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ÖZET

İki farklı mobil uygulama 

bağlamında (pragmatik ve hedonik) 

görsel renk öğeleri ve algılanan 

boyutluluk ile ilişkili olarak kullanıcı 

deneyimlerini ve tercihlerini 

incelemiştir.

Görsel öğelerin kullanıcı deneyimi 
üzerindeki rolü ve etkisini, kullanım öncesi 
safhada (pre-use) anlaşılmasını 
arttırmaktadır.



GİRİŞ

Video



UX 

• Bir görevi sezgisel ve kolay hale getirmek 

• Adımları minimize etmek & yoldaki 
engelleri kaldırmak

• Kullanıcılar ne yapar, nasıl yapar?

• Bir görevi anlamlı ve değerli hale 
getirmek

• Duygusal bir bağ yaratmak

• Kullanıcı ne hisseder? 

Usability



UYGULAMA MAĞAZALARI

Google Play 2.800.000

App Store 2.200.000

Windows Store 669.000

Amazon App Store  600.000

Blackberry World 234.000



• İnsanlar ürünleri yalnızca faydalılık ve kullanılabilirlik için değil, aynı zamanda iyi bir kullanıcı 

deneyimi için tercih etmektedir. 

• Estetik bilgiler derhal değerlendirildiğinden, kullanıcıların ilk izlenimlerinden büyük ölçüde 

sorumludur. HCİ'de görsel estetik ile ilgili çalışmalar çoğunlukla estetik bütünlük ve prototipiklik, 

tipiklik ve veya yenilik gibi üst düzey niteliklere odaklanmıştır. Temel UI elementleri üzerine ise 

sınırlı çalışma vardır.

• Kullanıcı deneyimi, son derece dinamik, subjektif ve karmaşık bir fenomendir ve kullanım 

öncesi, kullanım esnası, tekrar eden kullanımı, geçmiş kullanımı ve yeniden kullanımı gibi farklı 

aşamalara bölünebilir.



ALGILANAN BOYUT

RENK



Bu çalışmanın amacı, farklı mobil uygulamalar türlerinde renk ve algılanan boyutların nasıl tercih 

edildiğini bulmak;  renk ve algılanan boyutluluk, beklenen kullanım aşamasında kullanıcı 

deneyiminin farklı yönleri (hedonik ve pragmatik ürün nitelikleri) ile nasıl ilişkili olduğunu 

açıklamaktır. Sonuçlar, mobil uygulama kullanıcı arayüzlerinde algılanan boyut ve renk UI 

unsurlarının kullanıcı tercihlerine ilişkin bilgiler sağlar. Kullanıcıların, renk tercihlerini ve algılanan 

boyut UI öğelerinin uygulama türüne göre değiştirip değiştirmediklerini de söylemektedir. 

Tasarımcılar, kullanıcı tercihlerine ve belirli mobil uygulama türlerine göre mobil uygulamaları 

tasarlarken sonuçları değerlendirebilir. Farklı mobil uygulama türlerinde görsel öğeleri incelemek 

için bu metodolojik yaklaşım kullanılabilir.

ARAŞTIRMANIN AMACI



ÇALIŞMA KAPSAMI



1. UI öğelerinin renk ve algılanan boyutları kullanıcı deneyimini ve mobil 

uygulamaların kullanıcı tercihlerini etkiliyor mu?

2. Görsel öğelerin kullanıcı deneyimi ve kullanıcı tercihleri farklı mobil uygulamalar 

türleri ile ilişkili olarak değişiyor mu?

ARAŞTIRMA ANAHTAR SORULAR



UI öğelerinin renk ve algılanan boyutsallığının, hedonik ve pragmatik ürün kalitesinin 

algılanışı ve değerlendirilmesinde, beğenilme ve tercihlerde önemli etkileri olduğunu 

varsayıyoruz. Bu varsayım, kullanıcı ara yüzü tasarımındaki görsel öğelerin ve bunlara 

