecanlar’ başka bir deyişle ‘ürünler tarafından uyandırılan
heyecanlar’ bugünkü reklamlardan da örnekler vererek ele alınacaktır. Bunların yanı
sıra duygu kavramının tasarımda ele alınmaya başlanmasının kısa geçmişi konu
edilecek ve o günden bugüne tasarımda duygu kavramının yer bulduğu tasarımcı, firma
ve yarışmalar örneklerle tek tek incelenecektir.
Ayrıca kullanıcıda ‘heyecan uyandıran ürünler’ genel başlığı daha da daraltılarak
‘eğlence’ kavramı üzerinde odaklanılacak, ‘eğlence’ kavramını barındıran, kullanıcıda
tebessüm uyandıran, onu keyiflendiren ve eğlendiren ürünler arasında da ‘mizah
yüklü/esprili’ günümüz ürünlerinin kullanıcıların duygularına kısa yoldan ulaşıp
ulaşmadığı sorgulanacaktır.
Bu kapsamda yapılan araştırma ile günümüz tasarımcıları ve mühendislerinin mizah
yüklü/esprili ürünler konusundaki görüşleri, aynı zamanda her iki kullanıcı gurubu
içerisinde farklı cinsiyetten kullanıcıların bu ürünler konusundaki tepkileri karşılaştırmalı
olarak ele alınacaktır. Araştırma bilgisayar ortamında düzenlenen ve 25 farklı ürün
gurubuna ait birbirinden farklı yedişer ürün imgesinin ve yanlarında birtakım
açıklamaların yer aldığı slayt/saydamların katılımcıya bilgisayar ara yüzü ile
gösterilmesi ve kendisinden bu ürün guruplarına ait ‘hangi ürün imajından ilk görüşte
etkilendiği’ ve bunun sonucu olarak da yanlarında yer alan ‘hangi açıklamalar nedeniyle
hangi ürünü seçeceği’ sorularının cevaplanmasına dayanmaktadır. İçlerinde mizah
yüklü/esprili ürünlerin de yer aldığı her ürün gurubu için bu ürünlerin seçilme oranları da
katılımcıların hem meslek ve eğitim, hem de cinsiyet gibi farklı özelliklerine göre
araştırılacaktır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularla da kullanıcı duygularına
hitap eden ürünler tasarlama çabasında bu verilerin tasarımcıya faydalı olup
olamayacağı tartışılacaktır.
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2. DUYGU, HEYECAN VE TASARIM
2.1. ‘Duygu’, ‘Heyecan’ ve ‘Tasarım’ Kavramlarına Genel BakıĢ
2.1.1. Duygu Nedir?
„Yaşam düşünenler için bir komedi, hissedenler içinse bir trajedidir.’ Horace Walpole
Heyecan (emotion) sözcüğünün kökü Latince ‘hareket etmek’ anlamına gelen
‘motere’dir. Fiile ‘e-’ ön eki getirildiğinde anlamı ‘uzaklaşmak’ olur ki, bu da her
heyecanın bir harekete yönelttiği fikrini vermektedir. Psikologlar ve felsefeciler duygu ve
heyecanın harekete geçirici işlevi konusunda fikir birliğine varmış olsa da, anlamı
konusunda bir yüzyılı aşkın bir süredir tartışmaktadırlar. Fakat duygu/heyecan
kavramının çok yönlü ve karmaşık yapısı bu tanımı yapmayı iyice zorlaştırmış ve
duygu/heyecan kavramı üzerine birçok tanım oluşturulmuştur. Örneğin Oxford İngilizce
Sözlüğü’nde heyecan ‘Herhangi bir zihin, his, tutku çalkantısı ya da devinimi; herhangi
bir şiddetli ya da uyarılmış zihinsel durum’ olarak karşılık bulmaktadır. Young heyecanı,
‘İçinde bulunulan ortamın algılanmasıyla ortaya çıkan, iç organları harekete geçiren,
bedenle, davranışta ve bilinçte kendini belirten duygusal süreç’ biçiminde tanımlamış
(Cüceloğlu, 1999), Cacioppo ve meslektaşları ‘Duygular yaşama rehberlik eder, onu
zenginleştirir ve asilleştirir. Günlük var oluşa anlam kazandırır; yaşam ve niteliğe verilen
değeri geri verirler’ diye yazmışlardır (Desmet, 2003). Amerikalı psikolog Daniel
Goleman (1995) da, duyguyu ‘Bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik ve
biyolojik haller ve bir dizi hareket eğilimi’ anlamında kullanmaktadır. Cüceloğlu ise
heyecanı ‘Duygunun şiddetli hali’ olarak ifade etmektedir (Cüceloğlu, 1999). Heyecan
kavramının duygu ile ilişkisi bu noktada şu şekilde ifade edilebilmektedir: Heyecan
duyguya nazaran denetimi daha zor olan ve temelindeki fizyolojik süreçler daha belirgin
olan bir durumdur. Heyecanın oluşması için belli bir duygunun uyanmış olması gerekir
ve heyecan davranışı kuvvetli bir biçimde etkiler.
Duygu ve heyecan kavramlarının yukarıda ele alınan bu birebir ilişkisi, ilerleyen
bölümlerde kimi durumlarda her iki kavramın da konuyla ilgili olarak kullanabilmesi
durumunu açıklamaktadır.
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2.1.2. Duygu ve Heyecanlar Neye Yarar?
Duygular

ve

heyecanlar

davranışların

belirleyicisidir

ve

davranışlar

enerjisini

duygulardan alır. Her davranış, en sıradan zihinsel işlem bile belli bir duygu sürecini
gerektirir ve davranışın sürebilmesinin bu sürecin devamına bağlı olduğu bilinmektedir
(Goleman, 1999). Bir başka deyişle duygular bir ihtiyacın sembolüdür ve davranışları
etkiler.
Duygular insan hayatını tekrarlanan güçlüklerle baş edebilecek şekilde yönlendirir ve
hareket etmeye hazırlar. Sosyo-biyologlara göre de duygular tehlike, acı bir kayıp,
zorluklara karşın bir hedefe doğru ilerleme, eşine bağlanma ve bir aile kurma gibi yalnız
akla bırakılamayacak durum ve görevlerde yol göstericidir. Örneğin ‘korku’ tehlike
anında ‘kaçma’ davranışını ortaya çıkarır. Tıpkı ilkel insanın zor koşullarda yaşamını
sürdürmek için duygularının önderliğine güvenmek zorunda olması gibi evrim, yaşamla
baş edilebilmesi için insanı acil plan yapabilecek şekilde programlamıştır. Duygusal
zihin akılcı zihinden çok daha hızlıdır ve hisler yoğunlaştıkça duygusal zihin devreye
girer ve bir an bile durup ne yaptığını gözden geçirmeden eyleme atılır. Bu süreçte
düşünen zihnin bir işareti olan ölçülü ve analitik düşünmeye fırsat yoktur ve her şey bir
bütün olarak ve bir arada görülerek, dikkatli bir analize zaman ayırmadan tepki verilir.
California Üniversite’sinden Paul Ekman'a göre de duyguların başladıklarının bile tam
farkına varmadan insanlara hakim olmasını sağlayan bu sürat, evrimsel uyum
yeteneklerinin bu kadar hızlı olmasının bir koşuludur. ‘Le Doux’un ‘Bir şeyin tehlikeli
olabileceğini anlamak için, tam olarak ne olduğunu bilmek gerekmez’ sözü de bu
gerçeği vurgulamaktadır’ (Goleman, 1999).
Duygular; enerjinin, etkinliğin ve bilginin içsel kaynağıdır. Doğaları gereği ne olumlu ne
de olumsuzdurlar ve iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış diye gruplandırılamazlar.
Farklılığı yaratan onların ürettikleri enerji ve bilgiye dayanarak yapılanlardan yani
davranışlardan kaynaklanır. Kendini rahatsız hisseden ve isteklendirme eksikliği çeken
bir kimsenin bu ruh hali davranışına da yansıyacaktır; böyle bir durumda, yaptığı işten
bir sonuç almadan belki de saatler harcayacaktır. Benzer şekilde, kendini iyi hisseden
bir kimse ise mucizeler yaratabileceğini düşünür ve gerçekten de, başka zamanlara
oranla daha verimli olur. Fakat duygular ve heyecanlar çok fazla bilinçli biçimde kontrol
altında değildir, zaten tersi olsaydı da kişi kendini iyi hissedeceği duyguyu zor anlarda
devreye sokarak yaşantısını olumlu yönde değiştirebilirdi.
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‘Beyin felci yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş on bir yaşındaki kızları
Andrea'ya hayatlarını adayan Gray ve Mary Jane Chauncey çifti, Louisiana'nın nehir
bölgesinde bir çarpma sonucu hasar gören demiryolu köprüsünden nehre yuvarlanan
Amtrak treninin yolcularındandı. Karı-koca öncelikle kızlarını düşünerek, Andrea'yı su
alarak gittikçe batan trenden kurtarmak için ellerinden geleni yapıp bir şekilde onu camdan
iterek kurtarma ekibine ulaştırdılar. Kendileri ise sulara gömülü vagonun içinde can
verdiler’ (Goleman, 1999).

Bu olay son dakikalarında dahi çocuklarının hayatta kalmasını sağlamak için çabalayan
bir anneyle babanın efsanevi cesaretini anlatan gerçek bir öyküdür. Böyle bir anda bu
tüyler ürpertici kararı veren aile açısından ortaya çıkan ve onları kontrol altına alan
duygu sevgiden başka bir şey değildir. Duyguların amaç ve gücünü anlatan bu örnek,
insana kendini feda ettiren sevginin ve aslında hissedilen her duygunun insan
hayatındaki birincil yerine dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bu durum en derin hislerin,
tutkuların, özlemlerin temel rehberler olduğunu da göstermektedir.
‘On metre uzunluğunda ve bir metre genişliğinde bir tahta düşünün. Yere koyun. Üzerinde
yürüyebilir misiniz? Tabi ki... Üzerinde sıçrayıp dans edebilir, hatta gözü kapalı bile
yürüyebilirsiniz. Şimdi bu tahtayı üç metre havaya kaldırın. Üzerinde yürüyebilir misiniz?
Evet, ama daha dikkatli.
Peki, bu tahta yerden 200 metre yukarıda ise ne olur? Üzerinde denge sağlamamız yerde
olduğu zamankinden daha zor olmamasına rağmen üzerinde yürümek bir yana
birçoğumuz yanına gitmeyi bile düşünemeyiz’ (Norman, 2002).

Bu kadar basit bir eylemi bir anda bu kadar zorlaştıran durumun algılar doğrultusunda
insanda uyandırdığı duygu ve heyecandır. Neden yürünemediği düşünüldüğünde
verilebilecek ‘Hava rüzgarlı olabilir’ ve ‘Tahta kırılabilir’ gibi cevaplar gayet mantıklı ve
yeterli gözükseler de, bu cevaplar ve düşünceler vücutta bir takım kimyasallar
salgılandıktan ve düşüncelerin farkına bile henüz varamadan duygular aracılığıyla
verilen kararlardan sonra gelmektedirler. Bugünkü araştırmalar da kişinin beyninde
duygusal bağlar koptuğunda, basit kararların bile alınamadığını göstermektedir. Bunun
nedeni bireyin, seçim hakkında ne hissedeceğini bilememesidir.
Beyin Nasıl Gelişti?
Akılcı zihin üzerinde duygu ve heyecanların nasıl bu kadar güçlü olduğunu ve duygu ile
aklın neden sık sık çatıştığını daha iyi anlayabilmek için beynin gelişimine bakmak
gerekmektedir. Daniel Goleman (1999) ‘Duygusal Zeka’ isimli kitabında basit bir sinir
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sisteminden fazlasına sahip her türde beynin en ilkel kısmını temel hayati işlevleri
yerine getiren beyin sapının oluşturduğunu ifade etmektedir. Zamanla beyin sapı
denilen bu ilkel kökten duygu merkezleri gelişmiş; evrim süresince de bu duygu
alanlarından düşünen beyin, yani ‘neokorteks’ evrilmiştir. Neokorteks duyular
aracılığıyla algılananları bir araya getirip anlaşılır kılan merkezlerden oluşur.
Hissedilenlere düşünceyi katar ve sanat, fikir ve hayaller hakkında bir şeyler hissetmeyi
sağlar. Düşünen beynin duygu merkezlerinden gelişmiş olması ikisi arasındaki ilişkiyi
aydınlatmaktadır. Duygusal beyin akılcı beyinden çok daha önce var olmuştur
(Goleman, 1999). Akıl duygusal zeka olmadan verimli çalışamaz. Bu noktada beyinle
kalp arasında çelişki değil; karşılıklı alışveriş, birbirini tamamlama vardır. Asıl olan
duygusal beyinle akılcı beynin işbirliğini sağlamaktır. Yaşamın anlamı akıl ile duyguların
kaynaşmasında ve sinerjisinde gizlidir.
2.1.3. Duygu ve Heyecanların Sınıflandırılması
Karışımları,

çeşitlemeleri

ve

mutasyonlarıyla

yüzlerce

duygu/heyecandan

söz

edilebilmektedir. Tüm araştırmacılar aynı kanıda olmasa da bazı kuramcılar temel
heyecan kümeleri olduğunu ve diğer bütün heyecanların da bu temel heyecanların
karışımından oluştuğunu savunmaktadırlar. Plutchik de bunlardan birisidir ve ona göre
tıpkı renklerin üç temel rengin karışımıyla meydana gelmesi gibi, diğer bütün
heyecanlar da sekiz temel heyecanın karışımından oluşmaktadır. Bu sekiz temel
heyecan Cüceloğlu (1999) tarafından şöyle sıralanmaktadır:
Öfke: Hiddet, hakaret, içerleme, gazap, tükenme, kızma, sinirlenme, hınç, kin,
rahatsızlık, alınganlık, düşmanlık ve belki de en uç noktada patolojik nefret ve şiddet
Üzüntü: Acı, keder, neşesizlik, kasvet, melankoli, kendine acıma, yalnızlık, can
sıkıntısı, umutsuzluk ve patolojik olduğunda şiddetli depresyon
Korku: Kaygı, kuruntu, sinirlilik, tasa, hayret, şüphe, uyanıklık, vicdan azabı,
huzursuzluk, çekinme, ürkme, dehşet, patolojik olduğunda ise isefobi ve panik
Zevk: Mutluluk, coşku, rahatlama, tatmin, haz, sevinç, eğlenme, gurur, tensel zevk,
heyecan, vecd hali, hoşnutluk, kendinden geçme, aşırı zindelik, kapris ve en uç noktada
mani
Sevgi: Kabul görme, dostluk, güven, iyilik, yakın ilgi, sadakat, hayranlık, aşırı tutkunluk,
muhabbet
Şaşkınlık: Şok, hayret, afallama, merak
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İğrenme: Hor görme, aşağılama, küçümseme, tiksinme, nefret etme, hoşlanmama, itici
bulma
Utanç: Suçluluk, mahcubiyet, hayal kırıklığı, pişmanlık, küçük düşme, üzülme, çile ve
nedamet
Dr. Daniel Goleman (1999) da duygu/heyecanları kümeler ya da boyutlar bağlamında
düşünmekte; öfke, üzüntü, korku, zevk, sevgi, utanç ve benzeri başlıca kümeleri
duygusal hayatın sonsuz çeşitliliğinin bir kanıtı olarak görmektedir. Bu kümelerden her
birinin özünde temel bir duygusal çekirdek bulunduğunu ve bu çekirdekten temel
duygunun

akrabalarının

sayısız

mutasyonlarla

halkalar

halinde

yayıldığını

vurgulamaktadır.
California Üniversitesi'nden Paul Ekman'ın, Yeni Gine'nin ücra yaylalarında yaşayan
Taş Devri'nden kalma Fore kavmine kadar uzak kültürlerin insanları üzerinde yapmış
olduğu araştırmanın sonuçlarında sinema ya da televizyonla karşılaşmamış oldukları
tahmin edilen, okuma yazma bilmeyen bu kişilerin belirli yüz ifadelerinden dördünü
(korku, öfke, üzüntü, zevk) tanıdıkları görülmüştür (Goleman, 1999). Yüz ifadeleri
karşıdakine konuşmadan bile bir şeyler anlatma fırsatı vermektedir ve bu özelliğinden
ötürü de diğerleriyle ilişki kurmak için gereklidir. Bugünkü teknolojide de kişiler
duygularını yazarak değil, bazı örneklerine Şekil 2.1’de yer verilen ve karşıdaki insana
çeşitli yüz ifadeleri belirten ‘smileys’ ya da ‘emoticons’ olarak isimlendirilen bir takım
ikonlar göndererek belirtmektedirler. Bu da tıpkı bir önceki örnek gibi duyguların
evrenselliğine ve dünyanın neresine gidilirse gidilsin değişmezliğine işaret etmektedir.

ġekil 2.1: Duygusal Yüz İfadeleri İçeren İkonlar
2.1.4. Duygu ve Heyecanların Ġncelenmesi
Duygu ve heyecanların incelenmesi üç düzeyde yapılabildiğinden heyecan konusunda
herkesin aynı fikirde olabileceği bir sonuca ulaşmak hemen hemen olanaksızdır. İlk
düzey öznel deneyim düzeyidir. Bir insan belirli bir heyecanı doğrudan yaşar ve bu
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yaşantı özneldir, başka bir kimse tarafından doğrudan bilinmesi olanaksızdır. İkinci
düzey duygusal davranış düzeyidir. Kişinin yüz ifadesi ve bedensel davranışları, onun
içinden geçen heyecansal yaşantı hakkında ipucu verir. Kişinin o anda ne gibi duygular
içinde olduğunu söyler çünkü duyguları ifade eden asıl dil beden dilidir. Beden dili
duyguları yansıtır ve hemen hemen hiç yalan söylemez. Günlük yaşamda bir kimsenin
duygularından bahsederken, genellikle bedensel davranışlarına dayanarak varılan
sonuçlardan, yapılan yorumlardan söz edilir. Üçüncü düzey, duygusal yaşantı süresince
bedende oluşan içsel fizyolojik olaylardır. İçinde bulunulan heyecansal yaşantıya göre
kanın kimyasal özelliklerinde, kalp atış hızında, nefes alışveriş oranında, değişik salgı
bezlerinin ürettiği salgıların miktarında önemli değişiklikler olur.
Bu üç düzey normal koşullar altında birbirleriyle paralel bir gelişim gösterir. Korkulduğu
zaman korku duygusu yaşanır, yüz ifadesi ve diğer davranışlar duyulan korkuyu ifade
eder, kandaki adrenalin miktarı arttığı için kalp atışı, nefes alıp veriş değişir. Fakat bu
düzenli paralellik her zaman gözlenmeyebilmektedir. Düzeyler arasındaki bu farklılıklar
bu noktada heyecanların incelenmesini zorlaştırmaktadır.
Duygu ve Heyecanın Ortaya Çıkmasında İşin İçine Giren Süreçler Zinciri
‘Plutchik heyecanın bir dizi süreçlerden oluştuğunu ileri sürmüş ve bu süreçleri de
aşağıdaki tabloda olduğu gibi sıralamıştır. Tabloda görülebileceği gibi, heyecan ‘tehdit
edici olay ya da durum’ gibi bir dış uyarıcıyla başlar. Dış uyarıcı, ‘tehlike var’ gibi bir
algılamaya, bir düşünceye götürür. Bu algılama ‘korku’ gibi bir heyecanla çağrışım
halindedir. Heyecan ‘kaçma’ gibi bir davranışa yol açabilir ve bu davranış hayvanın
yaşamında ‘tehlikeden korunma’ gibi önemli bir rol oynar’ (Cüceloğlu, 1999).
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Tablo 2.1: Heyecanların Gelişimindeki Süreçler Zinciri (Cüceloğlu, 1999)
UYARICI

ALGILAMA

DUYGU

DAVRANIġ

ETKĠ

Tehdit

‘Tehlike’

Korku

Kaçma

Korunma

Engel

‘Düşman’

Kızgınlık

Saldırma

Ortadan
Kaldırma

Cinsiyet

‘Sahip ol’

Haz

Eşleşme

Üreme

Aileden biri

‘Yakın kimse’

Güven

Paylaşma

Yakınlaşma

İğrenç şey

‘Zehir’

İğrenme

Kusma

İtme

Ölen yakın

‘Yalnızlık’

Keder

Ağlama

Desteklenme

Yeni yer

‘Merak’

Bekleyiş

İnceleme

Keşfetme

2.1.5. Algılama ve Duygu
Algılama Süreçleri
Beynin giren duyu verilerini işleyerek anlamlı bir algı oluşturma kapasitesi son derece
sınırlıdır. Bu nedenle beyin belirli değişkenlerin etkisi altında sürekli seçerek
algılamaktadır. Bu da demek olmaktadır ki, duyu organları tarafından yakalanan
uyarıcıların ancak bir kısmı seçerek algılanmaktadır ve bu seçme olayı da algılamanın
en belirgin özelliklerindendir.
Algısal seçimi etkileyen değişkenler iki temel gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki
algılanan uyarıcıyla ilgili özellikler; ikincisi de algılayan bireyle ilgili özelliklerdir.
Algısal seçimi etkileyen uyarıcı ile ilgili değişkenler: Dış dünyadaki uyarıcılar belirli bazı
özelliklerine göre dikkatimizi çeker ve algılanırlar. Bu özelliklerden en başta geleni
uyarıcının değişkenliğidir. Değişiklik gösteren uyarıcı hemen dikkati çeker.
Algısal seçimi etkileyen algılayıcıyla ilgili değişkenler: İçinde bulunduğumuz durumla
ilgili beklentilerimiz o durumda bulunan uyarıcılardan hangisini seçeceğimizi önemli
derecede etkiler. İlgiler ve o anda içinde bulunulan gereksinimler algısal seçimi etkiler.
‘Aç olan bireyin lokantadan gelen kokuları hemen fark etmesi, tok olanın ise belki de
kokunun farkına bile varmaması gibi’ (Cüceloğlu, 1999).
Dünyayı rastgele bir araya gelmiş, gelişi güzel dizilmiş bir nesneler topluluğu olarak
görmeyiz. Yani, algı kendini oluşturan duyusal girdilerin toplamından daha fazla bir
anlam ifade eder. Algısal psikoloji üzerinde çalışan Alman psikologlar bu gerçeği
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Gestalt kelimesi ile ifade etmişlerdir. 1912’de Max Wertheimer tarafından ortaya atılan
bu görüşe göre bütün onu oluşturan parçaların ilişkisinden ortaya çıkmaktadır. Örneğin
bir melodi onu oluşturan tonların toplamından çok farklıdır. Tonların tek tek bir anlamları
yoktur. Bunlar ancak bir araya geldiklerinde anlamlı bir bütün oluştururlar. Farklı
biçimde düzenlenmeleriyle de aynı tonlar çok farklı melodiler oluştururlar (Arkonaç,
1993). Şekil 2.2’de noktaların bir araya gelmesiyle aslında olmayan bir üçgeni varmış
gibi algılamamız da parça bütün ilişkisinin iyi bir örneği olarak değerlendirilebilir.
Şekil-zemin ilişkisi: İnsanların nesne algılamalarındaki başlıca örgütleyici eğilim şeklin
ve zeminin birbirlerinden ayrılmasına ilişkindir.
Tamamlama: Algı sürecinde önemli noktalardan biri de parça-bütün ilişkisidir. Algı
duyumların toplamında daha fazla bir anlam ifade eder. Örneğin bir melodi onu
oluşturan tonların toplamından çok farklıdır. Tonların tek tek hiçbir anlamı yoktur. Bunlar
ancak bir ‘bütünlük’ oluşturacak biçimde düzenlendiklerinde bir anlam kazanırlar. Farklı
biçimde düzenlendiklerinde de aynı tonlar çok farklı melodiler oluşturabilirler.
Benzerlik: Birbirine benzer birimler bir algısal bütünlük kazanırlar. Kalabalığa baktığımız
zaman bazı özelliklerine göre bireyleri gruplarız; yaş benzerliğine göre grupladığımızda
çocukları, gençleri, orta yaşlıları ve ihtiyarları görürüz; cinsel benzerliği kullanarak erkek
ve dişi gruplarını algılarız. Aynı topluluğu giydikleri giysilerin renklerine göre de
gruplayabiliriz.
Yakınlık: Zihinde zaman ya da uzay bakımından birbirine yakın bulunan şeyler de
gruplanır.
Kişiler bazen aynı nesneden farklı anlamlar çıkarabilmektedirler. Şekil 2.3 dikkatle
incelendiğinde hem genç bir bayan hem de yaşlı bir kadın resminin algılanabildiği
görülmektedir. Algılanabilen bu iki farklı resmin bizde uyandıracağı duygular da doğal
olarak farklı olacaktır. Kimi zaman da uyarıcının bizde uyandırdığı algı, aslında gerçekte
olmayan bir şey de olabilmektedir. Şekil 2.4’te okun uçları içe bakan çizgiyi daha uzun,
dışa bakan çizgiyi de daha kısa algılarız. Halbuki her iki çizginin uzunluğu da eşittir.
Tüm bu örnekler de göstermektedir ki; kişi algıları, duygusal süreci ve ortaya çıkan
duygu ve heyecanları etkilemektedir ve bu sebeple de tasarımda heyecan kavramını
incelerken üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da budur.
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ġekil 2.2,ġekil 2.3, ġekil 2.4: Algıda Seçicilik ve Algıda Parça-Bütün İlişkisi Örnekleri

Araştırmalar şunu göstermiştir ki bir şey algılandığında ilk birkaç milisaniye içinde
bilinçsizce onun ne olduğunu anlamakla kalmayıp ondan hoşlanılıp hoşlanılmadığına da
karar verilebilmektedir ve bu ‘bilişsel bilinçsizlik’ sadece görülenin kimliğini fark etmekle
kalmayıp onun hakkında bir fikir edinilmesini de sağlamaktadır (Goleman, 1999).
Tıpkı algılar gibi düşünce sisteminin de duygu ve heyecanların ortaya çıkmasında payı
büyüktür. Şekil 2.5’te de görülebileceği gibi duygu, düşünce ve davranış bir bütünlük
içerisindedir ve her üçü de birbirini etkilemektedir.

