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DESIGN 
THINKING Farklı düşünme biçimlerini bir 

araya getiren, kullanıcı odaklı 
problem çözme yaklaşımıdır. 

Tüm sektörlerde problem 
tanımı, problem analizi ve 
çözümü amaçlı kullanılan bir 
metodolojidir.

DESIGN THINKING 
TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
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B u süre ç t e k a t ı l ı m c ı l a r, a l t 
başlıklarda belirtilen faydaları ve 
kapsanılan konular ile birlikte, 
belirtilen yöntemleri öğrenme şansı 
elde ederler.

Tasarım Odaklı Düşünce programı 
kapsamında “tasar ımcı g ib i 
düşünmenin” farklı yöntemleri, 
vaka anal iz ler i i le başar ı ve 
başarısızlık hikayeleri üzerinden 
a n l a t ı l m a s ı v e u y g u l a n m a s ı 
planlanmaktadır. 

Eğitim boyunca katılımcılar gruplara 
ayrılarak, verilen bir konu üzerinde 
t a s a r ı m o d a k l ı d ü ş ü n c e 
metodolojisini kullanarak, fikir ve 
değer önerileri ortaya çıkarmaları 
amaçlanmaktadır. 

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNCE EĞİTİMİ
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Dijital kanal yöneticileri, 

Finans sektörü, 

E-ticaret ve internet sektörü, 

Akademisyenler, 

Kamu çalışanları, 

Eğitim sektörü, 

Kuluçka ve Girişimcilik Merkezleri, 

Ticaret ve Sanayi Odaları, 

Kalkınma Ajansları, 

İnovasyon, Teknoloji ve ArGe firmaları, 

Markalaşmak isteyen veya marka deneyimini iyileştirmek isteyen tüm 
firmalar. 

EĞİTİME KİMLER KATILMALIDIR?
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Tasarım Odaklı Düşünce Metodolojisi ile yaratıcı fikir 
oluşturma sürecini sistematik hale getirir. 

Tasarım Odaklı Düşünce ile analitik kararlar birleştirilerek daha 
iyi sonuçlar elde edebilir hale getirir. 

Tasarım Odaklı Düşünce yaratıcılığı teşvik eden bir ortam 
oluşturacak yeni bir çerçeve oluşturur. 

Tasarım Odaklı Düşünce insan odaklı bir metodolojidir, 
programdaki katılımcılar odaklanılan problem/değer önerisini 
düşünürken kullanıcı grupları ile iletişime geçmeyi öğrenir. 

Programdaki katılımcılar empati, yaratıcı düşünme ve görsel 
düşünme gibi yetkinliklerini arttırır. 

Tasarım Odaklı Düşünce sadece bir metodoloji değil, aynı anda 
şirket kültürünün önemli bir etkenidir. 

EĞİTİMİN FAYDALARI
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EĞİTİMİN KAPSADIĞI KONULAR

Yenilikçi düşünce sistemini sağlamak için tasarım odaklı 
düşünce süreçlerini ve araçlarının uygulanması. 

Başarılı bir inovasyon ve tasarım düşüncesinde insan 
faktörünün anlaşılması. 

İlham alma, fikir üretme gibi uygulama aşamalarının 
deneyimlenmesi. 

Görselleştirme, hikaye anlatma ve gruplandırma gibi 
yöntemlerin çözüm aramak için kullanılması. 

Araştırma metodolojilerinin örnekler üzerinden analizi. 

Yeni fikir, iş modeli ve süreçlerin kullanıcı deneyimi odaklı 
olarak test edilmesi, geliştirilmesi . 
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Design Thinking Metodolojisi, dünyanın önde gelen firmaları 
tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Yenilikçi ürünlerin, servislerin 
ve dijital ürünlerin geliştirilmesinde kullanılan en etkili 
yöntemlerden bir tanesidir. 

Design Thinking araçları ve yöntemi özgür düşüncenin kapılarını 
açarak, karşılaşılan problemlere karşı, inovatif çözüm yolları 
sunmanın yollarını gösterir.  

