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Merhaba,
Zaman çok hızlı geçiyor değil mi? 

2017 her bakımdan tuhaf bir yıldı. Gök bilimciler, güneş sistemi dışında Dünya büyüklüğünde 7 gezegen keşfetti. Gırgır 
kapandı, Penguen son sayısını çıkardı. Elon Musk Türkiye’ye geldi ve Anıtkabir’den unutulmaz yazısını ve fotoğrafını 
paylaştı. Basketbol’da Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu. Yeni doğan çocuğa Bitcoin ismi verildi. Tarihinde ilk kez bir 
Türk takımı (Beşiktaş) Şampiyonlar Ligi’nde grubu lider tamamladı ve son 16’ya kaldı ve Almanak 3. Yaşına girdi. 

Dünyada tüm bunlar yaşanırken Userspots olarak; 150’nin üzerinde proje, 20’nin üzerinde etkinlik, yeni firma (IoX), UXAlive 
Berlin, 10’u geçen tasarım kampı, 40’ın üzerinde Workshop, 640 saat in üzerinde Kullanıcı Testi, 4 Ödül ve 60 Bülten... ile 
2017’yi tamamladık. 

Geride bıraktığımız zor bir yılın içerisinde, tasarım ve yazılım alanında da birçok gelişme kaydedildi. IoT, Kripto paralar, VR, 
AR, yapay zeka, finansal teknolojiler, otomasyon araçları, proje yönetimi, müşteri deneyimi, eğitim, Endüstri 4.0…. liste çok 
uzun ve yıl boyunca en çok konuşulan konular arasında yer aldılar. 2018’de de çok konuşulacak gibi duruyor. Bence 
buradaki en önemli nokta, firmaların bu konularda ne kadar bilinçli olduğu ve dijital dönüşüme ne kadar hazırlıklı oldukları. 
Örneğin: Pazarlama otomasyon araçlarından haberi olmayan bir KOBİ/OBİ için robot kollardan bahsetmek oldukça korku-
tucu geliyor. Bu konuları konuşurken bu destinasyonu ve bu bilinci de beraber inşa etmek zorunda olduğumuzu düşünüyo-
rum. 

Konferans ve etkinliklerde gördüğüm bir yanılgıyı da yeri gelmişken söylemek isterim; global’den aldığımız verileri tekrar 
global’de çözümlemeye çalışıyoruz. Oysaki local’de büyük bir boşluğumuz ve ihtiyacımız var. Global’den beslenip local’de 
geliştirebilirsek, Glocal bir anlayışla devam edebiliriz. 

Bu almanak içerisinde yazılarıyla destek olan; Zoltan Kollin’e, David Peter Simon’a, Erman Taylan’a, Togay Türkay’a, Sinan 
Sülün’e, Andrea Picchi’ye, Aras Bilgen’e, Ceylan Parlakay’a, Hazjier Pourkhalkhali’ye, Serhat Atayeter’e, Muhammed 
Tüfekyapan’a, Pelinsu Yalçınsoy’a, Ayhan Enşici’ye, Ercan Altuğ Yılmaz’a  sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Ayrıca yine 
yazılarıyla Almanak içerisine destek olan Userspots ailesine, tasarımı ile katkıda bulunan Davut Şala’ya teşekkürlerimi 
bildiririm.

Yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin.
Görüşmek üzere….

Süleyman Duman
Userspots Marketing Manager
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Dijital Fiziksel ile Buluşuyor!
Her yeni yılın klasiği olan Userspots UX Almanak’ın 2017 versiyonu ile karşınızdayız, umarım hepiniz için heyecan verici bir yıl olmuştur. 
Bizim için kesinlikle öyleydi!

Bu yıl ikinci boyuttan üçüncüsüne, dijitalden fiziksele uzayan yolculuğumuz meyvelerini verdi ve karşınıza yeni girişimimiz ile çıkıyoruz: 
IOX Digital. 2017’nin bize armağanı olan yeni girişimimizde Userspots tasarımcıları ile akıllı ev kutusu Ingenious’un mühendisleri bir 
araya geldi, bu ilişkiden de hem IOT hem de tasarım konusunda tecrübeli bir yapı ortaya çıktı. IOX, kullanıcı ihtiyaçlarını anlayıp, bu 
ihtiyaca yönelik fiziksel ürünleri prototiplemek ve bu fiziksel ürün ile etkileşime girecek dijital arayüzleri tasarlamak konusunda çalışma-
larına başladı. İlk ürünümüz de müşteri deneyimine dokunan bir ürün oldu: Feedback Buton.  Birçok mekanda tabletler ile yapılan 
müşteri deneyimi ölçümü için daha düşük maliyetli ama daha güzel görünen bir çözüm ürettik. 2018 yılında farklı ürünlerimiz ile karşınız-
da olacağız. bulten.ioxdigital.com’dan IOX’in her iki haftada bir oluşturacağı içeriği takip etmenizi tavsiye ederim.

Yılın diğer güzel haberi de yine bu etkileşimle alakalı. IOX ile ürettiğimiz fiziksel ürünler ve Userspots’un yıllardır yaptığı tasarımlar Sanayi 
Bakanlığı tarafından tescillendi ve Userspots bir  “Tasarım Merkezi” olmaya hak kazandı. 42 kişiye ulaşan Userspots ekibinde 20 tane 
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı/ Görsel İletişim Tasarımcısı bulunuyor, Türkiye’nin en büyük UX şirketi olmanın da gururunu yaşıyoruz.

Tasarım Merkezi ünvanından sonra dijital akademiye dönüşmek de istiyoruz. Gelenekselleşen UX kamplara bu yıl 6 Kamp daha dahil 
oldu ve 200 öğrenci Userspots kamplarında Grafik Tasarım, IOT, Front-End öğrendiler. Bu yıl da hem yaz hem de kış kampları yapmaya 
devam edeceğiz.  http://www.userspots.com/camps adresinden yeni yapacağımız kamplar için bilgi alabilirsiniz. Kış kampımızın güzel 
de bir hediyesi var, kampın birincisini Berlin’de yaz okuluna göndereceğiz. 2018 yılı eğitim programımızı zenginleştirmenin yanında bir 
UX yüksek lisans programı ile karşınıza gelebiliriz. 

Yeni Lokasyonlar, İş Modelleri

Eğitimlerin yanında etkinlikleri de çeşitlendirmeye odaklandık ve Ekim ayında UXAlive’ı 150 kişilik bir katılımla Berlin’de düzenledik. 
2018 Mayıs ayında Türkiye’de düzenleyeceğimiz UXAlive için de bu almanakta indirim kodu bulabileceksiniz. Hepinizi bekliyoruz!

Berlin’e taşınan sadece UXAlive olmadı, bu yılın Userspots adına önemli yeniliklerden biri olarak Userspots Berlin ve Eskişehir ofisleri 
hayata geçirdi. İki yeni ofisimiz ile tasarım alanında farklı servislerle karşınızda olacağız. Servislere ek olarak iş modeli konusunda da 
farklılıklarımız olacak. Proun adını verdiğimiz bir yapı ile artık Proun tasarımcıları müşterilerimizin ofisinde aktif bir şekilde çalışıyor, 1 
günlük, 1 haftalık, 1/12 aylık destekler sunuyorlar. 

20’ye yakın yeni müşterinin aramıza katıldığı yılda bir sonraki sayfada göreceğiniz gibi yeni bir yönetici ortağımız daha var, Evrim’in 
“Merhaba” yazısı hemen benden sonra geliyor.  2017’de Userspots olarak yakaladığımız büyüme ile Taze, Growth Hacking Studio ve 
IOX’in katılımıyla genişleyen ailemizle 2018’de de heyecan verici gelişmelerle karşınızda olacağız.

2018’in hepimiz için sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle!

Mustafa Dalcı
Userspots Founder
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Merhaba,
İlk kez 2009 yılında ilk müşterileri (ilk irtibata geçen ama Nevzat Aydın elini daha çabuk tuttuğu için 
Yemek Sepeti’nin ardından ikinci faturayı kestirebilen) olarak başladığım; sonrasında farklı şirketlerde, 
birçok farklı projedeki birlikteliğimiz ile devam ettirdiğimiz uzatmalı ilişkimiz 2017’de mutlu sona 
kavuştu. İki kurucu ortağın yanına hazıra konucu ortak olarak eklendim. 

Bu yıla kadar Userspots’un da benim de keşfetmemiz gereken şeyler vardı. Userspots’un kullanıcı 
testleri yaparak başladığı yolda müşterilerinin tüteri deneyimi odaklı problemlerini tamamıyla çöze-
bilmesi için bünyesine eklemesi gereken yeni yetenekler ve servisler vardı. Bunu hızla fark etti ve her 
geçen yıl portföyüne yeni servisler ekledi. Başta kullanıcıların dertlerini sadece tespit ederken, bugün 
bu tespitilerini  kullanıcıların gerçek motivasyon ve bariyerleriyle zenginleştirip güçlü bir iç görüye; bu 
iç görüye iş hedeflerini de ekleyip, doğru deneyime taşıyacak yolculuk haritalarına; bu haritayı ince 
ince işleyip ideal etkileşim akışına; bu akışı doğru ve estetik bir grafik tasarım ile müşterilerin hem 
aklını hem de gönlünü feth edecek bir deneyime dönüştürür hale geldi. Kendini geliştirdiği yetmedi 
verdiği eğitimler ve konferanslarla benim gibi meraklıları da bilgilendirdi, geliştirdi. Bununla da yetin-
medi bünyesine kattığı iştiraklerle tasarladığı deneyimlerin yazılımını yapar, onları sürekli optimize eder 
ve hatta çevrim-dışı dünya ile entegre eder hale geldi. 

Benim en büyük keşfim ise Sally Hogshead’in sözü oldu: “Kim olduğunuzu değiştirmeniz gerekmez, 
daha fazla kendiniz olmanız gerekir”. Daha fazla kendim olduğum bu yeni yolculuk beni gerçekten 
çok heyecanlandırıyor. Keşfedilecek bir sürü ihtiyaç, tasarlanacak sayısız keyifli deneyimin olduğu bu 
macerayı sizinle de paylaşma umuduyla herkese tekrar merhaba!

Evrim Ersoy
Userspots Managing Partner
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UX’le ilgilenen kişiler bu konuda tartışmayı da seviyor. 
Bazı konular bir açıldı mı uzun tartışmalara 
dönüşebiliyor. Bunu deneyimlemek için bir 
tasarımcıyla tanıştığınızda aşağıdakilerden birisini 
sormanız yeterli:

“Materyal tasarım iyi midir, kötü müdür?”
“Sence en iyi prototip aracı hangisi?”
“Web siteme gerçekten de carousel koymamalı 
mıyım?”

Herkesten farklı cevaplar alacaksınız elbette. Ama 
birçok tasarımcı da fikrini belirtmek konusunda 
hevesli olacaktır.

Zoltan Kollin
UX Enthusiast & Design Manager / IBM Cloud Video (Ustream)

UX Tasarımında Göz Ardı Edilen 
Kilit Bir Cümle

Çok nadiren şu cevabı da alabilirsiniz:

“Bilmem, duruma göre değişir.”

Belki de bu durumun sebebi UX tasarımcılarının 
elinde kesin cevaplar olduğunun düşünülmesi. Ama 
aslında UX’te hiçbir zaman “kesin cevap” diye bir şey 
yok, çünkü daima değişen bir yapıya sahip. Yani 
kullanıcılar, yer verilen teknoloji, işin kendisi ve 
ortaklar gibi faktörlerin de dengede tutulması 
gerekiyor. 

UX tasarımında önemli olan doğru cevapları bilmek 
değil, onları bulmaya çalışmaktır.

ALMANAK 2017
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Çoğu cevabın öncesinde 
sorulması gereken 
birçok soru vardır
Materyal tasarım projeniz için iyi bir seçim olabilir de, 
olmayabilir de. Elinizde belli başlı detaylar olmadan bu 
sorunun çok bir anlamı yok. Tasarlamak istediğiniz şey 
ne? Tasarımınız ne tür bir sorunu çözmeyi amaçlıyor? 
Arayüzünüz nasıl? Hedef kitleniz kim? Hangi cihazı 
kullanıyorlar? Tabii bir de materyal tasarımdan ne 
anladığınız sorusu var. Birçok faktör söz konusu.

En iyi prototip aracını bulmak gerçekten zor bir şey – 
çünkü çok seçenek var. Her biri birbirinden farklı ve 
objektif şekilde tek tek karşılaştırmak imkansız gibi bir şey. 
Ama yine de bu arayış sürecinde öğrenmesi en kolay 
olan, kullandığınız diğer araçlarla en uyumlu, denemek 
istediğiniz fikirleri en rahat uygulamanızı sağlayan araç iyi 
bir seçenek olacaktır. Her şey sizin ihtiyaç ve 
becerilerinize bağlı.

Tasarım kararlarının
keskin çizgileri yoktur

Genel tasarım kuralları bile bazen tartışmaya açılabilir, 
çünkü herkese göre bir çözüm bulmak her zaman 
mümkün değil. Tasarım kararları alırken birçok şeyi göz 
önünde bulundurmak gerekiyor, dolayısıyla her şey 
duruma göre değişebilir.

Hamburger tipi menünün yetersiz bir navigasyon 
kullanımı olduğu belki de milyonlarca kez söylenmiş bir 
şey. Mevcut seçenekleri gizlemesi kötü bir şey sonuçta, 
değil mi? Aslında bu sorunun cevabı duruma göre değişir. 
Ya tasarımı yaparken niyetiniz bu seçenekleri gizlemekse? 
Ya gerekli bütün call-to-action söylemleri ekranda 
mevcutken, ikincil seçenekler hamburger menüsü ile 
gizleniyorsa? Bu durumda hamburger tipi menünün ikincil 
seçenekleri gözden uzak tutmak için harika bir kullanım 
olduğunu söyleyemez miyiz?

Carousel’lerin de benzer şekilde kötü bir ünü var. Çerçeve 
dışı tasarlanan bu yapılarda, içeriğin bir kısmı gizli şekilde 
durduğundan kullanıcıların bunu görmesi mümkün 

Kötü kullanımlar
bazen işe yarar

olmayabiliyor. Ama diğer 
yandan, ya bu içerik ikinci 
derecede öneme sahip olduğu 
için gizlendiyse? O zaman 
carousel de bariz, kolay ve 
mümkün seçenekler arasında 
bir hiyerarşi yaratmak için 
harika bir seçim olmaz mı?

Tıpkı Amazon’un ilgili ürünleri pagination geçişli 
carousel’lerle vermesi ve Airbnb’nin arama sonuçları 
sayfasından ayrılmadan bulduğunuz evin fotoğraflarına 
bakmanıza izin vermesi gibi. 

ALMANAK 2017
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Hamburger tipi menünün yetersiz bir navigasyon 
kullanımı olduğu belki de milyonlarca kez söylenmiş bir 
şey. Mevcut seçenekleri gizlemesi kötü bir şey sonuçta, 
değil mi? Aslında bu sorunun cevabı duruma göre değişir. 
Ya tasarımı yaparken niyetiniz bu seçenekleri gizlemekse? 
Ya gerekli bütün call-to-action söylemleri ekranda 
mevcutken, ikincil seçenekler hamburger menüsü ile 
gizleniyorsa? Bu durumda hamburger tipi menünün ikincil 
seçenekleri gözden uzak tutmak için harika bir kullanım 
olduğunu söyleyemez miyiz?

Carousel’lerin de benzer şekilde kötü bir ünü var. Çerçeve 
dışı tasarlanan bu yapılarda, içeriğin bir kısmı gizli şekilde 
durduğundan kullanıcıların bunu görmesi mümkün 

Bir ürün için işe yarayan bir yaklaşım sizin için işe 
yaramayabilir. Bir ekranda işlevsel olan bir seçim başka 
birinde aynı şekilde olmayabilir. Çünkü UX’te kilit nokta 
içeriktir. Kullanıcılarınıza ihtiyaç duydukları şeyi tam da 
ihtiyaç duydukları anda sunmalısınz. Bu tutarlı olmak ya 
da belli prensipleri izlemekten daha önemli bir şeydir. 

Çoğu şey mevcut
şartlara bağlıdır

Eğer UX tasarımcıları her şeyi bilselerdi, kullanıcı 
araştırmaları diye bir şey olmazdı. O yüzden böylesi 
cevaplaması güç bir soruyla tekrar karşılaştığınızda, 
“Bilmiyorum.” demekten çekinmeyin. Ama cevabı 
aramaktan da geri durmayın. Belki daha çok soru 
sormanız gerekecek. Belki kullanıcılarla konuşmanız 
gerekecek. Ya da A/B testi yapacaksınız. 

Bu cevapları aramak aslında işimizin en keyifli tarafı. 
Felsefi sorular sormak ve cevaplamak değil. Belki de öyle. 
Ya da değil. Bilmiyorum. Duruma göre değişir. 

Bilmemek ayıp değil!

olmayabiliyor. Ama diğer 
yandan, ya bu içerik ikinci 
derecede öneme sahip olduğu 
için gizlendiyse? O zaman 
carousel de bariz, kolay ve 
mümkün seçenekler arasında 
bir hiyerarşi yaratmak için 
harika bir seçim olmaz mı?

Tıpkı Amazon’un ilgili ürünleri pagination geçişli 
carousel’lerle vermesi ve Airbnb’nin arama sonuçları 
sayfasından ayrılmadan bulduğunuz evin fotoğraflarına 
bakmanıza izin vermesi gibi. 

Kullanılabilirlik ilkeleri 
bile kişiden kişiye değişebilir

UX tasarımında “içgüdüsel” kavramı belki de en çok 
kullanılan şeylerden biri. İnsanlar arayüzünüzün nasıl 
işlediğini öğrenmek için çaba sarf etmeyeceklerine göre, 
mümkün olduğunda içgüdüsel bir şey yaratmalısınız, 
değil mi? Aslında bu da duruma göre değişir. Apple bir 
keresinde scroll etme yönünü ters çevirerek belki de 
gelmiş geçmiş en içgüdü karşıtı tasarım kararını almıştı. 
Ve buna rağmen birçok kişi buna kolayca alıştı. Facebook 
ve Amazon gibi siteler her gün arayüzlerinde değişiklik 
yapıyor ve kullanıcılar da bu siteleri kullanmak istedikleri 
için söz konusu değişikliklere uyum sağlıyorlar. Bu 
noktada içgüdüsel olmak önemli olsa da hedef kitleniz 
öğrenmek isteyecek kadar motiveyse, bu en büyük 
önceliğiniz olmayabilir. 

Birçok tasarımcı kullanıcılara çok fazla seçenek vermemek 
gerektiğini savunur. Aslında bu da değişken bir durum. Ya 
tasarladığınız ürünün asıl değeri çok fazla seçenek 
sunmasıysa? Photoshop, Axure ve Excel bunun çok iyi 
örnekleri. Hepsinin karmaşık bir fonksiyonelliği, dağınık 
yapıları var – ama insanlar bu yazılımları her gün 
kullanıyor! (Tabii bu kullanıcıların araç kutularını bir 
noktaya kadar özelleştirme şansı da var).Yani aslında 

arayüzde çok fazla seçenek sunmak her zaman kötü bir 
fikir değil aslında. Her şey duruma göre değişir.

“Bilginin gerçek metodu deneyselliktir.”
–William Blake
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Kanban duvarları, durum raporları, risk listeleri... 
Böylesi proje yönetim araçlarının bolluğu projenizin 
yolunda gittiğine dair rehavete girmenize sebep 
olabilir. Ama bir projenin zenginleştirilmiş kullanıcı 
deneyimi açısından yolunda gittiğinden emin olmak 
bir sonraki teslim tarihini tutturmaktan farklı bir 
şeydir. Bunu yaparken işin kendisine de değer 
katmak ve son kullanıcı için önem arz edecek yapılar 
oluşturmak gerekir. Ve tabii ki yetersiz yazılım 
kullanımlarıyla UX’e bindirdiğimiz yükün de göz 
önünde bulundurulması önemlidir. 

Tüm bu faktörlere baktığımızda, story mapping 
büyük resmi görebilmemiz, birlikte çalıştığımız ekibin 

Story mapping ekiplerin üstünde çalıştıkları projeye bütün olarak 

bakmasını ve tüm adımların yolunda gittiğinden emin olmasını sağlar. 

David Peter Simon
Senior Researcher/ Atlassian

Agile Story Mapping’le 
Gelişimin Görselleştirilmesi 

(yazılım geliştiriciler ve ürün sahipleri gibi) de 
projenin durumundan haberdar olması  açısından 
çok yararlı bir teknik olarak göze çarpıyor. Bizler de 
tasarımcılar olarak ekibin çıkardığı işin gelişimini 
görselleştirmek ve proje yönetimi aşamasına yeni 
bir soluk getirmek açısından story map’lerin 
potansiyelini sonuna kadar kullanmaya çalışabiliriz 
aslında.

Gelin birlikte story map nedir ve nasıl yaratılır bir 
göz atalım:
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Bir agile aracı olan story map, aslen Jeff Patton 
tarafından 2005 yılında yaratılan ve 2008’de yayınladığı 
“Kullanıcı Öykülerini Haritayla Anlatmak” başlıklı 
yazısıyla da detaylandırılmış bir teknik.

UX ve story mapping arasındaki bağ üzerine yazan 
Patton, story mappingi agile ve UX kavramlarını 
bağdaştırmada yaşanan sorunların üstesinden gelmek 
için bir çözüm olarak öne sürüyor. “Yazılımın bir 
omurgası ve iskeleti var, bu harita da onları ortaya 

Story map nedir? 

Story map’ler yapmaya çalıştığınız işin ne 
durumda olduğunu tek bir bakışta

anlamanızı sağlayan, onu birden çok 
dokümana bağlama gereksinimini

ortadan kaldıran yapılardır.

koyuyor.” diye de ekliyor. Agile Alliance’a göreyse 
storymapping “yayınlama planlamasına daha 
sistematik bir bakan, iki farklı boyutla kullanıcı 
öykülerini düzene sokan bir yaklaşım.” olarak
tanımlanıyor. En temel açıdan baktığımızdaysa, story 
mapler büyük kartlar üstünde görselleştirilen şeyler 
aslında – yazılım geliştirmede kullanılan proje 
çizelgelerine de benziyorlar. Onları farklı kılan asıl nokta 
ise, bir ekibin günlük performans “akışına” bakmaktansa, 
mevcut adımları aktivitelere göre gruplayarak daha 

büyük iş kalemleriyle olan bağlarını ortaya çıkarmaları.

Özetle, story mapler yapmaya çalıştığınız işin ne 
durumda olduğunu tek bir bakışta anlamanızı sağlayan, 
onu birden çok dokümana bağlama gereksinimini 
ortadan kaldıran yapılardır. Aşağıda bir story map örneği 
görebilirsiniz:
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İster Kanban tabloları, ister proje tasarım mockupları 
olsun, story map’ler her ekibin proje duvarına katkı 
sağlayan niteliktedir. Projenin genel olarak nasıl olduğunu 
anlatmaya, ekibin başlangıçtan bu yana ne kadar yol kat 
ettiğini görmeye yardımcı olurlar ve bunu her şeyi tek bir 
sütunda anlatmaya çalışmadan yaparlar. Ve onların en 
güzel yanı ne biliyor musunuz? Agile kullanılan sistemlere 
özel olmamaları. Her tür aktivite ve görevde kullanılabilirl-
er. Öyle ki, story mapping tekniğini içerik stratejilerinden 
banka sistemlerinin yenilenme süreçlerine kadar birçok 
alanda kullandığımı söyleyebilirim. Story mapler  her türlü 
projenin ihtiyaçları ve ekiplerin isteklerine göre uyarla-
nabilir.

Story mapler projelerdeki iş kalemlerinin planlanması, 
önceliklendirilmesi ve görselleştirilmesi konusunda 
yardımcı olur. Agile koçu Steve Rogalsky’e göre, 
storymapler hem gelişimin sürekliliğini destekleyen (ki bu 
kullanıcı deneyimini geliştirmenin anahtar 
noktalarındandır), hem de dışa bağımlı gelişimin takibini 
sağlayan bir yapıya sahip – ki bu da görsel odaklı çalışan 
tasarımcılar için çok faydalı bir şeydir. 

Bir projenin büyüklüğünü ve ona ne noktada değer 
kattığınızı ölçümlemek çoğunlukla zor bir iştir. Bu noktada 
story mapping proje yönetimine farklı bir bakış getirerek 
projenin bütün olarak görülmesini sağlar ve gruplamalar 
yaparak mevcut iş kalemlerini yönetilebilir büyüklükte 
parçalara böler.

Story mapping bu anlamda yayınlama planlaması 
kavramından da çok uzak değil, onu farklı kılan nokta 
ortadaki işi parça parça yayınlanan bir çalışma olarak 
görmektense, onu aktivitelerden oluşan bir bütün olarak 
görmemizi sağlaması. Böylece her bir iş adımına 
başlandığında, bittikçe bunların üstünü çizip, görevlerin 
üstüne tamamlandıklarında çarpı atmış oluyoruz. Bu da 
hem ekip üyeleri hem de ortakların projenin ne kadar 
ilerleme kat ettiğini görmesini sağlıyor. En önemlisi de, 
proje dışından kişilerin ekibi neyin beklettiğini sorması 
durumunda, sürece resmiyet katmadan gerekli durum 
bilgisini ve işin durumunu net bir şekilde ortaya 
koyabiliyor olmamız.

Story map’lerin Projelere 
Nasıl Faydaları Vardır?
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Story map yapımı elinizde ne tür bir iş olduğuna bağlıdır. 
Büyük bir projeniz varsa, ilk yapmanız gereken bunu 
görevlere ayırıp (kullanıcı öyküleri ya da “yapılacaklar” 
listesi gibi), bunları kartlara yazmak. Her bir görevin makul 
bir süre içinde tamamlanabilir olması gerekiyor (Ben 
yazdığım görevler için maksimum iki hafta süre 
biçiyorum). 

Andrea Gigante’nin de dediği gibi, story mapler canlı 
varlıklar. O yüzden onları kullanarak planladığımız görev-
lerin sonraki yıllara uzanmaması önemli. Maksimum süreci 
iki haftaya sınırladığınızda, ne kendiniz, ne de beraber 
çalıştığınız kişileri kandırmış oluyorsunuz. 

Sonraki adım görevleri kategorize etmek. Bunu ister açık 

Story map nasıl yapılır?
kartlarla, ister kapalı kartlarla yapabilirsiniz. Kartlar bu 
noktada görevlerinizi tutarlı birer “aktivite” grubun içinde 
toplamanızı sağlıyor.

Açık kartlar rastgele bir araya gelen süreçleri takip 
etmenizi sağlarken, kapalı kartlar aktivitelerinizi iş terimleri 
kullanarak tanımlamanızı gerektiriyor. Ben genelde açık 
kartlar kullanmayı tercih ediyorum, çünkü bu üstünde 
çalıştığım projenin terimlerini kendine has bir şekilde 
biçimlendirmemi sağlıyor. Tasarımcı Mike Long’un blog 
sayfasında aktivite haritaları üstüne yazdığı gibi, bir şeyi 
haritalandırmak ekiplerin “başarmaya çalıştıkları şeyi 
anlama kabiliyetlerini keskinleştiren seçkin bir dil 
yaratmayı” mümkün kılıyor.

Son olarak, kartlarınızı düzenli ve görünür bir şekilde bir 
duvara yerleştirin. Jeff Patton ve Steve Rogalsky 
aktivitelerin altında yer alan görevleri dikey olarak 
yerleştirmeyi önerirken, bazıları da yatay kullanımı tercih 
ediyor. Ben de yatay kullanımdan yanayım, çünkü 
yarattığınız story mapin ne kadar genişleyeceğini tahmin 
edemeyebiliyorsunuz. Projede tamamlanan eski görevleri 
de kaldırmıyorum, böylece yaptığınız işin büyüklüğünü 
tam anlamıyla kavramak mümkün oluyor.

Bu noktada kişisel bir dokunuş eklemek de mümkün. Bazı 
ekip arkadaşlarım fonksiyonel gereksinimleri takip etmek 
için yapışkanlı notlar kullanmayı önerirken, bazıları da 
hangi görevlerin hangi aktiviteye ait olduğunu 
karıştırmamak için farklı renklerde kartlar kullanmanın 
önemine inanıyor.
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Story mapping ortaya çıkan verilerden çok sonuçlara 
odaklanmak için harika bir teknik olsa da, başarılı 
olmaları için daha geniş bir ekip tarafından 
benimsenmeleri gerekir. Yaptığım bazı storymap’lerdeki
en kilit hata, yaratım sürecinde bazı kilit ekip üyelerine yer 
vermemek oldu. Ekibinizin farklı bölümlerinden destek ve 
katılım olmadan, storymap’iniz işlevsel olmayacaktır. 

Elbette ki story map yapımında kullanılabilecek sayısız 
stil var. Bu tekniği kendinize göre uyarlayabilir ve 
değiştirebilirsiniz.

Bir Tavsiye Story mapler büyük resmi ekip hâlinde görmek için 
kullanabileceğiniz araçlardan sadece biri. Günün sonunda 
yapmanız gereken size ve ekibinize en uygun teknik ve 
stili bulmak. Laura Busche’nin Smashing Mag’deki 
yazısında belirttiği gibi, işlevsel olan her duvar 
“tasarımsal düşünce için paha biçilemez bir araçtır.”

Bitirirken...

Ekiplerinize storymapping kavramını 
tanıtma konusunda daha fazla bilgi için 

Steve Rogalsky’nin “Tips for Facilitating a 
User Story Mapping Session” yazısını 

önerebiliriz.
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Userspots ekibi olarak dışarıya verdiğimiz eğitimler 
kadar, kendimizi eğitmek de en büyük 
önceliklerimizden. Öğrenmeyi şansa bırakmamak 
adına her hafta cuma günleri Userspots ailesi olarak 
farklı bir eğitim için bir araya geliyoruz. Konular, 
tasarım prensiplerinden, prototiplemeye; persona 
workshop’larından mandala eğitimlerine kadar akla 
gelebilecek her tasarım ürünü ve sürecine dokunuyor. 
Bu sayede yeni trendler hakkında bilgi sahibi oluyor, 
pratik uygulamalarla tasarımları hayata geçiriyor ve 
ekip olarak eğlenceli bir gün geçiriyoruz. 

Sizinle paylaşmak istediğimiz eğitim de e-ticaret 

Kullanıcı Deneyimi Nasıl İyileştirilebilir?

Baymard Rapor Sunumu / Userspots

Listeleme Sayfalarında 

sitelerinin en işlek rotası olan ürün listeleme sayfaları 
hakkında. Bu eğitimde referans aldığımız ve çok da 
sevdiğimiz Baymard en büyük yol göstericimiz oldu. 
Sözü daha fazla uzatmadan listeleme sayfalarının 
gizemli dünyasından bahsetmeye başlayalım.

Kullanıcıların bir e-ticaret sitesinde kendilerine uygun 
ürünü seçmek için ilk karşılaştıkları alan listeme 
sayfaları. Bu yüzden doğru bilgiyi, doğru yerleşimle 
göstererek kullanıcıyı yönlendirmek oldukça önemli. 
Listeleme sayfalarında kullanıcıların dikkat ettiği 
noktalardan ilki ürün sayısını görmek. Ürün sayısını 
görmedikleri durumda, yaptıkları aramadan verim 

alamadıklarını, hatta sitede yeterince ürün olmadığını 
düşünebiliyorlar. Bunun yanında kullanıcılar hangi 
sayfada olduklardan, nereden geldiklerinden emin 
olamıyorlar. Bu yüzden breadcrumb kullanılması 
unutulmaması gerekenlerden.

Kullanıcıları yönlendirirken aslında sadece yazıları ve 
ya bilgilendirmeleri kullanmıyoruz. Aynı zamanda 
görsel bir dille beraber yönlendirme de yapıyoruz. 
Yetersiz ürün listeleme görünümü kullanıcıların uygun 
seçenekleri değerlendirmesini zorlaştırarak listenin 
okunabilirliği ve karşılaştırılabilirliğini düşürüyor. 

Listeme sayfalarında yapılan bazı yanlışlar 
kullanıcının süreçte zorlanarak satın alma 
kararından vazgeçmesine neden oluyor. Kullanıcıyı 
kaçıran bu yanlışların başında bilgininin eksik, tutarsız 
girilmesi ve yanlış etiketlenmesi geliyor. Detaya 
indiğimizde; aynı tarzda bilgi girilmediğinde, 
kullanıcıya doğru ve yapısal anlamda iyi bir listeleme 
göstermemiz zorlaşıyor. Aynı şekilde bir ürünün olması 
gereken kategorinin altında olmayıp başka bir 
kategoride etiketlenmesi kullanıcının aradığı ürüne 
ulaşmasını ve ulaşma süresini uzatacaktır.

Aslına bakılırsa listeleme sayfalarındaki temel amaç 
dengeyi yakalamak. Bu denge, kullanıcıların ürünle 
ilgilenip ilgilenmediğini anlamaları ve sağlıklı bir 
karşılaştırma yapabilmeleri için yeterli bilgiyi vermekle 
sağlanabilir. Denge nasıl bozulur derseniz herhangi bir 
e-ticaret sitesi sorunuzu kolayca yanıtlayabilir. Mesela 
ürün bilgilerinde gereğinden fazla bilgi vererek 

kullanıcının kafasını karıştıran ya da kolay karşılaştırma 
yaptırabilmek amacıyla çok az bilgi veren siteler. Eğer 
bu iki nokta arasında denge sağlanmazsa kullanıcının 
vazgeçerek satın alma işlemini tamamlamadan siteyi 
terk etme olasılığı oldukça yüksek. 

Kullanıcının satın almadan önceki kararını 
kolaylaştırmak için listeme sayfasında bulunması 
önerilen temel niteliklerden ilki fiyat. Fiyata göre sırala 
seçeneğinin listeleme sayfalarında en çok kullanılan 
özelliklerden biri olduğunu düşünürsek kullanıcıların 
fiyatın neleri kapsadığını görmesi en önemli 
noktalardan biri. 
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Örneğin; Ürün listeleme sayfasında laptop çantalarında diyagonal 

ölçülendirme varken diğerlerinde sadece geniş, küçük 

ölçülendirmesi mevcut.
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Olmazsa olmazlardan biri de görseller. Kullanıcılar 
görselini görmediği ürünleri eksik olarak nitelendirirler 
ve doğrudan elerler. Görseller bir ürün kartında 
ürün bilgileri okunmadan önce ilk dikkat çeken 
elementtir. Ürüne dair oluşan fikrin büyük
çoğunluğunu bu görsel yarattığı için de doğru bilgi 
vermesi önemlidir. Burada yastık kılıfı gibi bir ürünü 
yastığa geçirilmiş olarak sunarsanız kullanıcılar yastık 
ve kılıf satın alma beklentisi yaşarken tek başına bir 
kılıf görseli de ürünün çekiciliğini düşüren bir durum 
olabiliyor. Bu durumda yapılan önerilerden bir tanesi 
hover efektinden faydalanmak. Kullanıcı hover halinde 
iken ilk görselde gördüğü yastığın aslında bir kılıf 

olduğunu veya ilk görselde çekici görünmeyen kılıfın 
yastıkta oldukça hoş göründüğünü keşfederek satın 
almaya daha meyilli olabiliyor.

Ürün varyasyonlarının gösterimi ise ürünün niteliğine 
göre değişir. Örneğin, ayakkabıların listelendiği bir 
listeme sayfasında aynı ayakkabının farklı numaralarını 
göstermeye gerek olmazken; bir masanın farklı 
boyutlarını kullanıcıya göstermemek sorun 
yaratabiliyor. Bununla birlikte format, boyut gibi 
varyasyonlar tek kartta gösterilebilirken; desen, doku 
gibi ürün varyasyonları ayrı öğeler olarak gösterilebilir.

Örneğin IKEA da fiyata dahil olan parçalar hem görselde belirtilmiş 
hem de bir metinle açıklama alanında gösterilmiş.
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Listelenen ürüne dair gösterilmesi önerilen bilgilerden 
biri de ürün başlığı ya da çeşidi. IKEA’daki gibi her 
ürünün kendine ait bir ismi olduğu örneklerde ürün 
başlığı tek başına yeterli olmayabilir. BILLY isimli bir 
ürün size bir şey ifade etmezken yanına kitaplık gibi 
bir ürün türü eklemek gerekebilir. Bunların dışında 
oyuncak gibi ürün kategorilerinde ürünün uygun 
olduğu yaş kriterlerini belirterek, ‘New Arrival’, ‘All 
Natural’ gibi farklılaşan özellikleri vurgulayarak 
kullanıcıların karşılaştırma yapmalarını ve kendilerine 
en uygun ürünü bulmalarını sağlayabiliriz.

Kararsız kullanıcıları kaybetmemizi önleyen ve bazen 
de satın almaya teşvik eden kullanıcı yorumlarını 
atlarsak olmaz. Toplam yorum sayısını ve ortalama 
puanı göstermek güvensiz kullanıcıları kazanmak 
ve kararsız kullanıcıların işini kolaylaştırmak 
açısından önemli.

Özetlemek gerekirse ; kullanıcılar ürün listeleme 
sayfalarında gezerken satın alma kararı vermeden 
önce birçok bilgiyi kontrol ederler; bu sebeple bir 
kullanıcının ürün listeleme sayfasında gezerken ürün 
hakkında optimum seviyede bilgi edinebiliyor olması 

Bu örnekte hem doğru hem de yanlış olan unsurlar mevcut. Farklı 

dokulara sahip ürünler, listeme sayfasında bağımsız olarak 

gösterilebilir; ancak sol üstte ve sağ üstte birbirleriyle aynı dokuya 

sahip olup boyutları sebebiyle farklı ürünler olarak nitelendirilen ve 

fiyatlandırılan ürünlerin gösteriminde hata yapılmış.

gerekir. Ürün detay sayfasına geçmeden önce 
kullanıcılar satın almak istedikleri ürüne yaklaşmayı 
hedeflerler. Fiyat, ürün adı, detay bilgiler, kullanıcı 
yorumları gibi birçok elementin kartlardaki yerleşimi, 
kullanıcıların tarama deneyimlerini kolaylaştıracak 
şekilde kurgulanmalıdır. Listeleme kartlarındaki görseli 
zihnindeki hedef ürünle eşleştiren kullanıcının bir 
sonraki adımı, detay sayfaya gitme kararı vermeden 
önce doğru üründe olup olmadığını anlamak ve 
ürünün güvenilirliğini artıracak bilgileri kontrol 
etmektir. 

Bir ürünü sunarken onun çok yönlü bir tanıtımını 

yapmak ürünün satın alınma oranlarına pozitif etki 
yapabilir. Başlarda bahsettiğimiz konuları da göz 
önüne alarak hepimiz sitemizi gözden geçirmeliyiz. 
Günün sonunda kullanıcımızın mutluluğu bu yollardan 
geçiyor. Kullanıcı deneyimi tasarlarken de aklımızda 
hep bu mutluluk olmalı.

Mustafa Terzioğlu - UX Researcher & Designer
Özge Çelebi - UX Researcher & Designer
Mert Aygün - UX Researcher & Designer
Nil Erden - Conversion Rate Optimization Specialist

ALMANAK 2017
15



Listelenen ürüne dair gösterilmesi önerilen bilgilerden 
biri de ürün başlığı ya da çeşidi. IKEA’daki gibi her 
ürünün kendine ait bir ismi olduğu örneklerde ürün 
başlığı tek başına yeterli olmayabilir. BILLY isimli bir 
ürün size bir şey ifade etmezken yanına kitaplık gibi 
bir ürün türü eklemek gerekebilir. Bunların dışında 
oyuncak gibi ürün kategorilerinde ürünün uygun 
olduğu yaş kriterlerini belirterek, ‘New Arrival’, ‘All 
Natural’ gibi farklılaşan özellikleri vurgulayarak 
kullanıcıların karşılaştırma yapmalarını ve kendilerine 
en uygun ürünü bulmalarını sağlayabiliriz.

Kararsız kullanıcıları kaybetmemizi önleyen ve bazen 
de satın almaya teşvik eden kullanıcı yorumlarını 
atlarsak olmaz. Toplam yorum sayısını ve ortalama 
puanı göstermek güvensiz kullanıcıları kazanmak 
ve kararsız kullanıcıların işini kolaylaştırmak 
açısından önemli.

Özetlemek gerekirse ; kullanıcılar ürün listeleme 
sayfalarında gezerken satın alma kararı vermeden 
önce birçok bilgiyi kontrol ederler; bu sebeple bir 
kullanıcının ürün listeleme sayfasında gezerken ürün 
hakkında optimum seviyede bilgi edinebiliyor olması 

gerekir. Ürün detay sayfasına geçmeden önce 
kullanıcılar satın almak istedikleri ürüne yaklaşmayı 
hedeflerler. Fiyat, ürün adı, detay bilgiler, kullanıcı 
yorumları gibi birçok elementin kartlardaki yerleşimi, 
kullanıcıların tarama deneyimlerini kolaylaştıracak 
şekilde kurgulanmalıdır. Listeleme kartlarındaki görseli 
zihnindeki hedef ürünle eşleştiren kullanıcının bir 
sonraki adımı, detay sayfaya gitme kararı vermeden 
önce doğru üründe olup olmadığını anlamak ve 
ürünün güvenilirliğini artıracak bilgileri kontrol 
etmektir. 

Bir ürünü sunarken onun çok yönlü bir tanıtımını 

yapmak ürünün satın alınma oranlarına pozitif etki 
yapabilir. Başlarda bahsettiğimiz konuları da göz 
önüne alarak hepimiz sitemizi gözden geçirmeliyiz. 
Günün sonunda kullanıcımızın mutluluğu bu yollardan 
geçiyor. Kullanıcı deneyimi tasarlarken de aklımızda 
hep bu mutluluk olmalı.
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Özge Çelebi - UX Researcher & Designer
Mert Aygün - UX Researcher & Designer
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Trip Advisor örneğinde kullanıcı yorumlarının gösteriminde doğru bir yol izlenmiş. Otel listeleme 

sayfasındaki kartlarda hem 5 üzerinden alınan puan hem de yorum - puanlama sayısı birlikte verilmiş. 

Kullanıcılar için bu bilginin verilmesi bilginin güvenilirliği ve inandırıcılığı için önemli bir nokta.
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1995’in interneti ya da 2005’in mobil interneti kadar 
yolun başında olan Blockchain, büyük bir hızla gelişen
yazılımcı ve tasarımcı araçları, yeni olmasalar da
ürün takımlarınca denenmeye ve beğenilmeye 
başlanan Jobs to be Done ile Design Sprint gibi ürün 
yönetimi metodolojileri, yapay zekalı uygulamalar
ve yavaş yavaş kullanıcıların öncelik verdiği 
mahremiyet duygusu bana kalırsa 2017’nin en hype
konu başlıkları oldular. 

Şimdi bu başlıkların altını teker teker doldurmak, 
dikkatimi çeken ürün ve gelişmeleri sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Öne Çıkanlar…

Erman Taylan
Product Manager / Webrazzi

# 2017 Yılında Dijital Ürün Dünyasında

Aslında 1990’lardan itibaren hayatımızda olan bir veri 
saklama yöntemi olan Blockchain, en yaygın
uygulaması olan Bitcoin’le beraber popülerliliğini 
2017'de iyice arttırdı. ICO’lar (Initial Coin Offering) ile 
geleneksel yatırım dünyasında taşları yerinden oynatan 
Blockchain, yalnızca finansal teknolojiler değil çoğu 
pazarda adından söz ettiren uygulamalarla henüz yolun 
başında olsa da oldukça önemli bir gelecek vadediyorlar.

## Blockchain: İnternetin 
ödeme protokolü

Bitcoin başta olmak üzere konunun al&sat boyutunu bir 
kenara koyacak olursak Blockchain; en basit tanımıyla 
internetin ödeme protokolü olacak. Evet 2018’de değil 
belki ama örneğin 2020’de interneti şöyle hayal 
ediyorum… Yeni bir bilgisayar aldınız ve tarayıcınızı 
kurdunuz, adeta benzin almak gibi tarayıcınıza koin 
yüklemeniz gerekecek. Sonrasında bu koinleri ilginizi 
çeken yazıları okumak, dosyalarınızı saklamak ve e-posta 
göndermek için kullanacak, diğer yandan maruz 
kaldığınız reklamlardan veya işlemci gücünüzün küçük bir 
bölümünden de yine koin kazanabileceksiniz. 

Bir süre sonra -alışkanlıklarınıza göre- yine koin yüklemek 
zorunda kalabilir ya da biriken koinlerinizle online 
alışveriş yapabilirsiniz. Tabii tüm bu koin transferlerinin 

siz farkında bile olmadan arka planda gerçekleştiğini (bu 
konuda çalışan çok değerli girişimler de mevcut, örneğin 
Dharma) de eklemeliyim. Evet, günümüz Blockchain 
dünyasında çoğu iş fikri henüz fikir aşamasına oldukça 
yakın, gelecekte tüm bu fikirlere bir de uygulama 
katmanı eklenecek.

Gelelim dikkatimi çeken Blockchain projelerine… Dijital 
reklamcılığın kurallarını adeta yeniden yazan Basic Atten-
tion Token, işlemci gücünüzü kiralayabileceğiniz Golem 
ve benzer şekilde dosya saklama konusunu anonim bir 
paylaşımla çözen Filecoin bir protokolle karşı karşıya 
olduğumuzu anlamamıza yardımcı oluyor.
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2018'de regülasyonların kripto para ve paralel olarak 
Blockchain dünyasına girmesini bekliyorum ki bu hiç de 
olumsuz bir senaryo değil. Şu an Blockchain tabanlı 
projelerin neredeyse tamamının gri bir alanda faaliyet 
gösterdiklerini düşünecek olursak, regülasyonlarla artık 
bu belirsizliğin sona ermesi kuşkusuz herkesin hayrına 
olacaktır.
 
Son olarak; Blockchain için “henüz yolun başında” derken 
hiç de abartmıyordum. :) Öyle ki bugün Bitcoin haricinde 
kitlelere yayılan Blockchain tabanlı olan bir uygulamadan 
söz etmek çok da kolay değil. Microsoft, IBM ve Oracle 
gibi devler Blockchain alanına yatırım yaparken bugünün 
uygulamaları hala büyük oranda Blockchain'in vadettiği 
gibi dağıtık değil, merkezi yöntemlerle verilerini tutuyor. 

2018'de artık bu teknik soru işaretlerinin ortadan 
kalkacağını; açık kaynak, iyi bir şekilde dokümante 

2008 0 dolar

2011 0.1 dolar

2013 10 milyar dolar

2017 200 milyar dolar

2018 ???

### 2017 tahminlerim

## Hızla büyüyen geliştirici 
ve tasarımcı araçları

Potansiyeli Anlamak Adına Yıllara Göre 
Kripto Para Hacmi

edilmiş, stabil ve kullanımı ucuz (bugün Medium benzeri 
bir platformu Ethereum ağında çalıştırmak aylık 
milyonlarca dolar demek…) çözümlerin geliştiricilerle 
buluşacağını düşünüyorum.

2016 yılı içinde Sketch'in Photoshop'tan daha çok tercih 
edilmeye başlanması hiç kuşku yok ki bu sektörde bir 
milat oldu. Zira aşağıda sıralayacağım örneklere bakacak 
olursak önemli bir bölümünde Sketch'i (ya da Sketch'ten 
ilham alındığını) görmek mümkün.

2016 sonu itibarıyla artık sesli komutla çalışan ürünlere 
özel prototipler üretmek (Sayspring), yapay zeka destekli 
A/B testleri yapmak ve Framer Studio ve Firebase 
örneğinde olduğu gibi birbirleriyle konuşan araçları 
kullanmak, Airbnb'nin DesignOps açılımına şahit olmak, 
yılların Balsamiq'inin buluta taşındığını görmek ve 
InVision'ın aynı yıl içinde hem Seri D hem de Seri E 
yatırım turunu kapatıp toplamda 150 milyon dolar yatırım 
alarak büyüyüşünü izlemek mümkün.
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Geliştirici tarafında da vaziyet aynı şekilde. Açık kaynak 
yazılımların lisans sorunsalını ortadan kaldıran Fossa, 
'code review as a service' modelindeki PullRequest, 
yeni kod tabanına alışma süresini kısaltmayı vadeden 
Sourcetrail ve bir ekip arkadaşı gibi davranarak her 
koşulda 2 kişi kod yazabilmenize ('pair programming') 
yarayan Codota… Atlassian tarafından satın alınan 
Trello'ya değinmiyorum bile. :) Bu araçların 2017'de de 
aynı hızla büyüyeceğini, yine büyük satın almalar 
yaşanacağını tahmin etmek güç değil. 

Diğer yandan son kullanıcılarının geliştirici ve 
tasarımcılar olduğu bu ürünlerin pazarlaması da haliyle 
biraz farklı oluyor. Kendisi de bir dönem bu yollardan 
geçmiş kişilerin büyük fark yarattıkları bu alanda 
2017'de daha fazla farkındalık olacağını, belki de 
yalnızca bu ürünlerin pazarlamasını yapan kişilerin 
ortaya çıkacağını söyleyebilirim. 

İtiraf etmek gerekirse; ürün ekipleri olarak kullanacağımız 
araç ya da tercih edeceğimiz metodolojilerde gördükler-
imiz ya da okuduklarımız çoğunlukla yeterli olmuyor. İlla ki 
'şu da kullanıyormuş', 'bu özellik şöyle çıkmış' gibi refer-
anslar şart.

## Bugün kullandığımız çoğu
ürünün arkasında
yatan metodolojiler

### Bu araçlara özel 
pazarlamacılar, yeni satın almalar...

Bu bağlamda yeni olmasalar da 2016'da popülerliklerini 
arttıran Jobs to be Done ve Google Ventures'ın 'kitabını 
yazdığı' Design Sprint, kolay ve hızlıca kullanıcı 
ihtiyaçlarını toplamak ve iş modeline dair kritik kararları 
almak için tercih ediliyorlar.