DUYGU

DÜġÜNCE

DAVRANIġ

ġekil 2.5: Duygu, Düşünce ve Davranış İlişkisi

2.1.6 Duygu ve Heyecanın Önemi
Duygu ve heyecanlar insan hayatını tekrarlanan güçlüklerle baş edebilecek şekilde
yönlendirir ve hareket etmeye hazırlar. ‘Sosyo-biyologlara göre de duygu ve heyecanlar
tehlike, acı bir kayıp, zorluklara karşın bir hedefe doğru ilerleme, eşine bağlanma ve bir
aile kurma gibi yalnız akla bırakılamayacak durum ve görevlerde yol göstericidir.
Örneğin ‘korku’ tehlike anında ‘kaçma’ davranışını ortaya çıkarır. Tıpkı ilkel insanın zor
koşullarda yaşamını sürdürmek için duygularının önderliğine güvenmek zorunda olması
gibi evrim, yaşamla baş edebilmek için insanı acil plan yapabilecek şekilde
programlamıştır. Yani duygusal zihin akılcı zihinden çok daha hızlıdır ve hisler
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yoğunlaştıkça duygusal zihin devreye girer ve bir an bile durup ne yaptığını gözden
geçirmeden eyleme atılır. Bu hız, düşünen zihnin bir işareti olan ölçülü ve analitik
düşünmeye imkan tanımaz. Her şeyi bir bütün olarak ve bir arada görerek, dikkatli bir
analize zaman ayırmadan tepki gösterir. Duygu ve heyecanlar acil durumlar karşısında
ne yapılacağını ya da nasıl bir karşılık vereceğini düşünmeye zaman harcamadan tepki
göstermek üzere insanı harekete geçirirler. Yani her duygu amaca hizmet ettiğinde yol
gösterici, harekete geçirici bir işleve sahiptir’ (Goleman, 1999).
Duygular doğuştan getirilen mizaç, insan beynindeki düşünceler ve yaşam deneyimleri
sonucu oluşur. Bu yüzden aslında duyguların tek sahibi insanlardır. İnsanı birey olarak
diğerlerinden farklı yapan da duygularıdır. Toplum bir anlamda insanları aynı
alışkanlıkları sürdürmeye, aynı kıyafetleri giymeye, aynı düşünceleri paylaşmaya
zorluyor olsa da, hiç kimse iki kişiyi bile aynı şekilde hissetmeye zorlayamaz. Bundan
dolayı insanları farklı yapan, alışkanlıkları, giysileri, davranışları, işleri, bedenleri değil
duygu ve heyecanlarıdır. Duygu ve heyecanlar kişinin kendisi ve durumlar hakkında çok
değerli bilgiler verir ve kişiye doğru kararlar almasında yardım eder.
Yapılan birçok şeyi duygu ve heyecanların nasıl güttüğünü açıklayan bir an oldukça
mantıklıyken bir dakika sonra nasıl o kadar mantıksız olunabildiğini ve heyecanların
kendi nedenleriyle kendilerine özgü bir mantığı olmasının anlamını gösteren bir bilimsel
model son yıllarda ortaya çıkmıştır. Eski paradigmalar duyguların etkisinden bağımsız
bir akıl idealini içermekteyken, bugünün paradigması tasarımcıları zihinle kalbin
uyumunu sağlamaya zorlamaktadır.
Tüm bu noktalardan hareketle, duygu ve heyecanları evrimsel geçmişten kalan bir
takım hatıralar olarak görüp bugüne kadar pek fazla önem verilmeyişi aslında çok
büyük bir eksikliktir çünkü bahsedildiği üzere hayati olan ve sosyal kısıtlamalara karşın
aklı ve mantığı da bir noktada geride bırakan ve yaşamı yönlendirme adına kararlar
alınmasında etkili olan aslında duygularımızdır. Aynı zamanda evrensel olması
dolayısıyla insan türlerini birleştirmede büyük bir potansiyele sahip olması da ona
verilmesi gereken değeri daha da artırmaktadır.
Yukarıda insan yaşamı için hayati değere sahip olan ve insana özgü olan duygu ve
heyecan kavramlarının genel hatlarıyla ne olduğundan bahsedildi. Bu noktadan
hareketle, yine insana özgü ve onun için olan ‘tasarım’ alanında duygu ve heyecanın
yerini tartışabilmek üzere ilk olarak aşağıda tasarım kavramından kısaca söz
edilecektir.
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2.1.7. Tasarım Nedir?
Tasarım kavramı, ‘bir yapı ya da aygıtın kısımlarının kağıt üzerine çizilmiş biçimi’
anlamında kullanılan ve ‘tasar’ kökünden türetilmiş olan ‘tasarı’ya dayanmaktadır.
Tasarı, bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey, olması ya da yapılması istenen bir şeyin
tasarlama sonucu zihinde aldığı biçim olarak kullanılmaktadır. Tasarım kavramı, Arapça
‘suret’

kökünden

gelen

‘tasavvur’

sözcüğüyle

eşanlamlı

olup,

‘göz

önünde

canlandırmak, zihinde canlandırmak, düşünmek’ karşılığıdır. Günümüzde tasarım,
‘zihinde canlandırılan biçim, duyuların ya da belleğin anlığa sunduğu görüntü’ olarak
tanımlanmaktadır (Bayazıt, 1994).
‘Duygu’ kavramı gibi ‘tasarım’ kavramı da, geniş içeriği ve karmaşık yapısından dolayı
açık bir şekilde tanımlanamamış ancak araştırılmayı ve sistemleştirilmeyi bekleyen;
amaçları ve değerleri olan bir bütündür. Latince kökenli ve anlamı ‘bir şeye işaret etmek’
olan ‘designare’ kelimesinden türeyen ve çok geniş bir içeriğe sahip olan tasarım
kavramı için pek çok tanım oluşturulması durumu da bu sebepten dolayı olağandır.
Oxford İngilizce Sözlüğü’nde tasarım kavramı şu şekilde karşılık bulmuştur: ‘Zihinsel bir
plan, bir girişim tasarısı,…bir resmi oluşturan ilk eskiz,…icat/buluş’. Tasarım kavramı
için literatürde yer alan diğer bazı tanımlar ise şunlardır:
‘Tasarım insan yapısı nesnelerde ve sistemlerde bir bütünü oluşturan parçaların,
kompozisyonun, strüktürün, amacın, değerin ve anlamın kombinasyonunun vücut
bulmasıdır’ (Archer, 1973).
‘Tasarım, insan yapımı nesnelerde değişim yaratmaktır’ (Jones, 1970).
Design Council’in düzenlediği Design in Business Week 2002’de tasarımcı Richard
Seymour’un tasarım için yaptığı tanım ‘Şeyleri insanlar için daha iyi hale getirmektir’
(Seymour, 2002).
Amerikan Endüstriyel Tasarımcılar Topluluğuna göre ise endüstriyel tasarım, ‘Kullanıcı
ve üreticinin karşılıklı yararını gözeterek; ürünlerin işlev, fayda ve görünümünü optimize
edecek şekilde yeni ürün fikirleri yaratmaya ve geliştirmeye yönelik profesyonel bir
etkinliktir’ (Suluk, 2003).
Aslında bu tanımların her biri tasarım için geçerlidir. Bu yüzden tasarımı tek bir tanımla
ifade etmeye çalışmak yerine tanımların içerisinde geçen bir takım anahtar kelimelerle
ilişkili olduğu değerleri ön plana çıkarmak şu aşamada daha doğru olacaktır. Tanımlar
içerisinde italik harflerle ifade edilmiş kelimeler yani ‘insan, amaç, değer, hayal, algı ve
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anlam’ kelimeleri tasarım kavramının aslında ne ifade ettiğini anlatmaya yardımcı
olmaktadır. Bu bakış açısıyla tasarım insanla birebir ilişkili ve onun amaç, hayal ve
değerleri doğrultusunda algılanan ve hayat bulan bir bütündür. Tasarımın oluşumu ve
algılanmasında kişinin duyguları, değerleri ve anlamlandırmaları önemlidir.
‘Son 10 yıldır pazarın tasarımı yönlendirmesinden, ‘yaşam kalitesi’ni artıran ürünlere
kayan ve bu alanı ürün tasarımı için kritikleştiren bir paradigma ortaya çıkmıştır. ‘Yaşam
Kalitesi’ kavramı, Avrupa Birliği’nin araştırma programları çerçevesinde değindiği ana
temadır. Dolayısıyla ‘yaşam kalitesi’ fikrine verilen önem tasarımcıyı artık bunu
tasarımının bir parçası olarak ele alma gerekliliğine yöneltmektedir.’ (McDonagh-Philp
& Lebbon, 2000). Yaşam kalitesini yansıtan başarılı çözümler de tasarımcının ürün ve
kullanıcı arasındaki duygusal ilişkiyi bütünleştirmesiyle ortaya çıkacaktır düşüncesinden
hareketle aşağıda duygu ve heyecan kavramları ve tasarımla olan birliktelikleri ele
alınacaktır.
2.1.8. Ürün Tarafından Uyandırılan Heyecan
„...Anlam şeyler arasındaki ilişkilerdedir. Müzik de sesler arasındaki ilişkilerden doğar,
sadece tek bir notadan değil....’ (McDonagh-Philp & Lebbon, 2000).
Tüketici ürünleri birçok ihtiyacı yerine getirmektedir. Ürünler sadece belli görevleri
yapmak için değil kültürel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlar gibi diğer işlevsel gereksinimleri
de tatmin etmek için var olurlar. ‘Ürün anlamı, kültürel anlam ve duygusal bağ
tüketicinin verilen ürünle olan ilişkisine katkıda bulunmaktadır. Bu açıkça tasarlama
aktivitesinin modelini değiştiren ve müşteriler tarafından tasarımcıdan hitap etmesi
istenilen bir alan olmuştur’ (McDonagh-Philp & Lebbon, 2000). Sony, Philips, Apple
Macintosh, Nokia, Nike gibi büyük üretici firmalar da bu nitel yönlerin pazarda ürünün
başarısında kritik rol oynadıklarını teşhis etmişler ve fark edilen tüketici ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için buna cevap veren tasarım metotları uygulamaya başlamışlardır.
Kullanışlı ve anlaşılabilir tasarımın savunucularından Donald Norman da artık duygu ve
heyecanın tasarımdaki rolünü savunmaya başlamıştır. Norman (2002), ‘Yaşam
kalitesini artırma sorununda bizleri kullanışlılık bağnazları yapmayın. Evet, ürün
kullanışlı olmak zorundadır ama bunun yanında tüm faktörler de uyum içinde olmalıdır.
Artık ürünler satın almaya değer, işlevsel ve zevk verir olmak zorundadır’ diyerek
tasarımda işlevle birlikte duygu ve heyecanların da yer alması gerektiği gerçeğini
vurgulamıştır. Yani, bir ürünün işlevi iyi bir şekilde yerine getirme, kullanışlı ve etkili
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olma ya da estetik değere sahip olma başarılarının tek başlarına yeterli olmadıkları
anlaşılmaya başlanmıştır.
Bugünün reklamları da aynı şekilde, belli bir ürünü satın alma ya da sahiplenmenin
işlevsel ya da teknolojik faydasından çok ‘duygusal fayda’ üzerine odaklanmaktadır.
Latin pop şarkıcılarından Ricky Martin’in müziği eşliğinde Amerikalı aktör Brad Pitt’in rol
aldığı reklam kampanyasıyla yeni Toyota Corolla reklamı da tasarımda duygu ve
heyecan kavramının vurgulanılmaya çalışıldığı iyi bir örnektir (Bkz. Şekil 2.6). 40 yaş
üzeri olan müşteri kitlesine genç nüfusu da dahil etmeyi hedef alan firma, reklamlarında
gençlerin gözdesi aktör Brad Pitt’i kullanarak tüketici duygularına ulaşmaya
çalışmaktadır. ‘Toyotasa Basın Danışmanı Hırant Kasapoğlu firmanın yıllardır kalite,
dayanıklılık ve güvenilirlik özelliklerini ön planda tuttuğunu, fakat bugünün pazarında
tüketiciye duygusal açıdan yaklaşan markaların daha çok öne çıktığını ve artık
tüketicilere duygusal yönden yaklaşılması gerektiğini vurgulamaktadır. Tüm Toyota
faaliyetlerinde

ana

hedefin

Toyota

markasının

etrafında

duygusal

değerler

oluşturabilmek ve markayı arzulanan bir marka haline getirmek; ‘otomobiliyle gurur
duyan Toyota sahipleri yaratmak’ olduğunu da belirtmektedir’ (Rafael, 2002). Kurulduğu
yıldan beri firmanın Türkiye’de ilk defa pazar liderliğini yakalaması da tüketici
duygularına hitap eden reklam kampanyasının başarısını kanıtlamaktadır.

ġekil 2.6: Toyota Corolla Reklam Kampanyası

Diğer bir otomobil firması Fiat da yeni Albea’yı tüketicilerin karşısına çıkarırken böyle bir
reklam kampanyasına ihtiyaç duymuş olan firmalardan bir diğeridir. Şekil 2.7’de Fiat
Albea’nın genç bir bayanı baştan çıkarışını konu alan reklam kampanyasının afişi yer
almaktadır. ‘Yeni Fiat Albea. Ona kimse dayanamaz’ sloganıyla bir taraftan reklam
kampanyası desteklenirken diğer taraftan Albea’nın tüketici duygularına hitap eden
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yönü vurgulanmaktadır. Reklamla müşteri kitlesi olarak bayanlara da ulaşılmaya
çalışıldığı aynı zamanda göze çarpan bir diğer özelliktir.

ġekil 2.7: Fiat Albea Reklam Kampanyası

Diğer bir otomobil firması Volkswagen de tasarım başkanı Murat Günak’ın ifadesiyle
yeni otomobilleri Concept C (Bkz. Şekil 2.8) ile tasarımda yeni bir yaklaşım
yakalamışlardır. Günak’ın tanımıyla ‘alçak gönüllü ve özgüveni yüksek’ bu otomobille
Volkswagen’deki heyecanı insanlara aktarmak istediğini ifade etmektedir. Bu tasarımda
otomobilin duygu diline önem verdiklerini belirten Günak, estetiğe ve aynı zamanda
markanın değerini ilk bakıştan sonra da vurgulayan duygu etkileşimine özellikle dikkat
ettiklerini de vurgulamaktadır. Yukarıdaki her üç örnek de otomobil firmalarının tasarım
ve pazarlama faaliyetlerinde duygusal ifadelere yer verdiklerini göstermektedir.
Bu durumda heyecan duyulmasına sebep olan faktörler nelerdir? Heyecan uyandıran
uyarıcılar çeşitlenmektedir. Duygusal tepkilere neden olan uyarıcılar ürün, olay ya da
kişi olabilir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki ürünler sadece görünüşleriyle değil,
aynı zamanda ‘ürünü tüketmekle’ de heyecan uyandırabilmektedir (Richins, 1997). Ek
olarak bir ürünü kullanma davranışı da güçlü duygular uyandırmaktadır. Örnek olarak
Desmet (2002) antika bir arabaya sahip olmaktan dolayı kendimizi daha özel hissedip
mutlu olabileceğimizden bahsetmektedir.
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ġekil 2.8: Volkswagen Concept C

Fakat burada ele alınacak olan nokta ürün görünüşleriyle ortaya çıkan ‘ürün görünüşleri
tarafından uyanan heyecanlar’ olacaktır. Ürün görünüşü kavramı da kişilerin beş duyu
organı ile algılayabileceği ürün şekli, dokusu, tadı, rengi, vb. gibi ürünün tüm özelliklerini
ifade etmektedir.
Tıpkı heyecan kavramı gibi, ürün görünüşü ile ortaya çıkan ‘ürünler tarafından
uyandırılan heyecan’ kavramı da geniş ve kesin sınırlarla açıklanamaz. Genel anlamıyla
‘Bir ürünün dış görünüşünün ve ürün deneyiminin ruh hali, duygu ve hisler üzerindeki
etkileri’ olarak ele alınabilir (Desmet, 2002). Bir ürüne basit bir bakış bile duygusal tepki
ortaya çıkarabilmektedir. Ürünler tarafından uyanan duygu ve heyecanlar ve bunların
kişiler üzerindeki etkisi ile ilgili aşağıda çarpıcı bir örneğe yer verilmektedir.
Thomas ve Espresso Makinesi
Thomas, espresso makinesi almak için çarşıya gider. Bir sonraki gün kız arkadaşının
doğum günüdür ve o da kız arkadaşına, onun favori sabah içeceği taze capuccino ile
sürpriz yapmak istemektedir. Hangisini seçeceğini bilmediği için, tavsiyede bulunması için
kız kardeşi Anne’yi de yanında götürür. Capuccino yapmak için süt köpürtme fonksiyonu
olan bir makine istediğini anlatır kardeşine. Bu, onun tek isteğidir. Anne abisini çok iyi
tanımaktadır ve onun dükkanı en parlak düğmeli ve göstergeli makine ile terk edeceğini
sezmektedir. Dükkanda Thomas’a eğlenceli görünüşü olan mavi modeli almayı önerir.
Thomas modeli çocukça bulduğundan küçümser. Onun yerine, profesyonel ifadesi
sebebiyle paslanmaz çelik modele hayran olmuştur, fakat süt köpürtme fonksiyonunun
olmadığını öğrenmek onu hayal kırıklığına uğratmıştır. Aniden gözleri, küçük bir fabrika
gibi gözüken parlak, krom kaplı modele ilişir. Anne çoğunluğu gereksiz göstergeleri
sebebiyle onu gülünç bulsa da, Thomas bu modele karşı güçlü bir istek duymuştur.
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Makine çalışırken, cızırdayan sesler çıkarmaktadır. Anne, onu çalıştırmak için gerekli kas
gücünü de keşfettiği zaman kızar fakat tartışma gereksizdir çünkü Thomas seçimini
yapmıştır bile. Ertesi gün Thomas kız arkadaşının tepkisini görmek için sabırsızlanır. Ama,
ilk olarak ondan hediyenin ne olduğunu tahmin etmesini ister. Kız arkadaşının tepkisi ise
hayli ilginç olur: ‘Hımm, ne olursa olsun, umarım çok fazla parlak düğmesi yoktur’
(Desmet, 2002).

Yukarıdaki örnek duygu ve heyecanların kişisel olduğunu dolayısıyla farklı kişilerin aynı
ürün hakkında farklı duygular hissedebileceğini (Anne ve Thomas’ın tepkilerindeki
farklılıklar), duyguların aynı zamanda geçici ve değişken olduğunu (Anne’nin krom
kaplama modeli önce eğlenceli bulması sonra aynı modeli küçümsemesi), farklı zaman
dilimlerinde bir kişinin aynı ürün hakkında farklı duygular hissedebileceğini (ilk olarak
Anne krom kaplama modelle eğlenirken sonra aynı modeli küçümsemiştir) ve de
duyguların karma olabileceğini ve eş zamanlı olarak birden fazla duyguya
kapılınabilineceğini göstermektedir (Thomas’ın paslanmaz çelik model için hem istek,
hem de hayal kırıklığı hissetmesi gibi).
2.1.9. Ürünler Nasıl Heyecan Uyandırırlar?
Desmet ve Hekkert (2000), duygu ve heyecanların uyarlanmış bir amaca hizmet
ettiğini öne süren ve duygu ve heyecanlara bilişsel-işlevselci bakış temeline dayanan bir
model önermişlerdir. İşlevselci literatürde de heyecanlar genellikle, ‘sezgisel açıdan
faydalı olarak değerlendirilen her şeye karşı duyulan eğilim ya da sezgisel açıdan
zararlı olarak değerlendirilen her şeyden uzaklaşmadır’ (Arnold, 1960). Bu da
heyecanlar ‘iyi’ uyarıcıya doğru itecek ve ‘kötü’ uyarıcıdan uzaklaştıracaktır demektir.
Örnek olarak, ‘korku’ bizi tehdit edici durumdan uzaklaştıracak, buna rağmen
‘etkilenme’ bizi temasa geçirecektir. Bu da göstermektedir ki, uyarıcının ‘iyi’ ya da ‘kötü’
olması onu ilgilerle örtüşen ya da örtüşmeyen olarak değerlendirmeye dayanmaktadır.
Yani o ürün, kişi ya da olayların insanda uyandırdığı duygusal değerlerin, kullanıcı
tarafından

içsel

olarak

değerlendirilmesine

dayanmaktadır.

