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Bu çalışma
tarafından yaptırılmıştır. Çalışmanın tümü ya da bir bölümü
TTGV’nin izni olmadan kopya edilemez ancak kaynak göstermek kaydıyla alıntı
yapılabilir.
Bu kitapçık içerisinde yer alan tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak
üzere, tüm yazılı ve görsel materyale ilişkin her türlü mali, manevi ve ticari haklar
yahut bunları kullanma yetkisi TTGV’ye aittir. Sözü edilen içeriğin kişisel ve
ticari olmayan kullanım dışında herhangi bir amaçla kullanılması, kopyalanması,
işlenmesi, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya
dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltılması, kiralanması, ödünç verilmesi, satışa
çıkarılması veya diğer yollarla dağıtılması kesinlikle yasaktır.
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de
özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini
destekleyerek teknolojinin gerçek dünya ile
buluşturulması amacı ile kurulduk.
TTGV olarak, “Teknoloji Üreten Türkiye” vizyonunu
destekleyecek katma değerli iş, süreç ve ürünler
için referans ve kapasite oluşturma faaliyetlerini
tasarlıyor, geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Xnovate; özel sektörde rekabet yaratacak
inovasyon süreçleri için teknoloji, ürün yönetimi
ve inovasyon alanında iyi uygulamaların
yaygınlaştırılmasını ve bu alanda insan kaynağının
yetiştirilmesini amaçlayan bir TTGV programıdır.
Program; inovasyon yapanlara ‘birlikte öğrenen
ve gelişen bir komünite’ içinde yeni fikir ve
yöntemlerin konuşulacağı ve uygulanacağı
ortamlar ve araçlar sunmayı hedeflemektedir.
Program; Xnovate Circle, Xnovate Havadis,
Xnovate Lab, Xnovate Hands-On, Xnovate
İnovasyon Liderliği Fellowship Programı araçları
ile; özel sektöre inovasyon odaklı komünite,
içerik, bilgi, tecrübe ve yetkinlik sağlamaktadır.

Xnovate Lab, ulusal ve uluslararası düzeyde
inovasyon süreçlerinin gelişmesini destekleyen
farklı ve özgün çerçevelerin, yöntem, araç ve
kılavuzların TTGV’nin hedef kitlesindeki farklı
paydaşlara sunulduğu, Xnovate Programı’nın
içerik platformudur.
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1. İnovasyon Sprint Programı
İnovasyon Sprint
Programı Nedir?
İnovasyon Sprint Programı Xnovate
ve Userspots tarafından hazırlanmış
ve hızlandırılmış bir inovasyon
programıdır. Şirketlerin 5 günlük bir
çalışma ile yeni bir ürün, servis veya
arayüz geliştirmelerini, belirlenen
yapının prototiplenmesi ve
kullanıcılar ile test edilmesini içerir.

İnovasyon Sprint
Programı’na Kimler Katılabilir?
Mevcut yapılarını daha iyi hale getirmek
isteyen, yeni fikir ve servisler geliştirmek,
teknoloji trendlerini, müşteri beklentilerini
keşfetmek isteyen ya da bir fikri çalışan bir
prototip ile test etmek isteyen tüm kurumsal
şirketler bu programa dahil olabilirler.

İnovasyon Sprint Programı’nın
Design Sprint’ten Farkı Nedir?
İnovasyon Sprint, inovasyon sürecinde
fikir geliştirmenin, trendlere hakim
olmanın ve müşteri deneyimlerini ve
beklentilerini keşfetmenin, en önemlisi
de kullanıcı araştırmaları ile ürünün
çekirdek fonksiyonalitesinin belirlendiği
ve prototipin bunu kapsayacak şekilde
oluşturulduğu bir süreçtir.
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2. Yalın İnovasyon
Yalın İnovasyon Nedir?
Yalın İnovasyon, müşterilerin
geri bildirimlerini takip
ederek ürün geliştirme
döngüsündeki kullanılmayan
fonksiyonları en aza indirip
verimliliğini artıran bir yapıdır.
Amacını kimsenin ihtiyaç
duymadığı ürün veya hizmet
geliştirmekten kaçınmak
olarak tanımlayabiliriz.

Yalın İnovasyonda süreç,
kullanıcı geri bildirimini almayı
ve erken test etmeyi içerir. Bu
noktada “fail early to succeed
sooner” yani daha erken
başarmak için erkenden hata
yap metodolojisi karşımıza
çıkabilir.

Başarısızlıklar çoğu zaman
başarı için gerekli olan
öğrenmeleri sağlarlar. Bu
süreç, ayrıntılı planlamalardan
sonra kullanıcı deneyimi
üzerinde odaklanarak devam
eder.

Yalın İnovasyon üç ana metodolojinin
bir kombinasyonu olarak tanımlanır:
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“Design Thinking”
yani tasarım
odaklı düşünme
ile yeni fırsatları
belirleme
yeteneği

İş çözümlerini hızlı ve
daha az kaynak ile
geliştirme, prototip
oluşturma, öğrenme,
doğrulama ve geliştirme
becerisi

Ekiplerin kullanılmayan
fonksiyonları azaltması,
artımlı iyileştirmeler
yapılması ve sık sık
inovasyonu engelleyen
durumları ortadan
kaldıran yalın süreçleri
uygulama becerisi

Yalın İnovasyon Nasıl Başladı?
2011 yılında Eric Ries tarafından kaleme alınan “The Lean
Startup” kitabının yayınlanmasıyla birlikte inovasyon ve
ürün geliştirme uygulamaları “Yalın” hale geldi.
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3.1 1. Gün Tanımlama & Benchmark
9:00 - 12:00
Strateji ve İş Geliştirme Workshop’ı Gerçekleştirilmesi
Sabah ekip bir araya gelir, önceden belirlenen alanlar veya konular üzerine
bir workshop geliştirilir. Workshop yürütücüsü o alanla ilgili şirketin stratejisini,
hedeflerini, kısıtları, geçmişte yapılanları dinleyen bir akış planlar. Çalışmaya dahil
edilecek hedef kitle de bu kısımda belirlenir.