JTBD temel olarak geliştirdiğiniz ürünün kullanıcılarınızca 
hangi ihtiyaca çözüm olarak tercih edildiğini anlamanızı 
sağlıyor. Yaygın örneğiyle Netflix'in rakibinin kitap 
okumak ya da uyumak olduğu sanırım yeterince açıklayıcı 
olacaktır. Türkiye'deki popüler internet şirketlerince de yıl 
içinde kullanılmaya başlanan bu düşünce çatısı (kabul 
böyle çok kulak tırmalayıcı, framework!) herhangi bir 
prototip dahi geliştirmeden ürününüze anlamlı bir yön 
vermeyi sağlıyor. 
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Hayat Kolaylaştıran Metodolojiler

Yeni Nesil Araçlar

Her Gün Değişmesi Gereken Takım Yönetimi

Design Sprint ise sadece 5 günde iş fikriniz ya da 
ürününüzün güncellemek istediğiniz parçasını 
'onaylamanıza' yani detaylarına karar vermenize yarıyor. 
Tabii ki yazılım dünyasındaki diğer tüm metodolojilerde 
olduğu gibi bu ikisini de ekibinize göre ufak 
değişikliklerle hayata geçirebilirsiniz. Yalnız özellikle 
Design Sprint'te 'kitabın' dışına çok çıkmamaya, JTBD'da 
ise soruları doğru kişilere ve doğru şekilde sormaya özen 
gösterin derim.

## Bizim yerimize cevap yazan, 
etkinlik oluşturan uygulamalar…

2017'de Ürün Yöneticisi

Hala yeni bir disiplin olarak değerlendirilebilecek ürün 
yönetiminde 2016 yılıyla birlikte tüm bu araçlara hakim 
olmak çok daha kritik bir hale geldi. Hem ürün 
yöneticilerinin hem de ekibin ciddi manada zamandan 
kazanmasını sağlayan bu araçlar, en az yukarıda bahsi 
geçen framework'ler kadar önemli. Diğer yandan her 
geçen gün değişen teknoloji ve pazar koşullarına 
uyumlu hareket eden takımlar kurmak ise hala en çok kafa 
yorulan mevzu. Bu noktada Spotify ve Intercom gibi 
devlerin hepimize örnek olacak yapılanmalara gittiğini ve 
bu gibi şirketleri takip etmenin gerektiğini söyleyebilirim.

Yapay zeka da yeni bir konu değil ama 2017'da yeni bir 
boyut kazandığını düşünüyorum. Öyle ki dünyaca ünlü 
girişim hızlandırıcı YC, yıl içinde yapay zeka dikeyinde bir 
program daha açtı. 

Bugün zaten kullanıyor olduğumuz fotoğraf saklama 
uygulamalarından e-posta istemcilerine kadar çoğu ürün 
artık akıllı olmak zorunda. Benim vurgulamak istediğim 
ürünler ise e-posta dikeyinde yer alanlar.

Şimdilik B2B pazarlama süreçlerinde kullanılan araçların 
başını çektiği bu furyadan zaman içinde son kullanıcılara 
hitap eden ürünler de nasibini alacaktır. Genellikle sonu 
.ai uzantısıyla biten ve benim dikkatimi çekmeyi başaran 
araçlar, kişisel takvim asistanı Amy ve tüm e-posta sürecini 
asistanlık eden Astro.

Apple'dan sonra (!) teknolojiye yön vermeye başlayan 
Google, I/O etkinliğinde en çok yapay zekaya vurgu 
yaptı. Ki bu saydığım araçların yaptığını çok daha minimal 
ve geniş kitleler için hayata geçiren de Gmail oldu. 
E-postaların sonlarında 'Thanks, i will.' veya 'Ok then, no 
problem.' gibi kısa yol benzeri hazır yanıtlar çıkaran şirket, 
e-posta trafiği yoğun olan kişilerin ciddi manada zaman 
kazanmasını sağladı.

2018'de de e-posta başta olmak üzere B2B satış 
süreçlerini otomatize eden çok sayıda çözüm duyacağız.
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Tarayıcınızda cookie'leri kapatıp internette gezinmeyi 
hiç denediniz mi? Denemediyseniz ben hemen 
söyleyeyim, Amazon'dan sipariş vermek ya da çoğu 
servise giriş yapmak imkansız bir hale geliyor. 

Bu derin takip bir açıdan daha hedefli reklamlar ve 
içerikler görmemize, yani deneyimimizin olumlu yönde 
artmasına yarıyor. Diğer açıdansa zaten ücretini 
ödediğimiz servisler (ABD'deki örneğinde İnternet 
Servis Sağlayıcılar) bizim üzerimizden ek gelir elde 
etmenin yollarını arıyor.

## Bu kadar takip yeterli,
lütfen biraz da mahremiyet!

Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde bu derin takibi son 
kullanıcıların dert ettiğini ve çeşitli çözüm yollarını 
aradıklarını gözlemliyorum. Örneğin 2016'da ortaya çıkan 
Noiszy de bu sorunu adresleyen bir Google Chrome 
eklentisi. 

Noiszy belki çok geniş kitlelere ulaşamadı ancak 
GitHub'dan Y Combinator'a, Twitter'dan Netflix'e kadar 
çok sayıda şirketin desteğini almayı başaran ve bugüne 
kadar 2 milyonun üzerinde imza toplayan Net Neutrality 
oluşumu da sorunun büyüklüğünü sanıyorum ki ortaya 
koyacaktır. 2018 ve ilerleyen yıllarda yine aynı sorunu 
adresleyen eklentiler ve uygulamalar dikkat çekmeye 
devam edecektir.

Son olarak her hafta düzenli bir şekilde haftalık dijital 
gündemimi paylaştığım e-bültenime buradan abone 
olabilirsiniz: bulten.ermantaylan.com. 2018'de daha 
özgür, daha performanslı ve daha iyi dijital ürünler 
kullanmamız dileğiyle.

Tarayıcınızda cookie'leri kapatıp internette 
gezinmeyi hiç denediniz mi?
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

2017’den çok değil sadece 10 yıl önce dünyadaki 
piyasa sermayesini elinde tutan şirketler ağırlıklı olarak 
petrol, sanayi ve finansal hizmetler sunmaktaydı. 
Günümüzde ilk beş şirket tüketicilere ve işletmelere 
ürün ve hizmetler sağlayan teknoloji şirketleridir.
Ürün ve hizmet teknolojilerinde bu katlanarak artan 
yoğunlaşma piyasada ayakta kalabilmek ve rekabet 
edebilmek için Ürün Yönetimi’ne tamamen yeni 
yaklaşımlar getirme zorunluluğunu doğurdu.

Teknoloji üreten bütün şirketler odağına ürünlerini ve 
bu ürünlerinin sahipliğini ve sözcülüğünü yapan Ürün 
Yöneticilerini aldılar. Bu odak olma durumu Ürün 
Yöneticilerin ürünlerine bakışlarını temelden 
değiştirdi. Bunun bir sonucu olarak 2017 yılı ürün 
geliştirme ve yönetiminin kesin olarak proje 
yönetimiyle farkını belirlediği ve hatta onu kapsadığı 
bir yıl oldu. Bu yazıda ürün yönetiminin günlük araç ve 
yöntemlerinin ötesinde ortak olarak yöneldiği 
trendleri anlatmaya çalışacağım.

2017’de Öne Çıkan Ürün Geliştirme ve 
Yönetim Trendleri

Hiç Bu Kadar İyi Ürün Geliştirmemiştik:

Ürün yönetimi 2017 yılında hem mobil hem de web 
teknolojilerinde 4 ana eğilimde birleşti;

İletişim ya da içerik içinde değerlendirecek olursak 
“Ürün Diplomasi” sinin ürün yönetiminin ayrılmaz bir 
parçası olduğu şüphe götürmez bir olgudur. Ancak 
ürün yöneticileri arasında yapılan çalışmalar 
göstermiştir ki şirket içi diplomasi (internal politics) ve 
tarafların ürün ile aynı sayfaya getirilmesi ürün 
yöneticilerinin en fazla zaman harcadığı alan 
olmaktadır.

Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde bu derin takibi son 
kullanıcıların dert ettiğini ve çeşitli çözüm yollarını 
aradıklarını gözlemliyorum. Örneğin 2016'da ortaya çıkan 
Noiszy de bu sorunu adresleyen bir Google Chrome 
eklentisi. 

Noiszy belki çok geniş kitlelere ulaşamadı ancak 
GitHub'dan Y Combinator'a, Twitter'dan Netflix'e kadar 
çok sayıda şirketin desteğini almayı başaran ve bugüne 
kadar 2 milyonun üzerinde imza toplayan Net Neutrality 
oluşumu da sorunun büyüklüğünü sanıyorum ki ortaya 
koyacaktır. 2018 ve ilerleyen yıllarda yine aynı sorunu 
adresleyen eklentiler ve uygulamalar dikkat çekmeye 
devam edecektir.

Son olarak her hafta düzenli bir şekilde haftalık dijital 
gündemimi paylaştığım e-bültenime buradan abone 
olabilirsiniz: bulten.ermantaylan.com. 2018'de daha 
özgür, daha performanslı ve daha iyi dijital ürünler 
kullanmamız dileğiyle.

Ürün yönetiminin anahtarı:
İletişim 
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Rekabet ile birlikte hız ve çevikliğin bu kadar önemli 
olduğu bir dönemde ürün yöneticilerinin vakitlerinin ve 
enerjilerinin büyük bir bölümü verdikleri iletişim konusu, 
iletişimin kimlerle ve nasıl yapılması gerektiği sorusuna 
akla getirmektedir.

1'den 9'a kadar olan bir ölçekte, 1'in 
“neredeyse yeterli zaman olmadığı”, 

5'in “yeterli zaman olduğu” ve 9'un
 “çok fazla zaman aldığı”

1'den 9'a kadar olan bir ölçekte, 1'in 
“neredeyse yeterli zaman olmadığı”, 

5'in “yeterli zaman olduğu” ve 9'un “çok 
fazla zaman aldığı”
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Ürün yöneticilerinin şirket içi iletişim için harcadıkları 
zamanı daima kullanıcı ve ürün ile iletişim için harcadıkları 
zamanla karşılaştırmaları gerekmektedir. Bu 
karşılaştırmanın sonucunda kullanıcı tarafında iletişim ile 
geçen zaman hep daha fazla olmalıdır. Bunun aksi 
durumunda ürüne karşı sorgulayıcı ve nedensel 
yaklaşımın kaybedilmesi ve ürün operasyonu içinde 
kaybolunması riski vardır. 

Peki İletişim sorunsalının
çözümü nedir? 

Big Data’nın kapsamı ve teknolojinin gelişimi üzerindeki 
etkisi çok daha önce vurgulanmış olsa da ürün yönetimi 
içinde edindiği yadsınamaz önem yine 2017 yılının en 
önemli eğilimlerinden biri olmuştur. Bundan 5 yıl 
öncesinde bir ürünün 1 yıl içinde edindiği toplam kullanıcı 
sayısına bugünkü ürünler dijitalleşmenin ve pazarlama 
kanallarındaki çeşitlenmenin bir sonucu olarak 3 ila 6 ay 
içinde erişmeye başlamıştırlar. Bunun sonucu olarak da 
ürünün hayatının ilk evresinden itibaren kullanıcı datası ve 
dataya bağlı karar almak ürün yöneticisinin birincil görevi 
olmuştur.
 
 Bu eğilimin ürün yönetimi tarafındaki eksik kalan 
ayağı ise “ Ürün Analizi”nin henüz tam olarak 
anlaşılamamış olmasıdır. Mesela Gartner, ürün analizini, 
ürün hakkında geribildirim almak için kullanılan iş 

“Big Data” ile yaşamak:
Ürün Analizi

2017’ de ürün yönetiminin edindiği bir diğer eğilim ise 
“Dağıtık Ekipler” ile çalışabilme yeteneğidir. Dağıtık 
ekipler temel olarak aynı anda farklı coğrafyalarda 
teknolojik üretim yapan yazılım gruplarını ifade 

Ürün yönetiminin ofisi yoktur: 
Dağıtık Ekipler

etmektedir. Açıkçası, bugün tek bir ofisten çalışan pek 
çok şirket var, ancak eğilim, yeteneklerin yaşadığı yere 
gitmektir. Bu durumunda ürün yöneticilerinin aşmaları 
gereken engeller sadece ürün dinamikleri ile 
sınırlanmamaktadır. Dağıtık ekiplerin bulunduğu coğrafya, 
kültür ve çalışma koşullarını kabullenmek ve/veya adapte 
olabilmek de büyük önem taşımaktadır. 

 Bunun için ürün yöneticisinin yapması gereken 
yalnızca kendi çalışma alanı sınırlı kalmayarak, dağıtık 
ekiplerin kültür ve yapılarını da öğrenmektir. Elbette 
bunun için sosyolog olmaya gerek yoktur. Biraz empati ve 
aktif gözlem yeterli olacaktır.

zekasının özel bir uygulaması olarak tanımlıyor. Bu tanım 
esasen sorunun temelidir.

Tarihsel olarak, İş zekasının rolü, bir şirketin geçmiş iş 
hedeflerinin ve yarattığı her türlü değerin sistematik 
olarak muhafaza edilmesidir. Örnek olarak, 3 yıl önce 
satışlar neydi? Geçen ay işletme bütçesi ne oldu? Bu 
hafta kaç tane müşterimiz var?  Verinin üzerinde ilerlediği 
hız ve doğruluk arasındaki dengede, ikincisi daima 
kazandı. Ancak geleneksel iş zekasının aksine ürün 
geliştirmenin çevik doğasında bir ürün ekibi için ikisi de 
tek başına yeterli değildir. Ürün analizinin konumlandığı 
yer; gerçek zamanlı olarak kullanıcı davranışı ile ilgili tüm 
verilenin keşfi ve buna göre ürünü geliştirecek aksiyonlar 
alınmasıdır. 
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Big Data’nın kapsamı ve teknolojinin gelişimi üzerindeki 
etkisi çok daha önce vurgulanmış olsa da ürün yönetimi 
içinde edindiği yadsınamaz önem yine 2017 yılının en 
önemli eğilimlerinden biri olmuştur. Bundan 5 yıl 
öncesinde bir ürünün 1 yıl içinde edindiği toplam kullanıcı 
sayısına bugünkü ürünler dijitalleşmenin ve pazarlama 
kanallarındaki çeşitlenmenin bir sonucu olarak 3 ila 6 ay 
içinde erişmeye başlamıştırlar. Bunun sonucu olarak da 
ürünün hayatının ilk evresinden itibaren kullanıcı datası ve 
dataya bağlı karar almak ürün yöneticisinin birincil görevi 
olmuştur.
 
 Bu eğilimin ürün yönetimi tarafındaki eksik kalan 
ayağı ise “ Ürün Analizi”nin henüz tam olarak 
anlaşılamamış olmasıdır. Mesela Gartner, ürün analizini, 
ürün hakkında geribildirim almak için kullanılan iş 

• Ürün vizyonu ile uyumlu olması,
• Gerçek zamanlı ve kendi kendine (self-serve) 
yeterli şekilde çıktı verebilmesi,
• Herkes tarafından erişilmesi ve kullanılabilmesi,
• Verilerin ve çıktıların ürün geliştirme kararlarını 
yönlendirmesi,
• Geliştirilen ürünlerin yine ürün analizi ile 
doğrulanarak döngünün tamamlanmasıdır.

Ürün analizindeki başarının
temel özellikleri nelerdir?

zekasının özel bir uygulaması olarak tanımlıyor. Bu tanım 
esasen sorunun temelidir.

Tarihsel olarak, İş zekasının rolü, bir şirketin geçmiş iş 
hedeflerinin ve yarattığı her türlü değerin sistematik 
olarak muhafaza edilmesidir. Örnek olarak, 3 yıl önce 
satışlar neydi? Geçen ay işletme bütçesi ne oldu? Bu 
hafta kaç tane müşterimiz var?  Verinin üzerinde ilerlediği 
hız ve doğruluk arasındaki dengede, ikincisi daima 
kazandı. Ancak geleneksel iş zekasının aksine ürün 
geliştirmenin çevik doğasında bir ürün ekibi için ikisi de 
tek başına yeterli değildir. Ürün analizinin konumlandığı 
yer; gerçek zamanlı olarak kullanıcı davranışı ile ilgili tüm 
verilenin keşfi ve buna göre ürünü geliştirecek aksiyonlar 
alınmasıdır. 

Tarihsel olarak, İş zekasının rolü, bir şirketin 
geçmiş iş hedeflerinin ve

yarattığı her türlü değerin sistematik 
olarak muhafaza edilmesidir.

Kullanıcıyı elde tutma (Retention) kavramsal olarak dijital 
pazarlamanın yaygınlaşmasıyla hayatımıza girmiştir. En 
basit şekliyle eğer kullanıcıları pazarlama aktivitesi ile içeri 
alıyorsanız; yapmanız gereken ilk şey o kullanıcıyı içeride 
tutmanın yollarını aramaktır. 

2017 yılı müşteriyi elde tutmanın ürün içinde 
kurguladığınız davranışsal ve deneyime bağlı çözümlerle 
mümkün olduğunu hem şirketlere ve başta da ürün 
yönetimine öğreten yıl oldu. 

Bu kavram ürün yönetiminin her alanını etkilemiş olsa da 
mobil ürün yönetimi en çok etkilenenleri oldu. 
Uygulamanızda her gün binlerce yeni yükleme 

Dijital pazarlamanın 
ürün yönetimiyle buluştuğu yer: 
Müşteriyi elde tutma 

gerçekleştirilebiliyor ancak bu yüklemelerden kaçı etkin 
ve karlı kullanıcılara dönüşüyor? Ortalama olarak, yeni 
müşterilerin yalnızca %25- 40'ı ilk haftadan sonra bir 
uygulamayı yeniden başlatıyor. Bu sayı doğal olarak 
zaman geçtikçe azalıyor ve sonuçta bir yıl içinde %4'e 
düşüyor. Bu değere baktığımızda da görülüyor ki; yeni bir 
kullanıcı kazanmanın bu kadar zorlaştığı bir ortamda 
eldeki kullanıcıyı elde tutmak ürün için daha değerli bir 
metrik haline geliyor. Bundan dolayı da artık ürün 
yöneticileri eğilim olarak her bir yeni kullanıcı 
kazandıklarında, kullanıcının uygulama içindeki ilk 
deneyiminden son anına kadar gerçekleşecek adımları 
kurgulamak zorunluluğu ile karşılaşıyorlar. Bu zorunluluğu 
da uygulama içerisinde deneyimi zenginleştiren sadakat 
ve oyunlaştırma programlarının gücünü arkalarına alarak 
yapıyorlar. 

Karşılaşılan en zorlayıcı konu ise kullanıcı deneyimi içine 
doğru şekilde entegre edilmediğinde sadakat ve 
oyunlaştırma en hafif tabir ile eklektik bir şekle bürünüyor. 
Orta ve uzun vadede kullanıcıların deneyimine katma 
değer sağlayamadığı için hem ürün hem de kullanıcı elde 
tutma oranları sönümleniyor. 

2017 yılında geriye dönüp baktığımızda ürün yönetiminin 
takip ettiği trendler elbette bunlarla sınırlı değil. Ancak 
hem genel eğilim içinde kullandıklarımız hem de 
ürünlerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz bütün 
yöntemler bize gün sonunda her biri bir diğer öncülünü 
geride bırakacak ürünler yaratmamızı sağladı. 2018’de 
çok daha gelişkin yöntemlerle daha da iyi ürünler 
geliştireceğimiz şüphe götürmez bir gerçektir. Bakalım 
yeni yıl bize nasıl ürünler getirecek?
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Kullanıcıyı elde tutma (Retention) kavramsal olarak dijital 
pazarlamanın yaygınlaşmasıyla hayatımıza girmiştir. En 
basit şekliyle eğer kullanıcıları pazarlama aktivitesi ile içeri 
alıyorsanız; yapmanız gereken ilk şey o kullanıcıyı içeride 
tutmanın yollarını aramaktır. 

2017 yılı müşteriyi elde tutmanın ürün içinde 
kurguladığınız davranışsal ve deneyime bağlı çözümlerle 
mümkün olduğunu hem şirketlere ve başta da ürün 
yönetimine öğreten yıl oldu. 

Bu kavram ürün yönetiminin her alanını etkilemiş olsa da 
mobil ürün yönetimi en çok etkilenenleri oldu. 
Uygulamanızda her gün binlerce yeni yükleme 

gerçekleştirilebiliyor ancak bu yüklemelerden kaçı etkin 
ve karlı kullanıcılara dönüşüyor? Ortalama olarak, yeni 
müşterilerin yalnızca %25- 40'ı ilk haftadan sonra bir 
uygulamayı yeniden başlatıyor. Bu sayı doğal olarak 
zaman geçtikçe azalıyor ve sonuçta bir yıl içinde %4'e 
düşüyor. Bu değere baktığımızda da görülüyor ki; yeni bir 
kullanıcı kazanmanın bu kadar zorlaştığı bir ortamda 
eldeki kullanıcıyı elde tutmak ürün için daha değerli bir 
metrik haline geliyor. Bundan dolayı da artık ürün 
yöneticileri eğilim olarak her bir yeni kullanıcı 
kazandıklarında, kullanıcının uygulama içindeki ilk 
deneyiminden son anına kadar gerçekleşecek adımları 
kurgulamak zorunluluğu ile karşılaşıyorlar. Bu zorunluluğu 
da uygulama içerisinde deneyimi zenginleştiren sadakat 
ve oyunlaştırma programlarının gücünü arkalarına alarak 
yapıyorlar. 

Yeni bir kullanıcı kazanmanın bu kadar 
zorlaştığı bir ortamda eldeki kullanıcıyı 
elde tutmak ürün için daha değerli bir 

metrik haline geliyor.

Karşılaşılan en zorlayıcı konu ise kullanıcı deneyimi içine 
doğru şekilde entegre edilmediğinde sadakat ve 
oyunlaştırma en hafif tabir ile eklektik bir şekle bürünüyor. 
Orta ve uzun vadede kullanıcıların deneyimine katma 
değer sağlayamadığı için hem ürün hem de kullanıcı elde 
tutma oranları sönümleniyor. 

2017 yılında geriye dönüp baktığımızda ürün yönetiminin 
takip ettiği trendler elbette bunlarla sınırlı değil. Ancak 
hem genel eğilim içinde kullandıklarımız hem de 
ürünlerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz bütün 
yöntemler bize gün sonunda her biri bir diğer öncülünü 
geride bırakacak ürünler yaratmamızı sağladı. 2018’de 
çok daha gelişkin yöntemlerle daha da iyi ürünler 
geliştireceğimiz şüphe götürmez bir gerçektir. Bakalım 
yeni yıl bize nasıl ürünler getirecek?
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Son zamanlarda hikâye anlatıcılığı hızla 
yaygınlaşmaya, kurumsal şirketlerden tasarım 
ofislerine, üst düzey yöneticilerden yeni mezunlara,  
pazarlama departmanlarından satış ekiplerine kadar 
her yerde ilgi odağı olmaya başladı. Özellikle iş 
dünyası, rekabet avantajı elde etmek, müşteri 
deneyimlerini akılda kalıcı bir şekilde aktarmak, 
kurumsal hikâyelerini etkili bir şekilde sunmak için 
hikâyelere başvuruyor. Peki neden profesyoneller 
hikâyeleri ve hikâyeleştirme tekniklerini iş hayatlarında 
bu kadar yaygın kullanmaya başladı. Gelin bunun 
nedenlerine birlikte bir bakalım. 

Neden Hikâye Anlatmalıyız?
İş Hayatında

Önemli bir toplantıda olduğunuzu hayal edin. Birazdan 
bir sunum yapacaksınız. Son hazırlıklarla uğraşıyorsunuz. 
Neredeyse herkes günün yoğunluğu ve yorgunluğunu 
taşıyor. Bazılarının gözleri sizin üzerinde ama belli ki o 
sırada başka bir şey düşünüyorlar. Birkaç kişi telefonuyla 
ilgileniyor. Köşedeki üç kişi kendi aralarında sohbet 
ediyor. Dikkatlerini çekecek ve sizi ilgiyle dinlemeye 
devam etmelerini sağlayacak bir cümleye ihtiyacınız var. 
Ne söyleyeceksiniz. Onları düşüncelerinden sıyırıp, 
istediğiniz yere götürecek olan cümle ne olabilir.

Çünkü Hikâyeler İlgi Çeker

“Bu sunumu hazırlarken çok ilginç bir şeyle 
karşılaştım…” veya “Bir başarı hikâyesi dinlemek ister 
misiniz?”

Birden insanlar size dönüyor, sırtlarını geriye yaslıyor, 
merakla size bakıyorlar. Artık onların ilgisini çektiniz. 
Anlatmaya başlıyorsunuz. Bir hikâye dinleyecekleri için 
rahatlıyorlar ve tüm anlattıklarınıza açık hale geliyorlar. 
Ön yargıları kırılıyor, savunma halinden çıkıyor, onlara 
durmadan mesajlar verip zihinleri ile oynamayı değil, 
sadece hikâye anlatmayı istediğinizi öğrenince ilgiyle 
sizi dinliyorlar. (Annette Simons, Hikayenin Gücü)

Dikkat ve dinleme sürelerinin git gide kısaldığı, dijital 
çağın hastalığı odaklanamamanın hepimize sirayet ettiği 
bu yüzyılda, insanların dikkatini çekmek, bizi 
dinleyebilmelerini sağlamak ve mesajımızı yerini 
ulaştırmak için hikâyelerden ve onun tekniklerinden 
faydalanıyoruz
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Sinan Sülün
Hikâye Anlatıcısı, Danışman, Yazar
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Önemli bir toplantıda olduğunuzu hayal edin. Birazdan 
bir sunum yapacaksınız. Son hazırlıklarla uğraşıyorsunuz. 
Neredeyse herkes günün yoğunluğu ve yorgunluğunu 
taşıyor. Bazılarının gözleri sizin üzerinde ama belli ki o 
sırada başka bir şey düşünüyorlar. Birkaç kişi telefonuyla 
ilgileniyor. Köşedeki üç kişi kendi aralarında sohbet 
ediyor. Dikkatlerini çekecek ve sizi ilgiyle dinlemeye 
devam etmelerini sağlayacak bir cümleye ihtiyacınız var. 
Ne söyleyeceksiniz. Onları düşüncelerinden sıyırıp, 
istediğiniz yere götürecek olan cümle ne olabilir.

Amerikalı şair, şarkıcı, yazar Maya Angelou, “İnsanlar 
söylediklerimizi ya da yaptıklarımızı unutur ama onlara 
neler hissettirdiğimizi unutmazlar” der. Şarkıları gibi 
benliğimizi büyüleyen bu söz, aslında hikâyelerin sırrını 
da bize fısıldar. Bir hikâye dinlediğimizde sözcüklerin 

Hikâyeler 20 Kat 
Daha Fazla Akılda Kalır 

“Bu sunumu hazırlarken çok ilginç bir şeyle 
karşılaştım…” veya “Bir başarı hikâyesi dinlemek ister 
misiniz?”

Birden insanlar size dönüyor, sırtlarını geriye yaslıyor, 
merakla size bakıyorlar. Artık onların ilgisini çektiniz. 
Anlatmaya başlıyorsunuz. Bir hikâye dinleyecekleri için 
rahatlıyorlar ve tüm anlattıklarınıza açık hale geliyorlar. 
Ön yargıları kırılıyor, savunma halinden çıkıyor, onlara 
durmadan mesajlar verip zihinleri ile oynamayı değil, 
sadece hikâye anlatmayı istediğinizi öğrenince ilgiyle 
sizi dinliyorlar. (Annette Simons, Hikayenin Gücü)

çoğunu unutabilir ama o hikâyenin yarattığı hissi asla 
unutmayız. İş hayatımızdaki birçok veriyi, bilgiyi, projeyi 
unutmamıza rağmen, ilk iş günümüzü, zor zamanlarda 
mesaiye kaldığımız arkadaşlarımızı, kariyerimizde önemli 
rol oynayan yöneticimizi unutmayışımız bu yüzdendir.

Bazen kendimizin, bazen fikrimizin, bazense anlattığımız 
ürünün akılda kalmasını isteriz. Fakat sayılar, tablolar ve 
datalar sıkıcı, karmaşık, duygusuzdur. Dinleyenlere hiçbir 
şey hissettirmezler. Bu yüzden hatırlanması zordur. Oysa 
vermek istediğimiz “gerçeği” bir hikâyeyle ya da 
hikâyeleştirerek anlatırsak, dinleyenlerin duygularına 
dokunur, anlattığımız “gerçek”le bir bağ kurmasını 
sağlarız. Psikolog Jerome Bruner, eğer gerçekler bir 
hikâyenin parçası olursa, yani bir hikâyeyle anlatılırsa 
hatırlanma oranının 20 kat daha fazla olduğunu 
söylüyor. *

Birden insanlar size dönüyor, sırtlarını 
geriye yaslıyor, merakla size bakıyorlar. 

Artık onların ilgisini çektiniz.

Dikkat ve dinleme sürelerinin git gide kısaldığı, dijital 
çağın hastalığı odaklanamamanın hepimize sirayet ettiği 
bu yüzyılda, insanların dikkatini çekmek, bizi 
dinleyebilmelerini sağlamak ve mesajımızı yerini 
ulaştırmak için hikâyelerden ve onun tekniklerinden 
faydalanıyoruz
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Amerikalı şair, şarkıcı, yazar Maya Angelou, “İnsanlar 
söylediklerimizi ya da yaptıklarımızı unutur ama onlara 
neler hissettirdiğimizi unutmazlar” der. Şarkıları gibi 
benliğimizi büyüleyen bu söz, aslında hikâyelerin sırrını 
da bize fısıldar. Bir hikâye dinlediğimizde sözcüklerin 

Annette Simons, Hikâyenin Gücü kitabında insanların 
nasıl ikna olduğunu, insan ruhunun derin sularına dalarak 
cevaplar. “İnsanlar, ikna edilmeden önce şu sorunun 
cevabını öğrenmek isterler; siz kimsiniz ve neden beni 
ikna etmeye çalışıyorsunuz. Eğer bu soruya yanıt 
vermezseniz insanlar kendi cevaplarını yaratırlar. Bu da 
genelde olumsuz olur. Çünkü insan doğası, sizi ikna 
etmeye çalışan birinin o işten bir çıkarı olduğunu 
varsayar. Bilinçaltı sizin kazancınız, onların kaybı 
olacağını söyler. Bu yüzden güvenilir biri olduğunuz 
gösterecek bir hikâye anlatmanız gerekir…”

Hikâyeler Mantık Duvarını 
Aşar, İkna Eder

Ryan Mathews ve Watts Wacker** iş hayatında ister 
bireysel ister kurum olarak hikâye anlatmanın gücüne 
odaklanıyor. Ve kurumunuz için unutulmaz bir hikâye 
yaratmanın, tüketiciye yönelik mesaj bombardımanı 
arasında hikâyenizin öne çıkmasını sağlayacak önerilerde 
bulunuyor. İşte onlardan bazıları…

Kurumsal Hikâyenizi
Nasıl Anlatırsınız?

çoğunu unutabilir ama o hikâyenin yarattığı hissi asla 
unutmayız. İş hayatımızdaki birçok veriyi, bilgiyi, projeyi 
unutmamıza rağmen, ilk iş günümüzü, zor zamanlarda 
mesaiye kaldığımız arkadaşlarımızı, kariyerimizde önemli 
rol oynayan yöneticimizi unutmayışımız bu yüzdendir.

Bazen kendimizin, bazen fikrimizin, bazense anlattığımız 
ürünün akılda kalmasını isteriz. Fakat sayılar, tablolar ve 
datalar sıkıcı, karmaşık, duygusuzdur. Dinleyenlere hiçbir 
şey hissettirmezler. Bu yüzden hatırlanması zordur. Oysa 
vermek istediğimiz “gerçeği” bir hikâyeyle ya da 
hikâyeleştirerek anlatırsak, dinleyenlerin duygularına 
dokunur, anlattığımız “gerçek”le bir bağ kurmasını 
sağlarız. Psikolog Jerome Bruner, eğer gerçekler bir 
hikâyenin parçası olursa, yani bir hikâyeyle anlatılırsa 
hatırlanma oranının 20 kat daha fazla olduğunu 
söylüyor. *

Bu hikâye sizin kendinizin yarattığınız bir hikâye de 
olabilir, fikrinizin, ürününüzü, vizyonunuzu anlattığınız bir 
hikâye de. Önemli olan karşınızdaki kişiyle ve kişilerle bağ 
kuracak ve kişiliğinize, projenize ve ürününüze dair onlara 
anlam verecek bir hikâye anlatmanızdır. Mantığımızın 
duvarlarını aşacak ve bizi ikna edecek tek şey, veriler, 
tablolar teknik bilgiler değil onların içinde olduğu 
kalbimize dokunan hikâyelerdir.

• Hikâyenizi olabildiğince insani kılın. Hikâye 
çalışanların hikâyesi olsun. Ve onların yüzleri şirketin yüzü 
olsun.
• Hikâyenizi olduğu gibi anlatın; olmasını istediğiniz 
gibi değil.
• Her fırsatta hikâyenizi sizin yerinize müşterilerinizin 
anlatmasına olanak tanıyın.
• Vizyonunuzu, misyonunuzu, kurumsal değerlerinizi 
doğrudan anlatmak yerine hikâyenizle ilişkilendirin.
• Hikâyenizi çok fazla süslemeyin. Dikkatli olmazsanız 
sözcükleriniz her zaman sizin aleyhinize dönebilir.
• Bütün iyi hikâyeciler gibi, sürekli dinleyicinizin 
farkında olun. Onların kimler olduğunu, kendilerine nasıl 
seslenilmesini istediklerini hiç unutmayın.
• Son olarak, eğer kendi hikâyenizi 
anlatamayacağınızı düşünüyorsanız, bunun için başka 
birini görevlendirin. Ancak çalıştığınız her kim olursa 
olsun, işi sadece ücreti için yapmayacak, hikâyenize 
inanacak ve işine tutkuyla sarılacağından emin olun.

Etkili Bir Hikâye Anlatmanın 10 Kuralı
 
Story  kitabının yazarı, Disney, Pixar ve Paramount gibi 
film ve televizyon yapım şirketlerinin yanı sıra Microsoft 
da dâhil olmak üzere büyük şirketler için hikâye ve proje 
danışmanlığı hizmeti veren Robert Mckee, insanları ikna 
etmenin en önemli yolunun bir fikri bir duygu ile 
birleştirmek olduğunu söylüyor. Bunu yapmanın en iyi 
yolu ise etkili bir hikâye anlatmaktır, diyor. Peki, iş 
hayatında etkili bir hikâyeyi nasıl anlatırız? Sizler için 10 
maddede bunu derledim. İşinize yarayacağını 
düşünüyorum. 

1. Kendiniz olun. Kusursuzlaşmaya, mükemmel olmaya, 
en iyisini yapmaya çalışmayın. Samimiyet sadece hikâye 
anlatmanın değil, bütün konuşma ve sunumların 
bileşenidir. Düşünün lütfen Sakıp Sabancı’yı, şivesini 
değiştirmiş olsaydı bu kadar sever miydik?
2. İnanmadığınız hiçbir hikâyeyi anlatmayın. Sözcüklerin 
görünmez güçleri vardır. İnsanlar inanmadığınızı 
hissederler.
3. Özgün ve yerel olun. Kendi deneyimlerinizi, iş 
arkadaşlarınızın başından geçenleri, yaşadığınız 
coğrafyanın hikâyelerini kullanın. Yılsonu toplantısında 
Steve Jobs’un yerine iş arkadaşınız Mehmet Bey’in 
hikâyesini anlatmanız daha etkili olacaktır.
4. Hikâyenizin girişi etkileyici olmalı. İlk cümlelerinizle 
karşınızdaki dinleyicilerin ilgisini çekmelisiniz. Bir soruyla 
veya vaat veren bir cümleyle başlayabilirsiniz.
5. İyi hikâyeler anlatanları gözlemleyin. Onların 
hikâyelerine nasıl başladıklarını, dinleyiciyle nasıl bağ 
kurduklarını, beden dillerini ve ses tonlarını nasıl 
kullandıklarını izleyin. TEDx konuşmaları, ülkemizde 
yapılan zirveler ve liderlerin belgeselleri size bu 
konuda ilham verebilir.
6. Etkili hikâye anlatmak için çok fazla hikâyeye sahip 
olmanız gerekir. Çok okumalı, çok izlemeli, çok not 
almalısınız. Kendinize “Hikâye Arşivi” dosyası 
hazırlayabilir, beğendiğiniz, “bir gün kullanırım” dediğiniz 
tüm hikâyeleri burada toplayabilirsiniz.

7. İyi hikâye anlatan herkes bilir ki en önemli nokta, 
dinleyicilerinizin kim olduğudur. Kime ve ne için 
anlatıyorsunuz? Aynı hikâyeyi, üst yönetime başka türlü, 
ekibinize başka türlü anlatabilirsiniz. Dinleyicilerinizi ne 
kadar yakından tanırsanız, hikâyenizle vermek istediğiniz 
mesajı o kadar güçlü verirsiniz.
8. Dinleyicilerin duygularına dokunan bütün hikâyeler dil 
oyunlarından yararlanır. Hikâyenizde mümkün olduğunca 
retorik tekniklerini kullanın. Tolkien “Metaforların, 
sıfatların ve benzetmelerin gücü masalların içindeki 
büyüler kadar etkilidir” der.

9. İyi bir hikâyeye sahip olmanız onu iyi anlatacağınız 
anlamına gelmez. Nasıl bir atmosferi yaratacağınız, 
çatışmayı nasıl kuracağınız ve finalin nasıl olacağı 
hepsinden önemlidir. Hikâyeniz üzerine çalışabilir ya da 
bu konuda uzman birisinden destek alabilirsiniz.
10. Her insan özeldir. Her insanın hikâyesi dünyanın en 
muhteşem hikâyesidir. Bu yüzden en etkili hikâye, sizin 
başarı ve başarısızlıkla, hayaller ve hayal kırıklıklarıyla, 
yenilgi ve zaferle örülmüş hikâyenizdir.
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*(Richard Maxwell and Robert Dickman, The Elements of Persuasion: Use 
Storytelling to Pitch Better, Sell Faster Win More Business (New York: 
HarperCollins Publishers, 2007).)

**Ryan Mathews ve Watts Wacker , Senin Hikâyen Ne?, MediaCat
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Ryan Mathews ve Watts Wacker** iş hayatında ister 
bireysel ister kurum olarak hikâye anlatmanın gücüne 
odaklanıyor. Ve kurumunuz için unutulmaz bir hikâye 
yaratmanın, tüketiciye yönelik mesaj bombardımanı 
arasında hikâyenizin öne çıkmasını sağlayacak önerilerde 
bulunuyor. İşte onlardan bazıları…

• Hikâyenizi olabildiğince insani kılın. Hikâye
çalışanların hikâyesi olsun. Ve onların yüzleri şirketin yüzü
olsun.
• Hikâyenizi olduğu gibi anlatın; olmasını istediğiniz
gibi değil.
• Her fırsatta hikâyenizi sizin yerinize müşterilerinizin
anlatmasına olanak tanıyın.
• Vizyonunuzu, misyonunuzu, kurumsal değerlerinizi
doğrudan anlatmak yerine hikâyenizle ilişkilendirin.
• Hikâyenizi çok fazla süslemeyin. Dikkatli olmazsanız
sözcükleriniz her zaman sizin aleyhinize dönebilir.
• Bütün iyi hikâyeciler gibi, sürekli dinleyicinizin
farkında olun. Onların kimler olduğunu, kendilerine nasıl
seslenilmesini istediklerini hiç unutmayın.
• Son olarak, eğer kendi hikâyenizi
anlatamayacağınızı düşünüyorsanız, bunun için başka
birini görevlendirin. Ancak çalıştığınız her kim olursa
olsun, işi sadece ücreti için yapmayacak, hikâyenize
inanacak ve işine tutkuyla sarılacağından emin olun.

Etkili Bir Hikâye Anlatmanın 10 Kuralı

Story  kitabının yazarı, Disney, Pixar ve Paramount gibi 
film ve televizyon yapım şirketlerinin yanı sıra Microsoft 
da dâhil olmak üzere büyük şirketler için hikâye ve proje 
danışmanlığı hizmeti veren Robert Mckee, insanları ikna 
etmenin en önemli yolunun bir fikri bir duygu ile 
birleştirmek olduğunu söylüyor. Bunu yapmanın en iyi
yolu ise etkili bir hikâye anlatmaktır, diyor. Peki, iş 
hayatında etkili bir hikâyeyi nasıl anlatırız? Sizler için 10 
maddede bunu derledim. İşinize yarayacağını 
düşünüyorum. 

1. Kendiniz olun. Kusursuzlaşmaya, mükemmel olmaya,
en iyisini yapmaya çalışmayın. Samimiyet sadece hikâye
anlatmanın değil, bütün konuşma ve sunumların
bileşenidir. Düşünün lütfen Sakıp Sabancı’yı, şivesini
değiştirmiş olsaydı bu kadar sever miydik?
2. İnanmadığınız hiçbir hikâyeyi anlatmayın. Sözcüklerin
görünmez güçleri vardır. İnsanlar inanmadığınızı
hissederler.
3. Özgün ve yerel olun. Kendi deneyimlerinizi, iş
arkadaşlarınızın başından geçenleri, yaşadığınız
coğrafyanın hikâyelerini kullanın. Yılsonu toplantısında
Steve Jobs’un yerine iş arkadaşınız Mehmet Bey’in
hikâyesini anlatmanız daha etkili olacaktır.
4. Hikâyenizin girişi etkileyici olmalı. İlk cümlelerinizle
karşınızdaki dinleyicilerin ilgisini çekmelisiniz. Bir soruyla
veya vaat veren bir cümleyle başlayabilirsiniz.
5. İyi hikâyeler anlatanları gözlemleyin. Onların
hikâyelerine nasıl başladıklarını, dinleyiciyle nasıl bağ
kurduklarını, beden dillerini ve ses tonlarını nasıl
kullandıklarını izleyin. TEDx konuşmaları, ülkemizde
yapılan zirveler ve liderlerin belgeselleri size bu
konuda ilham verebilir.
6. Etkili hikâye anlatmak için çok fazla hikâyeye sahip
olmanız gerekir. Çok okumalı, çok izlemeli, çok not
almalısınız. Kendinize “Hikâye Arşivi” dosyası
hazırlayabilir, beğendiğiniz, “bir gün kullanırım” dediğiniz
tüm hikâyeleri burada toplayabilirsiniz.

7. İyi hikâye anlatan herkes bilir ki en önemli nokta, 
dinleyicilerinizin kim olduğudur. Kime ve ne için 
anlatıyorsunuz? Aynı hikâyeyi, üst yönetime başka türlü, 
ekibinize başka türlü anlatabilirsiniz. Dinleyicilerinizi ne 
kadar yakından tanırsanız, hikâyenizle vermek istediğiniz 
mesajı o kadar güçlü verirsiniz.
8. Dinleyicilerin duygularına dokunan bütün hikâyeler dil 
oyunlarından yararlanır. Hikâyenizde mümkün olduğunca 
retorik tekniklerini kullanın. Tolkien “Metaforların, 
sıfatların ve benzetmelerin gücü masalların içindeki 
büyüler kadar etkilidir” der.

9. İyi bir hikâyeye sahip olmanız onu iyi anlatacağınız 
anlamına gelmez. Nasıl bir atmosferi yaratacağınız, 
çatışmayı nasıl kuracağınız ve finalin nasıl olacağı 
hepsinden önemlidir. Hikâyeniz üzerine çalışabilir ya da 
bu konuda uzman birisinden destek alabilirsiniz.
10. Her insan özeldir. Her insanın hikâyesi dünyanın en 
muhteşem hikâyesidir. Bu yüzden en etkili hikâye, sizin 
başarı ve başarısızlıkla, hayaller ve hayal kırıklıklarıyla, 
yenilgi ve zaferle örülmüş hikâyenizdir.
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Ryan Mathews ve Watts Wacker** iş hayatında ister 
bireysel ister kurum olarak hikâye anlatmanın gücüne 
odaklanıyor. Ve kurumunuz için unutulmaz bir hikâye 
yaratmanın, tüketiciye yönelik mesaj bombardımanı 
arasında hikâyenizin öne çıkmasını sağlayacak önerilerde 
bulunuyor. İşte onlardan bazıları…

• Hikâyenizi olabildiğince insani kılın. Hikâye 
çalışanların hikâyesi olsun. Ve onların yüzleri şirketin yüzü 
olsun.
• Hikâyenizi olduğu gibi anlatın; olmasını istediğiniz 
gibi değil.
• Her fırsatta hikâyenizi sizin yerinize müşterilerinizin 
anlatmasına olanak tanıyın.
• Vizyonunuzu, misyonunuzu, kurumsal değerlerinizi 
doğrudan anlatmak yerine hikâyenizle ilişkilendirin.
• Hikâyenizi çok fazla süslemeyin. Dikkatli olmazsanız 
sözcükleriniz her zaman sizin aleyhinize dönebilir.
• Bütün iyi hikâyeciler gibi, sürekli dinleyicinizin 
farkında olun. Onların kimler olduğunu, kendilerine nasıl 
seslenilmesini istediklerini hiç unutmayın.
• Son olarak, eğer kendi hikâyenizi 
anlatamayacağınızı düşünüyorsanız, bunun için başka 
birini görevlendirin. Ancak çalıştığınız her kim olursa 
olsun, işi sadece ücreti için yapmayacak, hikâyenize 
inanacak ve işine tutkuyla sarılacağından emin olun.

Etkili Bir Hikâye Anlatmanın 10 Kuralı
 
Story  kitabının yazarı, Disney, Pixar ve Paramount gibi 
film ve televizyon yapım şirketlerinin yanı sıra Microsoft 
da dâhil olmak üzere büyük şirketler için hikâye ve proje 
danışmanlığı hizmeti veren Robert Mckee, insanları ikna 
etmenin en önemli yolunun bir fikri bir duygu ile 
birleştirmek olduğunu söylüyor. Bunu yapmanın en iyi 
yolu ise etkili bir hikâye anlatmaktır, diyor. Peki, iş 
hayatında etkili bir hikâyeyi nasıl anlatırız? Sizler için 10 
maddede bunu derledim. İşinize yarayacağını 
düşünüyorum. 

1. Kendiniz olun. Kusursuzlaşmaya, mükemmel olmaya, 
en iyisini yapmaya çalışmayın. Samimiyet sadece hikâye 
anlatmanın değil, bütün konuşma ve sunumların 
bileşenidir. Düşünün lütfen Sakıp Sabancı’yı, şivesini 
değiştirmiş olsaydı bu kadar sever miydik?
2. İnanmadığınız hiçbir hikâyeyi anlatmayın. Sözcüklerin 
görünmez güçleri vardır. İnsanlar inanmadığınızı 
hissederler.
3. Özgün ve yerel olun. Kendi deneyimlerinizi, iş 
arkadaşlarınızın başından geçenleri, yaşadığınız 
coğrafyanın hikâyelerini kullanın. Yılsonu toplantısında 
Steve Jobs’un yerine iş arkadaşınız Mehmet Bey’in 
hikâyesini anlatmanız daha etkili olacaktır.
4. Hikâyenizin girişi etkileyici olmalı. İlk cümlelerinizle 
karşınızdaki dinleyicilerin ilgisini çekmelisiniz. Bir soruyla 
veya vaat veren bir cümleyle başlayabilirsiniz.
5. İyi hikâyeler anlatanları gözlemleyin. Onların 
hikâyelerine nasıl başladıklarını, dinleyiciyle nasıl bağ 
kurduklarını, beden dillerini ve ses tonlarını nasıl 
kullandıklarını izleyin. TEDx konuşmaları, ülkemizde 
yapılan zirveler ve liderlerin belgeselleri size bu 
konuda ilham verebilir.
6. Etkili hikâye anlatmak için çok fazla hikâyeye sahip 
olmanız gerekir. Çok okumalı, çok izlemeli, çok not 
almalısınız. Kendinize “Hikâye Arşivi” dosyası 
hazırlayabilir, beğendiğiniz, “bir gün kullanırım” dediğiniz 
tüm hikâyeleri burada toplayabilirsiniz.

7. İyi hikâye anlatan herkes bilir ki en önemli nokta, 
dinleyicilerinizin kim olduğudur. Kime ve ne için 
anlatıyorsunuz? Aynı hikâyeyi, üst yönetime başka türlü, 
ekibinize başka türlü anlatabilirsiniz. Dinleyicilerinizi ne 
kadar yakından tanırsanız, hikâyenizle vermek istediğiniz 
mesajı o kadar güçlü verirsiniz.
8. Dinleyicilerin duygularına dokunan bütün hikâyeler dil 
oyunlarından yararlanır. Hikâyenizde mümkün olduğunca 
retorik tekniklerini kullanın. Tolkien “Metaforların, 
sıfatların ve benzetmelerin gücü masalların içindeki 
büyüler kadar etkilidir” der.

9. İyi bir hikâyeye sahip olmanız onu iyi anlatacağınız 
anlamına gelmez. Nasıl bir atmosferi yaratacağınız, 
çatışmayı nasıl kuracağınız ve finalin nasıl olacağı 
hepsinden önemlidir. Hikâyeniz üzerine çalışabilir ya da 
bu konuda uzman birisinden destek alabilirsiniz.
10. Her insan özeldir. Her insanın hikâyesi dünyanın en 
muhteşem hikâyesidir. Bu yüzden en etkili hikâye, sizin 
başarı ve başarısızlıkla, hayaller ve hayal kırıklıklarıyla, 
yenilgi ve zaferle örülmüş hikâyenizdir.

