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Öz: Amaç: Bu çalışmada kullanıcı deneyimindeki zamana bağlı 
değişimlerin ve nedenselliklerin hedonik ve pragmatik yaklaşım 
çerçevesinde araştırılması hedeflenmiştir. Yöntem: Kullanıcı 
deneyiminin zamansal değişimleri kahve ekipmanlarından V60 
ürünü üzerinden tespit edilmeye çalışılmıştır. İlk aşamada de-
rin bilgileri ve gözlemlenemeyen durumları tespit edebilmek 
amacıyla mülakat yöntemi, ikinci aşamada uzun vadeli deneyim 
araştırmalarında anlık verilerin toplanmasına yönelik kullanı-
lan design probe yöntemi uygulanmıştır. Bulgular: Kullanıcı 
deneyiminin zamansal değişimi 4 aşamada değerlendirilmiştir. 
Bunlar; deneyim öncesi dönem, keşif dönemi, aşinalık dönemi ve 
özümseme dönemi olarak belirlenmiştir. Hedonik ve pragmatik 
yaklaşımların zaman kapsamında değişimi incelendiğinde, prag-
matik sıfatların hedonik sıfatlara göre daha yüksek yoğunlukta 
oldukları ortaya çıkmıştır. Sonuç: Hedonik yaklaşımlarda pratik 
kullanım, hakimiyet ve ürün hissiyatı olumlu yönde; hizmet, 
güvenlik ve eylem süreciyle ilgili oluşan beklenti ve duygular ise 
olumsuz yönde gerçekleşen değişimlerin nedenlerini açıklayan alt 
faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Pragmatik yaklaşımlarda ise ürün 
kapasitesi, pratik kullanım ve hakimiyet faktörleri olumlu yönde; 
hizmet, ergonomi, eylem süreci ve hakimiyet ise olumsuz yönde 
gerçekleşen değişimlerin nedenlerini açıklayan alt faktörler olarak 
ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Tasarım, Kullanıcı Deneyimi, 
Kullanıcı Beklentileri

Abstract: Purpose: In this study, it is aimed to investigate time-
dependent changes and causality in user experience within the 
framework of hedonic and pragmatic approach. Method: The 
temporal changes of the user experience have been tried to be 
determined through the V60 product, which is one of the coffee 
equipments. In the first stage, the interview method was used to 
detect deep information and unobservable situations, and in the 
second stage, the design probe method which is used to collect 
instant data in long-term experience research, was used. Findings: 
The temporal variation of the user experience was evaluated in 4 
stages. These; pre-experience period, exploration period, familiar-
ity period and assimilation period. When the change of hedonic 
and pragmatic approaches over time is examined, pragmatic adjec-
tives were found to have higher density than hedonic adjectives. 
Conclusion: In hedonic approches; practical use, dominance and 
product feeling are positive, the expectations and feelings about 
the service, security and action process are negative sub-factors 
that explain the reasons for the changes. In pragmatic approaches; 
product capacity, practical use and dominance factors positively; 
service, ergonomics, action process and dominance emerged as 
sub-factors explaining the reasons for the negative changes.
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GİRİŞ

Günümüzdeki rekabet ortamı firmaları ve 
tasarımcıları ürünler hakkında kapsamlı 
değerlendirmeler yapmaya (Kaya ve Proto, 
2016: 197-210), her detaya ve bağlama odak-
lanmaya yönlendirmektedir (Mugge ve diğ., 
2008: 426). Bunun sebebi olarak kullanıcıla-
rın satın alma kararlarında çeşitli yönlendiril-
me ihtiyaçlarının olduğunu söylemek müm-
kündür (Desmet, 2003: 1). Kullanıcılar ürü-
nü satın aldıktan sonra zamanla beklentileri 
karşılanabilmekte ve ürünle olan etkileşimleri 
artarak daha fazla olumlu duygular hissedebil-
mekte veya hayal kırıklığına uğrayarak olum-
suz beklenti ve duygu içerisine girebilmek-
tedirler (Bhattacherjee ve Premkumar, 2004: 
231; Kujala ve diğ., 2019: 106; Michalco ve 
diğ., 2015: 3). Bu ifadelere göre kullanıcının 
ürün, hizmet veya sistemle ilişkisinde zaman-
la beklenti ve duygu değişimlerinin olabildiği 
çıkarımı yapılabilirken ürün kullanım sıklık-
ları ve gelecekteki ürün kullanım kararları da 
etkilenebilmektedir. Gerçekleşen değişikliği 
anlamanın; uzun vadeli kullanıcı deneyim-
lerinin olumlu yönde tasarlanmasına olanak 
tanıyabileceği, aynı zamanda kullanıcının 
ürüne ve firmaya olan sadakatine pozitif bir 
katkı sağlayacağı ifade edilmektedir (Kujala 
ve diğ., 2019: 106). Süreç boyunca değişen 
kullanıcı deneyimini araştırırken uzunlaması-
na bir zaman perspektifi belirlemek, deneyi-
min bütünselliğini ve değişim unsurlarını or-

taya koymak adına önemlilik arz etmektedir. 
Kullanıcı deneyiminin zamansal yönü önemli 
bir araştırma konusu olmakla birlikte uzunla-
masına yapılan çalışmalar maliyet ve zaman 
alıcı durumlardan dolayı nadir kullanılmak-
tadır (Kujala ve diğ., 2011a: 474). Kullanıcı 
deneyimini geniş zaman aralığında inceleyen 
ve gerçekleşen değişimi dinamik yapı olarak 
adlandıran araştırmacılar; kullanıcı deneyi-
minin süreç boyunca durağan ve statik bir 
yapıda olmadığını, insanların teknolojiyle 
olan etkileşimi, çevresel ve içsel durumları-
nın da etkisiyle hareketli, dinamik ve büyü-
me odaklı yapısını anlamanın gerekliliğini 
vurgulamışlardır (Hasan ve Gobe, 2013: 18; 
Harbick ve Hassenzahl, 2017: 15). 