özgü iletişimsel becerinin temel rolü üzerine kurulmuştur. Ek olarak, renk ve algılanan 

boyutsallığın, kullanıcı deneyimi bileşenlerine, tercihlere ve beğenisine olan etkilerinin 

mobil uygulamanın türüne göre değiştiğini varsaymaktayız, zira görsel öğelerin estetik 

etkileri, göründükleri içeriğe bağlıdır

HİPOTEZ



Bu çalışmada, ardışık açıklayıcı tasarım yöntemleri izledi. Niceliksel ve niteliksel veriler, iki farklı 

mobil uygulama bağlamından, iki ayrı çevrimiçi anket kullanılarak, konular arası bir tasarım 

kullanılarak toplanmıştır. Görsel öğelerin kullanıcı tercihlerinin arkasındaki nedenleri anlamak için 

nitel içerik analizi (Krippendorff, 2004) gerçekleştirilmiştir. Kullanıcıların yazılı açıklamaları ilk 

olarak tematik olarak derecelendirmeye katılan katılımcı sayısıyla birlikte sayısal 

derecelendirmelerle bağlantılı olarak bölümlere ayrılmıştır. İkinci olarak, derecelendirme 

kategorileri analiz edildi ve tercihlerin tanımlamaları ile ilgili olarak tematik olarak kategorilere 

ayrıldı: UI sürümünü beğenmenin veya hoşlanmamanın arkasındaki nedenler nelerdi öğrenildi. 

Analiz yapılırken, verilerin tanımlanmasını, organize edilmesini ve kategorilere ayrılması, ardından 

data ile yorumlama ve sohbet etme süreçleri takip edildi.

METHOD



METHOD

• Katılımcılar, uygulamalarla etkileşim kurmadı; Yalnızca uygulamanın dört ekran görüntüsünü 
izlediler. 

• Her anket, spesifik uygulamaların dört versiyonunu sunmaktadır.

• Katılımcılardan, 4 farklı local transport application ekran görüntüsünden en iyi ve kötü UI 
versiyonlarının seçilmesi istendi. Aynı prosedür, eğlence uygulamasının değerlendirilmesi için 
de uygulanmıştır. Dört UI’yı tercihe göre sıralamaları ise istenmemiştir. 

• Algılanan boyut oluşturma: Algılanan nesnelerin 3 boyutlu hacmi oluşturulurken, interposition 
(Araya sokma), doku değişimi (texture gradient) ve 2 boyutlu elemanlara gölgelendirme 
eklenerek oluşturulmuştur



1. Uygulama: Transport application

Color: Renkli versiyon, en merkezi fonsiyonel öğelerde kırmızı ve mavi olmak üzere iki ana renkten veseconder renk 

olan yeşilin bir tonundan oluşuyordu. Veri toplama işlemi Alman katılımcılar arasında yapılmış olsa da, kullanıcı arayüzü 

ekranının Finlandiya'nın Helsinki kentinden yerel ulaşım bilgilerini görüntüler.



2. Uygulama: Entertainment application

Bu mobil uygulama, katılımcı tarafından seçilen hayvanın, katılımcının kaydedilen sesini komik bir sese dönüştürerek, 

bu sesi hayvanın yüz ifadesi ve vücut hareketi ile tekrarladığı bir ses kayıt uygulamasıdır. Eğlence amacıyla mobil 

uygulamanın renkli versiyonunda, sekonder renk olan turuncu ve tüm ana renklerin karışımı olan kahverengi dahil 

edilmiştir.



KATILIMCILAR

37 KİŞİ 25 KİŞİ

13 24 17 8

lisans % 37.8
yüksek lisans % 59.5

lisans % 88
yüksek lisans % 4
lise % 8

Tüm katılımcılar, uyarıcı mobil uygulama resimlerini görüntülemek ve anketi cevaplamak için kendi 
masaüstü bilgisayarlarını veya dizüstü bilgisayarlarını kullandı. 320 x 430 piksel boyutlarında  resimler 
gösterildi 
Almanca konuşuldu. Gönüllü olarak katıldılar ve ödül almadılar. 
LimeSurvey® ile çevrimiçi olarak yapıldı. Anket uygulaması, her uygulamanın resimlerini yaklaşık ve her bir uygulamanın 
dört versiyonu aynı anda gösterildi. 



ARAŞTIRMA PROSEDÜRÜ

• Her bir uygulama için hem çevrimiçi anketlerin prosedürleri eşdeğerdi. 

• Her bir ankette, her bir başvuru için üç bölüm vardı: 

• UI sürümlerinin sunum sırası dengelidir. Katılımcıların aynı anda tüm sürümleri görebilmeleri için her 
uygulamanın dört farklı UI sürümü birbirinin yanında görüntülendi.

