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Türkiye Kullanıcı Deneyimi Raporu (Turkey User Experience Report) 
2017-18, Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik alanındaki 
mevcut durum, beklentiler ve eğilimler üzerine, bu alanda çalışmalar 
yapan profesyonellerin perspektifi ile yürütülmüş ilk kapsamlı 
araştırmanın üçüncü edisyonudur. Bu çalışmaya Bankacılık, Sigorta, 
E-Ticaret, Bilişim, Reklam ve Telekomünikasyon gibi pek çok farklı 
sektörden katılım olmuştur. Raporun kapsam çalışması ve analizi 
UXistanbul Konferansı Strateji Komitesi tarafından yapılmış olup, 
tasarım ve uygulaması ise UXservices tarafından gerçekleştirilmiştir.

Rapor, sürekli artan rekabet koşullarına uyum sağlanabilmesi için 
kaçınılmaz olan Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik yatırımlarının, 
ülkemizde ne şekilde ele alındığını, bu alanda kurumların karşılaştığı 
sorunların neler olduğunu, kariyer yollarını ve gelişime açık noktaları 
yansıtmaktadır. Bunun yanısıra raporda Türkiye’nin Kullanıcı Deneyimi 
Olgunluk Düzeyi, kurumların sıklıkla kullandığı teknik ve araçlar, UX 
yatırımlarının geri dönüşleri gibi konulara yer verilmiştir.

Her yıl tekrarlanacak bu araştırma ile Kullanıcı Deneyimi ve 
Kullanılabilirlik alanında yaşanacak değişimler, karşılaştırmalı 
şekilde analiz edilerek raporlanacaktır.

Saygılarımızla

TURKEY
USER EXPERIENCE
(UX) REPORT 2017/18



Türkiye’de, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, 
Danışmanlığı, Eğitimi ve Kullanılabilirlik Testi 
gibi hizmetlerde uzmanlaşmış ilk şirketiz. 
2005 yılından bugüne servislerimizle yerli-
yabancı müşterilerimize son kullanıcıları için 
daha iyi ürün ve servisler tasarlamalarında 
yardımcı oluyoruz.

Yıllardır, User Experience Professionals 
Association (UXPA) ve Information Architecture 
Institute (IAI) gibi uluslararası bağımsız 
platformlardaki aktif görevlerimiz sayesinde, 
global trendlere ilk elden ulaşarak Kullanıcı 
Deneyimi ve Kullanılabilirlik hakkındaki bilgi 
birikimimizi sektöre aktarıyoruz.

Merhaba! Biz, kullanıcı 
beklentileri ve iş 
hedeflerinin uyumunu 
sağlayan kullanıcı 
deneyimleri ve etkileşimler 
tasarlıyoruz.

Kullanılabilirlik
Testi

Arayüz
Tasarımı

Uzman
Görüşü

Servis
Tasarımı

Bilgi
Mimarisi

Müşteri
Yolculuğu
Haritası

Kullanıcı
Araştırması



IT/High Tech

Reklam - Tanıtım

Sigorta

Telekomünikasyon

Banka / Finans

E-Ticaret

Medya

Diğer

%50

%5

%2

%4

%14

%10

%4

%11
Kullanıcı Deneyimi kavramı ve 
kullanılabilirliğin önemi her geçen gün 
tüm sektörlere daha fazla yayılıyor. Bu 
sorunun sonuçları da farklı sektörlerden 
bir çok kişinin bu ankete katıldığını ve bu 
kavramların yaygınlaştığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl %24’le ilk sırada bulunan 
bilişim sektörünün bu seneki araştırmada 
da lider konumda bulunduğunu görüyoruz. 
Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik 
kavramlarının hayatımızın her noktasına 
temas eden kavramlar olduğunun, daha 
fazla sektör tarafından anlaşılmaya 
başlandığını gözlemliyoruz.

Hangi Sektörde
Çalışıyorsunuz?
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Geçtiğimiz yılın raporuna katılan en büyük grup 
olan Yöneticiler bu yıl da en geniş katılmın 
yaşandığı grup olurken, İş Analistlerinin de 
en çok katılım gösteren ikinci grup olma 
unvanını koruduğunu gözlemliyoruz. Bununla 
birlikte UX Tasarımcısı, Proje Yöneticisi, 
Arayüz Tasarımcısı ve Ürün Yöneticisi 
gibi unvanlardan araştırmaya katılanların 
sayısındaki artışın, farklı unvanlardaki 
çalışanların UX ile ilgisindeki artışın bir 
sonucu olduğunu söyleyebiliriz.

Çalıştığınız Şirketteki Unvanınız Nedir?

Yönetici

Proje Yöneticisi Yazılım Geliştirme Uzmanı

Web Tasarımcısı

İş Analisti

Diğer

Ürün Yöneticisi

UX Tasarımcısı, Uzmanı

Grafik / Arayüz 
Tasarımcısı

Test Uzmanı

%22

%9 %7

%2

%13

%8

%6

%15

%11

%7
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Çalıştığınız Kurumun Kullanıcı Deneyimi (UX) ile 
İlgisini En İyi Hangisi Tanımlar?
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Kullanıcı Deneyimi Olgunluk Düzeyi (UX 
Maturity Model) kurumlarda Kullanıcı 
Deneyimi’ne verilen önemi, bu alanda yapılan 
yatırımları, kurumlar bünyesindeki süreçleri ve 
kullanılan araçları baz alan, 6 farklı olgunluk 
seviyesinden oluşan bir sınıflandırma 
modelidir. 