Hedonik (hazcılık) ve pragmatik (faydacılık) 
yaklaşımlar, kullanıcı deneyiminin en eski 
kavramları arasında yer almaktadırlar (Has-
senzahl ve diğ., 2000: 201). Hedonik veya 
hedonizm kavramı, haz alma olarak adlan-
dırılmasıyla birlikte keyif ve zevk ilişkisini 
temsil etmektedir. Pragmatik veya pragma-
tizm kavramı ise fayda sağlayan, kullanı-
labilir ve işlevsel nitelikleri ele almaktadır 
(Hassenzahl ve diğ., 2003: 34; Marti ve Ia-
cono, 2017: 5). Araştırmacılar hedonik ve 
pragmatik niteliklerin kavramsal olarak bir-
birlerinden bağımsız olduğunu ancak birlikte 
ele alındığında çekicilik unsurunu tanımlayan 
bütünsel bir yapı oluşturduklarını savunmak-
tadırlar (Hassenzahl ve diğ., 2000: 206; 2003: 
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38; Marti ve Iacono, 2017: 5). Kullanıcı de-
neyimiyle ilgili yapılan çalışmalarda hedonik 
ve pragmatik niteliklerin değişimlerinin ince-
lenmesinin etkili bir perspektif alanı yarattığı 
ifade edilmektedir (Hassenzahl ve diğ., 2000: 
207). 

Günümüze kadar gerçekleşen kullanıcı de-
neyiminin zamansal boyutunu araştıran 
çalışmalarda çoğunlukla dijital içerikli ürün-
ler incelenmiş olup, fiziksel etkileşimi yoğun 
olan ürünlerle ilgili çalışmaların az olduğu 
ve aynı zamanda ilk kullanımdan sonra be-
lirli periyotlarda kullanıcı deneyimi ölçümle-
ri gerçekleştirilmişse de araştırmalarda anlık 
çalışmalara yer verilmediği belirlenmiştir 
(Hassenzahl 2001: 485; 2003: 31; Karapa-
nos, 2013: 59; Kim ve diğ., 2015: 660). Bu 
kapsamda fiziksel bir ürünle etkileşimde 
olan kullanıcının zamanla deneyimlerinde-
ki değişimleri ile anlık olarak etkileşimdeki 
duygu ve beklentilerinin saptanmasına yöne-
lik araştırma örneklerinin nadir olduğu görül-
mektedir.

AMAÇ ve KAPSAM

Bu çalışma, kullanıcı deneyimindeki zama-
na bağlı değişimlerin nedenselliklerini he-
donik ve pragmatik yaklaşım çerçevesinde 
araştırmayı hedeflemektedir. Araştırma ama-
cının oluşmasında deneyimin başlangıcıyla 
bitişinin aynı olmadığı görüşü esas alınmıştır. 
Bu düşüncede değişim olgusu literatürde-

ki diğer araştırmalarla birlikte netlik ka-
zanırken, değişime sebep olan faktörlerin 
belirsizliği çalışmanın motivasyon kaynağını 
oluşturmuştur. Aynı zamanda hızla değişen 
dünyada kullanıcıların ürünle olan etkileşim 
süreçlerindeki bileşenlerin incelenmesi kul-
lanıcıların daha iyi anlaşılmasına fayda 
sağlarken, deneyimlerin olumlu tasarlama-
sına da olanak sağlayacağı düşünülmekte-
dir. Bu bilgilere ulaşabilmek için hedonik 
ve pragmatik çerçevede kullanıcı deneyi-
minin zamansal dinamiklerinin incelenme-
si hedeflenmiştir. Hedefler doğrultusunda 
oluşturulan ve cevaplanması beklenen iki 
soru aşağıda yer almaktadır: 

•	 Kullanıcı deneyimi zamanla nasıl değişir?