Yaratıcılık, empati, insan odaklılık, farklı açılardan bakabilme, 
görsel düşünme gibi becerilerin geliştirilmesinde etkin rol oynar. 
Tüm bunlarla beraber Design Thinking yönteminin kişisel gelişime 
katkısı kalıcı ve sürdürülebilirdir.  

Google, Facebook, Uber, Twitter, IBM, Apple, Instagram gibi 
dünyanın önde gelen dijital firmaları, karşılaştıkları problemlere 
Design Thinking Metodolojisi ile çözüm ararlar. 

EĞİTİMİN DİJİTAL İNOVASYONA KATKISI
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ve dijital ürünlerin geliştirilmesinde kullanılan en etkili 
yöntemlerden bir tanesidir. 

Design Thinking araçları ve yöntemi özgür düşüncenin 
kapılarını açarak, karşılaşılan problemlere karşı, inovatif çözüm 
yolları sunmanın yollarını gösterir.  

Yaratıcılık, empati, insan odaklılık, farklı açılardan 
bakabilme, görsel düşünme gibi becerilerin geliştirilmesinde 
etkin rol oynar. Tüm bunlarla beraber Design Thinking 
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EĞİTİM İÇERİĞİ
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MODÜL 1

1. Problem ve İhtiyaçları Belirleme 
Konuya dair tüm bilgi lerin bir grup belleğ ine 
dönüştürüldüğü seanstır. Bu aşamada oluşturulan 
problem ihtiyaç havuzundaki veriler gruplandırılarak 
hiyerarşik yakınlık haritası oluşturulur. 

2. Kullanıcı Odaklılık ve Persona 
Kullanıcıyı tanıyarak problemleri kullanıcı gözüyle ele 
almanın araştırıldığı seanstır. Bu aşamada persona ve 
hazırlama teknikleri eğitiminin ardından katılımcılar 
persona hazırlar ve bu personaları gerçek kişiler ile test 
ederek derinlemesine doğrulama ve genişletme çalışması 
yaparlar. 

3. Değer Önerisi Geliştirme 
Problem ve persona tanımları ış ığ ında kullanıcı 
deneyiminin ve değer önerisinin araştırıldığı seanstır. Bu 
aşamada değer önerisinin kullanıcı deneyimi ile ilişkisi ve 
çözümden farkı anlatılır; katılımcılar,  problem ve 
personalara göre değer önerisi geliştirme çalışmaları 
yaparlar. 

EĞİTİM İÇERİĞİ
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MODÜL 2

4. Çözüm Önerisi Geliştirme 
Problem, persona ve değer önerisinin nasıl bir çözüme 
dönüşeceğine dair uygulama yapıldığı seanstır. Bu 
aşamada kullanıcı rutinlerini iyileştirecek çözüm önerisi 
deneyim haritası üzerinde geliştirilir ve eldeki problem 
persona ve değer önerileri ışığında revize edilerek nihai 
öneriye ulaşılır. 

5. Hızlı Prototipleme Yöntemleri 
Çözüm önerisinin paylaşılabilir ve test edilebilir hale 
gelmesi için prototiplenmesine dair yöntemlerin 
paylaşıldığı seanstır. Bu aşamada prototip kavramı ve 
amaçları anlatılır; deneyim haritası üzerinden storyboard 
tekniği ile benzerlik gösteren tiyatral çözüm hikayesi 
sunum tekniği anlatılır; katılımcılar çözüm önerilerini 
prototipleyerek uygulama çalışması yaparlar. 

6. Test ve İterasyon Teknikleri 
Çözüm önerisinin test edilmesi ve iterasyon süreçlerinin 
anlatıldığı seanstır. Grupların hazırladıkları çözüm hikayesi 
sunumları sessiz olarak izlenir; çözüm konsepti sunumunu 
ilk defa gören diğer ekiplerce test edilir; sunumlar 
sonrasında bu testler üzerine değerlendirmeler yapılır ve 
iterasyon teknikleri üzerine bilgiler verilir. 