Strateji ve İş Geliştirme
Workshop Materyali
Günün ilk workshop’ında
katılımcılardan hedeflerini
ve bu hedeflere ulaşmak
için planladıkları stratejileri
belirlemeleri ve karşılaşabilecekleri
Riskler, Limitler & Fırsatlar
unsurlarını çıkarmaları beklenir.

Strateji ve İş Geliştirme Workshop Planı
Kullanılacak Teknikler
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Persona

Strateji & Hedefler
Fırsatlar

Parking Slot

Çevrelerindeki
müşterilerini düşünmeleri
istenecek.
Boş persona kartları
dağıtılacak. (isim, yaş ve
meslek bazlarında farklı
kombinasyonlarda dolu
verilecek.) Ardından
personalar toplanacak
ve benzer olanlar
ayıklanacak. Üzerine
konuşulacak.

Stratejisini, limitlerini,
hedeflerini ve sorunlarını
görmek için
X ekibine kartlar
dağıtılacak,
doldurmaları beklenecek.
Ardından sesli okuyarak
yorumlamaları
beklenecek.

Workshop esnasında
bir konuya fazla vakit
harcandığı görülürse o
konu bekleme alanına
alınacak. Bekleme
alanındaki konular,
toplantının sonunda
tekrar konuşulacak.

1. Gün Tanımlama & Benchmark

3.1

Strateji Workshop Örnek Soruları
Persona kartları soruları:

Hedef
Kitle

1. Teknoloji ve internete ne kadar aşina?
2. Uygulamayı mı yoksa web siteyi mi tercih eder? Neden?
Ne görmek ister?
3. En çok tercih ettiği rakibiniz kim? Neden onu tercih ediyor?
Hedef kitle için ayrıntılı sorular workshop materyali olarak ayrıca verilecektir.

Rakipleriniz kimler?

Rakipler

1. Bu rakiplerinizi sizden ayıran özellikler neler?
2. Neleri daha iyi yapıyorlar?
3. Siz hangi noktalarda daha iyisiniz?

Rakipler için ayrıntılı sorular workshop materyali olarak ayrıca verilecektir.

Strateji &
Limitler

1. TTGV’yi TTGV yapan nedir?
2. Ön plana çıkarmak istediğiniz özellikleriniz neler? Nasıl bir algı
yaratmak istiyorsunuz?
3. Bunu web sitede/ uygulamada nasıl yansıtabiliriz?
4. TTGV’nin üç anahtar kelimesi nedir?
Strateji & Limitler için ayrıntılı sorular workshop materyali olarak ayrıca verilecektir.

Riskler &
Limitler
Fırsatlar

1. Bu projeden beklentileriniz neler? Neleri görmek istiyorsunuz?
2. Bu proje tamamlandığında başarılı olup olmadığına neye göre
karar vereceksiniz?
3. Mevcut siteden yeni siteye neler aktarılmalı?

Riskler & Limitler & Fırsatlar için ayrıntılı sorular workshop materyali olarak ayrıca verilecektir.

Parking
Slot

Workshop esnasında bir konuya fazla vakit harcandığı görülürse
o konu bekleme alanına alınacak. Bekleme alanındaki konular,
toplantının sonunda tekrar konuşulacak. Bu konu bizim için;
1. Neden önemli? Ne kadar önemli?
2. Önümüzde bir engel olarak mı duruyor yoksa ondan beslenebilir
miyiz? Neler yapılabilir?
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1. Gün Tanımlama & Benchmark

3.1

13:00 - 15:00
Benchmarking Çalışması
Öğleden sonra ekip bireysel olarak benchmark çalışması yapar, benchmark
çalışmasının çıktılarını birlikte değerlendirir.

Benchmark Nedir?
Rakip görülebilecek ürün ve
servisleri inceleyerek ürünün zayıf
kaldığı noktaları ve yeni fırsatları
keşfetmeye yardımcı bir araştırma
tekniğidir.

Benchmark Önerileri

1
2
3

Ürünün alternatiflerini araştırın.
Kullanılan teknikler, kullanıcı standartları
ve görünüş çerçevesinde inceleyin.
Birbirleri ile karşılaştırın.
Yeni ürünün ihtiyaç duyduğu özellikleri
listeleyin.

Board of
Innovation
100 İnovasyon
Listesi

UXAlive
Trendwatching
Konuşması

Trend Takip Siteleri
Trendwatching,
Diğerleri

https://bit.ly/2w3mOno

https://bit.ly/2w3mOno

https://bit.ly/2M8SnrR

Startup

Fonlama

Konsept

Takip Siteleri

Siteleri

Tasarım Siteleri

Product Hunt - Techcrunch

KickStarter - Indiegogo

Dribbble - Behance - Yanko

Benchmark Sunumu
10-20 tane benchmark belirlenir.
Bu benchmark’lar bir sunum olarak hazırlanır.
Örnek Sunum:
https://drive.google.com/open?id=17H6jPMoanXFDgn3a7LXaQdc42y5ugyPP
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1. Gün Tanımlama & Benchmark

3.1

15:00 - 17:00
Alternatif Çalışmaların İncelenmesi & Uygulanması

Alternatif 1
Pecha Kucha
Pecha Kucha 20*20 tekniği olarak da bilinir, ana çalışma öncesi
ısınmak için 20 tane görselden oluşan 20 slayt hazırlayın ve ekibe her
bir görseli gösterip neyi çağrıştırdığı üzerine 20 saniye konuşulur.