Bu

değerlendirme

sürecinde, kişisel deneyimler duygusal uyarıcı durumundadır (Desmet, Hekkert ve
Hillen, baskıda). Bu noktada ‘değer’ ve ‘duygusal değer’ tanımlarının ne ifade ettiklerini
tam olarak anlamak önem taşımaktadır.
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Değer, Duygusal Değer Nedir?
İnsana “Kendini Bil!” denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek
içindir. Cicero
Değerin sözlük anlamı, ‘Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü; bir şeyin
değdiği karşılık; yüksek ve yararlı nitelik; bireyin isteyen, gereksinim duyan bir varlık
olarak nesne ile bağlantısında beliren şey’ olarak tanımlanmaktadır. İonna Kuçuradi ise
değeri ‘O şeyin kendisiyle aynı türden şeyler arasındaki özel yeri’ olarak ifade
etmektedir (Özturan, 2002) ya da en basit tanımıyla değer ‘Algılanan varlıklara verilen
önem’ şeklinde adlandırılabilir. Bu varlıkların somut, maddi varlıklar olması da
gerekmez. Sevgi, güzellik gibi maddi olmayan ama var olduğu bilinen kavramlar da
değer kümesinin içine girmektedirler. Değerler öznel duyulara göre ölçülür çünkü
değerler varlıkların gerçekte ne olduğundan çok, onun algılanış biçimi ve ona verilen
öneme göre anlam kazanmaktadırlar’ (Özden, 2001).
Her bireyin duygusal algılayış biçimi birbirinden farklı olduğuna göre, herkes için genel
geçer, salt nesnel değerlerden söz edilebilir mi? Özden konunun literatürde ‘değer
göreliliği’ başlığı altında çok yönlü olarak tartışıldığını bir görüşe göre değerlerin
göreceli olduğunu ve her birey için farklı anlam ifade edebileceğini, dolayısıyla herkes
için geçerli ve değişmez değerlerin olmadığını; diğer bir görüşe göre ise sırf bu iddianın
kabul edilebilmesi için bile, ‘gerçeğin bilgisi’ gibi bir değerin kabul edilmesi gerektiğinin
ve bu sebepten ötürü genel geçer hiçbir değerin olmadığı görüşünün kendi içinde
çelişkiye düştüğünün karşıt görüş olarak ileri sürüldüğünü ifade etmektedir. Bu görüşe
göre insan olmanın da özünde yatan ve birçok toplumun kültürlerinde ve dinsel
öğretilerinde de yer alan doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı gibi bir takım genel geçer
‘üstün değerler’ vardır.
Yine de değer soyut bir kavram olarak duygusal olması nedeniyle nesnel değil, tümüyle
öznel olduğu için oluşumu tümüyle bireyin düşünsel dünyasındadır. Bu düşünsel
dünyadaki değer altyapısının oluşum süreci bireyin tüm imgesel, gözlemsel ve deneysel
birikimlerinin güç ve boyutlarına göre gerçekleşmektedir. Yaşam deneyimleri arttıkça,
yeni roller üstlendikçe hem değerler, hem de bunların sıralaması değişecektir. Ancak
bunlardan bazıları tüm yaşam boyunca belki de hiç değişmeyecektir. Kuşkusuz bunlar
da ‘üstün’ değerler olarak yukarıda ifade edilen değerlerden bazıları olacaktır.
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Değerin Önkoşulları
‘Değer’in birincil önkoşulu insanın duygu dünyasına yönelmek ve hatta içine
girebilmektir. Eğer insanın duygusal boyutu kavranabilirse, neye ilgi duyduğu ve önem
verdiği imgelenebilirse değerin birincil önkoşulu yerine getirilmiş olur. Buna ‘ilgi
merkezleri’ de diyebiliriz. Sonrasında sıra anlatıma gelir ki ilgi merkezine seslenebilen
hiçbir değer yanıtsız kalmaz’ (Özturan, 2002).
Desmet de, ürünün uyandırdığı heyecanların Şekil 2.8’de de görülebileceği gibi 1Uyarıcı, 2-İlgi, 3-Değerlendirme olmak üzere üç ana parametreden oluştuğunu
belirtmektedir. Bu üç parametre ve onların karşılıklı etkileşimleri bir ürünün heyecan
uyandırıp uyandırmadığını ve uyandırıyorsa da hangi belli heyecanı uyandırdığını
belirlemektedir (Desmet, 2002). Buna göre heyecan, her zaman bir nesnenin kişiye
faydalı olup olmadığının bir değerlendirmesini içerir. Arnold’a göre; değerlendirme, her
heyecanın kalbinde olan ‘keder, dert ya da mutluluğun doğrudan, hızlı bir duygu
hükmüdür’ (Arnold, 1960). Değerlendirme psikologları da heyecanları, kişinin ilgilerine
olumlu ya da olumsuz etki eden olaylarla ortaya çıkan mekanizmalar olarak
görmektedirler. Bu da her heyecanın dünyanın çeşitli durumları için az ya da çok kalıcı
tercihleri ve ilgiyi gizlediği anlamına gelmektedir (Frijda, 1986).
Tolstoy, sanat’ı değerlendirirken şöyle der: ‘İnsanlığın mutluluğu için daha az iyi ve
daha az gerekli duyguların yerini daha iyi ve daha yararlı duyguların alması sanatın
amacıdır, olmalıdır’ (Özturan, 2002). Ona göre normal bir insanı etkileyemeyen bir şey
sanat olamaz ve ‘sanat’ın ‘değer’i sadece şu gerçekte yatar: ‘Anlaşılamaz ve ulaşılamaz
biçimde olan bir düşünceyi anlaşılabilir ve hissedilebilir yapmak’. İnsanların bir sanat
yapıtında görmek ve yaşamak istedikleri şey, yapıtın taşıdığı kendi öz değeri aracılığı
ve katkısıyla, duygusal ve düşünsel anlamda kendilerinin içsel zenginliklerine değersel
katkılarda bulunabilmesidir. Bu da ancak bir ‘değer’ olabilen yapıtla olasıdır (Özturan,
2002).
‘Bir ürünün değerlendirilmesi üç ana aşamadan geçer. İlki anlamak, ikincisi bir ürünü
kendi alanında bir yere oturtmak ve kendi alanındaki değerini belirlemektir. Üçüncüsü
ise, bir ürünün önemini böyle bir ürünün yaratılmasının insan için, dünyamız için
anlamının ne olduğunu yani bir bakıma bu olanakların etik değerler bakımından
anlamının ne olduğunu göstermektir. Zaten tıpkı sanat gibi herhangi bir olgunun da
evrensel etik değerlerden soyutlanarak bir başına bir anlam, bir değer ifade etmesi
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olanaksızdır; olsa bile yukarıda ele alınanlarla ilişkili olarak bunu bir ‘değer’ olarak
görmek kişinin algısını zorlayacaktır’ (Özturan, 2002).
2.1.10. Duygusal Uyarıcı Olarak Ürünler
Bazı şeyleri çok mükemmel görünmelerine rağmen beğenmez, para vermeye
kıyamayız da olmadık şeylere dünyanın parasını verir, eve geldiğimizde kendimize de
şaşarız. Bazen başkalarının şaşkınlığa düştüğü basit şeyleri en değerli parçamız olarak
saklar, hatta sergileriz. Çoğu zaman onlar anıların birer somut tabusu olmanın ötesinde,
onu yaratan ruhun bizim ruhumuzla kurduğu frekansın nesnel birer simgesidirler
(Desmet, 2002).
Tasarımın tüketicinin karar verme sürecinde tüketicinin karar verme sürecine taşıdığı ve
onu derinden ve duygusal seviyede içeren temel, fonksiyonel ve rasyonel ihtiyaçlara
dair güçlü bir etkisi vardır. Tasarım, hoş deneyimler sağlamak adına ürün ile
etkileşimlerini beceriyle kullanabilmektedir. Ayrıca,

McDonagh, Bruseberg ve

Haslam’ın (2002) yaptığı gibi şunu söylemek de makul gözükmektedir: ‘İşlevsellikten
çok görünüm, malzemenin kullanımı, şekil ve biçim tüm bunlar kullanıcı için en acil ürün
verileri olduğunu göstermektedir. Önemli olan tüketici bu veriyi nasıl yorumlamaktadır,
ona ne anlam ifade etmektedir’.
Tüketicilerin

karar

verme

süreçlerinde

psikolojik

etki

üzerine

Demirbilek

ve

meslektaşlarının 12-14 Haziran 2004 tarihleri arasında ODTÜ’de düzenlenen ‘Dördüncü
Uluslararası Tasarım ve Duygusal Deneyimler Konferansı’nda yayımlanan bildirilerinde
yer alan literatür araştırması aşağıdaki şekilde özetlenebilir:


‘Kişilerin bireysel psikolojik profilleri; farklı değer, tutum ve yaşam biçimlerinin
etkisi aracılığıyla karar verme süreçlerini etkilemektedir’.



‘Yaygın insan psikolojisi karar verme sürecindeki pozitif duygusal deneyimleri
arttırmayı ve negatif duygusal deneyimleri de azaltmayı amaçlamaktadır.
Evrimsel hayatta kalmayla eğilimlere makul bir şekilde bağlı olan zihniyet’.



‘Ruhsal durum ürün değerlendirmesinde etkilidir. Pozitif ruh hali (tüketim
bağlamında pozitif deneyimin sonucu olarak) pozitif ürün değerlendirmesiyle
sonuçlanır benzer şekilde negatif ruh hali de negatif durum değerlendirmesiyle
sonuçlanacaktır’.
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‘Ürün seçiminde pozitif deneyim etkisinin yoğunluğu kişilik ve kararın doğasına
bağımlıdır’.



‘Sakınılan/uzak durulan mekanizmaların psikolojisi karar verme stratejilerini
etkileyebilmektedir’.

Anılar ürün tercihinde önemli rol oynamaktadır ve insan beyni faaliyetlerine ilişkin
çalışmalar göstermektedir ki; kişiler alışveriş ortamında ortak ve sıkı ilişkili ürünler
arasında tercih yapmaları gerektiğinde geçmiş deneyimlerine dayanan duygusal
tercihler yapmaktadırlar.
Rolf Jensen (1999) de ‘Düş Toplumu’ isimli kitabında ‘Geleceğin ürünleri aklımıza
değil, gönlümüze hitap edecek. Artık ürünlere ve hizmetlere duygusal değer ekleme
zamanıdır.’ demektedir. Farklı toplum tipleri arasındaki gelişmenin bugün en son
noktasında olunduğunu; tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumunda da
bilgi toplumuna geçişin günümüzde bilgi toplumundan düş toplumuna geçmekte
olduğunu vurgulamaktadır.
Rolf Jensen’in heyecanlarla ilgili aşağıdaki şu tanı ve yorumları heyecanların günlük
yaşantımızda ele geçirmeye başladığı yere dikkat çekmektedir:
‘100.000 yıllık insanlık tarihi bugün hayatın maddi yönlerini giderek daha fazla elde
etmeye odaklanmanın artık sonunun geldiğini ve bunun yerine insanın duygusal yönüne
artan bir ilgimiz olduğunu göstermektedir. Özelliği bilim, akılcılık, tahlil ve pragmatizm
olan sembol analizcilerinin toplumda en yüksek mevkileri işgal ettiği bir yüzyılda artık
duygular, hikayeler, anlatılar ve değerler sahneye çıkmaktadır Bilgi toplumunda işimizin
itici gücü bilgi teknolojisiydi; düş toplumunda ise işimizin itici gücü hikayeler ve
heyecanlar olacak, tek başına veriler değil’ (Jensen, 1999).
‘Tüketici duyguları, deneyimleri ve hikayeleri alır. Bu, ürüne yakışan bir hikaye isteyen
materyalizm sonrası tüketicidir. İyi, kaliteli, lezzetli ve besleyici yiyecek artık yeterli
olmayacak. Beraberindeki statü, ait olma, macera ve hayat tarzıyla ilgili hikayesiyle
heyecanlara da hitap etmeli’ (Jensen, 1999).
‘Hikayelere karşı şiddetli arzumuz herhangi bir Homo-sapiens (Akıllı insan) tanımının
bütünleyicisi olan insan olmanın da bir parçasıdır. Bizler daima hem manevi hem de
maddi bir dünyada yaşamaktayız. Hikayeler değer beyanları ile tanımlanmaktadır, diğer
bir deyişle bilimsel gerçeklerle aynı standartlara tabi değildirler. Bunlar kainatla ve
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insanın kainattaki yeri ile ilgili hikayeler olabilir yahut kim olduğumuz, öbürlerinin kim
olduğuyla ilgili küçük hikayeler olabilir’ (Jensen, 1999).
‘İşte bu nedenle piyasa yavaş yavaş duygusal açıdan tanımlanacak. Biraz ileri
götürerek diyebiliriz ki, ürünün kendisi (içeriği ya da yararlılık değeri) ikinci derecede
önemli olacak; ürün asıl amacı anlatılmakta olan hikayeyi taşımak için bir ilaveymiş gibi
olacak. Camel’in Camel Trophy Kupası’yla yaptığı da budur. Hikayenin macera kısmı
zorlu bir rotadır; cipler dereleri, çölleri ve yağmur ormanlarını aşmak zorundadır.
Böylece Camel adı macerayla birlikte anılıyor. Sonuç olarak Camel kol saati, ayakkabı,
çanta ve ardından sigara gibi ürünlere hareket getiriyor’ (Jensen, 1999).
‘Oyuncak piyasasındaki devasa başarılardan biri Tamagoçi; şefkat ve ihtimamla
davranılmayı gerektiren küçük bir elektronik ‘yumurta’dır. Bu şekilde davranıldığında
‘tatlı, mutlu küçük bir sanal civciv’ oluyor. Ancak, ‘Tamagoçinize bol bol sıcak ve
sevecen bir ihtimam göstermeyi ihmal edecek olursanız o kötü, yaramaz bir canavar
haline gelecektir.‘ diye tembihliyor yapımcının broşürü. Tamagoçi her an geri
dönebileceği bir gezegenden gelmedir. Ancak insan duygularını bilir. Ekranda dört kalp
göstermesi için onunla oynamalı, onu beslemeli, mutlu etmeli ve karnını tok
tutmalısınız.’ Bu anahtarlık büyüklüğündeki teknoloji harikası parça çocuklara ve
büyüklere ilgi gösterme fırsatı sağlamaktadır. Buna elektronik ev hayvanı diyebiliriz ama
asıl konu Tamagoçinin esas itibariyle sadece bir maksadının olmasıdır: Sahibine ilgi
gösterme şansı vermesi. Geleneksel materyalist mantık çerçevesinden bakıldığında bu
oyuncağın hiçbir anlamı yoktur; hiçbir işlevi yoktur, hiçbir şey ‘yapmaz’. Düş Toplumu
mantığıyla bakıldığında ise, bu ürünün mükemmel bir anlamı var. İlgi gösterme gibi
mevcut bir ihtiyaca cevap vermektedir. Satış rakamları, boş raflar ve uzun istekli müşteri
kuyrukları kısacası bütün bunlar ciddi bir talebin, bir ihtiyacın varlığına kanıttır. Bir Düş
Toplumu ürünü keşfedilmiştir. ‘İlgi gösterme talebini nasıl karşılayabiliriz?’ sorusuna bir
cevaptır’ (Jensen, 1999).
Yukarıda ele alınanlardan çıkarılacak sonuç, kullanıcıyı sadece bilgi işlemcisi olarak
değil

psiko-fizyososyal

(psycho-physicsocial)

bir

temsilci

olarak

görmektir.

Unutulmaması gereken nokta da tüketicinin bir ürünle ilgili deneyiminin, pazarlama
teknikleriyle yaratılan herhangi bir imajdan daha güçlü zihinsel imajlar yarattığıdır.
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Ürünler Tarafından Uyanan Heyecan Modeli
Kendi kişisel deneyimlerimizden de bildiğimiz gibi ürünler kuvvetli duygusal tepkiler
ortaya çıkarmaktadırlar. Ürünler tarafından uyanan heyecanlar bir ürünü satın almadaki
kararları ve satın almadan sonraki sahiplenme ve kullanım zevkinin ikisini de
etkilemektedir (Desmet, 2002). Şekil 2.9’daki model kişinin uyarıcıyı bir takım ilgilerine
karşılık geliyor olarak değerlendirdiğinde heyecan uyandıracağını göstermektedir.
‘Ortony ve arkadaşları’nın bilişsel modeline göre olaylar, temsilciler ve nesneler olmak
üzere dünyada odaklandığımız üç ana durum vardır. Olaylara sonuçları için önem
vermekteyiz (ör:futbol maçı). Temsilcilere/aracılara davranışları için (ör: bir köpeğin
sana doğru havlaması), nesnelere de öylesine bir takım özelliklerine ilgi duyduğumuz
için (ör: resim-kompozisyon) önem vermekteyiz’ (Desmet ve Hekkert, 2002). ‘Ortony
ve meslektaşlarının bakış açısına göre de heyecanlar dünya üzerindeki bu
perspektiflerden biri olan değerlikli tepkilerdir. Ortony ve meslektaşlarının bilişsel
modelinden yola çıkarak Desmet ve Hekkert, ürünlere olan duygusal tepkilerinde kişiler
farklılaşsalar da, heyecan uyanması sürecinde genel kurallar saptanabilmektedir
fikrinden yola çıkarak ‘Ürünler Tarafından Uyanan Heyecanlar’ adını verdikleri bir
heyecan tipleri strüktürü geliştirmişlerdir. ‘Ürünler Tarafından Uyanan Heyecanlar’
modeline göre ürünler üç farklı yolla duygusal uyarıcı görevi üstlenmektedirler’ (Desmet
ve Hekkert, 2002).
1

Nesne olarak ürün

2

Temsilci olarak ürün

3

Olay olarak ürün

Ürünlerin bu üç farklı yolla nasıl heyecan uyandırdığını anlamakta ise kişilerin ürünler
hakkında hangi özel duygulara sahip olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Desmet ve
Hekkert (2002) de modellerinde her biri belli tip ilgiyle ilişkili üç tip ürün heyecanından
bahsetmektedirler: 1-Amaçlar, 2-Standartlar, 3-Tutumlar.
İlk bakışta üçüncü grup olan ‘nesne olarak ürünler’in ele alınması gerektiği fikrine
kapılınabileceğini fakat ürünlerle fiziksel bir etkileşime gerek duymaksızın duygulardan
biriyle algılanan ürünler söz konusu olduğunda yukarıda değinilen her üç durumun da
konuyla ilgili olduğunu ifade etmişler ve ürün algısından doğan ve heyecan içeren bu
elemanları Şekil 2.9’da yer aldığı üzere ‘Ürünler Tarafından Uyanan Heyecanlar Modeli’
olarak orijinal modele uyarlamışlardır.
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Uyarıcı

Değerlendirme

Ġlgi

Nesne olarak ürün

Çekicilik

Tutum

Temsilci olarak
ürün

Övülmeye değerlik

Standart

Olay olarak ürün

Arzu edilirlik

Amaç

ġekil 2.9: Ürünler Tarafından Uyandırılan Heyecanlar Modeli (Desmet ve Hekkert, 2002)

‘Ürünler Tarafından Uyanan Heyecanlar Modeli’ göstermektedir ki bir ürünün görünüşü
ve onun uyandırdığı heyecan arasında birebir bir ilişki yoktur. Zaten heyecan da ürün
tarafından değil, o ürünün bizim ilgilerimiz doğrultusunda değerlendirilmiş anlamı
tarafından uyanmaktadır. İlgi merkezlerimize hitap eden ürünler ya da durumlar olumlu,
ilgi merkezlerimize hitap etmeyen ürün ya da durumlar da olumsuz etki yapacaktır.
Kısacası heyecanlar ‘iyi’ uyarıcıya doğru itecek, ‘kötü’ uyarıcıdan uzaklaştıracaktır. Bu,
heyecanların kişiselliğini de bir bakıma açıklamaktadır. Herkesin belli bir nesne ya da
olayla ilgili farklı beklenti ve ilgileri vardır ve bu da bu kişilerin farklı heyecanlara sahip
olacağını göstermektedir.
Nesne olarak ürün
Yukarıda da ifade edildiği gibi ürünler kişisel ilgilerimize temas ettiği için heyecan
uyandırmaktadırlar. ‘Ortony ve meslektaşları bu tür ilgilere ‘tavır, yargı, fikir’ ya da özel
bir durumu olarak ‘tat’ demektedir. Örnek olarak kimileri Amerikan arabalarına karşı
sempati duyarken, kimileri de İtalyan tasarımına ilgi duyabilir. Ürün kimi tutum ya da
estetik ilgimize uyarsa çekici olarak değerlendirilir’ (Desmet ve Hekkert, 2002).
‘Belli bir ürüne duyulan yapısal beğeni ya da nefretlerimiz o ürün sınıfının birçok ya da
bütün üyeleri için genelleştirilebilmektedir. Fakat bunun bazen tek bir ürünle de sınırlı
olduğu görülebilmektedir. Böyle durumlarda beğeni bu tek örnek için büyük olasılıkla
önceki kullanım ya da sahiplikten doğan bir beğenidir (ör: sevdiği birinden hediye
olduğu için bir yüzüğü sevmek). Bu durumlarda, yargı kişinin ürünle olan kişisel
deneyiminden dolayı olan kişisel anlama nüfus etmektedir. Bu sebeple de bu tutum ve
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davranışlar diğerleri ile kıyaslanamaz ya da ürün sınıfının diğer örneklerine uygun
değildir’ (Desmet ve Hekkert, 2002).
Bazı özel durumlarda, değerlendirme objesi olarak davranan ürünün kendisi değil ama
diğer ‘şeyler’ yani durum ya da kişi olabilir. Örnek olarak kravatın iş dünyasını
çağrıştırması gibi bazı ürünler belli kullanıcı grubu ile çağrışım yaparlar. Bu durumlarda
beğenilen ya da beğenilmeyen nesnenin kendisi değil daha çok kullanıcı grubu ya da
eşleştirildiği kurum olmaktadır.
Temsilci olarak ürün
Temsilciler olaylara sebep olan ya da katkıda bulunan şeylerdir. ‘Ortony ve
meslektaşları temsilcilerin ürünler gibi cansız nesneler de olabileceğini göstermiş ve
arızası yüzünden sorumlu tutulan araba örneğini vermiştir’ (Desmet ve Hekkert, 2002).
‘İlk olarak ürünler; insanlar ya da toplum üzerinde sahip oldukları ya da olabilecekleri
etki varsayımı ile ilgili olarak ‘temsilci/aracı’ gibi davranabilmektedirler. Örnek olarak,
toplu taşıma araçlarında kullanılmasının aracın bilgisayar donanımında arızalara sebep
olduğu bilgisi cep telefonlarını suçlamamıza sebep olabilmektedir. İkinci olarak
tasarımcı ya da firmanın temsilci olarak yorumlandığı durumlarda ürünler genellikle
tasarım sürecinin sonucu olarak görülmektedirler. Bir ürüne bakarken, biri tasarımın
orijinalliği sebebiyle onu övebilir ya da tam tersine çeşitli sebeplerden ötürü övülmeye
layık görmeyebilir. Her iki durumda da görüldüğü gibi, ürün tasarımı sırasında ürünün
‘durumu’ ya da tasarımcının işinin övülmeye değerliği bizim değerlendirmemizin temeli
olur ve değerlendirme hayranlık, küçümseme ve hayal kırıklığı gibi ilgili duygulara
liderlik edebilir’ (Desmet ve Hekkert, 2002).
‘Temsilciler ya da bizim adapte edilmiş modelimizde ürünler ya da tasarımcılar, belli
standartlar çerçevesinde övülmeye değer olarak nitelendirilmektedirler. Standartlar,
şeylerin öyle olması gerektiğini düşündüğümüz inançlarımız, kurallarımız ya da
geleneklerimizdir. Bazı kişiler kütüphanede sessiz ve etraftakileri rahatsız etmeyecek bir
şekilde davranmak zorunda olduğunu düşünebilirler. Bazıları da tasarımcı ya da
endüstrilerin orijinal ürün çözümleri ile uğraşmak zorunda oldukları inancındadırlar.
Bireyler standartlarına uyan nesneleri onaylar, onlarla çatışan şeyleri de onaylamazlar’
(Desmet ve Hekkert, 2002).
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Olay olarak ürünler
Ürünler Tarafından Uyanan Heyecanlar Modeli’nin üçüncü başlığı olan ‘Olay olarak
ürünler’ ürünler tarafından uyandırılan duygu ve heyecanlar ile en az ilişkili olanı olarak
görülmektedir. Burada odaklanılan yönü de, olayın sonucudur. Ürünler olay değildir
ama yine de ürünler tarafından uyanan heyecanların önemli bir gurubunun bu
kategoriye girdiğine inanılmaktadır. Bu heyecanlar kişilerin bir kere gördükleri bir ürünün
gelecek kullanımı ya da o ürünü sahiplenme beklentisi eğilimleri neticesinde meydana
gelmektedir. Bu noktada kullanım ya da sahiplik ‘olay’ olmaya başlar ve önceden
bildirilen sonuçlar heyecan uyanmasına sebep olur. Bir Ferrari ona sahip olmanın ya da
kullanmanın kazandıracağı statü sebebiyle arzuya benzer bir heyecan uyanmasına
sebep olur.
Bu üçüncü başlık ürünün kullanımı ya da sahiplenme ile ilgili beklenilen sonuçlarda da
farklılık gösterir. İlk durumda sonuçlar, olay tabanlı beklenen duygulara (arzu, nefret
gibi) rehberlik edebilir. Sonraki durum birine bir hediye bakarken ya da ürünü bir
başkasının da sahipliği olarak görülen durumlarda rol oynayabilir. Bir şey için mutlu
olmak, kıskançlık gibi duygular sonuç olabilir. Bu tip duygularla alakalı olan durumlar,
amaçlardır. Amaçlar gerçekleşmesi istenilen şeylerdir. Faydacı amaçlar (ör: bir kumaşı
kesmek için makas kullanmak), sosyal amaçlar (ör: başkalarını etkileyerek statü
kazanabilmek için pahalı araba kullanmak) ve zevk/haz ile ilgili amaçlar (ör: lezzetli
olduğu için çikolata yemek) gibi ürünler hakkında sahip olunan birçok farklı amaç vardır.
Ürünler amaçları kolaylaştırdıkları ölçüde arzu edilir, amaçları engelledikleri ölçüde
arzulanmayan olarak değerlendirilmektedir.
Birçok ürün karışık/karma heyecanlar uyandırabilmektedir çünkü birçok farklı ilgi ile
beslenmektedirler. ‘Mesela bir otomobilden hem çok etkilenebilir, hem de hayal
kırıklığına uğrayabiliriz. Estetik olarak bize çok çekici gelebilir (estetik tutum), ikinci
olarak, bildik otomobillerden farkı nedeniyle hayranlık duyabiliriz (tasarım standardı),
üçüncü olarak da sadece iki kişilik olmasından dolayı hayal kırıklığına uğrayabiliriz
(taşıma amacı)’ (Desmet ve Hekkert, 2002).
Yukarıda kişilerin farklı ilgilere sahip olmalarından dolayı duygusal tepkilerinin de kişiler
arası farklılıklar gösterebileceğinden bahsedildi. Bu yüzden ürünleri ek duygusal
değerlerle tasarlamaktaki ilk adım, bu ürün tipi hakkında kastedilen kullanıcının amaç,
standart ve tutumlarını incelemek olmalıdır.
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2.2 TASARIMDA DUYGU VE HEYECAN KAVRAMLARI
2.2.1 Duygu ve Heyecanın Tasarımda Ortaya ÇıkıĢı
Tasarımda ‘duygu’ ve ‘duygusallık’ kavramları birbirlerinden farklı değerlendirilmesi
gereken kavramlardır. Duygusal canlılar olan insanların yaşam çevrelerini oluşturan
ürünlerin kullanıcıyı duygusal yönden bir şekilde yakalaması çok doğal bir sonuçtur ve
kişinin sahip olduğu herhangi bir ürünle duygusal bağ kurabilmesinin önünde de hiçbir
engel bulunmamaktadır. Bu yüzden ‘duygusal tasarım’ın şüphesiz her dönemde var
olduğu söylenebilir.
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğretim görevlisi Dr. Aren Kurtgözü konu
ile ilgili şunları söylemektedir: ‘Konunun ‘tasarım ve duygu’ olarak formüle edilmesi yeni
ve farklı bir olgudur. Duygusallık önceden ona atfedilmiş olan basitlik, gelişmemişlik,
naiflik, banallik, ucuzluk gibi olumsuz anlamlardan sıyrılarak ciddiye alınmaya değer bir
özellik olarak tanımlanmaya başlanmıştır’ (Tanglay, 2003).
‘Endüstriyel üretim sisteminin bireyin tercih ve duygularını saf dışı ettiği bir geçmişe
sahip olan ürün tasarımında 1990’ların ikinci yarısından başlayarak ‘tasarım ve duygu’
kavramlarının tasarımda ortaya çıkışı, dikkat çekmesi ve kişiler üzerinde etki yaratması
da bu noktada şaşırtıcı bir durum olmamaktadır. Çünkü bu dönem tüketim toplumuna
ve onun getirdiği yüzeyselliğe dönük eleştirilerin şiddetini arttırdığı ve yeni arayışların
başladığı dönemdir. Bireyin tek sosyal var oluş şansının tüketici olmaya indirgendiği
1980’lerin kültürel atmosferine ve bu dönemle birlikte anılan neo-liberal ekonomiye karşı
duyulan memnuniyetsizlik insanları her alanda yeni toplumsal var oluş biçimleri
aramaya yöneltmiştir. Bireysel düzeyde ise nesneler tarafından kuşatılmış, adeta
onların kölesi olmuş tüketici özne ontolojisinin yerine, özne ile nesneyi tüketimden daha
ortak

bir

zemin

olduğu

düşünülen

yaşantı/deneyim

bağlamında

uzlaştırmayı,

barıştırmayı hedefleyen yeni ontolojiler görülmeye başlanmıştır’ (Tanglay, 2003).
Tasarımda duygu ve heyecanların önem kazanması işte bu bağlamda gündeme
gelmiştir ve ürünün kullanılması, seyredilmesi, sergilenmesi gibi konulara odaklanmış
tasarım anlayışının yerini ürün deneyimi ve bir yaşantıya konu olması ele almıştır.
Bundan sonra tasarımcılar, düşleri gerçek kılıp hayata mutluluk katan kişileri güzel
duygularla saran, kullanışlı, ulaşılabilir ve keyifli ürünler yaratmanın formülünü aramaya
başlamışlardır.
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Üreticiler teknolojinin yön verdiği tasarımların artık kullanıcıların tüm beklenti ve
ihtiyaçlarına

cevap

vermediğini

kavramaya

başlamışlardır.