Modeldeki ilk seviye 
olan Unrecognized 
(Tanınmıyor), kurumda 
Kullanıcı Deneyimi 
ve Kullanılabilirlik 
kavramlarının 
önemine dair herhangi 
bir farkındalığın 
bulunmadığı ve 
organizasyonda bu 
disiplinden kadroların 
yer almadığı anlamına 
gelmektedir. Anket 
katılımcılarının 
%9’u çalıştıkları 
kurumların bu 
olgunluk seviyesinde 
bulunduğunu 
belirtmektedir. 

Modeldeki 2. olgunluk 
seviyesi olan 
Interested (İlgili), 
yönetim ve ekiplerde 
UX farkındalığının 
oluştuğunu fakat bu 
alana yapılan kadro ve 
bütçe yatırımlarının, 
ihtiyacı karşılamak 
için yeterli olmadığını 
işaret eder. Anket 
sonuçlarına göre 
ülkemizde mevcut 
durumu en iyi 
tarifleyen olgunluk 
seviyesinin %28 oran 
ile Interested olduğunu 
söyleyebiliriz.

Modelin 3. olgunluk 
seviyesi olan Invested 
(Yatırım Yapılıyor), 
kurumda Kullanıcı 
Deneyimi süreçlerine 
önem verildiğini ve 
bu alana yatırım 
yapılmaya başlandığını 
ifade eder. 
Katılımcıların %21’i 
çalıştıkları kurumların 
bu seviyede olduklarını 
belirtmekteler.

%31
Invested
(Yatırım Yapılıyor)%23

Interested
(İlgili)%6

Unrecognized
(Tanınmıyor)
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Anket sonuçlarına göre Invested (Yatırım Yapılıyor) seviyesindeki şirketlerin oranında, 
önceki yıl ile kıyaslandığında çok belirgin bir artış görüyoruz. Yine önceki yılların verileri ile 
karşılaştırıldığında şirketlerin UX Endeksinde yukarı doğru önemli bir hareketlenme içinde 
olduğu gözlemlenmekte.  Verilere göre şirketler Unrecognized (Tanınmıyor)’dan, Interested 
(İlgili) ve hatta Committed (Sürekli) ve Embedded (Yerleşik) seviyelerine doğru ilerlemekteler.

Önümüzdeki dönemde Committed, Engaged ve Embedded düzeylerinde önemli artışlar 
olacağını öngörüyoruz.

Modeldeki 4. 
seviye olan 
Comitted (Sürekli), 
Kullanıcı Deneyimi 
farkındalığının 
kurumdaki yönetim 
kademesine kadar 
ulaştığını ve Kullanıcı 
Deneyimi alanına 
dışarıdan destek 
almayı kapsayacak 
şekilde yatırımın 
yapıldığını belirten 
düzeydir. Anket 
katılımcılarının %11’li 
kurumların bu olgunluk 
düzeyine ulaşmış 
olduklarını ifade 
etmektedir.

5. seviyede Engaged 
(Bağlı) yer alan alan 
kurumlarda, Kullanıcı 
Deneyimi aktivitelerine 
Pazarlama, Satış veya 
Finans gibi diğer kritik 
aktiviteler düzeyinde 
önem verilmektedir. 
Katılımcıların 
%16’lık bölümü, 
bağlı bulundukları 
kurumların bu 
seviyede olduklarını 
belirtmektedir.

Modelin 6. ve en üst 
seviyesi olan Embedded 
(Yerleşik), kurumun 
Kullanıcı Deneyimi 
ve Kullanılabilirlik 
konusundaki 
amaçlarına ulaşmak 
için şirket içinde özel 
kadroların bulunduğu 
ve bu kadroların 
dışarıdan alınan 
profesyonel hizmetlerle 
desteklendiğini 
göstermektedir. Anket 
verilene göre %15’lik 
oran, bu alanda 
gelişmiş ülkelerin 
gerisinde kaldığımızı 
gösteriyor olmasına 
rağmen, son yıllarda 
yatırımlardaki ciddi 
artışlar ve firmaların 
Kullanıcı Deneyimi’ni 
kurum kültürlerine 
adapte etme çalışmaları 
umut vericidir.