Alternatif 2
Benchmark çalışmasında belirlenen konsept alanında X örnek, alan
dışında X örnek incelenir. Her çalışmadan en az 3 tane farklı bulgular
çıkarılır. Bu bulguların avantajları ve dezavantajları analiz edilerek
örneklerin kendi ürünümüze nasıl uygulanabileceği
üzerinde durulur.

Alternatif 3
Dots Game Workshop
Benzer konseptlerde benchmark çalışması yapılır ve her bir
ürünün/servisin beğenilen fonksiyonları çıkarılır ve karşılaştırma ile
ilerlenirken her ekip üyesi beğendiği fonksiyona noktalar bırakır.
Workshop sonucunda karşılaştırma ve oylama tamamlanmış olur. En
çok nokta alan fonksiyona ulaşılır.
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3.2 2. Gün Kullanıcı Araştırması
9:00 - 10:00
Kullanıcı Araştırması Teknikleri İncelenmesi & Belirlenmesi
Kullanıcı Araştırması Teknikleri
- Anket			
- Görüşmeler		
- Günlük Çalışma

- Gözlem
- Netnografi
- Benchmark

Anket
Hedef kitleden bilgi toplamak,
genel bir çerçeve oluşturmak veya
ölçüm yapmak amacıyla yapılan
önceden hazırlanmış soru listesi
üzerinden bilgi toplamaya dayanan
bir veri toplama yöntemidir.

1
2

Anketin ne amaca hizmet ettiğini belirleyin.

Anlaşılır ve kolayca yanıtlanabilir sorular hazırlayın.

Ölçmek istediğiniz konu için çerçeve oluşturmak, bir yöntem belirlemek,
örneklediğiniz demografiği veya grubu belirlemek, planı uygulamak için SUS,
QUIS, SUPR-Q, SUM, SEQ, NPS anket çeşitlerini kullanabilirsiniz...
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2. Gün Kullanıcı Araştırması

3.2

Anket
SUS anket en yaygın olarak kullanılan
ankettir. 10 sorudan oluşmaktadır
ve 1‘den 5’ e kadar puanlama ile
yapılmaktadır. Elde edilen puanlar farklı
bir sistemle toplanmakta ve elde edilen
değere göre sistemle ilgili çıkarımlar
yapılmaktadır. Ticari bir kaynak
olmamakla birlikte değerlendirme
tekniğinin doğru yapılması
gerekmektedir.
SUMI (Software Usability
Measurement Inventory): University
Collage Cork (İrlanda) “ İnsan Faktörleri
Araştırma Grubu” tarafından hazırlanmış
ticari bir ankettir. Genelde masaüstü
ürünler için tasarlanmış olmakla
birlikte command control application
denilen kritik uygulamalar içinde
kullanılabilmektedir. Sisteme dair
anket soruları kullanıcılar tarafından
“katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum”
şeklinde cevaplanır. Bu anket bir çok
sisteme adapte edilebilmekte ve sürekli
kendisini yenilemektedir. SUMI anket
bir paket halinde satılmaktadır ve paket
içerisinde puanlama ve rapor oluşturma
yazılımları da bulunmaktadır.
QUIS Anket psikoloji uzmanı Kent
Norman tarafından hazırlanmıştır.
Arayüzün tasarımından diline kadar
birçok konuda sorular içermektedir.
Katılmıyorum ve katılıyorum seçenekleri
arasında zayıftan güçlüye doğru 10
puanlık bir skalası vardır. Ticari bir
ürün olmasına rağmen birçok sistem
geliştirici tarafından kullanılmaktadır.

SUM: 10 sorudan oluşan global bir
kullanılabilirlik anketidir. Kullanılabilirlik
testleri sonrasında kullanıcıya yöneltilir.
Kullanıcının duyguları ve deneyimlerini
etkilediği için subjektif skaladır.
WAMMI ( Website Analysis and
Measure Ment Inventory ): WAMMI
anket yine University Collage Cork‘da
görev yapan Jurek Kirakowski ve
kullanılabilirlik uzmanı Nigel Claridge
tarafından hazırlanmış ticari bir ankettir.
Anket soruları “kesinlikle katılıyorum”
ve “kesinlikle katılmıyorum” şeklinde
cevaplanır. WAMMI anket uygulanırken
site sahibi WAMMI ekibi ile iletişime
geçer ve anket ekip tarafından
gerçekleştirilerek daha önceden
yapılmış yüzlerce anket sonucu ile
kıyaslanır ve karşılaştırmalı bir rapor
hazırlanır. Burada ticari değeri olan
bu rapordur. Anket 20 sorudan
oluşmaktadır ve genelde web sitelerinin
kalitesini değerlendirmek için kullanılır.

Not
Anketlerden;
• Hedef kitle/segment
ihtiyaçlarını belirlemek
• Müşteri memnuniyetini
ölçmek
• Değişikliği ölçmek
• Kullanılabilirliği ölçmek
için faydalanır.
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2. Gün Kullanıcı Araştırması

3.2

Soru Hazırlama
1. Konuyu açacak bir
soru ile başlayın.
“Hiç ... yaptınız mı?”

Görüşmeler
Birebir Görüşmeler / Derinlemesine
Görüşme / Bağlamsal Görüşme /
Röportaj
Kullanıcıların belirli bir ürün veya
servis hakkında düşüncelerini,
ihtiyaçlarını ve beklentilerini
öğrenmek, özellikle ürünü kullanırken
yaşadıklarını anlamak için yüz yüze
gerçekleştirilen araştırma teknikleridir.
Projenin tüm aşamalarında
uygulanabilir. Anket çalışmasına göre
daha nitelikli veri toplanır. Kullanıcı
hareketlerinin altında yatan nedenleri
anlamaya yardımcı olur.