•	 Kullanıcı deneyiminin değişmesine neden 
olan faktörler nelerdir ve bu faktörler he-
donik ve pragmatik yaklaşımları nasıl et-
kiler? 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Uzun vadeli kullanıcı deneyimi literatürde kü-
mülatif kullanıcı deneyimi (Roto ve diğ, 2011: 
8) ve makro perspektif (Wilamowitz-Moel-
lendorff ve diğ., 2006: 75) olarak adlandırıl-
maktadır. Uzunlamasına yapılan çalışmalar 
kullanıcıların bütüncül zamandaki duygula-
rı, davranışları ve beklentileri gibi konular 
hakkında detaylı bilgi edinilmesine olanak 
tanımaktadır (Shin ve Lee, 2017: 293). Marti 
ve Iacono’ya (2017: 8) göre uzun vadeli olan 
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kümülatif kullanıcı deneyiminin çeşitli anlık 
ve dönemsel zamanların birleşimiyle oluşan 
bütüncül yapı olduğu belirtilmektedir. Kulla-
nıcı deneyiminin erken öğrenme ve coşkulu 
duygularla başlayan, kullanımın günlük 
yaşamın bir parçası haline geldiği sürece ka-
dar olan bölümü incelemenin ilginç olduğunu 
savunan Kujala ve diğ. (2011a) anlık dene-
yimlerin bütünsel zamanı etkilediğini ve ba-
sit biçimde anlık deneyimlerin toplamı olarak 
algılanmaması gerektiğinden bahsetmiştir 
[Aktaran: Kujala ve diğ., 2011a: 474; (Forliz-
zi ve Battarbee, 2004; Hassenzahl ve Ullrich, 
2007)]. Kullanıcının ilk etkileşiminin ürü-
nün genel değerlendirmesinde oldukça etkili 
olduğunu savunan Kujala ve diğ. (2017: 25), 
ürünün zamanla kullanım miktarının artma-
sı ile deneyimin ve deneyimin ilişkili olduğu 
tüm faktörlerin değişime uğrayabileceğinden 
bahsetmektedir. Zamanla bazı kullanıcıların 
beklentileri karşılanırken bazılarının hayal 
kırıklığına uğrayabileceği veya ürünle olan 
etkileşimlerinin artarak daha fazla olum-
lu duygular hissedebileceği belirtilmektedir 
(Bhattacherjee ve Premkumar, 2004: 231; 
Kujala ve diğ., 2019: 106; Michalco ve diğ., 
2015: 3). 

Karapanos ve diğ. (2013: 57) deneyimin 
ilk zamanlarıyla uzun vadeli deneyimler 
arasındaki farklara odaklanan ve ürünle il-
gili genel memnuniyet değerlendirmesini 
yapmak amacıyla iki adet keşif çalışması 

gerçekleştirmiştir. Araştırmada 4 haftalık 
süre çerçevesinde, mobil cep telefonu olan 
“Iphone” ürünü üzerinden uzunlamasına bir 
çalışma yürütülmüştür. İlgili zaman modeli-
ne göre kullanıcı deneyiminin başlangıcı, ön 
beklenti veya ön sezi olarak ele alınmış ve 
elde edilen verilerin çalışmanın beklentileri-
ne katkı sağladığı savunulmuştur. Diğer bö-
lümler ise sırayla oryantasyon, içselleştirme 
ve kişiselleştirme aşamalarıdır. İlk etkileşim 
oryantasyon zamanı ile başlamış ve bu za-
man diliminde kullanıcıların yeni özellikler 
deneyimlediği ve öğrenilebilirlik kusurlarıy-
la karşı karşıya kaldığı, heyecan hissinin yanı 
sıra aynı zamanda hayal kırıklığına da yara-
tabilen anlık deneyimleri ifade ettiği bölüm 
olarak ele alınmıştır. Öğrenilebilirlik durum-
larıyla birlikte kullanıcının ürün, sistem veya 
hizmete olan aşinalık durumu da oryantasyon 
bölümünde ön plana çıkmaktadır (Karapa-
nos ve diğ., 2009: 733). Aşinalık bölümü, 
uzunlamasına yapılan kullanıcı deneyimi 
çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir terim 
haline gelmiştir. Kullanıcılar ürüne alışmaya 
başladıkça deneyim yapısının değiştiği ve ilk 
zamanda gerçekleşen durumlardan farklı et-
kilerin aktarıldığı alan olarak belirlenmiştir 
(Michalco ve diğ., 2015: 4-5). Benzer bir 
sonuca ulaşan Kujala ve diğ. 2011 yılın-
da 5 aylık uzun vadeli kullanıcı deneyimi 
araştırmasında, aşinalık düzeyinin kullanıcı 
deneyimini değiştirmesiyle ilgili destekler ni-
telikte veriler elde etmiştir. 
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Karapanos ve diğ.’nin (2009: 733) 
içselleştirme olarak adlandırılan ikincil za-
man diliminde, fonksiyonel bağımlılığa 
ve kullanımda gerçekleşen durumlara 
odaklanıldığı belirtilmektedir. Bu alanda 
uzun süreli kullanımın kullanıcının genel 
değerlendirmesinde oluşan yargılarını etkile-
mede ana faktör haline geldiği savunulmak-
tadır. Kullanılabilirliğin içselleştirme bölü-
münde daha aktif olduğunun savunulmasına 
karşı Chen ve diğ. 2016 yılında yapmış ol-
dukları araştırmada, oryantasyon bölümünde 
kullanılabilirliğin daha baskın olduğunu ve 
zaman ilerledikçe içselleştirme bölümün-
de ise kullanımı zevk ile ilişkilendirilerek 
ilerlediğini savunmuşlardır (355). Uzun va-
deli deneyimin son aşaması kişiselleştirme 
aşaması olarak belirlenmiştir (Karapanos 
ve diğ., 2009: 734). Kişiselleştirme ala-
nı, katılımcıların günlük rutinlerine ve 
etkileşimlerine giderek daha fazla dahil olma-
sını ve ürünle kişisel bir ilişki kurma yolları-
nı yansıttığı zaman dilimidir. Kullanıcıların 
uzun süre etkileşim içerisinde olduğu ürünle 
daha fazla kişisel ilişki içerisinde olmalarını 
istedikleri ve ürüne daha fazla duygusal bağ 
kurdukları ifade edilmektedir. Zamanın üç 
bölümde incelenmesine öncülük eden Kara-
panos ve diğ.’nin (2009) çalışmasından iti-
baren, diğer araştırmaların çoğu bu zaman 