Tasarımcı

ürünün

gelecekteki sahibinin sadece algılarını göz önünde bulunduruyorken artık ürün-kullanıcı
ilişkisinin değerinin fark edilmesiyle birlikte, algılar kadar kullanıcıların duygularına da
hitap etmeyi hedeflemeye başlamışlardır. Kullanacak kişinin karakteri, yetenekleri,
ihtiyaçları,

ürünü

kullandığı

zamanlardaki

ruh

hali,

tasarımda

belirleyici

rol

oynamaktadır. Bu yüzden günümüzde tasarımcıların amacı da ürünü düğmelerle ve
ikonlarla dolu bir makine tanımının ötesine götürmek ve kullanacak kişinin duygularına
dokunmaya çalışmak olmuştur çünkü artık işlevsel, estetik ve iyi ürünler tasarlamanın
yeterli olmadığı anlaşılmıştır.
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3.HEYECAN UYANDIRAN ÜRÜNLER BAĞLAMINDA ‘EĞLENCE’ KAVRAMININ
YERĠ
Günümüz tasarım uygulamalarının da artık tamamen duygulara odaklanmış durumda
olduğu görülmektedir. Uzmanlar, duygu-ürün formülünü anlamakta sanat eserlerinden
alınan keyfi de değerlendirerek bu duyguların nedenlerini keşfedip onu tüketim ürünleri
kanalıyla yaşatmaya çalışmaktadırlar.
David Freemantle (2000) ‘Müşteri Neden Hoşlanır?’ isimli kitabında şirketlerin ve
çalışanlarının yaptıkları her şeye duygusal değer katarak müşterileri hoşnut
edebileceklerini ve karlılığı artırabileceklerini savunmaktadır. ‘Rekabetçi bir dünyada
ürünleri ve fiyatları taklit etmek oldukça kolaydır, ama duygusal değer katan insanları ve
markaları taklit etmek gerçekten imkansızdır. Günümüzde insan yönetiminin ve müşteri
ilişkilerinin merkezinde duygusal katma değer yatmaktadır.’ diyerek bir anlamda
günümüz şirketlerinin üretim politikalarının da hangi doğrultu da gelişmesi gerektiğini
ifade etmiştir. Freemantle, on dokuz ülkeden çok sayıda firmayı inceleyerek vardığı
bulgulara dayanarak ‘yaratıcılık, duygusal bağlantı ve dürüstlük’ ile yaptıkları her işe
duygusal değer katan firmaların bütün dünyada en büyük gelişmeyi gösterdiklerini
saptamıştır.
Arçelik Endüstriyel Tasarım Yöneticisi Ümit Altun: ‘Kullanıcılar evlerine soktukları
ürünlerin artık mekanik soğuk bir obje olmasını tercih etmiyorlar. Çünkü aslında bu
ürünler kullanıcıların hizmetkarları. Tabi ki bu hizmetkarların sevimli, güzel ve ortama
uyum sağlayan özelliklerde olmasını tercih ediyorlar.’ diyerek günümüz Türkiye
pazarında da duygunun önemini ifade etmektedir (Tanglay, 2003).
Aşağıda ‘duygu/heyecan ve ürün birlikteliğinin’ bugünkü ve gelecek tasarım
uygulamalarının yönünü belirleyecek ana etmen olduğunu kabul etmiş ve bu noktadan
hareketle ürün tasarımı yapan firmalar ya da tasarımcılar ve ürünleri hakkında kısa bir
araştırma yer almaktadır.
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3.1 FĠRMALAR
Volvo
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Volvo yeni ürün tasarımlarında duygunun
rolünü

reklamlarıyla

ifade

etmeye

başlamıştır.

Yeni

modelleri

VolvoV50’nin

reklamlarında (Bkz. Şekil 3.1) ‘Heyecanla tasarım: Volvo yolu gösterir’ (Design with
emotion: Volvo shows the way) sloganını kullanan Volvo üreticileri, kişilerin Volvo’ya
gelmelerinin ardında kalplerinde yer alan bir takım sebepler olduğunu ve bunun
kesinlikle kampanyayla ilgili olmadığını ifade etmektedirler. Heyecan kavramını da dahil
ederek ulaştıkları sonuç ürünün çok çekici ve aynı zamanda da Volvo fanatiklerine
sıcaklık,

heyecan

ve

tutkuyu

taşıma

gibi

etkileyici

bir

görevi

üstlendiğini

savunmaktadırlar.

ġekil 3.1: Volvo V50

Ducati
Kuruluş yıllarında mühendislik ve seri üretimin kombinasyonuyla ilk olarak 1925’te
Manens kondansatörünü üreten sonrasında müzik setleri, hesap makineleri, projektörler
ve mikro kameralarla üretim ağını genişleten ve sonrasında dünyanın önde gelen
motosiklet üreticilerinden biri olarak adını duyuran Ducati firmasının kurucu, mühendis
ve tasarımcıları ‘Tasarım biçimi doğuran heyecandır’ sloganının Şekil 3.2’de ürün
yelpazesinden bir örneğe yer verilen Ducati’nin hikayesinin önemini ifade ettiğini
vurgulamaktadırlar.
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ġekil 3.2: Ducati’nin Ürün Yelpazesinden Örnek

Toyota
Toyota da 1998 yılında dokuzuncu nesil araçları piyasaya sürerken, firmanın
kuruluşundan beri pazarlama faaliyetlerinde savundukları otomobilin QDR (Quality,
Durability, Reliability) denilen kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik özelliklerine önem
verdiklerini fakat artık pazarda tüketiciye daha çok duygusal açıdan yaklaşan
markaların

öne

çıktığını

ve

tüketicinin

duygularına

hitap

etme

konusundaki

eksikliklerinin farkına vardıklarını ifade etmektedirler. Yıllardan beri QDR faktörlerini
oluşturup bu konuda tüketicinin tam güvenini kazandıklarını fakat Toyota kullanıcısı
olmayanları da bu ailenin içine çekebilmek için kişilere duygusal yönden de hitap
etmeleri gerektiğini anladıklarını vurgulamaktadırlar (Rafael, 2002).

ġekil 3.3: Yeni Toyota Corolla Hathback
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Frog Design
Frog Design dünya çapında 5 stüdyoda 170 çalışanı olan, hizmetlerine endüstriyel
tasarımla -bilgisayarlar, kameralar, televizyonlar, telefonlar, tost makineleri, radyolarbaşlamış fakat şu anda marka, strateji ve dijital medyayı da içeren global bir firmadır.
‘Frog’da iyi tasarım; beceri, deneyim ve sezgilerimizi kullanıcının ihtiyaç ve isteklerini iyi
bir şekilde anlamakla ilişkilendirerek ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden ‘Biçim heyecanı
izler’ (Form follows emotion)’ diyerek tasarım felsefelerini açıklamaktadırlar (Sweet,
1999). İyi tasarım; kültürel ilişkiler kurar, ilham verir, markaya şiddetli bir bağlılık
uyandırır ve iyi tasarım kullanıcıyla duygusal seviyede derin bir ilişki kurar. Tüketiciler iyi
tasarımı yaşamlarına, çevrelerine, aktivitelerine, etkileşimlerine ve düşüncelerine konuk
ederler şeklinde ifade etmektedirler. Endüstri ürünleri tasarımı gruplarının 30 yıldan
uzun zamandır çalışmalarını fiziksel ürünlerde sunulan ‘duygusal çekim’ üzerine
özelleştirdiklerini, bu zaman süresince de Frog Design tasarımı ürünlerin dünya çapında
200 milyonun üzerinde üretildiğini açıklamaktadırlar. Aşağıda Frog Design’ın bu
felsefeyle oluşturulmuş ürünlerinden bazılarına yer verilmektedir.

ġekil 3.4: eCast Elektronik Aygıtı

ġekil 3.5: Vistalab İçin Üretilen Ergonomik Pipet

eCast
2001’de Industrial Design Excellence Awards’da ‘eCast’ digital aygıtı (Bkz. Şekil 3.4) ile
Frog Design gümüş madalyaya hak kazanmıştır. Bu IP kullanımına olanak veren akıllı,
para ile çalışan ve aynı zamanda oyun aleti olan aygıt, müzik ve birden fazla oyunculu
oyun içeriği sağlamak için interneti de kullanmaktadır. Alkollü içki dökülmesine, sigara
yanığına, kaba kullanıma ve sıcak dumanlı etkenlere karşı koymak için, aynı zamanda
soğukkanlı ve eğlenceli gözükmek için tasarlanmıştır.
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Vistalab Ergonomik Pipet
Tıbbi pipet üretiminde endüstri lideri olan VistaLab, pipet üretimini daha kullanıcı
merkezli ve ergonomik perspektiften yeniden gözden geçirmesi için Frog’a gelmiştir.
Laboratuar çalışanları ile yapılan kapsamlı ergonomik araştırmalar ve röportajlarla, Frog
takımı ve VistaLab bu güncel laboratuar aygıtları ile başa çıkan son derece aydınlatıcı
keşiflerde bulunmuşlardır. Takım bu araştırmaları pipet için radikal bir şekilde yeni
konfigürasyona uygulamıştır. Yeni konfigürasyon sadece ergonomik fayda sağlamamış
aynı zamanda laboratuar sürecinde iş akışını da artırmıştır. Tasarımın başarısı,
tasarımcının son teknoloji avantajlarını kullanarak ergonomi ile ilgili problemleri çözen
yeni biçim geliştirebilmek için projenin başından itibaren mühendis ve ergonomi
uzmanları ile birlikte çalışmasında yatmaktadır. Frog Şekil 3.5’te yer alan bu ürünü ile
2001 yılında Industrial Design Excellence Award’da altın madalya kazanmıştır.
Frog Design; felsefesine ‘Biçim heyecanı izler’i ekleyerek, sadece daha kolay kullanılan
değil, aynı zamanda daha kolay sevilen yenilikçi ve daha fonksiyonel ürünler
tasarlanması gerektiğini öngörmektedir.
Hansgrohe

ġekil 3.6: Hansgrohe Ürünlerinden Bir Örnek
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‘Kalbimizin anahtarı’ (The key to our hearts) sloganıyla pazarda kendisine yer edinmiş
olan firmanın ürünleri de duygusal deneyimlere referans veren ürünler olarak yer
almaktadır (Bkz. Şekil 3.6).
Koziol
Duygu-ürün ilişkisine önem veren firmalar ürünleriyle (Bkz. Şekil 3.7) eğlendirerek de
ruhsal dünyamıza sızmayı hedeflemektedirler. Bunu başarılı bir şekilde yapanlardan biri
de Alman firması Koziol’dür. ‘Koziol’a göre çevremizi saran ürünler ayrı dünyalarda
yaşamamakta; günlük hayatımız, düşüncelerimiz, umut ve düşlerimizle iletişim
kurmaktadırlar’ (Kart, 2003).

ġekil 3.7: Koziol Ürünlerinden Örnekler

Nike
Nike’ın temel inancına göre mesele atletik ayakkabı meselesi değil, ama bir gençlik,
başarı, şöhret ve zafer hikayesidir. Ürünlerine (Bkz. Şekil 3.8) iliştirdikleri ‘Nike giyin, siz
de davası olan bir asi olursunuz.’ sloganıyla müşterileri ile ürünleri arasında duygusal
bir bağ kurmaya odaklanmaktadırlar (Jensen, 1999).

ġekil 3.8: Nike’ın Yenilikçi Ürün Yelpazesinden Örnekler
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3.2 TASARIMCILAR
İNCİ MUTLU

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden 1994 yılında mezun olan ve ambalaj ve
mobilya tasarımı konusundaki çalışmaları ile ödüller kazanan Mutlu, nesneye
dönüşmüş duygu kavramı hakkında şunları söylüyor:
‘Ürünlerin bizi duygusal açıdan tatmin etmesi beklentisi her zaman vardı. Bir eşyayı
satın alırken hep ‘sevdiğimiz’ için aldık. Aşk olduğu sürece bu tanım da hep olacak. Bu,
çocuk ile oyuncağı arasında kurduğu ilişki gibi bir şey. Kullanıcı sebebi üretici ise
nedeni oluşturur. Ben tasarım yaparken, kullanıcı ile nesne arasındaki duygusal bağı
şöyle kuruyorum: ürünü düşünürken günlük hayatta insanların kendilerinin bile fark
edemediği

psikolojik

ihtiyaçları

ne

olabilir

diye

düşünüyorum.

Karşısındakine

niyetlendiği duyguyu yaşatabilen ürün, duygusal açıdan akıllıdır’ (Tanglay, 2003).
Bir takım hikayeler ekleyerek oluşturduğu ürünlerinden bazıları şunlardır:
Jimmy Kitap Ayracı, 2000
‘O kitaplarda yaşayan bir kitap kurdu. Çok ince olmasının sebebi bir zaman önce çok
ağır bir kitabın sayfaları arasında sıkışmış olmasıdır. O günden beri güvenilir bir kitap
ayracı olarak hizmet etme görevini üstlenmiştir. Okuyucunun dikkatini çekebilmek için
elini sallar. Yemek için değil fakat tutunabilmek için sayfayı ısırır’ (Bkz. Şekil 3.9).

ġekil 3.9: Jimmy Kitap Ayracı

ġekil 3.10: Toolbar
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Toolbar, 2001
‘Bilgisayar ekranları için nesne tutucu. Toolbar bilgisayar ekranı çevresine gerilen neşeli
elastik bir banttır. Fırçalı yapısının elastik özelliği sayesinde Toolbar masa üstü
kalabalığınızı toplamanıza yardımcı olur. Notlar, kartlar, kalemler, fotoğraflar,
anahtarlar, silgiler, vs. iliştirebilirsiniz’ (Bkz. Şekil 3.10).

ġekil 3.11: Caco İğne Tutucu

ġekil 3.12: Hands Not Tutucu

Caco İğne Tutucu, 2001
‘Caco yumuşak poliüretandan üretilmesi düşünülen bir kaktüs. Şehirde yaşamak için
Meksika’daki vahşi yaşamını terk etmiş. İğne tutucu olarak çalışarak yaşamını
sürdürüyor. İşinden memnun ve şöyle diyor: ‘Doğuştan bir iğne tutucuyum’ (Bkz. Şekil
3.11).
Hands Not tutucu, 2001
‘Bu eller bilgisayar ekranına insan karakteri eklemektedir. Yapışkan not kağıtlarını
tutturmak içindir’ (Bkz. Şekil 3.12).
GUIDO VENTURINI

1957’de Alfonsine’de doğmuş mimar, tasarımcıdır. Alessi için tasarladığı esprili
ürünleriyle tanınır (Zuffi ve diğ., 2003).
Firebird Çakmak, 1993
Şekil 3.13’te yer alan Firebird çakmak Alessi kataloğunun erotizme ironi ile yaklaşan ve
en cesur ürünlerinden bir tanesidir.
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ġekil 3.13: Firebird Çakmak

ġekil 3.14: Antonio D. Diş Fırçalık

Antonio D. Diş Fırçalık
Duvara monte edilen diş fırçalık birden fazla diş fırçası ve aynı zamanda diş macunu
alabilecek kapasitededir. Bardak kısmı temizlemek için çıkarılabilmektedir (Bkz. Şekil
3.14).
Gino Zucchino Şekerlik
Şeker kasesi ve kaşığı gibi eski adetlerin yerine geçecek bir ürün. Sadece sevimli değil
aynı zamanda gerçek bir ihtiyacı da karşılamaktadır. Bir taraftan şeker kasesinin
kapağını tutmak ya da şeker kaplanmış kaşıkla uğraşmak zorunda kalmadan
içeceğinize dilediğiniz kadar şeker döküp tekrar masaya koyabilirsiniz (Bkz. Şekil 3.15).

ġekil 3.15: Gino Zucchino Şekerlik

ġekil 3.16: Mangiauovo Yumurtalık
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Mangiauovo Yumurtalık
Yumurtayı pişireceğimiz kabın içerisine yumurtayı nazikçe bırakabilmemizi, pişince
çıkarıp doğrudan yiyebilmemizi tek bir ürünle sağlayan basit fakat yenilikçi bir araçtır
(Bkz. Şekil 3.16).
STEFANO GIOVANNONI

1954’de İtalya La Spezia’da doğmuştur. 1978’de mimarlık eğitimi almış ve Milano’da
yaşamış ve çalışmıştır. 1979’dan sonra ilk olarak Florence Faculty of Architecture’da
daha sonra 1989’da Milano Domus Academy’de araştırma yapmıştır. Pek çok
uluslararası tasarım yarışmasında ödüllendirilmiştir. Çalışmalarının bir kısmı Paris’te
'Centre George Pompidou’ ve New York’da Moma’nın arşivindedir.
Spank Halı Çırpma Aleti

ġekil 3.17: Spank Halı Çırpma Aleti

ġekil 3.18: Cico Yumurtalık

‘Şekil 3.17’de yer alan Spank bize klasik yabancılaşma numarasını hatırlatır: gündelik
nesneler/eşyalar boyutlarını değiştirir, oranlarını bozar ve alışılmış fonksiyonunu terk
eder. Bu durumda, çocukların yeni oyunu halı çırpıcılık olacaktır (Zuffi ve diğ., 2003)’.
Cico Yumurtalık
Şekil 3.18’de yer alan Cico yumurtalık, Stefano’nun bir diğer figüratif, antropomorfik ve
zoomorfik

ve

duyacağımız

hikayesi
şeyleri

olan

tek

bir

yaklaşımlarından
üründe

biridir.

toplamaktadır.

Yumurta
Şapkası

yerken
tuzluk

ihtiyaç
görevini

üstlenmektedir ve aynı zamanda yumurtayı yemek için de elinde bir kaşık tutmaktadır.
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Magic Bunny Kürdanlık
Kürdanlar vazgeçilmezdir fakat kullanımları sıkıcı olabilmektedir. Giovannoni yaratıcılık
şapkasından beklenmedik bir şekilde bir tavşan çıkarmaktadır (Bkz. Şekil 3.19).

ġekil 3.20: Merdolino Tuvalet Fırçası

ġekil 3.19: Magic Bunny Kürdanlık

Merdolino Tuvalet Fırçası
Şekil 3.20’de yer alan Merdolino ile karikatür etkisi doruklarına ulaşmıştır. Giovannoni
vazgeçilmez fakat aynı zamanda ‘tabu’ bir nesne olan tuvalet fırçasını içerisinde uzun,
imalı ve davetkar bir çalının filizlendiği narin bir vazoya dönüştürür’ (Zuffi ve diğ.,
2003).
3.3 YARIġMALAR
BUDUN DESIGN COMPANY ‘DESIGN SURPRISE’ ÜRÜN TASARIMI YARIġMASI

Günümüz tasarım yarışmaları da artık yarışma afişlerinde ‘eğlenceli, mizah yüklü’
ürünler aradıklarını ilan etmektedirler. Budun Design’ın ‘Design Surprise’ yarışma
afişinde de yarışmaya katılacak ürünlerin öncelikle ‘eğlenceli’ ve ‘şaşırtıcı’ olmaları
gerekliliği ana kriter olarak ilan edilmiştir (Bkz. Şekil 3.21). Aynı şekilde Şekil 3.22’de yer
alan ve Viridian Design Award yarışması’nda birincilik ödülü alan Wattbug Elektrik
Sayacı da ateş böceklerinden esinlenilmiş formu ve eklenmiş insana özgü
karakterleriyle hem şaşırtan hem de heyecanlandıran bir ürün olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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ġekil 3.21: Budun Design Yarışma Afişi
VIRIDIAN DESIGN AWARD, WATTBUG, 2001

Sustainability Institute of USA ve International Network of Resource Information
Centers’ın ortak sponsor oldukları Viridian Design Award (2001) isimli uluslararası
yarışmada Wattbug isimli tüketici dostu elektrik sayacı tasarımı ile birinciliği İnci Mutlu,
Süleyman Erdoğan ve Şafak Emrence’nin oluşturduğu grup almıştır. Önerilen masa
üstü aygıtı ateş böceklerinden esinlenilerek tasarlanmıştır. Veriyi kuyruğunu oluşturan
anten sayesinde toplayan ve sigorta kutusu ile etkileşim halinde olan bilgi vericisi ile
çalışmaktadır. Kafasındaki dijital ekran, saatte kullanılan enerji miktarını ya da aylık
kullanılan toplam enerjiyi kW cinsinden göstermektedir. Ek olarak, Wattbug kullanım
azaldığında gülümsemekte ve tatlı bir sesle mırıldanarak bunu ifade etmekte ve enerji
kullanımı arttığında homurdanıp kaşlarını çatmaktadır. Tekrar şarj edilebilir fiş ise aynı
zamanda aygıtın ayaklarını oluşturmaktadır. ‘Yüz’ olan ekran gülümseyerek (0A -4A
arası), kararsız bir ifadeyle (4A-12A arası) ve kaşlarını çatarak (12A ve üzerinde) eş
zamanlı kullanımı da göstermektedir. Diğer bir ispiyoncu da, aynı durumlar için yeşil,
sarı ve kırmızı renklere dönüşen antenin alt kısmındaki dairesel yamadır.
MOBĠLYA YARIġMASI, ÖPÜġME SANDALYESĠ, 1996

İnci Mutlu tarafından tasarlanan öpüşen sandalyeler bütün olarak iki ayrı nesnenin
öpüşmesi/birleşmesi olarak durmaktadır. Şekil 3.23’de yer alan bu ‘mutant/dönüşmüş’
ürün objelerin alanına insana özgü öpüşme davranışının izdüşümünden esinlenilmiştir.
İki sandalyenin birbirine dönük olmasıyla iki sırtlık, kol ya da vücudun dinlenmesi için
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yan yüzeylere dönüşmüştür. Yarışma Türkiye’de İ.T.Ü. Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nde yapılmıştır.