%16
Committed
(Sürekli)

%15
Engaged
(Bağlı)

%9
Embedded
(Yerleşik)



Çalıştığınız Şirketteki Kullanıcı Deneyimi (UX) 
Aktivitelerinde, Sizi En Fazla Etkileyen Sorun 
Hangisidir?
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Anket sonuçlarına göre Kullanıcı Deneyimi 
aktivitelerinde alan bilgisi, zaman, iş gücü 
ve bütçe yetersizliği önceki yıllarda da 
olduğu gibi en belirgin sorunlar olarak öne 
çıkmaktadır. Ancak oranlarında şirketlerin UX 
Olgunluk Düzeyi yükselişleri ile paralel bazı 
değişiklikler de gözlemlenmektedir. Örneğin, 
iş gücü yetersizliği önceki yıla kıyasla önemli 
bir artış katetmiş durumdadır. Önceki yıllarda 
da öngördüğümüz üzere UX aktivitelerine 
yapılan yatırımlardaki artışın, iş gücü ihtiyacını 
arttırdığı sonucu gözlemlenmektedir.

Şirketlerin UX Olgunluk Düzeylerindeki ve 
alana yapılan yatırımların paralel artışının 
bir sonucu olarak, çalışanlara sunulan 
imkanlarda da iyileşmelerin olacağı ve alan 
bilgisi yetersizliğinin önümüzdeki dönemde 
azalma eğilimine gireceğini öngörmekteyiz. 
Aynı zamanda bir diğer önemli sorun olan 
kültürel sınırlar, UX aktivitelerinin yerleşik 
bir hâl alması ile azalma trendine doğru 
ilerleyecektir.

Alan bilgisi yetersizliği Zaman yetersizliği

Hiçbiri

Diğer

İşgücü yetersizliği

Bütçe yetersizliği Teknoloji yetersizliği

%30 %20

%10

%2

%22

%12 %4
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Çalıştığınız Şirkette Kullanıcı Deneyimi (UX) Odaklı 
Çalışmaları Kim(ler) Gerçekleştirir?

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, disiplin 
özelinde derinlik gerektiren aktivitelerden 
oluşmaktadır. Geçtiğimiz yılların raporlarından 
da gözlemlediğimiz üzere, konu ile ilgili 
uzmanlar yetişerek UX aktivitelerinden 
sorumlu temel bireyler olarak şirketlerde/
projelerde görev almaya başlamaktadır. UX 
Olgunluk Düzeyinde görülen genel iyileşmenin 
bir sonucu olarak bu yıl da Kullanıcı Deneyimi 
Uzmanları, UX odaklı aktivitelerden sorumlu 
kişiler olarak araştırma sonuçlarında başı 
çekmektedir.

Şirketler gerek iç gerek dış eğitimlerle 
Kullanıcı Deneyimi Uzmanlarına daha çok 
yatırım yapmakta, departman kurulumları 
gerçekleştirmektedir. Bu nedenle önümüzdeki 
dönemde %42’lik Kullanıcı Deneyimi 
Uzmanları oranının fark edilir şekilde artış 
kaydedeceğini öngörmekteyiz.

Tasarım Uzmanları İş Analistleri

Hiç Kimse

Diğer

Kullanıcı Deneyimi Uzmanları

*Bu soruda birden fazla seçim yapılmıştır.

Yazılım Mühendisleri Test Uzmanları

%34 %30

%14

%10

%42

%17 %10



Sizce Kullanıcı Deneyimi (UX) Organizasyonu,
IT (ya da Ürün Geliştirme) Departmanının İçinde Mi, 
Yoksa Dışında Mı Konumlandırılmalıdır?

10

İçinde konumlanmalı Dışında konumlanmalı

%53 %47

Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik 
ekiplerinin organizasyondaki konumlarının 
IT içinde ya da IT dışında kurgulanması, 
şirketlerde tartışılagelen konulardandır.

Anket sonuçlarında katılımcılarının %53’ü 
UX ekiplerinin IT organizasyonu içinde 
konumlandırılmaları gerektiği yönünde 
görüş belirtirken, %47’sinin dışında 
konumlandırılması gerektiğini savundukları; 
önceki yılın sonuçları ile kıyaslandığında ise 
IT dışında konumlanma seçeeğinde bir artış 
olduğu gözlemlenmektedir.

UX Olgunluk Düzeylerindeki artışın bir diğer 
doğal sonucu olarak yorumlanabilecek 
bu gelişmeler ışığında, şirketlerin UX’i 
stratejik şekilde ele alarak daha bağımsız bir 
yapılanma istikametinde iç kaynak, dış kaynak 
ve servis kullanımlarında artış yaşanacağını 
öngörmekteyiz.



Çalıştığınız Şirketin 2017 Yılında Kullanıcı Deneyimi (UX) 
Aktiviteleri İçin Ayırdığı Bütçe Sizce Yeterli Miydi?

Hayır, yeterli değildi

Anket sonuçlarına göre %53 oranında bir 
katılımcı kitlesi, Kullanıcı Deneyimi aktiviteleri 
için şirketlerde yeterli bütçe ayrılmadığını 
ifade etmektedir.

Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik 
çalışmalarının son yıllarda öneminin giderek 
artmasıyla beraber, şirketler gittikçe daha 
fazla yatırım yapmaya başlamıştır -ki “Evet, 
yeterliydi” seçeneğinin önceki yıla göre 5 puan 
birden yükselmesi de bunun bir göstergesidir. 