aralıklarına referans vererek deneyim zaman-
larını sınıflandırmışlardır (Karapanos ve diğ., 
2009: 732; 2010: 330; Hasan ve Gobe, 2013: 
23; Chen ve diğ., 2016: 352). Sonuç olarak 
uzun vadeli kullanıcı deneyimi araştırmaları, 
ilk etkileşimle birlikte oluşan ve kullanıcı-
nın günlük hayatının parçası haline gelme-
sine kadar olan bölümleri incelemektedir. 
Karapanos’un yukarıdaki bahsedilen çalış-
maları ışığında kullanıcıların ürün deneyim-
lerinde beklenti düzeyinde bir başlangıcın söz 
konusu olduğu ortaya çıkmaktadır. Daha son-
ra keşife yönelik aşamalarının ardından aşi-
nalık sürecine girdikleri ve özümseme olarak 
adlandırılabilecek kişiselleştirme ile dene-
yimlerine devam ettikleri çıkarımı yapılabil-
mektedir. Bu çalışmanın uygulama kısmında 
da bu kronolojik zamanlar kullanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Hedonik ve pragmatik yaklaşımların daha 
hızlı ölçülmesini kolaylaştıran kahve hazır-
lamaya yönelik ürünler, sektörde güncel bir 
deneyim alanı yaratarak yeni ürün tasarımları 
oluşmasına öncülük etmektedirler. Bu kap-
samda inceleme örneği olarak filtre kahve 
demleme ürünü olan “V60” tercih edilmiştir 
(Resim 1). 
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Resim 1. Pour Over V60 Demleme Yöntemi

Kahve yapmayı ve içmeyi seven bireylerin 
artması, kahve yapımında kullanılan ürün-
lerin ve etkileşim değerlerinin paralel ola-
rak ilerlemesine olanak sağlamıştır. Öyle ki, 
Bhumiratana (2014: 2) kahveyi içmek ve 
yapmak olarak deneyimleri iki ayrı şekilde 
ele alındığını belirtmiştir. Bu bağlamda kah-
ve yapımının; haz değerleri yüksek ürün ta-
sarımlarını ortaya çıkarması ve bu tasarım-
ların günümüzde insanlar tarafından yoğun 
ilgi görmesi nedeniyle çalışma kapsamında 
hızlı veri toplanmasına yardımcı olabilece-
ği düşünülmektedir. Özellikle üçüncü dalga 
kahve akımında tüketimi artan filtre kahve 
ve akabinde gelen ürün tasarımlarının artışı, 
bu alandaki potansiyel durumları ortaya koy-
maktadır. 

Birinci Aşama: Deneyim Öncesi Mülakat

Mülakat (görüşme) çalışması, nitel 
araştırmalarda sıklıkla tercih edilen bir 
yöntemdir (Nunkoonsing, 2005: 698). 
Araştırmada derin bilgileri ve gözlemleneme-
yen durumları tespit etmek amacıyla katılım-
cıların bakış açılarını ölçmeye fırsat tanımak-
tadır (Bengtsson, 2016: 8; Seidman, 2006: 
9). Keşif odaklı yöntem olarak kabul edilen 
derinlemesine görüşmede, açık uçlu soruların 
katılımcının duyguları ve algıları gibi konu-
lar hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkmasına 
olanak tanıdığı ifade edilmektedir (Guion ve 
diğ., 2011: 1).  Veriler hem sözel hem de me-
tin şeklinde toplanmış ve çevrimiçi görüşme 
15 dakikalık süre kapsamında yapılmıştır. 
Çalışmada, duygu ve beklentilerle ilgili açık 
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uçlu, likert tipli ve dereceleme sorularına yer 
verilerek araştırma gerçekleştirilmiştir. Mü-
lakat çalışmasının kilit noktası, katılımcıların 
daha önce bu ürünü deneyimlememiş ancak 
kullanma potansiyeli olan bireyler olmasıdır. 