ġekil 3.22: Wattbug Elektrik Sayacı

ġekil 3.23: Öpüşme Sandalyesi

3.4 SERGĠLER
‘SINIRLARIN ÖTESĠNE’

Eczacıbaşı Vitra’nın çocuklar için özel olarak tasarladığı ve Adesign Fair 2003 Fuarı
kapsamındaki ‘Sınırların Ötesine’ adlı sergide, ‘tasarımı ile dış satım açısından en çok
potansiyel yaratan ürün’ seçilen ‘Kurbağa Serisi’ (Bkz. Şekil 3.24) aynı zamanda
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından verilen ‘Sınırların Ötesine Ürün
Tasarımı’ ödülünü kazandı.
Vitra’nın Kurbağa Serisi; ‘Kendilerine ait dünyaları, kendi odaları, kendi köşeleri, kendi
gerçek ve hayali arkadaşları hatta kendi sözcükleri olan çocukların neden kendilerine ait
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bir banyoları olmasın’ fikrinden yola çıkılarak hayata geçirilmiştir. Özellikle anaokulu ve
kreşlerde çocukların kullandığı tuvalet ve banyolar için tercih edilecek ‘Kurbağa Serisi’
ürünleri, küçük yaşta verilen banyo eğitimini bir eğlenceye dönüştürmekte büyük rol
oynamaktadır. Çocuk ergonomisi düşünülerek tasarlanan bu ürünler, standartlardan
daha küçük boyutta, kurbağa formu ve renginden üretilen lavabo ve klozetten
oluşmaktadır.

ġekil
3.24: Vitra
Vitra Kurbağa
Kurbağa Serisi
Serisi
Şekil 3.24,
ARIK LEVY ‘GÖRMEDEN ÖNCE HĠSSET- FEEL BEFORE YOU SEE’

Bugünkü tasarım platformunda ismi filozof tasarımcı olarak anılan Arik Levy ortağı
Pippo Lionni ve ekibiyle birlikte Paris'teki firması L_design'da, Avrupa ve uluslararası
piyasalar için endüstriyel tasarım, ürün geliştirme, aydınlatma elemanı tasarımı,
kurumsal kimlik, ambalaj, vitrin sunumu, satış noktası, iç mimari, işaret tasarımı ve sergi
tasarımı konularında projeler gerçekleştirmektedir. Levy, pek çok sergiye katılmış;
kavramları, tasarım parçaları ve sanat yapıtları çeşitli müzelerde, alternatif mekanlarda,
galerilerde ve fuarlarda sergilenmiştir.
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ġekil 3.25: Arik Levy Sergj Afişi

Arik Levy 3 Mayıs-11 Haziran 2005 tarihleri arasında Garanti Galeri'deki sergisi (Bkz.
Şekil 3.25, Şekil 3.26) için şunları söylemektedir: ‘Uzun süredir, işimin ve hayatın
öğelerinin kaynağını dıştan içe değil, içten dışa öğrenmek için nesneleri görmeden önce
hissedebilmek istiyordum. Bu enstalasyonda, duyguları, duyuları, doğayı ve dinamik
hareketleri hatırlatan nesnelerle imajları bir araya getirmek istedim. Bu bir çeşit döngü:
Bir hissin sizde yarattığı imaj, imajın taşıdığı duygu, bu hissin yarattığı imaj gibi sürekli
tekrar ediyor. Hepsi anılarımızın ve hatıra eşyalarımızın içsel birikimine bağlı. Gerek
imajların ve yansımaların yan yana dizilmesi gerekse nesnelerin yerde duruşu farklı bir
ortam yaratıyor. Tıpkı doğal bir orman ile mimari arasında ya da gökyüzü ile fütüristik
jeolojik meteorlar arasında konumlanmış bir yer gibi’ (Arna,2005).

ġekil 3.26: Arik Levy Sergisinden Fotoğraflar
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4. ARAŞTIRMA METODU
Yukarıda bugünkü tasarım anlayışında ‘duygu’ kavramının konumu açıklanmaya
çalışılmış, ‘kullanıcı duygularına ulaşmayı hedefleyen ürünler’ başlığı altında ürünü
kullanırken kullanıcıyı keyiflendiren, onda tebessüm uyandıran, gülümseten bunu
yaparken de kullanıcının o ürüne ve hayata farklı bir bakış açısıyla bakmasını
sağlamayı başaran ‘sürprizli’, ‘mizah yüklü’ ürünler ele alınmıştır. Tasarım başlığı
altında rasyonellik, işlevsellik gibi kavramların hep ön planda tutulduğu ve bu doğrultuda
ürünler oluşturulmaya çalışıldığı bir ortamda, ortaya çıkan ürünlerin benzer biçimler ve
yakın fiyatlarla piyasada var olmaları, kullanıcının ürün seçimlerinde yeni arayışlar içine
girmesine neden olmuştur. Bu noktada kullanıcıyı ürünle kurduğu yakın ilişki
çerçevesinde ele alan ve bu ilişkinin oluşturacağı duygusal bağı ön planda tutan
tasarımcı ve tasarımlar ortaya koydukları ürünlerle pazarı ele geçirmeye başlamışlardır.
Bir önceki bölümde firma, tasarımcı, sergi ve yarışmalar başlıkları altında ele alınan
ürünler de bu gurup içerisinde yer alan ürünlere örnek oluşturmakta ve bugünkü tasarım
anlayışında ‘eğlence’ faktörünün hızla ele geçirmeye başladığı yere tanıklık
etmektedirler. Gerek tasarım yarışmaları ve sergiler, gerekse tasarımcı ya da firmalar
başlıkları altında görülmektedir ki, ürünlere duygu/heyecan yükleme noktasında
üzerinde durulan en önemli noktalardan biri de hiç şüphesiz ki ürünlere ‘eğlence’ genel
başlığı altında ‘mizah’ ve ‘espri’ yüklemektir. Günümüz ürünlerinden birçoğunun artık
kullanıcı duygularına hitap eden, onlara keyif vermeyi amaçlayan ürünler olduğu açıkça
belirginleşmeye başlamıştır. Şekil 4.1’de aydınlatma elemanlarından, şişe tıpalarına,
sıcak su torbalarından, açacaklara kadar birçok ürün gurubu içerisinde bu tür ‘zevk
veren’, ‘heyecan uyandıran’, ‘esprili’ ürün örnekleri görülmektedir. ‘Mizah, espri ve
eğlence’ yüklü ve zevk verir ürünlere günden güne artan bu büyük ilgi de, bu noktayı
tasarım disiplinin merak edilir ve araştırılmayı bekleyen bir konusu yapmıştır. Bu
doğrultudan hareketle, ‘eğlence’ faktörünün bugünkü tasarım anlayışındaki yerini
açıklayabilmek, ‘mizah ve espri’ yüklü ürünlerin bu çerçevede sahip oldukları yeri
belirlemek amacıyla deneysel bir araştırma yapılmıştır.
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Şekil 4.1: Eğlence ve Mizah Yüklü Ürün Örnekleri

Araştırma 24-36 yaşları arasında altı bay ve altı bayandan oluşan 12 tasarım kökenli
(mimar, iç mimar) ve 12 mühendislik kökenli (inşaat mühendisi) olmak üzere 24
katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş, cinsiyet, meslek ve gelir
düzeylerini içeren bilgiler ayrıntılı olarak EK A’da yer almaktadır. Anket bilgisayar
ortamında yer alan 25 adet slayt/saydamdan oluşmaktadır. Her bir slayt/saydam bir
ürün gurubunu ve bu ürün gurubuna ait içlerinde ‘esprili, mizah yüklü’ ürünlerin de
bulunduğu birbirinden farklı olan bir takım özelliklerine göre seçilmiş yedi adet ürün
imgesi ve yanlarında da bu ürünlerin sahip oldukları özellikleri içeren ve kullanıcıların
satın alma kararlarını etkileyecek nedenleri içermektedir. Her ürün grubu için internet,
dergi ve kataloglardan Şekil 4.2’de bir kısmına yer verilen onlarca ürün imajı toplanmış,
bu ürün imajları her ürün gurubu için farklı özellikleriyle ön plana çıkan ürünleri
kapsayacak şekilde elemeler sonucu yedi adete indirilmiştir. Elde edilen bu imgeler
kullanılarak bilgisayar ortamında Şekil 4.3’de ara yüzü gösterilen bir anket formu
oluşturulmuştur.
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Şekil 4.1

Şekil 4.2: Ankette Kullanılmak Üzere Toplanan Ürün İmgeleri
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Ankette yer alan ürün gurupları şunlardır:
Anahtarlık,
askılık,
ataç kutusu,
ayakkabı çekeceği,
bantlık,
bıçak kutusu,
bisküvi kutusu,
CD kutusu,
çiçek sulama kabı,
kağıt havluluk,
kaşık kasesi,
kitap ayracı,
krema kasesi,
kürdanlık,
lavabo pompası,
limon sıkacağı,
mama kabı,
monitör,
mousepad,
mutfak aleti/mezzaluna,
sıvı sabunluk,
tirbuşon,
tuvalet fırçası,
tuzluk-biberlik
zımba.
Katılımcılardan her ürün gurubuna ait imgelerden hangisini hangi nedenlerle
beğendiklerini ve seçtiklerini işaretlemeleri istenmiştir. Burada ele alınan ‘beğeni’ ürün
görünüşü ile ortaya çıkan beğenme olup, ürünün ilk görüşte kullanıcı üzerinde
oluşturduğu etki ölçülmeye çalışılmaktadır; ürün sahipliği ya da ürünü kullanmakla ilgili
beğeni göz önünde tutulmamaktadır. Ürün seçimini etkileyen nedenler günlük yaşantıda
da herhangi bir ürünün seçiminde kişiyi etkileyen, hem kullanıcı duygularına hitap eden
hem de rasyonel faktörler olarak düzenlenmiş ve ele alınmıştır. Ürün seçimini etkileyen
bu nedenler şu başlıklar altında toplanmıştır:
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‘Eğlenceli/sevimli olma,
esprili olma,
farklı olma,
sembolik olma,
çılgın olma,
renkli olma,
sade ve net olma,
karmaşık olma,
anlamlı olma,
tarz olma,
estetik olma,
kullanışlı ve işlevsel olma,
ergonomik olma,
iyi oranlanmış olma,
ucuz/kolay ulaşılabilir olma,
uzun ömürlü/dayanıklı olma,
kaliteli olma,
güvenilir olma,
iyi işçiliğe sahip olma,
marka olma,
ünlü olma,
malzeme etkeni’.
Ayrıca bu başlıklar haricinde katılımcının seçimini etkileyen herhangi başka bir neden
varsa da katılımcıdan ek olarak onu not etmesi de her ürün gurubu için anketin bir
bölümünde istenmiştir. Böylece seçilen ürünlerin hangi özelliklerinden dolayı seçilmiş
oldukları eksiksiz bir şekilde anlaşılmaya çalışılmıştır.
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SIVI
SABUNLUK
SIVI
SABUNLUK

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•

Eğlenceli/sevimli
Eglenceli/sevimli
Esprili
Esprili
Farklı
Farkli
Sembolik
Sembolik
Çılgın
Çilgin
Renkli
Renkli
Sade
Sade ve
ve net
net
Karmaşık
Karmasik
Anlamlı
Anlamli
Tarz
Tarz
Estetik
Estetik
Kullanışlı
Kullanisli ve
veişlevsel
islevsel
Ergonomik
Ergonomik
İyi oranlanmış
Iyi oranlanmis
Ucuz/kolay ulaşılabilir
Ucuz/kolay ulasilabilir
Uzun ömürlü/dayanıklı
Uzun ömürlü/dayanikli
Kaliteli
Kaliteli
Güvenilir
Güvenilir
İyi işçiliğe sahip
Iyi isçilige sahip
Marka
Marka
Ünlü
Ünlü
Malzemesi
Malzemesi
Bu
ankete eklemek istediğiniz
Bu anketevar
eklemek
istediginiz
açıklama
mı? Varsa
nedir?
açiklama var mi? Varsa nedir?

Şekil 4.3: Araştırmada Kullanılan Anket Arayüzü

Bilgisayar ara yüzü ile gerçekleştirilen bu araştırmada katılımcılara anketin hangi
amaçla yapıldığı ve anketi doldururken nasıl bir yol izlemeleri gerektiği de giriş
sayfasında ön bilgi olarak verilmiştir. Ankette yer alan cevapların ve tercihlerin
doğruluğunu etkileyebileceği düşüncesiyle ankete katılan katılımcıların

isimleri

alınmamış ve kullanılmamıştır. Anketin başlangıcında katılımcıdan istenen veriler
cinsiyet, yaş, meslek, eğitim durumu ve aylık gelirleridir. Ankette yer alan ürün
guruplarının bay ve bayan herkesin günlük yaşantısında sıkça karşılaştığı ürünler
olması nedeniyle katılımcı seçiminde cinsiyet ayrımına gidilmemiş ve her iki cinsiyetten
de eşit sayıda katılımcı yer almıştır. Anket sonucu da katılımcılardan toplanan tüm bu
veriler analiz edilmiştir.
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5. BULGULAR
Yapılan anketle ilgili sonuçlar aşağıda her ürün gurubu için ayrı ayrı ele alınarak
analiz edilmiştir. Ürün gurupları alfabetik olarak sıralanmış, her ürün gurubuna ait iki
farklı tablo ile (a-seçilen ürünler ve seçilme nedenleri tablosu, b-seçilme nedenlerine
göre seçilen ürünler tablosu) katılımcıların ürün seçimleriyle ilgili yaklaşımları
değerlendirilmiştir.

Seçilen ürünler ve seçilme nedenleri tablosu ile her ürün

gurubuna ait ürün imgeleri, bu ürün imgelerinin kaç kişi tarafından ve hangi
nedenlerle seçildikleri görülmektedir. Bu tablo ile hangi ürünün en çok tercih edildiği
ve hangi ürünün en az tercih edildiği gibi sonuçlar elde edilebilmektedir. Tabloda her
iki katılımcı gurubu ile ilgili sonuçlar yer aldığından katılımcılar arası karşılaştırma
yapmak da mümkün olmaktadır. Seçilme nedenlerine göre seçilen ürünler tablosu
ile ise her seçilme nedeninin hangi ürün ya da ürünler üzerinde etkili olduğu
görülmektedir. Bu tabloda da her iki katılımcı gurubu ile ilgili sonuçlar yer almakta ve
katılımcılar arası karşılaştırma yapmak kolay ve faydalı olmaktadır. Her ürün gurubu
için farklı anlam (romantik, işlevsel, esprili, sevimli vs.), malzeme (metal, plastik, vs.)
ve biçimlere sahip olma özelliklerine dikkat edilerek seçilen ürün imgeleri ile ilgili
elde edilen veriler şu şekildedir:
ÜRÜN GURUBU 1: ANAHTARLIK

Tablo 5.1’de birinci ürün gurubunu oluşturan anahtarlık imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.2’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu için
hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından en çok beğenilen ve
tercih edilen ürünün ‘eğlenceli/sevimli, esprili, farklı ve renkli’ olarak tanımladıkları 6
numaralı ürün olduğu görülmektedir. Mühendislik kökenli katılımcılar ise ‘sade/net,
uzun ömürlü/dayanıklı ve kullanışlı/işlevsel’ olması sebepleriyle 5 numaralı ürünü
tercih etmişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini
etkilediğini göstermektedir.
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Tablo 5.1: Anahtarlık İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

1

-

-

1 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
KARMAŞIK
İYİ İŞÇİLİK

2

-

-

-

-

3

2 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

1 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
GÜVENİLİR

1 KİŞİ

FARKLI
SADE VE NET
İYİ ORANLANMIŞ

1 KİŞİ

4

5

6

1 KİŞİ

SADE VE NET

8 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ -MALZEMESİ
RENKLİ -FARKLI
İYİ ORANLANMIŞ

SADE VE NET

4 KĠġĠ

SADE/NET KULLANIŞLI
ESTETİK-ERGONOMİK
KALİTELİ
UZUN ÖMÜRLÜ
MALZEMESİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
RENKLİ

3 KİŞİ
SADE/NET-RENKLİ
ANLAMLI-MALZEMESİ
ESTETİK-MARKA
SEMBOLİK-EĞLENCELİ

7

-

-

2 KİŞİ

Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda yer alan sonuçlara göre ‘eğlenceli, esprili, mizah yüklü ve kişi duygularına
ulaşmaya çalışan’ şeklinde nitelendirilebilecek 6 numaralı ürün tasarım kökenli
katılımcılar tarafından büyük çoğunlukla seçilirken, mühendislik kökenli katılımcılar
tarafından ‘sade/net, kullanışlı, uzun ömürlü’ olarak nitelendirilebilecek 5 numaralı
ürün tercih edilmiştir. Renk ve malzeme özelliklerine göre diğer ürünler arasında
‘farklılığı’ ve ‘yeni bir alternatif olma’ özelliği ile ortaya çıkan, kullanıcıya keyif verip
onu gülümsetecek olan 6 numaralı ürün, tasarım kökenli katılımcılarla bu noktada
duygusal bir bağ kurabilmiş fakat mühendislik kökenli katılımcılar gerek malzeme
gerekse biçim olarak daha aşina oldukları ve bu özellikleriyle aynı zamanda uzun
ömürlülük ve dayanıklılığı temsil eden 5 numaralı ürüne kendilerini daha yakın
hissetmişlerdir.
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Tablo 5.2: Seçilme Nedenlerine Göre Anahtarlık İmgeleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇME NEDENLERİ

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

SEMBOLĠK

RENKLĠ

SADE/NET

KARMAġIK

ANLAMLI

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

GÜVENĠLĠR

ĠYĠ ĠġÇĠLĠĞE SAHĠP

MARKA

MALZEMESĠ
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MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİLEN ÜRÜNLER

ÜRÜN GURUBU 2: ASKILIK
Tablo 5.3: Askılık İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇME NEDENLERİ

SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

1

-

-

2 KİŞİ

SADE/NET
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UZUN ÖMÜRLÜ

2

-

-

-

-

1 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
FARKLI
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
FARKLI
RENKLİ
ESTETİK

6 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ-MALZEMESİ
FARKLI
RENKLİ
ANLAMLI

3 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
RENKLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

-

2 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
ERGONOMİK
KALİTELİ
İYİ İŞÇİLİK
UZUN ÖMÜRLÜ

-

-

3 KĠġĠ

FARKLI-SADE/NET
ESTETİK-UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
İYİ ORANLANMIŞ
MALZEMESİ

3

4

5

-

6

-

-

5 KİŞİ

SADE/NET TARZ
ESTETİK-KULLANIŞLI
İYİ ORANLANMIŞ
İYİ İŞÇİLİK
MALZEMESİ

7

Tablo 5.3’te ikinci ürün gurubunu oluşturan askılık imgeleri, kaç katılımcı tarafından
ve

hangi

sebeplerle

seçildikleri

her

iki

katılımcı

gurubu

açısından

da

değerlendirilmiştir. Tablo 5.4’te ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu için
hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından en çok beğenilen ve
tercih edilen ürünün ‘eğlenceli/sevimli, esprili, farklı, renkli’ olarak tanımlanan 4
numaralı ürün olduğu görülmektedir. Mühendislik kökenli katılımcılar ise ‘esprili,
eğlenceli/sevimli, anlamlı, renkli’ buldukları 4 numaralı ürün ve ‘farklı, uzun
ömürlü/dayanıklı, sade/net’ olarak tanımladıkları 7 numaralı ürüne eşit ve en fazla
oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini
etkilediğini göstermektedir.
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Tablo 5.4: Seçilme Nedenlerine Göre Askılık İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

RENKLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MALZEMESĠ

Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda yer alan sonuçlara göre ‘eğlenceli, esprili, mizah yüklü ve kişi duygularına
ulaşmaya çalışan’ şeklinde nitelendirilebilecek 4 numaralı ürün tasarım kökenli
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katılımcılar tarafından büyük çoğunlukla seçilirken, mühendislik kökenli katılımcılar 4
ve 7 numaralı ürünlere eşit oy vermişlerdir. 4 numaralı ürün ‘espri yüklü olması ve
barındırdığı hoş hikayesiyle’ her iki meslek gurubu tarafından da en çok oyu alan
ürünlerden olmuştur. Sadece taşıma işlevini yerine getirmek amaçlı tasarlanmış bir
geometriden ibaret olmayan ve kullanıcıya bu fonksiyonla ilgili düşüncelerini de
aktarmaya çalışan ve bunu yaparken de onu heyecanlandıran ve gülümseten bu
ürün kullanıcıya aktardığı güzel hikayesiyle her iki katılımcı gurubunun duygularına
ulaşmayı başarmıştır.
ÜRÜN GURUBU 3: ATAÇ KABI

Tablo 5.5’te üçüncü ürün gurubunu oluşturan ataç kabı imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.6’da ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu için
hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından eğlenceli/sevimli,
esprili, farklı, renkli, kullanışlı/fonksiyonel’ olarak tanımlanan 2 numaralı ürünle,
‘sade/net, estetik, kullanışlı/işlevsel’ olarak tanımlanan 4 numaralı ürün eşit oy
alarak en çok beğenilen ve tercih edilen ürünler olarak seçilmişlerdir. Mühendislik
kökenli katılımcılar ise ‘kullanışlı/işlevsel, ergonomik, kaliteli, iyi işçiliğe sahip’ olarak
değerlendirdikleri 3 numaralı ürünü tercih etmişlerdir. Anket sonuçları malzeme
faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda sıralanan verilere göre 2 ve 4 numaralı ürünler tasarım kökenli katılımcılar
tarafından eşit oy almışlardır. Aslında her iki ürün de alışıldık olmayan tasarımlarıyla
yani ‘farklı’ ve ‘yeni bir alternatif’ olma özellikleriyle katılımcıları etkilemiş ve böyle bir
başa başlık durumu ortaya çıkmıştır. Mühendislik kökenli katılımcılar tarafından ise
en çok oy alan ürün aynı anda birden fazla fonksiyona yer vermesi sebebiyle 3
numaralı ürün olmuştur. Burada şöyle bir kıyaslama yapmak doğru olacaktır:
Tasarım kökenli katılımcılar ‘yeni olma’ ve ‘farklı olma’ kavramları ile ön plana çıkan
ve kendilerine ‘yeni’ ve ‘hoş’ deneyimler yaşatacak olan ürünleri tercih ederken,
mühendislik kökenli katılımcılar ‘kullanışlılık’ ve ‘aşina olma, alışıldık olma’ özellikleri
ön plana çıkan ürünleri tercih etmektedirler.
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Tablo 5.5: Ataç Kabı İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

1

2

SEÇME NEDENLERİ

-

-

5 KĠġĠ

EĞLENCELİ-TARZ
ESPRİLİ-SEMBOLİK
RENKLİ-ÇILGIN
ANLAMLI-MALZEMESİ
KULLANIŞLI

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

2 KİŞİ

ESPRİLİ-İYİ İŞÇİLİK
ESTETİK-KALİTELİ
UZUN ÖMÜRLÜ
ERGONOMİK

3 KİŞİ

EĞLENCELİ
RENKLİ
TARZ
UCUZ

2 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

5 KĠġĠ

SADE-ERGONOMİK
TARZ -ESTETİK
KULLANIŞLI-MALZEMESİ
İYİ ORANLANMIŞ
KALİTELİ-İYİ İŞÇİLİK

4

5 KĠġĠ

FARKLI
SADE/NET
UZUN ÖMÜRLÜ
İYİ İŞÇİLİK
MALZEMESİ

2 KİŞİ

FARKLI
ESTETİK
SEMBOLİK
TARZ
MALZEMESİ

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

3
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Tablo 5.6: Seçilme Nedenlerine Göre Ataç Kabı İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

SEMBOLĠK

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MALZEMESĠ
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ÜRÜN GURUBU 4: AYAKKABI ÇEKECEĞĠ
Tablo 5.7: Ayakkabı Çekeceği İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

3 KĠġĠ

SADE/ESTETİK
TARZ-UZUN ÖMÜRLÜ
ESTETİK-KULLANIŞLI
MALZEMESİ-ERGONOMİK
İYİ ORANLANMIŞ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

1

2 KİŞİ

2

-

-

1 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR
İYİ İŞÇİLİK

3

-

-

1 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

4

2 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
GÜVENİLİR
MALZEMESİ

3 KĠġĠ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

5

-

-

-

-

6

2 KİŞİ

SADE/NET
ERGONOMİK

1 KİŞİ

SADE/NET
TARZ

6 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ-TARZ
FARKLI-SEMBOLİK
RENKLİ-MALZEMESİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