EĞİTİM İÇERİĞİ
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Tasarım Odaklı Düşünce Yaklaşımı 
Eğitim Programı



Tasarım odaklı düşünce; 
kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak ve iş başarısını sağlamak için empati, yaratıcılık ve rasyonaliteyi bir araya getirme becerisidir. Brandon Martin
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Nedir?

Tasarım Odaklı Düşünme Nedir? 

Tasarımcı Nasıl Düşünür? 

Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojileri

Tasarım Odaklı Düşünmenin Günümüzdeki Önemi

Tasarım Odaklı Düşünmenin İnovasyona Katkısı

Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojilerinin Kurum İçerisinde 

Uygulanabilirliği ve İyi Örnekleri

Tasarım Odaklı Düşünme’de Gerçek Vaka Çalışmaları, Başarı ve 

Başarısızlık Hikayeleri. 

Tasarım Odaklı Düşünme’de Fikir ve Değer Önerisi Nasıl Ortaya 

Çıkar?

0 



Empati

Müşterilerinizin veya çalıştığınız kişilerin deneyim, durum ve 
duygularını anlayın. 
Kendinizi ürününüzü kullanacak kişilerin yerine koyun. 

1 

Harika bir tasarımcı olmak için insanların nasıl düşündükleri ve hareket ettikleri konusunda biraz daha derinlere bakmanız gerekir. Paul Boag
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Kullanıcı/Müşteri Deneyimi Nedir? 

Empati Nedir ve Neden İhtiyaç Duyarız?

İhtiyaç Noktaları Nasıl Belirlenir? 

Araştırma Yöntemleri Nelerdir? 

Persona Nedir ve Nasıl Oluşturulur? 



Tanım

Ele alacağınız bir bakış açısı oluşturmak için bulguları işleyin ve 
sentezleyin. 
Topladığınız araştırma sonuçları ile problem belirleyin.

2 

Tasarım disiplini her yerdedir. Şu an giydiğiniz elbiseden, elinizde tuttuğunuz telefona kadar. Samadara Ginige
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Problemlerin Tanımlanması 

Kullanıcıların Tanımlanması  

Değer Önerisi Belirleme ve Değer Önerisi Geliştirme 

Fikir Geliştirme

Çözüm Önerisi Sunma

Çözüm Önerileri İçin Taslak Hazırlama



Fikir

Fikir üretmeye odaklanın. Problemleri çözümlere çevirirsiniz.  
Soruna yönelik belirgin çözümlerin ötesine geçmek için çok 
çeşitli ve çok sayıda fikirleri keşfedin.

3 
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Uzun süre boş bir sayfaya bakmayın, cesur olun ve ilk vuruşunuzu yapın. Gerisi doğal olarak gelecektir. James Kingman

“Keşke” ve “Nasıl……biliriz?” Çalışması

Beyin Fırtınası (Brainstorming)

Düşünce Haritaları (Mind Map)

Yakınlık Haritası Oluşturma (Affinity Mapping)

Kullanıcı Senaryosu Oluşturma

Kullanıcı Yolculuğu Oluşturma

Kullanıcı Yolculuğu Görselleştirme



Prototip

Düşünmek için öncelikle üret! 
Fikirleri şekillendirmek için basit, ucuz ve hızlıca 
prototipleyin, böylece onlarla deneyim ve etkileşim 
kurabilirsiniz.

4 
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Bir resim 1000 kelimeye bedelse, bir prototip 1000 toplantıya değer. Creative Brothers at IDEO

Mock-up Nedir?  

Hızlı Prototipleme Yöntemleri

Proof-of-Concept Prototype Nedir?

Kullanıcı Senaryosundan User Flow Hazırlama

Uygulamalı Prototipleme Çalışmaları 



Test

Prototipleriniz hakkında geri bildirim isteyin. 
Ürettiğiniz ürünleri kullanıcılarınızla  değerlendirin ve 
prototipinizi hassaslaştırın. Böylece son ürüne ulaşın!