İyi hikâye anlatan herkes bilir ki
en önemli nokta, dinleyicilerinizin

kim olduğudur.
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

(3DD) Modeli

Tasarımda Üç Boyut (3DD) organizasyonlar içindeki insan odaklı problem 

çözme yaklaşımlarının benimsenmesine yönelik strateji oluşturulmasını 

sağlayan bir modeldir.

Andrea Picchi
Lead Experience Designer

Tasarımda Üç Boyut

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

İnsan odaklı
yaklaşım ihtiyacı

ALMANAK 2017

ALMANAK 2017
34



Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Maalesef birçok cömert finansal yatırım ve yakalanan 
pozitif ivmeye rağmen, hemen her şirket bu tasarımsal 
yaklaşımı ve onun beraberinde gelen insan odaklı 
problem çözme yöntemlerini gündelik işler çerçevesinde 
benimsemekte sorun yaşıyor, özellikle de resmi olmayan 
tasarım ekipleri söz konusuysa.

Peki bu insan odaklı problem çözme yaklaşımı niçin 
birkaç şirket dışında diğer oluşumların DNA’sında hak 
ettiği organik yeri bulamıyor?

Bana sorarsanız iş dünyasında “tasarım” ve “tasarlama” 
kavramları “insan odaklı olmak” kavramının anlamı ve 
gereksinimleri konusunda bir bilgi eksikliği var. 

Tasarlama eylemi üç farklı boyuta bağlı bir 
fonksiyondur: düşünme, eyleme geçme ve ortam. 
Birinci görselde bunların arasındaki ilişkiyi görmek ve 
insan odaklı (ya da tasarım odaklı) kültürün yaklaşım ve 
ortam faktörlerinin bir fonksiyonu olarak kabul edildiğini 
görmek mümkün. C=f(M/E)

Durum analizi

Benim dünyamda, tasarım insan odaklı bir yaklaşım 
gerektirir – yaklaşım pozisyonlar ve unvanlardan 
bağımsız olarak her organizasyondaki bireyler tarafından 
benimsenebilir. Buna bağlı olarak, insan odaklı bir 
yaklaşımı olan herkes birer tasarımcıdır. Tasarlamak fiili 
sadece tasarlama eylemiyle bağdaştırıldığına göre, 
tasarlamaktan kastımız ne?

Tasarlamak bir problemi çözerek değer yaratmaktır. 
Bununla beraber, insan odaklı bir yaklaşıma sahip herkes 

Tasarım, tasarlama ve
insan odaklı olmak

Tasarım modelinin 
üç boyutu

birer tasarımcıdır çünkü bu onları birer problem çözücü 
de yapar. 

Bu kavramın diğer tanımlarına baktığımızda, insan odaklı 
olmanın (ya da tasarım odaklı) insan odaklı bir yaklaşımla 
problemleri çözerek insanlar için değer yaratmak 
olduğunu çıkarabiliriz. 

Bu noktada yapmamız gereken insan odaklı (ya da 
tasarım odaklı) bir organizasyonun ana gereksinimlerini 
belirlemek olacaktır. Rolleri veya unvanları ne olursa 
olsun, daima “insan odaklı problem çözücüleri” işe 
alma, eğitim verme gibi. 

Söz konusu problemi iyice tanımladığımızda karşımıza 
bazı ilginç sorular çıkıyor. “İnsan odaklı bir problem 
çözücü” olmak için gerekli beceriler nelerdir? Bu gerekli 
becerileri organizasyon bünyesinde nasıl ölçekleriz? Bu 
yazıda anlatılan model insan odaklı bir organizasyon 
oluşturmaya giden yolda ortaya çıkan problemleri 
netleştirmeye dair yeni bir yaklaşım oluşturmayı ve bu 
soruları cevaplandırmayı hedefliyor.

Buradaki düşünce ve eyleme geçme aktiviteleri 
organizasyonun kültürünü şekillendiren çift yönlü bir ilişki 
meydana getiriyor. 

Düşünme aşaması problemi incelerken “derin, 
bütünlüklü ve insancıl bir anlayış” oluşturma 
becerisinden geçiyor. Bu beceri empati kurma, 
kullanıcılardan ders alma ve problemleri insanların 
ihtiyaçları çerçevesinde tanımlama gibi yeteneklere 
bağlı. 

Eyleme geçme kısmı ise hipotez olarak “yeni olasılıklar 
ortaya çıkaran anlamlı bağlar kurulması” yönündeki 
beceri olarak tanımlanıyor. Bu beceri fikir oluşturma, 
çözüm yaratma ve seçeneklendirmenin yanı sıra, tasarım 
konusundaki fikir alışverişini başlatmak için gerçek bir 
prototip hazırlama gibi yeteneklere bağlı oluyor. 

Ortam konusuna geldiğimizdeyse, fiziksel bağlamda bir 
tanımla karşılaşıyoruz, iş gücünün aktif olduğu ortam 
burası. Günün sonunda fiziksel ortamımız bu düşünme 
ve eyleme geçme aktivitelerini mümkün kılan ve 
destekleyen asıl etmen.

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Tasarlama eylemi üç farklı boyuta bağlı bir 
fonksiyondur: düşünme, eyleme geçme ve ortam.
Birinci görselde bunların arasındaki ilişkiyi görmek ve 
insan odaklı (ya da tasarım odaklı) kültürün yaklaşım ve 
ortam faktörlerinin bir fonksiyonu olarak kabul edildiğini 
görmek mümkün. C=f(M/E)

İnsan odaklı bir organizasyonda her bireyin liderlik etme 
ve katkıda bulunmak için “derin, bütünlüklü ve insancıl 
bir anlayış” oluşturma becerisine sahip olması gerekir.

İnsan odaklı becerilerin
ölçeklenmesi

Buradaki düşünce ve eyleme geçme aktiviteleri 
organizasyonun kültürünü şekillendiren çift yönlü bir ilişki 
meydana getiriyor. 

Düşünme aşaması problemi incelerken “derin, 
bütünlüklü ve insancıl bir anlayış” oluşturma 
becerisinden geçiyor. Bu beceri empati kurma, 
kullanıcılardan ders alma ve problemleri insanların 
ihtiyaçları çerçevesinde tanımlama gibi yeteneklere 
bağlı. 

Eyleme geçme kısmı ise hipotez olarak “yeni olasılıklar 
ortaya çıkaran anlamlı bağlar kurulması” yönündeki 
beceri olarak tanımlanıyor. Bu beceri fikir oluşturma, 
çözüm yaratma ve seçeneklendirmenin yanı sıra, tasarım 
konusundaki fikir alışverişini başlatmak için gerçek bir 
prototip hazırlama gibi yeteneklere bağlı oluyor. 

Ortam konusuna geldiğimizdeyse, fiziksel bağlamda bir 
tanımla karşılaşıyoruz, iş gücünün aktif olduğu ortam 
burası. Günün sonunda fiziksel ortamımız bu düşünme 
ve eyleme geçme aktivitelerini mümkün kılan ve 
destekleyen asıl etmen.

Bu elzem gereksinim düşünme yetisininin 
ölçeklendirilmesini ve organizasyon bünyesinde benzer 
ve eşit bir şekilde dağılmasını öngörür, çünkü her büyük 
problemin bir bir netleştirilmesi ve bu bakış açısıyla 
çözülmesi gerekmektedir. Bu süreçte yer alan ama bu 
becerilere sahip olmayan bir kişi bile elde edilecek 
sonucun kalitesini tehlikeye atabilir.

Düşünme aşaması organizasyon bünyesindeki tüm 
problem çözücüler için ortak nokta teşkil etse de, 
eyleme geçme kısmı beceri ve aktivite noktasında 
özelleşecektir. Bir şirket bünyesindeki herkes “yeni 
olasılıkların ortaya çıkması için doğru bağlantıları 
kurmayı” becerebilmelidir ama bunu kendi bağlamsal 
yaklaşımları çerçevesinde yapmalıdır. İkinci görselde bu 
becerilerin organizasyon içinde nasıl ölçeklendirildiğini 
görebiliriz.

Diğer bir deyişle, belli miktarda çözüm ortaya çıktıktan 
sonra, her grup (ekip veya departman) söz konusu 
hipotezin gerçek anlamda temsil edilebilmesi için, 
tasarımsal konuşacak olursak, bir prototip yaratmalıdır.

Bu endüstriyel tasarım üzerine çalışan bir ekip için CNC 
makinesi kullanarak bir akıllı telefon prototipi yaratmak 
olabilir. Pazarlama ekibi içinse orijinal bir kampanya 
mesajını test etmek amacıyla kağıt kaleme sarılıp 
storyboard yapmak da olabilir. İnsan kaynakları için bu 
prototip işe yeni başlayan birisi için bir karşılama planı, 
takım tanıştırma stratejisi, oryantasyon mikrositesi 
yapmak da olabilir. 

Sonuca baktığınızda, insan odaklı bir organizasyonda 
prototipler soru sormanın ve kullanıcılara dair 
varsayımları doğrulamanın bir yoludur, bu kişiler kim 
olursa olsun.

Bu iki beceriyi ölçekleyecek olup onları ilgili her tür 
problem çözme aktivitesine dahil edecek olursak, ortaya 
insan odaklı bir organizasyon çıkacaktır.

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Image 1

İnsanların bulundukları ortamla olan ilişkileri son derece 
derindir. Operasyonel açıdan baktığınız zaman, “doğru” 
ortam en az sorunun yaşandığı, kişileri destekleyen, 
katalizör görevi gören, belli davranışları 
sürdürülebilir kılan bir ortam olarak tanımlanabilir. 

Sözünü ettiğimiz düşünme ve eyleme geçme aşamaları, 
doğru ortam yaratılmazsa gerçekleşmeyecektir. Başta 
gösterilen ekstrem çabalar sonucu gerçekleşseler bile, 
kalıcı olmayacaklardır. Üçüncü görselde de göreceğiniz 
gibi, her ekibin alanında üç farklı bölüm vardır:

Image 2
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

İnsan odaklı bir organizasyonda her bireyin liderlik etme 
ve katkıda bulunmak için “derin, bütünlüklü ve insancıl 
bir anlayış” oluşturma becerisine sahip olması gerekir. 

Doğru ortamı
yaratmak

Bu elzem gereksinim düşünme yetisininin 
ölçeklendirilmesini ve organizasyon bünyesinde benzer 
ve eşit bir şekilde dağılmasını öngörür, çünkü her büyük 
problemin bir bir netleştirilmesi ve bu bakış açısıyla 
çözülmesi gerekmektedir. Bu süreçte yer alan ama bu 
becerilere sahip olmayan bir kişi bile elde edilecek 
sonucun kalitesini tehlikeye atabilir.

Düşünme aşaması organizasyon bünyesindeki tüm 
problem çözücüler için ortak nokta teşkil etse de, 
eyleme geçme kısmı beceri ve aktivite noktasında 
özelleşecektir. Bir şirket bünyesindeki herkes “yeni 
olasılıkların ortaya çıkması için doğru bağlantıları 
kurmayı” becerebilmelidir ama bunu kendi bağlamsal 
yaklaşımları çerçevesinde yapmalıdır. İkinci görselde bu 
becerilerin organizasyon içinde nasıl ölçeklendirildiğini 
görebiliriz.

Diğer bir deyişle, belli miktarda çözüm ortaya çıktıktan 
sonra, her grup (ekip veya departman) söz konusu 
hipotezin gerçek anlamda temsil edilebilmesi için, 
tasarımsal konuşacak olursak, bir prototip yaratmalıdır.

Bu endüstriyel tasarım üzerine çalışan bir ekip için CNC 
makinesi kullanarak bir akıllı telefon prototipi yaratmak 
olabilir. Pazarlama ekibi içinse orijinal bir kampanya 
mesajını test etmek amacıyla kağıt kaleme sarılıp 
storyboard yapmak da olabilir. İnsan kaynakları için bu 
prototip işe yeni başlayan birisi için bir karşılama planı, 
takım tanıştırma stratejisi, oryantasyon mikrositesi 
yapmak da olabilir. 

Sonuca baktığınızda, insan odaklı bir organizasyonda 
prototipler soru sormanın ve kullanıcılara dair 
varsayımları doğrulamanın bir yoludur, bu kişiler kim 
olursa olsun.

Bu iki beceriyi ölçekleyecek olup onları ilgili her tür 
problem çözme aktivitesine dahil edecek olursak, ortaya 
insan odaklı bir organizasyon çıkacaktır.

“Düşünme” alanı 
“Eyleme geçme” alanı 

“Dinlenme” alanı

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

İnsanların bulundukları ortamla olan ilişkileri son derece 
derindir. Operasyonel açıdan baktığınız zaman, “doğru” 
ortam en az sorunun yaşandığı, kişileri destekleyen, 
katalizör görevi gören, belli davranışları 
sürdürülebilir kılan bir ortam olarak tanımlanabilir. 

Sözünü ettiğimiz düşünme ve eyleme geçme aşamaları, 
doğru ortam yaratılmazsa gerçekleşmeyecektir. Başta 
gösterilen ekstrem çabalar sonucu gerçekleşseler bile, 
kalıcı olmayacaklardır. Üçüncü görselde de göreceğiniz 
gibi, her ekibin alanında üç farklı bölüm vardır:
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Burada düşünme alanının asıl amacı kolektif ve bütünlüklü 
odaklanmanın sağlanmasıdır. Bu alanda ekip kolektif 
zekasını kullanarak “derin, bütünlüklü ve insancıl bir 
yaklaşım” oluşturur, henüz karşılanmamış, netleşmemiş, 
belirsiz ihtiyaçları anlamaya, şekillendirmeye çalışır. 
Böylelikle problemin nerede olduğu anlaşılır ve 
problemin yaşandığı alanın tanımlanıp görselleştirilmesi 
de mümkün olur. 

Düşünme alanı genelde duvarlarında problem çözme 
sürecini tetikleyecek insan, iş ve teknik odaklı analizlerin 
bulunduğu içeriklere yer verir. Bu sınırlamalarla problem 
alanını netleştirilmesi ve fikir üretiminin tetiklenmesi 
amaçlanır.

Eyleme geçme alanını asıl amacı bireysel ve detaylı 
odaklanmayı mümkün kılmaktır. Bu alanda ekip bağımsız 
katkı süreçlerini maksimum verime çıkarır.

Eyleme geçme alanı bireylerin kendilerine ait masalarının 
olduğu, bölünmeden çalışarak söz konusu hipotezin 
detaylarına yakından ve derinlemesine bakabildiği bir 
yerdir. 

Dinlenme alanının asıl amacı ekibin iş ortamından 
tamamen çıkmadan zihnen ve fiziksel olarak bu diğer 
alanlar ve düşünce ortamlarından bağımsız olabileceği, 
tarafsız bir bölge yaratmaktır. 

Bu yazıda kurumlar içindeki insan odaklı problem çözme 
yaklaşımlarına yönelik stratejiler oluşturulması üstüne bir 
yapı sunmaya çalıştık. 

Buna ek olarak organizasyon içindeki problem çözme 
süreçlerinde yer alan her bireyin, ister istemez bir 
tasarımcı gibi görülebileceğini ve bu işin gerektirdiği 
yetilere sahip olması gerektiği fikrini de ortaya koyduk. Bu 
tasarım ve geliştirme süreçlerinde yer alan ama bu 
becerilere sahip olmayan bir kişi bile elde edilecek 
sonucun kalitesini tehlikeye atabilir.

Dikkate alınması 
gereken noktalar

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Değişim potansiyeli yaratan bir teknolojik gelişme 
olduğunda o sene bir devrim olacağını iddia eden 
makaleler ve haberler çıkmaya başlar. Bu haber ve 
makalelerin sayısı CES, Mobile World Congress gibi 
etkinliklerdeki stand sayısıyla doğru orantılıdır. Bazen 
heyecanlı yazarların sanki yarın devrim olacakmış 
gibi duyurduğu bu iddialar, işin içine pazar 
dinamikleri, kullanım alışkanlıkları ve en önemlisi 
gerçek kullanıcıların o günkü ihtiyaçları girince 
daha gerçekçi bir hal alır, ve söner.

Kullanıcı Deneyimi

2018 yılında hayatımızda daha fazla yer alacağını düşündüğüm teknolojileri, tasarım 

yaklaşımlarını ve Türkiye şartlarında çalışma ortamımızı nasıl daha 

zenginleştirebileceğimiz konusunda önerilerimi derledim, faydalı olacağını umuyorum. 

Yeni yılın gurur duyacağımız ürünler ve unutulmaz paylaşımlarla dolu, sağlık, barış ve 

huzur getiren bir yıl olmasını dilerim.

2018 ve Türkiye’de 

Geçtiğimiz senelerde bu döngüyü üç boyutlu 
televizyonlar, giyilebilir teknolojiler, üç boyutlu 
yazıcılar, nesnelerin Internet'i, akıllı evler, Blockchain 
gibi konularda yaşadık. Uzun vadede çok yüksek 
potansiyeli olan bu teknolojilerden bazıları hayatımıza 
ufak ufak girmeye başladı, bazıları da ancak 
özelleşmiş sektörlerde kendilerine dikey ve dar alanlar 
bulabildi. Sanal gerçekliği, yapay zekayı ve 
konuşabilen sistemleri ayrı ayrı ele alsak, her birini bu 
abartılı devrimci teknolojilere birer örnek olarak 

Yeni Bir Tasarım
Disiplini Gelişiyor

sınıflandırabilirdik. Gelin görün ki bu üç teknoloji de 
benzer zamanlarda teknik olgunluğa erişti, uygun 
şartları olan bir pazar ortamı buldu ve geniş kullanıcı 
kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler 
yarattı. Böylece hayatımıza ekranı olmayan, konuşarak 
etkileşime girdiğimiz ve bizi ses ya da görsellerle 
çevreleyen yeni dijital deneyimler girmiş oldu.

Yapay zekalı konuşabilen sistemlerden Alexa ve 
Google Assistant yakın gelecekte bilgisayarlarla 
gündelik etkileşimimizin nasıl olacağının habercileri 
oldular. Facebook bir yandan Oculus platformunu 
geliştiriyor bir yandan da Facebook Spaces gibi son 
kullanıcıya yönelik sanal gerçeklik uygulamalarına 
yatırım yapıyor. Apple'ın ARKit uygulamaları, 
Google'ın Daydream platformu ve Microsoft'un 
Windows Mixed Reality gibi konsolide çözümler 

sunması sanal ve arttırılmış gerçeklik alanında 
gelişimin devam edeceğinin göstergeleri. Nisan 
ayında Facebook Messenger botlarının sayısı 
100,000'i geçti, Eylül ayında Alexa'nın sesle 
kullanılabilen servis sayısı 20,000'i geçti, iki ayda App 
Store'dan indirilen 3 milyondan fazla ARKit 
uygulaması var.  

Bu yeni teknolojiler bambaşka bir tasarım uzamı 
yaratmış durumda. Bu uzamdaki deneyimler bir 
ekran boyutunda olmayan, görselliği ya çok az ya da 
çok detaylı ve fantastik boyutlarda olan, ses veya tüm 
vücut hareketleriyle kontrol edilen, etkileşimin sanal 
ya da gerçek bir mekan içinde gerçekleştiği 
deneyimler. Bu tür deneyimler için yeni bir tasarım 
disiplini gelişiyor: "Immersive Design" alanında 
çalışacak tasarımcılar, kullanıcıları tam anlamıyla 

çevreleyen sesler veya görsel mekanlar tasarlayacak 
ve bu mekanlar içinde dijital deneyimler yaratacaklar. 
Bu yeni disiplinde çalışacak tasarımcılardan obje ve 
mekan tasarımına hakim olmaları, üç boyutlu 
tasarım bilgisine ve mimari bakış açısına sahip 
olmaları beklenecek. Tüm vücut hareketleriyle 
kullanılan uygulamalarda iyi bir deneyim 
yaratabilmenin gereklilikleri arasında fizyoloji ve 
ergonomi bilgisine hakimiyet de gelecek. Kullanıcılar 
tarafından yadırganmayan, akıcı ve doğal sesli 
etkileşimler tasarlayabilmek için dil ve psikoloji gibi 
dallarda da bilgili olmaları gerekecek.

Bu bağlamda bugüne kadar dijital deneyim tasarımına 
çok dahil olamayan mimari sanatlardan gelen kişilerin 
dijital deneyim tasarımı alanında avantajlı bir hale 
geleceklerini, endüstri tasarımından gelen adaylarla 
yarışacaklarını öngörebiliriz. 

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Aras Bilgen
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Değişim potansiyeli yaratan bir teknolojik gelişme 
olduğunda o sene bir devrim olacağını iddia eden 
makaleler ve haberler çıkmaya başlar. Bu haber ve 
makalelerin sayısı CES, Mobile World Congress gibi 
etkinliklerdeki stand sayısıyla doğru orantılıdır. Bazen 
heyecanlı yazarların sanki yarın devrim olacakmış 
gibi duyurduğu bu iddialar, işin içine pazar 
dinamikleri, kullanım alışkanlıkları ve en önemlisi 
gerçek kullanıcıların o günkü ihtiyaçları girince 
daha gerçekçi bir hal alır, ve söner.

Geçtiğimiz senelerde bu döngüyü üç boyutlu 
televizyonlar, giyilebilir teknolojiler, üç boyutlu 
yazıcılar, nesnelerin Internet'i, akıllı evler, Blockchain 
gibi konularda yaşadık. Uzun vadede çok yüksek 
potansiyeli olan bu teknolojilerden bazıları hayatımıza 
ufak ufak girmeye başladı, bazıları da ancak 
özelleşmiş sektörlerde kendilerine dikey ve dar alanlar 
bulabildi. Sanal gerçekliği, yapay zekayı ve 
konuşabilen sistemleri ayrı ayrı ele alsak, her birini bu 
abartılı devrimci teknolojilere birer örnek olarak 

Yapay zekalı konuşabilen sistemlerden Alexa 
ve Google Assistant yakın 

gelecekte bilgisayarlarla gündelik
etkileşimimizin nasıl olacağının

habercileri oldular.

sınıflandırabilirdik. Gelin görün ki bu üç teknoloji de 
benzer zamanlarda teknik olgunluğa erişti, uygun 
şartları olan bir pazar ortamı buldu ve geniş kullanıcı 
kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler 
yarattı. Böylece hayatımıza ekranı olmayan, konuşarak 
etkileşime girdiğimiz ve bizi ses ya da görsellerle 
çevreleyen yeni dijital deneyimler girmiş oldu.

Yapay zekalı konuşabilen sistemlerden Alexa ve 
Google Assistant yakın gelecekte bilgisayarlarla 
gündelik etkileşimimizin nasıl olacağının habercileri 
oldular. Facebook bir yandan Oculus platformunu 
geliştiriyor bir yandan da Facebook Spaces gibi son 
kullanıcıya yönelik sanal gerçeklik uygulamalarına 
yatırım yapıyor. Apple'ın ARKit uygulamaları, 
Google'ın Daydream platformu ve Microsoft'un 
Windows Mixed Reality gibi konsolide çözümler 

sunması sanal ve arttırılmış gerçeklik alanında 
gelişimin devam edeceğinin göstergeleri. Nisan 
ayında Facebook Messenger botlarının sayısı 
100,000'i geçti, Eylül ayında Alexa'nın sesle 
kullanılabilen servis sayısı 20,000'i geçti, iki ayda App 
Store'dan indirilen 3 milyondan fazla ARKit 
uygulaması var.  

Bu yeni teknolojiler bambaşka bir tasarım uzamı 
yaratmış durumda. Bu uzamdaki deneyimler bir 
ekran boyutunda olmayan, görselliği ya çok az ya da 
çok detaylı ve fantastik boyutlarda olan, ses veya tüm 
vücut hareketleriyle kontrol edilen, etkileşimin sanal 
ya da gerçek bir mekan içinde gerçekleştiği 
deneyimler. Bu tür deneyimler için yeni bir tasarım 
disiplini gelişiyor: "Immersive Design" alanında 
çalışacak tasarımcılar, kullanıcıları tam anlamıyla 

çevreleyen sesler veya görsel mekanlar tasarlayacak 
ve bu mekanlar içinde dijital deneyimler yaratacaklar. 
Bu yeni disiplinde çalışacak tasarımcılardan obje ve 
mekan tasarımına hakim olmaları, üç boyutlu 
tasarım bilgisine ve mimari bakış açısına sahip 
olmaları beklenecek. Tüm vücut hareketleriyle 
kullanılan uygulamalarda iyi bir deneyim 
yaratabilmenin gereklilikleri arasında fizyoloji ve 
ergonomi bilgisine hakimiyet de gelecek. Kullanıcılar 
tarafından yadırganmayan, akıcı ve doğal sesli 
etkileşimler tasarlayabilmek için dil ve psikoloji gibi 
dallarda da bilgili olmaları gerekecek.

Bu bağlamda bugüne kadar dijital deneyim tasarımına 
çok dahil olamayan mimari sanatlardan gelen kişilerin 
dijital deneyim tasarımı alanında avantajlı bir hale 
geleceklerini, endüstri tasarımından gelen adaylarla 
yarışacaklarını öngörebiliriz. 

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Değişim potansiyeli yaratan bir teknolojik gelişme 
olduğunda o sene bir devrim olacağını iddia eden 
makaleler ve haberler çıkmaya başlar. Bu haber ve 
makalelerin sayısı CES, Mobile World Congress gibi 
etkinliklerdeki stand sayısıyla doğru orantılıdır. Bazen 
heyecanlı yazarların sanki yarın devrim olacakmış 
gibi duyurduğu bu iddialar, işin içine pazar 
dinamikleri, kullanım alışkanlıkları ve en önemlisi 
gerçek kullanıcıların o günkü ihtiyaçları girince 
daha gerçekçi bir hal alır, ve söner.

Geçtiğimiz senelerde bu döngüyü üç boyutlu 
televizyonlar, giyilebilir teknolojiler, üç boyutlu 
yazıcılar, nesnelerin Internet'i, akıllı evler, Blockchain 
gibi konularda yaşadık. Uzun vadede çok yüksek 
potansiyeli olan bu teknolojilerden bazıları hayatımıza 
ufak ufak girmeye başladı, bazıları da ancak 
özelleşmiş sektörlerde kendilerine dikey ve dar alanlar 
bulabildi. Sanal gerçekliği, yapay zekayı ve 
konuşabilen sistemleri ayrı ayrı ele alsak, her birini bu 
abartılı devrimci teknolojilere birer örnek olarak 

Geçtiğimiz yıldan beri birçok değerli meslektaşımız 
kariyerlerini yurtdışında sürdürme kararı aldılar. Ekonomi, 
adalet, eğitim gibi konuları düşünmek yerine işlerine 
odaklanmak, ailelerine daha iyi bir gelecek sağlamak 
isteyen arkadaşlarımız sevdiklerinden ve yetiştikleri 
kültürden kopma pahasına ülkeden ayrıldılar.
Umarım bir gün birikimleriyle geri dönerler. 
Kaybımız önemli, dolayısıyla Türkiye'de kalmayı seçenler 
olarak bizi tatmin edecek bir çalışma ortamı istiyorsak 
üzerimize düşen sorumluluk artıyor. Birbirimize destek 
olmalı, katılımcı bir ortam yaratarak bilgi ve kültür 
kaybımızı telafi etmeli ve her zaman öğrenmeye açık ve 
paylaşımcı olmalıyız.

Bu anlamda Userspots'un düzenlediği UX Alive ve 
UXservices'in düzenlediği UX Istanbul gibi hem tecrübeli 
uluslararası konuşmacıların hem de Türkiye'den çok 
değerli katılımcıların deneyimlerini paylaştıkları iki 
kullanıcı deneyimi konferansımız olduğu için çok şanslıyız. 
Tasarımla iç içe çalışan başka disiplinlerin düzenledikleri 
etkinliklerin değerinin de altını çizmek isterim. Özverili bir 
topluluğun çabasıyla oluşan ProductTank Istanbul, kar 
amacı gütmeyen açık inovasyon girişimi Hacknbreak, 
çevikliği bir yazılım proje yönetiminin ötesinde temel bir 
felsefe olarak aktaran Agile Turkey ve burada 
sayamadığım birçok üniversite ve topluluk oluşumunu da 
desteklemeli, yaptıkları çalışmalardan faydalanmalı ve 
ilham almalıyız.

Yurtdışına giden arkadaşlarımız da bu pozitif 
dönüşüme katkıda bulunabilirler. Gittikleri yerlerde 
birikimlerini en iyi kullanabilecekleri şekilde örgütlenebilir, 

sınıflandırabilirdik. Gelin görün ki bu üç teknoloji de 
benzer zamanlarda teknik olgunluğa erişti, uygun 
şartları olan bir pazar ortamı buldu ve geniş kullanıcı 
kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler 
yarattı. Böylece hayatımıza ekranı olmayan, konuşarak 
etkileşime girdiğimiz ve bizi ses ya da görsellerle 
çevreleyen yeni dijital deneyimler girmiş oldu.

Yapay zekalı konuşabilen sistemlerden Alexa ve 
Google Assistant yakın gelecekte bilgisayarlarla 
gündelik etkileşimimizin nasıl olacağının habercileri 
oldular. Facebook bir yandan Oculus platformunu 
geliştiriyor bir yandan da Facebook Spaces gibi son 
kullanıcıya yönelik sanal gerçeklik uygulamalarına 
yatırım yapıyor. Apple'ın ARKit uygulamaları, 
Google'ın Daydream platformu ve Microsoft'un 
Windows Mixed Reality gibi konsolide çözümler 

sunması sanal ve arttırılmış gerçeklik alanında 
gelişimin devam edeceğinin göstergeleri. Nisan 
ayında Facebook Messenger botlarının sayısı 
100,000'i geçti, Eylül ayında Alexa'nın sesle 
kullanılabilen servis sayısı 20,000'i geçti, iki ayda App 
Store'dan indirilen 3 milyondan fazla ARKit 
uygulaması var.  

Bu yeni teknolojiler bambaşka bir tasarım uzamı 
yaratmış durumda. Bu uzamdaki deneyimler bir 
ekran boyutunda olmayan, görselliği ya çok az ya da 
çok detaylı ve fantastik boyutlarda olan, ses veya tüm 
vücut hareketleriyle kontrol edilen, etkileşimin sanal 
ya da gerçek bir mekan içinde gerçekleştiği 
deneyimler. Bu tür deneyimler için yeni bir tasarım 
disiplini gelişiyor: "Immersive Design" alanında 
çalışacak tasarımcılar, kullanıcıları tam anlamıyla 

çevreleyen sesler veya görsel mekanlar tasarlayacak 
ve bu mekanlar içinde dijital deneyimler yaratacaklar. 
Bu yeni disiplinde çalışacak tasarımcılardan obje ve 
mekan tasarımına hakim olmaları, üç boyutlu 
tasarım bilgisine ve mimari bakış açısına sahip 
olmaları beklenecek. Tüm vücut hareketleriyle 
kullanılan uygulamalarda iyi bir deneyim 
yaratabilmenin gereklilikleri arasında fizyoloji ve 
ergonomi bilgisine hakimiyet de gelecek. Kullanıcılar 
tarafından yadırganmayan, akıcı ve doğal sesli 
etkileşimler tasarlayabilmek için dil ve psikoloji gibi 
dallarda da bilgili olmaları gerekecek.

Bu bağlamda bugüne kadar dijital deneyim tasarımına 
çok dahil olamayan mimari sanatlardan gelen kişilerin 
dijital deneyim tasarımı alanında avantajlı bir hale 
geleceklerini, endüstri tasarımından gelen adaylarla 
yarışacaklarını öngörebiliriz. 

Yurtdışında Türk Tasarımcı 
Grupları Oluşuyor

sosyal medya veya süreli yayınlar üzerinden bilgilerini 
paylaşabilir, bahsettiğimiz konferans, webinar ve 
meetup'lara konuşmacı olarak katılabilirler. Bu sayede 
hem dünya çapında kabul görmüş, daha aydınlık bakış 
açılarının ülkeye temas etmesini hızlandırmış, hem de 
bizler kadar zengin kaynaklardan beslenme şansı 
bulamamış genç nesile yardımcı olmuş olurlar.
Bir de, tatillerde Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde likörlü 
çikolata getirirlerse çok iyi olur.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

2003 yılında Steve Jobs şöyle demişti: 
"Tasarım bir şeyin nasıl 

göründüğü değil, onun işleyişidir."

Geçtiğimiz yıldan beri birçok değerli meslektaşımız 
kariyerlerini yurtdışında sürdürme kararı aldılar. Ekonomi, 
adalet, eğitim gibi konuları düşünmek yerine işlerine 
odaklanmak, ailelerine daha iyi bir gelecek sağlamak 
isteyen arkadaşlarımız sevdiklerinden ve yetiştikleri 
kültürden kopma pahasına ülkeden ayrıldılar.
Umarım bir gün birikimleriyle geri dönerler. 
Kaybımız önemli, dolayısıyla Türkiye'de kalmayı seçenler 
olarak bizi tatmin edecek bir çalışma ortamı istiyorsak 
üzerimize düşen sorumluluk artıyor. Birbirimize destek 
olmalı, katılımcı bir ortam yaratarak bilgi ve kültür 
kaybımızı telafi etmeli ve her zaman öğrenmeye açık ve 
paylaşımcı olmalıyız.

Bu anlamda Userspots'un düzenlediği UX Alive ve 
UXservices'in düzenlediği UX Istanbul gibi hem tecrübeli 
uluslararası konuşmacıların hem de Türkiye'den çok 
değerli katılımcıların deneyimlerini paylaştıkları iki 
kullanıcı deneyimi konferansımız olduğu için çok şanslıyız. 
Tasarımla iç içe çalışan başka disiplinlerin düzenledikleri 
etkinliklerin değerinin de altını çizmek isterim. Özverili bir 
topluluğun çabasıyla oluşan ProductTank Istanbul, kar 
amacı gütmeyen açık inovasyon girişimi Hacknbreak, 
çevikliği bir yazılım proje yönetiminin ötesinde temel bir 
felsefe olarak aktaran Agile Turkey ve burada 
sayamadığım birçok üniversite ve topluluk oluşumunu da 
desteklemeli, yaptıkları çalışmalardan faydalanmalı ve 
ilham almalıyız.

Yurtdışına giden arkadaşlarımız da bu pozitif 
dönüşüme katkıda bulunabilirler. Gittikleri yerlerde 
birikimlerini en iyi kullanabilecekleri şekilde örgütlenebilir, 

2003 yılında Steve Jobs şöyle demişti: "Tasarım bir şeyin 
nasıl göründüğü değil, onun işleyişidir." Bu yaklaşımın 
hayata geçirilmesini Steve Jobs'ın liderliğinde geliştirilen 
PowerBook, iBook, şeffaf ve oynayabilen ekranlı iMac'ler, 
Mac OS X ve iPod serisinde gördük. Bu kadar basit ve 
sorunsuz çalışan teknolojik ürünlerin hayata geçmesinin 
mümkün olmasıyla büyülendik.

Apple bu 15 sene içinde bize kenarlarından tutunca 
çekmeyen, kulaklık girişi olmayan telefonlar, şarjı en fazla 
bir gün dayanan saatler ve eski Apple tutarlılığından 
ödün vermiş iki işletim sistemi sundu. Yekpare anodize 
alüminyumdan incecik kasalar, uçtan uca Retina ekranlar, 
blurlu pencereler içinde ultralight fontlar hala güzel 
görünüyor, fakat eskisi gibi kusursuz işlemiyorlar.

Dijital deneyimlerde görselin ötesindeki detaylara 
gösterilen özenin azalması Apple'a özgü bir durum değil. 
Microsoft Windows 10’u hızla piyasaya sürdü, takip eden 
aylarda ilk sürümdeki fonksiyonel eksikleri ve hataları 
gidermek için ardı ardına birçok güncelleme yaptı. Tüm 

Hani İyi Tasarım 
Detayda Gizliydi?

sosyal medya veya süreli yayınlar üzerinden bilgilerini 
paylaşabilir, bahsettiğimiz konferans, webinar ve 
meetup'lara konuşmacı olarak katılabilirler. Bu sayede 
hem dünya çapında kabul görmüş, daha aydınlık bakış 
açılarının ülkeye temas etmesini hızlandırmış, hem de 
bizler kadar zengin kaynaklardan beslenme şansı 
bulamamış genç nesile yardımcı olmuş olurlar.
Bir de, tatillerde Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde likörlü 
çikolata getirirlerse çok iyi olur.

sektörde detaylarına dikkat edilmemiş, her parçasının 
nasıl işleyeceği tam düşünülmemiş tasarımlara rastlamaya 
başladık. Kolay olan, denenmiş olan ne ise, çok 
düşünmeden onunla ilerliyoruz. Jon Gold'un "Bugün 
hangi web sitesini yapıyorsunuz?"  grafiği bunun acı bir 
parodisidir. Kolay olana yönelirken iyi bir dijital 
deneyimin temeli olan kullanılabilirliğe öncelik vermek 
yerine farklılıkla ilgi uyandırmaya çalışıyoruz. Bu 
sebeple yıllardır bilinen bilişsel psikolojik temellere ve 
algının işleyişine ters olan siyah-beyaz monokrom 
ekranlara, anlamsız animasyon ve gesture'lara, lekeleri 
ayırt edilemeyen tel ikonlara, okunamayan ince fontlara, 
sature gradyan dolgulu metinlere maruz kalıyoruz, sadece 
ve sadece farklı oldukları için.

Tasarım aşamalarındaki bu sıkıntılar, üretim 
aşamalarındaki eksiklikler sebebiyle maalesef gözden 
kaçıyor. Yazılım dünyasındaki test işlerinin geliştirme 
takımlarına dağıtılarak QA takımlarının küçültülmesi 
eğilimi kalite süreçlerinin derinlemesine işlemesini 
zorlaştırıyor. Bazı şirketler DevOps dönüşümünü bahane 
ederek sadece belli başlı testlerini otomatize ediyor ve 
yetenekli QA mühendislerini işten çıkarıyor. Bu yüzden 
ancak insan kullanımı sonucunda yakalanabilecek tasarım 

hataları sorgulanmamış ve gözden kaçırılmış oluyor. 
Eğitimli, bilinçli bir QA mühendisinin kapsamlı ve 
sistematik kontrolünün yokluğunda, her kullanıcının 5K 
ekranı olduğunu varsayan tasarımcıların yaptığı tasarımlar, 
her kullanıcının son model akıllı telefon sahibi olduğunu 
düşünen proje sponsorları tarafından onaylanıyor ve 
canlıya çıkıyor.

Sektör olarak bunun gibi örneklere kayıtsız kalıyoruz. 
Hatta "MVP yapıyoruz", "Move fast and break things" 
diyerek kendimizi rahatlatıyoruz. Fakat Dieter Rams'ın "İyi 
tasarım tüm ayrıntılarıyla tamamdır" sözünü 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

gördüğümüzde Like'lamaktan da geri kalmıyoruz.
Bir çelişki yok mu burada?

İyi tasarım detaylarda gizlidir. İyi tasarım düşüncelidir, bir 
problemi kullanıcılar başta olmak üzere tüm paydaşları 
düşünerek çözer. Fark yaratan deneyimleri trend 
kovalayıp yarına iş yetiştiren tasarımcılar değil, gerçek 
ihtiyaçları karşılayan, kullanılabilirliği öne çıkartırken 
kusursuz bir görsel deneyim yaratan, bunu yaparken de 
üretim ve operasyonun gerçeklerini anlayabilen 
tasarımcılar yaratacaktır.
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

2003 yılında Steve Jobs şöyle demişti: "Tasarım bir şeyin 
nasıl göründüğü değil, onun işleyişidir." Bu yaklaşımın 
hayata geçirilmesini Steve Jobs'ın liderliğinde geliştirilen 
PowerBook, iBook, şeffaf ve oynayabilen ekranlı iMac'ler, 
Mac OS X ve iPod serisinde gördük. Bu kadar basit ve 
sorunsuz çalışan teknolojik ürünlerin hayata geçmesinin 
mümkün olmasıyla büyülendik.

Apple bu 15 sene içinde bize kenarlarından tutunca 
çekmeyen, kulaklık girişi olmayan telefonlar, şarjı en fazla 
bir gün dayanan saatler ve eski Apple tutarlılığından 
ödün vermiş iki işletim sistemi sundu. Yekpare anodize 
alüminyumdan incecik kasalar, uçtan uca Retina ekranlar, 
blurlu pencereler içinde ultralight fontlar hala güzel 
görünüyor, fakat eskisi gibi kusursuz işlemiyorlar.

Dijital deneyimlerde görselin ötesindeki detaylara 
gösterilen özenin azalması Apple'a özgü bir durum değil. 
Microsoft Windows 10’u hızla piyasaya sürdü, takip eden 
aylarda ilk sürümdeki fonksiyonel eksikleri ve hataları 
gidermek için ardı ardına birçok güncelleme yaptı. Tüm 

sektörde detaylarına dikkat edilmemiş, her parçasının 
nasıl işleyeceği tam düşünülmemiş tasarımlara rastlamaya 
başladık. Kolay olan, denenmiş olan ne ise, çok 
düşünmeden onunla ilerliyoruz. Jon Gold'un "Bugün 
hangi web sitesini yapıyorsunuz?"  grafiği bunun acı bir 
parodisidir. Kolay olana yönelirken iyi bir dijital 
deneyimin temeli olan kullanılabilirliğe öncelik vermek 
yerine farklılıkla ilgi uyandırmaya çalışıyoruz. Bu 
sebeple yıllardır bilinen bilişsel psikolojik temellere ve 
algının işleyişine ters olan siyah-beyaz monokrom 
ekranlara, anlamsız animasyon ve gesture'lara, lekeleri 
ayırt edilemeyen tel ikonlara, okunamayan ince fontlara, 
sature gradyan dolgulu metinlere maruz kalıyoruz, sadece 
ve sadece farklı oldukları için.

Tasarım aşamalarındaki bu sıkıntılar, üretim 
aşamalarındaki eksiklikler sebebiyle maalesef gözden 
kaçıyor. Yazılım dünyasındaki test işlerinin geliştirme 
takımlarına dağıtılarak QA takımlarının küçültülmesi 
eğilimi kalite süreçlerinin derinlemesine işlemesini 
zorlaştırıyor. Bazı şirketler DevOps dönüşümünü bahane 
ederek sadece belli başlı testlerini otomatize ediyor ve 
yetenekli QA mühendislerini işten çıkarıyor. Bu yüzden 
ancak insan kullanımı sonucunda yakalanabilecek tasarım 

hataları sorgulanmamış ve gözden kaçırılmış oluyor. 
Eğitimli, bilinçli bir QA mühendisinin kapsamlı ve 
sistematik kontrolünün yokluğunda, her kullanıcının 5K 
ekranı olduğunu varsayan tasarımcıların yaptığı tasarımlar, 
her kullanıcının son model akıllı telefon sahibi olduğunu 
düşünen proje sponsorları tarafından onaylanıyor ve 
canlıya çıkıyor.

Sektör olarak bunun gibi örneklere kayıtsız kalıyoruz. 
Hatta "MVP yapıyoruz", "Move fast and break things" 
diyerek kendimizi rahatlatıyoruz. Fakat Dieter Rams'ın "İyi 
tasarım tüm ayrıntılarıyla tamamdır" sözünü 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

gördüğümüzde Like'lamaktan da geri kalmıyoruz.
Bir çelişki yok mu burada?

İyi tasarım detaylarda gizlidir. İyi tasarım düşüncelidir, bir 
problemi kullanıcılar başta olmak üzere tüm paydaşları 
düşünerek çözer. Fark yaratan deneyimleri trend 
kovalayıp yarına iş yetiştiren tasarımcılar değil, gerçek 
ihtiyaçları karşılayan, kullanılabilirliği öne çıkartırken 
kusursuz bir görsel deneyim yaratan, bunu yaparken de 
üretim ve operasyonun gerçeklerini anlayabilen 
tasarımcılar yaratacaktır.

İyi tasarım düşüncelidir, bir problemi 
kullanıcılar başta olmak üzere tüm 

paydaşları düşünerek çözer.
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Çocukken, evdeki sıradan nesneleri de oyuncak yapar, 
rengine, şekline, anlamlarına göre gruplamaya 
bayılırdım. Vitrindeki bardaklar, iskambil kartları, 
mandallar… Fotoğraftaki gibi küçük hayvan figürlerini 
önüme alıp, onlar ile küçük aileler oluşturmak ve 
senaryolar yazmak da favori aktivitelerim arasındaydı. 
Kurt ailesi, çiftlik hayvanları, kuşlar, atlar… Bu 
anlattığım aileler oluşturma oyunu, insanların herhangi 
bir bilgiyi sınıflandırırken yaptığı davranışın bizzat 
aynısı. Bahsedilen bilgi bir web sitesinde yer alacak 
fonksiyonlar da olabilir, hayvan figürleri 
koleksiyonunuz da…

Bilgi sınıflandıranlar için ipuçları 

Sıla Karagöl
UX Strategist / Userspots

Simit mi? Gevrek mi? 

Önce birbiri ile ilişkili gördüğümüz bilgileri bir 
araya getirip küçük gruplar, aileler oluşturuyoruz. 
Bunlara genelde şema diyoruz. Sonra bu şemalara 
isim veriyoruz. Yerine göre bunları alt gruplara 
ayırıyoruz, bazılarını birleştirip ana başlıklar 
oluşturuyoruz. Ardından belli kriterlere göre bilgiyi 
sıralıyoruz. İlk hangisinin görüneceğine, en son 
hangisinin görüneceğine karar veriyoruz, bir sistem 
oluşturuyoruz. Daha sonra oyuna veya web sitemize 
davet ettiğimiz biri, gelip bizim oluşturduğumuz bu 
sistemin içinde bir bilgi aradığında daha önce 
öğrendikleri, çevresinden gördükleri ve bildiklerine 
göre aradığı bilginin nerede olduğunu bulmaya 
çalışıyor, oluşturduğumuz sistemin içinde dolaşıyor.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Çocuk oyuncağı, değil mi?
1. Grupla.
2. İsimlendir.
3. Sistem oluştur. (üst ve alt gruplar oluştur,
isimlendir)
4. Nasıl dolaşılacağını tasarla. (tüm derdimiz
navigasyon)

Yalnız yaşıyorsanız, neyi nereye koyduğunuzu bilirsiniz, 
saç fırçanızı vestiyere bırakmak istiyorsanız orada 
bırakırsınız ve kimse yerini değiştirmez, ihtiyaç anında 
vestiyerden kendisine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak 
biriyle birlikte yaşamaya başladığınızda eşyaların yerleri 
değişmeye başlar, saç fırçası aradığınız yerde olmayabilir. 
Artık birlikte bir düzen kurmalısınız veya var olan düzeni 
öğrenmelisiniz. Aynı şekilde, şirketinizin mantığını son 
kullanıcılara dayatamazsınız. Onların mantığını 
öğrenmeli, birlikte bir mantık kurmalısınız.

Birlikte bir mantık kurmak için bildiğiniz gibi, kullanıcıları 
tanımaya, onlarla empati kurmaya çalışıyoruz. Bunun için 
birçok farklı çalışmadan yararlanıyoruz, bu yazıda bu 
çalışmalardan değil, sonucunda sistemi oluştururken 
dikkat etmeniz gereken 4 konudan bahsedeceğim.

Bu içeriği yalnızca bir kişi 
kullanacaksa inanılmaz kolay, 
evet. Ancak kullanacak kişi 
sayısı arttığında bir o kadar zor.
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olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Artık deneyim odaklı bir ekonomide yaşıyoruz ve bu 
yeni ortamın yarattığı anlam yüklü ancak 
çözümlenemeyen bir problemle karşı karşıyayız. İş 
hayatında ortaya çıkan problemleri insan odaklı 
deneyimlerin bakış açısıyla çözen bir organizasyon 
nasıl oluşturulur? Davranışsal açıdan bulunulan ortamı 
ve kurum içindeki düşünce ve davranış şekillerini nasıl 
gözden geçirmeliyiz? Bu sayede günlük işlerimizde 
insan odaklı bir duruş sergilemeyi nasıl başarırız?

Ve son olarak, bu insan odaklı problem çözme 
yaklaşımını bütün gruplara nasıl yayarız?

“Deneyim ekonomisi” çağında başarılı olmak demek, 
insanların ihtiyaçlarını anlayıp onları mantıklı bir 
çözümle karşılamak ve bu çözüm etrafında bir iş 
modeli oluşturmak demek. 21. yüzyılda buna 
“sürdürülebilir iş” diyoruz.

Herkes için ortak olmasa da bir çoğunuz yabancı bir 
mutfağa girdiğinizde bu nesneleri bahsettiğim yerlerde 
arıyorsunuzdur. (%80 diyelim...) Eğer ev sahibinin eşyayı 
yerleştiği yer ile sizin aradığınız yer ortak ise 
deneyimleriniz örtüşüyor demektir.

Onların da sizin de daha önce yaşadığınız evlerde çatal, 
kaşık hep ilk çekmecede yer almış ve sizler bu 
öğrendiğiniz bilgiyi bir alışkanlık haline getirmişsiniz.

Tabii ki ilk adım kullanıcılarımızın bildiği, öğrendiği bilgiyi 
bizim de öğrenmemiz. Bunun için onlarla görüşün, kartları 
gruplayın vs. Bunları yaptıktan sonra da şunlara dikkat 
edin:

Bir soru Mutfağınızda
streç film, buzdolabı 
poşeti gibi malzemeler nerede? 
3. çekmecede mi? 
Peki, çatal, kaşık? 
1. çekmecede mi?

Kullanıcının almasını istediğiniz aksiyonu, tasarladığınız 
fonksiyonu yaptırmasını ne sağlar? Öğrenilen, algılanan 
hangi özelliklere yer vermelisiniz? Vermek istediğiniz 
izlenim için hangi başlıkları kullanmalısınız?