İkinci Aşama: Design Probe 

Design probe’un en önemli amacı, kullanı-
cıların ürünle veya sistemle olan deneyim-
leri hakkında derinlemesine bilgileri ortaya 
çıkarmaktır (Mattelmäki, 2006: 191). Ka-
tılımcılarla önceden hazırlanan araç setleri 
paylaşılır ve set içerisinde; açık uçlu soru-
lar, kartpostallar, günlük çalışmalar, harita-
lar, fotoğraf görevleri, boya kalemleri gibi 
araştırma amacında kurgulanan bölümler 
bulunmaktadır (Mattelmäki, 2006: 42; Jarke 
ve Maaß, 2018: 99). Her çalışmanın içeriğine 
göre değişen bu setlerde temel amaç, derin-
lemesine bilgiye ulaşmak, katılımcılar için 
çalışmayı ilgi çekici hale getirerek araştırmayı 
kolaylaştırmak, katılımcıların yaratıcılıkla-
rını arttırarak ön görülemeyen bilgilerine ve 
deneyimlerine ulaşmaya çalışmaktır (Gra-
ham ve diğ., 2007: 31). Probe yöntemi, var 
olan problemlere odaklanmanın yerine yeni 
durumları keşfetmeyi ve tasarımcıların farklı 
perspektiften bakmalarını sağlamayı hedefle-
mektedir. Diğer nitel araştırma yöntemlerin-
den farklılığı, gözlemci olarak katılımcının 
kendisinin olmasıdır. Bu durum katılımcıla-
rın zamanı kontrol etmekte özgür olmasına 
olanak tanıyarak, yaratıcı ve özgün bilgiler 

ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır (Bern-
haupt ve diğ., 2007: 608).  Design probe yön-
teminde oluşturulan materyallerin metinsel 
ifadelerinin yanında görsel durumların da 
kullanılması çalışmada oldukça önemli yere 
sahiptir. Katılımcıların düşüncelerini görsel 
olarak ifade etmesi, onların rahatlamasını 
sağlarken aynı zamanda yaratıcı ve üretken 
düşünceye teşvik etmektedir (Behbahani ve 
diğ., 2019: 462). Katılımcıların kahve demle-
mede kullandıkları V60 ürünü üzerinden, de-
neyime dair duygu ve beklentilerini derinle-
mesine araştırmak ve günlük olarak kullanıcı 
deneyiminin zamansal boyutundaki değişim 
potansiyellerini keşfetmek amaçlı design pro-
be çalışması tercih edilmiştir. Ayrıca pandemi 
sürecinin evlerde geçirilen zamanı arttırması 
ve buna bağlı mutfak gibi mekanların daha 
sık kullanım (Nalçakan ve diğ., 2021: 152) 
potansiyelini arttırması durumlarının çalışma 
açısından olumlu olabileceği düşünülmüştür.

Uygulama ve Prosedür

Yöntem üzerinden ele alınan çalışmalar 
incelendiğinde, beş gün ile bir hafta ara-
sı günlük çalışma yapılması önerilmektedir 
(DeLongis ve diğ., 1992: 83-109). Ancak 
araştırılan konu ölçeğinde uzunlamasına 
çalışma yapmak için belirlenen zaman aralığı 
30 gün olarak belirlenmiştir. Katılımcıla-
ra çalışma başlamadan önce içerisinde de-
sign probe kitapçığı, V60 ürünü, 5 adet filtre 
kâğıdı ve tek kullanımlık öğütülmüş kahve 
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olmak üzere bir arada yer alan set (kit) ve-
rilmiştir (Resim 2). Çalışma kapsamında ka-
tılımcılardan her gün en az bir kere verilen 
V60 ürününü kullanmaları şartıyla ilk beş 

gün zorunlu kullanım kısıtı belirlenmiştir. 
Ürün kullanımlarından sonra ilgili design 
probe kitapçığında belirtilen alanların doldu-
rulması istenmiştir (Resim 3).

Resim 2. Design Probe Çalışmasında Katılımcılara Verilen Set

Altıncı günden sonra kullanım kısıtlaması 
kaldırılmış ve ürünü kullanma durumu katı-
lımcıların kendi isteklerine bırakılmıştır. Ka-
tılımcılardan 30 gün boyunca her gün ürünü 
kullanmasalar bile, yine de kitapçıkta belir-
lenen alanları doldurmaları istenmiştir. Katı-
lımcıların ilk beş gün ürünlerin kullanımlarını 
değerlendirdikleri, ürüne ve oluşan deneyime 
karşı duygularını, beklentilerini doldurdukla-
rı alanlar bulunmaktadır. Katılımcıların veri-
len V60 ürününü ilk kez kullanmaları sebebi 
ile ilk günün değerlendirilmesinde deneyim, 
duygu ve beklentilerini ölçmeye bağlı sorula-
ra ağırlık verilmiştir. Beşinci günün sonunda 

gün içerisindeki ürün kullanımlarını ve aynı 
zamanda ilk beş günün değerlendirilmesi 
üzerine açık uçlu ve likert ölçekli sorular 
yöneltilmiştir. Bunlara ek olarak planlama 
bölümünde değinildiği gibi ilk günden otu-
zuncu güne kadar her gün duygu kelimeleri ve 
hedonik/pragmatik yaklaşımları için belirle-
nen sıfatlara yönelik derecelendirme soruları 
yöneltilmiştir.  İlk beş günün ardından altıncı 
gün ile otuzuncu gün arasındaki alanlar ikin-
ci format olarak belirlenmiştir. İki formata 
ayrılmasındaki en önemli etken, ürün kulla-
nım durumunun değişmesidir. İkinci formatta 
katılımcılardan her gün ürünü kullanmaları 
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beklenmemektedir. Ürün kullanım sıklıkları 
katılımcıya bırakılmış olup bu alanda özgür 
hissetmeleri istenmiştir. Çalışmada yaratılan 
özgür alan, katılımcıların hangi sıklıkta ürü-

nü tercih ettiklerini ve tercih etmediklerinde 
hangi ürünlere yöneldiklerini veya neden 
tercih etmediklerini belirlemek, çalışmanın 
diğer amaçlarından birisidir.