Ancak, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü 
süreçlerindeki olgunluk düzeyinin yeterli 
olmaması sebebiyle, Kullanıcı Deneyimine 
verilen öncelikte bir artış olsa da yeterli 
yatırımlar hâlen yapılamamaktadır.

Sektörel deneyimimize göre kullanıcı 
odaklı çözümler geliştirme yöneliminde ve 
Kullanıcı Deneyimi ekiplerinin bulunduğu 
şirket sayısında artış devam etmektedir. 
Önümüzdeki dönemde Kullanıcı Deneyimi ve 
Kullanılabilirlik konusunun önem kazanmaya 
devam etmesi ile birlikte bu alana ayrılan 
bütçelerin daha da artacağını öngörüyoruz.

%53
Evet, yeterliydi

%22
Fikrim yok 

%25
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Yazılım geliştirme yaşam döngüsü 
/ ürün geliştirme sürecinin tüm 
fazlarında

Canlıya çıkmadan, yazılım yaşam 
döngüsü / ürün geliştirme sürecinin 
en sonunda

Ürün canlıya / piyasaya çıktıktan 
sonra, kullanıcıların yaşadığı kötü 
deneyimler sonrası

Çalıştığım kurumda UX yatırımı 
yapılmıyor

Çalıştığınız Şirket Kullanıcı Deneyimi (UX) Yatırımını 
Genellikle Ne Zaman Yapar?
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%21

%14%16

%50

Kullanıcı Deneyimi aktivitelerinin ürün, 
yazılım ya da hizmet geliştirme süreçlerinin 
tüm safhalarında gerçekleştirilmesi idealdir. 
Bu şekilde gerçekleştirilen projelerin yatırım 
dönüşüm (ROI) ve başarı oranları daha yüksek 
olacaktır.

Önceki yılın raporu ile kıyaslandığında “Yazılım 
geliştirme yaşam döngüsü / ürün geliştirme 
sürecinin tüm fazlarında” seçeneğindeki 
10 puanlık artış ile “Ürün canlıya / piyasaya 
çıktıktan sonra, kullanıcıların yaşadığı kötü 
deneyimler sonrası” ve “Canlıya çıkmadan, 
yazılım yaşam döngüsü / ürün geliştirme 
sürecinin en sonunda” seçeneklerindeki 
azalma oldukça pozitif birer gelişme 
niteliğindedir. Önümüzdeki dönemde hiç 
yatırım yapmayan şirket sayısında ise azalış 
olacağı öngörüsündeyiz.
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Çalıştığınız Şirketteki Kullanıcı Deneyimi (UX) 
Yatırımlarının Geri Dönüşleri (ROI) Hakkında Ne 
Düşünüyorsunuz?

Her ne kadar önceki yıla kıyasla %10 oranında 
gerileme kaydetmiş olsa da, katılımcılar 
genelinde %47’ye yakın bir oranla herhangi 
bir ölçüm yapılmadığının belirtilmesi ise 
önümüzdeki dönemde iyileştirilme yapılması 
gereken bir konu olarak göze çarpmaktadır.

Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik 
alanındaki yatırımlarda, şirketlerin hedeferinin 
(müşteri memnuniyeti, marka sadakati, vb.) 
ve bekledikleri faydaların (verimlilik artışı, 
düşük maliyetler, yüksek satış oranları, vb.) 
ölçümlenebilir bir biçimde tanımlaması 
gerekmektedir.

ROI (Return on Investment), yapılan yatırımların 
kazanımını ölçümleyebilmek amacı ile raporun 
önceki kısımlarında bahsedilen Kullanıcı 
Deneyimi Olgunluk Düzeyi Modelinde (UX 
Maturity Model) Invested ve üzeri olgunluk 
seviyelerinde bulunan şirketler için oldukça 
önem arz eden bir konudur.

Anket sonuçlarından katılımcıların %34’ünün 
şirketlerinde, ROI ölçümlemesinin yapıldığını 
belirttiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz yıllara 
oranla ölçümleme çalışmalarının artmasıyla 
beraber ROI ölçümlemesi yapanlar içerisinde 
ise %85 oranında şirketlerin sonuçlardan 
memnun olduğu izlenimini almaktayız.

ROI Ölçümlüyoruz, 
sonuçlardan memnun 
değiliz

%5

%47
ROI Ölçümlemiyoruz

Fikrim yok

%19

%29
ROI Ölçümlüyoruz, 
sonuçlardan çok 
memnunuz



Çalıştığınız Şirkete Kullanıcı Deneyimi (UX) 
Çalışmalarının Ne Kadarı Profesyonel Hizmet 
Sağlayıcıları Tarafından Tedarik Edilmektedir?

Şirketlerin bir kısmı Kullanıcı Deneyimi ve 
Kullanılabilirlik aktivitelerinin tamamını 
outsource ederek, bu aktiviteleri profesyonel 
hizmet sağlayıcıları üzerinden yürütmekte 
iken; diğer bir kısmı ise kendi ekiplerini 
kurarak bu aktiviteleri gerçekleştirmeyi tercih 
etmektedirler.