Bu sorulara cevap vermek için kullanıcılarınızla 
görüşeceğinizi varsayıyorum. Tavsiyem, 
kullanıcılarınızla görüşürken sizin sektörünüzün ve 
ürününüzün dışında olsa da onların günlük 
hayatlarındaki alışkanlıklarını, davranışlarını anlamaya 
yönelik sorular da sorun.

Sorularınız hayatın anlamını sorgulayan cinsten de olabilir, 
başka bir konu üzerine deneyimlerini öğrenecek cinsten 
de… Bir ödeme sistemi tasarlıyorsanız kullanıcıya 
günlük hayatında neleri hızlı bulduğunu ve neden 
böyle bulduğunu sorabilirsiniz. Bir sigorta firmasını 
dijitalleştirmek için araştırma yapıyorken, inceleyeceğiniz 
ürünlerin listesine e-ticaret sitelerini ekleyebilir, 
kullanıcıların daha önce haşır neşir oldukları o e-ticaret 
sitelerinde, satış yapıldığını öğrendiği unsurlara ve 
başlıklara yer vermeyi deneyebilirsiniz. Bir sepet ikonu, 
ürünlerin fiyatları, aksiyon butonu isimleri…

1- Sağlarlık

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

2- Bulunurluk

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

4- Kısıtlama3- Görünürlük
Evet kullanıcılar ile yaptığınız çalışmalarda o sayfada 
birçok aksiyon olması gerektiğine karar vermiş 
olabilirsiniz ancak bunlardan biri kullanıcıların büyük 
çoğunluğunun temel amacıdır muhakkak. Veya 
bunlardan biri çoğu zaman kullandıkları özellik iken 
diğerlerini daha nadir kullanıyorlardır. Bu sık kullanılan 
fonksiyonu öne çıkarıp, diğerlerini gruplamayı düşünün.

Büyüklük, kontrast, vurgu… Kısacası tasarım unsurlarını 
kullanarak kullanıcılara yön vermek sizin elinizde. 
Menüdeki başlıkları nasıl sıraladığınız(A’dan Z’ye, 
popülarite, yan yana, sırayla…), bir seçim sayfasında öne 
çıkardığınız elementleri nasıl gösterdiğiniz, kullanıcıların 
sizin tasarladığınız sistemde daha hızlı dolaşmasını 
sağlayacaktır.

Davet ettiğiniz kişilerin, sizin sisteminizde rahatça 
dolaşması, hızlı karar vermesi, kararlarından tereddüt 
etmemesi için temel bilgileri, temel özellikleri 
diğerlerine göre daha görünür yapın, öne çıkarın.

Buzdolabınızın raflarının yerini değiştirebiliyorsunuz, sizi 
olduğunca serbest bıraktığını düşünüyor olabilirsiniz. 
Fakat bu serbestlik kısıtlamalarla birlikte geliyor. 
Kullanıcıların işini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için 
bazı kısıtlar getirmeniz gerekebilir.

Yine size soruyorum. Buzdolabınızda kahvaltılık 
malzemeler hangi rafta? Sebzeler? Yoğurt? Süt? Raf 
tipleri, raf yükseklikleri gibi kısıtlamalar ile tasarımcılar ve 
mühendisler, buzdolabının en soğuk bölgesine en hızlı 
bozulacak ürünleri yerleştirmemiz yönünde bizi 
yönlendiriyor. Bunun için elimize bir liste vermek yerine 
kısıtları kullanıyorlar.

İnsanların işini kolaylaştırmak için siz de kısıtlamaya gidin. 
Üyelik planlarınız varsa seçenek sayısını azaltıp, 
kullanıcıların karar vermesini kolaylaştırın. Yeni bir 
uygulama geliştiriyorsanız fazla özelliklerden kurtulun, bir 
ana amacınız olsun. Aynı kategoride belli sayıda ürün 
satılmıyorsa onun için yeni bir kategori açıp kırılım sayısını 

artırmayın. Filtreler ne güne duruyor?

Gerekli olmayan özelliklerden kurtulun. Gereksiz 
kırılımlar yaratmayın. Böylelikle insanları kısıtlayarak, 
kaybolmalarının önüne geçeceksiniz.

Bilgiyi kendiniz sınıflandırıyor olsanız da, bunu 
kullanıcılarla birlikte yapıyor olsanız da, gruplayıp isim 
verecek, bir sistem oluşturup, yollar tasarlayacaksınız. 
Bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere yerleştirmek için 
kararlar alacaksınız. Aldığınız kararlardan emin olmak için 
kart gruplama, ağaç testi gibi bilinen teknikleri 
kullanacaksınız. Bunları yaparken bu anlattıklarımı akılda 
tutarsanız, işinizin kolaylaşacağını umuyor ve kontrol 

edebilmeniz için bir liste paylaşıyorum.
1. İnsanların öğrendiği bilgileri ve alışkanlıkları ile 
çelişmeyin.
2. Hedef kitlenizin dilini öğrenin ve kullanın.
3. Anlatmak istediğiniz, kullanıcıyı yönlendirmek 
istediğiniz aksiyonun orada bulunduğunu anlamasını 
sağlayacak unsurlara yer verin.
4. Birbiri ile yarışan başlıklar kullanmayın.
5. Sunduğunuz sayısının hızlı karar vermenin önüne 
geçmeyeceğinden emin olun. Gerekirse kısıtlayın, 
gerekirse saklayın.
6. Temel özellikleri diğerlerine göre daha görünür yapın.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Buzdolabınızın raflarının yerini değiştirebiliyorsunuz, sizi 
olduğunca serbest bıraktığını düşünüyor olabilirsiniz. 
Fakat bu serbestlik kısıtlamalarla birlikte geliyor. 
Kullanıcıların işini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için 
bazı kısıtlar getirmeniz gerekebilir.

Yine size soruyorum. Buzdolabınızda kahvaltılık 
malzemeler hangi rafta? Sebzeler? Yoğurt? Süt? Raf 
tipleri, raf yükseklikleri gibi kısıtlamalar ile tasarımcılar ve 
mühendisler, buzdolabının en soğuk bölgesine en hızlı 
bozulacak ürünleri yerleştirmemiz yönünde bizi 
yönlendiriyor. Bunun için elimize bir liste vermek yerine 
kısıtları kullanıyorlar.

İnsanların işini kolaylaştırmak için siz de kısıtlamaya gidin. 
Üyelik planlarınız varsa seçenek sayısını azaltıp, 
kullanıcıların karar vermesini kolaylaştırın. Yeni bir 
uygulama geliştiriyorsanız fazla özelliklerden kurtulun, bir 
ana amacınız olsun. Aynı kategoride belli sayıda ürün 
satılmıyorsa onun için yeni bir kategori açıp kırılım sayısını 

artırmayın. Filtreler ne güne duruyor?

Gerekli olmayan özelliklerden kurtulun. Gereksiz 
kırılımlar yaratmayın. Böylelikle insanları kısıtlayarak, 
kaybolmalarının önüne geçeceksiniz.

Bilgiyi kendiniz sınıflandırıyor olsanız da, bunu 
kullanıcılarla birlikte yapıyor olsanız da, gruplayıp isim 
verecek, bir sistem oluşturup, yollar tasarlayacaksınız. 
Bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere yerleştirmek için 
kararlar alacaksınız. Aldığınız kararlardan emin olmak için 
kart gruplama, ağaç testi gibi bilinen teknikleri 
kullanacaksınız. Bunları yaparken bu anlattıklarımı akılda 
tutarsanız, işinizin kolaylaşacağını umuyor ve kontrol 

edebilmeniz için bir liste paylaşıyorum.
1. İnsanların öğrendiği bilgileri ve alışkanlıkları ile 
çelişmeyin.
2. Hedef kitlenizin dilini öğrenin ve kullanın.
3. Anlatmak istediğiniz, kullanıcıyı yönlendirmek 
istediğiniz aksiyonun orada bulunduğunu anlamasını 
sağlayacak unsurlara yer verin.
4. Birbiri ile yarışan başlıklar kullanmayın.
5. Sunduğunuz sayısının hızlı karar vermenin önüne 
geçmeyeceğinden emin olun. Gerekirse kısıtlayın, 
gerekirse saklayın.
6. Temel özellikleri diğerlerine göre daha görünür yapın.
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Gerekli olmayan özelliklerden kurtulun
Gereksiz kırılımlar yaratmayın. 

Böylelikle insanları kısıtlayarak,
 kaybolmalarının önüne geçeceksiniz.
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Dijital Dönüşüm; tüm dünyada ve ülkemizde birçok 
kişi veya kurumun şu sıralar en popüler ve bir o kadar 
da kritik bir gündemi durumunda. Değişen ve 
çeşitlenen müşteri beklentileri ile operasyonlarda 
verimlilik gereksinimi öyle bir noktaya geldi ki, 
yenilikçi fikirlere yatırım yapmak; yeni ürün ve servisler 
tasarlamak bir yana tüm süreçlerde teknolojiyi 
merkeze yerleştirmek artık kaçınılmaz. Evet, 
dünyadaki ekonomik işleyiş ve iş yapış şekilleri 
yüzyıllardır değişmekte. Endüstri Devrimlerini başlatan 
buhar ile insan gücünü alan makineler, 19. yüzyılın 
sonlarına doğru elektrik sayesinde seri üretim 

UX Tasarımı = “Mikro-Anlar”
Dijital Dönüşümde 

hatlarına dönüştüler ve kısa zamanda çok daha fazla 
ürün üreterek insanlığın refah düzeyini arttırdılar. 
1970’lerde ise elektronik otomasyon ile insanlık 
tarihini büyük çapta etkileyen 3. Endüstri Devrimi, 
fabrikalarda sensör teknolojilerine geçişi sağladı. 
Günümüzde içinde bulunduğumuz ve Endüstri 4.0 
(Industry 4.0) adını verdiğimiz dönemde ise artık 
mobil teknolojiler sayesinde her şeyin birbirine 
bağlanabildiği gözlemliyoruz. Peki bu dönüşüme 
müşteri gözünden bakacak olursak, markalarla 
yaşanan deneyimler nasıl bir evrimden geçiyor, detaylı 
inceleyelim.

ALMANAK 2017ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Herhangi bir ürün, servis veya süreç tasarlarken 
içgörülerden yola çıkarız. Stratejimize uygun iş 
modellerini belirler, müşteri yolculuklarımıza veya tasarım 
öncesi hazırlık aşamamıza genellikle araştırma dönemi ile 
başlarız. Bu yaklaşımdan yola çıkarak, dünyanın dört bir 
yanındaki milyonlarca siteyi birçok trafik kaynağı, 
dönüşüm oranları ve daha birçok veri ile analiz eden 
Google da; 2015 yılında kendi içgörülerinden yola çıkarak 
pazarlama ve reklamcılık ekosistemine önemli bir 
yaklaşım kazandırdı. Mikro-anlar (Micro-moments) Google 
bu anları 4 temelde değerlendirmekte:

• I want to KNOW
• I want to DO
• I want to GO
• I Want to BUY

Ve bu 4 “özel” an, artık içinde bulunduğumuz Dijital 
Dönüşüm döneminde yeni nesil kullanıcı deneyimini 
şekillendirmekte.

Mobil teknolojiler hayatımızda adeta merkeze yerleşmiş 
durumda. Artık herhangi bir bilgi, ürün, lokasyon aramak 
için refleks olarak elimize akıllı telefonlarımızı alıyoruz. O 
küçük ekranlar, müşteri yolculuklarımıza açılan kocaman 
kapılara dönüşmüş durumdalar. Mobil kanallardan artan 
trafikler de markaların dikkatinden kaçmıyor elbette. 
Markalar kullandıkları pazarlama teknolojileri (MarTech) 
ile, altyapı sağlayıcıların uyarladıkları yeni nesil reklam 
teknolojilerini (AdTech) müşterilerine sunarken veri bazlı 
algoritmalarla “Gerçek zamanlı” olarak çalışıyorlar. Çünkü 
kritik anlarda, mobil kullanıcılar bir şekilde akıllı 
telefonlarına yöneliyorlar ve markaların o anda yanlarında 

Mobil teknolojiler
hayatımızda adeta merkeze

yerleşmiş durumda.

olmasını bekliyorlar. Artan mobil cihaz kullanım oranına 
bağlı olarak bu özel “karar alma” anlarında, markalar 
müşterilerin yanında olmalılar. Bu yaklaşım artık herhangi 
bir ürün, servis veya iletişim modeli çalışırken göz ardı 
edilmemesi gereken bir etken. “Mobile first” yaklaşımı 
ile ürün ve servislerine yatırım yapan bu markalar aslında 
geleceklerine yatırım yapıyorlar. Yakın zamanda yapılan 
bir araştırmaya göre, bir marka özelinde mobil cihaz 
kullanarak arama yapan insanların 93% 'ü bir satın alma 
işlemi yapmaya devam ettiği raporlanmıştır. Ancak mobil 
davranışa odaklanmak için atılan ilk adımlar genellikle 
duyarlı (responsive) siteler yaratmak, mobil uygulamalar 
geliştirmek oluyor ki bu adımlar yolun sadece yarısı. UX 
tasarımcıları ve pazarlamacılar olarak bu süreci bir üst 
noktaya taşımalı ve neredeyse birer dijital psikolog, 

davranış bilimci gibi düşünmeli, tasarım sürecine 
başlmadan birçok müşteri senaryosu yaratmalıyız. Nasıl 
mı? Mesela bir yemek siparişi ekranı tasarlayacak olsak, 
ekranı kullanarak yemek sipraişi verecek kullanıcının o 
“an”da ne kadar aç olacağını hayal etsek veya o 
kullanıcının müşteri yolculuğunda, beklentisinin biraz da 
sosyalleşmek yani yakınındaki yeni açılan restoranları da 
öğrenmek olabileceği gibi bazı değerli içgörüler 
aracılığıyla o kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş önyüzler 
oluştursak. Tüm bu senaryolar, hikayaler dönüşüm 
oranlarını ve marka bağlılığını o kadar derinden etkileyen 
bir tasarım detayı ki... 

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Herhangi bir ürün, servis veya süreç tasarlarken 
içgörülerden yola çıkarız. Stratejimize uygun iş 
modellerini belirler, müşteri yolculuklarımıza veya tasarım 
öncesi hazırlık aşamamıza genellikle araştırma dönemi ile 
başlarız. Bu yaklaşımdan yola çıkarak, dünyanın dört bir 
yanındaki milyonlarca siteyi birçok trafik kaynağı, 
dönüşüm oranları ve daha birçok veri ile analiz eden 
Google da; 2015 yılında kendi içgörülerinden yola çıkarak 
pazarlama ve reklamcılık ekosistemine önemli bir 
yaklaşım kazandırdı. Mikro-anlar (Micro-moments) Google 
bu anları 4 temelde değerlendirmekte:

• I want to KNOW
• I want to DO
• I want to GO
• I Want to BUY

Ve bu 4 “özel” an, artık içinde bulunduğumuz Dijital 
Dönüşüm döneminde yeni nesil kullanıcı deneyimini 
şekillendirmekte.

Mobil teknolojiler hayatımızda adeta merkeze yerleşmiş 
durumda. Artık herhangi bir bilgi, ürün, lokasyon aramak 
için refleks olarak elimize akıllı telefonlarımızı alıyoruz. O 
küçük ekranlar, müşteri yolculuklarımıza açılan kocaman 
kapılara dönüşmüş durumdalar. Mobil kanallardan artan 
trafikler de markaların dikkatinden kaçmıyor elbette. 
Markalar kullandıkları pazarlama teknolojileri (MarTech) 
ile, altyapı sağlayıcıların uyarladıkları yeni nesil reklam 
teknolojilerini (AdTech) müşterilerine sunarken veri bazlı 
algoritmalarla “Gerçek zamanlı” olarak çalışıyorlar. Çünkü 
kritik anlarda, mobil kullanıcılar bir şekilde akıllı 
telefonlarına yöneliyorlar ve markaların o anda yanlarında 

“Mobile first” yaklaşımı ile ürün ve 
servislerine yatırım yapan 

bu markalar aslında geleceklerine 
yatırım yapıyorlar.olmasını bekliyorlar. Artan mobil cihaz kullanım oranına 

bağlı olarak bu özel “karar alma” anlarında, markalar 
müşterilerin yanında olmalılar. Bu yaklaşım artık herhangi 
bir ürün, servis veya iletişim modeli çalışırken göz ardı 
edilmemesi gereken bir etken. “Mobile first” yaklaşımı 
ile ürün ve servislerine yatırım yapan bu markalar aslında 
geleceklerine yatırım yapıyorlar. Yakın zamanda yapılan 
bir araştırmaya göre, bir marka özelinde mobil cihaz 
kullanarak arama yapan insanların 93% 'ü bir satın alma 
işlemi yapmaya devam ettiği raporlanmıştır. Ancak mobil 
davranışa odaklanmak için atılan ilk adımlar genellikle 
duyarlı (responsive) siteler yaratmak, mobil uygulamalar 
geliştirmek oluyor ki bu adımlar yolun sadece yarısı. UX 
tasarımcıları ve pazarlamacılar olarak bu süreci bir üst 
noktaya taşımalı ve neredeyse birer dijital psikolog, 

davranış bilimci gibi düşünmeli, tasarım sürecine 
başlmadan birçok müşteri senaryosu yaratmalıyız. Nasıl 
mı? Mesela bir yemek siparişi ekranı tasarlayacak olsak, 
ekranı kullanarak yemek sipraişi verecek kullanıcının o 
“an”da ne kadar aç olacağını hayal etsek veya o 
kullanıcının müşteri yolculuğunda, beklentisinin biraz da 
sosyalleşmek yani yakınındaki yeni açılan restoranları da 
öğrenmek olabileceği gibi bazı değerli içgörüler 
aracılığıyla o kullanıcıya özel kişiselleştirilmiş önyüzler 
oluştursak. Tüm bu senaryolar, hikayaler dönüşüm 
oranlarını ve marka bağlılığını o kadar derinden etkileyen 
bir tasarım detayı ki... 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Aslında markalar, her zaman kullanıcılarının ihtiyaç 
”an”larında yanı başında yer almalılar. Bu yaklaşım, 
mükemmel kullanıcı deneyimleri yaratmak, yüksek 
dönüşüm oranları yakalamak için bir anahtar 
niteliğindedir. Peki bu konuda Mikro-anlar özelinde hangi 
aksiyonlar alınmalıdır?

Mikro-anlar kavramını gözümüzde daha net canlandırmak 
adına bazı örneklerden yola çıkabiliriz. Mesela en 
sevdiğiniz uygulamaları ve onları hangi anlarda, nasıl 
kullandığınız ve onları neden sevdiğinizi düşünün… O 
uygulamalardaki deneyiminizi eşsizleştiren en oluyor? UX 
tasarımlarda fark yaratmak, kullanıcıya değer katmak 
uygulamalar geliştirmek veya duyarlı sitelerden 
yaratmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Burada gerçek 
zamanlı olarak kullanıcıyı doğru içerikle en hızlı ve en 
sade kurguda buluşturmak oldukça önemlidir. Bu 
anlardaki deneyiminin önemini ve dikkat edilmesi 
gerekenleri hayatımızdan örneklere anlatmak gerekirse;

I want to KNOW: Biliyoruz ki her geçen gün, Dünya’da 
Second Screen modu, günlük yaşantımızda önemli bir yer 
alıyor. Markalar, mobil kullanıcı deneyimini öyle 
önemsemeliler ki, Tv’de ciddi bir medya yatırımı ile 

dönen reklamı gören kullanıcı, daha fazla bilgi edinmek 
için ilgili marka özelinde, akıllı cihazı ile araştırma 
yapmaya başlıyor. İşte tam da o anda, marka mobil 
tasarımı ile kullanıcısının ihtiyacına cevap veriyorsa, 
aralarındaki bağ güçleniyor. Eğer bu deneyimden 
kullanıcı mutlu ayrılmazsa, markaya bağlılığı olumsuz 
sonuçlanıyor.
 
I want to DO: Eğer mobil tasarımlarıyla bir marka 
kullanıcısına gerek içerikleriyle herhangibir aksiyonu 
almaları için ilham verdirip, gerekse içerdiği algoritmalarla 
doğru zamanda doğru destek yönlendirmeleri ile 
kullanıcısının ihtiyacına cevap veriyorsa işte bu anlarda 
proaktif marka bağlılığı yaratılmış oluyor.
 
I want to GO: Konum tabanlı mobil aramaların hızla 
arttığı bir dönemdeyiz. "Yakınımda" aramaları 2011'den 
bu yana tam 34 kat arttığı raporlanmakta. Bir diğer 
araştırma ise akıllı telefonlarında yerel arama yapan 
tüketicilerin% 50'si bir gün içinde bir mağazayı ziyaret 
ettiği ve bu aramaların % 18'inin de satın alma işlemine 
yöneldiği raporlanmakta. Mobil cihazlar üzerinden 
lokasyon bazlı arama yapan kullanıcılara en etkin en 
doğru rotayı sunan marka, kazanan markadır. Kullanıcısını 

hem gitmek istediği lokasyona ulaştırır hem de kullanıcıyla 
arasında uzun soluklu, sağlam bir bağ kurmuş olur. 

I want to BUY: Eğer kullanıcı, müşteri yolculuğunun en 
kritik anı olan satınalma anındaysa, bulunduğu anda, 
cihazda ve içerikte ona en mükemmel mobil deneyimi 
yaşatan marka hem kullanıcıyla arasındaki bağı güçlendirir 
hem de karlılığına olumlu katkı sağlamış olur. 

Evet, Mikro-anlar UX tasarımcıları ve pazarlamacılar için çok 
önemlidir çünkü bu anlarda kullanıcılar henhangibir aksiyon 
almaya çok yakındırlar, tercihlerini şekillenir ve ardıkları konu 
hakkında karar vermek üzeredirler. Ancak Mikro-An 
aramaları, masaüstü aramalarıyla aynı değildir, çünkü bu 
mobil etkileşimler tipik olarak daha kısa zamanlı 
etkileşimlerdir, herhangi koşuşturmanın ortasında meydana 
gelebilirler ve hayatın telaşı içinde yaşanırlar. Bu anları 
kazanan markalar, kullanıcı davranışını anlayan ve 
ihtiyaçlarını karşılayan deneyimler sunmaktadır. Peki bu 
deneyim için nelere dikkat edilmeli, 2 temel adımda 
toparlayabiliriz:

1-Markanız için önemli olan Mikro-anları belirleyin ve 
hikayeleştirin. Kullanıcılar hangi anlarda, hangi ihtiyaçlarla 
ve hangi kanallarla markanıza ulaşır, bunun için bir araştırma 
yapın, yani müşteri deneyimi haritanızı oluşturun. Bu 
yolculuk haritasında ise her bir Mikro-an için, kullanıcılarınıza 
ihtiyaçlarına uygun olarak sunacağınız hikayeler, senaryolar 
oluşturup, UX tasarımlarınızı bu yolculuğa uyumlu hale 
getirin. Tabii ki yolculuk haritasında Mikro-anlar’ın büyüsü, 
mobil UX tasarımda saklıdır.

2-Önemli anları ölçün ve deneyime hız katın: 
Kullanıcılardan etkin geri dönüş alabilmek ve aynı zamanda 
dönüşüm oranınızı da yükseltmek için için farklı kullanıcı 
hikayelerinin içindeki Mikro-anlar’ı tespit ederek hikayeyi 
bütünsel olarak analiz edin. Kullanıcı, markayla yaşadığı 
yolculuğuna bir cihazla başlayıp, farklı bir cihazla devam 
edebilir, bulunduğu uygulamadan çıkıp offline bir kanaldan, 
örneğin çağrı merkezinizi arayarak marka yolculuğuna 
kaldığı yerden devam edebilir. Bu tercihlerinin her birinde 
ise hızlı sonuç alabilmesi kritiktir. Aradığı sorunun cevabına 
en sade tasarımla, en az adımla, en hızlı şekilde ulaşması 
markayla olan bağını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bu 
durumda tüm kanallar arası etkileşimin incelenip, 
iyileştirilmesi yeni nesil müşteri deneyiminde esastır. 

Özetle, içinde bulunduğumuz Dijital Dönüşüm döneminde, 
Pazarlama ve Reklam sektörü profesyonelleri, artık birer 
mobil UX mimarı olmak durumundalar. Gerek marka 
temsilcileri olalım gerekse müşteri gözüyle durumu ele 
alalım, her iki açıdan baktığımızda mobil cihazların etrafında 
şekillenen deneyim yolculuklarımızda “kazanmak” için, 
Mikro-anlar’a odaklanmak gerekmekte.  Bu anlarda 
kullanıcılara sade bir tasarımla, sonuç odaklı içeriklerle ve 
hızlı bir altyapıyla eşsiz bir müşteri hikayesi sunmak, 
marka-kullanıcı arasında güçlü bir bağ yaratır ve yarattığı bu 
değer ile birçok stretejinin önüne geçer.

Konum tabanlı mobil aramaların hızla
arttığı bir dönemdeyiz. "Yakınımda"

aramaları 2011'den bu yana tam 34 kat 
arttığı raporlanmakta.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Aslında markalar, her zaman kullanıcılarının ihtiyaç 
”an”larında yanı başında yer almalılar. Bu yaklaşım, 
mükemmel kullanıcı deneyimleri yaratmak, yüksek 
dönüşüm oranları yakalamak için bir anahtar 
niteliğindedir. Peki bu konuda Mikro-anlar özelinde hangi 
aksiyonlar alınmalıdır?

Mikro-anlar kavramını gözümüzde daha net canlandırmak 
adına bazı örneklerden yola çıkabiliriz. Mesela en 
sevdiğiniz uygulamaları ve onları hangi anlarda, nasıl 
kullandığınız ve onları neden sevdiğinizi düşünün… O 
uygulamalardaki deneyiminizi eşsizleştiren en oluyor? UX 
tasarımlarda fark yaratmak, kullanıcıya değer katmak 
uygulamalar geliştirmek veya duyarlı sitelerden 
yaratmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Burada gerçek 
zamanlı olarak kullanıcıyı doğru içerikle en hızlı ve en 
sade kurguda buluşturmak oldukça önemlidir. Bu 
anlardaki deneyiminin önemini ve dikkat edilmesi 
gerekenleri hayatımızdan örneklere anlatmak gerekirse;

I want to KNOW: Biliyoruz ki her geçen gün, Dünya’da 
Second Screen modu, günlük yaşantımızda önemli bir yer 
alıyor. Markalar, mobil kullanıcı deneyimini öyle 
önemsemeliler ki, Tv’de ciddi bir medya yatırımı ile 

dönen reklamı gören kullanıcı, daha fazla bilgi edinmek 
için ilgili marka özelinde, akıllı cihazı ile araştırma 
yapmaya başlıyor. İşte tam da o anda, marka mobil 
tasarımı ile kullanıcısının ihtiyacına cevap veriyorsa, 
aralarındaki bağ güçleniyor. Eğer bu deneyimden 
kullanıcı mutlu ayrılmazsa, markaya bağlılığı olumsuz 
sonuçlanıyor.
 
I want to DO: Eğer mobil tasarımlarıyla bir marka 
kullanıcısına gerek içerikleriyle herhangibir aksiyonu 
almaları için ilham verdirip, gerekse içerdiği algoritmalarla 
doğru zamanda doğru destek yönlendirmeleri ile 
kullanıcısının ihtiyacına cevap veriyorsa işte bu anlarda 
proaktif marka bağlılığı yaratılmış oluyor.
 
I want to GO: Konum tabanlı mobil aramaların hızla 
arttığı bir dönemdeyiz. "Yakınımda" aramaları 2011'den 
bu yana tam 34 kat arttığı raporlanmakta. Bir diğer 
araştırma ise akıllı telefonlarında yerel arama yapan 
tüketicilerin% 50'si bir gün içinde bir mağazayı ziyaret 
ettiği ve bu aramaların % 18'inin de satın alma işlemine 
yöneldiği raporlanmakta. Mobil cihazlar üzerinden 
lokasyon bazlı arama yapan kullanıcılara en etkin en 
doğru rotayı sunan marka, kazanan markadır. Kullanıcısını 

hem gitmek istediği lokasyona ulaştırır hem de kullanıcıyla 
arasında uzun soluklu, sağlam bir bağ kurmuş olur. 

I want to BUY: Eğer kullanıcı, müşteri yolculuğunun en 
kritik anı olan satınalma anındaysa, bulunduğu anda, 
cihazda ve içerikte ona en mükemmel mobil deneyimi 
yaşatan marka hem kullanıcıyla arasındaki bağı güçlendirir 
hem de karlılığına olumlu katkı sağlamış olur. 

Evet, Mikro-anlar UX tasarımcıları ve pazarlamacılar için çok 
önemlidir çünkü bu anlarda kullanıcılar henhangibir aksiyon 
almaya çok yakındırlar, tercihlerini şekillenir ve ardıkları konu 
hakkında karar vermek üzeredirler. Ancak Mikro-An 
aramaları, masaüstü aramalarıyla aynı değildir, çünkü bu 
mobil etkileşimler tipik olarak daha kısa zamanlı 
etkileşimlerdir, herhangi koşuşturmanın ortasında meydana 
gelebilirler ve hayatın telaşı içinde yaşanırlar. Bu anları 
kazanan markalar, kullanıcı davranışını anlayan ve 
ihtiyaçlarını karşılayan deneyimler sunmaktadır. Peki bu 
deneyim için nelere dikkat edilmeli, 2 temel adımda 
toparlayabiliriz:

1-Markanız için önemli olan Mikro-anları belirleyin ve 
hikayeleştirin. Kullanıcılar hangi anlarda, hangi ihtiyaçlarla 
ve hangi kanallarla markanıza ulaşır, bunun için bir araştırma 
yapın, yani müşteri deneyimi haritanızı oluşturun. Bu 
yolculuk haritasında ise her bir Mikro-an için, kullanıcılarınıza 
ihtiyaçlarına uygun olarak sunacağınız hikayeler, senaryolar 
oluşturup, UX tasarımlarınızı bu yolculuğa uyumlu hale 
getirin. Tabii ki yolculuk haritasında Mikro-anlar’ın büyüsü, 
mobil UX tasarımda saklıdır.

2-Önemli anları ölçün ve deneyime hız katın: 
Kullanıcılardan etkin geri dönüş alabilmek ve aynı zamanda 
dönüşüm oranınızı da yükseltmek için için farklı kullanıcı 
hikayelerinin içindeki Mikro-anlar’ı tespit ederek hikayeyi 
bütünsel olarak analiz edin. Kullanıcı, markayla yaşadığı 
yolculuğuna bir cihazla başlayıp, farklı bir cihazla devam 
edebilir, bulunduğu uygulamadan çıkıp offline bir kanaldan, 
örneğin çağrı merkezinizi arayarak marka yolculuğuna 
kaldığı yerden devam edebilir. Bu tercihlerinin her birinde 
ise hızlı sonuç alabilmesi kritiktir. Aradığı sorunun cevabına 
en sade tasarımla, en az adımla, en hızlı şekilde ulaşması 
markayla olan bağını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bu 
durumda tüm kanallar arası etkileşimin incelenip, 
iyileştirilmesi yeni nesil müşteri deneyiminde esastır. 

Özetle, içinde bulunduğumuz Dijital Dönüşüm döneminde, 
Pazarlama ve Reklam sektörü profesyonelleri, artık birer 
mobil UX mimarı olmak durumundalar. Gerek marka 
temsilcileri olalım gerekse müşteri gözüyle durumu ele 
alalım, her iki açıdan baktığımızda mobil cihazların etrafında 
şekillenen deneyim yolculuklarımızda “kazanmak” için, 
Mikro-anlar’a odaklanmak gerekmekte.  Bu anlarda 
kullanıcılara sade bir tasarımla, sonuç odaklı içeriklerle ve 
hızlı bir altyapıyla eşsiz bir müşteri hikayesi sunmak, 
marka-kullanıcı arasında güçlü bir bağ yaratır ve yarattığı bu 
değer ile birçok stretejinin önüne geçer.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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İlk uluslararası etkinliğimiz olma özelliğini de taşıyan 
UXAlive Berlin’in bize çok ayrı bir deneyim ve 
motivasyon kattığını söylemeden geçmek olmaz. 
“Ahoy!Berlin” adlı Co-Working Space’de 150 kişiyi 
ağırlamanın mutluluğunu yaşadık.

UXAlive’ın artık bir özelliği olan konuşmacı çeşitliliği 
ve ikinci gününde gerçekleştirilen workshoplar, 
katılımcılardan tam not aldı. Elbette konuşmacı 
çeşitliliği, konu çeşitliliğini de beraberinde getirdi. 
Dilerseniz bazı konuşmacılarımızın sunumları 
içerisinden sektör için faydalı olabileceğine 
inandığımız notlarına yakından bakalım.

Neler Konuşuldu?

Banu Elmas
Software Engineering and Marketing Specialist / Userspots

UXAlive Berlin’de 

Userspots olarak gerçekleştirdiğimiz UXAlive Konferansı’nın 

dördüncüsünü 16–17 Eylül tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirdik.

Açılış Konuşması Mustafa Dalcı: UXAlive Konferansı 
ve UXCamp’lar Yurtdışına Açılıyor.

UXAlive Berlin, Userspots’un kurucusu Mustafa 
Dalcı’nın konuşmacısı ile başladı. Mustafa Dalcı’nın 
konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu;

Userspots’u 2018 yılında daha fazla yurtdışında 
göreceğiz. UXAlive ve UX Campların yurtdışı ayağını 
Berlin ile başlattık. Berlin’de Userspots Ofisinin açılma 
çalışmaları hızla devam ediyor. IoX’de Berlin 
çalışmalarımız ve iş ortaklarımızla daha aktif olacağız.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Userspots’u 2018 yılında daha fazla yurt 
dışında göreceğiz.

Düzenlediğimiz ilk UXAlive Konferansından da tanıdığımız 
keynote konuşmacımız Giles Colborne, Designing 
Conversations başlığı altında kullanıcı arayüzlerinin 
konuşma arayüzlerine dönüşmesini inceledi.

Bath Spa’dan London Paddington’a tren bileti 
rezervasyonunu klasik bir satın alma sürecindense sohbet 
robotuna dönüştürerek tanıdık olduğumuz soruların bize 
yöneltilmesinin daha etkili olduğundan bahsetti.

Giles Colborne: Kullanıcı 
Arayüzleri, Konuşma
Arayüzlerine Dönüşüyor.

Bu sohbet arayüzü ise Nereye gitmek istiyorsun? 
Nereden geliyorsun? Ne zaman? Kaç tane koltuk? Hangi 
sınıfta seyahat etmek istiyorsun? gibi farklı sorularda 
karşımıza geliyor. Bu durum da insan sohbetinin 
psikolojinden gelen soru-cevap yöntemini arayüz ile 
birleştirme şansımızın oluyor ve deneyimi bir adım öteye 
taşıyabiliyoruz.

Lost Pig bize hikayenin verildiği ve sonrasında Orc’a ne 
yapması gerektiğini yazdığımız bir oyun. Burada karşımız 
da bir robotun olduğunu tahmin edebiliyor, cevaplarımızı 
olabildiğince basit tutuyor ve karşılaşabileceğimiz hataları 
tahmin edebiliyoruz. Giles, başka bir örnekte etkileşim 
tasarım problemlerini çözmek için her zaman konuşmalara 
baktığını da belirtiyor.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Brendan Kearns konuşmasına “Tehlikeli Tahminler” 
başlığı altında Fransız bir illüstratörün 2000 yılı için 
tahminlerini gösteren çizimlerini o zaman neden bu 
şekilde hayal ettiğini anlamaya çalışarak başlıyor. Bir 
tasarım problemi olarak kullanıcıların istediğini 
düşündüğümüz şeyler ve kullanıcıların gerçekten 
istediği şeyler arasında kalıyoruz. Peki bu sorunu 
çözmek için şu an mevcut olduğumuz en iyi yöntem 
hangileri?

İlk yöntem tanıdık olduğumuz kullanıcın davranışlarını, 
konuşmalarını gözlemlediğimiz etnografik çalışmalar, 
her mühendisin ve tasarımcının bilmesi gerektiği 
dönüşüm testleri, sorular sorup cevaplarını 
dinlediğimiz röportajlar ve sorunlara çözümler 
aradığımız konsept tesleri. Peki daha fazla ne 
yapabiliriz?

Bu noktada eşsiz, özgürlük, güzellik, ayrım gibi bazı 
anahtar kelimeler vererek daha etkili tasarımlar 
sunmanın ayrıntılarınız bizimle paylaşıyor.

Brendan Kearns: Kullanıcılar 
Gerçekten Ne İstiyorlar?

Nathan Kinch konuşmasına GDPR yani Genel Veri 
Koruma Yönetmeliği ile başlıyor ve bu yönetmeliklerin 
tüm kişisel veri pazarının dinamiğini değiştirdiğini 
belirtiyor. Eğer bir şirket bu yönetmelikleri yerine 
getirmezse yıllık gelirlerinin %4'ü kadar para cezasına 
çarptırılabiliyor.

Ardından Veri Şeffaflığı ile devam ediyoruz. Veri şeffaflığı, 
hangi verileri kullanmak istediğinizi, ne zaman, nerede, 
neden ve kiminle birlikte kullanmak istediğinizi kısaca 
açıklamaktadır; bu nedenle, müşteriler olarak hizmet 
ettiğiniz insanlar bilgilendirilir, yetkilendirilir ve seçime 
imkân verilir.

Nathan Kinch: “Genel Veri 
Koruma Yönetmeliği” Şirketler 
İçin Neden Önemli?
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Giles Colborne

Nathan Kinch
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UXAlive Turkey 2016’dan da tanıdığımız Can Kılıçbay, 
Tasarıma dayalı ürün oluşturma başlığı altında minimum, 
sevimli bir ürün nasıl inşa edebiliriz? sorusu ile başlıyor. 
Herhangi bir projede en önemli soru: Bu projenin inşa 
edilmesi gerçekten gerekli mi? Bir proje inşa etmeye 
başlamadan önce fikri iyice tanımamız gerekir ve onun 
çalışma şeklini yoksa çalışma sırasında çelişkili ihtiyaçlar, 
farklı beklentiler ve gereklilikler ortaya çıkabilir.

Mimar liderliğindeki bir tasarım inşa etmeyi tasarımın ve 
inşaatın birbirini bilgi ve maliyet geribildirimi döngüsü ile 
tamamlayarak ilerlemesi olarak düşünebiliriz. Geleneksel 
yöntemlerde bir teklif hazırlarken; ön hazırlık, detay, satın 
alma fiyatı ve inşaat adımları tek tek tamamlanarak 

Can Kılıçbay: Bir Proje
İnşa Etmek.

Başak Haznedaroğlu, iyi bir değişim ajanı nasıl olunur? 
Sorusu altında: Şirket , Takım ve Tasarımcı olarak 3'e 
ayırıyor. Başta şirket olarak yapmamız gereken bir takım 
anahtarların varlığından bahsediyor.

Tasarladığımız ürünlerin günlük popüler olmasını mı yoksa 
uzun vadeli, güvenilir ve sevimli olmalarını mı istiyoruz? 
Seçimlerin sonucunda eşsiz bir ürün tasarlama ile ürünün 
sistematik ve para kazandırabilir olması arasında denge 
kurmak oluyor. Sizin tasarımda ilk önceliğiniz nedir? 
Tıklama oranları mı yoksa özgün sorunlar bulmak ve 
onlara anlamlı tasarımlar yapmak mı? Yazılımlar ve 
tasarımlar her zaman insan hayatını geliştirmeli, ilham 
olmalı ve insan hayatını anlamlı hale getirmelidir.

Başak Haznedaroğlu:
İyi bir Değişim Ajanı Olun!

Bir fark yaratmak için servislerimiz ve ürünlerimize her 
zaman yeni şeyler getirmek zorundayız. Chris Compston 
bir örnekle devam ediyor; iki farklı doktoru ele alıyoruz. 
İkisi de hastanın hayatını riske atmamak adına okutulan ve 
bildikleri tıp uygulamalarını kullanıyorlar. Aradaki tek fark 

Chris Compston:
Keşfetmek ve Yenilik Yapmak!

ilerlerken tasarla-inşa et yönteminde ön hazırlık, detay ve 
teklifi tek homojen bir adımda inceliyoruz. bu da daha 
hızlı bir tamamlanma süresi elde ediyoruz. Bütün 
bunlarda yazılım tasarımı yapmanın yalın ve çevik yoludur.

biri binlerce insanın hayatını değiştiren Penisilini 1928'de 
keşfederek bugün hala o önemini koruyan tıp 
uygulamalarına yenisini ekliyor. Buradaki sonuç aktif 
olarak araştırdıklarımız sorunları çözmekten daha çok 
yenilikçi olmamızı sağlıyor. Keşfetmek ve yenilik 
yapmak!
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Brendan Kearns 
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Indeed.com kaynağına göre bugün 
61.967 açık UX Tasarımcısı pozisyonunun

olduğunu görüyoruz

Ra�aela Rein: 
UX Tasarımcısının
Kariyeri ve Eğitimi

Bir fark yaratmak için servislerimiz ve ürünlerimize her 
zaman yeni şeyler getirmek zorundayız. Chris Compston 
bir örnekle devam ediyor; iki farklı doktoru ele alıyoruz. 
İkisi de hastanın hayatını riske atmamak adına okutulan ve 
bildikleri tıp uygulamalarını kullanıyorlar. Aradaki tek fark 

Raffaela Rein konuşmasına güncel bazı istatikleri 
paylaşarak başladı. Indeed.com kaynağına göre bugün 
61.967 açık UX Tasarımcısı pozisyonunun olduğunu ve 
CNN kaynağına göre bir UX Tasarımcısı için yıllık ödenen 
maaşın ortalama 95.000 Dolar olduğunu öğreniyoruz. 
Peki şu anda UX için verilen eğitimler bu açığı kapatmaya 
yetiyor mu? Raffaela’nın cevabı Hayır!. Eğitim alanında 
yapılan yeniliklerde 2 madde ile karşılaşıyoruz. Teslimat 
yöntemi ve içerik. Burada karşımıza eğitim paradigması 
olarak Bootcamp’lar çıkıyor.

Raffaella, bazı bootcamp istatiklerini de bizimle 
paylaştıktan sonra, bireysel olarak istekli bir UX 
öğrenicisinin bilmeleri gerekenlere değiniyor.

1.Doğru beklentileri belirlemek.
2.Öğrenmenin yanında networking yaratmak bir 
zorunluluk halindedir.
3.Bir gelişim zihniyeti edinmek.

Olcayto Cengiz & E.Altuğ
Yılmaz: Oyunlaştırmanın 
Ciddiyeti, Günden Güne
Değer Kazanıyor.
Olcayto Cengiz ve E. Altuğ Yılmaz konuşmasına 
oyunlaştırmanın ve oyun yapmanın farklı ögeler olduğunu 
açıklayarak ve oyunlaştırma elementlerinin mücadele 
etmek, kontrol etmek, meydan okumak, motive ettirmek, 
oynamak, yenmek, ileri taşımak, kazanmak, keşfetmek 
olduğunu anlatarak başlıyorlar.

Oyuncular birincil olarak bilgisayarlarda, oyun 
konsollarında ya da mobil ekranlarda sırayla oyunu 
oynamak, izlemek ve yaratmak istiyorlar; ikincil olarak 
oynadıkları oyunu paylaşmak, onun hakkında iletişim 
kurmak ve alışveriş yapmak istiyorlar. Ve sıra oyun 
deneyimini tasarlamaya geldiğinde her oyuncunun farklı 
motivasyon tiplerine sahip olduğunu ve her oyunun 
zorluk ve akış açısından farklı basamakları olduğunu 
gerçek oyun örnekleri sundular.

biri binlerce insanın hayatını değiştiren Penisilini 1928'de 
keşfederek bugün hala o önemini koruyan tıp 
uygulamalarına yenisini ekliyor. Buradaki sonuç aktif 
olarak araştırdıklarımız sorunları çözmekten daha çok 
yenilikçi olmamızı sağlıyor. Keşfetmek ve yenilik 
yapmak!
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Dilara Cumhur: Uluslararası
Tasarımlarda Kültürün ve 
Alışkanlıkların Önemi.
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Hany Rizk: Teknoloji 
Bağımlılığını Unutmadan 
Tasarım Yapmak.
Bugün tüm telefonlar için kullanılan güç 1960'da 
Nasa’nın Ay’a gitmek için harcadığı tüm güçten daha 
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her bildirim sonrasında yeniden odaklanmak için 23 dklık 
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Necati Kartal: Büyük Veriler Trendleri Oluştururken, Az 
Veriler Fırsatlara Odaklanıyor.

Günün son konuşmacısı Necati Kartal, A/B test gerçek 
örneklerini katılımcılarla paylaşarak konuşmasına başlıyor. 
Her karşılaştırmada buton rengi, görsel kullanımı, yazı 
boyutu gibi tıklama oranlarlarını değiştiren ögeleri 
inceliyoruz.

Büyük veri; çok fazla kullanıcı ve çok fazla bilgi verirken, 
az data; özel kullanıcının bilgilerine, bireysel müşterilere 
ulaşmamızı sağlar. Yani büyük veriler trendleri 
oluştururken, az veri fırsatlara odaklanıyor. Necati Kartal 
bu verilere ulaşmak için bazı araçlar kullanıyor: Analitikler 

için Google Anaytics ve Yandex Metrica. Kayıtlar için 
Hotjar. Heatmap oluşturmak için hotjar ve Crayzegg. 
Anketler için Usabilla! Tüm verileri birleştirdikten sonra 
analiz edip fikirlerini test ediyor!

UXAlive Berlin’in ilk gününü keyifli ve öğretici 
konuşmalarla geride bırakıyoruz. Gelecek UXAlive Türkiye 
konferansındaki gelişmeler için web sitemizi kontrol 
etmeyi unutmayın! Uxalive.com

UXAlive Berlin’in 2. gününde gerçekleştirilen 
workshoplar katılımcılardan 

tam not aldı.
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Son beş yılda, dünyanın dört bir yanından birçok 
online şirket beklenmedik bir hızda deneysel 
yaklaşımları benimsemeye başladı. Bu değişimle 
beraber, çoğu alanda gelişim gözlemlendi. Tasarım 
kararları yöneticilerin toplantı odasındaki taslaklara 
yaklaşımlarından ziyade, kullanıcıların deneylerdeki 
değişimlere nasıl reaksiyon verdiğine göre alınıyor 
artık.

Ama test süreçleri yaygınlaştıkça en iyi şirketleri 
bile yavaşlatabilecek, “başarılı” olarak algılanan 
ancak yanlış olan yöntemler de sık sık karşımıza 
çıkmaya başladı. Bu tür yanlış bilgileri bertaraf 
edebilmek adına, 1.000’den fazla deneysel program 

Hızınızı Kesebilecek Üç Yanlış Bilgi 
Test Süreçlerinde 

ve 100.000’den fazla deney üstünde benchmark
çalışması yaptık ve nelerin gerçekten “başarılı 
yöntem”, nelerin yanlış bilinen bilgiler olduğunu 
kanıtlamayı amaçladık.

Bu çerçevede yanlış bilinen bilgilerden en yaygını, A/B 
testinin Varyasyon A ve Varyasyon B seçenekleri elde 
edildiğinde tamamlanmış olduğudur. 2016’da 
yaptığımız 100.000 testin sadece %77’sinde iki

Yanlış Bilgi #1: Deneylerde 
Sadece İki Varyasyon Olmalıdır

varyasyon söz konusuydu. Şirketlerde gelişim hızını 
kesen en önemli faktörlerden birisi bu. Beş veya daha 
fazla varyasyonu test eden deneylere baktığımızda 
(A’dan E’ye kadar varyasyonlarla) bunların iki 
varyasyonlu deneylere göre %75 daha başarılı 
olduğunu gördük.

Bu deneylerin başarısının sırrı, ekiplerin varyasyonları 
denedikçe daha yenilikçi ve risk almayı sever hâle 
gelmesi. Ekipler ellerindeki orijinal çalışmayı test 
ederken sadece bir varyasyona sahip olunca, risk 
almaktan kaçınırlar. Deneyin başarılı olmak için tek bir 
şansı olduğundan, kendilerinden bekleneni tasarlarlar. 
Ama ekiplere üç ya da dört farklı tasarımı deneme 
şansı verildiğinde, daha yaratıcı ve yenilikçi olurlar.
Bu süreçte de daha hızlı öğrenir ve kullanıcılar için daha 
büyük geliştirmeler yaparlar. 

Bütün bunlara rağmen, şirketler hâlâ iki varyasyonla 
test yapmayı sürdürüyorlar, çünkü agile prensiplerini 
henüz tam anlamıyla benimsemiş değiller. Bundan 
dolayı şirketlerin genellikle şelale modeli üstünden 
uzun tasarım süreçleri planladığını görüyoruz. Onlar 
için bu deneyler sadece yaklaşımlarının işler olup 
olmadığını görmek için önemli, ne yöne gitmeleri 
gerektiğini görmek için değil. İşin kötüsü de, tasarımı 
şekillendirirken çok fazla vakit harcandığı için başarısız 
olmaya mahkum deneylerin yapılması.

Yüksek performans odaklı ekipler tek bir uzun vadeli 
strateji seçmezler. Bunun yerine üç veya dört farklı rota 
belirleyip deney yaparak hangisini seçmeleri 
gerektiğine karar verirler. 
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Bütün bunlara rağmen, şirketler hâlâ iki 
varyasyonla test yapmayı sürdürüyorlar, 
çünkü agile prensiplerini henüz tam an-

lamıyla benimsemiş değiller.

Bu çerçevede yanlış bilinen bilgilerden en yaygını, A/B 
testinin Varyasyon A ve Varyasyon B seçenekleri elde 
edildiğinde tamamlanmış olduğudur. 2016’da 
yaptığımız 100.000 testin sadece %77’sinde iki 

varyasyon söz konusuydu. Şirketlerde gelişim hızını 
kesen en önemli faktörlerden birisi bu. Beş veya daha 
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büyük geliştirmeler yaparlar. 