Resim 3. Katılımcılara Verilen Design Probe Kitapçığı İçerisindeki Doldurma Alanları

İlk bölümde, gün içerisinde kahve yapma-
ma (kullanmama) nedenlerinin sorgulandığı; 
ikinci bölümde, verilen ürün dışında başka 
bir ürün kullanma sebeplerinin sorgulandığı 
ve son bölümde ise verilen ürünün kullanımı 
sonucu deneyim, duygu, beklenti ve hedo-
nik & pragmatik yaklaşımların ölçülmesi-
ne ait soruların yer aldığı alanlar oluşturul-
muştur. Çalışmada soruların fazla olması 
karmaşıklığa ve katılımcıların sıkılmasına 

sebep olurken aynı zamanda açık uçlu soru-
larda katılımcının sorunun özünden kopup 
farklı amaçta yanıtlar verebilme durumuna 
yol açabilmektedir (DeLongis ve diğ., 1992: 
86). Bu bağlamda çalışmanın uzunluğundan 
dolayı hazırlanan sorular sınırlı sayıda belir-
lenmiştir. Katılımcılardan istenilen fotoğraf 
görevleri çalışmanın ilk ve son günlerinde 
yapılması planlanmıştır (Resim 4). 
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Resim 4. Design Probe Kitapçığında Bulunan Fotoğraf Görevleri

Katılımcılar

Katılımcı özelliklerini belirlemede amaç-
lı örneklem stratejisi kullanılmıştır. Seçi-
len katılımcıların daha önce V60 ürününü 
kullanmamış olmaları ön şart olarak kabul 
edilmiştir. Bu ön şart sağlandıktan sonra katı-
lımcıların filtre kahve içmeyi seven ve yapı-
mına ilgi duyan özelliklerinin olması beklen-
miştir. Katılımcı sayıları belirlenirken Jakob 
Nielsen’in kurucusu olduğu Nielsen Nor-

man Group şirketiyle 2012 yılında birlikte 
yaptıkları kullanılabilirlik araştırmalarından 
yararlanılmıştır. Nielsen’in kullanılabilir-
lik çalışmalarında durum veya problem 
tespitlerinin belirlenmesinde, kullanıcı sa-
yısının yaklaşık 10 kişi olması durumunda 
doygunluğa ulaşabildiğini belirtmiştir. Bu 
bağlamda çalışmanın katılımcı sayısı 10 kişi 
(8 kadın, 2 erkek) olarak belirlenmiştir. 
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Veri Analizi

Çalışmada toplanan verilerin birbiriyle 
ilişkisini tanımlamaya yarayan ve benzer 
çalışmalarda da sıklıkla kullanılan tematik 
kodlama yöntemi kullanılmıştır (Madden 

ve diğ, 2014: 31-45; Visser ve diğ., 2005: 
119-149). Tüm kodlar ve kategoriler önce-
den belirlenmiş temalar çerçevesinde analiz 
edilmiştir (Resim 5). 

Resim 5. Veri Analizinde Tematik Kodlama Haritası

Kodlama yöntemindeki temel amaç 
araştırmanın beklenmedik alanlarını 
keşfetmek ve bağlamları araştırmaktır (Mad-
den ve diğ, 2014:31-45). Miles ve diğ. (1994: 
56) yapmış oldukları çalışmada tematik 
kodlama ve analiz sürecinin; verilerin kod-
lanarak kategori veya alt kategorilere ayrıl-
ması, temalar çerçevesinde yorumlanarak 
görselleştirilmesi, sonuçların belirlenmesi 
ve teyit edilmesi olmak üzere üç bölümden 

oluştuğunu ifade etmişlerdir. Literatürde kul-
lanıcı deneyimini zamansal boyutta incele-
yen pek çok çalışma veri analizi sürecinde 
hedonik ve pragmatik çerçevede değişimi 
anlamaya çalışmıştır (Hassenzahl, 2003: 
41; Hasan ve Gobe, 2013: 23; Marti ve Ia-
cono, 2017: 5). Veri analizinde, hedonik ve 
pragmatik yaklaşımlar literatürde de yer al-
ması sebebiyle tema olarak kullanılmıştır. 
Çalışmada 5 olumlu ve 5 olumsuz duygu 
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kelimesi belirlenmiştir. Duygu kelimeleri be-
lirlenirken Desmet (1999: 69; 2008: 382) ve 
Jordan (1998: 65) çalışmaları yorumlanarak 
oluşturulmuştur. Kullanıcıların hedonik ve 
pragmatik yaklaşımlarından nicel veriler elde 
etmek için 12 adet sıfat grubu belirlenmiştir. 
Olumlu ve olumsuz sıfat gruplarının belir-
lenmesinde Hassenzahl ve diğ.. (2000: 204; 
2003: 33) çalışmaları referans alınmıştır. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Çalışmanın yöntem bölümünde belirtilen 
mülakat tekniğinin katılımcılarla yüz yüze 
gerçekleştirilmesi planlanırken, pandemi se-
bebiyle katılımcılar ile yapılan mülakatlar on-
line görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir. 
Diğer bir kısıtlama ise, incelenen ürünün 
mevsimsel faktörlere bağlı olarak (kışın daha 
fazla, yazın daha az sıcak içecek tüketilmesi 
gibi) kullanım sıklıklarının değişmesi olası-
lığıdır. Bu olasılık farklı mevsimsel zaman 
dilimlerinde yapılacak benzer çalışma bulgu-
larının karşılaştırılmasına yönelik bir moti-
vasyon sağlayabilmektedir.