3 KĠġĠ

EĞLENCELİ-RENKLİ
ESPRİLİ
SEMBOLİK
ÇILGIN
İYİ ORANLANMIŞ

7

Tablo 5.7’de dördüncü ürün gurubunu oluşturan ayakkabı çekeceği imgeleri, kaç
katılımcı tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından
da değerlendirilmiştir. Tablo 5.8’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından eğlenceli/sevimli,
esprili, farklı, renkli, kullanışlı/fonksiyonel’ olarak tanımlanan 7 numaralı ürün en çok
beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar ise
‘tarz,

estetik,

sade/net,

kullanışlı/işlevsel,

uzun

ergonomik’

ömürlü/dayanıklı,
olarak

kaliteli,

nitelendirdikleri

iyi
1

işçiliğe

sahip,

numaralı

ürün,

‘kullanışlı/işlevsel’ olarak nitelendirdikleri 4 numaralı ürün ve ‘esprili, sembolik, çılgın,
iyi oranlanmış, eğlenceli/sevimli’ olarak nitelendirdikleri 7 numaralı ürünlere eşit oy
vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini
göstermektedir.
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Tablo 5.8: Seçilme Nedenlerine Göre Ayakkabı Çekeceği İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

SEMBOLĠK

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

GÜVENĠLĠR

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

:

MALZEMESĠ
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Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda

sıralanan

verilere

göre

‘eğlenceli,

esprili,

mizah

yüklü’

olarak

nitelendirilebilecek 7 numaralı ürün tasarım kökenli katılımcılar tarafından büyük
çoğunlukla seçilirken, mühendislik kökenli katılımcılar 1, 4 ve 7 numaralı ürünlere
eşit oy vermişlerdir. Zihinlerdeki ayakkabı çekeceği imajına farklı bir bakış açısıyla
yeni bir yorum katan 7 numaralı ürün ‘espri yüklü olması ve barındırdığı hoş
hikayesiyle (ayakları üstünde durabilme)’ her iki meslek gurubu tarafından da en çok
oyu alan ürün olmuştur.
ÜRÜN GURUBU 5: BANTLIK
Tablo 5.9: Bantlık İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

1

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇME NEDENLERİ

SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

-

-

-

5 KĠġĠ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UZUN ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI
ERGONOMİK

-

1 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

3

5 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
RENKLİ
ÇILGIN
İYİ ORANLANMIŞ

3 KİŞİ

4

-

-

-

2 KİŞİ

SADE/NET
İYİ ORANLANMIŞ
MALZEMESİ

-

-

3 KİŞİ

TARZ-ESTETİK
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
ERGONOMİK-FARKLI
KALİTELİ-İYİ ORANLAN.
MALZEMESİ-İYİ İŞÇİLİK

1 KİŞİ

ERGONOMİK

2

5

6

3 KİŞİ

SADE/NET
İYİ ORANLANMIŞ
MALZEMESİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ-SEMBOLİK
RENKLİ-TARZ
UCUZ

-

SADE/NET
İYİ ORANLANMIŞ

7

1 KİŞİ

Tablo 5.9’da beşinci ürün gurubunu oluşturan bantlık imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.10’da ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 5.10: Seçilme Nedenlerine Göre Bantlık İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

SEMBOLĠK

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MALZEMESĠ
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Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘esprili, renkli, iyi
oranlanmış, eğlenceli/sevimli, çılgın’ olarak tanımlanan 3 numaralı ürün en çok
beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar ise
‘kullanışlı/işlevsel, uzun ömürlü/dayanıklı, ergonomik’ olarak nitelendirdikleri 2
numaralı ürüne en çok oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de
katılımcı tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda yer alan sonuçlara göre ‘eğlenceli, esprili, mizah yüklü’ olarak
nitelendirilebilecek 3 numaralı ürün tasarım kökenli katılımcılar tarafından en çok
oyu alırken, birden fazla fonksiyona yer vermesi sebebiyle 2 numaralı ürün
mühendislik kökenli katılımcıların en çok tercih ettikleri ürün olmuştur. Burada şöyle
bir kıyaslama yapmak doğru olacaktır: Tasarım kökenli katılımcılar ürünlere yeni
anlamlar yükleme ve ürünle bugüne kadar yaşanmamış olan deneyimleri yaşamayı
tercih ederken, mühendislik kökenli katılımcılar ‘kullanışlılık’ kavramının ön planda
yer aldığı, aynı anda iki fonksiyona hizmet etme özelliklerine sahip ve hem malzeme
hem de biçim olarak aşina oldukları ürünleri tercih etmektedirler.
ÜRÜN GURUBU 6: BIÇAK KABI

Tablo 5.11’de altıncı ürün gurubunu oluşturan bıçak kabı imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.12’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘esprili, renkli, iyi
oranlanmış, çılgın, anlamlı’ olarak tanımlanan 3 numaralı ürün en çok beğenilen ve
tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar ise ‘sade/net, iyi
oranlanmış, marka, estetik, kaliteli, kullanışlı/işlevsel, esprili, güvenilir’ olarak
nitelendirdikleri 4 numaralı ürüne en çok oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme
faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
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Tablo 5.11: Bıçak Kabı İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

1

2

3

-

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

2 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
ERGONOMİK
GÜVENİLİR

2 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
MALZEMESİ

3 KİŞİ

ESPRİLİ
RENKLİ
ANLAMLI

-

4 KĠġĠ

SADE/NET-ESTETİK
ANLAMLI-İYİ ORANLAN.
KULLANIŞLI-GÜVENİLİR
ERGONOMİK-KALİTELİ
MARKA-ESPRİLİ

SEÇME NEDENLERİ

-

-

-

9 KĠġĠ

ESPRİLİ-MALZEMESİ
ÇILGIN-SEMBOLİK
FARKLI-TARZ
RENKLİ
ANLAMLI

4

-

5

-

-

-

-

6

3 KİŞİ

SADE/NET-MALZEMESİ
KALİTELİ
GÜVENİLİR
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UZUN ÖMÜRLÜ

1 KİŞİ

SEMBOLİK
UZUN ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI
GÜVENİLİR

7

-

-

-

-

Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda yer alan sonuçlara göre ‘esprili, mizah yüklü ve kişi duygularına ulaşmaya
çalışan’ olarak nitelendirilebilecek 3 numaralı ürün tasarım kökenli katılımcılar
tarafından büyük çoğunlukla seçilirken, mühendislik kökenli katılımcılar tarafından
‘sade/net’ olarak nitelendirilebilecek ve daha tanıdık olan 4 numaralı ürün tercih
edilmiştir. Bıçak ve kutusu arasındaki ilişkiyi ironik bir şekilde ele alan ve ona bir
hikaye ve anlam ekleyen 3 numaralı ürün çok farklı bir deneyime olanak vermesi
olasılığı ile tasarımcılar tarafından tercih edilmiştir.
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Tablo 5.12: Seçilme Nedenlerine Göre Bıçak Kabı İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

ESPRĠLĠ

FARKLI

SEMBOLĠK

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

GÜVENĠLĠR

MARKA

MALZEMESĠ
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ÜRÜN GURUBU 7: BĠSKÜVĠ KUTUSU
Tablo 5.13: Bisküvi Kutusu İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

1

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

1 KİŞİ

ERGONOMİK
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR

1 KİŞİ

ESPRİLİ
ANLAMLI

1 KİŞİ

RENKLİ
ERGONOMİK
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR

-

5 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
FARKLI
RENKLİ

3

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
RENKLİ
SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

4

-

1 KİŞİ

ESTETİK

5

-

1 KİŞİ

GÜVENİLİR
MALZEMESİ

1 KİŞİ

SADE/NET
TARZ
ESTETİK

6 KĠġĠ

SADE/NET-ESTETİK
ANLAMLI-KALİTELİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
ERGONOMİK-FARKLI
MALZEMESİ-MARKA

2

6

7

3 KİŞİ

SADE/NET
ESTETİK
MARKA
MALZEMESİ

2 KİŞİ

SADE/NET
UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
MALZEMESİ

Tablo 5.13’te yedinci ürün gurubunu oluşturan bisküvi kutusu imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.14’te ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar ‘esprili, renkli, eğlenceli/sevimli’
olarak tanımlanan 2 numaralı ürün en çok beğenilen ve tercih edilen ürün olarak
seçilmiştir.

Mühendislik

kökenli

katılımcılar

ise

‘sade/net,

kullanışlı/işlevsel,

ergonomik, estetik, iyi işçiliğe sahip’ olarak nitelendirdikleri 7 numaralı ürüne en çok
oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini
etkilediğini göstermektedir.
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Tablo 5.14: Seçilme Nedenlerine Göre Bisküvi Kutusu İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

RENKLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

GÜVENĠLĠR

MARKA

MALZEMESĠ
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Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda yer alan sonuçlara göre ‘eğlenceli/sevimli, esprili, mizah yüklü ve kişi
duygularına ulaşmaya çalışan’ olarak nitelendirilebilecek 2 numaralı ürün tasarım
kökenli katılımcılar tarafından büyük çoğunlukla seçilirken, mühendislik kökenli
katılımcılar tarafından ‘sade/net, kullanışlı/fonksiyonel’ olarak nitelendirilebilecek ve
günlük yaşantıda karşılaşılma olasılığı fazla olan 7 numaralı ürün tercih edilmiştir.
Tasarımcılar kullanırken aynı zamanda kendilerine keyif verecek, gülümsetecek,
farklı bir deneyim yaşatacak olan yani onları heyecanlandıran ürünü tercih ederken,
mühendisler daha tanıdık, sağlam, kullanışlı olan ürünü tercih etmektedirler.
ÜRÜN GURUBU 8: CD KUTUSU
Tablo 5.15: Cd Kutusu İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ANLAMLI-ESPRİLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
GÜVENİLİR
İYİ İŞÇİLİK

2 KİŞİ

ESPRİLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
GÜVENİLİR

SEÇME NEDENLERİ

1

4 KĠġĠ

2

-

-

1KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

3

3 KİŞİ

SADE/NET
ANLAMLI
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
KALİTELİ-İYİ İŞÇİLİK
MALZEMESİ

4 KĠġĠ

SADE/NET
TARZ-UCUZ
ESTETİK
KALİTELİ
MALZEMESİ

4

-

-

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ-KULLANIŞLI
FARKLI-ERGONOMİK
UCUZ
MARKA

1 KİŞİ

SADE/NET
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR

5

6

7

-

-

2 KİŞİ

ESPRİLİ
ANLAMLI
ÇILGIN

3 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
KALİTELİ
MALZEMESİ

Tablo 5.15’te sekizinci ürün gurubunu oluşturan cd kutusu imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.16’da ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 5.16: Seçilme Nedenlerine Göre Cd Kutusu İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

ÇILGIN

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

KALĠTELĠ

GÜVENĠLĠR

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MARKA

MALZEMESĠ
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Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar

tarafından ‘anlamlı,

kullanışlı/işlevsel, güvenilir, eğlenceli/sevimli, esprili’ olarak tanımlanan 1 numaralı
ürün en çok beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli
katılımcılar ise ‘estetik, kaliteli, sade/net, tarz, ucuz/kolay ulaşılabilir’ olarak
nitelendirdikleri 4 numaralı ürüne en çok oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme
faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda

yer

alan

sonuçlara

göre

‘eğlenceli/sevimli

ve

aynı

zamanda

kullanışlı/işlevsel’ olarak nitelendirilebilecek 1 numaralı ürün tasarım kökenli
katılımcılar tarafından büyük çoğunlukla seçilirken, mühendislik kökenli katılımcılar
tarafından ‘sade/net, kullanışlı/fonksiyonel’ olarak nitelendirilebilecek olan 3
numaralı ürün tercih edilmiştir. Tasarımcılar sürprizli, kullanırken keyif verecek, farklı
bir deneyim yaşatacak ve aynı zamanda da ihtiyaçlara en iyi biçimde cevap verecek
olan 1 numaralı ürünü seçerken, mühendisler daha tanıdık, sağlam ve kullanışlı olan
3 numaralı ürünü tercih etmektedirler. Her iki katılımcı gurubu da ‘eğlenceli/sevimli,
esprili’ olarak nitelendirilebilecek olan 4 ve 6 numaralı ürünleri ilk tercih olarak
seçmemişlerdir. Bu ürünlerin esprili ve eğlenceli olmaları yanı sıra ihtiyaca tam (4 ve
6 numaralı ürünlerin her ikisinin de kapasitesinin azlığı) ve güvenilir (6 numaralı ürün
için cdlerin açıkta ve kutusuz saklanacak olması) bir şekilde cevap veremiyor
olmaları bu seçimi etkilemiştir.
ÜRÜN GURUBU 9: ÇĠÇEK SULAMA KABI

Tablo 5.17’de dokuzuncu ürün gurubunu oluşturan çiçek sulama kabı imgeleri, kaç
katılımcı tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından
da değerlendirilmiştir. Tablo 5.18’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı
gurubu için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘kullanışlı/işlevsel,
renkli, uzun ömürlü/dayanıklı, estetik, tarz, iyi oranlanmış’ olarak tanımlanan 3
numaralı ürün en çok beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik
kökenli katılımcılar ise ‘ergonomik, iyi oranlanmış, eğlenceli/sevimli, estetik, iyi
işçiliğe sahip’ olarak nitelendirdikleri 5 numaralı ürün ve ‘iyi işçiliğe sahip, tarz,
esprili, iyi oranlanmış, sembolik, estetik, anlamlı’ olarak nitelendirdikleri 7 numaralı
ürüne eşit oy vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı
tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
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Tablo 5.17: Çiçek Sulama Kabı İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

ÜRÜN

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇME NEDENLERİ

SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

-

-

2 KİŞİ

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
FARKLI
SEMBOLİK
ÇILGIN
ERGONOMİK

-

-

3

6 KĠġĠ

RENKLİ-SADE-TARZ
KULLANIŞLI-ANLAMLI
UZUN ÖMÜRLÜ-UCUZ
ESTETİK-İYİ ORANLAN.
MALZEMESİ

2 KİŞİ

FARKLI
RENKLİ
ESTETİK
KULLANIŞLI

4

-

-

1KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UZUN ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

SEÇME NEDENLERİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

1

2

-

-

3 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESTETİK-ERGONOMİK
İYİ İŞÇİLİK
MALZEMESİ
İYİ ORANLANMIŞ

2 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
MALZEMESİ

1 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

3 KĠġĠ

ESPRİLİ-ANLAMLI
İYİ ORANLANMIŞ
TARZ-ESTETİK
İYİ İŞÇİLİK
SEMBOLİK

5

6

7

FARKLI
MALZEMESİ

2 KİŞİ

Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda

yer

alan

sonuçlara

göre

‘eğlenceli/sevimli

ve

aynı

zamanda

kullanışlı/işlevsel’ olarak nitelendirilebilecek ve çiçek sulama kabına yeni bir yorum
getirmiş olan 3 numaralı ürün tasarım kökenli katılımcılar tarafından büyük
çoğunlukla

seçilirken,

mühendislik

kökenli

katılımcılar

tarafından

‘sade/net,

kullanışlı/işlevsel’ olarak nitelendirilebilecek 5 numaralı ürün ve farklı malzeme ve
biçimsel özelliklere sahip 7 numaralı ürün tercih edilmiştir. Tasarımcılar renkli,
kullanırken keyif verecek, farklı bir deneyim yaşatacak olma özelliğini ön planda
tutarken, mühendisler yine fonksiyonel ve biçimsel özellikler gibi ölçütleri ön planda
tutarak tercih yapmışlardır.
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Tablo 5.18: Seçilme Nedenlerine Göre Çiçek Sulama Kabı İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

SEMBOLĠK

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MALZEMESĠ
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ÜRÜN GURUBU 10: KAĞIT HAVLULUK
Tablo 5.19: Kağıt Havlulukİmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

4 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ÇILGIN-FARKLI
ANLAMLI-RENKLİ
İYİ ORANLANMIŞ

1

9 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ-SEMBOLİK
FARKLI
RENKLİ
MALZEMESİ

2

-

-

-

-

3

1 KİŞİ

SADE/NET
İYİ ORANLANMIŞ

1 KİŞİ

SADE/NET

4

-

-

-

-

5

2 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

-

-

6

-

-

-

-

7 KĠġĠ

TARZ-ESTETİK-FARKLI
SADE/NET-UCUZ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UZUN ÖMÜRLÜ-KALİTELİ
MALZEMESİ-ERGONOMİK

7

-

-

Tablo 5.19’da onuncu ürün gurubunu oluşturan kağıt havluluk imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.20’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘eğlenceli/sevimli,
ergonomik, farklı, sembolik, çılgın, renkli’ olarak tanımlanan 1 numaralı ürün en çok
beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar ise
‘kullanışlı/işlevsel, ergonomik, estetik, farklı, kaliteli, ucuz/kolay, sade/net’ olarak
nitelendirdikleri 7 numaralı ürüne en çok oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme
faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
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Tablo 5.20: Seçilme Nedenlerine Göre Kağıt Havluluk İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

SEMBOLĠK

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

MALZEMESĠ

74

Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda yer alan sonuçlara göre ‘eğlenceli/sevimli, esprili’ olarak nitelendirilebilecek
1 numaralı ürün tasarım kökenli katılımcılar tarafından büyük çoğunlukla seçilirken,
mühendislik kökenli katılımcılar tarafından ‘sade/net, kullanışlı/işlevsel’ olarak
nitelendirilebilecek ve günlük yaşamda karşılaşılma olasılığı daha yüksek olan 7
numaralı ürün tercih edilmiştir. Tasarımcılar renkli, kullanırken keyif verecek, farklı
bir deneyim yaşatacak ve kendilerini heyecanlandıracak olan 1 numaralı ürünü
seçerken, mühendisler yine gerek malzeme gerekse biçim olarak aşina oldukları
ürünü tercih etmişlerdir.
ÜRÜN GURUBU 11: KAġIK KASESĠ
Tablo 5.21: Kaşık Kasesi İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

3 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
ERGONOMİK
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR

SEÇME NEDENLERİ

1

1 KİŞİ

2

1 KİŞİ

FARKLI

-

-

3

5 KĠġĠ

FARKLI-ERGONOMİK
ANLAMLI-KALİTELİ
TARZ-UZUN ÖMÜRLÜ
İYİ ORANLAN.-ESTETİK
KALİTELİ-MALZEMESİ

5 KĠġĠ

SADE/NET-ERGONOMİK
ESTETİK-KULLANIŞLI
KALİTELİ-UZUN ÖMÜRLÜ
MARKA
FARKLI

4

-

-

-

-

1 KİŞİ

TARZ
UZUN ÖMÜRLÜ
KALİTELİ
MALZEMESİ

-

-

3 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

2 KİŞİ

TARZ-KULLANIŞLI
ESPRİLİ-MALZEMESİ
SADE/NET
ESTETİK

5

6

7

1 KİŞİ

SADE/NET

Tablo 5.21’de on birinci ürün gurubunu oluşturan kaşık kasesi imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.22’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 5.22: Seçilme Nedenlerine Göre Kaşık Kasesi İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

MARKA

MALZEMESĠ
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Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar ‘farklı, kaliteli, tarz, uzun
ömürlü/dayanıklı’ olarak tanımlanan 3 numaralı ürün en çok beğenilen ve tercih
edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar da ‘estetik, ergonomik,
uzun ömürlü/dayanıklı, sade/net, ergonomik, kaliteli’ olarak nitelendirdikleri 3
numaralı ürüne en çok oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de
katılımcı tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar ve mühendislik kökenli
katılımcılar 3 numaralı ürünü ’farklı, kullanışlı/ işlevsel ve kaliteli’ olması sebepleriyle
seçmişlerdir. Bu ürün gurubu için kullanışlılık daha ön planda tutulmuş ve iki
hazneye sahip olan, aynı zamanda malzemesi ve biçimi ile de farklı olan 3 numaralı
ürün tercih edilmiştir. Bu ürün gurubu başlığı altında ‘eğlenceli ve esprili’ olarak
nitelendirebileceğimiz 6 numaralı ürün her iki kullanıcı gurubu için de ilk tercih olarak
seçilmemiştir.
ÜRÜN GURUBU 12: KĠTAP AYRACI 7
Tablo 5.23: Kitap Ayracı İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇME NEDENLERİ

SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

5 KĠġĠ

SADE/NET-ESTETİK
SEMBOLİK
ANLAMLI
MALZEMESİ
KALİTELİ

-

3

3 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
SADE/NET
İYİ ORANLANMIŞ
MALZEMESİ

4

-

-

-

5

-

-

-

-

3 KİŞİ

ESPRİLİ-FARKLI
SEMBOLİK-KALİTELİ
İYİ ORANLANMIŞ
UZUN ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI
MALZEMESİ

4 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ANLAMLI-TARZ
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR
RENKLİ-ESPRİLİ

6

7

1 KİŞİ

UZUN ÖMÜRLÜ
KALİTELİ
MALZEMESİ

8 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ-FARKLI
RENKLİ-ÇILGIN
KULLANIŞLI-ANLAMLI
MALZEMESİ
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Tablo 5.23’te on ikinci ürün gurubunu oluşturan kitap ayracı imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.24’te ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘eğlenceli/sevimli,
çılgın, iyi oranlanmış, anlamlı, farklı, renkli’ olarak tanımlanan 7 numaralı ürün en
çok beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli
katılımcılar da ’sembolik, anlamlı, sade/net’ olarak nitelendirdikleri 3 numaralı ürüne
en çok oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini
etkilediğini göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda yer alan sonuçlara göre ‘eğlenceli/sevimli, esprili’ olarak nitelendirilebilecek
7 numaralı ürün tasarım kökenli katılımcılar tarafından büyük çoğunlukla seçilirken,
mühendislik kökenli katılımcılar tarafından ‘sade/net, kullanışlı/işlevsel’ olarak
nitelendirilebilecek ve günlük yaşamda karşılaşılma olasılığı daha yüksek olan 3
numaralı ürün tercih edilmiştir. Kitap ayracına bir kimlik ve hikaye ekleyen, renkli,
kullanırken keyif verecek, farklı bir deneyim yaşatacak olan 7 numaralı ürün sahip
olduğu bu özelliklerden dolayı tasarım kökenli katılımcıların tercihi olmuştur.