Bütün bunlara rağmen, şirketler hâlâ iki varyasyonla 
test yapmayı sürdürüyorlar, çünkü agile prensiplerini 
henüz tam anlamıyla benimsemiş değiller. Bundan 
dolayı şirketlerin genellikle şelale modeli üstünden 
uzun tasarım süreçleri planladığını görüyoruz. Onlar 
için bu deneyler sadece yaklaşımlarının işler olup 
olmadığını görmek için önemli, ne yöne gitmeleri 
gerektiğini görmek için değil. İşin kötüsü de, tasarımı 
şekillendirirken çok fazla vakit harcandığı için başarısız 
olmaya mahkum deneylerin yapılması.

Yüksek performans odaklı ekipler tek bir uzun vadeli 
strateji seçmezler. Bunun yerine üç veya dört farklı rota 
belirleyip deney yaparak hangisini seçmeleri 
gerektiğine karar verirler. 

anlaşılabiliyor. Üçüncüsü de, büyük değişikliklerde bir 
sorunun çözümü için daha çok değerlendirme 
yapılması gerekmesi Bunun için sayfaları tekrardan 
tasarlayabilir, bazı adımları çıkarabilir ya da 
algoritmaları değiştirebilirler. Yani başarılı olmak için 
gerçek bir fırsat söz konusu olur.  

Ama buna rağmen bir çok ekip bize büyük değişiklikler 
yapmaktan korktuklarını, çünkü bu noktadaki deneysel 
yaklaşımların neden başarılı olduğunu belirleyeme-
diklerini söylüyor. Bu argümanların büyük bir kısmı 
aslında fizik üstüne yapılan araştırmalardan geliyor, fizik 
kurallarının nasıl işlediği milyarlarca yıldır aynı olsa da. 
Online deneylerde kullanıcılarınız daima değişim 
halindedir. Bunun sebebi sitenize yeni insanların 
geliyor olması, ya da ihtiyaç ve karar alma süreçleri-
nin değişiklik göstermesi olabilir. Dolayısıyla bu 
noktada kullanıcılarınızdan reaksiyon alabilecek büyük 
değişiklikler yapmaya odaklanıp, en çok başarı 
sağlayan yaklaşımları tekrar test ederek daha fazla şey 
öğrenmeniz mümkün. Sadece küçük değişiklikleri test 
etmek çok fazla vakit alacak ve size çok az şey göstere-

cektir. 
En iyi deneyler ana prensipler üstüne kuruludur. Deney-
iniz ürünleri bulma ya da satın alma sürecini kolay-
laştırıyor mu? İnsanların daha iyi karar almasını sağlıyor 
mu? İnsanlara daha keyifli bir kullanıcı deneyimi 
sağlıyor mu? Bu kritik hedefler üstünden aksiyon 
alabilmek istiyorsak, bunu kullanıcılarımızın farkına bile 
varmayacağı küçük değişikliklerle başaramayız. 
Kullanıcıların problemlerinin kökenini anlamak, sorun-
larını nasıl çözeceğimize yoğunlaşmak ve yeni çözümler 
denerken cesaret göstermek şart. 

Yanlış Bilgi #2: Sadece 
“Küçük” Deneyler Bilimseldir
Bir diğer yanlış bilgi de sadece küçük çaplı 
deneylerin bilimsellik taşıdığı yönünde. Bu
bağlamda birçok kişi bir ürün sayfasının yeniden 
tasarımının iyi yapılabilmesi için sadece ürün 
görsellerinin ya da ürünü tanıtan içeriğin 
değiştirilmesini yeterli bulsa da, ikisinin birden 
değiştirilmesine gerek görmüyor. 

Biz de bunun ışığında Optimizely’de küçük ve büyük 
değişikliklerin başarı oranlarını analiz ettik. Dünya 
genelinde yapılan tüm deneylerin yarısından 
fazlasının beş satır kodu geçmeyen boyutta 
olduğunu gördük. Her on deneyin biri, bazen daha azı 
büyük değişiklikleri test eder nitelikteydi ve bunlar için 
50 satır koddan fazlası kullanılıyordu. Bu bağlamda 
büyük değişikliklerin başarılı olma oranının iki katı aşkın 
olduğunu gözlemledik.

Bunun altında yatan birden fazla sebep var. Birincisi, 
küçük değişikliklerin kullanıcılar tarafından fark edilme 
ve etki yaratma olasılığı daha düşük. İkincisi, büyük 
değişiklikler kullanıcılardan daha çok reaksiyon aldığı 
için başarı oranları istatistiklerden daha hızlı 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Bir diğer yanlış bilgi de sadece küçük çaplı 
deneylerin bilimsellik taşıdığı yönünde. Bu 
bağlamda bir çok kişi bir ürün sayfasının yeniden 
tasarımının iyi yapılabilmesi için sadece ürün 
görsellerinin ya da ürünü tanıtan içeriğin 
değiştirilmesini yeterli bulsa da, ikisinin birden 
değiştirilmesine gerek görmüyor. 

Biz de bunun ışığında Optimizely’de küçük ve büyük 
değişikliklerin başarı oranlarını analiz ettik. Dünya 
genelinde yapılan tüm deneylerin yarısından 
fazlasının beş satır kodu geçmeyen boyutta 
olduğunu gördük. Her on deneyin biri, bazen daha azı 
büyük değişiklikleri test eder nitelikteydi ve bunlar için 
50 satır koddan fazlası kullanılıyordu. Bu bağlamda 
büyük değişikliklerin başarılı olma oranının iki katı aşkın 
olduğunu gözlemledik.

Bunun altında yatan birden fazla sebep var. Birincisi, 
küçük değişikliklerin kullanıcılar tarafından fark edilme 
ve etki yaratma olasılığı daha düşük. İkincisi, büyük 
değişiklikler kullanıcılardan daha çok reaksiyon aldığı 
için başarı oranları istatistiklerden daha hızlı 

Dünya çapında yapılan her dört deneyden biri 
sadece bir hedefe odaklıdır: dönüşüm oranı. Ve tüm 
bu deneylerin %60’ında genelde üç hedef bulunur, 
dönüşüm oranı, kâr ve sayfa görüntüleme ya da 
tıklama hedefleri. Bu deneyler genelde %20 oranında 
gelişim gözlemlerler.

Ancak yedi veya daha fazla hedefi bulunan deneylerde, 
gelişim oranı %42’ye fırlıyor – bu da tamı tamına iki kat 
fark demek! Buradan da anlayabileceğimiz gibi, online 
deneyler birçok değerli bulguyu gözden kaçırabiliyor. 
Kullanıcı deneyimini zenginleştirseler de onu ölçümle-
mede başarısız oluyorlar, çünkü kendi başarılarını 
ölçmeyi atlıyor ya da devam etme dürtüsünü kaybediy-
orlar.

Şirketler ürünlerini geliştirmek yerine kâr hedeflerine 
yoğunlaştıklarında, yenilikçi olmayı bırakıyorlar. 
Tesla’daki mühendisler yeni bir direksiyon sistemi 

Yanlış Bilgi #3: Önemli Olan 
Tek Hedef Dönüşüm Oranıdır

anlaşılabiliyor. Üçüncüsü de, büyük değişikliklerde bir 
sorunun çözümü için daha çok değerlendirme 
yapılması gerekmesi Bunun için sayfaları tekrardan 
tasarlayabilir, bazı adımları çıkarabilir ya da 
algoritmaları değiştirebilirler. Yani başarılı olmak için 
gerçek bir fırsat söz konusu olur.  

Ama buna rağmen birçok ekip bize büyük değişiklikler 
yapmaktan korktuklarını, çünkü bu noktadaki deneysel 
yaklaşımların neden başarılı olduğunu belirleyeme-
diklerini söylüyor. Bu argümanların büyük bir kısmı 
aslında fizik üstüne yapılan araştırmalardan geliyor, fizik 
kurallarının nasıl işlediği milyarlarca yıldır aynı olsa da. 
Online deneylerde kullanıcılarınız daima değişim 
halindedir. Bunun sebebi sitenize yeni insanların 
geliyor olması, ya da ihtiyaç ve karar alma süreçleri-
nin değişiklik göstermesi olabilir. Dolayısıyla bu
noktada kullanıcılarınızdan reaksiyon alabilecek büyük 
değişiklikler yapmaya odaklanıp, en çok başarı 
sağlayan yaklaşımları tekrar test ederek daha fazla şey 
öğrenmeniz mümkün. Sadece küçük değişiklikleri test 
etmek çok fazla vakit alacak ve size çok az şey göstere-

cektir. 
En iyi deneyler ana prensipler üstüne kuruludur. Deney-
iniz ürünleri bulma ya da satın alma sürecini kolay-
laştırıyor mu? İnsanların daha iyi karar almasını sağlıyor 
mu? İnsanlara daha keyifli bir kullanıcı deneyimi 
sağlıyor mu? Bu kritik hedefler üstünden aksiyon 
alabilmek istiyorsak, bunu kullanıcılarımızın farkına bile 
varmayacağı küçük değişikliklerle başaramayız. 
Kullanıcıların problemlerinin kökenini anlamak, sorun-
larını nasıl çözeceğimize yoğunlaşmak ve yeni çözümler 
denerken cesaret göstermek şart. 

tasarladıklarında, bunun başarısını daha fazla araba 
satıp satmadıklarını sorarak ölçmüyorlar. Bu onlar için 
dikkat dağıtıcı bir detay. Direksiyon sistemini iyileştirip 
iyileştirmediklerini soruyorlar. Sürücüler daha isabetli 
bir sürüş deneyimi yaşıyor mu? Direksiyonu kullanırken 
daha az efor sarf ediyorlar mı? Bu mühendisler daha iyi 
bir direksiyon sistemine sahip olmanın önemini 
anlıyorlar. Ve bu direksiyon sistemini geliştirmeleri, 
arabanın küçük ama önemli bir kısmına katkıda 
bulunmaları demek aslında. Bunun bir parçası olarak da 
Tesla bir çok ekip arabalarına katkıda bulunursa büyük 
bir fark yaratılacağının ve müşterileri için daha iyi bir 
araç üreteceğinin farkında. Ama ekiplerin odağında 
daha fazla araba satmak yok, mevcut aracın bir kısmını 
iyileştirebilmek var. Benzer şekilde, test ekipleri de iş 
geliştirme konusundaki sorumluluklarının farkındalar. 
Kârı artırmak her zaman önemli bir şey. Ama kârdan 
ötesini göz önünde bulundurmayan ekipler 
ürünlerini nasıl geliştireceklerine dair nasıl aksiyon 
almaları gerektiğini bilmiyorlar. 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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İkinci olarak, anlamlı çözümler geliştirmelidirler.
Kullanıcılarının problemleri hakkında derinlemesine 
değerlendirme yapıp onların kaygılarına cevap 
verebilecek sağlam değişiklikler geliştirmelidirler. Bunların 
yanı sıra esneklik göstererek kullanıcılara farklı 
varyasyonlar sunarlarsa, kullanıcılar da onları en doğru 
yöne götürecektir.

Son olarak, gözlemlenen tüm geliştirmeleri küçük veya 
büyük demeden ölçümlemelidirler. Her deney ideal 
olarak daha fazla kâr getirse de, ekipler küçük gelişimlerin 
önemini de unutmamalıdır. Kullanıcıların sorun yaşadıkları 
noktalara odaklanırlarsa, söz konusu ekipler bu sorunların 
çözümünün (küçük de olsa) işin kendisi için değerli bir 
gelişim teşkil edeceğini fark edeceklerdir. Ve bunun gibi 
birden çok küçük sorunu çözümlediklerinde, zamanla tüm 
bunların birikip kullanıcıların bağlılığını garantileyen 
cinsten, çok daha iyi bir deneyimin önünü açacağını da 
göreceklerdir. 

Dünya çapında yapılan her dört deneyden biri 
sadece bir hedefe odaklıdır: dönüşüm oranı. Ve tüm 
bu deneylerin %60’ında genelde üç hedef bulunur, 
dönüşüm oranı, kâr ve sayfa görüntüleme ya da 
tıklama hedefleri. Bu deneyler genelde %20 oranında 
gelişim gözlemlerler.

Ancak yedi veya daha fazla hedefi bulunan deneylerde, 
gelişim oranı %42’ye fırlıyor – bu da tamı tamına iki kat 
fark demek! Buradan da anlayabileceğimiz gibi, online 
deneyler bir çok değerli bulguyu gözden kaçırabiliyor. 
Kullanıcı deneyimini zenginleştirseler de onu ölçümle-
mede başarısız oluyorlar, çünkü kendi başarılarını 
ölçmeyi atlıyor ya da devam etme dürtüsünü kaybediy-
orlar.

Şirketler ürünlerini geliştirmek yerine kâr hedeflerine 
yoğunlaştıklarında, yenilikçi olmayı bırakıyorlar. 
Tesla’daki mühendisler yeni bir direksiyon sistemi 

tasarladıklarında, bunun başarısını daha fazla araba 
satıp satmadıklarını sorarak ölçmüyorlar. Bu onlar için 
dikkat dağıtıcı bir detay. Direksiyon sistemini iyileştirip 
iyileştirmediklerini soruyorlar. Sürücüler daha isabetli 
bir sürüş deneyimi yaşıyor mu? Direksiyonu kullanırken 
daha az efor sarf ediyorlar mı? Bu mühendisler daha iyi 
bir direksiyon sistemine sahip olmanın önemini 
anlıyorlar. Ve bu direksiyon sistemini geliştirmeleri, 
arabanın küçük ama önemli bir kısmına katkıda 
bulunmaları demek aslında. Bunun bir parçası olarak da 
Tesla birçok ekip arabalarına katkıda bulunursa büyük 
bir fark yaratılacağının ve müşterileri için daha iyi bir 
araç üreteceğinin farkında. Ama ekiplerin odağında 
daha fazla araba satmak yok, mevcut aracın bir kısmını 
iyileştirebilmek var. Benzer şekilde, test ekipleri de iş 
geliştirme konusundaki sorumluluklarının farkındalar. 
Kârı artırmak her zaman önemli bir şey. Ama kârdan 
ötesini göz önünde bulundurmayan ekipler 
ürünlerini nasıl geliştireceklerine dair nasıl aksiyon 
almaları gerektiğini bilmiyorlar. 

En İyi Yöntemler
Gerçekten yenilikçi olmak isteyen şirketlerin gelişim 
göstermesi gereken üç farklı alan vardır:

İlk olarak, kullanıcılarının sorun yaşadıkları noktaları 
etraflıca bilmelidirler. Her problemi, kafa karıştıran 
noktayı, gereksiz adımı incelemeli ve değerlendirmeli, 
bunların ne kadar acil çözüm gerektirdiğine dair bir 
önceliklendirme yapmalıdırlar. 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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A/B testleri uzun süredir hayatımızda olan ve bilinen bir 
teknoloji. Bugünkü konumu ise dijital ürünlerin gerçek 
sahibinin kullanıcılar olduğunu fark etmemiz ise çok 
daha farklı. Kullanıcılarımızı nasıl bir sayfa ile 
karşılamamız gerektiği, onlardan almalarını istediğimiz 
aksiyonlara nasıl yönlendirmemiz gerektiği ve bu süreç 
boyunca onlara nasıl destek olacağımızı hiçbir zaman 
bilmiyorduk, bugün de bilmiyoruz ve gelecekte de 
bilemeyeceğiz.
      
Bunu keşfedebilmenin tek yolu daha iyisi olacağını 
düşündüğünüz fiki

rleri kullanıcılarınıza sunmanız ve istatiksel olarak titiz bir 
ortamda davranışlarını gözlemlemenizden geçiyor. 
Dünyadan ROI anlamında en hassas isimlerden olan 
booking.com, Netflix, Amazon, Skyscanner’ı ziyaret 
ettiğinizde en az bir testin içerisinde oluyor olmanızın 
da tek nedeni bu.
      
Her gün sayfanıza getirmek için önemli maliyetlere 
katlandığınız ve sayfanızda size hiç bir aksiyon almadan 
terk eden o büyük kullanıcı kitlenizin problemlerinin neler 
olduğunu, bu problemleri nasıl çözümler üretebileceğinizi 
düşünmek ve ürettiğiniz çözümleri gerçek kullanıcı 

CRO Süreciyle
Yeniden Tanışın 

A/B testleri artık karar verilemeyen 
konularda yardımımıza koşan bir araç değil.

davranışlarıyla test edip, ortaya çıkarmanız gerekiyor.

Growth Hacking İstanbul 2017’den Öne Çıkanlar 

Bu yıl Growth Hacking İstanbul’da önemli bir kullanıcı 
kitlesiyle birlikte dönüşüm optimizasyon sürecini ele aldık. 
LC Waikiki, Yemek Sepeti ve Pegasus’tan CRO 
süreçleriyle ilgili nelerin olup bittiğini ve tavsiyelerini 
dinledik. Etkinliğe katılamayanlar için öne çıkan noktaları 
burada paylaşacağım. 

Analiz Bütün Sürecin Merkezi: Dönüşüm optimizasyon 
sürecinde ilk adım bütünsel bir analiz 
gerçekleştirebilmekten geçiyor. Hem kalitatif hem de 
kantitatif veri kanalları üzerinden büyümeyle ilgili fırsat 
alanlarının neler olabileceğini araştırılması gerekiyor. 

Analiz sonucu elde ettiğiniz çıktılar ziyaretçilerinizin 
müşteriye dönüşüm sürecini daha yakından tanımanızı ve 
buradaki fırsat alanlarını görmenizi sağlıyor. 

Hipotezler Fikirlerden Büyüktür: Test süreçleri fikirlere 
bağlı olarak değil hipotezlere bağlı olarak şekillenmesi ve 
ilerlemesi gerekir. Hipotezler fikirlerden iki yönüyle 
ayrışırlar.   
      
i. Hipotezler mutlaka bir analize ve öngörüye 
bağlı olarak ortaya çıkarlar. Gerçek bir hipotez 
cümlesinin başlangıcında hangi analiz ve araştırmaya 
bağlı olarak şekillendiğinin olması gerekmektedir.
ii. Hipotezler ayrıca hangi metrikler ve KPI’lar 
üzerinde bir etki yapılacağıyla ilgili temel bilgileri 
içerir. Sayfanız üzerinde kullanıcıların aldıkları micro ve 
makro dönüşümlerden hangisi, hangi kullanıcı kitlesi için, 

nasıl değiştireceğini analize bağlı olarak şekillendirir. 

Test süreçlerinizi görmüş olduğunuz örneklerden, 
rakiplerinizin uygulamalarından veya ortaya çıkan farklı 
fikirlerden almak yerine analizler sonucu oluşturmuş 
olduğunuz hipotezlere bağlı olarak yönetiyor olmanız 
önemlidir. 

Test Süreci Hassas Olarak Takip Edilmeli: Test için 
hipotezlerinizi hazırladığınızda ve ilk testinizi çıkmaya 
hazırlanırken yapacağınız testin teknik olarak hatasız 
olarak çalıştığından ve kullanıcı davranışlarını doğru bir 
şekilde takip ettiğinizden emin olmalısınız.
      
Test aracı ve sürecini belirlerken performans/fiyat 
araştırması yaparken elde ettiğiniz raporların ne kadar 
sağlıklı ve güvenilir olduğunu da sorgulamanız önemli.
      
Taktikler Yerine Stratejiye Odaklanılmalı: Dijital 
varlıklarınızda lokal maksimumlara ulaşmak için 
kullanabileceğiniz birçok farklı taktik bulunuyor. Dönüşüm 
optimizasyon süreci birkaç teknik enstrüman ile hayata 
geçirdiğiniz taktikten çok daha derindir. Günün sonunda 

ulaşmak istediğiniz nokta her müşteri segmentinize 
istediğiniz aksiyonları alabilmeleri için aradıkları ve ihtiyaç 
duydukları temel bilgileri ve yönlendirmeleri sağlayıp, 
onları kazanmaktır.

2018 İçin Neler Yapılmalı?

Dijital kanallardan elde edilen dönüşümü artırmak 
isteyenler için dönüşüm optimizasyon süreci 2018 
yılındaki en sıcak konu. Bu konuda aksiyon almaya 
başlarken sürecin sadece birkaç araç seçmekten çok daha 
büyük ve önemli olduğunu unutulmamalı.

“Dijital varlıklarınıza ziyaretçilerinizi çektiğiniz ilk 
andan dönüşüm gerçekleştiği noktaya kadar olan 
süreci net bir şekilde ölçümleyebiliyor olmalısınız. 
Anketler, ısı haritaları, kullanıcı araştırmaları ve 
analitik inceleme ile ilk olarak dönüşüm stratejinizi 
ortaya çıkarın.” 

Test süreçlerine girmeden önce pazarlama, ürün ve 
büyüme ekibinin aynı noktada buluşmasını sağlayacak 

şekilde dönüşüm optimizasyon sürecinin takibini 
oluşturun. Bu süreçte gerçekleştirdiğiniz testler sadece 
başarılı olduklarında değil aynı zamanda başarısız 
olduklarında da sizler için çok önemli ve büyük başarı 
fırsatları sunarlar.

CRO süreci için bu temel adımları attıktan sonra artık 
düzenli olarak testlerinizi hayata geçirmeye 
başlayabilirsiniz. Gerçekleştireceğiniz çalışmalarla elde 
edeceğiniz kazanımlar daha fazla kullanıcıya ulaşma 
peşinden koşmadan dijital kanallarınızdan daha fazla 
sonuç elde etmenizi sağlar. 

Bu süreci test bazlı olarak götürmenin size sağlayacağı 
bazı önemli katkılar vardır. Uyguladığınız ve 
düşündüğünüz fikirlerden birçoğu kullanıcılar için olumlu 
sonuçlanmayabilir. Testler kendi fikrinizi değerlendirirken 
düştüğünüz hatadan kurtulmanızı sağlar.

Testler IT ekibine ve teknik geliştirme süreçlerine ihtiyaç 
duymadan çok daha hızlı bir şekilde fikirlerinizi hayata 
geçirebilirsiniz. Böylece yüksek kaynaklar ve uzun sürelere 
ihtiyaç duymadan hipotezlerinizi test edebilirsiniz.
      
Son olarak ise testleri gerçekleştirdiğinizde ve sonuçlarını 
analiz ettiğinizde elde ettiğiniz rakamlar size yeni testler 
hipotezleri için fırsatlar sunar. 

Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.
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ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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A/B testleri uzun süredir hayatımızda olan ve bilinen bir 
teknoloji. Bugünkü konumu ise dijital ürünlerin gerçek 
sahibinin kullanıcılar olduğunu fark etmemiz ise çok 
daha farklı. Kullanıcılarımızı nasıl bir sayfa ile 
karşılamamız gerektiği, onlardan almalarını istediğimiz 
aksiyonlara nasıl yönlendirmemiz gerektiği ve bu süreç 
boyunca onlara nasıl destek olacağımızı hiçbir zaman 
bilmiyorduk, bugün de bilmiyoruz ve gelecekte de 
bilemeyeceğiz.
      
Bunu keşfedebilmenin tek yolu daha iyisi olacağını 
düşündüğünüz fiki

rleri kullanıcılarınıza sunmanız ve istatiksel olarak titiz bir 
ortamda davranışlarını gözlemlemenizden geçiyor. 
Dünyadan ROI anlamında en hassas isimlerden olan 
booking.com, Netflix, Amazon, Skyscanner’ı ziyaret 
ettiğinizde en az bir testin içerisinde oluyor olmanızın 
da tek nedeni bu.
      
Her gün sayfanıza getirmek için önemli maliyetlere 
katlandığınız ve sayfanızda size hiç bir aksiyon almadan 
terk eden o büyük kullanıcı kitlenizin problemlerinin neler 
olduğunu, bu problemleri nasıl çözümler üretebileceğinizi 
düşünmek ve ürettiğiniz çözümleri gerçek kullanıcı 

davranışlarıyla test edip, ortaya çıkarmanız gerekiyor.

Growth Hacking İstanbul 2017’den Öne Çıkanlar 

Bu yıl Growth Hacking İstanbul’da önemli bir kullanıcı 
kitlesiyle birlikte dönüşüm optimizasyon sürecini ele aldık. 
LC Waikiki, Yemek Sepeti ve Pegasus’tan CRO 
süreçleriyle ilgili nelerin olup bittiğini ve tavsiyelerini 
dinledik. Etkinliğe katılamayanlar için öne çıkan noktaları 
burada paylaşacağım. 

Analiz Bütün Sürecin Merkezi: Dönüşüm optimizasyon 
sürecinde ilk adım bütünsel bir analiz 
gerçekleştirebilmekten geçiyor. Hem kalitatif hem de 
kantitatif veri kanalları üzerinden büyümeyle ilgili fırsat 
alanlarının neler olabileceğini araştırılması gerekiyor. 

Analiz sonucu elde ettiğiniz çıktılar ziyaretçilerinizin 
müşteriye dönüşüm sürecini daha yakından tanımanızı ve 
buradaki fırsat alanlarını görmenizi sağlıyor. 

Hipotezler Fikirlerden Büyüktür: Test süreçleri fikirlere 
bağlı olarak değil hipotezlere bağlı olarak şekillenmesi ve 
ilerlemesi gerekir. Hipotezler fikirlerden iki yönüyle 
ayrışırlar.   
      
i. Hipotezler mutlaka bir analize ve öngörüye 
bağlı olarak ortaya çıkarlar. Gerçek bir hipotez 
cümlesinin başlangıcında hangi analiz ve araştırmaya 
bağlı olarak şekillendiğinin olması gerekmektedir.
ii. Hipotezler ayrıca hangi metrikler ve KPI’lar 
üzerinde bir etki yapılacağıyla ilgili temel bilgileri 
içerir. Sayfanız üzerinde kullanıcıların aldıkları micro ve 
makro dönüşümlerden hangisi, hangi kullanıcı kitlesi için, 

nasıl değiştireceğini analize bağlı olarak şekillendirir. 

Test süreçlerinizi görmüş olduğunuz örneklerden, 
rakiplerinizin uygulamalarından veya ortaya çıkan farklı 
fikirlerden almak yerine analizler sonucu oluşturmuş 
olduğunuz hipotezlere bağlı olarak yönetiyor olmanız 
önemlidir. 

Test Süreci Hassas Olarak Takip Edilmeli: Test için 
hipotezlerinizi hazırladığınızda ve ilk testinizi çıkmaya 
hazırlanırken yapacağınız testin teknik olarak hatasız 
olarak çalıştığından ve kullanıcı davranışlarını doğru bir 
şekilde takip ettiğinizden emin olmalısınız.
      
Test aracı ve sürecini belirlerken performans/fiyat 
araştırması yaparken elde ettiğiniz raporların ne kadar 
sağlıklı ve güvenilir olduğunu da sorgulamanız önemli.
      
Taktikler Yerine Stratejiye Odaklanılmalı: Dijital 
varlıklarınızda lokal maksimumlara ulaşmak için 
kullanabileceğiniz birçok farklı taktik bulunuyor. Dönüşüm 
optimizasyon süreci birkaç teknik enstrüman ile hayata 
geçirdiğiniz taktikten çok daha derindir. Günün sonunda 

Test aracı ve sürecini belirlerken
performans/fiyat araştırması yaparken 

elde ettiğiniz raporların ne kadar sağlıklı 
ve güvenilir olduğunu da 

sorgulamanız önemli.

ulaşmak istediğiniz nokta her müşteri segmentinize 
istediğiniz aksiyonları alabilmeleri için aradıkları ve ihtiyaç 
duydukları temel bilgileri ve yönlendirmeleri sağlayıp, 
onları kazanmaktır.

2018 İçin Neler Yapılmalı?

Dijital kanallardan elde edilen dönüşümü artırmak 
isteyenler için dönüşüm optimizasyon süreci 2018 
yılındaki en sıcak konu. Bu konuda aksiyon almaya 
başlarken sürecin sadece birkaç araç seçmekten çok daha 
büyük ve önemli olduğunu unutulmamalı.

“Dijital varlıklarınıza ziyaretçilerinizi çektiğiniz ilk 
andan dönüşüm gerçekleştiği noktaya kadar olan 
süreci net bir şekilde ölçümleyebiliyor olmalısınız. 
Anketler, ısı haritaları, kullanıcı araştırmaları ve 
analitik inceleme ile ilk olarak dönüşüm stratejinizi 
ortaya çıkarın.” 

Test süreçlerine girmeden önce pazarlama, ürün ve 
büyüme ekibinin aynı noktada buluşmasını sağlayacak 

şekilde dönüşüm optimizasyon sürecinin takibini 
oluşturun. Bu süreçte gerçekleştirdiğiniz testler sadece 
başarılı olduklarında değil aynı zamanda başarısız 
olduklarında da sizler için çok önemli ve büyük başarı 
fırsatları sunarlar.

CRO süreci için bu temel adımları attıktan sonra artık 
düzenli olarak testlerinizi hayata geçirmeye 
başlayabilirsiniz. Gerçekleştireceğiniz çalışmalarla elde 
edeceğiniz kazanımlar daha fazla kullanıcıya ulaşma 
peşinden koşmadan dijital kanallarınızdan daha fazla 
sonuç elde etmenizi sağlar. 

Bu süreci test bazlı olarak götürmenin size sağlayacağı 
bazı önemli katkılar vardır. Uyguladığınız ve 
düşündüğünüz fikirlerden birçoğu kullanıcılar için olumlu 
sonuçlanmayabilir. Testler kendi fikrinizi değerlendirirken 
düştüğünüz hatadan kurtulmanızı sağlar.

Testler IT ekibine ve teknik geliştirme süreçlerine ihtiyaç 
duymadan çok daha hızlı bir şekilde fikirlerinizi hayata 
geçirebilirsiniz. Böylece yüksek kaynaklar ve uzun sürelere 
ihtiyaç duymadan hipotezlerinizi test edebilirsiniz.
      
Son olarak ise testleri gerçekleştirdiğinizde ve sonuçlarını 
analiz ettiğinizde elde ettiğiniz rakamlar size yeni testler 
hipotezleri için fırsatlar sunar. 

Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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A/B testleri uzun süredir hayatımızda olan ve bilinen bir 
teknoloji. Bugünkü konumu ise dijital ürünlerin gerçek 
sahibinin kullanıcılar olduğunu fark etmemiz ise çok 
daha farklı. Kullanıcılarımızı nasıl bir sayfa ile 
karşılamamız gerektiği, onlardan almalarını istediğimiz 
aksiyonlara nasıl yönlendirmemiz gerektiği ve bu süreç 
boyunca onlara nasıl destek olacağımızı hiçbir zaman 
bilmiyorduk, bugün de bilmiyoruz ve gelecekte de 
bilemeyeceğiz.
      
Bunu keşfedebilmenin tek yolu daha iyisi olacağını 
düşündüğünüz fiki

rleri kullanıcılarınıza sunmanız ve istatiksel olarak titiz bir 
ortamda davranışlarını gözlemlemenizden geçiyor. 
Dünyadan ROI anlamında en hassas isimlerden olan 
booking.com, Netflix, Amazon, Skyscanner’ı ziyaret 
ettiğinizde en az bir testin içerisinde oluyor olmanızın 
da tek nedeni bu.
      
Her gün sayfanıza getirmek için önemli maliyetlere 
katlandığınız ve sayfanızda size hiç bir aksiyon almadan 
terk eden o büyük kullanıcı kitlenizin problemlerinin neler 
olduğunu, bu problemleri nasıl çözümler üretebileceğinizi 
düşünmek ve ürettiğiniz çözümleri gerçek kullanıcı 

davranışlarıyla test edip, ortaya çıkarmanız gerekiyor.

Growth Hacking İstanbul 2017’den Öne Çıkanlar 

Bu yıl Growth Hacking İstanbul’da önemli bir kullanıcı 
kitlesiyle birlikte dönüşüm optimizasyon sürecini ele aldık. 
LC Waikiki, Yemek Sepeti ve Pegasus’tan CRO 
süreçleriyle ilgili nelerin olup bittiğini ve tavsiyelerini 
dinledik. Etkinliğe katılamayanlar için öne çıkan noktaları 
burada paylaşacağım. 

Analiz Bütün Sürecin Merkezi: Dönüşüm optimizasyon 
sürecinde ilk adım bütünsel bir analiz 
gerçekleştirebilmekten geçiyor. Hem kalitatif hem de 
kantitatif veri kanalları üzerinden büyümeyle ilgili fırsat 
alanlarının neler olabileceğini araştırılması gerekiyor. 

Analiz sonucu elde ettiğiniz çıktılar ziyaretçilerinizin 
müşteriye dönüşüm sürecini daha yakından tanımanızı ve 
buradaki fırsat alanlarını görmenizi sağlıyor. 

Hipotezler Fikirlerden Büyüktür: Test süreçleri fikirlere 
bağlı olarak değil hipotezlere bağlı olarak şekillenmesi ve 
ilerlemesi gerekir. Hipotezler fikirlerden iki yönüyle 
ayrışırlar.   
      
i. Hipotezler mutlaka bir analize ve öngörüye 
bağlı olarak ortaya çıkarlar. Gerçek bir hipotez 
cümlesinin başlangıcında hangi analiz ve araştırmaya 
bağlı olarak şekillendiğinin olması gerekmektedir.
ii. Hipotezler ayrıca hangi metrikler ve KPI’lar 
üzerinde bir etki yapılacağıyla ilgili temel bilgileri 
içerir. Sayfanız üzerinde kullanıcıların aldıkları micro ve 
makro dönüşümlerden hangisi, hangi kullanıcı kitlesi için, 

nasıl değiştireceğini analize bağlı olarak şekillendirir. 

Test süreçlerinizi görmüş olduğunuz örneklerden, 
rakiplerinizin uygulamalarından veya ortaya çıkan farklı 
fikirlerden almak yerine analizler sonucu oluşturmuş 
olduğunuz hipotezlere bağlı olarak yönetiyor olmanız 
önemlidir. 

Test Süreci Hassas Olarak Takip Edilmeli: Test için 
hipotezlerinizi hazırladığınızda ve ilk testinizi çıkmaya 
hazırlanırken yapacağınız testin teknik olarak hatasız 
olarak çalıştığından ve kullanıcı davranışlarını doğru bir 
şekilde takip ettiğinizden emin olmalısınız.
      
Test aracı ve sürecini belirlerken performans/fiyat 
araştırması yaparken elde ettiğiniz raporların ne kadar 
sağlıklı ve güvenilir olduğunu da sorgulamanız önemli.
      
Taktikler Yerine Stratejiye Odaklanılmalı: Dijital 
varlıklarınızda lokal maksimumlara ulaşmak için 
kullanabileceğiniz birçok farklı taktik bulunuyor. Dönüşüm 
optimizasyon süreci birkaç teknik enstrüman ile hayata 
geçirdiğiniz taktikten çok daha derindir. Günün sonunda 

ulaşmak istediğiniz nokta her müşteri segmentinize 
istediğiniz aksiyonları alabilmeleri için aradıkları ve ihtiyaç 
duydukları temel bilgileri ve yönlendirmeleri sağlayıp, 
onları kazanmaktır.

2018 İçin Neler Yapılmalı?

Dijital kanallardan elde edilen dönüşümü artırmak 
isteyenler için dönüşüm optimizasyon süreci 2018 
yılındaki en sıcak konu. Bu konuda aksiyon almaya 
başlarken sürecin sadece birkaç araç seçmekten çok daha 
büyük ve önemli olduğunu unutulmamalı.

“Dijital varlıklarınıza ziyaretçilerinizi çektiğiniz ilk 
andan dönüşüm gerçekleştiği noktaya kadar olan 
süreci net bir şekilde ölçümleyebiliyor olmalısınız. 
Anketler, ısı haritaları, kullanıcı araştırmaları ve 
analitik inceleme ile ilk olarak dönüşüm stratejinizi 
ortaya çıkarın.” 

Test süreçlerine girmeden önce pazarlama, ürün ve 
büyüme ekibinin aynı noktada buluşmasını sağlayacak 

şekilde dönüşüm optimizasyon sürecinin takibini 
oluşturun. Bu süreçte gerçekleştirdiğiniz testler sadece 
başarılı olduklarında değil aynı zamanda başarısız 
olduklarında da sizler için çok önemli ve büyük başarı 
fırsatları sunarlar.

CRO süreci için bu temel adımları attıktan sonra artık 
düzenli olarak testlerinizi hayata geçirmeye 
başlayabilirsiniz. Gerçekleştireceğiniz çalışmalarla elde 
edeceğiniz kazanımlar daha fazla kullanıcıya ulaşma 
peşinden koşmadan dijital kanallarınızdan daha fazla 
sonuç elde etmenizi sağlar. 

Dijital kanallardan elde edilen dönüşümü 
artırmak isteyenler için dönüşüm 

optimizasyon süreci 2018 yılındaki en 
sıcak konu.

Bu süreci test bazlı olarak götürmenin size sağlayacağı 
bazı önemli katkılar vardır. Uyguladığınız ve 
düşündüğünüz fikirlerden birçoğu kullanıcılar için olumlu 
sonuçlanmayabilir. Testler kendi fikrinizi değerlendirirken 
düştüğünüz hatadan kurtulmanızı sağlar.

Testler IT ekibine ve teknik geliştirme süreçlerine ihtiyaç 
duymadan çok daha hızlı bir şekilde fikirlerinizi hayata 
geçirebilirsiniz. Böylece yüksek kaynaklar ve uzun sürelere 
ihtiyaç duymadan hipotezlerinizi test edebilirsiniz.
      
Son olarak ise testleri gerçekleştirdiğinizde ve sonuçlarını 
analiz ettiğinizde elde ettiğiniz rakamlar size yeni testler 
hipotezleri için fırsatlar sunar. 

Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

LC Waikiki — Sürekli büyüyen ve değişime adapte 
olan, Türkiye’nin moda perakende sektörünün lider 
markası. Online mağazası son derece başarılı, 2013 
yılından beri online satış neredeyse 3 katına çıktı ve 
2016 yılında elde edilen yıllık gelir yaklaşık 167 milyon 
liraya ulaştı. 2017 yılında da LC Waikiki bu değeri en 
az 200 milyona çıkarmayı hedefliyor.

E-ticaretin hızla büyüdüğü, sektöre yeni isimler 
katılırken hali hazırda kendilerine yer edinmiş 
şirketlerin de bu değişimi dikkatle izlediği bir 
dönemdeyiz. Tam da bu dönemde, LC Waikiki mevcut 
online müşteri deneyimini geliştirmek ve pazardaki

100 Milyon TL’lik Online Deneyimin 
Optimizasyonu

Necati Kartal
Conversion Rate Optimization (CRO) Specialist

LC Waikiki

yerini güçlendirmek amacıyla online müşteri 
deneyimini optimize etmeye başladı.*

*Optimizasyon süreci 3'er aylık dönemler ile 12 ay
sürecek şekilde planlandı. Süreç boyunca ihtiyaca
göre analytics raporlama ve analizi, kullanıcı
araştırması, kullanılabilirlik testleri, kullanıcı deneyimi
tasarımı, arayüz tasarımı, kart-gruplama, ağaç testi,
heatmap analizi, form analizi, marketing otomasyonu,
kişiselleştirme gibi teknikler ve metotlar ile elde
edilecek çıktılar toplam 104 a/b testi ile sürdürülmesi
hedeflenmektedir.
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üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Peki 100 Milyon TL’lik online 
deneyimin optimizasyonunda
şimdiye kadar neler yaptık?

Optimizasyon sürecine LC Waikiki ekibi ile birlikte proje 
paydaşları, mikro ve makro KPI’lar, önümüzdeki dönemin 
pazarlama stratejileri, IT ekibinin iş yükü ve geliştirme 
hedefleri gibi parametrelerin tanımlanması ile başladık.

Proje parametrelerinin tanımlanmasının ardından sürece 
Google Analytics entegrasyonunun ve yapılandırılmasının 
test edilmesi ile devam ettik. Verilerin doğru şekilde elde 
edilmesi online deneyimde kullanıcı davranışlarını sağlıklı 
analiz edebilmemiz için oldukça önemli bir etkendir. 
Şimdiye kadar karşılaştığımız çoğu analiz ve raporlama 
aracında eksik ya da yanlış entegrasyon veya 
yapılandırma gözlemledik. Analiz ve raporlama 
araçlarında entegrasyon ve yapılandırma testlerini nasıl 
gerçekleştirdiğimizi, hangi parametrelere dikkat ettiğimizi 
başka bir yazıda ayrıntılı olarak ele alacağım.

Google Analytics entegrasyon ve yapılandırma testlerinin 
ardından mevcut verilerden raporlar çıkararak devam 
ettik. Bu aşamada demografi, davranış, teknoloji gibi 
kategorilerde yeni ve geri gelen kullanıcı oranlarını, 
kullanıcıların en çok zaman geçirdikleri sayfaları, 
sayfalarda ortalama kalma sürelerini, en çok çıkma 
veya hemen çıkma yapılan sayfaları, en çok kullanılan 
tarayıcı, işletim sistemi, ekran çözünürlüğü gibi birçok 
başlıkta genel ve segmente göre özel raporlar hazırladık.

Çıkardığımız raporlar ışığında hem masaüstü hem de 
mobil kullanıcı segmentini göz önünde bulundurarak 

projeyi; kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı, içerik, 
etkileşim ve akış başlıklarında analiz ettiğimiz ve çıkan 
notlar neticesinde A/B test hipotezleri oluşturduğumuz 
ekip içi çalıştayı gerçekleştirdik.

Çalıştay sonrası çıkarmış olduğumuz A/B test hipotezlerini 
etki ve efor değerlerine göre değerlendirerek bir 
optimizasyon test takvimi hazırladık. Takvimi oluştururken 
önceliklendirme yaparak etikisi çok ve eforu az olan test 
hipotezlerini ön plana alarak sürece hızlı bir şekilde 
başladık. Böylelikle, etkisi çok ve eforu yüksek 
(geliştirmesi uzun ya da IT desteği olan test hipotezleri) 
test hipotezlerini takvimde ileri safhalara alarak teste 
hazırlanması için yeterli zaman oluşturacak şekilde 
planlamasını yaptık.

Hazırlamış olduğumuz test takvimine bağlı kalmaya 
çalışarak testlerimizi gerçekleştirmeye ve elde edilen 
sonuçların analizi ile sonraki aksiyon planını oluşturmaya 
devam ettik. İlk 3 aylık dönemde kullanıcıların hangi 
değişikliklere nasıl tepkiler verdiklerini, test için gerekli 
olan trafik oranlarını ve testlerin dönüşüme etki oranlarını 
gözlemleyerek kullanıcı kitlesini tanıdık.

İnsanların işini kolaylaştırmak için siz de
kısıtlamaya gidin. Üyelik planlarınız varsa 

seçenek sayısını azaltıp, kullanıcıların karar 
vermesini kolaylaştırın.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Başarı elde ettiğimiz bazı 
testlerden örnekler:
Küçük değişikliklerin kullanıcı üzerinde ne kadar etkili olduğunu gözlemlediğimiz testlere iki ayrı örnek:

ÜRÜN LİSTELEME — ÜRÜN KARTI (DESKTOP/LAPTOP) ANASAYFA — ARAMA (MOBİL)

Test 1: Ürün listeleme sayfasında kullanıcılar ile ürün 
kartları arasında etkileşim oranını arttırmak amacıyla 
mouse hover olunca “Ürünü İncele” CTA (call-to-action) 
eklediğimiz varyasyonu test ederek, ürün kartları 
tıklanma oranlarında %2.9 artış elde ettik.

Test2: Mobilde anasayfaya düşen kullanıcıların arama 
oranlarını arttırmak ve ürün listeleme ile ürün detay 
sayfalarına yönlendirmek amacıyla arama ikonu yerine 
“ARA” butonu eklediğimiz varyasyonu test ederek arama 
oranlarında %15,6 artış elde ettik.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Küçük değişiklikler dışında,
kullanıcıların dönüşümlerini kolaylaştırmak 
ve karar verme aşamalarında yönlendirici 
olmak adına önerdiğimiz temel 
ve etkili testlere bir örnek:

Bu tarz küçük ve temel değişikliklerin 
yapmanın dışında, büyük yapısal 
değişiklikler yaparak, bunların sonuçlarını 
gözlemlediğimiz testlere bir örnek:

Test2: Mobilde anasayfaya düşen kullanıcıların 
dönüşümünü arttırmak ve ürün listeleme sayfalarına 
yönlendirmek amacıyla menünün açık getirildiği 
varyasyonu test ederek menü kullanım oranınında 
%24,0 artış elde ettik.

Test2: Ürün listeleme sayfasında yatay gelen filtrelerin 
kullanım oranını arttırmak amacıyla sol dikeyde açık 
getirildiği varyasyonu test ederek filtrelerin kullanım 
oranınında %62,6 artış elde ettik.

Hazırlamış olduğumuz LC Waikiki case sayfasını ziyaret 
ederek hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz.
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H3 - Growth Hacking İstanbul 2017 farklı sektörlerden 
e-ticaret ve dijital pazarlama ekipleriyle dolu cıvıl cıvıl 
bir etkinlik oldu. Bu senenin odağında Conversion 
Rate Optimization (dönüşüm optimizasyonu) vardı. LC 
Waikiki, Pegasus ve Yemeksepeti ekiplerinden 
dönüşüm odaklı çalışmalar yürüten kişilerden kendi 
hikayelerini ve case study örneklerini dinledik. Farklı 
yaklaşımlar ve radikal fikirler üzerine notlarımızı aldık 
ve tabii ki Userspots ekibi olarak biz de bu sürecin bir 
parçasıydık.

Growth Hacking Studio’dan Muhammed 
Tüfekyapan’ın giriş konuşmasından sonra 
Userspots’tan Mustafa Dalcı ve bendeniz Nil Erden 
kullanıcı psikolojisi ve dönüşüm üzerine tasarımda 
nelere dikkat edebiliriz bunları konuştuk. UX ahalisinin 
de ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu konuda 

Nil Erden
CRO Specialist

HackingGrowth

kullanıcı davranışlarına odaklandık. Kullanıcı ne yapar, 
niye yapar, niye yapamaz ve nereye bakar ve tasarım 
yaparken nelere odaklanılmalı gibi sorulara cevap 
aradık. Konuşmadan biraz bahsedecek olsam da 
ilgilenenler için sunum linkini de buraya bırakıyorum: 
SLIDESHARE LİNK

Kullanıcı dediğimiz kişiyi her ne kadar tanıdığımızı 
düşünsek de bizi şaşırtacak davranışlarıyla hala 
karşılaşabiliyoruz. Bu noktada belli sorular üzerinden 
ilerlemek kullanıcımızı tanımada bize yol gösterici 
olabiliyor. User experience (kullanıcı deneyimi) bu 
soruların cevaplarıyla kurulmuş bir alan. Biz de 
conversion rate optimization (dönüşüm 
optimizasyonu) alanında bu sorular ile kendimize bir 
strateji çiziyoruz.
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Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Bir websiteyi tasarlarken özenerek uğraşan milyonlarca 
insan var. Ancak sonuç her zaman beklendiği gibi 
olmayabiliyor. Site harika, reklamlar çıkmış, ziyaretçiler 
siteye akıyor. Her ne kadar heyecan verici bir durum olsa 
da görünen o ki hedefinin yüzde birini geçmeyen 
miktarlarda dönüşüm sağlanabilmiş. Büyük yatırım 
yapılmış, beklentiler büyük ve sonuç hayal kırıklığı. 
Sektörde biraz vakit geçirince bu bilgi sizin için de çok 
şaşırtıcı olmayacaktır tahminimce. CRO sürecini 
öğrendikçe harika sanılan sitenin aslında kullanıcı 
psikolojisi ve deneyimini ne kadar az düşündüğünü 
görüp aslında yaşananların büyük bir sürpriz olmadığını 
fark etmek mümkün.

Bir websiteyi tasarlarken özenerek 
uğraşan milyonlarca insan var. Ancak 

sonuç her zaman beklendiği gibi
olmayabiliyor.

Kullanıcılarını dinlemeyen, onların algılarını 
önemsemeyen bir tasarımın sonucu bazen büyük 
sürprizler olabiliyor bahsettiğim gibi. 

Amacımız sizlerin de benzer hatalar yapmanızı önlemek 
adına birkaç psikolojik olgudan bahsedip tasarımda nasıl 
bir farklılığa yol açabildiğini göstermek. Dediğim gibi 
kullanıcıları dinlemeden değişim yapmak zararlı bir 
şey. Bu nedenle buna bir re-design projesi olarak 
değil test edilecek bir CRO süreci olarak bakın.

Başlayalım. Önce kullanıcı vardı…
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Kullanıcılar sitelerimizin olmazsa olmazı. Anlamamız ve 
hizmet vermemiz gereken kişiler. Ne yaparlar, niye 
yaparlar,  ne yapamazlar ve nereye bakarlar? Bu sorulara 
cevap sahibi olunca emin olun sitenize başka bir gözle 
bakacaksınız.

Kullanıcılar Ne Yapar? - h2

Kullanıcıların da insan olduğunun en gerçekçi 
örneklerinden birisi dediklerinin tersini yapmaları. Henry 
Ford’un da dediği gibi “Eğer müşterilerime ne 
istediklerini sormuş olsaydım, daha hızlı bir at istediklerini 
söylerlerdi.”. Burada kullanıcıların alt motivasyonlarını 
bilmek ve ötesini de anlamaya çalışmak her tasarım 
ekibinin altın kuralı haline geliyor.

Kullanıcılar hep daha fazlasını istiyor ama aslında 
önümüzde birçok seçenek olduğunda hangisini seçeneği 
seçeceğini bilemeyip hareketsiz kalıveriyorlar. 

Burada başarılı markaların daha sade tasarımlar ile devam 
edip bilgiyi detaylarda saklaması daha kullanışlı bir 
yaklaşım olabiliyor. Bazen özellikleri belirteceğim diye 
sayfayı o kadar karmaşık hale getiriyoruz ki ne göz ne akıl 
nereye odaklanacağını bilemiyor. 