Not
Kullanıcılarla yapılan bu görüşmelerde;
• Kullanıcıların ürün ile ilgili geçmiş
deneyimleri nedir?
• Kullanıcıların belirli konu hakkındaki
düşünceleri ve söylemleri nelerdir?
gibi sorulara yanıt alınır.
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2. Günlük hayattaki
yansımasını öğrenecek
bir soru ile devam edin.
“Ne sıklıkla / Nerede ...
yapıyorsunuz? İlk nasıl
karar verdiniz?”
3. Hikaye isteyin.
“En son ne zaman ....
yaptınız?/Sorun yaşadınız?
Son yaşadığınız olaydan
örnek verebilir misiniz?”
4. Hikaye dinleyin.

2. Gün Kullanıcı Araştırması

3.2

Günlük Çalışma
Adımları
Cultural Probes Günlük Çalışma

1. Kullanıcı Seçimi
2. Günlük Çalışmasına Karar
Verme

Belli bir sürede kullanıcıların
deneyimlerini, düşüncelerini ve
yaptıklarını yine kulllanıcının kayıt
altına aldığı ve rapor ettiği bir
araştırma türüdür. Herhangi bir
kullanıcı görüşmesinden elde
edilemeyecek veriler elde edilir.
Kullanıcı motivasyonu, davranışı ve
tepkileri verilen zaman diliminde
ve verilen belli görevler çevresinde
incelenir.

3. Kullanıcıyı Bilgilendirme/
Hazırlama
4. Kullanıcıları Takip Etme
5. Verileri Kaydetme
6. Workshop

Not
Günlük çalışma sonucunda;
• Kullanıcılar rutinlerinde belli davranışları
nasıl sergiliyorlar?
• Kullanıcıların periyodik hareketleri ürünü
nasıl etkiliyor?
• Kullanıcılar belli bir ürünü belli bir süre
içerisinde nasıl kullanıyorlar?
sorularına yanıt aranır.
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2. Gün Kullanıcı Araştırması

Gözlem
Direkt Gözlem/Shadowing/RolePlaying
Kullanıcıların günlük hayatlarında
yapılan, onların ihtiyaçlarını ve
davranışlarını anlamaya yönelik
gözlemlerdir. Kullanıcıların fiziksel ve
sosyal çevreleri ile etkileşimlerini ve
çevrelerin ürüne etkisini de anlamaya
olanak tanır.
Görüşmeler esnasında katılımcılardan
öğrenilemeyen veya söylemek
akıllarına gelmediği için paylaşılmayan
bilgiyi almaya yardımcı olur.

Not
Direkt Gözlem çalışması ile;
• Kullanıcılar belirli bir ürünü kullanırken
ne yapıyor?
• Kullanıcıların rutin hareketlerinde
belirli davranışları nasıl sergiliyorlar?
sorularına yanıt aranır.
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3.2

Netnografi
Etnografik araştırma tekniklerinin
internet ortamında uygulanması olarak
tanımlanabilir. Sosyal medya, bloglar,
sözlükler, forumlar ve kapalı gruplar
araştırılan konu hakkında en çok bilgi
alabileceğiniz yerlerdir.
Kullanıcıların hareketlerinin geniş bir
çerçevede incelenmesi varolan ürün
ile yaşadıkları deneyimi geliştirmek
için de kullanılacağı gibi, yeni ürün
geliştirme süreci için projenin ilk
aşamasına dahil edilmesi önemli olur.
Örnek: KadınlarKulübü,
ForumDonanımHaber, MemurlarNet,
SikayetVar

Not
Netnografi ile;
• Kullanıcılar belirli bir ürün veya konu
hakkında ne söylüyor?
• Ne Düşünüyor?
sorularına yanıt aranır.
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3.2

Soru Hazırlama
Analizde;
• Sektörde neredeyiz?

Product Benchmark
Söz konusu tasarım ürününün
alternatiflerinin araştırılması durumudur.
Bu alternatifler, teknik, kullanıcı
standartları ve arayüz çerçevesinde
incelenir.
İncelemeler; rakiplerin zayıf ve güçlü
yönlerini inceleyerek sektördeki
durumun izlenmesini yapmak, ürünün
mutlaka yanıt vermesi gereken ve zayıf
kaldığı alanları öğrenmek, yeni üründe
yer alması gereken fonksiyonları
belirlemek üzere yapılır.

1. Ürünün alternatiflerini araştırın.
2. Kullanılan teknikler, kullanıcı
standartları ve görünüş çerçevesinde
inceleyin.
Birbirleri ile karşılaştırın.
3. Yeni ürünün ihtiyaç duyduğu
özellikleri listeleyin.
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• Hangi noktalarda öndeyiz/
zayıfız?
• Ürünümde olmazsa olmaz
özellikler neler?
sorularına yanıt aranır.
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3.2

Paydaş Analizi
Projeyi yürütecek kişiler ile yapılacak
görüşmelerde, firmanın iş stratejisi,
projenin limitleri, projeden beklentileri,
bu kimselerin önceliklerini anlamak
için yapılan görüşmelerde karar
merciinde bulunan kişilerin sizden ve
son üründen beklentilerini anlamaya
yardımcı olur.

1. Strateji
İnsanlar neden sizi tercih etmeli?
2. Hedefler
Nasıl bir ürüne ulaşılmak hedefleniyor?
3. Limitler
Karşılaşılması muhtemel limitler.
Var ise mevcut üründe karşılaşılan
durumlar.
4. Beklentiler
Projeden ve son üründen beklentiler
neler?
15
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10:00 - 15:00
Kullanıcı Araştırması Yapılması
Belirlenen kullanıcı araştırması tekniği ile belirlenen konular için sorular hazırlanır ve
araştırma adımları takip edilir.