78

Tablo 5.24: Seçilme Nedenlerine Göre Kitap Ayracı İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

SEMBOLĠK

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

MALZEMESĠ
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ÜRÜN GURUBU 13: KREMA KASESĠ
Tablo 5.25: Krema Kasesi İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

1

1 KİŞİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇME NEDENLERİ

SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ

3 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
RENKLİ

2

-

-

3 KĠġĠ

SADE/NET
ERGONOMİK
KALİTELİ

3

-

-

1 KİŞİ

RENKLİ
ERGONOMİK

4

-

-

-

-

5

1 KİŞİ

FARKLI
MALZEMESİ

1 KİŞİ

ESPRİLİ
FARKLI

7 KĠġĠ

SADE/NET
İYİ İŞÇİLİK
MALZEMESİ
FARKLI
TARZ-KULLANIŞLI

3 KĠġĠ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
ERGONOMİK
TARZ
ESTETİK

3 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
İYİ İŞÇİLİK
MALZEMESİ

1 KİŞİ

UZUN ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

6

7

Tablo 5.25’te on üçüncü ürün gurubunu oluşturan krema kasesi imgeleri, kaç
katılımcı tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından
da değerlendirilmiştir. Tablo 5.26’da ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘tarz, sade/net, iyi
işçiliğe sahip, kullanışlı/işlevsel, iyi oranlanmış, farklı’ olarak tanımlanan 6 numaralı
ürün en çok beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli
katılımcılar da ’eğlenceli/sevimli’ olarak nitelendirdikleri 1 numaralı ürün, ‘sade/net,
ergonomik, kaliteli’ olarak nitelendirdikleri 2 numaralı ürün ve ‘kullanışlı/işlevsel,
ergonomik’ olarak nitelendirdikleri 6 numaralı ürünlere eşit ve en çok oyu
vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini
göstermektedir.
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Tablo 5.26: Seçilme Nedenlerine Göre Krema Kasesi İmgeleri

SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

FARKLI

RENKLĠ

SADE/NET

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MALZEMESĠ

Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda yer alan sonuçlara göre ‘farklı’ ve ’yeni bir alternatif’ olma özelliklerine
sahip 6 numaralı ürün tasarım kökenli katılımcılar tarafından büyük çoğunlukla
seçilirken, mühendislik kökenli katılımcılar tarafından 1, 2 ve 6 numaralı ürünler eşit
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oy almışlardır. ‘Eğlenceli/sevimli’ olarak değerlendirilebilecek olan 1 numaralı ürün
sahip olduğu fonksiyona yönelik bir anlam ve espri barındırmamasından ötürü ve bu
noktada da sadece neşeli bir figür olarak kalması sebebiyle tasarım kökenli
kullanıcıları yeterince heyecanlandırmamış ve bu sebeple de ilk tercih olarak
seçilmemiştir.
ÜRÜN GURUBU 14: KÜRDANLIK

Tablo 5.27’de on dördüncü ürün gurubunu oluşturan kürdanlık imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.28’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Tablo 5.27: Kürdanlık İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇME NEDENLERİ

SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

1 KİŞİ

FARKLI
SEMBOLİK
İYİ ORANLANMIŞ

1 KİŞİ

FARKLI

2

3 KĠġĠ

ESPRİLİ
ÇILGIN
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
RENKLİ

3 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ÇILGIN
ESPRİLİ
KALİTELİ

3

-

-

2 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

4

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

-

-

3 KĠġĠ

ESTETİK
TARZ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UZUN ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

2 KİŞİ

FARKLI-KULLANIŞLI
SEMBOLİK
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR
İYİ İŞÇİLİK

1 KİŞİ

SADE/NET
ESTETİK
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR

1

5

6

7

1 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
GÜVENİLİR

3 KĠġĠ

ESPRİLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
KALİTELİ
MARKA
UZUN ÖMÜRLÜ

2 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
MALZEMESİ

Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘esprili, renkli, çılgın,
kullanışlı/işlevsel’ olarak tanımlanan 2 numaralı ürün ve ‘kullanışlı/işlevsel, kaliteli,
esprili, uzun ömürlü/dayanıklı, marka’ olarak tanımlanan 6 numaralı ürün en çok
beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmişlerdir. Mühendislik kökenli katılımcılar
da ‘eğlenceli/sevimli, esprili, renkli’ olarak nitelendirdikleri 2 numaralı ürün ve‘tarz,
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kullanışlı/işlevsel, uzun ömürlü/dayanıklı, estetik’ olarak nitelendirdikleri 5 numaralı
ürünlere eşit ve en çok oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de
katılımcı tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Elde edilen verilere göre 2 ve 6 numaralı ürünler tasarım kökenli katılımcılar
tarafından en çok tercih edilen ürün olmuşlardır. Hijyenik bir takım ihtiyaçlara da
cevap vermesi gerekliliği sebebiyle kritik bir fonksiyona sahip olan ürün gurubu için
bu önemli nokta da seçimleri etkileyen kriter olmuş ve sadece ‘espri yüklü, eğlenceli’
olan 2 numaralı ürün her iki kullanıcı gurubu için de tek başına en çok oyu
alamamıştır. 2 numaralı ürün mühendislik kökenli katılımcılar tarafından da bu sefer
5 numaralı ürünle eşit oy alarak ilk tercih olmuştur. Katılımcılar tarafından seçilen ve
2 numaralı ürünle eşit oy alan 5 ve 6 numaralı ürünlerin her ikisinin de ortak özelliği
hijyenik

ihtiyaçlara

(diğer

kürdanlara

temas etmeden kullanabilme)

vermeleridir.
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cevap

Tablo 5.28: Seçilme Nedenlerine Göre Kürdanlık İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

SEMBOLĠK

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

GÜVENĠLĠR

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MARKA

MALZEMESĠ
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ÜRÜN GURUBU 15: LAVABO POMPASI
Tablo 5.29: Lavabo Pompası İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

1 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

ESPRİLİ
SADE/NET

1

2 KİŞİ

2

-

-

-

-

3

5 KĠġĠ

ESPRİLİ-ÇILGIN
RENKLİ
ANLAMLI
KALİTELİ
MARKA

3 KİŞİ

ESPRİLİ
RENKLİ
ANLAMLI

4

-

-

-

-

1 KİŞİ

FARKLI
UZUN ÖMÜRLÜ
KALİTELİ
MARKA

SADE/NET
FARKLI
MALZEMESİ

5

2 KİŞİ

6

-

7

3 KİŞİ

SADE/NET-MALZEMESİ
UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIŞLI
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR

-

-

7 KĠġĠ

ESTETİK-SADE/NET
UZUN ÖMÜRLÜGÜVENİLİR
KULLANIŞLI-İYİ İŞÇİLİK
ERGONOMİK-MALZEMESİ

Tablo 5.29’da on beşinci ürün gurubunu oluşturan lavabo pompası imgeleri, kaç
katılımcı tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından
da değerlendirilmiştir. Tablo 5.30’da ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar ’tarafından esprili, renkli, çılgın,
anlamlı, kaliteli, marka’ olarak tanımlanan 3 numaralı ürün en çok beğenilen ve
tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar da ‘sade/net,
kullanışlı/işlevsel, uzun ömürlü/dayanıklı, estetik, ergonomik, güvenilir’ olarak
nitelendirdikleri 7 numaralı ürüne en çok oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme
faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
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Tablo 5.30: Seçilme Nedenlerine Göre Lavabo Pompası İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

ESPRĠLĠ

FARKLI

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

GÜVENĠLĠR

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MARKA

MALZEMESĠ
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Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda

yer

alan

sonuçlara

göre

‘eğlenceli/sevimli,

espri

yüklü’

olarak

değerlendirilebilecek 3 numaralı ürün; fonksiyonu ile ilişkilendirilmiş hoş hikayesi
(lavabo pompasını suya atlayan bir insan figürünün oluşturması) ile tasarım kökenli
katılımcıları duygusal yönden etkilemiş ve onlar tarafından en çok oyu alan ürün
olmuştur. Mühendislik kökenli katılımcılar tarafından ise bu fonksiyona hizmet veren
pek çok benzer alternatifi olan 7 numaralı ürün seçilmiştir. Tasarım kökenli
katılımcılar bu ürün gurubu için de mühendislik kökenli katılımcıların aksine yeni ve
farklı deneyimler yaşamayı tercih etmişlerdir.
ÜRÜN GURUBU 16: LĠMON SIKACAĞI
Tablo 5.31: Limon Sıkacağı İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

3 KİŞİ

ESPRİLİ-ESTETİK
FARKLI-MARKA
ÇILGIN-UZUN ÖMÜRLÜ
ANLAMLI
İYİ ORANLANMIŞ

4 KĠġĠ

TARZ-İYİ İŞÇİLİK
ESTETİK-KULLANIŞLI
KALİTELİ-ERGONOMİK
MARKA-İYİ ORANLANMIŞ
MALZEMESİ-ESPRİLİ

2

2 KİŞİ

ESPRİLİ
ANLAMLI
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
MARKA

3

-

-

-

-

3 KİŞİ

SADE/NET
TARZ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
İYİ ORANLANMIŞ

-

-

1

4

2 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

6 KĠġĠ

ERGONOMİK-SADE
UZUN ÖMÜRLÜ-UCUZ
KULLANIŞLI-İYİ ORANLAN.
KALİTELİ-GÜVENİLİR

6

1 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
KULLANIŞLI

-

-

7

-

-

1 KİŞİ

ERGONOMİK
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR

5

Tablo 5.31’de on altıncı ürün gurubunu oluşturan limon sıkacağı imgeleri, kaç
katılımcı tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından
da değerlendirilmiştir.

Tablo 5.32’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı

gurubu için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 5.32: Seçilme Nedenlerine Göre Limon Sıkacağı İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

ÇILGIN

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

GÜVENĠLĠR

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MARKA

MALZEMESĠ
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Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘iyi oranlanmış, tarz,
kaliteli, iyi işçiliğe sahip, marka, estetik, esprili’ olarak tanımlanan 1 numaralı ürün en
çok beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli
katılımcılar

da

‘ergonomik,

uzun

ömürlü/dayanıklı,

ucuz/kolay

ulaşılabilir,

kullanışlı/işlevsel, sade/net, kaliteli, güvenilir’ olarak nitelendirdikleri 5 numaralı
ürüne en çok oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı
tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda yer alan sonuçlara göre sadece sahip olduğu fonksiyonu yerine
getirmekteki başarısı ile tek başına ele alınamayacak olan, biçimindeki farklılık,
narinlik ve şıklığın ve bunların malzemeyle olan uyumunun da en az fonksiyonu
kadar ortaya çıktığı 1 numaralı ürün tasarım kökenli katılımcıları duygusal yönden
etkilemiş ve onlar tarafından en çok oyu alan ürün olmuştur. Mühendislik kökenli
katılımcılar tarafından ise mutfaklarda görülmeye alışkın olunan 5 numaralı ürün
tercih edilmiştir. Bu noktada şunu söylemek mümkündür: Tasarım kökenli
katılımcılar ürünle kurdukları ilişkide yeni biçim ve yeni anlamlarla yüklü farklı
deneyimler yaşamayı tercih ederken mühendislik kökenli katılımcıları etkileyen
geçmiş deneyimleri olmaktadır.
ÜRÜN GURUBU 17: MAMA KABI

Tablo 5.33’te on yedinci ürün gurubunu oluşturan mama kabı imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.34’te ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘sade ve net,
kullanışlı ve işlevsel, kaliteli’ olarak tanımlanan 1 numaralı ürün en çok beğenilen ve
tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar da ’estetik, uzun
ömürlü/dayanıklı, marka’ olarak nitelendirdikleri 1 numaralı ürüne en çok oyu
vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini
göstermektedir

89

Tablo 5.33: Mama Kabı İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

4 KĠġĠ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
KALİTELİ-ESTETİK
SADE/NET
MARKA-UZUN ÖMÜRLÜ
MALZEMESİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

1

7 KĠġĠ

SADE/NET
KALİTELİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
MALZEMESİ
İYİ İŞÇİLİK

2

-

-

1 KİŞİ

3

-

-

-

-

3 KİŞİ

ESTETİK-FARKLI
SADE/NET
UZUN ÖMÜRLÜ
KALİTELİ
İYİ İŞÇİLİK

4

1 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

1 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

3 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
MALZEMESİ
FARKLI

6

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
RENKLİ
MALZEMESİ

-

-

7

1 KİŞİ

SADE/NET
MALZEMESİ

1 KİŞİ

RENKLİ

5

Meslekler Arası Karşılaştırma
Elde edilen verilere göre her iki kullanıcı gurubunun da en çok tercih ettikleri ürün 1
numaralı ürün olmuştur. ‘Kullanışlılık’ (sapı aracılığıyla mama kabı ile doğrudan
temasın önlenmesi, iki ayrı hazneye sahip olma) ve ‘eğlenceli olma’ özelliklerinin
katılımcı tercihlerine çok fazla katkısı olmadığı ve bu ürün gurubunun seçiminde
malzeme etkeninin ağır bastığı görülmektedir
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Tablo 5.34: Seçilme Nedenlerine Göre Mama Kabı İmgeleri

SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

FARKLI

RENKLĠ

SADE/NET

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MARKA

MALZEMESĠ
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ÜRÜN GURUBU 18: MONĠTÖR
Tablo 5.35: Monitör İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

1

9 KĠġĠ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇME NEDENLERİ

SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
FARKLI-TARZ
MARKA-ESTETİK
SADE-İYİ İŞÇİLİK
GÜVENİLİR

1 KİŞİ

MONİTÖR

SEÇME NEDENLERİ

2

1 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

6 KĠġĠ

SADE/NET
ESTETİK
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UZUN ÖMÜRLÜ
ERGONOMİK

3

-

-

-

-

4

1 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
FARKLI

-

-

5

1 KİŞİ

FARKLI

1 KİŞİ

ESTETİK
TARZ

6

-

-

1 KİŞİ

MALZEMESİ

3 KİŞİ

SADE/NET
ESTETİK
FARKLI
MARKA
TARZ

7

-

-

Tablo 5.35’te on sekizinci ürün gurubunu oluşturan monitör imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.36’da ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ’farklı, marka, tarz,
eğlenceli/sevimli, estetik, iyi işçiliğe sahip, sade ve net, güvenilir’ olarak tanımlanan
1 numaralı ürün en çok beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir.
Mühendislik kökenli katılımcılar da ’kullanışlı/işlevsel, sade/net, ergonomik, uzun
ömürlü/dayanıklı’ olarak nitelendirdikleri 2 numaralı ürüne en çok oyu vermişlerdir.
Anket

sonuçları

malzeme

faktörünün

göstermektedir.
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de

katılımcı

tercihlerini

etkilediğini

Tablo 5.36: Seçilme Nedenlerine Göre Monitör İmgeleri

SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

FARKLI

SADE/NET

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

GÜVENĠLĠR

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MARKA

ÜNLÜ

MALZEMESĠ
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Meslekler Arası Karşılaştırma
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcıların büyük çoğunlukla 1 numaralı
ürünü tercih ettikleri görülmektedir. Biçimindeki farklılık (yuvarlak hatlar) ve bu
farklılığın sebep olduğu sevimlilik tasarımcıların ürün seçimini etkilemiştir. Farklı bir
kabuğa sahip olan ve kullanıcıda tebessüm uyandıran bu ürün aynı zamanda farklı
bir deneyime de olanak sağlayacaktır. Mühendislik kökenli katılımcıların seçimi ise
yine aynı doğrultuda olmuş ve geçmiş deneyimlere referans veren 2 numaralı ürün
en çok oyu alarak seçilmiştir.
ÜRÜN GURUBU 19: MOUSEPAD
Tablo 5.37: Mousepad İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

1

3 KĠġĠ

SEÇME NEDENLERİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
ERGONOMİK

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

4 KĠġĠ

TARZ-İYİ ORANLANMIŞ
SADE/NET
ERGONOMİK
UZUN ÖMÜRLÜ
MARKA

3 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

1 KİŞİ

ESPRİLİ-MALZEMESİ

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
ANLAMLI

1 KİŞİ

İYİ İŞÇİLİk

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

2

3

1 KİŞİ

3 KĠġĠ

ESPRİLİ
RENKLİ
FARKLI

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ

4

1 KİŞİ
SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
İYİ ORANLANMIŞ

5

2 KİŞİ

6

2 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

1 KİŞİ

ERGONOMİK
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR

7

-

-

-

-

Tablo 5.37’de on dokuzuncu ürün gurubunu oluşturan mousepad imgeleri, kaç
katılımcı tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından
da değerlendirilmiştir.

Tablo 5.38’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı

gurubu için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 5.38: Seçilme Nedenlerine Göre Mousepad İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

RENKLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MARKA

MALZEMESĠ

Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ’sade/net,
kullanışlı/işlevsel, ergonomik’ olarak tanımlanan 1 numaralı ürün ve ‘esprili, renkli,
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farklı’ olarak tanımlanan 3 numaralı ürün en çok beğenilen ve tercih edilen ürün
olarak seçilmişlerdir. Mühendislik kökenli katılımcılar da ’ergonomik, tarz, iyi
oranlanmış, marka’ olarak nitelendirdikleri 1 numaralı ürüne en çok oyu vermişlerdir.
Anket

sonuçları

malzeme

faktörünün

de

katılımcı

tercihlerini

etkilediğini

göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar ‘sade/net ve kullanışlı/işlevsel’
olan 1 numaralı ürünle ‘renkli ve eğlenceli/sevimli’ olan 3 numaralı ürünü eşit oyla en
çok tercih edilen ürün olarak seçmişlerdir. Mühendisler ise en çok oyu sadelik ve
kullanışlılık faktörlerini ön planda tutarak 1 numaralı ürüne vermişlerdir.
ÜRÜN GURUBU 20: MUTFAK ALETĠ
Tablo 5.39: Mutfak Aleti İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

1

2

3

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇME NEDENLERİ

SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

1 KİŞİ

SADE/NET
İYİ İŞÇİLİK
MALZEMESİ

1 KİŞİ

ERGONOMİK

3 KĠġĠ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR

5 KĠġĠ

İYİ ORANLANMIŞ
UCUZ-ERGONOMİK
UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIŞLI-GÜVENİLİR

3 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
ANLAMLI
ERGONOMİK
KULLANIŞLI

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
ANLAMLI
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

2 KİŞİ

ESTETİK-KULLANIŞLI
ERGONOMİK
KALİTELİ
GÜVENİLİR
UZUN ÖMÜRLÜ

1 KİŞİ

İYİ ORANLANMIŞ
İYİ İŞÇİLİK

1 KİŞİ

ERGONOMİK
MALZEMESİ

1 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI
ERGONOMİK

6

3 KĠġĠ

SADE/NET
TARZ
İYİ İŞÇİLİK
MALZEMESİ

1 KİŞİ

ESTETİK
MALZEMESİ

7

-

-

-

-

4

5

Tablo 5.39’da yirminci ürün gurubunu oluşturan mutfak aleti imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.40’da ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 5.40: Seçilme Nedenlerine Göre Mutfak Aleti İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

GÜVENĠLĠR

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MALZEMESĠ

Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘kullanışlı/işlevsel,
ucuz/ kolay ulaşılabilir, sade/net’ olarak tanımlanan 2 numaralı ürün, ‘esprili, anlamlı,
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ergonomik, eğlenceli/sevimli, kullanışlı/işlevsel’ olarak tanımlanan 3 numaralı ürün
ve ‘sade/net, tarz, iyi işçiliğe sahip’ olarak tanımlanan 6 numaralı ürün en çok
beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmişlerdir. Mühendislik kökenli katılımcılar
da ‘kullanışlı/işlevsel, ergonomik, ucuz/ kolay ulaşılabilir, uzun ömürlü/dayanıklı, iyi
oranlanmış’ olarak nitelendirdikleri 2 numaralı ürüne en çok oyu vermişlerdir. Anket
sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Elde edilen verilere göre 2, 3 ve 6 numaralı ürünler tasarım kökenli katılımcılar
tarafından eşit oyla en çok tercih edilen ürün olarak seçilmişlerdir. Bu ürün gurubu
için ‘espri yüklü’ olma, ‘farklı’ olma ve ‘kullanışlı’ olma ve malzeme faktörleri tasarım
kökenli katılımcıların tercihlerini eşit oranda etkilemiştir. Mühendis kökenli
katılımcılar ise en çok oyu ‘sadelik’ ve ‘kullanışlılık’ faktörlerini de ön planda tutarak
daha aşina oldukları 2 numaralı ürüne vermişlerdir.
ÜRÜN GURUBU 21: SIVI SABUNLUK
Tablo 5.41: Sıvı Sabunluk İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

1

-

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇME NEDENLERİ

SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

-

-

-

1 KİŞİ

ESPRİLİ
UZUN ÖMÜRLÜ
MARKA

2 KİŞİ

SADE/NET-TARZ
ERGONOMİK
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR
MALZEMESİ

SADE/NET

2

3

1 KİŞİ

2 KİŞİ

SADE/NET
İYİ ORANLANMIŞ
MALZEMESİ

4

-

-

2 KİŞİ

SADE-UZUN ÖMÜRLÜ
MALZEMESİ
FARKLI
ERGONOMİK
İYİ ORANLANMIŞ

5

-

-

1 KİŞİ

ESTETİK
MARKA

5 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
RENKLİ-ESPRİLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
İYİ ORANLANMIŞ
MALZEMESİ

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

4 KİŞİ

SADE-UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIŞLI
UCUZ-İYİ İŞÇİLİK
KALİTELİ-ERGONOMİK
MALZEMESİ

6

7
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SADE/NET
ESTETİK
MALZEMESİ
KALİTELİ

4 KĠġĠ

Tablo 5.41’de yirmi birinci ürün gurubunu oluşturan sıvı sabunluk imgeleri, kaç
katılımcı tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından
da değerlendirilmiştir.

Tablo 5.42’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı

gurubu için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Tablo 5.42: Seçilme Nedenlerine Göre Sıvı Sabunluk İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

RENKLĠ

SADE/NET

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MARKA

MALZEMESĠ
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Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘eğlenceli/sevimli,
esprili, iyi oranlanmış, kullanışlı/işlevsel, renkli’ olarak tanımlanan 6 numaralı ürün
en çok beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli
katılımcılar da ‘sade/net, estetik’ olarak nitelendirdikleri 7 numaralı ürüne en çok oyu
vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini
göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda

yer

alan

sonuçlara

göre

‘eğlenceli/sevimli,

espri

yüklü’

olarak

değerlendirilebilecek olan ve ürün kullanımı ile ilgili farklı bir yol (pompa ile değil
ürünü çevirerek kullanım) ve deneyim öneren 6 numaralı ürün tasarım kökenli
katılımcıları duygusal yönden etkilemiş ve onlar tarafından en çok oyu alan ürün
olmuştur. Mühendislik kökenli katılımcılar tarafından ise bu fonksiyona hizmet veren
pek çok benzer alternatifi olan 7 numaralı ürün seçilmiştir. Tasarım kökenli
katılımcılar bu ürün gurubu için de mühendislik kökenli katılımcıların aksine yeni ve
farklı deneyimler yaşamayı tercih etmişlerdir.
ÜRÜN GURUBU 22: TĠRBUġON
Tablo 5.43: Tirbuşon İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

5 KĠġĠ

SADE/NET-MALZEMESİ
KULLANIŞLI
ERGONOMİK
KALİTELİ
İYİ İŞÇİLİK

1

1 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI
MALZEMESİ

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1 KİŞİ

SADE/NET
ANLAMLI

1 KİŞİ

FARKLI
ESTETİK
KALİTELİ

2 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
MALZEMESİ

2 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
ERGONOMİK
UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR

3 KİŞİ

FARKLI
KULLANIŞLI
UZUN ÖMÜRLÜ
KALİTELİ

2 KİŞİ

ESPRİLİ
FARKLI
UZUN ÖMÜRLÜ
MARKA
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

5 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
ÇILGIN
RENKLİ

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
FARKLI

4

5

6

7
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Tablo 5.43’te yirmi ikinci ürün gurubunu oluşturan tirbuşon imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.44’te ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘eğlenceli/sevimli,
çılgın, renkli’ olarak tanımlanan 7 numaralı ürün en çok beğenilen ve tercih edilen
ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar da ’ergonomik, kaliteli, iyi
işçiliğe sahip, sade/net’ olarak nitelendirdikleri 7 numaralı ürüne en çok oyu
vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini
göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda

yer

alan

sonuçlara

göre

‘eğlenceli/sevimli,

espri

yüklü’

olarak

değerlendirilebilecek olan ve farklı malzemesi ve farklı biçimi ile ürün kullanımı
sırasında farklı bir deneyim öneren 7 numaralı ürün, tasarım kökenli katılımcıları
duygusal yönden etkilemiş ve onlar tarafından en çok oyu alan ürün olmuştur.
Mühendislik kökenli katılımcılar tarafından ise bu fonksiyona hizmet veren pek çok
benzer alternatifi olan 1 numaralı ürün seçilmiştir. Tasarım kökenli katılımcılar bu
ürün gurubu için de mühendislik kökenli katılımcıların aksine yeni ve farklı
deneyimler yaşamayı tercih etmişlerdir.
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Tablo 5.44: Seçilme Nedenlerine Göre Tirbuşon İmgeleri

SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

ANLAMLI

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

GÜVENĠLĠR

ĠYĠ ĠġÇĠLĠK

MARKA

MALZEMESĠ
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ÜRÜN GURUBU 23: TUVALET FIRÇASI
Tablo 5.45: Tuvalet Fırçası İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

1 KİŞİ

TARZ
ESTETİK
KALİTELİ

1 KİŞİ

SADE/NET
UCUZ/KOLAY ULAŞILIR

1

1 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

2

-

-

3

6 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
RENKLİ
ÇILGIN
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

2 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
RENKLİ

4

-

-

-

-

1 KİŞİ

FARKLI
SADE/NET
TARZ
MALZEMESİ

-

SADE-ERGONOMİK
FARKLI-KALİTELİ
ESTETİK
İYİ ORANLANMIŞ
UZUN ÖMÜRLÜ

3 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UCUZ
UZUN ÖMÜRLÜ
MALZEMESİ

3 KİŞİ

1 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
MALZEMESİ

5

6

7

SADE/NET
KULLANIŞLI
İYİ ORANLANMIŞ
MALZEMESİ

5 KĠġĠ

Tablo 5.45’te yirmi üçüncü ürün gurubunu oluşturan tuvalet fırçası imgeleri, kaç
katılımcı tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından
da değerlendirilmiştir.