Biliyorum hepimiz siteyi hazırlarken büyük dikkatle 
planlamalar yapıyoruz. Detayların görünür olmasını 
kullanıcının ona seslendiğimizi duymasını istiyoruz. Bak 
burada kampanya var yazdığımızda okuyup gelmesini 
bekliyoruz. Ama biraz boşuna oluyor bunlar. Neden mi? 
Çünkü;

Kullanıcıların toplam metin okuma oranı: %20
Linklerde ve başlıklarda ortalama okuduğumuz bölüm: 
11 karakter/2 kelime

Burada tasarımlarımızda metine dayalı olmak bize 
kaybettiren bir durum maalesef. Kullanıcıya metin 
vermekte herhangi bir sorun yok. Ancak okumasını 
bekliyorsak hayal kırıklığına kendimizi hazırlamalıyız. 
Userspots’da gerçekleştirdiğimiz kullanıcı testlerinde de 
hep görüyorum. Müşteriler sistemlerinin başarısından 
emin çünkü sayfada metin ile bir açıklama yapıldığını 
biliyorlar. Ancak neredeyse tüm kullanıcılar, ki burada 
Ayşe Teyze’den, Berkecan’a kadar bir skala mevcut, bu 
yazıyı okumayıp neden böyle oldu diye şaşırabiliyorlar. 
Burada tasarım bizi güçlü kılan bir araç haline gelebiliyor. 
Kullanıcı algısını şekillendirirken buradan faydalanmayı 
tercih ediyoruz.
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olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Kullanıcılar sitelerimizin olmazsa olmazı. Anlamamız ve 
hizmet vermemiz gereken kişiler. Ne yaparlar, niye 
yaparlar,  ne yapamazlar ve nereye bakarlar? Bu sorulara 
cevap sahibi olunca emin olun sitenize başka bir gözle 
bakacaksınız.

Kullanıcılar Ne Yapar? - h2

Kullanıcıların da insan olduğunun en gerçekçi 
örneklerinden birisi dediklerinin tersini yapmaları. Henry 
Ford’un da dediği gibi “Eğer müşterilerime ne 
istediklerini sormuş olsaydım, daha hızlı bir at istediklerini 
söylerlerdi.”. Burada kullanıcıların alt motivasyonlarını 
bilmek ve ötesini de anlamaya çalışmak her tasarım 
ekibinin altın kuralı haline geliyor.
 
Kullanıcılar hep daha fazlasını istiyor ama aslında 
önümüzde bir çok seçenek olduğunda hangisini seçeneği 
seçeceğini bilemeyip hareketsiz kalıveriyorlar. 

Burada başarılı markaların daha sade tasarımlar ile devam 
edip bilgiyi detaylarda saklaması daha kullanışlı bir 
yaklaşım olabiliyor. Bazen özellikleri belirteceğim diye 
sayfayı o kadar karmaşık hale getiriyoruz ki ne göz ne akıl 
nereye odaklanacağını bilemiyor. 

Biliyorum hepimiz siteyi hazırlarken büyük dikkatle 
planlamalar yapıyoruz. Detayların görünür olmasını 
kullanıcının ona seslendiğimizi duymasını istiyoruz. Bak 
burada kampanya var yazdığımızda okuyup gelmesini 
bekliyoruz. Ama biraz boşuna oluyor bunlar. Neden mi? 
Çünkü;

Kullanıcıların toplam metin okuma oranı: %20
Linklerde ve başlıklarda ortalama okuduğumuz bölüm: 
11 karakter/2 kelime

Burada tasarımlarımızda metine dayalı olmak bize 
kaybettiren bir durum maalesef. Kullanıcıya metin 
vermekte herhangi bir sorun yok. Ancak okumasını 
bekliyorsak hayal kırıklığına kendimizi hazırlamalıyız. 
Userspots’da gerçekleştirdiğimiz kullanıcı testlerinde de 
hep görüyorum. Müşteriler sistemlerinin başarısından 
emin çünkü sayfada metin ile bir açıklama yapıldığını 
biliyorlar. Ancak neredeyse tüm kullanıcılar, ki burada 
Ayşe Teyze’den, Berkecan’a kadar bir skala mevcut, bu 
yazıyı okumayıp neden böyle oldu diye şaşırabiliyorlar. 
Burada tasarım bizi güçlü kılan bir araç haline gelebiliyor. 
Kullanıcı algısını şekillendirirken buradan faydalanmayı 
tercih ediyoruz.

Nasıl dikkatlerini çekeriz diye düşünürken tarihte bu 
konuda önemli bir isim çıkıyor karşımıza. Alfred L. Yarbus. 
Yarbus insanların bir resme bakma şeklinde yaşanan 
farklılıkların akıllarında olan konuyla ilgili olduğunu 
keşfetmiş bir psikolog. Kendisi deneklerine farklı sorular 
sorarak önlerindeki resimleri incelemelerini istemiş. 
Resimdeki insanların ekonomik durumunu, yaşını odadaki 
konumlarını sorduğunda farklı göz hareketleri yaşandığını 
fark etmiş. Biz de eye tracking (göz izleme) araştırmaları 
sonucu bu durumu website incelemelerimizde görmeye 
devam ediyoruz. Siteye gelen kullanıcının neyi amaçladığı 
davranışlarını da farklılaştırabiliyor.

Niye yapar? - h2

Bir başka sorumuz kullanıcılar niye böyle davranır. Burada 
sosyal normlar ve psikolojiler önem kazanıyor. Sosyal 

validasyon da bunlardan biri. Yapacaklarımızdan emin 
olmadığımızda başkalarını örnek alıyoruz. Sosyal ikna ise 
bir başka davranış belirleyici faktör. Kullanıcı yorumlarını 
okurken okuduğumuz yoruma güvenmemizi sağlayan 
belirli faktörler var. Burada en az güveneceğimiz yorum 
bu şekilde iken;

Resimdeki insanların ekonomik 
durumunu, yaşını odadaki konumlarını

sorduğunda farklı göz hareketleri 
yaşandığını fark etmiş. 
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En çok güveneceğimiz yorum tanıdığımız ve hikayeleri 
olan insanlar. Bir araştırmada kullanıcılara internette 
okunan negatif yorumların kararlarına etkileri 
sorulduğunda ortaya çıkan rakam da %74. 

Niye yapamaz? - h2 

Kullanıcılar yapmasını beklediğimiz bazı şeyleri yapamaz. 
Bunu kabul ettikten sonra sitemizde 
değerlendirebileceğimiz yeni alanlar da önümüzde 
açılıverir. Peki kullanıcılar ne yapamazlar?

Hatırlayamazlar. Çok fazla bilgi isterler ancak bu bilgileri 
tüketemezler. Rasyonel karar alamazlar. Duyguları ve bir 
şey kaçırma fikri onları yönlendirebilir. Ürünlerimizi 
sıralarken, isimlendirirken, şifre hatırlatırken, bilgileri 
organize ederken veya basic/premium ürün etiketleri 
kullanırlarken tam olarak bu engelleri faydamıza 
kullanmaya başlarız. Normalde pakete dahil bir ürünü 
bedava olarak hediye ederiz ki kullanıcımız kazanç 
hissederek teşvik olabilsin.

Nereye bakarlar? - h2

Kullanıcıları etkilemek için bunca şeyi yaparız ancak az 
önce bahsettiğimiz gibi nereye bakacakları da bu 
emeklerimizin boşa gitmesine sebep olabilir. Burada 
kullanıcıları yönlendirmek de mümkündür. Banner körlüğü 
bu yönlendirmeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu 
hatırlatan bir olgu. Bir bannerı ne kadar uğraşsak da bazı 
kullanıcılara gösterememizin sebebi. Bakın rakamlar nasıl 
bu durumda:

Metin reklamların görülme oranı: %52

Ayrılmış şekilde resim ve metin içeren reklamların 
görülme oranı: %52

Arama motorlarında sponsor linklerin görülme oranı: %51

Bannerların görülme oranı: %35

Animasyon reklamların görülme oranı: %29

Kapanış
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Her ne kadar negatif deneyimlerimiz bizi 
cesaretlendirmese de kullanıcıların peşinden koşmaya 
devam edeceğiz. Burada bize düşen görev tasarım, akış 
ve süreçleri tasarlarken belli başlı olguları unutmamak ve 
pozitif olsun olmasın elimize geçen sonuçlardan ders 
çıkartmak.

Kullanıcılara baktığımızda özetle şunları söyleyebiliriz:

Fazla düşünmezler.
Dikkatli değiller.
Amaç ve eğlence odaklılar.
Hata yaparlar.
Okumuyorlar.
Reklamlarla ilgilenmiyorlar.

Peki biz ne yapmalıyız? Kendi zevklerimiz ve 
düşüncelerimiz üzerinden tasarım yapmamalıyız. İşin özü 
kullanıcı olduğu için renk, element ya da kopyalama 
üzerinden bir deneyim sunmamalıyız. Dönüşüm 
optimizasyonu burada önem kazanıyor aslında. Bu 
yargıları ve beklentileri yıkmamız için harika bir araç. 
Rakamlar ve kanıtlarla kullanıcının avukatlığını yapabiliyor 
ve daha kullanıcı dostu bir deneyim tasarlayabiliyoruz.

Altın sorularımız 5n 1k prensibini korumalı. Kullanıcımız 
kim, ne yapıyor, niye yapıyor, ne zaman yapıyor, nerede 
yapıyor ve nasıl yapıyor. Bu soruların cevaplarını 
verebildiğimizde kullanıcımızı çok daha iyi anlayacağımıza 
eminim. Kullanıcı deneyimin planlarken sahip 
olabileceğimiz en büyük güç de bu zaten. 

Rakamlar ve kanıtlarla kullanıcının
avukatlığını yapabiliyor 

ve daha kullanıcı dostu bir 
deneyim tasarlayabiliyoruz.

Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Bir web sitesi, sadık kullanıcılara sahip olmak ve 
hedeflerine ulaşabilmek için birçok unsuru başarıyla 
yerine getirebilmelidir. Hız konusu ise web sitesinin 
adeta karşılama komisi, sitenin görünen ve 
kullanıcılarla buluşan ilk özelliği ve ayni zamanda site 
içerisinde kullanıcıyı bir yerden bir yere taşıyan en 
önemli ulaşım aracıdır. Tabi bu araç yeteri kadar hızlı 
ise.

Hız, mobil site deneyimi için en önemli 
konulardanken; tasarımcılar tarafından en az 
önemsenen öğelerden biridir. Dünyanın en iyi 

hızlı websiteleri
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için 

içeriğine ve tasarımına yatırım yapabilirsiniz ancak site 
kullanıcının sabrı tükenene kadar yüklenmezse her şey 
boşa gidebilir. Yapılan çalışmalar da bu düşünceyi 
doğruluyor; tüketicinin mobil cihazlar için optimize 
edilmiş bir sitede dönüşüm gerçekleştirme olasılığı 
%67 daha yüksek.

Larry Page’in dediği gibi: “mobil cihazların öncelikli 
olduğu değil, yalnızca mobil cihazların olduğu bir 
dünyada yaşıyoruz.” Günümüzde yavaş yüklenen
mobil web siteleri ve ziyaretçilerin düşük sabır eşikleri 
nedeniyle mobil cihaz kullanıcılarının ilgisini çekme 

Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.

yarışı hiç olmadığı kadar yoğun. Mobil cihaz 
kullanıcılarının yüzde 60'ı, mobil web sitelerinin 3 
saniye içinde yüklenmesini bekliyor. Ortalama 4 
kullanıcıdan 3'ü, mobil web sitesinin yüklenmesi 5 
saniyeden uzun sürdüğünde o siteden ayrılıyor. 
Ortalama bir mobil sitenin yüklenmesi ise 6-10 
saniyeden uzun sürüyor. 

Kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz başka bir 
çalışmada, bir derin sinir ağını (insan beyni ve sinir 
sistemi örnek alınarak modellenen bir bilgisayar 
sistemi), hemen çıkma oranı ve dönüşüm bilgilerini 
içeren büyük bir veri setiyle eğittik. %90 tahmin 
doğruluğuna sahip olan bu sinir ağının sunduğu 

verilere göre, sayfa yüklenme süresi 1 saniyeden 7 
saniyeye doğru uzadıkça mobil site ziyaretçilerinin 
hemen çıkma olasılığı da %113 oranında artıyor. 
Benzer şekilde, bir sayfadaki metin, başlık, resim gibi 
öğelerin sayısı 400'den 6.000'e çıktığında dönüşüm 
olasılığı %95 oranında düşüyor. 

Yandaki tabloyu incelediğimizde görebileceğimiz 
üzere Türkiye’de ortalama site hızı bir çok ülkenin 
gerisinde kalıyor. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için 
2018’de hız konusuna ülkemizdeki yazılımcılar ve 
tasarımcıların daha fazla önem vermesi gerekiyor. 
2017 yılı boyunca Türkiye’de ki onlarca mobil web 
sitesini inceledik. Bir çok site için site hızını 
iyileştirmek adına aşağıdaki önerilere göz atmakta 
yarar var:

- Resimleri optimize edin ve mobil için küçültün, webp 
gibi formatlardan yararlanabilirsiniz.
- Birini engelleyen JavaScript ve CSS'yi dosyalarını 
optimize edin.
- Kaynak dosyalarını küçültün ve sıkıştırın, gzip gibi 
formatlardan yararlanabilirsiniz.
- Tarayıcının ön belleğe kaydetme özelliğinden 
yararlanın.
- Görünür içerikleri önceliklendirin çünkü hız tamamen 
algısal bir kavramdır. 

ALMANAK 2017ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Serhat Atayeter
Mobile Solutions Lead / Google Türkiye
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Bir web sitesi, sadık kullanıcılara sahip olmak ve 
hedeflerine ulaşabilmek için bir çok unsuru başarıyla 
yerine getirebilmelidir. Hız konusu ise web sitesinin 
adeta karşılama komisi, sitenin görünen ve 
kullanıcılarla buluşan ilk özelliği ve ayni zamanda site 
içerisinde kullanıcıyı bir yerden bir yere taşıyan en 
önemli ulaşım aracıdır. Tabi bu araç yeteri kadar hızlı 
ise.

Hız, mobil site deneyimi için en önemli 
konulardanken; tasarımcılar tarafından en az 
önemsenen öğelerden biridir. Dünyanın en iyi 

içeriğine ve tasarımına yatırım yapabilirsiniz ancak site 
kullanıcının sabrı tükenene kadar yüklenmezse her şey 
boşa gidebilir. Yapılan çalışmalar da bu düşünceyi 
doğruluyor; tüketicinin mobil cihazlar için optimize 
edilmiş bir sitede dönüşüm gerçekleştirme olasılığı 
%67 daha yüksek.

Larry Page’in dediği gibi: “mobil cihazların öncelikli 
olduğu değil, yalnızca mobil cihazların olduğu bir 
dünyada yaşıyoruz.” Günümüzde yavaş yüklenen 
mobil web siteleri ve ziyaretçilerin düşük sabır eşikleri 
nedeniyle mobil cihaz kullanıcılarının ilgisini çekme 

Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.

Yandaki tabloyu incelediğimizde
görebileceğimiz üzere 

Türkiye’de ortalama site hızı birçok  
ülkenin gerisinde kalıyor.

yarışı hiç olmadığı kadar yoğun. Mobil cihaz 
kullanıcılarının yüzde 60'ı, mobil web sitelerinin 3 
saniye içinde yüklenmesini bekliyor. Ortalama 4 
kullanıcıdan 3'ü, mobil web sitesinin yüklenmesi 5 
saniyeden uzun sürdüğünde o siteden ayrılıyor. 
Ortalama bir mobil sitenin yüklenmesi ise 6-10 
saniyeden uzun sürüyor. 

Kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz başka bir 
çalışmada, bir derin sinir ağını (insan beyni ve sinir 
sistemi örnek alınarak modellenen bir bilgisayar 
sistemi), hemen çıkma oranı ve dönüşüm bilgilerini 
içeren büyük bir veri setiyle eğittik. %90 tahmin 
doğruluğuna sahip olan bu sinir ağının sunduğu 

verilere göre, sayfa yüklenme süresi 1 saniyeden 7 
saniyeye doğru uzadıkça mobil site ziyaretçilerinin 
hemen çıkma olasılığı da %113 oranında artıyor. 
Benzer şekilde, bir sayfadaki metin, başlık, resim gibi 
öğelerin sayısı 400'den 6.000'e çıktığında dönüşüm 
olasılığı %95 oranında düşüyor. 

Yandaki tabloyu incelediğimizde görebileceğimiz 
üzere Türkiye’de ortalama site hızı birçok ülkenin 
gerisinde kalıyor. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için 
2018’de hız konusuna ülkemizdeki yazılımcılar ve 
tasarımcıların daha fazla önem vermesi gerekiyor. 
2017 yılı boyunca Türkiye’de ki onlarca mobil web 
sitesini inceledik. Birçok site için site hızını 
iyileştirmek adına aşağıdaki önerilere göz atmakta 
yarar var:

- Resimleri optimize edin ve mobil için küçültün, webp
gibi formatlardan yararlanabilirsiniz.
- Birini engelleyen JavaScript ve CSS'yi dosyalarını
optimize edin.
- Kaynak dosyalarını küçültün ve sıkıştırın, gzip gibi
formatlardan yararlanabilirsiniz.
- Tarayıcının ön belleğe kaydetme özelliğinden
yararlanın.
- Görünür içerikleri önceliklendirin çünkü hız tamamen
algısal bir kavramdır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Kullanıcıların mobil cihazlara geçmesiyle birlikte daha hızlı 
sayfalar şirketlerin takip ettikleri en önemli metrik haline 
geldi. Fakat sayfanın yüklenme süresi, performansı 
tamamıyla karşılamadığından son zamanlarda hayatımıza 
“Perceptual Speed Index” kavramı girdi.  Perceptual 
Speed Index tüm sitenin yükleme süresi yerine 
görünen alanın ne kadar sürede yüklendiğini 
hesaplıyor. Aslında bir bakıma algoritma site hızını son
kullanıcı gözünden test ediyor. Perceptual Speed Index 
site hızı analizlerinde kullanılabilecek en önemli metrik 
olmasına rağmen tek başına yeterli olmayabilir. İlk 
Yükleme Sinyali, Etkileşime Hazır Olma gibi metriklerin de 
izlenmesinde yarar var 

2017’de mobil deneyimi iyileştiren 2 teknolojinin etkilerini 
daha net göremeye başladık. Accelerated Mobile Pages 
(AMP) ve Progressive Web Apps (PWA) 2017’ye şekil 
veren teknolojilerden oldu.

Mobile Site 
Hızı Ölçümü

19 Ekim’de AMP 2 yaşına girdi. Geçtiğimiz 2 yılda 25 
milyondan fazla web sitesi, 4 milyardan fazla sayfasını 
AMP’ye taşıdı. Türkiyedeki web sitelerinin ortalama açılış 
süresi yukarıdaki grafikte de belirtildiği gibi 10.3 

Accelerated 
Mobile Pages 

AMP sayfalarının oldukça hızlı olmalarının 
bir başka sebebi de bu sayfaların ön 

belleğe alınıp yedeklenebilir olmasıdır.

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

AMP ilk çıktığında yayıncılar ve haber siteleri tarafından 
tercih edilse de 2017 yılında çok başarılı e-ticaret 
sitelerinde de kullanılma örneklerini gördük. Dubai ve 
Singapur merkezli online turizm şirketi olan Wego en 
başarılı örneklerden birini hayata geçirdi. AMP öncesinde 
11 saniyeden daha uzun sürede açılan sayfaları AMP ile 1 
saniyenin altında yüklenmeye başladı ve Wego hızın 
sonucunu mobil dönüşümlerinde %95’e kadar iyileşme 
seklinde gördü.  

2018’de AMP’yi e-ticarette daha fazla görmeye 
başlayacağız bunun en büyük nedenlerinden biri de yeni 
geliştirilen amp-bind bileşenidir. Bu bileşeni AMP'nin 
üzerine gelen bir programlama katmanı olarak 
düşünebilirsiniz. AMP bind, geliştiricilerin bir AMP 
belgesinin durumunu kullanıcı tarafından tetiklenen 
etkileşimlere göre belirlemelerine olanak tanır. Bu özellik 
geliştiricilere kusursuz bir etkileşim için birden fazla AMP 
bileşenini birleştirme esnekliği sunarken sayfaların 
performansını da korur. Örneğin AMP içerisinde arama 
sonuçlarını gösterme, filtrelenmek, sıralamak fiyatı/boyutu 
güncelleme ve buna benzer, daha fazla özellik artık AMP 
bind sayesinde mümkün.

saniyeyken, Google aramalarından ulaşılan AMP 
sayfaların açılış süresi medyanı geçtiğimiz sene için yarım 
saniye olarak ölçüldü. Ayrıca sayfa açılış hızına bu kadar 
katkı sağlayan AMP sayfalarını hazırlamak tahmin 
edeceğinizden daha hızlı bir şekilde mümkün. Mart 
2017’de yaptığımız pazar araştırmasında, AMP sayfalarını 
geliştiren yazılım ekiplerinin %80’i bu sayfaları 1 haftadan 
kısa bir süre içerisinde tamamlayabildiklerini belirttiler.

AMP sayfaları aslında basite indirgenmiş HTML5 
sayfalarıdır. Özel ve açık kaynaklı HTML, CSS3 ve 
JavaScript kütüphaneleri sayesinde AMP sayfaları modern 
web sitelerinin sağladığı birçok özelliği destekleyen 
olağanüstü hızlı sayfalardır. AMP sayfalarının oldukça hızlı 
olmalarının bir başka sebebi de bu sayfaların ön belleğe 
alınıp yedeklenebilir olmasıdır. Kullanıcılar Google’da 
arama yaptıklarında Edge Serverlarında kaydedilen AMP 
sayfaları kullanıcılara iletilir. Bir kullanıcı Edge 
Serverlardan birine sayfa istediğinde bulunduğunda 
sunucu ya süresi geçmemiş bir sürümü varsa ön 
belleğinden sayfanın yerel bir kopyasını sunar ya da 
sayfayı web sunucunuzdan ister, bir kopyasını depolar ve 
kullanıcıya sunar.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/speed-index


19 Ekim’de AMP 2 yaşına girdi. Geçtiğimiz 2 yılda 25 
milyondan fazla web sitesi, 4 milyardan fazla sayfasını 
AMP’ye taşıdı. Türkiyedeki web sitelerinin ortalama açılış 
süresi yukarıdaki grafikte de belirtildiği gibi 10.3 

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

PWA 2017’de birçok markanın başarılarını 
arttırmalarına ve kullanıcılarına

 daha iyi bir deneyim yaşatmalarına 
yardım etti.

saniyeyken, Google aramalarından ulaşılan AMP 
sayfaların açılış süresi medyanı geçtiğimiz sene için yarım 
saniye olarak ölçüldü. Ayrıca sayfa açılış hızına bu kadar 
katkı sağlayan AMP sayfalarını hazırlamak tahmin 
edeceğinizden daha hızlı bir şekilde mümkün. Mart 
2017’de yaptığımız pazar araştırmasında, AMP sayfalarını 
geliştiren yazılım ekiplerinin %80’i bu sayfaları 1 haftadan 
kısa bir süre içerisinde tamamlayabildiklerini belirttiler.

AMP sayfaları aslında basite indirgenmiş HTML5 
sayfalarıdır. Özel ve açık kaynaklı HTML, CSS3 ve 
JavaScript kütüphaneleri sayesinde AMP sayfaları modern 
web sitelerinin sağladığı bir çok özelliği destekleyen 
olağanüstü hızlı sayfalardır. AMP sayfalarının oldukça hızlı 
olmalarının bir başka sebebi de bu sayfaların ön belleğe 
alınıp yedeklenebilir olmasıdır. Kullanıcılar Google’da 
arama yaptıklarında Edge Serverlarında kaydedilen AMP 
sayfaları kullanıcılara iletilir. Bir kullanıcı Edge 
Serverlardan birine sayfa istediğinde bulunduğunda 
sunucu ya süresi geçmemiş bir sürümü varsa ön 
belleğinden sayfanın yerel bir kopyasını sunar ya da 
sayfayı web sunucunuzdan ister, bir kopyasını depolar ve 
kullanıcıya sunar.

AMP ilk çıktığında yayıncılar ve haber siteleri tarafından 
tercih edilse de 2017 yılında çok başarılı e-ticaret 
sitelerinde de kullanılma örneklerini gördük. Dubai ve 
Singapur merkezli online turizm şirketi olan Wego en 
başarılı örneklerden birini hayata geçirdi. AMP öncesinde 
11 saniyeden daha uzun sürede açılan sayfaları AMP ile 1 
saniyenin altında yüklenmeye başladı ve Wego hızın 
sonucunu mobil dönüşümlerinde %95’e kadar iyileşme 
seklinde gördü.  

2018’de AMP’yi e-ticarette daha fazla görmeye 
başlayacağız bunun en büyük nedenlerinden biri de yeni 
geliştirilen amp-bind bileşenidir. Bu bileşeni AMP'nin 
üzerine gelen bir programlama katmanı olarak 
düşünebilirsiniz. AMP bind, geliştiricilerin bir AMP 
belgesinin durumunu kullanıcı tarafından tetiklenen 
etkileşimlere göre belirlemelerine olanak tanır. Bu özellik 
geliştiricilere kusursuz bir etkileşim için birden fazla AMP 
bileşenini birleştirme esnekliği sunarken sayfaların 
performansını da korur. Örneğin AMP içerisinde arama 
sonuçlarını gösterme, filtrelenmek, sıralamak fiyatı/boyutu 
güncelleme ve buna benzer, daha fazla özellik artık AMP 
bind sayesinde mümkün.

Progressive Web Apps
Gartner 2020 yılından önce genel amaca yönelik son 
kullanıcı uygulamalarının %50sinin yerini web tabanlı 
Progressive Web Apps’e (PWA) bırakacağını öngörüyor.  
Progresif Web Uygulamaları, Service Worker ve App Shell 
mimarisi sayesinde uygulama deneyimini web sitelerinde 
de yaşanmasına olanak sağlıyor. Ayrıca PWA sitelerin 
yavaş bağlantılar konusunda endişelenmeksizin zengin 
deneyimler sunmasına yardımcı oluyor. Hızlı yüklenme ve 
ikinci ziyarette daha fazla artan performansın yanı sıra 
çevrim dışı erişim ve daha zengin arayüz uygulaması gibi 
gelişmiş özelliklerin kullanılmasını da PWA mümkün 
kılıyor.

PWA 2017’de birçok markanın başarılarını arttırmalarına 
ve kullanıcılarına daha iyi bir deneyim yaşatmalarına 
yardım etti. Örneğin Air Berlin sayfa açılış süresini PWA 
sayesinde 1 saniyeye kadar indirmeyi başardı, 
AliExpress yeni kullanıcıların dönüşüm oranını 104% 
oranında arttırmayı başardı, Flipkart sitede kalma 
oranını 3 kat arttırmayı başardı  ve bunun gibi birçok 
örneği 2017 yılında deneme fırsatı bulduk. 2018 yılında 
PWA özelliklerinin kullanımı artacağından hiç şüphe yok. 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

40 yıldır birbirinden değerli çevre projeleriyle doğanın 
korunmasını sağlayan WWF-Türkiye, iş ve cemiyet 
hayatından çok sayıda ismin katıldığı gala gecesi ile 
Türkiye'deki 40. yıl etkinliklerine başladı. Kenan 
Doğulu'nun mükemmel konseriyle davetliler coşku 
dolu bir akşam yaşadı.

26 Ekim akşamı Four Seasons Bosphorus'ta 
gerçekleştirilen gala gecesine iş ve cemiyet 
dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra çevre ve doğa 
koruma destekçileri de katıldı. Gecede vakfın 
çalışmaları "40 Yılda 40 Başarı Sergisi" ile 
paylaşılırken, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan 

“Davranış Bağışı”

Ercan Altuğ Yılmaz
Gamification Consultant / Co-Founder at TimeGO App

Gelecek İçin Tasarladık

projeler duyuruldu ve kaynak oluşturulması için 
çalışıldı. Geceye ABD Eski Başkan Yardımcısı Al Gore 
da dünya için çevrenin önemine dikkat çeken geceye 
özel bir video mesaj göndererek destek oldu. 

Tasarımını Usersports, oyunlaştırma kurgusunu Ercan 
Altuğ Yılmaz'ın yaptığı ekranlar ile katılımcılar  
'davranış bağışı' yaptılar. Kurguya göre 10 adet 
çevreyi koruyacak davranış sahnede İbrahim Selim'in 
sunumuyla katılımcılara paylaşıldı. Katılımcılar bu 
davranışlardan 'yapacağım' dedikleriyle ilgili dağıtılan 
keypadlar ile 'davranış bağışladı'lar. Haftada 1 gün et 
yemeyeceğim, 1 kez az duş alacağım, evimdeki 1 

ALMANAK 2017

ampülü LED ile değiştireceğim, arabamı hibrid yapacağım, şirkette kağıt yerine cam bardak kullanacağım gibi 
'challange' kurgusundaki davranış değişiklerini yapacağım diyenlerin sayısına göre gece sonunda 1 yıl boyunca 
korunacak doğa iklimi değerleri paylaşıldı. 
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İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

40 yıldır birbirinden değerli çevre projeleriyle doğanın 
korunmasını sağlayan WWF-Türkiye, iş ve cemiyet 
hayatından çok sayıda ismin katıldığı gala gecesi ile 
Türkiye'deki 40. yıl etkinliklerine başladı. Kenan 
Doğulu'nun mükemmel konseriyle davetliler coşku 
dolu bir akşam yaşadı.

26 Ekim akşamı Four Seasons Bosphorus'ta 
gerçekleştirilen gala gecesine iş ve cemiyet 
dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra çevre ve doğa 
koruma destekçileri de katıldı. Gecede vakfın 
çalışmaları "40 Yılda 40 Başarı Sergisi" ile 
paylaşılırken, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan 

projeler duyuruldu ve kaynak oluşturulması için 
çalışıldı. Geceye ABD Eski Başkan Yardımcısı Al Gore 
da dünya için çevrenin önemine dikkat çeken geceye 
özel bir video mesaj göndererek destek oldu. 

Tasarımını Usersports, oyunlaştırma kurgusunu Ercan 
Altuğ Yılmaz'ın yaptığı ekranlar ile katılımcılar  
'davranış bağışı' yaptılar. Kurguya göre 10 adet 
çevreyi koruyacak davranış sahnede İbrahim Selim'in 
sunumuyla katılımcılara paylaşıldı. Katılımcılar bu 
davranışlardan 'yapacağım' dedikleriyle ilgili dağıtılan 
keypadlar ile 'davranış bağışladı'lar. Haftada 1 gün et 
yemeyeceğim, 1 kez az duş alacağım, evimdeki 1 

ampülü LED ile değiştireceğim, arabamı hibrid yapacağım, şirkette kağıt yerine cam bardak kullanacağım gibi 
'challange' kurgusundaki davranış değişiklerini yapacağım diyenlerin sayısına göre gece sonunda 1 yıl boyunca 
korunacak doğa iklimi değerleri paylaşıldı. 
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2017 yılını geride bırakırken yeni bilgilere ve 
teknolojilere gebe 2018’e yaklaşıyoruz. Uçsuz 
bucaksız bilgiler denizi olan internet ve hızla gelişen 
teknolojiler, dijital ile fiziksel arasındaki çizgiyi 
bulanıklaştırıyor. Aradığımız bilgilere her kanaldan hızlı 
bir şekilde ulaşmak ve etkili deneyimler ile elde 
ettiklerimizi hayatımızda kullanmak istiyoruz. 
Şirketlerin müşterilerinin hayatına dahil olması için 
dijital kanallarda var olması da ihtiyaçtan öte bir 
konuma geliyor.

Nasıl Karşılamalı?

Cansu Kaya
UX Researcher & Designer

2018’de Dijital Dönüşüm’ü 

Dijital dönüşüm, iş alanlarının varlığı için bir gereklilik 
olurken “insan” odağında verimlilik, hız ve etkili 
süreçler geliştirmek bu sürecin “olmazsa olmaz”ı 
halini alıyor. Dijital dönüşümün bu denli kaçınılmaz 
olmasının nedenlerine ilişkin pek çok kaynağa 
ulaşılabilirken nasıl olacağına dair sınırlı sayıda 
yönlendirici mevcut. KOBİler için bu dönüşümün 
“nasıl” yönüne odaklanan bu derleme, değişen iş 
çevresine uyum sağlamak için tavsiyeler sunmayı 
amaçlıyor

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Dijital dönüşümün etkili bir şekilde başlayabilmesi ve 
sürdürülebilir olması için öncelikle kültür olarak 
şirketlerin organizasyon yapısında içselleştirilmesi 
gerekiyor. Şirket kültürünü oluşturan elementler 
düşünüldüğünde hem müşteriler hem de çalışanlar 
“insan” bileşeni olarak kilit taşı rolünü üstleniyor. Bu 
nedenle dijital dönüşüme yönelik aksiyonların, öncelikli 
olarak müşteri taleplerine etkili cevap vermeye ve 
çalışanlar ile uyuma odaklanması faydalı olacaktır. 
Kullanıcı odaklı düşünme ve kullanıcı deneyimi, dijital 
dönüşüm yol haritasının başlangıç noktasında yeralıyor. 
Bu bakış açısını sürece dahil etmek için

1.  “İnsan” bileşenine yönelin.

Empati kurun!

Müşterilerinizin ve çalışanlarınızın istekleri ve 
beklentileri ile acı noktalarını yani karşılaştıkları veya 
algıladıkları sorunların nedenlerini bu sayede 
belirleyebilirsiniz. Bunun için, bir aksiyon almadan 
müşterileriniz ve çalışanlarınız ile konuşmanız ve 
sorunların nedenlerini sorgulayarak onları anlamanız, 
çalışanlarınız şirket içi ve müşterilerinizin şirketinizle 
ilgili deneyimlerindeki eksik noktaları keşfetmenize 
yardımcı olacaktır.

Problem tanımı ile harekete geçin.

Dijital dönüşüme hangi alanda ve neden ihtiyaç 
duyduğunuzu kullanıcı yönü ile tanımlamanız, çözüme 
giden yolu gerçekçi kılacaktır. Her ne kadar ürünler, 
servisler ve süreçler fizikseli aşarak dijitale taşınsa da bu 
çıktılardan faydalanacak kullanıcılar düşünülmeden 
geliştirilen çözümler, kalıcı olmayacaktır. Bu nedenle, 
izleyeceğiniz yolun her aşamasında kullanıcılarınızı nasıl 
sürece dahil edeceğinizi ve onlara neler katacağınızı 
düşünmelisiniz.

Düşündüğünüz çözümleri test edin. 

Dijital dönüşüme yönelik çözümlerinizin etkinliğini veya 
hangi çözüme odaklanacağınızı belirlemek için 
kullanıcılarınız ile test etmeniz, bulgulara ulaşmanız ve 
uygun değişiklikleri yapmanız için önemlidir. Bu sayede 
hem müşterileriniz olası yaklaşımını görebilirsiniz hem 
de çalışanlarınız uyumu için yaptığınız planlamalar 
gerçek verilere dayandığından daha etkili olacaktır.

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Dijital dönüşümün etkili bir şekilde başlayabilmesi ve 
sürdürülebilir olması için öncelikle kültür olarak 
şirketlerin organizasyon yapısında içselleştirilmesi 
gerekiyor. Şirket kültürünü oluşturan elementler 
düşünüldüğünde hem müşteriler hem de çalışanlar 
“insan” bileşeni olarak kilit taşı rolünü üstleniyor. Bu 
nedenle dijital dönüşüme yönelik aksiyonların, öncelikli 
olarak müşteri taleplerine etkili cevap vermeye ve 
çalışanlar ile uyuma odaklanması faydalı olacaktır. 
Kullanıcı odaklı düşünme ve kullanıcı deneyimi, dijital 
dönüşüm yol haritasının başlangıç noktasında yeralıyor. 
Bu bakış açısını sürece dahil etmek için

Aklınıza hemen her işi robotların yaptığı bir fabrika 
geliyor ve dijital dönüşüme sadece bu şekilde dahil 
olacağınızı düşünüyorsanız, derin bir nefes alın ve 
rahatlayın. Her ne kadar dijital dönüşüm söz konusu 
olduğunda süreçlerin otomasyonu, robotik ve yapay 
zeka gibi gelişen teknolojilerin her iş fonksiyonunda 
kullanılması gibi trendlerden göz önünde olsa da 
dijitalleşmenin her alanda olduğu aşamaya hemen 
geçmeniz gerekmiyor.
 

2. Büyük resmi düşünerek 
detayları oluşturmaya başlayın.

Detaylı bir ihtiyaç analizi ile dijital dönüşüme ihtiyaç 
duyduğunuz süreçleri belirleyebilir ve bir 
önceliklendirme yapabilirsiniz. Gelmek istediğiniz 
noktaya sizi götürecek fazlı değişimler ile dijital 
dönüşüm, dolambaçlı bir yol yerine adım adım 
yükseldiğiniz bir merdiven olacaktır. Bu merdivenin 
başlangıç noktasında

- Müşterilerinizin marka kavramını güçlendirecek ve 
potansiyel müşterilerinizin size ulaşmasını 
kolaylaştıracak bir web sitesi planlayın veya var olan 
sitenizin eksik yönlerini bu doğrultuda geliştirin.
- Şirketinizin dijital platformlarda veya sosyal medya 
hesapları oluşturun ve var olanları aktif bir biçimde 
kullanın. Statista tarafından yayınlanan istatistiğe göre 
2.6 milyar kullanıcının sosyal medya platformlarını 
kullanacağı 2018 yılında, sosyal medyada varlığınızın 
güncel olması hem var olan hem de potansiyel 
müşterilerinizle etkileşiminizi kuvvetlendirecektir. 
- Dijitalleşme yolculuğunuza başlamak için belirli 
alanlarda halihazırda geliştirilmiş çözümlerden 
faydalanabilirsiniz. Sıfırdan kurgulamaya gerek 
duymadan B2B ve B2C müşterilerinize yönelik teklif 
verme ve satış süreçlerinizi dijital bir yolculuğa 
çevirmek için Proposify gibi teklif araçlarını, 

Empati kurun!

Müşterilerinizin ve çalışanlarınızın istekleri ve 
beklentileri ile acı noktalarını yani karşılaştıkları veya 
algıladıkları sorunların nedenlerini bu sayede 
belirleyebilirsiniz. Bunun için, bir aksiyon almadan 
müşterileriniz ve çalışanlarınız ile konuşmanız ve 
sorunların nedenlerini sorgulayarak onları anlamanız, 
çalışanlarınız şirket içi ve müşterilerinizin şirketinizle 
ilgili deneyimlerindeki eksik noktaları keşfetmenize 
yardımcı olacaktır.

Problem tanımı ile harekete geçin.

Dijital dönüşüme hangi alanda ve neden ihtiyaç 
duyduğunuzu kullanıcı yönü ile tanımlamanız, çözüme 
giden yolu gerçekçi kılacaktır. Her ne kadar ürünler, 
servisler ve süreçler fizikseli aşarak dijitale taşınsa da bu 
çıktılardan faydalanacak kullanıcılar düşünülmeden 
geliştirilen çözümler, kalıcı olmayacaktır. Bu nedenle, 
izleyeceğiniz yolun her aşamasında kullanıcılarınızı nasıl 
sürece dahil edeceğinizi ve onlara neler katacağınızı 
düşünmelisiniz.

Düşündüğünüz çözümleri test edin. 

Dijital dönüşüme yönelik çözümlerinizin etkinliğini veya 
hangi çözüme odaklanacağınızı belirlemek için 
kullanıcılarınız ile test etmeniz, bulgulara ulaşmanız ve 
uygun değişiklikleri yapmanız için önemlidir. Bu sayede 
hem müşterileriniz olası yaklaşımını görebilirsiniz hem 
de çalışanlarınız uyumu için yaptığınız planlamalar 
gerçek verilere dayandığından daha etkili olacaktır.

Aklınıza hemen her işi robotların yaptığı 
bir fabrika geliyor ve dijital dönüşüme 
sadece bu şekilde dahil olacağınızı 
düşünüyorsanız, derin bir nefes
alın ve rahatlayın.

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

çalışanlarınızın taleplerini iletebilmeleri için insan 
kaynakları alanında KolayİK ve dijital kampanyalarınızı 
yönetmek için MailChimp gibi platformları 
kullanabilirsiniz. 
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Aklınıza hemen her işi robotların yaptığı bir fabrika 
geliyor ve dijital dönüşüme sadece bu şekilde dahil 
olacağınızı düşünüyorsanız, derin bir nefes alın ve 
rahatlayın. Her ne kadar dijital dönüşüm söz konusu 
olduğunda süreçlerin otomasyonu, robotik ve yapay 
zeka gibi gelişen teknolojilerin her iş fonksiyonunda 
kullanılması gibi trendlerden göz önünde olsa da 
dijitalleşmenin her alanda olduğu aşamaya hemen 
geçmeniz gerekmiyor.
 

Dijital dönüşüm elbette gelişen teknoloji ile yakından 
ilişkili; yeni araçlar ve yeni yöntemler ile 
yapılabilecekler her daim yeniden şekilleniyor. 
Teknolojideki değişimleri takip etmek, ilham kaynağı 
olduğu kadar proaktif yaklaşımları da beraberinde 

3. Gelişen teknolojileri takip 
edin ve kullanmaya yönelik 
stratejiler geliştirin.

Detaylı bir ihtiyaç analizi ile dijital dönüşüme ihtiyaç 
duyduğunuz süreçleri belirleyebilir ve bir 
önceliklendirme yapabilirsiniz. Gelmek istediğiniz 
noktaya sizi götürecek fazlı değişimler ile dijital 
dönüşüm, dolambaçlı bir yol yerine adım adım 
yükseldiğiniz bir merdiven olacaktır. Bu merdivenin 
başlangıç noktasında

- Müşterilerinizin marka kavramını güçlendirecek ve 
potansiyel müşterilerinizin size ulaşmasını 
kolaylaştıracak bir web sitesi planlayın veya var olan 
sitenizin eksik yönlerini bu doğrultuda geliştirin.
- Şirketinizin dijital platformlarda veya sosyal medya 
hesapları oluşturun ve var olanları aktif bir biçimde 
kullanın. Statista tarafından yayınlanan istatistiğe göre 
2.6 milyar kullanıcının sosyal medya platformlarını 
kullanacağı 2018 yılında, sosyal medyada varlığınızın 
güncel olması hem var olan hem de potansiyel 
müşterilerinizle etkileşiminizi kuvvetlendirecektir. 
- Dijitalleşme yolculuğunuza başlamak için belirli 
alanlarda halihazırda geliştirilmiş çözümlerden 
faydalanabilirsiniz. Sıfırdan kurgulamaya gerek 
duymadan B2B ve B2C müşterilerinize yönelik teklif 
verme ve satış süreçlerinizi dijital bir yolculuğa 
çevirmek için Proposify gibi teklif araçlarını, 

getirmeli. Sunulacak yeni hizmetler ve ürünler, bu 
değişimlerin getirilerindan faydanılarak geliştirilmeli. 
- Bir süredir sık sık yükselen trendler arasında adı 
geçen arttırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve 
yapay zeka (AI), kavramsal konseptler dışında da 
ürünleşebilir ve hem müşteriler hem de çalışanlar 
açısından yeni deneyimlerin önünü açıyor.
Apple’ın iOS 11 ile tanıttığı ARKit, mobilde arttırılmış 
gerçeklik deneyimine odaklanan uygulamaların önünü 
açacağa benziyor. Amazon tarafından şimdilik sadece 
Kuzey Amerika’daki kullanıcılara sunulmuş olan AR 
View güncellemesi ile kullanıcılar, bir ürünü satın 
almadan önce ürünü kullanmayı düşündükleri alanda 
gerçek boyutuyla görebiliyor. Aynı fonksiyon, IKEA’nın 
“IKEA Place” uygulamasında da sunuluyor. 

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

çalışanlarınızın taleplerini iletebilmeleri için insan 
kaynakları alanında KolayİK ve dijital kampanyalarınızı 
yönetmek için MailChimp gibi platformları 
kullanabilirsiniz. 
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Aklınıza hemen her işi robotların yaptığı bir fabrika 
geliyor ve dijital dönüşüme sadece bu şekilde dahil 
olacağınızı düşünüyorsanız, derin bir nefes alın ve 
rahatlayın. Her ne kadar dijital dönüşüm söz konusu 
olduğunda süreçlerin otomasyonu, robotik ve yapay 
zeka gibi gelişen teknolojilerin her iş fonksiyonunda 
kullanılması gibi trendlerden göz önünde olsa da 
dijitalleşmenin her alanda olduğu aşamaya hemen 
geçmeniz gerekmiyor.
 

Detaylı bir ihtiyaç analizi ile dijital dönüşüme ihtiyaç 
duyduğunuz süreçleri belirleyebilir ve bir 
önceliklendirme yapabilirsiniz. Gelmek istediğiniz 
noktaya sizi götürecek fazlı değişimler ile dijital 
dönüşüm, dolambaçlı bir yol yerine adım adım 
yükseldiğiniz bir merdiven olacaktır. Bu merdivenin 
başlangıç noktasında

- Müşterilerinizin marka kavramını güçlendirecek ve 
potansiyel müşterilerinizin size ulaşmasını 
kolaylaştıracak bir web sitesi planlayın veya var olan 
sitenizin eksik yönlerini bu doğrultuda geliştirin.
- Şirketinizin dijital platformlarda veya sosyal medya 
hesapları oluşturun ve var olanları aktif bir biçimde 
kullanın. Statista tarafından yayınlanan istatistiğe göre 
2.6 milyar kullanıcının sosyal medya platformlarını 
kullanacağı 2018 yılında, sosyal medyada varlığınızın 
güncel olması hem var olan hem de potansiyel 
müşterilerinizle etkileşiminizi kuvvetlendirecektir. 
- Dijitalleşme yolculuğunuza başlamak için belirli 
alanlarda halihazırda geliştirilmiş çözümlerden 
faydalanabilirsiniz. Sıfırdan kurgulamaya gerek 
duymadan B2B ve B2C müşterilerinize yönelik teklif 
verme ve satış süreçlerinizi dijital bir yolculuğa 
çevirmek için Proposify gibi teklif araçlarını, 

Google tarafından geliştirilen PWA (Progressive Web 
Apps), web sitelerinin kullanıcılara uygulama deneyimi 
yaşatmasına olanak sağlıyor; web siteleri hem daha 
hızlı yükleniyor ve kullanılıyor hem de bir uygulama gibi 
mobil cihazların ana ekranına eklenebiliyor. AliExpress, 
PWA kullanımı ile hem var olan müşterilerinin 
kullanımını hem de yeni müşteri sayısını arttıran 
firmalara bir örnek sunuyor. Tüm mobil internet 
tarayıcılardan gelen yeni müşteri sayısı %104 artarken 
iOS özelinde dönüştürme oranı %82 artış göstermiş. 
Aynı zamanda kullanıcıların ziyaret süresi %74 artarken 

- Akıllı mobil cihazların artan kullanımı, mobil deneyimin hızını arttırıcı gelişmeleri de beraberinde getiriyor; 
PWD, PWA, AMP ve Instant Articles gibi yeni teknolojiler, mobilde web sitelerin kullanımını hızlandırırken yeni 
etkileşimlerin önünü açıyor.

tek bir kullanıcının görüntülediği sayfa sayısı da iki 
katına çıkmış.  
“Geofencing” ve “beacon” gibi konuma duyarlı 
teknolojiler, kullanıcılar ile konum bazlı etkileşime 
olanak sağlıyor. Özellikle pazarlama ve satış alanında 
müşterilere konum bazlı fırsatlar sunmak, marka 
görünürlüğünü arttırabildiği gibi müşterilerin marka ile 
olan bağını da kuvvetlendirebiliyor.

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

çalışanlarınızın taleplerini iletebilmeleri için insan 
kaynakları alanında KolayİK ve dijital kampanyalarınızı 
yönetmek için MailChimp gibi platformları 
kullanabilirsiniz. 
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Her ne kadar küreselleşen piyasalar sunulan ürün ve 
hizmetlerde benzerlikleri tetiklese de “kendine özgü” 
özellik ve fırsat arayışları, müşterilerin bireyselleşme 
ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Müşteriler, özel 
hissedecekleri ve kendilerini yansıtan ürün ve 
hizmetlere yönelmek istiyorlar. Bu noktada 
kişiselleştirme önem kazanıyor. Çalışanlar için de 
kişiselleştirme, çalışma alanında kendini ifade etmek ve 
kendine ait bir yerde bulunduğunu hissetmek olarak 
karşımıza çıkabiliyor. 
Hem müşteriler hem de çalışanların istek ve beklentileri 
gözetilerek aidiyet hissini besleyen ve kendileri ile 

4. Kişiselleştirmeyi yol
arkadaşınız yapın. 

Xerox tarafından sunulan ve Hoboken’e (New Jersey) 
özel “Shop and Ride” uygulaması, Beacon teknolojisi 
sayesinde toplu taşıma kullanıcılarına rota bazlı fırsatlar 
sunuyor. iOS telefon kullanıcıları, kullandıkları toplu 
taşıma araçları ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda 
uygulama üzerinden rotaları boyunca yerel 
dükkanlardaki indirim ve kampanyalardan haberdar 
oluyor. Kullanıcıların tercihlerine göre sunulan fırsatlar 
filtrelenebiliyor; yemek için fırsatlar ve eğlence için 
fırsatlar gibi.- 

özdeşleştirebildikleri, ihtiyaçlarına göre 
değiştirebildikleri ürün ve hizmetler, sunan 
şirketlerin akılda kalıcılığını arttırıyor. Farklılıkların 
farkında olmak ve kendini ifadeye olanak 
sağlamak aynı zamanda marka kimliğini de 
güçlendiriyor. Kişiselleştirme, gelişen teknolojiler 
ile birlikte kullanılarak kişisel deneyimlere yeni 
anlamlar kazandırmanın da önünü açıyor. 