AttrakDiff-Mini 
Bölümü

7 Puanlı Likert 
Tipi Ölçek 
Bölümü

Açık Uçlu Soru 
Bölümü



ARAŞTIRMA PROSEDÜRÜ

• Katılımcılar, Hassenzahl ve Monk (2010) tarafından geliştirilen AttrakDiff-mini anketinin bir sürümünü 
kullanarak uygulamanın dört UI sürümünü değerlendirdiler. çirkin (1) ila güzel (7) arasında değişen 
anlamsal bir diferansiyel kullanılarak yürütülmüştür. Değiştirilmiş AttrakDiff-mini anketini kullanarak 
katılımcılar, her UI'yi, pragmatik ürün nitelikleri, tanımlama, uyarım ve çekicilik gibi öğelere dayalı 
olarak değerlendirdi. AttrakDiff-mini anketinin bu dört alt ölçeğinden elde edilen ortalama değer 
«Overall UX» skoruyla sonuçlandı. 



ARAŞTIRMA PROSEDÜRÜ

Anketin AttrakDiff bölümünü tamamladıktan sonra, katılımcılar her UI sürümünü ne 
kadar beğendiklerini değerlendirdiler. Aşırılıkları belirleyen 7 noktalı Likert skalasını 
kullanarak "sevme" yi tek bir madde olarak ölçtük (bunu beğendim: 1 = hiç değil, 7 = 
tamamen). Ardından, katılımcılar, her uygulamanın dört sürümünden en iyi ve en kötü 
UI'yı seçtiler. Aşırılıkları belirleyen 7 noktalı Likert skalasını kullanarak "beğenme" yi tek 
bir madde olarak ölçtük (bunu beğendim: 1 = hiç beğendim, 7 = tamamen beğendim). 
Ardından, katılımcılar, her uygulamanın dört sürümünden en iyi ve en kötü UI'yı 
seçtiler. 



ARAŞTIRMA PROSEDÜRÜ

Son olarak, katılımcılar sekiz açık uçlu soruyu yanıtladı. Her uygulamanın her dört ekran görüntüsü sürümüyle 
ilgili olarak birbirini takip eden sorular soruldu. 

• Bu versiyon ile ilgili olarak neyi beğendiniz veya beğenmediniz? 

• 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu görsel tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz ve nedeni nedir? 

• Farklı sürümler için renk seçimi hakkında ne hissediyorsunuz ve nedeni nedir?  

• En çok hangi tasarımdan sevdiniz ve neden?

• En çok hangi tasarımdan sevmediniz ve neden?



SONUÇLAR

Kullanıcı Tercihleri –

Yerel Taşıma Uygulaması

EN İYİ UI

“clear, color contrasts are well designed, design is functional orientated and not unnecessarily confusing.” dedi. 
Kullanıcı arayüzünün genel izlenimi, renk kontrastlarıyla elde edilen net, okunaklı ve işlevsel olarak 
görülüyordu. Renkler, içeriğin organizatörleri olarak da görüldü. Gölge gibi gereksiz unsurlar veya efektler dahil 
edilmediği için bu kullanıcı arayüzü de değerli olarak görüldü. Renklerin ve 2B'nin bileşimi, basitlik olarak en iyi 
olarak derecelendirilmiştir. Renkler de canlı, güzel ve cazip göründü. Katılımcılardan bazıları "renkler ile 
uygulama daha taze ve daha canlı görünmektedir" ve "renkler güzeldir" yorumunda bulundu.

24 (%64.9) 7 (%18,9) 3 (%8,1) 3 (%8,1) 



SONUÇLAR

Kullanıcı Tercihleri –

Yerel Taşıma Uygulaması

EN KÖTÜ UI

Katılımcılar “dark, unclear and lacking of color contrast.”  olduklarını söyledi. Katılımcılar, örneğin, tercihlerini 
şöyle dile getirdiler: “content is barely distinguishable from the rest because of non-colored and even dark 
shadows.”

Algılanan 3 boyut hacmini yaratan gölgeler, gereksiz etkiler olarak görülüyordu. Bir katılımcı tarafından 
açıklandığı üzere, siyah-beyaz renk şeması “all shades of gray, looks dull and confusing.” denildi.