Sektörel tecrübemize dayanarak, bu alana 
yatırım yapan şirketlerin, zaman zaman 
yeterli sayıda ve deneyimde kaynak 
bulma sıkıntısı yaşamaları durumunda, iç 
kaynaklarını ve süreçlerini olgunlaştırmayı 
hedef hedeflediklerinde ve ürünlerini 
dışarıdan bağımsız bir gözle tasarlamak 
ve değerlendirmek amacı ile profesyonel 
hizmetlerden faydalandıklarını gözlemliyoruz.

Anket sonuçlarına göre Türkiye’deki şirketlerin 
yaklaşık %70’inin Kullanıcı Deneyimi ve 
Kullanılabilirlik aktivitelerini farklı oranlarda 
dış kaynaklar aracılığı ile gerçekleştirdiğini 
gözlemlemekteyiz. Bu oran geçtiğimiz yıllara 
göre yaklaşık %20’lik bir artış göstermekle 
beraber, aynı aktiviteleri iç kaynaklar ile yapma 
eğiliminde olan şirketlerin oranın azaldığını 
da göstermektedir. Bu azalma, şirketlerin bu 
aktiviteleri tamamen dış kaynaklar ile yapma 
eğiliminden ziyade bu alandaki yatırımlarının 
artmasına rağmen, kendi kaynaklarının yeterli 
olmamasından kaynaklanmakta olduğunu 
söyleyebiliriz.

Bir kısmı dışarıdan alınıyor Dışarıdan hiçbir hizmet alımı yok

%52 %29

Fikrim yok

%4
Tamamı dışarıdan alınıyor

%15

14



Çalıştığınız Şirkette Kullanıcı Deneyimi (UX) 
Çalışmaları Sonucunda Tasarımlara İlişkin Son Kararı 
Kim(ler) Verir?

15

Yönetim Kurulu / Genel 
Müdür / Üst Yönetim İş Birimleri

Proje Yöneticileri

Yazılım Geliştirme Ekipleri

UX Ekipleri

CIO / CTO / IT Direktörü Kullanıcılar

İş Analistleri Diğer

%44
%27

%23

%14

%28

%24 %17

%15 %2

Pek çok zaman bu çalışmaları uçtan uca yürüten 
departmanların değil,çalışmaya sadece son 
noktada dahil olmuş üst yöneticilerin bu 
kararları alabildiğini görüyoruz.

Geliştirilen tasarımlara ilişkin alınan kararların 
“Kullanıcılar” veya “UX Ekipleri” tarafından 
verilmesine ilişkin oranının geçtiğimiz yıllara 
göre ortalama %20’lik bir artış göstermesi 
hedeflenmesi, gereken doğrultuda olması 
açısından umut vericidir. Kullanıcı merkezli 
tasarım (User Centered Design) trendleri bu 
konudaki yaklaşımı net bir biçimde ifade 
etmektedir.

Anket sonuçlarına baktığımızda Üst Yönetimin 
tasarımlara ilişkin nihai kararı verme 
sürecinde oldukça aktif bir rol oynadığını 
görmekteyiz. Bu konuda Kullanıcı Deneyimi 
Ekiplerinin kullanıcıların ihtiyaçlarını analiz 
ederek tasarıma yansıtmaları sebebiyle ön 
planda olmaları doğru bir yaklaşım olacaktır.

Şirket dinamiklerine ve yapılanmasına 
göre tasarımsal kararların pek çok farklı 
kişi / departman tarafından verildiğini 
deneyimlemekteyiz.

*Bu soruda birden fazla seçim yapılmıştır.



Çalıştığınız Şirkette Kullanıcı Deneyimi (UX) 
Çalışmalarında Hedef Kullanıcılar Nasıl Belirleniyor?

Ürünlerimizi en çok 
kullanan/satın alan 
kullanıcı profillerini 
seçiyoruz

Pazarlama / Satış 
Departmanları ne derse 
onu yapıyoruz

Sosyal Medya’da en 
etkin, çevresi en geniş 
olan kullanıcı profillerini 
seçiyoruz

%40 %23

%2

%25

%10

Davranışsal Özelliklerine 
göre belirliyoruz

Sadece demografik 
özelliklerine göre 
belirliyoruz (Yaş, Gelir 
Seviyesi, Öğrenim 
Durumu, vb.)

Kullanıcı merkezli tasarım süreçlerinde hedef 
kullanıcıları belirlemek en kritik konulardan 
biridir. Kullanıcılar ne kadar doğru bir biçimde 
belirlenip tanımlanırsa, Kullanıcı Deneyimi 
çalışmalarının beklenen etkiyi yaratma 
ihtimali buna paralel olarak artacaktır.

Anket sonuçlarına göre “Ürünlerimizi en 
çok kullanan/satın alan kullanıcı profillerini 
seçiyoruz” seçeneğinde %20’lik ve oldukça 
pozitif bir artış gözlemlenmektedir. 
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Anket katılımcılarının önemli bir bölümü 
kullanıcı araştırmalarında herhangi bir 
teknik kullanmadıklarını belirtmiştir. UX 
araştırmalarında kullanılan tekniklerin 
bilinirliğinin artmış olmasına rağmen 
şirketler bünyesinde gerçekleştirilen kullanıcı 
araştırmalarının henüz yeterli olgunlukta 
olmadığını görmekteyiz.