15:00 - 17:00
Affinity Mapping - İlişki Haritası Oluşturması

İlişki Haritası Nedir?
İlişki haritası /diyagramı kalitatif veriyi analiz etmek için kullanılan nispeten hızlı bir
analiz yöntemidir. İlişki haritası oluşturulurken aşağıdaki adımlar takip edilir.

1
2
3
4

Veriyi incele. (kullanıcı yorumu,
gözlem, fikir…)

Kartlar haline getir. (dijital veya basılı)

Grupla ve isimlendir.

Diyagramın üzerinden geç!

Sabah ve öğleden sonra kullanıcı araştırması ile elde edilen karmaşık veya büyük
veri içeren bilgiler ilişki haritası ile konsept oluşturmak ve yeni fikir elde etmek için
kullanılır.
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3.3 3. Gün Fikir Geliştirme
09:00 - 13:00
Fikir Geliştirme Workshop’larının Gerçekleştirilmesl
Fikir geliştirme workshop’ları ile mevcut durumdaki sorunların veya ürünlerin
çıkarılması hedeflenir.

Fikir Geliştirme Teknikleri
Anti - Problem Analiz
Ekibinizle birlikte bir problem ile ilgili beyin fırtınası
yaparken mevcut fikirlerin dışına çıkamadığınızda ya da
tekrara düştüğünüzde, mevcut problemin tersini problem
olarak ele alıp onu çözmeyi deneyin. Ürün satışları ile ilgili
“Bu ürün nasıl daha çok satar?” yerine “ İnsanlar nasıl bu
ürünü almaz?” üzerine fikir geliştirmek gibi…

Gözle Gör
Beyin fırtınası yaparken hayal etmeyi kolaylaştırın. Gazete,
dergi, internet gibi kaynaklardan çalıştığınız konudan
bağımsız olarak görseller seçerek olabildiğince çeşitli
bir görsel havuz oluşturun. Ekibinizle bu görsellerle dolu
masada toplanın ve görsellerden yola çıkarak konunuz ile
ilgili fikir üretmeye çalışın.

Gelecek Resmi
Üzerinde çalıştığınız projeyi ya da organizasyonu,
gelecekte iyi bilinen bir dergide kapak sayfası olarak
düşünün. Gelecek ile ilgili geniş düşünmeyi ve temel
hedeflerinizi keşfetmeyi deneyimleyin.

6 Düşünce Şapkası
Fikirlerinizi 6 düşünce alanına ayırın ve bunları farklı
renklerdeki şapkalar gibi düşünün. Yeni bir probleme
veya projeye yaklaşırken, ekibinizin her bir üyesi, bu
farklı “şapkalardan” birini giyer ve tartışırken her “şapka”,
tartışmanıza odaklanmaya ve projeyi çok çeşitli açılardan
ele almanıza yardım eder.
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3.3

Fikir Analiz Egzersizleri

Asansör Konuşması
Projenizi, asansörde karşılaştığınız birine anlatabileceğiniz
uzunlukta bir asansör konuşması yazmayı deneyin.
Çözdüğünüz problemin ne olduğunu, kimin için
çözdüğünüzü ve diğer fikirlerden nasıl farklı olduğunuzu 90
saniyelik bir konuşmaya sığdırabilir misiniz?

Kutula
Bu egzersiz ile fikrinizin bir ambalajını oluşturun. Fikriniz
ölçülebilir ya da fiziksel olmayabilir. Fikrinizin kutusunu
tasarlarken ekip, önemli kararlar almayı ve farklı
açılardan ifade etmeyi pratiğe dökecek. Bu egzersiz
yazılım geliştirici ekiplerde çok popüler, ama “ideal işe
alım süreci” ya da “gelecek metotlarımız” gibi her konu
için uygulayabilirsiniz.

Tersine Çevir
Perspektifimizi değiştirdiğimizde problemin çözümü
kolaylaşır. Bu egzersiz ile zorlukları fırsat olarak
değerlendirmeyi başarabilirsiniz. Bu şekilde problemi
yeniden ele almak yerine, farklı çözüm önerileri
oluşturabilirsiniz.

Affinity Map
Beyin fırtınası yoluyla birçok fikri ortaya koyup
tartışabilirsiniz. Asıl zor olan ise bu fikirlerdeki ortak
bağlamı bulmak ve fikirleri analiz etmek.
Bu egzersiz ile işinizi kolaylaştırabilirsiniz.
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3.3

Müşteri Odaklı Egzersizler
A Day In A Life
Hedef kitlenizdeki kişinin bir gününü hayal ederek
empati kurmaya başlayabilirsiniz. Sabahtan
akşama kadar geçen süreçte kullandığı ürünler ve
servisleri listeleyerek gün içindeki ihtiyaçları daha iyi
anlayabilirsiniz.

Customer Journey Map
Müşteri yolculuğu haritaları; müşterilerin bir ürünü veya
servisi kullanırken geçtiği aşamaları adım adım anlatan,
parça parça toplanmış hikayeleri, eldeki yüklü veriler ile
birleştirerek anlamlı bir şekilde sunulan planlı yolculuklardır.
Siz de bu egzersiz ile müşterinizin bu yolculuk sırasında
yaşadıklarını düşünerek fırsat noktaları keşfedebilirsiniz.

Empaty Map
Hedef kitlenizdeki kişiyi daha yakından tanımak için onun
his ve düşünceleri, duydukları, gördükleri, söyledikleri
ve yaptıkları, karşılaştığı zorlukları belirlediğiniz görsel bir
çalışmadır.

Nasıl Biri?
Bu egzersizi son kullanıcılarınızı nasıl gördüğünüzü
anlamak için kullanılabilirsiniz. Ortak bir çalışma
yaparak ekibin fikirlerini alabilirsiniz. Egzersiz çocukken
oynadığımız kim kiminle nerede nasıl ne yapıyor oyunu
gibi, insanlardan ellerindeki kağıttaki bir sayfayı doldurup
yandaki kişiye vermeleri, kendi aldıkları kişininki ile
devam etmeleri isteniyor.