Tablo 5.46’da ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı

gurubu için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘eğlenceli/sevimli,
esprili, kullanışlı, çılgın, renkli’ olarak tanımlanan 3 numaralı ürün en çok beğenilen
ve tercih edilen ürün olarak seçilmişlerdir. Mühendislik kökenli katılımcılar da
‘eğlenceli/sevimli, çılgın, renkli’ olarak nitelendirdikleri 7 numaralı ürüne en çok oyu
vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini
göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Yukarıda

yer

alan

sonuçlara

göre

‘eğlenceli/sevimli,

espri

yüklü’

olarak

değerlendirilebilecek olan ve ürün kullanımı sırasında farklı bir deneyim öneren 3
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numaralı ürün tasarım kökenli katılımcılar tarafından en çok oyu alan ürün olmuştur.
Sahip olduğu fonksiyon itibariyle kullanıcın pek de ilişki kurmak istemediği bu ürün
Tablo 5.46: Seçilme Nedenlerine Göre Tuvalet Fırçası İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ĠYĠ ORANLANMIġ

UCUZ/KOLAY ULAġILIR

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

MALZEMESĠ
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gurubu için ürüne kişilik ve eğlence ekleyerek o ürünle ilişki kurmayı keyifli bir hale
dönüştürmeye çalışan 3 numaralı ürün bu özellikleriyle tasarım kökenli katılımcıların
tercihlerini etkilemiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar tarafından ise bu fonksiyona
hizmet veren pek çok benzer alternatifi olan ve gündelik yaşamda sık sık
karşılaşılan 7 numaralı ürün seçilmiştir. Tasarım kökenli katılımcılar bu ürün gurubu
için de mühendislik kökenli katılımcıların aksine yeni ve farklı deneyimler yaşamayı
tercih etmişlerdir.
ÜRÜN GURUBU 24: TUZLUK-BĠBERLĠK
Tablo 5.47: Tuzluk-biberlik İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

1

-

-

1 KİŞİ

SADE/NET
ESTETİK
MARKA

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

6 KĠġĠ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ÇILGIN-ANLAMLI
SADE-SEMBOLİK
MALZEMESİ-ESPRİLİ
MARKA

4 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
ANLAMLI
KULLANIŞLI
TARZ
SADE/NET
ESTETİK
KULLANIŞLI
UZUN ÖMÜRLÜ
MARKA

4

5

6

1 KİŞİ

FARKLI

1 KİŞİ

4 KİŞİ

SADE/NET
TARZ-KULLANIŞLI
KALİTELİ
MALZEMESİ
İYİ ORANLANMIŞ

-

-

6 KĠġĠ

TARZ-UZUN ÖMÜRLÜ
KALİTELİ-MARKA
SADE-ESPRİLİ
KULLANIŞLI-ESTETİK
MALZEMESİ-SEMBOLİK

SADE/NET
MALZEMESİ

7

1 KİŞİ

Tablo 5.47’de yirmi dördüncü ürün gurubunu oluşturan tuzluk-biberlik imgeleri, kaç
katılımcı tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından
da değerlendirilmiştir.

Tablo 5.48’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı

gurubu için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 5.48: Seçilme Nedenlerine Göre Tuzluk-biberlik İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

SEMBOLĠK

ÇILGIN

SADE/NET

ANLAMLI

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ĠYĠ ORANLANMIġ

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

MARKA

MALZEMESĠ
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Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ’sembolik, anlamlı,
marka, eğlenceli/sevimli, esprili, çılgın, sade/net’ olarak tanımlanan 4 numaralı ürün
en çok beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli
katılımcılar da ‘sade/net, estetik, marka, kullanışlı/işlevsel, esprili, sembolik, uzun
ömürlü/dayanıklı, iyi işçiliğe sahip’ olarak nitelendirdikleri 7 numaralı ürüne en çok
oyu vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini
etkilediğini göstermektedir.
Meslekler Arası Karşılaştırma
Elde edilen verilere göre ‘eğlenceli/sevimli, espri yüklü’ olarak değerlendirilebilecek
olan ve aynı zamanda bir hikâye barındıran 4 numaralı ürün tasarım kökenli
katılımcılar tarafından en çok oyu alan ürün olmuştur. Tuzluk ve biberliğin ayrılmaz
bir ikili olduğunu farklı bir yaklaşımla ele alması (kenetlenmiş eller) ve renk
kullanımıyla fonksiyonu belirleme (siyah karabiberliği temsil ederken beyaz da
tuzluğu temsil etmektedir) gibi yaklaşımları ile ürün kullanımını hoş bir deneyime
dönüştürmeyi önermesi tasarım kökenli katılımcıların tercihlerini etkilemiştir.
Mühendislik kökenli katılımcılar tarafından ise biçimindeki sadelik ve malzeme etkeni
sebebiyle 7 numaralı ürün tercih edilmiştir.
ÜRÜN GURUBU 25: ZIMBA

Tablo 5.49’da yirmi beşinci ürün gurubunu oluşturan zımba imgeleri, kaç katılımcı
tarafından ve hangi sebeplerle seçildikleri her iki katılımcı gurubu açısından da
değerlendirilmiştir. Tablo 5.50’de ise seçilme nedenlerinin her iki katılımcı gurubu
için hangi ürünler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
Elde edilen verilere göre tasarım kökenli katılımcılar tarafından ‘kullanışlı/işlevsel,
tarz, ergonomik, estetik, farklı, kaliteli’ olarak tanımlanan 2 numaralı ürün en çok
beğenilen ve tercih edilen ürün olarak seçilmiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar da
‘sade/net, kullanışlı/işlevsel’ olarak nitelendirdikleri 4 numaralı ürüne en çok oyu
vermişlerdir. Anket sonuçları malzeme faktörünün de katılımcı tercihlerini etkilediğini
göstermektedir.
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Tablo 5.49: Zımba İmgeleri ve Seçilme Nedenleri
TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

ÜRÜN

SEÇİM YAPAN
ÜRÜN NO KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR
SEÇİM YAPAN
KATILIMCI SAYISI

SEÇME NEDENLERİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

1

1 KİŞİ

2 KİŞİ

KULLANIŞLI
UZUN ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI
KALİTELİ

2 KİŞİ

FARKLI
ESTETİK
KALİTELİ
MALZEMESİ

1 KİŞİ

ESPRİLİ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

2

5 KĠġĠ

FARKLI
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
TARZ
ERGONOMİK
MALZEMESİ

3

-

-

4

2 KİŞİ

SADE/NET
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL
UZUN ÖMÜRLÜ

4 KĠġĠ

SADE/NET
UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

5

3 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
ESPRİLİ
ÇILGIN

3 KİŞİ

EĞLENCELİ/SEVİMLİ
RENKLİ

6

1 KİŞİ

KULLANIŞLI/İŞLEVSEL

-

-

7

-

-

-

-

Meslekler Arası Karşılaştırma
Elde edilen verilere göre ‘farklı’ bir kullanım ve biçim öneren 2 numaralı ürün tasarım
kökenli katılımcılar tarafından en çok oyu alan ürün olmuştur. Benzer ürünlere
alternatif olarak tasarlanmış bu ürün biçim ve malzeme ilişkisindeki başarıdan dolayı
da tasarım kökenli katılımcıları etkilemiştir. Mühendislik kökenli katılımcılar ise yine
geçmiş deneyimlerine referans veren, kullanmaya alışkın oldukları 4 numaralı ürünü
tercih etmişlerdir.
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Tablo 5.50: Seçilme Nedenlerine Göre Zımba İmgeleri
SEÇME NEDENLERİ

TASARIM KÖKENLĠ KATILIMCILAR

MÜHENDĠSLĠK KÖKENLĠ KATILIMCILAR

SEÇİLEN ÜRÜNLER

SEÇİLEN ÜRÜNLER

EĞLENCELĠ/SEVĠMLĠ

ESPRĠLĠ

FARKLI

ÇILGIN

RENKLĠ

SADE/NET

TARZ

ESTETĠK

KULLANIġLI/ĠġLEVSEL

ERGONOMĠK

UZUN
ÖMÜRLÜ/DAYANIKLI

KALĠTELĠ

MALZEMESĠ

Değerlendirme
Yukarıda yapılan anket çalışmasıyla ürün görünüşünün kullanıcı üzerindeki etkileri
araştırılmış, ‘eğlenceli, esprili’ ve ‘anlam’ yüklü tasarımların kullanıcı duygularına
ulaşıp ulaşamadığı sorgulanmıştır. Hem tasarım piyasası hem de pazarda
kullanıcıyı heyecanlandıran, ona keyif ve zevk veren bu ‘esprili, mizah yüklü’ ürün
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örneklerine olan ilginin giderek artıyor olması bu anketin yapılmasına sebep
olmuştur. Amaç, bu ürünlerin kullanıcılarla gerçekten duygusal bir örtüşme sağlayıp
sağlayamadığının araştırılmasıdır. Araştırma çift kollu bir yapıya sahiptir. Mimar ve
iç mimarlardan oluşan tasarım kökenli katılımcılar ve inşaat mühendislerinden
oluşan mühendislik kökenli katılımcılar anketi cevaplamışlardır. Meslek yaşamları
boyunca yaratıcı sürecin içerisinde yer alan tasarım kökenli katılımcılar ve gerek
eğitim gerekse meslek yaşamları süresince teknik konularla ilgilenen mühendislik
kökenli katılımcıların böyle bir anket ve değerlendirme sürecinde yer almasının
nedeni, tasarım piyasasındaki bu ani gelişmelerin sadece bu piyasa dâhilinde kısıtlı
kalıp kalmadığının belirlenmesidir. Anket sonucunda elde edilen veriler şu şekildedir:
Tasarım kökenli katılımcılar 25 ürün gurubundan 15’inde ‘eğlenceli/sevimli, esprili’
olarak değerlendirilen ve sahip olduğu hikayesiyle o ürün gurubuna yeni ve farklı bir
yaklaşım ve bakış açısı getirerek yeni deneyimlere olanak tanıyan ürünleri
seçmişlerdir. Dört ürün gurubunda ‘eğlenceli, esprili’ ürünler ile ‘sade ve kullanışlı’
olarak değerlendirilen ürünler eşit oy almışlardır. Kalan altı ürün gurubunda ise ‘sade
ve kullanışlı’ ürünler en çok oyu almıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 5.1’de grafik
olarak ifade edilmektedir.

60
50
Eğlenceli/esprili
ürünler

40
30

Diğer ürünler

20
BaĢabaĢ olma
durumu

10
0

TERCĠH EDĠLME
YÜZDELERĠ

ġekil 5.1: Tasarım Kökenli Tasarımcıların Anket Sonuçları

Mühendislik kökenli katılımcıların anket sonuçlarında ise ‘eğlenceli/esprili’ olan
ürünlerin hiçbir ürün gurubunda tek başlarına en çok oyu alamadıkları görülmektedir.
Sadece dört ürün gurubunda ‘eğlenceli, esprili’ ve ’sade, kullanışlı’ ürünler eşit oy
almışlar ve kalan 21 ürün gurubunda ise ‘sade ve kullanışlı’ olarak değerlendirilen
ürünler en çok oyu almışlardır. Elde edilen sonuçlar Şekil 5.2’de grafik olarak ifade
edilmektedir.
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ġekil 5.2: Mühendislik Kökenli Katılımcıların Anket Sonuçları

Yukarıda her ürün gurubu için yapılan meslekler arası karşılaştırmalarda da ifade
edildiği üzere tasarım kökenli katılımcıların ürün seçimlerini etkileyen etkenler;
ürünün mevcut örneklerinden farklı olması, ürün kullanımı ve o ürüne olan bakış
açısını değiştirmesi, ürünle olan ilişkide yeni deneyimlere olanak tanıması ve biçimi
oluşturmada rol oynayan fonksiyona dair hikayesidir. Tüm bu etkenler kullanıcı ile
ürün arasındaki ilişkinin duygusal bir boyuta taşınmasına ve kullanıcıya ürün
kullanımında zevk ve keyif vermesine neden olmaktadır. Ürünlerin ‘eğlenceli, esprili’
olarak

isimlendirilmesi

de

bu

sebeplerden

ötürüdür.

Mühendislik

kökenli

katılımcıların seçimleri incelendiğinde ise tam tersi bir sonuç görülmektedir.
Katılımcılar hiçbir ürün gurubunda yeni ve farklı deneyimlere olanak tanıyan
eğlenceli,

esprili

ürünleri

seçmemişler,

aksine

ürün

seçimlerinde

geçmiş

deneyimlerini temsil eden, kullanmaya alışık oldukları tanıdık/bildik ürünleri tercih
etmişlerdir.
Bu verilere dayanarak şunları söylemek doğru olacaktır:
Tasarımlara ‘heyecan ve duygu yükleme’ ve kullanıcı ile ürün arasında ‘duygusal bir
bağ kurma’ arayışı son yıllarda tasarım piyasasında kendisine yer edinmiştir ve
günden güne de edindiği bu yeri daha da genişletme ve sağlamlaştırma yolunda
ilerlediği gözlenmektedir. Yeni malzeme ve biçimlerle ürünler arasında farklılık
yaratma girişimleri, pazarda kullanıcıya sunulan ürünlerin her geçen gün birbirine
benzer alternatifler olarak ortaya çıkmasına neden olacaktır. Tasarımcılar bu
noktada kullanıcı gereksinimlerinin yavaş yavaş değiştiğini ve artık kullanıcıların
ürünü, fonksiyonunu yerine getirmeye yarayan fiziksel bir bütün olarak değil, o
fonksiyonu yerine getirmenin yanı sıra o işi yaparken zevk alınmasına da yardımcı
olan bir arkadaş olarak görmek isteyeceklerini düşünmektedirler. Ürün tasarımı ile
ilgili tarihsel sürecin sonucu olarak bugünün koşullarında ‘kullanımı sırasında zevk
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ve heyecan uyandıran’ ürünler tasarlamak artık neredeyse bir gereklilik olmuştur.
Kullanıcı ihtiyaçları bu doğrultuda gelişmektedir.
Teknolojinin yaşamın her alanına yoğun bir biçimde dahil olması, kişilerin giderek
bireyselleşmesine ve sosyallikten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu da basit bir
mantıkla duygusal alışverişlerin azalması sonucunu doğuracaktır. Fakat insanlar
duygusal canlılardır ve yaşamlarının her anında duygusal alışverişlere her şeyden
çok ihtiyaç duymaları da doğaldır. ‘Eğlenceli, esprili’ tasarımlar da bu noktada
devreye girecek ve kişilerin yaşamlarına keyif ve zevk katacaklardır. Bugünün
koşullarında bireylerin ihtiyaç duydukları en önemli şey de bu olacaktır.
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6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Duygu ve heyecanlar ayakta geçirilen hemen hemen tüm zamanı hoş ya da nahoş
nitelikte zenginleştiren, kişinin nasıl hissettiğini, nasıl davrandığını ve nasıl
düşündüğünü etkileyen yaşamının önemli bir parçasıdırlar. Maddesel dünya ile
birlikteliklerde de duygular önemli yol göstericilerdir. Duygu ve heyecanlar olmadan
kişinin karar verme yeteneği zayıflar, yaşamdan aldığı keyif azalır çünkü duygular
güçlü bir şekilde algılara, tercihlere ve genel refaha katkıda bulunmaktadırlar. Kişisel
deneyimlerden de bilindiği gibi, ürünler de kuvvetli duygusal tepkiler ortaya
çıkarmaktadır. Ürünler sadece belli görevleri yapmak için değil, diğer fonksiyonel
gereksinimleri de tatmin etmek için var olmaktadırlar. Bu gereksinimler de; istekler,
kültürel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlar olarak tanımlanabilmektedir. Bu sebeplerden
ötürü de ürün ve kullanıcısı arasındaki duygusal ilişkiye sürekli bir ilgi vardır. Bu
tezde de duygu ve heyecanların insan yaşamındaki öneminden yola çıkılarak
‘Ürünler nasıl heyecan uyandırırlar?’ ve ‘Son zamanlarda pazarda yer alan esprili
ürünler kullanıcıyı heyecanlandırmayı gerçekten başarabiliyorlar mı?’ soruları
yanıtlanmaya çalışılmıştır.
Pazarda ürünleri teknolojik fonksiyon ya da niteliklerine dayanarak ayırmak büyük
ölçüde zorlaşmıştır çünkü ürünler teknik karakteristikleri, nitelik ve fiyatları
bakımından giderek birbirlerine benzemeye başlamışlardır. Bu eksikliğin farkına
varan ve kullanıcı seçimlerinde yol gösteren en önemli faktörün duygusal tepkiler
olduğunu keşfetmeye başlayan firmalar da ürün pazarlama stratejilerinde ürünü
satın alma ya da sahiplenmenin fonksiyonel ya da teknolojik faydasından çok
‘duygusal fayda’ üzerine odaklanmaktadır.
Ürün tasarımı ve kullanımı, kişinin ruh hali, hisleri ve duygularını çok farklı yollarla
etkilemektedir

ve

bir

ürüne

basit

bir

bakış

bile

duygusal

tepki

ortaya

çıkarabilmektedir. Ürünler tarafından uyandırılan duygular bir ürünü satın almadaki
kararları ve satın almadan sonraki sahiplenme ve kullanım zevkinin ikisini de
etkilemektedir. Farklı kişilerin aynı ürüne olan duygusal tepkileriyle ilgili farklılıklar da
bu noktada doğal karşılanmalıdır çünkü duyguların ortaya çıkmasında algıların ve
kişi kaygı, amaç ve standartlarının önemi büyüktür. Her bireyin yaşamdan
beklentileri, amaçları ve kaygıları farklı olacağına göre ortaya çıkan duyguların da
farklılaşması

sonucu

olağandır.

Bu
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yüzden

ürünleri

ek

duygusal

değerlerle tasarlamaktaki ilk adım, bu ürün tipi hakkında kastedilen kullanıcının
amaç, standart ve tutumlarını incelemek olmalıdır.
Ürünün gelecekteki kullanımı ile ilgili beklentiler, o ürünü kullanmanın tecrübesi ve
ona sahip olmanın sonucu kullanıcının seçim ve kararlarını etkilemektedir. Bu
durumda amaçlar ön plandadır. Yeni bir ayakkabı almak isteyen bir kişi, örnek
olarak zarif, şık ayakkabılar giymenin ‘etkileyici olma’ sonucunu doğuracağını
düşünebilir. Eğer bu kişinin amacı ‘çekici olmak’ ise bu ayakkabıya karşı istek
duyacaktır. Eğer aynı kişi ‘rahat bir yürüyüş’ amaçlıyorsa bu ürün karşısında
tatminsizlik hissedecektir. Standartlar ise ‘şeylerin nasıl olması gerektiğine’ ve
‘kişilerin nasıl davranması gerektiğine’ olan inançlardır. Birçok standart sosyal olarak
öğrenilebilir ve ahlaki ve diğer yargılanabilir değerlendirmelerin yapıldığı inançları
temsil ederler. Mühendislik kökenli katılımcıların yanıtlarını da bu başlık altında
değerlendirecek olursa aldıkları eğitim sonucu oluşan standartları benzer ürünler
seçmelerine neden olmuştur denilebilir. Aynı şey tasarım kökenli katılımcılar için de
geçerlidir. Edinilmiş bir takım standartlar ve beklentiler aynı meslek gurubundaki
kişilerin benzer alternatifleri seçmeleri sonucunu doğurmuştur. Tasarım kökenli
katılımcıların seçimlerinde büyük çoğunlukla yeni ve farklı ürünleri tercih ettikleri
görülmüştür. Bu aynı zamanda yeni ve farklı ürünlerin yarattığı şaşkınlıkla da ilgilidir.
Beraberinde bir takım sorular barındırabildiği ya da ayrıca bir araştırma gerektirdiği
için uyarıcı olarak değerlendirilen bu ürünler, büyülenme, esinlenme gibi duygular
uyandırabilmektedirler.
Kişiler arası bu farklılaşmalara rağmen duyguların ortaya çıkmasındaki süreç ve
duyguların uyandığı yol evrenseldir ve bu gelişmelerin farkında olan üreticiler de
tasarımcılardan tasarımlarında duygusal faktörleri kullanmalarını istemektedirler.
Tasarımcılar tarafından yanıtlanması gereken de, bu duyumsanabilir insan tepkileri
üzerinde ne kadar kontrol sahibi oldukları ve gerçekten belli bir duygu ya da
deneyim için tasarım yapılıp yapılamayacağıdır. Kişilerin ürünlere duygusal olarak
nasıl tepki gösterdikleriyle ve ürün tasarımının hangi görünüşlerinin duygusal tepki
ortaya çıkardığı ile ilgili az şey bilindiğinden bu duygusal örtüşmeyi yakalamaya
çalışmak tasarımcılar için zor ve sıkıntılıdır çünkü duygular –çoğu durumlardaürünler tarafından öylesine değil ama ürünlerin çıkardıkları anlamlardan ortaya
çıkmaktadır. Bu yüzden, gereken duygusal örtüşmeyi sağlayabilmek için, tasarımcı
tasarımının kastedilen hedef kullanıcılar üzerindeki duygusal etkisini tartışabilir
olmalıdır. Tasarımcının bu duygusal ilişkiyi tasarımlarında yaratabilmesi için kullanıcı
grupları ile empati kurabilmesi önemlidir.
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Ürünler her çeşit duyguyu uyandırabilmektedir. Yapılan anket çalışmasında da
görülmüştür ki, duygular sadece ürün görünüşü (estetiği) tarafından değil aynı
zamanda ürünün fonksiyonu, markası, davranışı ve çağrıştırdığı anlamlar gibi diğer
görünümler tarafından uyandırılmaktadır. İkinci olarak duygular kişiseldir ve kişiler
aynı ürün hakkında farklı duygular hissedebilirler. Farkına varılması gereken en
önemli nokta da, kullanıcılar günlük yaşam kalitelerinde değişiklik yapan ürünleri
arzulamaya başlamışlardır. Tasarlanan ürünler kullanıcıya heyecan yaşatabilirse,
kullanıcı onlarla birlikte olmaktan daha çok zevk alacak, duygusal değer yüklenmiş
ürünle arasında yakınlık kuracak, uzun süre kullanmaya ve hayatındaki yerini
korumaya özen gösterecektir.
Bilinmektedir ki, tıpkı kullanışlı tasarımların kullanımda zevkli, eğlenceli olmak
zorunda olmadıkları gibi, çekici tasarımlar da verimli ve kullanışlı olmak zorunda
değildirler. Fakat bu da bu özelliklerin her defasında çatışmasını sonucunu da ortaya
çıkarmaz. Kullanışlılık ve fayda tabi ki önemlidir fakat neşe, eğlence, zevk, sevinç,
mutluluk, heyecan ve hatta korku, endişe, öfke, hiddet olmadan insan yaşamı eksik
kalacaktır. Bu da demek olmaktadır ki, kullanıcıyı duygusal açıdan kuşatan şeyler
sadece hoş duygularla alakalı değildir. Kullanıcı üzerinde sadece pozitif duygular
değil aynı zamanda negatif duygular da uyandıran ‘paradoksal’ ürünler tasarlamak
kullanıcıya duygusal olarak ulaşmayı sağlayacaktır. Akıl, zevk ve kullanışlılık tabi ki
bir arada da çözülebilir ve bugünkü tasarım piyasasında tasarımcılara düşen asıl
görev de budur. Ancak bu çabalar sonunda, kullanıcı duygularına hitap eden
heyecan ve zevk veren, yenilikçi, ilginç ve kullanması eğlenceli ürünler meydana
gelebilecektir. Kişiler üzerinde olumlu etkiler yapabilecek bu tür paradoksal duyguları
tasarlayabilme ihtimallerini araştırmak günümüz tasarımcılarının ana hedefi
olmalıdır.
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EK A

TASARIM KÖKENLİ KATILIMCILAR

MÜHENDİSLİK KÖKENLİ
KATILIMCILAR

Tablo A.1: Ankete Katılan Katılımcı Bilgileri
NO

YAŞ

CİNSİYET EĞİTİM DURUMU

MESLEK

MESLEK YAŞI

GELİRİ

1

29

BAY

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

7

2.200 YTL

8

29

BAY

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

7

2.500 YTL

11

29

BAY

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

7

1.500 YTL

12

32

BAY

Y.LİSANS

Y.İNŞ. MÜH.

10

2.300 YTL

3

35

BAY

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

14

2.500 YTL

4

35

BAY

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

15

1.800 YTL

2

26

BAYAN

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

4

1.700 YTL

6

26

BAYAN

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

2

700 YTL

9

27

BAYAN

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

5

1.250 YTL

10

27

BAYAN

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

6

1.000 YTL

7

30

BAYAN

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

7

2.400 YTL

5

31

BAYAN

LİSANS

İNŞAAT MÜH.

9

3.000 YTL

20

24

BAY

LİSANS

MİMAR

3

750 YTL

16

25

BAY

LİSANS

İÇ MİMAR

4

1.200 YTL

17

26

BAY

LİSANS

MİMAR

4

780 YTL

22

28

BAY

LİSANS

MİMAR

6

2.000 YTL

14

30

BAY

LİSANS

MİMAR

6

850 YTL

13

36

BAY

LİSANS

İÇ MİMAR

13

3.000 YTL

18

24

BAYAN

LİSANS

İÇ MİMAR

2

750 YTL

23

24

BAYAN

LİSANS

İÇ MİMAR

2

750 YTL

19

25

BAYAN

Y.LİSANS

Y.MİMAR

4

1.500 YTL

15

26

BAYAN

LİSANS

MİMAR

4

1.000 YTL

21

30

BAYAN

LİSANS

MİMAR

8

2.350 YTL

24

30

BAYAN

LİSANS

MİMAR

8

2.300 YTL
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