5 
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Negatif geri bildirimler, pozitif geri bildirimlerden çok daha değerlidir. Jack Canfield

Prototipin Test Edilmesi  

Geri Bildirim Analizi

Prototip Optimizasyonu  

Sunum Teknikleri

Prototiplerin Sunulması



Ekip



Süleyman Duman
Süleyman Duman, Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nden mezun oldu. 
Fotoğraf çalışmalarındaki gözlem tutkusu onu kullanıcı deneyimi araştırması 
üzerinde çalışmaya yönlendirdi. Bu alanda 5 yıldır UX araştırma ve tasarımı 
üzerine çalışmaktadır. 

Bu süreçte, Avrupa’nın en büyük UX konferanslarından biri olan "UXAlive"ın 
koordinatörü ve 4 yıl boyunca Userpots Pazarlama Departmanının yöneticiliğini 
yaptı. Kullanılabilirlik, UX, UI, Optimizasyon, IoT, Dijital Dönüşüm, Tasarım 
Düşüncesi Eğitimi, kamplar.. gibi konularda uluslararası organizasyonlar ve 
çalıştaylar düzenledi. Bu alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine devam 
ediyor. 

Kullanıcı araştırması, kullanıcı deneyimi tasarımı, ürün tasarımı, prototipleme ve 
kullanıcı testi desteği sunan bir araştırma ve tasarım şirketi olan Gixal'in ortağı 
ve Kullanıcı Deneyimi Uzmanıdır.

Ürün Yöneticisi &  
Kullanıcı Deneyimi Uzmanı



Okan Halis

Okan Halis, endüstriyel tasarım, girişimcilik, oyunculuk, müzik, film yapımı ve 
etkileşim tasarımı alanlarında deneyime sahip disiplinlerarası bir tasarımcıdır. 
  
Kullanıcı araştırması, kullanıcı deneyimi tasarımı, ürün tasarımı, prototipleme ve 
kullanıcı testi desteği sunan bir araştırma ve tasarım şirketi olan Gixal'ın lider 
tasarımcısıdır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden 
mezun olmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tasarım üzerine akademik tasarım 
araştırmaları yürütmektedir. 
  
6 yıldır tasarım düşüncesi, ürün tasarımı, kullanıcı araştırması, IoT, somut kullanıcı 
arayüzleri, hızlı prototipleme ve iletişim tasarımı konularında eğitim, araştırma ve 
atölye çalışmaları yapmaktadır. Gixal ortağıdır.

Endüstri Ürünleri & 
Ürün Deneyim Tasarımcısı 



Serhat Özperçin
İEÜ'de Endüstriyel Tasarım bölümünü tamamladı. İş hayatında kullanıcı deneyimi 
ve kullanılabilirlik üzerine çalışmalarda bulunan Özperçin, İstanbul’da bir özel 
firmada pazarlama ve kullanıcı deneyimi araştırmaları üzerine çalıştı. 
  
2013'de San Francisco'da bir girişime dahil oldu ve deneyim tasarımı üzerine 
çalıştı. 2014'de Türkiye’ye dönerek UX üzerine çalışmalarına devam etti ve 
2014-2018 yılları arasında Türkiye'nin ilk seri üretim yerli 3D Printer firması olan 
Zaxe'nin kurucu ortaklığını ve marka yöneticiliğini yaptı. 
  
Özperçin, Üsküdar Üniversitesi'nde Nöropazarlama Yüksek Lisans çalışmalarına 
devam etmektedir. Gixal ortağıdır. 

Marka Deneyimi & 
Pazarlama Uzmanı 



REFERANSLAR

LİDER MARKALARLA ÇALIŞIYORUZ

Design thinking is the glue between 
all disciplines. 

Arne Van Oosterom
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Fin-Tech 
Deneyimi 

Design Thinking 
Workshop  

2 Gün



Müze Deneyimi 

Design Thinking 
Workshop  

3 Gün



Satış Ünitesi 
Tasarımı 

Design Thinking 
- 

Designathon 
Yarışması 

3 Gün



96-09 149th Avenue Ozone Park,  
NY 11417 USA

19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. 
Golden Plaza K:1 Şişli/IST TURKEY

/GixalDesignLabwww.gixal.com #DeneyimHerYerde