Netflix’in kullanıcılarına özel sunduğu içerikler, 
2014’ten bu yana yaklaşık 77000 alt kategorinin 
oluşumunu ve her kullanıcının ana sayfasının 
kendisine özel olmasını sağladı. Bu sayede en az 

%50 orijinal içerik hedefine yaklaşan Netflix, 2016’dan bu 
yana dünya genelinde abone sayısını yaklaşık 94 milyona 
yükseltti. Bu hizmetin temelinde, kullanıcıların izleme, 
arama, sayfada gezinme, sayfayı ziyaret saatleri ve ziyaret için 
kullandıkları cihazlara dayalı öğrenen bir algoritma yatıyor. Bu 
sayede, kullanıcılara izlediklerine benzer ve ilgilerini çekebi-
lecek içerikler sunuluyor.

Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Her ne kadar küreselleşen piyasalar sunulan ürün ve 
hizmetlerde benzerlikleri tetiklese de “kendine özgü” 
özellik ve fırsat arayışları, müşterilerin bireyselleşme 
ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Müşteriler, özel 
hissedecekleri ve kendilerini yansıtan ürün ve 
hizmetlere yönelmek istiyorlar. Bu noktada 
kişiselleştirme önem kazanıyor. Çalışanlar için de 
kişiselleştirme, çalışma alanında kendini ifade etmek ve 
kendine ait bir yerde bulunduğunu hissetmek olarak 
karşımıza çıkabiliyor. 
Hem müşteriler hem de çalışanların istek ve beklentileri 
gözetilerek aidiyet hissini besleyen ve kendileri ile 

özdeşleştirebildikleri, ihtiyaçlarına göre 
değiştirebildikleri ürün ve hizmetler, sunan 
şirketlerin akılda kalıcılığını arttırıyor. Farklılıkların 
farkında olmak ve kendini ifadeye olanak 
sağlamak aynı zamanda marka kimliğini de 
güçlendiriyor. Kişiselleştirme, gelişen teknolojiler 
ile birlikte kullanılarak kişisel deneyimlere yeni 
anlamlar kazandırmanın da önünü açıyor. 

Netflix’in kullanıcılarına özel sunduğu içerikler, 
2014’ten bu yana yaklaşık 77000 alt kategorinin 
oluşumunu ve her kullanıcının ana sayfasının 
kendisine özel olmasını sağladı. Bu sayede en az 

Netflix’in kullanıcılarına özel sunduğu 
içerikler, 2014’ten bu yana yaklaşık 77000 

alt kategorinin oluşumunu ve her
kullanıcının ana sayfasının kendisine özel 

olmasını sağladı.

%50 orijinal içerik hedefine yaklaşan Netflix, 2016’dan bu 
yana dünya genelinde abone sayısını yaklaşık 94 milyona 
yükseltti. Bu hizmetin temelinde, kullanıcıların izleme, 
arama, sayfada gezinme, sayfayı ziyaret saatleri ve ziyaret için 
kullandıkları cihazlara dayalı öğrenen bir algoritma yatıyor. Bu 
sayede, kullanıcılara izlediklerine benzer ve ilgilerini çekebi-
lecek içerikler sunuluyor.

Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

Tasarım
İnovasyon İçin

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Ayhan Enşici
Assist. Prof. Dr. Dept. of Industrial Designer KHAS
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İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için 

tasarıma yatırım yapmaya eğilimli 
olduklarını göstermektedir.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak 
firmaların küresel rekabet çağında

yeterli bulmaması gerekiyor.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

97



Son dönemlerde kaç etkinlik veya eğitime katıldınız? 
Kaç arkadaşınızla sohbet ederken tasarım odaklı 
düşünceden bahsedildi? En az bir kere duydunuz 
değil mi? Kullanıcı deneyimi tasarımı, girişimcilik, 
fintech veya bitcoin derken artık tasarım odaklı 
düşünce de kulaklarımızda çınlamaya başladı. Peki 
nedir bu  tasarım odaklı düşünce? Biz bununla ilgili 
neler yapıyoruz? Neler yapacağız? Bu kısımda biraz 
bunlardan bahsedeceğiz, ama öncesinde hepimizin 
bilmesi gereken bazı şeyler var. Hadi hep birlikte bu 
kısımda beklenti çerçevemizi oluşturalım. 

Nasıl Düşünür?
Tasarımcı

Tasarım odaklı düşünce metodolojisi eğitiminde 
katılımcılara “tasarımcı gibi düşünme” 
metodolojilerinin farklı yöntemleri, vaka analizleri, 
başarı ve başarısızlık hikayeleri üzerinden anlatılarak, 
teori tabanlı, bol pratikli olarak uygulanır. 

Kurum, kuruluş ve işletmelerin ihtiyaçları 
doğrultusunda, 1 saat değil, 3 saat değil, hayır 6 saat 
da değil, tam olarak 3 gün süren programda, değer 
önerisi tespiti, fikir üretme, hızlı prototipleme 
başlıklarından oluşan programda katılımcılar ile 
birlikte zaman geçiriyoruz. Ne, 3 gün mü? Bizi 

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

1 - Önsöz

batırmak mı istiyorsunuz? Sorusuna izninizle buradan 
cevap veriyoruz; Hayır, aksine olabildiğince boşa 
zaman ve maliyet harcamadan, bu metodolojiyi 
kurumlara aşılayarak doğru yatırım kararlarını 
alabilmenizi istiyoruz. 

Ürün geliştirme sürecinden, stratejik planlamaya, 
stratejik planlamadan bireysel ikili ilişkilerimiz ve 
kariyer planımızı kurgulamaya kadar uzanan, bu 
düşünce sistemini, kullandıkça gelişen ancak 
kullanılmadığı zaman körelen çizgili kaslara 
benzetebiliriz. Hadi bu kasları nasıl ısıtabileceğimizi 
konu başlıkları ile inceleyelim.

ALMANAK 2017ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Mert Kütükoğlu
UX Researcher & Designer
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Son dönemlerde kaç etkinlik veya eğitime katıldınız? 
Kaç arkadaşınızla sohbet ederken tasarım odaklı 
düşünceden bahsedildi? En az bir kere duydunuz 
değil mi? Kullanıcı deneyimi tasarımı, girişimcilik, 
fintech veya bitcoin derken artık tasarım odaklı 
düşünce de kulaklarımızda çınlamaya başladı. Peki 
nedir bu  tasarım odaklı düşünce? Biz bununla ilgili 
neler yapıyoruz? Neler yapacağız? Bu kısımda biraz 
bunlardan bahsedeceğiz, ama öncesinde hepimizin 
bilmesi gereken bazı şeyler var. Hadi hep birlikte bu 
kısımda beklenti çerçevemizi oluşturalım. 

Tasarım odaklı düşünce metodolojisi eğitiminde 
katılımcılara “tasarımcı gibi düşünme” 
metodolojilerinin farklı yöntemleri, vaka analizleri, 
başarı ve başarısızlık hikayeleri üzerinden anlatılarak, 
teori tabanlı, bol pratikli olarak uygulanır. 

Kurum, kuruluş ve işletmelerin ihtiyaçları 
doğrultusunda, 1 saat değil, 3 saat değil, hayır 6 saat 
da değil, tam olarak 3 gün süren programda, değer 
önerisi tespiti, fikir üretme, hızlı prototipleme 
başlıklarından oluşan programda katılımcılar ile 
birlikte zaman geçiriyoruz. Ne, 3 gün mü? Bizi 

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

Tasarım odaklı düşünce, temelde kullanıcı merkezli bir 
problem çözme yaklaşımıdır. Şuanda bu okumayı 
yaparken çevrenize bir baktığınızda kullandığınız çeşitli 
ürünleri görüyorsunuz değil mi? Sizce bunlardan kaçı 
kullanıcı dostu? Kaçını hayatınızın merkezine 
koyabiliyorsunuz? Bu konuya tekrar geleceğiz ama 
öncesinde biraz teorik bilgi kuşağı ile ilerleyelim. 

Bu bahsedilen kavramın temelleri, Nobel Ödülü sahibi 
Herbert Simon’ın 1969’da yazdığı ve tasarımı sadece 
fiziksel bir süreç değil, bir düşünce tarzı olarak 
nitelendiren The Sciences of the Artificial makakesi ile 
atıldı. Richard Buchanan, 1992’de yazdığı “The Wicked 
Problems in Design Thinking” başlıklı makalesinde çok 
zorlu sorunları çözmenin bir yolu olarak tasarım odaklı 
düşünmeyi önerdi ve böylelikle kavramın gelişmesinde 
önemli bir faktör oldu. 

2- Nedir?
2.1 Nasıl ortaya çıktı? Tarihi?

batırmak mı istiyorsunuz? Sorusuna izninizle buradan 
cevap veriyoruz; Hayır, aksine olabildiğince boşa 
zaman ve maliyet harcamadan, bu metodolojiyi 
kurumlara aşılayarak doğru yatırım kararlarını 
alabilmenizi istiyoruz. 

Ürün geliştirme sürecinden, stratejik planlamaya, 
stratejik planlamadan bireysel ikili ilişkilerimiz ve 
kariyer planımızı kurgulamaya kadar uzanan, bu 
düşünce sistemini, kullandıkça gelişen ancak 
kullanılmadığı zaman körelen çizgili kaslara 
benzetebiliriz. Hadi bu kasları nasıl ısıtabileceğimizi 
konu başlıkları ile inceleyelim.

Geleneksel süreçte, ürün geliştiriciler müşteriyi analiz 
ederek bir brief oluşturmakla işe başlar. Ardından da 
şirketin pazara sunacağı etkileyici bir tasarım yaratmak 
için kollar sıvanır. IDEO tarafından popülerleştirilen 
tasarım odaklı yaklaşımda, müşteriyi anlamaya yönelik 
çalışmalar istatistik uygulamalardan çok daha 
derinlemesine, etnografik bazda ele alınır. Ancak IDEO, 
ilk aşamadaki anlama süreci ne kadar derin olursa olsun, 
tasarımcıların, kullanıcıların nihai ürüne verecekleri tepkiyi 
gerçekçi olarak tahmin edemediklerini fark etti. IDEO 
tasarımcıları, kullanıcılarla daha erken aşamada temasa 
geçmeye, ve onlara erken aşama bir prototip ile gidip 
geri bildirimlerini önceden almaya başladı. Bu süreci de 
tekrarlayarak, müşteri üründen tatmin olana dek 
geliştirmeye devam ettiler. IDEO müşterisini, ürünü 
piyasaya sürdüğünde zaten başarıyı önceden 

garantimeye başladı. Böylece hızlı prototipleme yöntemi 
bir fenomen haline geldi. (Kaynak: HBR 2015 Eylül)
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

Tasarım odaklı düşünce, temelde 
kullanıcı merkezli bir problem 

çözme yaklaşımıdır.

Tasarım oldukça güçlü bir kelime, buna şüphe yok. Bu 
zamana kadar tasarım kelimesi genel anlamda bizlere 
fiziksel ürünleri çağrıştırdı. Yani tasarım odaklı 
düşünmenin çıktıları kulağa ilk başta, ilk bakışta aşık 
olunan bir beyaz eşya, telefon, masa veya araba gibi 
gelse de, bunlara fatura, hastane servisi hatta bir ülkenin 
ekonomisini bile dahil edebiliriz. 

Tasarım odaklı düşünce metodolojisinin, fiziksel ürünleri 
tasarlamanın dışında da kullanabileceğinin fark edilmesi 
ve bu konuda oldukça başarılı olunmasıyla birlikte, farklı 
metodlar da geliştirilmeye başlandı. Bunlara örnek 
vermemiz gerekirse, Katja Tschimmel’in Evolution 
6Square’i, Luma Institute’un looking, understanding ve 
making olarak 3 ana başlığa indirgenmiş modeli, Jeanne 
Liedtka’nın iş modeli geliştirmekte kullanılan metodu 
derken, işletme ihtiyaçları doğrultusunda bu sürecin 
geliştirilebileceğini gördük. Bu metodolojiler arasında en 
çok bilinenler ise, Stanford Üniversitesi Design School ile 
IDEO’nun geliştirdikleridir.

Tasarım odaklı düşünce, temelde kullanıcı merkezli bir 
problem çözme yaklaşımıdır. Şuanda bu okumayı 
yaparken çevrenize bir baktığınızda kullandığınız çeşitli 
ürünleri görüyorsunuz değil mi? Sizce bunlardan kaçı 
kullanıcı dostu? Kaçını hayatınızın merkezine 
koyabiliyorsunuz? Bu konuya tekrar geleceğiz ama 
öncesinde biraz teorik bilgi kuşağı ile ilerleyelim. 

Bu bahsedilen kavramın temelleri, Nobel Ödülü sahibi 
Herbert Simon’ın 1969’da yazdığı ve tasarımı sadece 
fiziksel bir süreç değil, bir düşünce tarzı olarak 
nitelendiren The Sciences of the Artificial makakesi ile 
atıldı. Richard Buchanan, 1992’de yazdığı “The Wicked 
Problems in Design Thinking” başlıklı makalesinde çok 
zorlu sorunları çözmenin bir yolu olarak tasarım odaklı 
düşünmeyi önerdi ve böylelikle kavramın gelişmesinde 
önemli bir faktör oldu. 

3- Süreci
3.1 Empati
Bu adım için tüm sürecin yapı taşı diyebiliriz, buna 
rağmen birçok tasarımcının da bu konuda güçsüz 
kaldığını belirtmekte fayda var. Halk arasında 
bahsettiğimiz “merdiven altı tasarımcısı veya merdiven 
altı mühendisi” olmayı bir kenara bırakıp, masamızdan 
kalkıp kullanıcılara ulaşabilmeli, aklımıza gelen fikir veya 
teorileri de bu gruplar ile test edebilmeliyiz. 

Empati, insan odaklı tasarım sürecinin vazgeçilmezidir.
Empati kurmak, tasarım sürecinde kullanıcıyı anlamak için 
atılan ilk adımdır. Bu süreci, kullanıcıların fiziksel ve 
duygusal ihtiyaçlarını, neyi neden kullandıklarını, nasıl 
düşünüp, ne anlam ifade ettiklerini anlamak için sarf 
edilen çaba olarak düşünebiliriz.

Kim bu kullanıcılar?
Ben, sen, o, biz, siz, onlar! Genel anlamda çeşitli yaş 
grupları için tasarımlar yapıyoruz, kabaca bu yaş grupları, 
bebekleri, çocukları, gençleri, yetişkinleri ve yaşlılar 
kapsıyor. Peki ya başka? Kullanıcılarımız arasına, yakın 
dostlarımız olan hayvanları veya doğayı da katabilir miyiz? 
Neden olmasın?

2.2 Farklılaşan Metodlar

Geleneksel süreçte, ürün geliştiriciler müşteriyi analiz 
ederek bir brief oluşturmakla işe başlar. Ardından da 
şirketin pazara sunacağı etkileyici bir tasarım yaratmak 
için kollar sıvanır. IDEO tarafından popülerleştirilen 
tasarım odaklı yaklaşımda, müşteriyi anlamaya yönelik 
çalışmalar istatistik uygulamalardan çok daha 
derinlemesine, etnografik bazda ele alınır. Ancak IDEO, 
ilk aşamadaki anlama süreci ne kadar derin olursa olsun, 
tasarımcıların, kullanıcıların nihai ürüne verecekleri tepkiyi 
gerçekçi olarak tahmin edemediklerini fark etti. IDEO 
tasarımcıları, kullanıcılarla daha erken aşamada temasa 
geçmeye, ve onlara erken aşama bir prototip ile gidip 
geri bildirimlerini önceden almaya başladı. Bu süreci de 
tekrarlayarak, müşteri üründen tatmin olana dek 
geliştirmeye devam ettiler. IDEO müşterisini, ürünü 
piyasaya sürdüğünde zaten başarıyı önceden 

garantimeye başladı. Böylece hızlı prototipleme yöntemi 
bir fenomen haline geldi. (Kaynak: HBR 2015 Eylül)
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

Bu başlıkları birbirinden ayrı düşünmemekte fayda var. 
Aslında her biri diğerini izlerken, başlıklar arası geçişler 
yapılması gerektiğinden de yazının ilerleyen kısımlarında 
değineceğiz. Kullanıcı grubumuzu tanıdık, kendileriyle 
görüşmeler yapıp çeşitli bilgiler aldık. Bunlar bizi 
şaşırtabilir, veya teorilerimiz ile aynı olabilir, çok bir önemi 
yok, önemli olan, kimin için tasarladığımızı bilmek. 
 
Tanım, tasarım sürecinde odaklanılması gereken 
alanları net olarak belli edebilmeyi sağlar. Bu adımda 
yaygın olarak, kullanıcılardan toplanan bilgiler 
doğrultusunda anlam çıkarılır. Evet, brieften 
bahsediyoruz. 

Empati ve tanım süreçlerinde gözlemlediğimiz ve elde 
ettiğimiz kullanıcı alıntıları, davranışları, düşünceleri, aldığı 
aksiyonlar, hisler ve duyguları gibi bilgilerin neredeyse 
tamamı bizlere fikir üretme sürecinde büyük rehberlik 
sağlar.

3.1.2 Tanım

Bu adım tasarım sürecinde fikir üretme üzerine 
yoğunlaşılan fazdır. Zihinsel olarak, kavramlar ve sorular 
açısından geniş bir süreci temsil eder. Fikir üretme adımı, 
prototipleri oluşturmak ve kullanıcılarınızın eline yenilikçi 
çözümler bulmak için hem yakıt hem de kaynak sağlar. 

Fikir üretme aşamasında, durumlara farklı açılardan bakıp, 
yeni çözümler getirmeye odaklanmalıyız. Ortaya çıkan 
fikirleri kötü olarak nitelendirip, kestirip atmaktansa hatta 
aklımıza gelen fikirleri hiç söylememektense, her birini not 
alarak tutmalıyız. Bunun en basit yolunun her birimizin 
uzvu gibi olan akıllı telefonlarımız veya süpersonik 
bilgisayarlarımız değil, aksine en geleneksel yöntem olan 
kalem ve kağıdı kullanmak olduğunu belirtmemize izin 
verin. 
 
“Unutmayın, kötü fikir yoktur, doğru konumlandırılmayan 
fikir vardır.”

3.1.3 Fikir Üretme

Prototip adımı, nihai çözüme daha da yaklaştıran soruları 
cevaplamaya yönelik ortaya çıkan fikirlerin art arda en 
yalın haliyle tekrarla geliştirilmesidir.

 Hayır, onlarca saat süren, dehşet maliyetlerde 
oluşturulan prototiplerden bahsetmiyoruz. Aksine, bir 
prototip kullanıcının etkileşime girebileceği herhangi bir 
şey olabilir. Örneğin, duvara asılı yapışkanlı not kağıtları, 
bir araya getirilmiş basit kartonlar, kağıt üzerin çizilmiş bir 
ara yüz, bir rol yapma etkinliği veya resimle anlatılan bir 
öykü bir prototip adımı olarak sayılabilir. Bu aşamada 

3.1.4 Prototipleme

ideal olarak, bir kullanıcının yaşayabileceği bir ütopya 
yaratılmaya çalışır ve prototipleri ne olursa olsun bir 
senaryo ile yürütülür. Yaratılan ortamda kullanıcıların 
doğal davranışlarını gözlemlemek, o kişilerden daha fazla 
duygu ve tepki almayı sağlayacaktır. 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

Prototip adımı, nihai çözüme daha da yaklaştıran soruları 
cevaplamaya yönelik ortaya çıkan fikirlerin art arda en 
yalın haliyle tekrarla geliştirilmesidir.

 Hayır, onlarca saat süren, dehşet maliyetlerde 
oluşturulan prototiplerden bahsetmiyoruz. Aksine, bir 
prototip kullanıcının etkileşime girebileceği herhangi bir 
şey olabilir. Örneğin, duvara asılı yapışkanlı not kağıtları, 
bir araya getirilmiş basit kartonlar, kağıt üzerin çizilmiş bir 
ara yüz, bir rol yapma etkinliği veya resimle anlatılan bir 
öykü bir prototip adımı olarak sayılabilir. Bu aşamada 

Her şeyden önce biz kimin için tasarım 
yapıyoruz? Tasarım tasarımcı için midir? 

Kullanıcı için mi?

Şuana kadar çeşitli metodolojilerin olabileceğinden, ve 
bunların geliştirilebilir olduğundan bahsetmiştik. Öyle ki 
bazıları kulağa “11 adımda nasıl kendimi yendim, 12. 
Adımın 3.sünde nasıl uçak aldım, 8. Adımda nasıl satıp 
güneye yerleştim? kitapları gibi gelse de, bu süreç en 
temelde 4 başlıktan oluşuyor.

3.2 4 Temel Kural

ideal olarak, bir kullanıcının yaşayabileceği bir ütopya 
yaratılmaya çalışır ve prototipleri ne olursa olsun bir 
senaryo ile yürütülür. Yaratılan ortamda kullanıcıların 
doğal davranışlarını gözlemlemek, o kişilerden daha fazla 
duygu ve tepki almayı sağlayacaktır. 

Her şeyden önce, bizce bol bol hata yapıp 
öğrenmek, bununla birlikte riski ve maliyeti 
azaltmak için. Seri üretim sürecinde karşımıza 
çıkabilecek pürüzleri belirleyebilip öncesinde çözüme 
ulaştırabilmek de bu sürecin bir parçasıdır. Bu noktada 
çok zaman harcayıp, üzerine titreye titreye 
modellediğimiz ürünler, saatlerce beklediğimiz render 
görsellerinin yanında, hızlı prototipleme ile elde 
ettiğimiz kullanıcı görüşmelerinde aldığımız bilgiler 
çok daha güçlü olmaya başlar. Gene mi kullanıcı 
görüşmeleri? Evet, hem de testlerle! Ama bu bizim 
küçük sırrımız, çünkü herhangi birine, gel seni teste 
alıyoruz demek yanında binlerce psikolojik bariyeri 
getiriyor. 

Neden Prototip Yapmalıyız?

Elimizden gelse 2,3 ve 4. Başlığa da bunu yazmak 
istiyoruz ki, aklımızdan hiç çıkmasın. Buraya gelirken 
okuduğumuz empati kısmını hatırlıyor musunuz? 
Hatırlamıyor muyuz? Ctrl F yok, odağımızı burada 
tutup devam edelim. 

Her şeyden önce biz kimin için tasarım yapıyoruz? 
Tasarım tasarımcı için midir? Kullanıcı için mi? 

Hedef kitlenin, tüketicinin, müşterinin, kullanıcının, her 
ne ise, nelere ihtiyacını olduğunu veya ne yapmak 

1. Kullanıcı Merkezli  

Test me hard before you go!

Test adımı kullanıcılardan prototipler hakkında geri 
bildirim almak ve tasarımın kullanıcılar için ne kadar 
uygun olduğu hakkında gözlem yapılan bir evredir. Bu 
evre, kullanıcıyı anlayabilmek için ortaya çıkan bir diğer 
fırsattır. İdeal olarak, testi kullanıcı için doğal ortamında 
sağlamak gereklidir. Fiziksel bir nesne için, insanlardan 
prototipleri normal rutinlerinde kullanmalarını 
istenmelidir. Bir deneyim için, gerçek durumu yakalayacak 

3.1.5 Test

bir yerde senaryo oluşturmaya çalışmak oldukça önemli 
bir etkendir. Bir prototipi yerinde test etmek mümkün 
değilse, kullanıcıların bir rol veya görev üstleneceği daha 
gerçekçi bir durum oluşmalıdır, ki gerçek geri bildirimler 
alabilelim.

istediğini, isteyebileceğiniz anlayabilmemiz gerekiyor. 
Bu bölüm için anahtar etken empatidir. 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.

Elimizden gelse 2,3 ve 4. Başlığa da bunu yazmak 
istiyoruz ki, aklımızdan hiç çıkmasın. Buraya gelirken 
okuduğumuz empati kısmını hatırlıyor musunuz? 
Hatırlamıyor muyuz? Ctrl F yok, odağımızı burada 
tutup devam edelim. 

Her şeyden önce biz kimin için tasarım yapıyoruz? 
Tasarım tasarımcı için midir? Kullanıcı için mi? 

Hedef kitlenin, tüketicinin, müşterinin, kullanıcının, her 
ne ise, nelere ihtiyacını olduğunu veya ne yapmak 

Şimdi biraz soluklanalım, sakin olalım ve yaratıcının 
bizim için ne anlama geldiğini düşünelim. Hayatınızda 
elbet 1 kişi “abi çok yaratıcı biri” olarak görev 
alıyordur. Peki ama neden? Bu kişiye yaratıcı etiketini 
layık görmemizin sebebi nedir? 

Bizim aklımıza gelmeyen bir şeyi düşünmesi, veya 
bununla ilgili bir aksiyon alması olabilir mi?

Tasarım odaklı düşünce, durumlara farklı açılardan 
bakabilmemizi ve yeni çözümler getirebilmemiz 
anlamında bizleri cesaretlendirir.

2. Yaratıcı
Başarıya giden yoldan bahsetmiş miydik? Belki 
aralarda bu konu ile ilgili bir görsel fark etmişsinizdir. 
Başarıya giden yol düz bir çizgi değildir. Bir sürü 
inişleri, çıkışları vardır. Bu döngü içerisinde 
“anlama>yaratma>öğrenme” çemberini ne kadar 
çok kullanabilirsek, bu metoda da bir o kadar aşina 
olur, olumlu, başarılı sonuçlar alma ihtimalimiz de 
bir o kadar yüksek olur.

 Bütün bu süreci yazının başında neye 
benzetmiştik? Evet, Çizgili kas sistemi. Diyeceğimiz o 
ki, bu sürece aşina olabilmemiz için, bu süreci 
benimseyip, elimizden geldiğince uygulayabilecek 
yetkinliğe getirmeliyiz.

4.Tekrarlayıcı

O kadar yazdık, çizdik, konuştuk. Peki ben bunu 
hayatımın neresinde kullanacağım? Girişimcilik 
dünyasından tutun, maker kültürü ile kendi donanım 
ürünlerini geliştiren makerlara, aslında üretmeyi 
seven, ve bu üretimi kitlelere yaymak isteyen herkese 
tavsiye ediyoruz. Özellikle kısıtlı imkanlarla fikirlerini 
hayata geçirmek isteyen donanım veya yazılım 
girişimcilerinin, uyguladıkları yalın girişim 
metodolojisine büyük ölçüde oturan bu süreci 
uygulamalarında büyük faydalar olacağını 
düşünüyoruz.  Yazıyı belki de en sevdiğimiz cümle ile 
bitiriyoruz “Yalnızca insanların kullandıklarını 
izlerken tasarımınızın ne kadar berbat olduğunu 
anlarsınız.”

5- Hangi Durumlarda
İşimize yarar?

Yeteri kadar konuştuk, düşündük, hadi artık 
uygulayalım!

Bir noktada, fikri veya ürünü kağıt üzerinde 
geliştirmeyi bırakıp, elleri pisletmeye başlamalıyız. 
Burada hızlı prototiplemeden bahsediyoruz. 
Prototiplemenin bir diğer yararlı ve eğlenceli yönü de 
ellerimiz ile düşünebilmemizdir. 

Artık çıktıları test etme zamanı! 

Lütfen unutmayalım, hata yapmak, başarıya giden bu 
bölümün gerekli bir parçasıdır! Başlamak için 
mükemmel olmamız değil, mükemmel olmak için 
başlamamız gereklidir.

3. Uygulayıcı  

istediğini, isteyebileceğiniz anlayabilmemiz gerekiyor. 
Bu bölüm için anahtar etken empatidir. 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

Workshoplar
Modern Zaman Toplantıları

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.

Design thinking metotlarından 
workshopların amacı kimsenin 

düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak 

bulmak değildir.

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Geçenlerde izlediğim bir Ted videosunda yapılan 
araştırmadan bahsediyordu, bu araştırmaya göre 
çalışanların büyük çoğunluğu işte çalışamama 
nedenlerini gün içinde çok fazla sayıda gereksiz 
toplantı olmasına ve bölünmelerine bağlıyorlardı. Çok 
uzun süren, sonuca bağlanmayan, yapılmış olmak için 
yapılan toplantıların iş hayatında yer ettiği 
yadsınamaz. Çalışanların gün içinde bölünmelerine 
çare olur mu bilmem ama toplantılardan daha fazla 
verim almalarını ve katkı sağlamalarını sağlayacak ve 
toplantı sürelerini optimize edecek bir yol var. O da 
toplantıları önceden tasarlamaktan geçiyor.
Bir diğer nokta olarak grup çalışmalarının, 

toplantılarının zaman zaman etkin ve etkili olamama 
sebeplerini genelde grubun hızının gruptaki en düşük 
hızlı kişinin hızında olması, insanların karşısında komik 
gözükme korkusundan görüş bildirmekte çekinenler 
olması ve bir kişinin diğerlerini sürekli olarak bloke 
etmesi olarak özetlenebilir. Aslında bu bahsettiğimiz 
bariyerleri aşmak da toplantı moderatörünün 
görevlerinin içinde yer alıyor.

Peki toplantıyı tasarlamak ne demek? Öncelikle 
toplantıyı düzenleyecek kişilerin “Toplantı 
Moderatörlerinin” toplantıyı da adeta bir deneyim 

gibi görerek içeriğini, ajandasını ve katılımcılardan 
maksimum verim alacak ve tüm toplantı konularını 
kapsayacak bir yapı çıkarmış olması gerekir. 
Sonrasındaki iş ise toplantı boyunca katılımcıların bu 
kurguda kalmalarını sağlamak olur.

Peki bu nasıl gerçekleştirilecek? Bunun için son 
zamanların popüler kavramı Design Thinking 
metodlarından yararlanılabilir. Bu metodoloji içinde 
yer alan fikir geliştirme, hedef, strateji belirleme, 
önceliklendirme, karar verme, bulgu değerlendirme 
vs. workshop oyunlarını doğru bir şekilde en standart 
toplantılarda bile kullanılarak, toplantıların sonuca 
bağlanması kolaylaştırılabilir ve sonraki adımların net 
belirlenmesini sağlanabilir bunları yaparken de 
toplantı deneyimini, katılımcılar için daha eğlenceli 
ve keyifli hale gelebilir.

Design thinking metotlarından workshopların amacı 
kimsenin düşünemediği en yaratıcı ve en farklı 
fikirleri pos itler yardımıyla (!) grup olarak bulmak 
değildir. Neticede ünlü düşünürler ve buluşcular en 

iyi fikirlerini brainstorming seansında bulmadılar. 
Aslında design thinking workshoplarının asıl etkin ve 
etkili olduğu nokta; durumları, konuları düzenlenmek, 
kategorize etmek, sınıflandırmak ve çözüm, fikir 
önerilerini olabildiğince arttırmaya çalışmak, derli toplu 
aksiyon alınabilir bir çıktı elde etmektir. Tam da iş 
toplantıların çoğundan çıktı olarak beklediğimiz gibi... 
O yüzden modern zamanın toplantıları workshoplar 
diyebiliriz.

Klasik bir workshopu ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. 
Açılış, keşif, üretim ve kapanış şeklinde konusuna göre 
daha uzun olabilir. Örneğin, genelde proje açılış 
workshoplarında açılış keşif ve kapanış şeklinde bir 
kurguda ilerler. Zaten sorunların bilindiği bir 
optimizasyon toplantısında sadece açılış, üretim ve 
kapanış olarak kurgulanabilir. 

Bir toplantı moderatörüsünüz diyelim.Workshop öncesi 
cevaplamanız gereken soruları ve yapmanız 
gerekenleri çok havadan bir bakışla şu şekilde 
sıralayabiliriz.

- Bu toplantının ana konuları/ hedefleri nelerdir?
- Bu ana hedefler alt daha küçük hedeflere ayrılabiliyor 
mu?
- Toplantının ne kadar sürecek?
- Kimler katılacak? Katılmalı?

- Bu küçük hedefleri katılımcılardan hangi sorularla ve 
workshop oyunları ile alabilirim? Herkesten eşit 
derecede bilgi nasıl alabilirim? (Bunun için 
Gamestorming ve 101 Design Techniques kitaplarından 
faydalanabilirsiniz)
- Yaptığım workshop kurgusu çalışıyor mu? 

Tüm toplantıların yerini workshopların alması hemen 
hemen imkansız ve gereksiz olduğunu biliyoruz. Ama 
herhangi bir standart toplantıda mini bir design 
thinking oyunu kullanmak bile ciddi farklar yaratabilir. 
Örneğin tüm fikirlerin soru cevap şeklinde konuşulduğu 
tartışıldığı bir klasik toplantının sonunda 5 dakika bir 
kapanış oyunu olan oylama (Detaylı bilgiye 
Gamestorming kitabından ulaşabilirsiniz) oyunu olması 
bile toplantıdan alınan verimi arttırabilir ve katılımcıların 
mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılmasını 
sağlayabilir.

Klasik bir workshopu 
ana olarak 4 parçaya ayırabiliriz. Açılış, 

keşif, üretim ve kapanış...

İnovasyon son yıllarda gündemimizi her katmanda 
meşgul etmektedir ve ürün başarısı açısından çok 
daha fazla konuşulmaktadır. Artık ürün kavramının 
sadece elle tutulur fiziksel ürünler olmanın ötesine 
geçtiği günümüzde inovasyon geleneksel endüstriyi 
değil tüm üretim süreçlerini ve hizmet, servis gibi 
diğer ürün türlerini de kapsamaktadır. Bu yeni ürün 
anlayışı tam anlamı ile içselleşmemiş olsa dahi stratejik 
olarak pazara veya kullanıma sunulan tüm ürünlerin 
servis, sistem, arayüz ve dijital teknolojilerin 
bütünleştirildiği  bu anlayış içerisinde geliştirilmeleri 
kaçınılmazdır. Başarılı ürün sonuçları için ise başarılı 
yenilik/inovasyon olmazsa olmaz durumundadır.

İnovasyondan bahsedildiğinde ilk akla gelen radikal 
ürün inovasyonudur. İnovasyon süreci, organizasyon 
veya pazarlama inovasyonlarını da kapsamasına 
rağmen sonuçlarının en etkili ve çabuk görülebilmesi 
açısından inovasyonun en güçlü olduğu nokta ürün 
inovasyonudur ve genellikle firmalar bu tür bir hedefi 
önceliklendirmektedirler. Ürün inovasyonu genel 
düzlemde ele aldığımızda, ya yeni teknoloji 
uygulamalarına ya da tasarıma dayanmaktadır. 
Tasarımın ürün inovasyonunda öne çıkması göreceli 
olarak daha az yatırıma ihtiyaç duyması ve sonuca 
ulaşmanın daha etkili bir yöntem olmasına bağlıdır.  
Tasarım kurumlar tarafından sistemli kullanılması ile 

insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik parametrelerin 
kesişimden fayda ve değer yaratan etkin bir araçtır.  
Avrupa Komisyonunun 2013 yılında tarafından 
geliştiren Tasarım Odaklı İnovasyon projesindeki 
stratejisinde ve anlayışında tasarımın endüstrinin tüm 
sektörlerinde Ar-Ge’yi tamamlayıcı, pazar odaklı ve 
kullanıcı merkezli bir rekabet aracı olarak 
tanımlamaktadır. Araştırmalar firmaların stratejik olarak 
daha kârlı olmak ve hızlı büyümek için tasarıma yatırım 
yapmaya eğilimli olduklarını göstermektedir. Tasarım 
alanını domine eden yaklaşımlar, pratikler üzerinden 
çeşitli kesitleri bir araya getiriyor, geniş bir yelpazede 
pek çok alanın tasarımla ilişkisini ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz on yıllarda tasarım tarihinde hâkim olan 
endüstriyel, fonksiyonalist ve üretim odaklı 
geleneklerinde yeniden yapılandırmalar ve yönelimler 
yaşadığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım ilk 
endüstriyel çağın başlarında zanaattan 
makineleşmeye geçiş evresinde üretim becerileri ve 
kapasitelerine uygun çözümler üretmeye çabalıyordu. 
20. yy başında ise Fordist seri üretim ile birlikte üretim 
süreleri kısaldı ve maliyetler azaldı. Buna bağlı olarak 
ürün çeşitliliği artmaya, kullanıcıların ve alıcıların 
ürünlere ulaşımları da nispeten kolaylaşmıştı. Takip 
eden yıllarda endüstriyel üretim kapasitelerinin ve 
becerilerinin artması müşteri beğenisine yönelik 
ürünlerin üretilmesini ve ürünün kendisinin önemli 

olduğu dönemlere işaret etmekteydi. Hemen 
ardından gelen dönemde ise artık ürünlerde ayrıştırıcı 
nokta ürünün kalitesi idi. Kaliteli ürün üretebilen 
firmalar pazarda başarı kazanıyordu. Üretim 
becerilerinin artması ile ürün kalitesi belirli bir 
seviyeye taşıyan firmalar genellikle teknoloji ve ar-ge 
çalışmalarına dayanan ürün özelliklerini geliştirerek 
pazarda rekabet avantajı sağladılar. Teknolojik 
atılımların önemi halen ürün ve pazar avantajında en 
önemli bileşen olmakla birlikte günümüzde bu 
gelişimler geçmişe oranla daha zor ve daha çok 
yatırım anlamına gelen kapsamlı çabalar gerektiriyor. 
Aynı zamanda müşteriye bir değer karşılığında 
sunulan ürünlerde sınırlı kalan ama diğer yandan 
kullanıcının tam da istediğini vermeyen ürün 
çözümleri teknoloji kullanımın salt bir değer 
olmadığı sonucunu doğurmuştur. Diğer yandan 
tasarım salt elle tutulur ürünlerine odaklanmak yerine 
fikirler, kavramlar, süreçler ve özellikle de sorunlarla 
içeriğini tanımladığı bir döneme taşınmıştır. 

Teknoloji veya Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmelerinde 
aynı büyüklükte, aynı güçte bulunan yani aynı ligte 
bulunduklarını söyleyebileceğimiz firmaların 
sundukları teknolojik özelliklerde birbirlerinden ciddi 
anlamda ayrılmadığını söylememiz mümkündür. Bu 
konuda en iyi örneklerden biri Samsung ve Apple 
telefon ürünleridir. Genel olarak iki ürün arasında ciddi 
bir teknolojik avantaj farkı yoktur. Bunlara benzer 
global ve bilinen markaları aynı ligte olarak kabul 
edersek 

aralarında ciddi farklar bulunmamaktadır. Bu durumu 
hali hazırda günümüzde birçok bilinen marka özelinde 
sayabiliriz.  Dolayısıyla firmalar ürün farklılaşmasını ve 
yeniliği satın alması amacıyla önlerine sundukları 
müşterilerine daha derinlemesine bir değer bir 
sunmak zorundadırlar. Bu değer geçmişte olduğu gibi 
sadece ürünün temel fonksiyonu ile kısıtlı değildir. 
Dijitalleşme ve internetin sağladığı olanaklarla 
insanların e-yaşam formatına dönüşen güncel yaşam 
davranışlarına koşut olarak değişen pazar 
dinamiklerine bağlı olarak değer arz eden ürünlerin 
sunulduğu kişilerin müşteri değil kullanıcı olarak 
değerlendirilmesine dönüşmüştür.

Ürünlerin tasarımını ve ürün özelliklerini tarihsel döngü 
üzerinde sıralarsak basitçe önce ürün vardı, sonra 
daha beğenilen ürün, sonrasında ihtiyaca dayalı ürün, 
ardından daha teknolojik ve kaliteli ürünler varken 
artık kullanıcıyı merkeze koyan biri ürün anlayışı 
gözetiliyor. Kullanıcının ise öyle sadece pek te 
kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olmadığı, en 
azından günümüzde sadece daha teknolojik ya da 
daha kaliteli ürün temelinde ürün sunmanın 
kullanıcı odaklı ürün geliştirme anlamına gelmediği 
bilmekteyiz. Kullanıcın ürün ile olan ilişkisinin 
kompleks yapısının anlaşılmasının ve tasarlanmasının 
ürün başarısı üzerindeki etkisi belirleyecek stratejik bir 
yöntem olarak tanımlanması 1995 yılında Don 
Norman tarafından ilk kez UXD kavramının 
kullanılması ile somutlaşmıştır. Steve Jobs 1997 yılında 
ise artık teknoloji ile yola başlamak yerine öncelikle 
müşteri deneyimi ile başlamanın ve bu deneyime 
bağlı olarak teknolojiyi kullanmanın geçer ürün 
geliştirme ve inovasyon stratejisi olduğunu 
söylemekteydi.

Kullanıcı ürün ile, -ki bu ürün artık belirttiğimiz gibi 
sadece fiziksel, elle dokunabilir olmanın ötesine 
geçmiş durumdadır- kompleks bir ilişki kurmaktadır ve 
bu ilişki fiziksel, sosyal ve ekonomik bir ilişki olduğu 
kadar aynı zamanda duygusal, bilişsel, psikolojik, ve 
davranışsal ilişki boyutundadır. İlk başlarda kullanıcı ya 
da müşterinin ürünle kurduğu etkileşim ne denli iyi 
anlaşılırsa o denli inovatif ürünlerin geliştirilebileceği 
fark edilmiştir. Yani artık günümüz Kullanıcı Odaklı 
Tasarım (User Centered Design) çağı haline gelmiştir. 
Kullanıcı merkezli tasarımda inovasyonun kimsenin 
göremediği, kullanıcın dahi fark etmediği ihtiyaçların 
fark edildiği, beklentilerinin karşılandığı ve 
sorunlarının çözüldüğü yerde başladığı görülmektedir. 
Sadece bir ürün yaparak başarılı olmak firmaların 
küresel rekabet çağında yeterli bulmaması gerekiyor. 
Pazar ve ürün başarınızın tüm ürün gamınızla süreklilik 
göstermesi gerekiyor, ki bu anlayış markalaşmanın 
temellerinden birini de oluşturur.

Kullanıcı davranışları tasarımın farklı katmanlarda 
yarattığı çözümlerden daima en başta geleni 
olmuştur. Kullanıcı deneyimi yaklaşımında iki temel 
anlayış vardır; bunlardan biri müşterinin yani 
kullanıcının ürün ile kurduğu ilişkinin bir deneyim 
süreci olduğu kabulü ve kullanıcının ürünle kurduğu 
deneyimden yola çıkarak teknolojinin ve ürün 
geliştirmenin onu takip etmesidir. Bu paradigmatik 
yaklaşım önceleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı 
(UXD-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) adını kullanmıştı. 
Daha sonrasında ise UX olarak ve yaklaşımın daha da 
genişleyerek küresel bir kabule geldiğini söyleyebiliriz. 
İlkinde daha çok kullanıcının deneyimini tasarlamak 
paradigmanın omurgasını oluştururken, yani 

kullanıcıya yeni bir ürün süreci deneyimini hedeflerken 
UX dönüşümünde daha derin araştırmalarla 
kullanıcının alışkanlıkları, davranışları ve olası 
sorunlarının daha iyi anlaşılarak ona uygun bir 
deneyim tasarımını öngörmektedir. Bu evrilme 
sürecinde kullanıcıyı anlamanın öneminin genel 
yaklaşım içerisinde daha iyi irdelenmesinin bir 
inovasyon kaynağı olarak öne çıktığı 
görülmektedir. 

İnovatif düşünceye alanı genişleyerek tasarımcıların 
insanların yaşamlarıyla doğrudan ilişkili, sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik etkiler yaratan birer 
inovasyon dinamiği durumuna gelmiştir. Tasarımcılar 
daha özgür düşünebilirken, kullanıcıya yönellik belirli 
ölçülerde sorumluluklarının arttığını ifade edebiliriz. 
IOT (Nesnelerin Interneti) ve akıllı ürün kavramlarının 
günümüzde artan önemini de göz önünde 
bulundurarak tasarımcıların kullanıcı ve ürün 
arasındaki diyaloğu ve geçişkenliği besleyerek, 
değişen kültürel ve güncel davranış ağları içerisinde 
en verimli ürünü yaratmaları inovasyon adına dinamik 
ve derinlemesine çözümler anlamına gelmektedir. 
Kullanıcı deneyimin sadece dijital veya arayüz 
tasarımlarında değil fiziksel veya sistem tabanlı 
ürünlerin geliştirmesinde en güçlü araç olarak 
vazgeçilmez değerini koruyacağını söylemek son 
derece olağandır.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Son zamanlarda “Kullanıcı Deneyimi” tasarımının 
fazlasıyla popüler olması gözlerin bu konudaki iş 
fırsatlarına da çevrilmesine neden oldu. Türkiye’de bu 
konuyu tamamen kapsayacak formal bir lisans/y.lisans 
eğitimi bulunmuyor. Bu alandaki insan kaynağı 
ihtiyacına cevap vermesi adına farklı eğitim 
alanlarından gelen kişilerin, özellikle de tasarım 
alanında eğitim almış kişilerin bu kariyer yoluna dahil 
olduğunu gözlemlemekteyiz. 

Yolun başında şunu hatırlamakta fayda var, aslında 
“UX Designer” pozisyonu çok genel bir tanımlama 
yapmak için kullanılıyor, bu pozisyonun içinde birden 

Yeni İpek yolu
UX Designer Yolu 

fazla rol barınmakta ve bu rollerin başında UX 
Researcher var. UX Researcher (UXR) soru sorar, 
dinler, empati kurar, veri parçacıklarını birleştirir ve 
ürünün mevcut/gelecek hedef kitlesinin 
motivasyonlarını, bariyerlerini ve ihtiyaçlarını anlar. 
Rakip analizi de yaparak sektörün odaklandığı 
noktaları çıkarır. Çalışmalarından persona, kullanıcı 
araştırma sunumları, kullanılabilirlik testi sonuçlarını 
çıkarır. Evet ben UX Researcher’ım diyebilmeniz için, 
en azından bir yıl boyunca dolu dolu yukarıdaki işlerle 
vakit geçirmeniz özellikle yurt dışı kaynaklı okumalar 
ve araştırmalar yapmanız gerekir.

UX Researcher’ın ardından gelen rol, Interaction 
Designer (IXD); Arayüzdeki akışların ve arayüz 
elementlerin yerleşiminden sorumlu kişidir. Örneğin, 
bir e-ticaret sitesindeki sepet ekranında hiç ürün 
yokken veya 2 ürün varken ya da 15 ürün varken nasıl 
görüneceğini IXD belirler. Grinin tonlarında arayüzleri 
hazırlar, “Bu neden burada?” veya “Bu akış doğru 
mu?” soruları hep aklındadır. Wireframe, Storyboard, 
Prototip yaptığı işin çıktılarıdır. Bu rolün hemen yanı 
başında ihtiyacını duyacağınız yeni bir rol çıkar 
karşınıza o da, Information Architecter (IA) rolüdür 
ki “Bu neden burada?” sorusuna cevap verirken 
subjektif “bence” olarak değil de, objektif olarak 

cevap vermenizi sağlar. IA, bilginin nasıl 
gruplandığının, arandığının ve isimlendirildiğinin 
anlaşılmasını sağlar. Üründe bulunacak fonksiyonların 
ve/veya içeriklerin listesini ve hiyerarşisini de belirler. 
Çalışmalarının sonunda, site haritası, bilgi mimarisi, 
içerik listesi vb. çıktılarla karşılaşırsınız.

Şimdi bu rolleri ve deneyimlerinizi birleştirdiğinizde 
kendinize UX Designer unvanını verebilirsiniz. Bundan 
sonraki rolde size yeni yetkinlikler gerekli olacak. 
Çünkü son dokunuş ve en çok eleştiri olan role olan 
UI Designer (UI) rolünde, yukarıdaki tanımıyla UX 
Designer’ın tasarladığı akışların, ürünün kurumsal 

kimliği, renkleri ve tipografisiyle birlikte final tasarıma 
dönüştürürsünüz. İşin çıktısı statik ekran görselleri 
genel olarak en fazla tartışılan ve subjektif yorumlarla 
değerlendirilen iştir.

UX Designer pozisyonun ardından, UI rolünü de 
üstlendiniz mi en çok aranan insan olarak unvanınızı 
UX/UI Designer olarak gönül rahatlığıyla 
güncelleyebilirsiniz.

Peki son birkaç yılınızı tüm bu rollere kendinizi 
hazırlamak için çalışarak geçirdiniz. Artık yönetsel 
sorumluluklarda almaya hazırsınız. Senior UX 
Designer olduktan sonra, bilgi tecrübenizi, yola yeni 
başlayan arkadaşlarla ve bu konuda farkındalığı olan 
müşterilerinizi daha da donanımlı hale getirmek için 
çaba sarfetmek adamak istiyorsunuz. 

Proje Yöneticisi (PM) olmaya hazırsınız demektir. Her 
UX veya UI ekibinin tüm süreçlerinden sorumlu UX / 
UI metodlarına hakim, sadece kendi için değil ekibi ve 
müşterileri için kendini her zaman geliştirmeye devam 
eden bir proje yöneticisi adayı oldunuz demektir. PM, 
tüm sürece bütünsel bakıp, ekip ile müşteri arasında 
iletişim noktasında yer alır. Bu pozisyona geldiğinizde 
kendinizi müşteri odaklılık, liderlik, yenilikçi, azimli 
ve sürdürülebilir olmak alanlarında geliştirmiş 
olmanız sadece bulunduğunuz pozisyonun adının 
“Proje Yöneticisi” olmasından çok daha ileri bir 
noktaya taşıyacaktır. Ekip ve müşteri deneyimi 
konusunda yeterince deneyim kazanmış olan proje 
lideri, yine birden fazla UX / UI Designer takımlarının 
yer aldığı bir departmanı yönetmeye hazırdır ve artık 
işin içine çok net bütçe yönetimi girer ve pozisyon 
Design Lead olarak adlandırılır.