Anket sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 
en çok tercih edilen kullanıcı araştırma 
yönteminin saha araştırmaları olduğunu 
görüyoruz. Sektörel tecrübemizden hareketle, 
kullanıcı gözleminin, sahaya çıkmanın veya 
kullanıcılarla direkt görüşmelerde bulunmanın 
iyi bir Kullanıcı Deneyimi tasarımı için kritik 
faydalar sağlayan yöntemler olduğunu 
söyleyebiliriz.

Kullanıcı odaklı ürünler geliştirebilmek için 
kullanıcıları iyi tanımak ve detaylı bir biçimde 
analiz etmek gerekmektedir. Kullanıcı 
Deneyimi ve Kullanılabilirlik alanında pek 
çok farklı yöntem ve metodoloji ile bu 
konular hakkında nitelikli bilgiler elde etmek 
mümkündür.

Çalıştığınız Şirkette Kullanıcı Deneyimi (UX) 
Araştırmalarında Uygulanan Teknikler Nelerdir?

Field/Saha 
Araştırmaları

SUMI, WAMMI, SUS, vb. 
Anketler

Herhangi bir teknik 
kullanmıyoruz

Etnografik Araştırmalar Diğer

Fikrim yok

%36

%18

%35

%10 %3

%24

*Bu soruda birden fazla seçim yapılmıştır.
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Çalıştığınız Şirkette Kullanılabilirlik Testlerinde 
Uygulanan Teknikler Nelerdir?

Kullanıcı Gözlemi Testi 
(User Observation)

Uzman Görüşü Testi 
(Heuristic Inspection)

Heatmap, Gazeplot, Eye 
Tracking, Mouse Tracking

Herhangi bir teknik 
kullanmıyoruz

Fikrim yok

A/B Testleri

Anketler
(Paper / Online Surveys)

%55

%30

%8

%32

%25

%38

%22

*Bu soruda birden fazla seçim yapılmıştır.

18

Şirketlerin kullanıcı odaklı ürün geliştirmeye 
daha fazla yatırım yapmaları ile hem bir ihtiyacı 
karşılayan hem de kullanıcının gerçek hayat 
problemini hızlı çözen ürünler, kendi değerlerini 
daha fazla ortaya koymaya başlamıştır.

Kullanılabilirlik testleri, ürün geliştirme 
sürecinin tüm fazlarında uygulanabilmektedir. 
Kullanılabilirlik test teknikleri ise geniş bir 
çeşitlilik göstermekte ve özellikle bilişim 
sektöründe sürekli yenilenmektedir.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yarıdan 
fazlasının önceki yılda olduğu gibi Kullanıcı 
Gözlemi yöntemini uyguladığı anlaşılmaktadır. 
Yeni yöntem ve tekniklerle uygulama alanı 
daralmakta olan Anketlerin oranında %15 civarı 
azalma yaşanırken, Uzman Görüşü testlerinin 2. 
sıradaki pozisyonunu koruduğu görülmektedir.

Sektörel tecrübemiz ışığında, kullanılabilirlik 
testlerinde uygulanan metodolojilerin 
şirketlerde veriye dayalı karar verme 
yaklaşımının yerleşmesine doğrudan yardımcı 
olduğunu söyleyebiliriz.



İyi Bir Kullanıcı Deneyimi (UX) Uzmanında Bulunması 
Gereken En Önemli Yetkinlik Sizce Hangisidir?

UX metodolojilerine ve 
tekniklerine hakim olmalı

Trendleri sürekli takip etmeli, 
yeniliklerden haberdar olmalı

Fikrim yok

%28 %10

%3

%48

%4

%2

%5

Çok yönlü olmalı (Görsel 
tasarım, Etkileşim 
tasarımı, Kullanılabilirlik 
Testleri, vb.)

Görsel tasarım konusunda 
yetkin olmalı

UX Tool’larını etkin bir 
biçimde kullanmalı

Teknoloji / Uygulama 
anlamındaki sınırları 
bilmeli, üretilemeyecek 
ürünleri tasarlamamalı

Anket katılımcılarının önemli bir bölümü, 
Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik 
alanındaki profesyonellerin bu alandaki 
Uluslararası metodoloji ve tekniklere hakim 
olmasını beklemektedir. Kullanıcı Deneyimi 
ve Kullanılabilirlik çalışmaları, birden fazla 
disiplini içinde barındıran bir yaklaşım ile 
ürünler ve kullanıcılar arasındaki etkileşimin 
kullanıcı odaklı şekilde tasarlanmasını amaçlar. 
Bu nedenle, bu alandaki profesyonellerin çok 
yönlü, araştırmacı ve gözlemci olması doğru 
hedefe yönelik bir beklentidir.