BULGULAR

Çalışmanın bulguları deneyim öncesi, keşif, 
aşinalık ve özümseme olmak üzere dört bö-
lümde ele alınmıştır. Bu bölümler, kullanıcı 
deneyiminin toplam zamanını ifade ede-
cek biçimde oluşturulmuştur. Her bölümde 
içeriğe uygun bir biçimde tematik kodlama 
yapılmış ve kendi içlerinde beklenti ve duygu 

olarak ayrı alt bölümler halinde incelenmiştir. 
Çalışmanın sonunda tüm başlıklar toplam 
zaman bağlamında hedonik ve pragmatik 
yaklaşım olarak ele alınmış olup deneyim 
dinamiklerinin nedensellikleri tartışılmıştır. 
Deneyim öncesi beklenti ve duygular bölümü 
mülakat çalışmasının bulgularına, diğer kalan 
üç bölümde ise “design probe” çalışmasının 
bulgularına yer verilmiştir. Çalışmada duy-
gulara, beklentilere ve olumlu-olumsuz du-
rumlara yönelik hem açık uçlu sorular hem 
de likert ölçekli değerlendirme içeren soru-
lar bulunmaktadır. Her bölüm likert ölçekli 
değerlendirme ile başlayıp açık uçlu soruların 
yanıtları şeklinde devam ederek ilerlemek-
tedir. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar te-
matik kodlama yöntemi ile analiz edilmiştir. 
Katılımcıların açık uçlu sorulara verdikleri 
yanıtlar incelenmiş; soruyla ilişkisi olmayan 
yanıtlar içerikten çıkartılmış ve tekrar eden 
yanıtlar tek bir yanıt altında toplanmıştır. 
Çalışmada elde edilen veriler yoğun olduğu 
için tablolar sadece deneyim öncesi ve keşif 
dönemi beklenti ve duygu başlıkları altında 
verilmiştir. 

Deneyim Öncesi Beklenti ve Duygular

Beklenti ve duygular çalışmanın genel kate-
gorilerini oluştururken bölüm içerisinde ayrı 
alt başlıklar halinde incelenmiştir. Duygu-
lar olumlu ve olumsuz olmak üzere iki bö-
lüm olarak ayrılmış ve likert değerlendirme 
ölçümü yardımıyla tespit edilmiş; beklen-
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tiler ise kahvenin tadı, kahve yapımı, ürün 
kullanımı ve ürün anlamı şeklinde kodla-
narak incelenmiştir. Hedonik ve pragmatik 

yaklaşımlar olumlu ve olumsuz olmak üzere 
toplam 4 bölümden oluşmuştur. 

 

Resim 6. Deneyim Öncesi Beklentiler ile Olumlu ve Olumsuz Duygular

Deneyim öncesi bölümünde elde edilen bul-
gular incelendiğinde, deneyim öncesinde 
katılımcılarda ürünün olası kullanımıyla il-
gili beklentilerinin yüksek derecede olduğu 
(Resim 6), katılımcıların ürünle ilgili olumlu 
duygular içerisinde olmasının ürünü kullan-
ma istekleriyle doğru orantılı ilerlediği (Re-
sim 6), hedonik yaklaşımlarda olumlu hedo-
nik sıfatların olumsuz hedonik sıfatlara göre 
daha yüksek veriler içerdiği görülmüştür (Re-
sim 7).

İki katılımcının beklentilere yönelik soruya 
verdiği cevaplardan kesitler aşağıda belirtil-
miştir:

“Filtre kahve makinasından daha pratik 
olacağını düşünüyorum. Makinenin içerisi-
ne gerektiği kadar su doldur, kahveyi içtik-
ten sonra filtresini temizle, sürahisini temizle 
gibi ek işlemler olmayacağı için daha pra-
tik olmasını, süre olarak daha uzun sürede 
demleyeceğini düşünüyorum.” – K3 “French 
Press’e göre daha kısa süre bekleme vaat edi-
yor” – K4
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Resim 7. Deneyim Öncesi Hedonik ve Pragmatik Sıfatlar

Bu durumun katılımcıların ürüne karşı yük-
sek hedonik yaklaşıma sahip olduğunu 
gösterdiği, pragmatik yaklaşımlarda ise ben-
zer şekilde olumlu pragmatik sıfatların fazla 
olduğu ve katılımcıların ürüne karşı yüksek 
pragmatik yaklaşıma sahip olduğu, her iki 
yaklaşım birbiri içerisinde incelendiğinde 
katılımcıların pragmatik yaklaşımlarının he-
donik yaklaşımlarına göre daha çok yönelim-
lerinin olduğu (Resim 7) ve aynı zamanda 