Eğer henüz yolun başındaysanız kendinizi hazırlamak 
için, online eğitimlere katılabilirsiniz. Online eğitimlere 
devam ederken el alışkanlığı kazanmak çok önemli, 
bu nedenle bir wireframe çizme programını seçin, 
(Sketch, Mockup, UXPIN ) bu araçlarda olan veya bu 
araçlar için üretilen arayüz element kütüphaneleriyle 
sık kullandığınız bir arayüzün ana sayfasının 
wireframe’lerini tasarlamaya çalışın. Bu işlemler hem 
araçlara hem de tasarım kararlarına hakimiyetinizi 
artıracaktır. Unutmayın ki Etkileşim (Interaction) 
terminolojisine alışık olmanız iş görüşmelerinde işinize 
çok yarayacaktır.
 
UX Designer yolunun başında, ortasında ya da 
sonunda olun hiç bırakmayacağınız tek şey bol bol 
okumak olsun. IXD olarak hayata devam etmenin en 
büyük kabullerinden biri hiç bir zaman “Ben oldum” 
diyememektir. İstediğiniz kadar deneyimli bir tasarımcı 
olun, yeni bir tasarım anlayışına bebek saflığında 
yaklaşmalı, onunla ilgili üretilen içerikleri 
tüketmelisiniz. Bol bol okuma yapmak size önemli bir 
artı getirecek ama bu okuma fanatik olmamalı çünkü 
henüz yeni gelişen bir alanda kariyer yapmayı seçtiniz. 
Bir yerde işlemeyen bir araç diğer bir yerde işleyebilir. 
Bu nedenle okuduklarınızı küçük denemelerle test 
edin, sürekli deneyin. Redesign yapmaya çalışın. “Ben 
olsaydım bunu nasıl yapardım” diye düşünüp popüler 
bir ürünün arayüzlerini sıfırdan tasarlayın ve paylaşın. 
Etkinliklere katılın farklı tasarımcılarla tanışın ilham alın 
ilham verin ve paylaşın. Userspots’un düzenlediği UX 
Camp etkinliğine katılın en azından değerlendirme 
sürecinde kendinizi test edin. Kendi portfolyonuzu 
oluşturun, unutmayın ki herhangi bir işe 
başvurduğunuzda sizden istenecek ilk şey 

portfolyonuzdur. Portfolyo hazırlarken tasarım 
yapıyormuş veya herhangi bir müşteriye tasarım 
sunumu yapıyormuşsunuz kadar dikkatli ve özenli 
olun.

Ne yazık ki bir çok tasarım çalışanının portfolyosu 
temel tasarım kurallarını hiçe sayan noktaları 
barındırıyor. Userspots’a iş başvurusu olarak gelen ve 
içinde IXD işleri olmayan portfolyolarda tek bakılan 
nokta portfolyo’nun tasarımı oluyor. Bilgi yerleşimi, 
renk ve boşluk kullanımına bakarak kişinin tasarım 
anlayışı hakkında bilgi edinmiş oluyoruz.

Ve iş hayatında her zaman ve her durumda geçerli 
olan tek anahtar; Staj yapın, bu kural için bir şirket 
bulmalı ve orada staj yapmak için elinizden geleni 
yapmalısınız. Dünyada bugüne kadar bir çok alanda 
işleyen usta-çırak ilişkisi tasarım alanında da çalışıyor. 
Birlikte çalıştığınız tasarımcılardan olabildiğinde çok 
şey öğrenmeye çalışın, iş yapış şeklini ve çıktılarını 
sürekli takip edin, detaylı inceleyin. Kariyerinizin ilk 
yıllarında asla size verilmiş herhangi bir işe olumsuz 
bakmayın. Yapacağınız en ufak bir iş bile size çok şey 
katacaktır. “Beni burada sömürüyorlar” düşüncesine 
kapılmayın, siz bulunduğunuz ortamdaki bilgi ve 
deneyimi sömürün.

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 

Evrim Öztürk
Human Resources Manager / Userspots
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Son zamanlarda “Kullanıcı Deneyimi” tasarımının 
fazlasıyla popüler olması gözlerin bu konudaki iş 
fırsatlarına da çevrilmesine neden oldu. Türkiye’de bu 
konuyu tamamen kapsayacak formal bir lisans/y.lisans 
eğitimi bulunmuyor. Bu alandaki insan kaynağı 
ihtiyacına cevap vermesi adına farklı eğitim 
alanlarından gelen kişilerin, özellikle de tasarım 
alanında eğitim almış kişilerin bu kariyer yoluna dahil 
olduğunu gözlemlemekteyiz. 

Yolun başında şunu hatırlamakta fayda var, aslında 
“UX Designer” pozisyonu çok genel bir tanımlama 
yapmak için kullanılıyor, bu pozisyonun içinde birden 

fazla rol barınmakta ve bu rollerin başında UX 
Researcher var. UX Researcher (UXR) soru sorar, 
dinler, empati kurar, veri parçacıklarını birleştirir ve 
ürünün mevcut/gelecek hedef kitlesinin 
motivasyonlarını, bariyerlerini ve ihtiyaçlarını anlar. 
Rakip analizi de yaparak sektörün odaklandığı 
noktaları çıkarır. Çalışmalarından persona, kullanıcı 
araştırma sunumları, kullanılabilirlik testi sonuçlarını 
çıkarır. Evet ben UX Researcher’ım diyebilmeniz için, 
en azından bir yıl boyunca dolu dolu yukarıdaki işlerle 
vakit geçirmeniz özellikle yurt dışı kaynaklı okumalar 
ve araştırmalar yapmanız gerekir.

Grinin tonlarında arayüzleri hazırlar, “Bu 
neden burada?” veya “Bu akış doğru mu?” 

soruları hep aklındadır.

UX Researcher’ın ardından gelen rol, Interaction 
Designer (IXD); Arayüzdeki akışların ve arayüz 
elementlerin yerleşiminden sorumlu kişidir. Örneğin, 
bir e-ticaret sitesindeki sepet ekranında hiç ürün 
yokken veya 2 ürün varken ya da 15 ürün varken nasıl 
görüneceğini IXD belirler. Grinin tonlarında arayüzleri 
hazırlar, “Bu neden burada?” veya “Bu akış doğru 
mu?” soruları hep aklındadır. Wireframe, Storyboard, 
Prototip yaptığı işin çıktılarıdır. Bu rolün hemen yanı 
başında ihtiyacını duyacağınız yeni bir rol çıkar 
karşınıza o da, Information Architecter (IA) rolüdür 
ki “Bu neden burada?” sorusuna cevap verirken 
subjektif “bence” olarak değil de, objektif olarak 

cevap vermenizi sağlar. IA, bilginin nasıl 
gruplandığının, arandığının ve isimlendirildiğinin 
anlaşılmasını sağlar. Üründe bulunacak fonksiyonların 
ve/veya içeriklerin listesini ve hiyerarşisini de belirler. 
Çalışmalarının sonunda, site haritası, bilgi mimarisi, 
içerik listesi vb. çıktılarla karşılaşırsınız.

Şimdi bu rolleri ve deneyimlerinizi birleştirdiğinizde 
kendinize UX Designer unvanını verebilirsiniz. Bundan 
sonraki rolde size yeni yetkinlikler gerekli olacak. 
Çünkü son dokunuş ve en çok eleştiri olan role olan 
UI Designer (UI) rolünde, yukarıdaki tanımıyla UX 
Designer’ın tasarladığı akışların, ürünün kurumsal 

kimliği, renkleri ve tipografisiyle birlikte final tasarıma 
dönüştürürsünüz. İşin çıktısı statik ekran görselleri 
genel olarak en fazla tartışılan ve subjektif yorumlarla 
değerlendirilen iştir.

UX Designer pozisyonun ardından, UI rolünü de 
üstlendiniz mi en çok aranan insan olarak unvanınızı 
UX/UI Designer olarak gönül rahatlığıyla 
güncelleyebilirsiniz.

Peki son birkaç yılınızı tüm bu rollere kendinizi 
hazırlamak için çalışarak geçirdiniz. Artık yönetsel 
sorumluluklarda almaya hazırsınız. Senior UX 
Designer olduktan sonra, bilgi tecrübenizi, yola yeni 
başlayan arkadaşlarla ve bu konuda farkındalığı olan 
müşterilerinizi daha da donanımlı hale getirmek için 
çaba sarfetmek adamak istiyorsunuz. 

Proje Yöneticisi (PM) olmaya hazırsınız demektir. Her 
UX veya UI ekibinin tüm süreçlerinden sorumlu UX / 
UI metodlarına hakim, sadece kendi için değil ekibi ve 
müşterileri için kendini her zaman geliştirmeye devam 
eden bir proje yöneticisi adayı oldunuz demektir. PM, 
tüm sürece bütünsel bakıp, ekip ile müşteri arasında 
iletişim noktasında yer alır. Bu pozisyona geldiğinizde 
kendinizi müşteri odaklılık, liderlik, yenilikçi, azimli 
ve sürdürülebilir olmak alanlarında geliştirmiş 
olmanız sadece bulunduğunuz pozisyonun adının 
“Proje Yöneticisi” olmasından çok daha ileri bir 
noktaya taşıyacaktır. Ekip ve müşteri deneyimi 
konusunda yeterince deneyim kazanmış olan proje 
lideri, yine birden fazla UX / UI Designer takımlarının 
yer aldığı bir departmanı yönetmeye hazırdır ve artık 
işin içine çok net bütçe yönetimi girer ve pozisyon 
Design Lead olarak adlandırılır.

Eğer henüz yolun başındaysanız kendinizi hazırlamak 
için, online eğitimlere katılabilirsiniz. Online eğitimlere 
devam ederken el alışkanlığı kazanmak çok önemli, 
bu nedenle bir wireframe çizme programını seçin, 
(Sketch, Mockup, UXPIN ) bu araçlarda olan veya bu 
araçlar için üretilen arayüz element kütüphaneleriyle 
sık kullandığınız bir arayüzün ana sayfasının 
wireframe’lerini tasarlamaya çalışın. Bu işlemler hem 
araçlara hem de tasarım kararlarına hakimiyetinizi 
artıracaktır. Unutmayın ki Etkileşim (Interaction) 
terminolojisine alışık olmanız iş görüşmelerinde işinize 
çok yarayacaktır.
 
UX Designer yolunun başında, ortasında ya da 
sonunda olun hiç bırakmayacağınız tek şey bol bol 
okumak olsun. IXD olarak hayata devam etmenin en 
büyük kabullerinden biri hiç bir zaman “Ben oldum” 
diyememektir. İstediğiniz kadar deneyimli bir tasarımcı 
olun, yeni bir tasarım anlayışına bebek saflığında 
yaklaşmalı, onunla ilgili üretilen içerikleri 
tüketmelisiniz. Bol bol okuma yapmak size önemli bir 
artı getirecek ama bu okuma fanatik olmamalı çünkü 
henüz yeni gelişen bir alanda kariyer yapmayı seçtiniz. 
Bir yerde işlemeyen bir araç diğer bir yerde işleyebilir. 
Bu nedenle okuduklarınızı küçük denemelerle test 
edin, sürekli deneyin. Redesign yapmaya çalışın. “Ben 
olsaydım bunu nasıl yapardım” diye düşünüp popüler 
bir ürünün arayüzlerini sıfırdan tasarlayın ve paylaşın. 
Etkinliklere katılın farklı tasarımcılarla tanışın ilham alın 
ilham verin ve paylaşın. Userspots’un düzenlediği UX 
Camp etkinliğine katılın en azından değerlendirme 
sürecinde kendinizi test edin. Kendi portfolyonuzu 
oluşturun, unutmayın ki herhangi bir işe 
başvurduğunuzda sizden istenecek ilk şey 

portfolyonuzdur. Portfolyo hazırlarken tasarım 
yapıyormuş veya herhangi bir müşteriye tasarım 
sunumu yapıyormuşsunuz kadar dikkatli ve özenli 
olun.

Ne yazık ki bir çok tasarım çalışanının portfolyosu 
temel tasarım kurallarını hiçe sayan noktaları 
barındırıyor. Userspots’a iş başvurusu olarak gelen ve 
içinde IXD işleri olmayan portfolyolarda tek bakılan 
nokta portfolyo’nun tasarımı oluyor. Bilgi yerleşimi, 
renk ve boşluk kullanımına bakarak kişinin tasarım 
anlayışı hakkında bilgi edinmiş oluyoruz.

Ve iş hayatında her zaman ve her durumda geçerli 
olan tek anahtar; Staj yapın, bu kural için bir şirket 
bulmalı ve orada staj yapmak için elinizden geleni 
yapmalısınız. Dünyada bugüne kadar bir çok alanda 
işleyen usta-çırak ilişkisi tasarım alanında da çalışıyor. 
Birlikte çalıştığınız tasarımcılardan olabildiğinde çok 
şey öğrenmeye çalışın, iş yapış şeklini ve çıktılarını 
sürekli takip edin, detaylı inceleyin. Kariyerinizin ilk 
yıllarında asla size verilmiş herhangi bir işe olumsuz 
bakmayın. Yapacağınız en ufak bir iş bile size çok şey 
katacaktır. “Beni burada sömürüyorlar” düşüncesine 
kapılmayın, siz bulunduğunuz ortamdaki bilgi ve 
deneyimi sömürün.

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Son zamanlarda “Kullanıcı Deneyimi” tasarımının 
fazlasıyla popüler olması gözlerin bu konudaki iş 
fırsatlarına da çevrilmesine neden oldu. Türkiye’de bu 
konuyu tamamen kapsayacak formal bir lisans/y.lisans 
eğitimi bulunmuyor. Bu alandaki insan kaynağı 
ihtiyacına cevap vermesi adına farklı eğitim 
alanlarından gelen kişilerin, özellikle de tasarım 
alanında eğitim almış kişilerin bu kariyer yoluna dahil 
olduğunu gözlemlemekteyiz. 

Yolun başında şunu hatırlamakta fayda var, aslında 
“UX Designer” pozisyonu çok genel bir tanımlama 
yapmak için kullanılıyor, bu pozisyonun içinde birden 

fazla rol barınmakta ve bu rollerin başında UX 
Researcher var. UX Researcher (UXR) soru sorar, 
dinler, empati kurar, veri parçacıklarını birleştirir ve 
ürünün mevcut/gelecek hedef kitlesinin 
motivasyonlarını, bariyerlerini ve ihtiyaçlarını anlar. 
Rakip analizi de yaparak sektörün odaklandığı 
noktaları çıkarır. Çalışmalarından persona, kullanıcı 
araştırma sunumları, kullanılabilirlik testi sonuçlarını 
çıkarır. Evet ben UX Researcher’ım diyebilmeniz için, 
en azından bir yıl boyunca dolu dolu yukarıdaki işlerle 
vakit geçirmeniz özellikle yurt dışı kaynaklı okumalar 
ve araştırmalar yapmanız gerekir.

UX Researcher’ın ardından gelen rol, Interaction 
Designer (IXD); Arayüzdeki akışların ve arayüz 
elementlerin yerleşiminden sorumlu kişidir. Örneğin, 
bir e-ticaret sitesindeki sepet ekranında hiç ürün 
yokken veya 2 ürün varken ya da 15 ürün varken nasıl 
görüneceğini IXD belirler. Grinin tonlarında arayüzleri 
hazırlar, “Bu neden burada?” veya “Bu akış doğru 
mu?” soruları hep aklındadır. Wireframe, Storyboard, 
Prototip yaptığı işin çıktılarıdır. Bu rolün hemen yanı 
başında ihtiyacını duyacağınız yeni bir rol çıkar 
karşınıza o da, Information Architecter (IA) rolüdür 
ki “Bu neden burada?” sorusuna cevap verirken 
subjektif “bence” olarak değil de, objektif olarak 

cevap vermenizi sağlar. IA, bilginin nasıl 
gruplandığının, arandığının ve isimlendirildiğinin 
anlaşılmasını sağlar. Üründe bulunacak fonksiyonların 
ve/veya içeriklerin listesini ve hiyerarşisini de belirler. 
Çalışmalarının sonunda, site haritası, bilgi mimarisi, 
içerik listesi vb. çıktılarla karşılaşırsınız.

Şimdi bu rolleri ve deneyimlerinizi birleştirdiğinizde 
kendinize UX Designer unvanını verebilirsiniz. Bundan 
sonraki rolde size yeni yetkinlikler gerekli olacak. 
Çünkü son dokunuş ve en çok eleştiri olan role olan 
UI Designer (UI) rolünde, yukarıdaki tanımıyla UX 
Designer’ın tasarladığı akışların, ürünün kurumsal 

kimliği, renkleri ve tipografisiyle birlikte final tasarıma 
dönüştürürsünüz. İşin çıktısı statik ekran görselleri 
genel olarak en fazla tartışılan ve subjektif yorumlarla 
değerlendirilen iştir.

UX Designer pozisyonun ardından, UI rolünü de 
üstlendiniz mi en çok aranan insan olarak unvanınızı 
UX/UI Designer olarak gönül rahatlığıyla 
güncelleyebilirsiniz.

Peki son birkaç yılınızı tüm bu rollere kendinizi 
hazırlamak için çalışarak geçirdiniz. Artık yönetsel 
sorumluluklarda almaya hazırsınız. Senior UX 
Designer olduktan sonra, bilgi tecrübenizi, yola yeni 
başlayan arkadaşlarla ve bu konuda farkındalığı olan 
müşterilerinizi daha da donanımlı hale getirmek için 
çaba sarfetmek adamak istiyorsunuz. 

Proje Yöneticisi (PM) olmaya hazırsınız demektir. Her 
UX veya UI ekibinin tüm süreçlerinden sorumlu UX / 
UI metodlarına hakim, sadece kendi için değil ekibi ve 
müşterileri için kendini her zaman geliştirmeye devam 
eden bir proje yöneticisi adayı oldunuz demektir. PM, 
tüm sürece bütünsel bakıp, ekip ile müşteri arasında 
iletişim noktasında yer alır. Bu pozisyona geldiğinizde 
kendinizi müşteri odaklılık, liderlik, yenilikçi, azimli 
ve sürdürülebilir olmak alanlarında geliştirmiş 
olmanız sadece bulunduğunuz pozisyonun adının 
“Proje Yöneticisi” olmasından çok daha ileri bir 
noktaya taşıyacaktır. Ekip ve müşteri deneyimi 
konusunda yeterince deneyim kazanmış olan proje 
lideri, yine birden fazla UX / UI Designer takımlarının 
yer aldığı bir departmanı yönetmeye hazırdır ve artık 
işin içine çok net bütçe yönetimi girer ve pozisyon 
Design Lead olarak adlandırılır.

Eğer henüz yolun başındaysanız kendinizi hazırlamak 
için, online eğitimlere katılabilirsiniz. Online eğitimlere 
devam ederken el alışkanlığı kazanmak çok önemli, 
bu nedenle bir wireframe çizme programını seçin, 
(Sketch, Mockup, UXPIN ) bu araçlarda olan veya bu 
araçlar için üretilen arayüz element kütüphaneleriyle 
sık kullandığınız bir arayüzün ana sayfasının 
wireframe’lerini tasarlamaya çalışın. Bu işlemler hem 
araçlara hem de tasarım kararlarına hakimiyetinizi 
artıracaktır. Unutmayın ki Etkileşim (Interaction) 
terminolojisine alışık olmanız iş görüşmelerinde işinize 
çok yarayacaktır.
 
UX Designer yolunun başında, ortasında ya da 
sonunda olun hiç bırakmayacağınız tek şey bol bol 
okumak olsun. IXD olarak hayata devam etmenin en 
büyük kabullerinden biri hiç bir zaman “Ben oldum” 
diyememektir. İstediğiniz kadar deneyimli bir tasarımcı 
olun, yeni bir tasarım anlayışına bebek saflığında 
yaklaşmalı, onunla ilgili üretilen içerikleri 
tüketmelisiniz. Bol bol okuma yapmak size önemli bir 
artı getirecek ama bu okuma fanatik olmamalı çünkü 
henüz yeni gelişen bir alanda kariyer yapmayı seçtiniz. 
Bir yerde işlemeyen bir araç diğer bir yerde işleyebilir. 
Bu nedenle okuduklarınızı küçük denemelerle test 
edin, sürekli deneyin. Redesign yapmaya çalışın. “Ben 
olsaydım bunu nasıl yapardım” diye düşünüp popüler 
bir ürünün arayüzlerini sıfırdan tasarlayın ve paylaşın. 
Etkinliklere katılın farklı tasarımcılarla tanışın ilham alın 
ilham verin ve paylaşın. Userspots’un düzenlediği UX 
Camp etkinliğine katılın en azından değerlendirme 
sürecinde kendinizi test edin. Kendi portfolyonuzu 
oluşturun, unutmayın ki herhangi bir işe 
başvurduğunuzda sizden istenecek ilk şey 

portfolyonuzdur. Portfolyo hazırlarken tasarım 
yapıyormuş veya herhangi bir müşteriye tasarım 
sunumu yapıyormuşsunuz kadar dikkatli ve özenli 
olun.

Ne yazık ki bir çok tasarım çalışanının portfolyosu 
temel tasarım kurallarını hiçe sayan noktaları 
barındırıyor. Userspots’a iş başvurusu olarak gelen ve 
içinde IXD işleri olmayan portfolyolarda tek bakılan 
nokta portfolyo’nun tasarımı oluyor. Bilgi yerleşimi, 
renk ve boşluk kullanımına bakarak kişinin tasarım 
anlayışı hakkında bilgi edinmiş oluyoruz.

Ve iş hayatında her zaman ve her durumda geçerli 
olan tek anahtar; Staj yapın, bu kural için bir şirket 
bulmalı ve orada staj yapmak için elinizden geleni 
yapmalısınız. Dünyada bugüne kadar bir çok alanda 
işleyen usta-çırak ilişkisi tasarım alanında da çalışıyor. 
Birlikte çalıştığınız tasarımcılardan olabildiğinde çok 
şey öğrenmeye çalışın, iş yapış şeklini ve çıktılarını 
sürekli takip edin, detaylı inceleyin. Kariyerinizin ilk 
yıllarında asla size verilmiş herhangi bir işe olumsuz 
bakmayın. Yapacağınız en ufak bir iş bile size çok şey 
katacaktır. “Beni burada sömürüyorlar” düşüncesine 
kapılmayın, siz bulunduğunuz ortamdaki bilgi ve 
deneyimi sömürün.

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Son zamanlarda “Kullanıcı Deneyimi” tasarımının 
fazlasıyla popüler olması gözlerin bu konudaki iş 
fırsatlarına da çevrilmesine neden oldu. Türkiye’de bu 
konuyu tamamen kapsayacak formal bir lisans/y.lisans 
eğitimi bulunmuyor. Bu alandaki insan kaynağı 
ihtiyacına cevap vermesi adına farklı eğitim 
alanlarından gelen kişilerin, özellikle de tasarım 
alanında eğitim almış kişilerin bu kariyer yoluna dahil 
olduğunu gözlemlemekteyiz. 

Yolun başında şunu hatırlamakta fayda var, aslında 
“UX Designer” pozisyonu çok genel bir tanımlama 
yapmak için kullanılıyor, bu pozisyonun içinde birden 

fazla rol barınmakta ve bu rollerin başında UX 
Researcher var. UX Researcher (UXR) soru sorar, 
dinler, empati kurar, veri parçacıklarını birleştirir ve 
ürünün mevcut/gelecek hedef kitlesinin 
motivasyonlarını, bariyerlerini ve ihtiyaçlarını anlar. 
Rakip analizi de yaparak sektörün odaklandığı 
noktaları çıkarır. Çalışmalarından persona, kullanıcı 
araştırma sunumları, kullanılabilirlik testi sonuçlarını 
çıkarır. Evet ben UX Researcher’ım diyebilmeniz için, 
en azından bir yıl boyunca dolu dolu yukarıdaki işlerle 
vakit geçirmeniz özellikle yurt dışı kaynaklı okumalar 
ve araştırmalar yapmanız gerekir.

Portfolyo hazırlarken tasarım yapıyormuş 
veya herhangi bir müşteriye tasarım 

sunumu yapıyormuşsunuz kadar dikkatli 
ve özenli olun.

UX Researcher’ın ardından gelen rol, Interaction 
Designer (IXD); Arayüzdeki akışların ve arayüz 
elementlerin yerleşiminden sorumlu kişidir. Örneğin, 
bir e-ticaret sitesindeki sepet ekranında hiç ürün 
yokken veya 2 ürün varken ya da 15 ürün varken nasıl 
görüneceğini IXD belirler. Grinin tonlarında arayüzleri 
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cevap vermenizi sağlar. IA, bilginin nasıl 
gruplandığının, arandığının ve isimlendirildiğinin 
anlaşılmasını sağlar. Üründe bulunacak fonksiyonların 
ve/veya içeriklerin listesini ve hiyerarşisini de belirler. 
Çalışmalarının sonunda, site haritası, bilgi mimarisi, 
içerik listesi vb. çıktılarla karşılaşırsınız.

Şimdi bu rolleri ve deneyimlerinizi birleştirdiğinizde 
kendinize UX Designer unvanını verebilirsiniz. Bundan 
sonraki rolde size yeni yetkinlikler gerekli olacak. 
Çünkü son dokunuş ve en çok eleştiri olan role olan 
UI Designer (UI) rolünde, yukarıdaki tanımıyla UX 
Designer’ın tasarladığı akışların, ürünün kurumsal 
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başvurduğunuzda sizden istenecek ilk şey 

portfolyonuzdur. Portfolyo hazırlarken tasarım 
yapıyormuş veya herhangi bir müşteriye tasarım 
sunumu yapıyormuşsunuz kadar dikkatli ve özenli 
olun.

Ne yazık ki birçok tasarım çalışanının portfolyosu 
temel tasarım kurallarını hiçe sayan noktaları 
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nokta portfolyo’nun tasarımı oluyor. Bilgi yerleşimi, 
renk ve boşluk kullanımına bakarak kişinin tasarım 
anlayışı hakkında bilgi edinmiş oluyoruz.

Ve iş hayatında her zaman ve her durumda geçerli 
olan tek anahtar; Staj yapın, bu kural için bir şirket 
bulmalı ve orada staj yapmak için elinizden geleni 
yapmalısınız. Dünyada bugüne kadar birçok alanda 
işleyen usta-çırak ilişkisi tasarım alanında da çalışıyor. 
Birlikte çalıştığınız tasarımcılardan olabildiğinde çok 
şey öğrenmeye çalışın, iş yapış şeklini ve çıktılarını 
sürekli takip edin, detaylı inceleyin. Kariyerinizin ilk 
yıllarında asla size verilmiş herhangi bir işe olumsuz 
bakmayın. Yapacağınız en ufak bir iş bile size çok şey 
katacaktır. “Beni burada sömürüyorlar” düşüncesine
kapılmayın, siz bulunduğunuz ortamdaki bilgi ve 
deneyimi sömürün.
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Yaratıcı düşünme becerisi artık sadece tasarımcılar için 
değil, tasarımcı adayları, araştırmacılar, yazarlar, 
tasarımcılarla çalışanlar ve yöneticiler… için de önemli 
bir kavram haline geldi. Hangi meslekten olursanız 
olun, günümüz modern çalışma disiplini içerisinde 
“Yaratıcı Düşünme” pratikleri ile yaptığınız 
işe/işlere değer katabilirsiniz. Buradan hareketle, 
kamplarda dolaylı olarak “Yaratıcı Düşünme” 
pratiklerinin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Ve bu 
becerin tasarımlarınıza artı değerler katacağı şüphesiz. 
Elbette hiç kolay bir disiplin olmadığını, sürekli 
pratiklerle güçlendiğini söylemekte yarar var.

Katılmak için 10 Neden

Süleyman Duman
Marketing Manager / Userspots

Userspots Tasarım Kamplarına 

1 - Yaratıcı Düşünme Yetisi
Her şeyden önce Kullanıcı Deneyimi Tasarımı’nın 
DNA’sında “Araştırma” yer alır. Bu kavrama ENTAS 
öğrencileri ve mezunlarının çok daha yakın olduğunu 
söyleyebiliriz. Araştırma sonuçları, testler ve 
sonucundaki çıktılar bir tasarımın iskeletini belirler. UX 
Camp’larda da eğitim, en başından en sonuna kadar 
araştırmaya dayalıdır. Öyle ki “Kullanıcı Odaklı 
Tasarım”da işin içine girdiğinde artık verilerden 
bahsetmeye başlarsınız, verilerle konuşmaya 
başlarsınız. Bunun sonucunda belki de okulda 
gördüğünüz tasarım mantığının dışında yeni bir 
tasarım disiplini öğrenmiş olursunuz.

2 - Tasarım Odaklı Araştırma
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30 saniye önce yukarıda bahsettiğim olay tam da bu. 
Bu bir takım işi, ekip çalışması. Kiminiz araştırma 
odaklı çalışacak, kiminiz test izleme odasına 
kapanacak, kiminiz doğru layout’ları seçmeye 
uğraşacak, kiminiz de ‘bu renk olmadı sanki’lerle 
boğuşacak. Ama sonucunda ortaya sizin ürettiğiniz 
bir tasarım çıkacak.
 
Kampların ilk haftasından sonra ekipler 5 veya 6 kişilik 
gruplara ayrılır. Ardından gerçek firmalardan brief’leri 
alır ve 4 haftalık çalışma maratonu başlar.

Ekiplere ayırmamızın sebebi ise, hani hep deriz ya 
multi-disipliner çalışma olanağı; bu hiç kolay bir iş 
değildir, herşeyden önce bir armoni gerektirir ve son 
derece zor bir beceridir. Buradan hareketle 
profesyonel iş yaşamınızda ekiplerle nasıl çalışılacağı, 
nasıl bir uyum yakalanacağı, proje yönetimi gibi temel 
becerilerin de kazandırılması amaçlarımız arasında yer 
alır.

4 - Ekip ile Beraber Tasarlama

Kamplara katılmak için başlı başına tek neden olduğunu 
söyleyebilirim. Hele hele bu alana yoğunlaşmak isteyen 
ve kariyerini bu alanda devam ettirmek isteyen 
öğrenciler için bulunmaz bir nimet. Bunları bünyesinde 
çalıştığım için ya da organize ettiğim için söylemiyorum. 
Birazcık araştırma yapıp baktığınızda ülkede bu kadar 
geniş çaplı bir eğitim kampı olmadığını göreceksiniz. 
Ayrıca sonraya bırakıp gelecekte bu eğitimi almak 
istediğinizde daha çok paralar vereceksiniz. Tabi başka 
yolları var örneğin çeşitli firmalarda stajlar yapabilirsiniz. 
Elbette ki kamplar ve eğitimler giriş seviyesinde oluyor.
UX, kocaman bir dünya ve bir takım oyunu. Tek 

3 - Bir Hafta Boyunca
YoğunlaştırılmışUX (User
Experience Design)Eğitimi

başınıza oynayabileceğiniz bir oyun olmadığını 
kamplara katıldığınızda göreceksiniz. Ama kamplar 
tam bir kuluçka merkezi.

Eğitimler; Araştırma Eğitimi ve Metodları ile başlar. Bu 
başlığın altında birçok uygulama görürsünüz. Ayrıca 
küçük workshoplar ile pekiştirirsiniz. Ardından UX 
uygulamaları, temelleri, yöntemleri ve bağlantılarını 
görürsünüz. Aynı şekilde kısa workshoplar ile pratik 
yaparsınız. Sonrasında UI ve Optimizasyon kavramlarının 
UX ile ilişkileri üzerine denemeler yaparsınız. Tabi 
sonrasında Kullanıcı Testleri ve örnekleri geliyor.
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Portfolyo hazırlarken tasarım yapıyormuş 
veya herhangi bir müşteriye tasarım 

sunumu yapıyormuşsunuz kadar dikkatli 
ve özenli olun.

Kamp süresi içerisinde Türkiye’nin önde gelen 
firmaları ile beraber çalışma fırsatı yakalarsınız. Bu da 
CV’nize ekleyeceğiniz artı bir değer olur. Nasıl brief 
alınır, nasıl verilir, nasıl sunum yapılır, hazırlık süreci, 
final aşaması gibi çoğu ayrıntıyı deneyimlemiş 
olursunuz.

Kim bilir belki de milyonlarca insanın kullanacağı bir 
tasarımın temellerini atarsınız ;)

30 saniye önce yukarıda bahsettiğim olay tam da bu. 
Bu bir takım işi, ekip çalışması. Kiminiz araştırma 
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kapanacak, kiminiz doğru layout’ları seçmeye 
uğraşacak, kiminiz de ‘bu renk olmadı sanki’lerle 
boğuşacak. Ama sonucunda ortaya sizin ürettiğiniz 
bir tasarım çıkacak.
 
Kampların ilk haftasından sonra ekipler 5 veya 6 kişilik 
gruplara ayrılır. Ardından gerçek firmalardan brief’leri 
alır ve 4 haftalık çalışma maratonu başlar.

Ekiplere ayırmamızın sebebi ise, hani hep deriz ya 
multi-disipliner çalışma olanağı; bu hiç kolay bir iş 
değildir, herşeyden önce bir armoni gerektirir ve son 
derece zor bir beceridir. Buradan hareketle 
profesyonel iş yaşamınızda ekiplerle nasıl çalışılacağı, 
nasıl bir uyum yakalanacağı, proje yönetimi gibi temel 
becerilerin de kazandırılması amaçlarımız arasında yer 
alır.

5 - Türkiye’deki Büyük 
Firmalar için Araştırma 
ve Tasarım Yapma

Kamplara profesyonel katılacakları tenzih ederim, 
fakat öğrenci veya iş hayatına atılmamış arkadaşlara 
şunu söylemek isterim “Müşteri Tokadı” diye bir şey 
var. Tanıştırayım… :)

Baştan başa bir deneyim kampı olarak da 
düşünebilirsiniz. Katılımcıları profesyonel iş yaşamına 
alıştırmak olarak da görebilirsiniz.

6 - Gerçek Projeler Tasarlama
ve Müşterilere Sunma

Hep tasarım-tasarım yok elbette. Neredeyse her 
kampta aynı dili konuşan arkadaşlara denk geldik. Bu 
sayede kamp katılımcıları ile sıkı bir ilişki kurabilir, fikir 
alışverişinde bulunabilirsiniz. Sadece katılımcılarla 
değil aynı zamanda misafir eğitmenlerle, mentörlerle 
tanışma fırsatı bulabilirsiniz.

7 - Yeni İnsanlarla Tanışma 
— Networking Yapma

Sizlere kamp destekçisi olan bir firmanın projesini 
veriyoruz ve 4 hafta boyunca araştırmalar, testler ve 
tasarımlar yapıyorsunuz. Elbette bu arada yaptığınız 
kadarını sunumlaştırıyorsunuz ve firma yetkilileri 
sizden haftada bir sunum yapmanızı bekliyor. 
Sunumun sonunda yüzünüzdeki ifade için emojilerden 
emoji beğeniyorsunuz. Elbette sunumun kalitesine 
göre bu durum değişecektir.

Korkmayın her zaman yanınızda danışabileceğiniz bir 
Userspots Hero’su oluyor… Ama tokadı yiyen Hero 
olmuyor :)

ALMANAK 2017

Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Bir süredir firma olarak doğrudan staj kabul etmiyoruz. 
Yılda iki kere düzenlediğimiz UX Camp’ların sonunda 
hem staj yapmak isteyen hem de kampı başarı ile 
bitirmiş arkadaşlarla beraber çalışmayı teklif 
ediyoruz. Kariyer sürecinde Userspots için ikinci 
aşama olan staj yapma, kariyer adımlarınızı koşar 
adımlara çevirmek için de bir fırsat. Çünkü kampın 
hemen sonrasında aynı tempo ile çalışmaya ve bol bol 
pratik yapmaya devam ediyorsunuz. Okumak 
isterseniz bir de UX Kariyer E-Book’u var, buradan 
indirebilirsiniz.

9 - Userspots’da Staj Yapma 
ve Çalışma Olanağı

Tasarım öğrencisiyseniz veya yeni mezun olmuşsanız 
(Max:1 Yıl) UX-UI ve IoT Kamplarına ücretsiz katılma 
şansını yakalayabilirsiniz. Bu arada Psikoloji ve 
Sosyoloji Bölümlerinde okuyup bu alana ilginiz varsa 
size daha bi kıyak geçiyoruz. Ama öncesinde şu linke 
tıklayıp kayıt olmanız ve son güne bırakmadan sizden 
istediğimiz soruları cevaplamanız gerekiyor. Kamp 
süresi başlamadan bir hafta önce de kazananları 
açıklıyoruz.

Kampta görüşmek üzere, bol şanslar..

Kış Kampı Ön Kayıt

10 - Userspots Kamplarına 
Burs Kazanma Şansı

UX-UI-IoT-Marketing ve Code alanlarında bir kariyer 
hedefiniz varsa daha önce de söylediğim gibi Userspots 
Kampları bu noktada sizlere oldukça yardımcı olacaktır. 
Çünkü Userspots neredeyse 10 yıllık birikimini bu 
kamplarda ve eğitimlerde katılımcıları ile paylaşıyor. Bir 
taraftan sektöre hakimliği diğer taraftan deneyimin ürünü 
olan bu kamplar, iş gücü istihdamını da beraberinde 
getiriyor. İsteğe bağlı olarak değişen genellikle kamp 
sonlarında gerçekleştirdiğimiz UX Camp Kariyer Günü ile 
Türkiye’de sektörün önde gelen firmalarından temsilciler 
kamp katılımcıları ile tanışıyor. Bu noktada bir networking 
fırsatı da sağlamış oluyor.

8 - Kariyer Adımlarınızı
Hızlandırma
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yardımcım olamaz.
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ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.
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UX konusunda tutkulu ve kariyerlerine bu alanda 
başlamak isteyen yetenekli kişiler arıyoruz.
Bu kişilerden biri olduğunuzu düşünüyorsanız, bu 
deneyime katılın! Üniversitelerin tasarımla ilgili 
bölümlerinden birinde öğrencisiyseniz veya son bir yıl 
içerisinde mezun olduysanız kariyerinize ilk 
adımlarınızı gelin birlikte atalım ve bu adımlarınızı 
hızlandıralım.

UX Camp içerisinde pek çok fırsatı barındırıyor. 
Alacağınız birbirinden zengin içerikteki teorik ve 
uygulamalı eğitimler sayesinde işe başlayabilir bir 

Kariyerinizi Siz Tasarlayın,
Berlin’de Yaz Okulu Kazanın!

Gökçe Yüksel
Training Coordinator / Userspots

Userspots UX Camp Winter 2018 ile

seviyede olacaksınız, ofisteki masanıza giden yol UX 
Camp’tan geçiyor! Ve bu yolculuğunuz boyunca 
konusunda uzman ve deneyimli eğitmenlerimiz size 
rehberlik edecekler.

Daha önceki kamplarımıza katılıp kariyerlerine 
Userspots Kahramanı olarak devam eden veya başka 
firmalara geçen arkadaşlarımızın yanı sıra kamptan 
sonra direkt firmalarda işe başlayan arkadaşlarımız da 
var. Yani yolu Userspots’dan geçen herkese artı bir 
değer kattık ve katmaya da devam edeceğiz!
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olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
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UX Camp’ı staj olarak da
gösterebilirsiniz!

Sizlere sunulan fırsatlar bununla bitmiyor, UX Camp 
birincisi olup Berlin’de yaz okuluna gitme şansına da 
sahip olabilirsiniz!

Oldukça nitelikli bir eğitim programı ve sunulan fırsatlar 
göz önüne alındığında UX Camp’ın bir benzerinin daha 
olmadığını söyleyebiliriz.

Peki bu kampta katılmak için ne yapmanız gerekiyor, nasıl 
bir süreç sizleri bekliyor? Bu kampta yer alabilmek için 
zorlu ve kademeli bir eleme sürecinin sizi beklediğini 
söyleyebilirim.

İlk olarak hiç vakit kaybetmeden ön başvuru yapmanızı 
öneririm.

Kampa ön başvuru yapan kişilere birinci adımda online 
burs soruları gönderilecek. Bizlere ulaşan yanıtlar jürimiz 
tarafından değerlendirilecek ve belirlenen kişiler ikinci 
adımda panel mülakatına çağrılacak. Jürimiz 2. 
değerlendirmeyi de yaptıktan sonraki üçüncü ve son 
adımda ise Skype görüşmeleri yapılacak. Her üç 
aşamanın değerlendirilmesi sonucunda belirlenen 
finalistlerin duyurusu yapılacak.

İki hafta boyunca yoğun bir eğitim programıyla sürecek 
kampta “öğren-uygula” mottosunda ilerlenecektir. Bir 
gün eğitimi verilen konu için ertesi güne katılımcılara 
öğrendikleri bu konuyu uygulayabilecekleri birtakım 

UX Camp birincisi olup Berlin’de yaz okuluna 
gitme şansına 

da sahip olabilirsiniz!

ödevler verilecektir. Verilecek brief doğrultusunda size 
iletilen projeyi en başından sonuna kadar tüm süreçleriyle 
ürettiğiniz bir tasarım ortaya çıkaracaksınız. İkinci haftanın 
son gününde 2 Şubat 2018 Cuma günü final sunumları 
yapılacaktır.
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Sizlere sunulan fırsatlar bununla bitmiyor, UX Camp 
birincisi olup Berlin’de yaz okuluna gitme şansına da 
sahip olabilirsiniz!

Oldukça nitelikli bir eğitim programı ve sunulan fırsatlar 
göz önüne alındığında UX Camp’ın bir benzerinin daha 
olmadığını söyleyebiliriz.

Peki bu kampta katılmak için ne yapmanız gerekiyor, nasıl 
bir süreç sizleri bekliyor? Bu kampta yer alabilmek için 
zorlu ve kademeli bir eleme sürecinin sizi beklediğini 
söyleyebilirim.

Kampımız 22 Ocak -
 02 Şubat tarihlerinde hafta 
arası tam gün 4. Levent’teki
ofisimizde gerçekleşecek.

Dilerseniz kamp eğitim programında ana konu başlıkları-
na bir göz atalım:

- Proje Anlatımı ve Final Sunumundaki Beklentilerin 
Aktarımı
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- Prototip
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Tıpkı arılar gibi bizler de bir yapı ile karşılaştığımızda bize 
bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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Web için özellikle de dar bir alanda çok iş yapmaya 
çalıştığımız mobilde hız/performans kullanıcı 
deneyiminin önemli bir parçası. Kullanıcıların web 
sitelerine erişmesinde ilk giriş noktası olan Google’da 
arama sonuçlarında hızı önemli bir kriter olarak 
konumlandırarak tüm siteleri daha hızlı olmaya teşvik 
ediyor. Bu teşviki sitenizin hızını ölçebileceğiniz araçlar 
ve daha hızlı web uygulamaları geliştirebileceğiniz 
AMP, PWA gibi teknoloji setleri sunarak destekliyor.

Mobil cihazlar artık istesek de istemesek de 
hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Web sitesi 
trafiklerinin de %60-%70'inin cep telefonlarından 

Hız Çağı

Murat İncesu 
Web Developer/ Founder / Taze Bilgi Teknolojileri 

Mobil Web’in

geldiğini görüyoruz. Buna paralel olarak hızlı bir 
şekilde mobil uygulama tarafında olgunlaşmış bir 
pazar oluştu ve kullanıcının sınırlı uygulama listesi 
içinde yer almak, uygulamamızı telefonunda 
yükletmek ve sürekli olarak orada kalmasını sağlamak 
maliyetli bir iş haline geldi.

Mobil odaklı kullanıcı kitlesini ve yüksek kullanıcı 
edinme maliyetlerini göz önüne aldığımızda 
kullanıcılara en etkili ve en kolay erişim noktasın mobil 
web sitesi olacağını söyleyebiliriz. 

Bağlantı hızı ve data boyutu gibi kısıtlamalarla mobil 
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web sitesindeki deneyimin en önemli bileşenlerinden 
biri hız/performans oluyor. Bu kriteri sağlamak için her 
gün farklı araçların çıktığını görüyoruz. Google'ın 
desteklediği AMP ve PWA bu çözümler arasında öne 
çıkıyor. Facebook Instant Articles ile Baidu ise SIP ile 
oyuna dahil oluyor.

AMP, "Accelerated Mobile Pages"in kısaltması. HTML 
benzeri daha hızlı çalışacak, performans için 
özelleştirilmiş Javascript bileşenleri içeren bir 
kütüphane. Mevcut sayfalarımızın yanında sayfaların 
AMP versiyonlarını da ekleyip SEO tarafında bir kayıp 
olmadan  4 kata ve hatta wego.com gibi bazı 
örneklerde 10 kata kadar hız artışı elde edilebileceğini 
görüyoruz.

Başlangıçta daha çok içerik sitelerinin kullandığı 
bileşenleri içerirken şu an e-ticaret siteleri için de 
ihtiyaç duyulabilecek eklemeler yapılıyor. Örneğin 
payment request api ile standart checkout sürecinden 
çok daha hızlı bir ödeme deneyimi sunulabiliyor.
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Yeni gelen güncellemeler ile yakında desktop 
tarafında da AMP sayfalar görmeye başlayacağız.

PWA (Progressive Web App), mobil web sitelerinin 
mobil uygulama deneyimi gibi bir deneyim ile 
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Bütün bunları yapmamızı sağlayan temel tarayıcı 
özelliği Service Worker ile tarayıcı içinde web sitemizi 
minik bir uygulamaya dönüştürmüş oluyoruz. Bu 
özellik yakın zamana kadar sadece Chrome tarafından 
destekleniyordu. Aralık ayı içinde Safari ve Edge de 
test versiyonlarında bu özelliği sundu. Sonraki versiy-
onlarında Service Worker bu tarayıcılarda da çalışıyor 
olacak. Böylece hem Android hem iOS tarafında 
PWA'nın nimetlerinden faydalanabileceğiz.

AMP ve PWA birbiriyle uyumlu olarak aynı site içinde 
kullanılabiliyor. Aramadan gelen kullanıcı önce AMP 
ile karşılanıyor, sonraki kompleks adımlar için PWA ile 
devam edilebiliyor.

Mobil uygulamaların tutundurulması zorlaşırken mobil 
web siteleri yeni altın çağına giriyor gibi görünüyor. 
Kısaca bahsettiğimiz platformları kullanarak bu çağın 
gerektirdiği web sitelerine sahip olabilirsiniz. En iyi 

performansı almak için bu yeni özellikler uygulanırken 
görsel optimizasyonu ve sıkıştırma gibi klasik hız 
optimizasyon çözümlerini de unutmamak gerekiyor.

Biz de Taze olarak hız/performans alanındaki çalışma-
larımızı yoğunlaştırarak özellikle arayüz odaklı perfor-
mans testi ile AMP / PWA geliştirme hizmetlerini 
veriyoruz. Sorularınız ve bu konuda beraber neler 
yapabiliriz değerlendirmek için bize her zaman 
ulaşabilirsiniz.

Mobil uygulamaların tutundurulması 
zorlaşırken mobil web siteleri 

yeni altın çağına giriyor gibi görünüyor. 
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bırakılan ipuçlarını arıyoruz, çizilen yolları takip ediyoruz. 
Özellikle tanımadığımız bir yer ise ipuçlarının kuvvetli 
olması şart. Bu ipuçlarına bilgi kokusu dendiğini duymuş 
olabilirsiniz.
Bir yapı kurduğunuzda temel aksiyonlar başta olmak 

üzere, tüm içeriğinizin ilgili yerde ve kolay bulunur 
olduğundan emin olmalısınız. Kimse pengueni, at 
ailesinde aramaz, kuşları veya kutup hayvanlarını 
deneyin.

Karşılaşacağınız ilk zorluk, gruplama.

Hangi bilgi (özellik, fonksiyon, ürün…) hangi başlığın 
altında yer alacak? Bu bilgiye ulaşmak için kaç adım yol 
katedeceğim? İlk adımda kaç başlık ile karşılaşacağım?

Bu soruların genel geçer cevapları yok. Tasarımınızın 
gereksinimlerine göre cevapları kendiniz bulmalısınız. 
Tavsiyem, aynı seviyede birbiri ile yarışan başlıklar 
kullanmayın. Seçenekler mümkün olduğunca keskin 
şekilde birbirinden ayrılsın.

Gitar arıyorsam ve sayfayı hızlıca tarıyorsam, enstrüman 
dikkatimi çekmeden müzik başlığına tıklayabilirim, 
karşılaştığım sayfada sadece CD, DVD varsa, siteden çıkar 
giderim. Aklınıza arama kutusu geliyorsa, evet, aradığım 
ürün gitar gibi belirginse arama motorunu kullanırım. 
Fakat adını bilmediğim bir ürünü arıyorsam o da 
yardımcım olamaz.

Bir kozmetik sitesine girip ruj yazmak size pek yardımcı 
olmaz. Kalıcı, mat ama nemlendirici özelliği olan bir ruj 
arıyorsanız ve markanın ART STICK LIQUID LIP isimli 
ürününün bu özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız 
menüyü kullanmanız gerekiyor.

Diğer büyük sorunumuz ise isimler.

Yıllardır kiren adı ile bildiğim meyvenin şarkıdaki selelere 
dolan kızılcıkolduğunu öğrendiğimde 21 yaşındaydım.:) 
Yine de ikisinin aynı şey olduğundan emin olamıyorum.
Oluşturduğunuz grupları, sayfaları isimlendirirken yine 
kullanıcının dilini öğrenip, anlayacakları, açık ve net 
başlıklar kullanmanız gerekiyor. Cloze Testve Word 
Concept Association gibi teknikleri kullanmayı 
deneyebilirsiniz.

İkon kullanımı da isimlendirmenin bir yolu, eğer başlıklar 
yerine ikonları tercih ediyorsanız, kullandığınız ikonların 
gerçekten ama gerçekten herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığından emin olmanız lazım.

Özetle, bilgiyi kullanıcıların bulmak istediği yere 
yerleştirin. Sağlam, net yollar çizin. Çelişkiye yer 
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