Sektörel tecrübemiz doğrultusunda iyi bir 
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı için uluslararası 
metodolojilerin ve tekniklerin kullanılmasının 
gerekli olduğunu gözlemlemekteyiz. Kullanıcı 
Deneyimi ve Kullanılabilirlik alanındaki 
yetkinliklerin geliştirilmesi için uygulamalı 
eğitimlerin alınması ve sektör genelinde 
kabul görmüş Kullanıcı Deneyimi kriterlerinin 
projelere adapte edilmesi gerekmektedir.
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Çalıştığınız Şirkette, Kullanıcı Deneyimi (UX) 
Uzmanlarının Gelişimi İçin Neler Sağlanmaktadır?

Konferans / Seminer

Uluslararası Eğitimler

Online Kaynaklar

İç Eğitimler

Herhangi bir yatırım 
yapılmıyor

Kitaplar

Diğer

%41

%27

%33

%19

%2

%34

%18

Şirketlerin, hızla gelişen bilişim dünyasına 
aynı hızda adapte olabilmeleri için kültürel 
değişim geçirmeleri kaçınılmazdır. Bu sebeple, 
insan kaynakları alanında son yıllarda Kullanıcı 
Deneyimi ve Kullanılabilirlilik uzmanları 
arayışının arttığını görmekteyiz. Şirketlerde 
çalışan kişilerin bilgilerinin güncel olması 
hem doğru üretime yol açacak, hem de işinin 
ehli olan ekipler ile kullanıcının problemini 
gerçek anlamda çözebilen ürünlerin üretimini 
sağlayacaktır.

Konferans ve seminerler gibi daha çok 
birebir etkileşimin ortaya konulduğu alanlara 
yönelinmiş olması, çalışan kişilerin bilincinin 
yükseldiği sonucunu doğuruyor. Online 
kaynakların ve kitapların yaygın kullanımı 
kişisel özveri ve ilgi sayesinde gerçekleşirken, 
uluslararası eğitim yatırımlarındaki 
gözlemlenen %50’lik artış şirketlerin 
çalışanları için yaptıkları yatırımlarda yaşanan 
artışın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

*Bu soruda birden fazla seçim yapılmıştır.
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Kullanıcı Deneyimi (UX) Alanında, Üniversiteleri 
(Lisans / Yüksek Lisans Programlarını) Yeterli 
Görüyor Musunuz?

Üniversitelerde, çoğunlukla bilişim ve 
tasarım alanlarında, kısmen de mühendislik 
programlarında UX derslerine rastlıyoruz. 
Ancak sadece UX’e yoğunlaşan kapsamlı bir 
programa ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bu tip 
bir programın devreye alınması nitelikli UX 
profesyoneli ihtiyacının karşılanmasına da 
hizmet edebilecek olmasının yanı sıra, UX 
araştırmalarına da ev sahipliği yapabilir. Aynı 
zamanda işletme ve yönetim programlarında 
“Yöneticiler için UX” seviyesinde eğitim 
/ derslere yer verilerek, genel UX bilgi 
birikiminin ve uygulamalarının artmasına 
katkı sağlayabilir.

Anket sonuçlarının üniversitelerde geliştirmeye 
çok açık, önemli bir noktayı yeniden işaret 
ettiğini söyleyebiliriz. Katılımcıların sadece 
%1’i UX konusunda üniversitelerin seviyesini 
çok iyi bulurken, UX alanında bir bölüm 
olduğunu düşünmeyen-duymayan, var olan 
bölümlerin ihtiyacı karşılamadığını, veya 
bölümlerin / programların yeterli sayıda 
olmadığını düşünenler katılımcılar tüm 
grubun %80’ini oluşturuyor.

Bu alanda bir bölüm olduğunu 
düşünmüyorum / duymadım

%38
Varolan bölümler ihtiyacı karşılayacak 
yetkinlikte değil

%21

Üniversiteler çok iyi bir seviyede

%1

Üniversiteler bünyesinde yeterli sayıda 
bölüm / program yok

%21
Fikrim Yok
%19
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Çalıştığınız Şirkette, Kullanıcı Deneyimi 
Çalışmalarından (Araştırma, Tasarım, Test) Elde 
Edilen Bulguların Ne Kadarı Uygulanabilmektedir?

22

%0-%10 %10-%25

%75-%90 %90’dan fazla

%25-%50

%50-%75

%20

%22

%28

%9

%16

%5



Anket sonuçları, Kullanıcı Deneyimi 
çalışmalarında elde edilen bulguların yaklaşık 
%50’sinin uygulamaya dönüştürülmediğini 
işaret etmektedir. Daha detaylı inceleyecek 
olursak, şirketlerin sadece %5’i bulguların 
tamamına yakınını uygulamaya dönüştürmeyi 
başarabilmekteyken, yaklaşık %60’ı en fazla 
yarısını uygulayabilmektedir.

Kaynakların verimli kullanılabilmesi ve 
Kullanıcı Deneyimi tasarımı süreçlerindeki 
Araştırma, Tasarım ve Test gibi aktivitelerin 
daha etkin şekilde kurgulanabilmesi 
için şirketlerin etkin / uygun analiz, 
önceliklendirme ve geliştirme metodolojileri 
benimsemeleri gerekmektedir. Bu durum 
ayrıca UX aktivitelerinin şirket kültürüne 
daha hızlı bir şekilde yerleşebilmesine olanak 
verecektir.