Proto Persona
Genelde kullanıcı deneyimi çalışmaları sonunda elde
ettiğimiz Persona’ları daha çalışmaya başlamadan
tahmin ederek kullanıcılar hakkında tahminlerde
bulunabilirsiniz.
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Yaratıcı Egzersizler

30 Circles
Bob McKim’in fikir geliştirme etkinlikleri
öncesinde ısınmak için ürettiği bu egzersizde
3 dakika içinde 30 tane yuvarlaktan farklı
şekiller oluşturma çalışıyorsunuz.

Pebble Watch Face
30 Yuvarlak uygulamasının bir benzerinde de 3
dakika içinde 24 farklı saat gösterimi çalışması
yaparak fikir geliştirme süreçlerine ısınabilirsiniz.

Pecha Kucha
Pecha Kucha 20*20 tekniği olarak da bilinir,
ana çalışma öncesi ısınmak için 20 tane
görselden oluşan 20 slayt hazırlayın ve ekibe
her bir görseli gösterip neyi çağrıştırdığı
üzerine 20 saniye konuşun.
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3.3

Strateji Geliştirme Egzersizleri

Stakeholder Analysis
Geliştireceğiniz fikirlerle üreteceğiniz ürün
sürecine dokunacak paydaşları listelemek,
gruplamak ve önceliklendirmek için bu
egzersizi yapabilirsiniz.

Business Model Canvas
Fikriniz veya fikirlerinizle alakalı iş modeli canvasını
doldurarak ürününüzün ayakları yere basan
bir iş modeline dönüşmesini sağlayabilirsiniz.
Bu egzersizde fikrinizle alakalı partnerleriniz,
kaynaklarınız, kanallarınız, gelir modeliniz vb.
alanları doldurarak büyük resmi oluşturuyorsunuz.

Customer Journey Canvas
“Fikriniz bir ürüne dönüştüğünde
müşterisine nasıl bir deneyim sunacak?”
sorusunun cevabına da müşteri deneyimi
canvası doldurarak cevap bulabilirsiniz.
Her servisin, servis öncesi, servis anı ve
sonrası olmak üzere süreçlerini düşünmeniz
gerekiyor.
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13:00 - 16:00
Eskiz Hakkında Bilgilendirme ve Eskiz Oluşturulması

Eskiz Nedir?

Nasıl Oluşturulur?

Günün ilk workshop’ında
katılımcılardan hedeflerini ve bu
hedeflere ulaşmak için planladıkları
stratejileri berlirlemeleri ve
karşılaşabilecekleri Riskler, Limitler
& Fırsatlar unsurlarını çıkarmaları
beklenir.

Eskizinize, kullanıcının görevlerini
tamamlamak için ihtiyaç duyacağı
arayüzün elementlerini çizerek
başlayın. Her birini ayrı ayrı
tasarlamaya odaklanın, ardından
bunları eskizin son haline yerleştirin
ve finalize edin.

16:00 - 17:00
Eskiz Sunumları
Gün sonunda fikir geliştirme ile başlayan süreci çizerek görünür hale getirdikten
sonra eskizler tüm sistemi ele alacak şekilde hikayeleştirilerek ekiplere ve
mentörlere sunulur.
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3.4 4. Gün Prototipleme
09:00 - 17:00
Prototipleme Hakkında Bilgi Verilmesi ve Prototip Geliştirme

Prototipleme Nedir?
Prototip, bir ürünü piyasaya sürmeden
önce ürünün neye benzeyeceğini,
ürünün ne yapacağını ve ürünün nasıl
işlediğini gösteren gerçek bir ürün
simülasyonudur.
Prototip, tasarım sürecindeki en
önemli adımlardan biridir. Prototipler
fikirlerinizi gösterir ve ürün üzerinde
değişiklik yapmanıza yardımcı olur.

Prototiplemede Nelere Dikkat Edilmeli?
•
•
•
•
•

Prototipinizi başlangıçta basit tutmaya çalışın.
Prototip üzerinde çok fazla zaman harcamayın.
Ayrıntılara girmeyin, her şeyi prototipe koymaya çalışmayın.
Düşük kaliteli prototipler kullanın.
Dürüst bildirimlere açık olun.

Prototiplemenin Avantajları
•
•
•

Prototiplemede kullanıcılar ürünün geliştirilmesine aktif olarak
katılabilir ve ürünü gerçekten hissedebilirler.
Prototipleme ile ürünün kullanılabilirliği test edilebilir.
Prototipleme, geliştiricinin geliştirme maliyetlerini, zaman
çizelgesini, becerileri ve potansiyel kaynak gereksinimlerini
tahmin etmesine yardımcı olur.
23

4. Gün Prototipleme

3.4

Servis Prototipleme
Servis tasarımı, bir kurumun müşterileri ile zaman
içinde bir ilişki kurmaya çalışmasının tüm somut
yönlerini içerir. Bu servis tasarım deneyimlerini
prototiplemenin bir hedefi de bu maddi
olmayan deneyimleri somutlaşmayı sağlamaktır.
Servis prototipleme, neyin doğru olduğunu ve
nelerin eksik olduğunu belirlemek için önemlidir.