26 (%70.3) 6 (%16,2) 1 (%2,7) 4 (%10,8) 



SONUÇLAR

Kullanıcı Tercihleri –

Yerel Taşıma Uygulaması

ANALİZ

Tekrarlanan ölçümlerle a multiple analysis of variance (MANOVA) analizi kullanıldı 
Analizde "renk" ve "algılanan boyutluluk"u bağımsız değişken, kullanıcı deneyim bileşenleri 
(pragmatik ürün kalitesi, tanımlama, teşvik, çekicilik, genel kullanıcı deneyimi) ise bağımsız 
değişken kabul edilmiştir. Genel olarak, bu boyutlarla ilgili olarak, renkli versiyon siyah-
beyaz versiyondan daha iyi değerlendirildi (bkz. Şekil 6).  Aşağıdaki etkiler renklerin önemli 
bir etkisini ortaya çıkarmıştır:



SONUÇLAR

Kullanıcı Tercihleri –

Eğlence Amaçlı Uygulama

EN İYİ UI

“because colorful and clearly structured” and “colors are strongest, sketching seems relaxed and playful.”  
ifadesini kullanarak 2 boyutlu renkli UI sürümü için tercihlerini haklı gösterdiler. Bu 2 boyutlu sürüm en net, en 
komik ve en yaratıcı olarak görülüyordu. Figürlerdeki renk tasarımının stili önemli kabul edildi. Rakamlar çizgi 
karakter benzeri figürler olarak görüldü. En çok tercih edilen ikinci UI sürümü, 3 boyutlu renkli kullanıcı arayüzü 
sürümüdür. Bu sürümde renkler de vurgulanmış ancak renklerin 3D çizimlerde gösterilme şekli, 2 boyutlu 
sürümde olduğu kadar tercih edilmedi.

15 (%60) 10 (%40) 00



SONUÇLAR

Kullanıcı Tercihleri –

Eğlence Amaçlı Uygulama

EN KÖTÜ UI

3 Boyutlu siyah beyaz kullanıcı arayüzü, renk eksikliği nedeniyle çok karanlık, belirsiz ve "unsurları ayırt etmek 
zor" olarak görüldü. Buna ek olarak, renksiz üç boyutlu alışılmadık bir kombinasyon olarak görülüyordu.

16 (%64) 8 (%32) 01 (%4)



SONUÇLAR

Kullanıcı Tercihleri –

Eğlence Amaçlı Uygulama

ANALİZ

Tekrarlanan ölçümlerle a multiple analysis of variance (MANOVA) analizi kullanıldı 
Analizde "renk" ve "algılanan boyutluluk"u bağımsız değişken, kullanıcı deneyim bileşenleri 
(pragmatik ürün kalitesi, tanımlama, teşvik, çekicilik, genel kullanıcı deneyimi) ise bağımsız 
değişken kabul edilmiştir. Genel olarak, bu boyutlarla ilgili olarak, renkli versiyon siyah-
beyaz versiyondan daha iyi değerlendirildi (bkz. Şekil 6).  Aşağıdaki etkiler renklerin önemli 
bir etkisini ortaya çıkarmıştır:

Algılanan boyutluluk, bağımlı 
değişkeni üzerinde herhangi 
bir ana etkiye sahip değildir. 
Renk veya algılanan boyutluluk 
açısından herhangi bir bağımlı 
değişkende önemli bir 
etkileşim görülmedi.



1. Araştırma uygulamalar ile etkileşim halinde yapılsaydı 

veya farklı kullanım dönemleri için yapılsaydı (kullanım 

öncesi, kullanım sonrası, tekrar kullanımlı, tekrarlayan 

kullanım, geçmiş kullanım ve yeniden kullanma)  

sonuçları nasıl etkilerdi?

2. Bütüncül olmayan bu araştırmada yalnızca renk ve 

algılanan boyut UI elementleri değerlendirilmiştir, diğer 

UI elementleri ile beraber değerlendirilmeli midir, bu 

elementler neler olabilirdi, etkisini nasıl görüyorsunuz?

3. Renkler ve algılanan boyut için kültürel tasarım etkisi 

yüksektir. Farklı coğrafyalarda yapılan bu çalışma farklı 

sonuçlar nasıl olurdu?

ANAHTAR SORULAR