Şirketlerin Kullanıcı Deneyimi olgunluk 
düzeylerinde gözlemlenen artış ile birlikte 
uygulamaya dönüştürülebilen bulgu oranında 
da artışlar olacağını öngörmekteyiz.
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KATILIMCILAR
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Ahmet Edip Ülker

Alp Turgut

Arzu Atalay

Ayhan Döşlü

Aysun Polat Çelik

Batuhan Karasakal

Berkin İrengü

Betü Benli

Bora Gürçay

Burak Yücel

Büşra Atasever

Cihangir Devrim

Deniz Şerefoğlu

Doğuş Can Çiçek

Ekin Sakin

Eray Gürbaş

Evren Kayalı

Fatma Bayram

Gökhan Canpolat

Ahmet Özcan

Anıl Çelebi

Aslı Karabulut

Ayhan Duran

Ayşegül Gönülalan

Batukhan Taluy

Berna Doğan

Betül Uzun

Buket Keleşoğlu

Burcu Ayaz Başer

Can Özümüztoprak

Çağlar Şaşmaz

Dicle Kurtuluş

Duygu Albayrak

Elif Karaduman

Erdem Ülker

Ezgi Davulcu

Fırat Erdoğan

Gökhan Gökova

Ahmet Zahid Özcan

Arda Aksoy

Aslı Pakkan

Ayhan Gümüşalan

Bahadır Ersin

Begüm Akın

Berrak Çelik

Bige Çetinoğlu

Burak Arslan

Burcu Bağan

Cemre Atalay

Defne Dedekargınoğlu

Didem Üstünol

Eda Nazlı Gündüz

Emek Kılıç

Ertürk Kır

Ezgi Demirci

Furkan Sevgili

Gökhan Samuk

Ahsen Bulut

Arife Kurt Keçeci

Ayça Demirel

Ayse Ece Eyisoy

Bahadır Uysal

Berfin Arslan

Bertan Tekgül

Birgül Başarır Özel

Burak Cebel

Burcu Tayız

Cengiz Han Karaaslan

Deniz Hacısalihoğlu

Dilek Uçar

E.Çağlar Yediel

Emre Bingöl

Esma Kılıç

Ezgi Kırmızı

Gökalp Tüfekli

Gözde Ülgay

H.Efe Çağlar

Halil Nuroğlu

Hüseyin Sayın

Hakan Güvez

Halil Uzundal

Hüseyin Uztetik

Hakan Kasap

Hatice Seçim

İlhami Hatay

Hakan Onur

Hilmi Kanat

İmge Akbulut



İnci Polat

Kurtuluş Yıldız

Melike Ceren İnan

Mina Öztürk

Mustafa Oral

Nihan Sivri

Oğuzhan Uysal

Ozan K. Bayram

Ömer Mollamehmetoğlu

Özge Çakır

Öznur Avutman Gürcan

Selin Tuncay

Sevgi Koyuncu Tunç

Sinem Takmaz

Şeref Keser

Tugay Çetinkaya

Turgut Ermercimek

Uğur Gülbahar

Yaprak Aral

Yılmaz Sonışık

Züleyha Eroğlu

Kadir Yiğitözü

Mehmet Alper Şahin

Meltem İpek Umutlu

M.Safa Güner

Nadide Dilek

Nilay Ocak

Okan Köroğlu

Ozan Türk

Öykü Kayaalp

Özge Sözen

Refik Uğur Karakuş

Selma Vatansever

Seycan Tuner

Soner Burak Yılmaz

Şükran Kasap

Tuğçe Çıkmazkara

Tümay Karagözlü

Ümran Akbulut

Yasin Yüksel

Yunus Candan

Kamuran Akçay

M.Cemal Karayılan

Merve Yetim

Murathan Biliktü

Nejat Seçkin Oral

Nur Benli

Osman Taşçı

Ömer Demirsoy

Özge Alioğlu

Özge Ünlü

Sedat Düzgün

Semih Dinler

Seyfi Güloğlu

Süleyman Özdemir

Taner Güngör

Tuğçe Kabacaoğlu

Türker Ince

Yahya Ekinci

Yavuz Şahin

Zeynep Aygün

Koray Aki

Melih Özbekoğlu

Mesut Durukal

Mustafa Çamaltı

Neslihan Şimşek

Nurettin Akmızrak

Ozan Barış Erdönmez

Ömer Faruk Ayaz

Özge Atalay

Özlem Bolat

Selin Tarakcı

Sena Öz

Simge Acılıoğlu

Şenay Varnalı

Tolga Mırmırık

Turgay Baş

Türker Tunbiş

Yalın Yorulmaz

Yılmaz Karakaş

Zeynep Dursun

25

*İsmini vermek istemeyen katılımcılar hariç tutulmuştur.
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Turkey User Experience Report’un online versiyonuna yan sayfadaki
QR kodu taratarak ya da uxservices.com/yayinlar adresinden erişebilirsiniz.
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