Servis Prototipleme için 6 İpucu
1. Önemli anları belirleyin.
Bu hizmeti tüketen veya bu hizmete
katılan insanlar için neyin önemli olduğunu
anlamaya yatırım yapmak için çok zaman
harcayın.
İnsanların hayatlarında zaman geçirin, onları
neyin heyecanlandıracağını ve onları neyin
sinirlendirdiğini anlayın. İnsanların hizmet
teklifinizi veya benzer hizmet tekliflerini
tüketme biçimlerinden ipuçları alın.
2. Erken göstergeler için uyanık olun.
Bu hizmeti tüketen veya bu hizmete
katılan insanlar için neyin önemli olduğunu
anlamaya yatırım yapmak için çok zaman
harcayın.
İnsanların hayatlarında zaman geçirin, onları
neyin heyecanlandıracağını ve onları neyin
sinirlendirdiğini anlayın. İnsanların hizmet
teklifinizi veya benzer hizmet tekliflerini
tüketme biçimlerinden ipuçları alın.
3. Zamana dayalı anları kullanın.
Zaman içindeki deneyimin arkasını düşünün.
İnsanların sizi hatırlamalarına nasıl yardımcı
oluyorsunuz? İnsanların bir sonraki katılım
anını tahmin etmelerine nasıl yardımcı
oluyorsunuz?
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4. Hizmeti teslim edenlerin yaratıcı
potansiyeline dokunun.
Her gün bu anlarda yaşayan insanların
içgüdülerine ve içgörülerine güvenin. Nihai
paydaşları tasarımcı olarak kullanın. Ve
işlerin nasıl oynayacağına dair iyi sorular
sorun.
5. İnsanlardan daha ideal bir
versiyon hayal etmelerini isteyin.
Bilinen bazı zorlukları ele alan idealleştirilmiş
deneyim nedir? Düşük sadakat prototipleri
son derece yararlı olabilir, çünkü kullanıcılar
çoğu zaman ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir
şey tasarlamaya yardımcı olmak için size
geri bildirim vermek ister.
6. Kendinizi zorlamak için
kısıtlamalar kullanın.
Kullandığınız normal ortamların ötesine
geçin. Organizasyonlar ve endüstriler belirli
kanallara yönelik bir eğilime sahip olma
eğilimindedir. İnsanlara oynayabilecekleri
her türlü etkileşimi düşünmelerini isteyin.
Daha sonra sadece bir tanesi için tasarım
çözümleri geliştirin.

4. Gün Prototipleme

3.4

Ürün Prototiplemesi
Bir fikirden ürüne giden yol 15 adımda tanımlanabilir.
1. Ürün Tanımlama

6. BOM listesinin çıkartılması

Yeni bir ürün geliştirmenin ilk adımı,
tasarlanacak olan ürünün özelliklerinin
detaylarıyla anlatan bir döküman
hazırlamaktır.

Şematik tasarımın tamamlanmasından
sonra tasarımda kullanılan malzemelerin
reçetesi çıkartılır. Bu reçetede
malzemelerin özellikleri, üretici ve
tedarikçi firmalar gibi parametreleri
olması beklenir.

2. Planlama
Planlama kısmında ayrıntılı bir iş planı
tasarlanır. Geliştirme maliyeti, seri üretim
maliyetleri gibi maliyetlerin çıkartılıp bunların
minimize edilebilir olup olmadığı böylelikle
görülebilir.
3. Geliştirme takımını seçme
Geliştirme ekibi projenin başarılı olup
olmayacağını belirleyen diğer önemli
unsurlardan biridir. İhtiyaçlarını belirlediğimiz
proje için uygun ekip bu adımda toplanır.
4. Ana komponentlerin seçilmesi ve
fiyatlaması
Yeni bir ürün geliştirirken konsept tasarım
çalışması ile birlikte ana parçaların
belirlenmesi projenin maliyeti hakkında
bize yaklaşık bir değer verir. Bu parçalar ile
konsept tasarımı
yapılarak, ürünün ilk denemeleri yapılır.
5. Şematik tasarımının yapılması
Konsept tasarımın tamamlamasından sonra
üretilecek olan ürün prototipinin elektronik
kısmı şematik olarak tasarlanır.

7. PCB tasarımının yapılması
PCB tasarımı ürünün üretimden önce
tasarlandığı adımdır. PCB özetle devre
üzerindeki komponentlerin bağlantılarının
bulunduğu ve üzerinde durdukları kart
olarak tanımlanabilir.
8. Dizaynın bir danışman tarafından
incelenmesi
Yeni bir ürün geliştirirken konsept tasarım
çalışması ile birlikte ana parçaların
belirlenmesi projenin maliyeti hakkında
bize yaklaşık bir değer verir. Bu parçalar
ile konsept tasarımı yapılarak, ürünün ilk
denemeleri yapılır.
9. PCB devrelerin üretimi
Üretim iki adımdan oluşur. İlk adımda kart
tasarlanırken devamında kartın üzerine
komponentler yerleştirilir.
10. Gömülü yazılımın ve uygulamanın
yazılması
Bu adımda tasarlanan ve üretilen sistemin
belli bir amaca yönelik çalışması için
üzerinde bulunan işlemci programlanır.
Buna ek olarak sistemin kontrolü için bir
mobil uygulama ya da bilgisayar yazılımı
da yazılabilir.
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11. Değerlendirme, debug ve gerekliyse revize
Bu adımda üretilen ve yazılımı tasarlanan sistem
test edilir ve gerekliyse donanımsal ya da
yazılımsal olarak revize edilir.
12. Gerekli sertifikaların alınması
Ürünün satışı için gerekli olan sertifika ihtiyaçları
belirlenir ve alınır.
13. 3 boyutlu bilgisayar modelinin yaratılması
Elektronik kısmın tamamlanmasından sonra
devre kartının içerisine yerleştirileceği mekanik
kısım tasarlanır ve modellenir.
14. Prototipin birleştirilmesi
Üretilen mekanik kısım ve elektronik kısım
birleştirilerek ürünün ilk görünüm tasarımı ortaya
çıkartılır.
15. Prototipin değerlendirmesi ve gerekliyse
revize edilmesi
Ürün prototipi tamamlandıktan sonra test edilir
ve gerekliyse revize edilerek son halini alması
sağlanır.
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Arayüz Prototiplemesi
Arayüz prototiplemesi, bir ürünü piyasaya
sürmeden önce ürünün neye benzeyeceğini,
ürünün ne yapacağını ve ürünün nasıl işlediğini
gösteren gerçek bir ürün simülasyonudur.
Prototip, tasarım sürecindeki en önemli
adımlardan biridir. Prototipler fikirlerinizi
gösterir ve ürün üzerinde değişiklik yapmanıza
yardımcı olur. İyi bir prototip ile kullanıcılarınıza
kusursuz ürün sunabilirsiniz. Prototipin amacı
çok fazla zaman ve para harcamadan ürünü
test edip son halini oluşturmaktır.

İhtiyaçlarınıza Uygun En İyi
Prototipleme Araçları Nasıl Tercih Edilir?
İlişki haritası /diyagramı kalitatif veriyi analiz etmek için kullanılan nispeten hızlı bir
analiz yöntemidir. İlişki haritası oluşturulurken aşağıdaki adımlar takip edilir.
Sabah ve öğleden sonra kullanıcı araştırması ile elde edilen karmaşık veya büyük veri
içeren bilgiler ilişki haritası ile konsept oluşturmak ve yeni fikir elde etmek için kullanılır.
Anahtar özellikler

Kullanım şekli

Maliyet

Prototipleme aracı ne
yapabilir?

Web sitelerini, mobil
uygulamaları, masaüstü
uygulamalarını
prototipliyor musunuz?

Bir araca ne kadar yatırım
yapmaya isteklisiniz?
Prototipleme aracı için
bütçeniz ne kadar?

Uyumluluk

Öğrenilebilirlik

Hız

Prototipleme aracı Mac
ya da Windows için mi?
Veya her ikisinde de
kullanılabilir mi?

Prototipleme aracını
öğrenmeniz ne kadar
kolay olacak?

Prototipleme aracında
tasarımı ne kadar hızlı
tamamlayabilirsiniz?
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4. Gün Prototipleme

3.4

En Çok Kullanılan 5 Prototipleme Aracı
1. Invision Studio
InVision, tasarımcıların web ve mobil projeler için
etkileşimli örnekler oluşturmasını sağlayan web tabanlı
bir prototipleme aracıdır. InVision ile tasarımcılar tasarım
dosyalarını yükleyebilir ve statik ekranlarını tıklanabilir,
etkileşimli prototiplere dönüştürmek için animasyonlar,
jestler ve geçişler ekleyebilirler.

2.Balsamiq
Balsamiq, tasarımcıların bir wireframe taslağını hızlı bir
şekilde çizmelerine yardımcı olan basit bir prototipleme
aracıdır. Masaüstü uygulaması, mobil uygulama, web sitesi,
vb. dahil olmak üzere pek çok taslak ve wireframe örneği
sağlamaktadır.

3. Zeplin
Zeplin, UI tasarımcıları ve front-end geliştiricileri arasında
prototip yapmak için kullanılan bir prototipleme aracıdır. Nasıl
tasarladığınızı değiştirmenize gerek kalmadan Sketch, Adobe
XD CC, Figma, Adobe Photoshop CC eklentileri kullanarak
dosyanızı tek tıklamayla dışa aktarabilirsiniz. Aynı zamanda
ekipteki herkes güncel tasarım kaynaklarına erişebilir.

4. Origami Studio
Origami Studio, Instagram, Messenger ve Paper gibi
çeşitli uygulamalar için mockup oluşturmada kullanılan,
Facebook’a ait bir prototipleme aracıdır. Origami sadece
Mac kullanıcıları için ayrılmış olsa da, hem Android hem
de iOS cihazlarda prototiplerin önizlemesini görüntüleme
olanağı sunmaktadır.

5. Axure
2003 yılında piyasaya sürülen Axure, en kapsamlı prototipleme
araçlarından biridir. Profesyonel bir tasarımcıysanız, daha
karmaşık, etkileşimli prototipler oluşturmak için Axure RP’yi
kullanabilirsiniz. Ancak, Axure temel programlama bilgisine
hakim olmak için biraz zaman gerektirmektedir. Özel
animasyonlar ve JavaScript etkileşimleri barındırmaktadır.
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3.5 5. Gün Test
09:00 - 12:00
5 Kişi ile Kullanılabilirlik Testi Gerçekleştirilmesi
Kullanılabilirlik Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Adımlar

Kullanılabilirlik Testi
Ürünlerde bulunan kullanılabilirlik hatalarını
bulmak ve düzeltmek için veri toplamaya
dayanır.Ürünü son kullanıcılarının yardımı ile
değerlendirmek için kullanılır.
Roller:

•

Testi planla

•

Testleri yürüt

•

Bulguları analiz et

•

Bulguları sun/listele

•

Sorunları çöz

•

Tekrar test et

Son kullanıcılar görevleri yerine getirmeye
çalışırken, moderatör izler, dinler ve not alır.

Hedefler
•

Kendi ürününüz veya rakiplerinizin
ürünlerindeki kullanılabilirlik hatalarını
belirlemek.

•

Katılımcıların performanslarına göre
veri toplamak.

•

Katılımcıların memnuniyetini ölçmek.
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5. Gün Test

3.5

13:00 - 15:00
Kullanılabilirlik Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
5 kullanıcı ile gerçekleştirilen testler sonucunda son kullanıcının izlediği adımları,
zorlandığı noktaları, kullanılabilirlik hatalarını ve memnuniyetlerini not alarak analiz
edilerek genel bir değerlendirme yapılır.

15:00 - 17:00
Final Sunumları
5 günlük programın sonunda araştırma, tasarım, prototip ve kullanılabilirlik
testlerinden elde ettiğimiz tüm veriler analiz edilerek bir final sunumu haline
getirilerek, ekiplere ve mentörlere sunulur.
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