çıkan bulgunun ürün kullanımındaki beklenti 
ve duyguların pragmatik yönelimi destekler 
nitelikte olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Keşif Döneminin Beklenti ve Duygu 
Bağlamında İncelenmesi 

Keşif döneminin her katılımcı için farklı za-
man aralıklarında yer aldığı ve bu kapsamda 
5. kullanımdan sonra katılımcı sayılarının 
değiştiği ortaya çıkmıştır. Açık uçlu sorulara 
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verilen cevaplar doğrultusunda keşif bölümü 
için son kullanım zamanının 10. kullanım 
olduğu ortaya çıkmıştır. Keşif bölümünde 
elde edilen bulgular incelendiğinde; hedonik 
yaklaşımlarda, olumlu sıfatların olumsuz sı-

fatlara göre daha fazla olduğu ve bu durum 
genel olarak katılımcıların ürüne karşı yük-
sek hedonik yaklaşıma sahip olduğu sonucu-
na ulaşılmıştır (Resim 8). 

Resim 8. Keşif Dönemi Hedonik Sıfatların Değişimi

Olumlu hedonik sıfatlar ilk kullanımlar-
da yüksek değerlere sahip iken zamanla bu 
değerler azalma eğilimi göstererek 1 sevi-

yelerinde kalmıştır. Bu durum dönemin ha-
reketli bir yapıda olduğunu göstermektedir. 
Pragmatik yaklaşımlarda ise benzer şekilde 
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olumlu sıfatların fazla olduğu ve genel ola-
rak katılımcıların ürüne karşı yüksek prag-
matik yaklaşıma sahip oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır (Resim 9). Olumlu pragmatik sı-
fatlar ilk kullanımlarda yüksek değerlere sa-
hip iken zamanla bu değerler azalma eğilimi 

göstererek 1 seviyelerinde kalmıştır. Olum-
suz hedonik ve pragmatik sıfatlarda ilk bir-
kaç kullanım dışında herhangi bir veri elde 
edilememiştir. Tüm alanlarda ilk kullanım 
zamanında daha yoğun veriler elde edilirken 
zamanla bu verilerin azaldığı söylenebilir. 

Resim 9. Keşif Dönemi Pragmatik Sıfatların Değişimi
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Resim 10. Keşif Dönemi Beklenti Düzeyleri

Beklenti bölümünde katılımcıların kahve-
nin tadı ve kahve yapımıyla ilgili durumlara 
daha çok odaklandıkları ve zamanla olumsuz 
beklentilerin hızla azaldığı tespit edilmiştir 
(Resim 10). İlk kullanımda ürün kullanımıyla 
ilgili beklentiler yüksek iken zamanla kahve-
nin tadı ve kahve yapımıyla ilgili beklentile-
rin daha yoğun olarak ilerlediği görülmüştür.

Katılımcı ifade örnekleri aşağıda belirtilmiş-
tir:

“İlk güne göre daha hızlı yapıyorum. Ama 
ürünün pratik olduğunu düşünmüyorum. An-
cak tadına alışmaya başladım. Güzel gelme-
ye başladı. Filtre kahveyi sevdiğim için kul-

lanmak isterim.” – K7 “Ürünün altına yine 
büyük bir bardak koydum. Yine döküldü ama 
sorun etmedim. Artık filtreyi ısıtmayı unutmu-
yorum. Başka bir cezveyle suyu koydum. Sü-
reç genel olarak rahattı. Ölçüler konusunda 
pratikleştim. Her şeyi daha çabuk hallettim.” 
– K5 “Kahvem biraz acıydı, ne kadar kahve 
koymam gerektiğini ayarlayamamışım. 1-2 
kullanım sonrasında sevdiğim tadı bulabili-
rim diye düşünüyorum.” – K10 “Demlemeye 
alıştığım için gün geçtikçe daha iyi tat elde 
ediyorum.” – K5 

Yukarıdaki ifadeler incelendiğinde kahve 
içme istediğinin kullanım ile ilgili problem-
lerin önüne geçebildiği görülebilmektedir. 
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Duygu bölümünde ürün kullanımıyla ilgili 
duyguların ilk kullanımda daha yüksek olduğu 
ancak zaman geçtikçe kahvenin tadı ile ilgili 
duyguların daha yoğun ilerlediği ortaya çık-
mıştır. Duygu kelimeleri incelendiğinde ilk 
zamanlarda heyecan duygusu daha fazla ve 
güven duygusu daha az iken zamanla güven 
artmış ancak heyecanın azaldığı görülmüştür 
(Resim 11). Açık uçlu sorularda da duygu ifa-

delerine aşağıdaki örnek ifadelerde görüldüğü 
üzere rastlanmıştır.

“Ölçü konusunda daha rahat hissettim. Et-
rafı daha az dağıttığım için mutluyum.” K6 
“Kahveyi yaptıktan sonra içmek ve kahvenin 
nasıl olduğunu anlamaya çalışmak bir gizem 
olduğu için yaptıktan sonra daha heyecanlan-
dım.” K5 

Resim 11. Keşif Dönemi Duygu İfadelerinin İncelenmesi



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2022 Sayı: 26 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2022 Number: 26 Spring Summer Term

ID:584 K:497
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

19

Diğer duygular süreçte yüksek verilerle 
ilerlemiştir. Olumsuz duygularda katılımcılar 
ilk zamanlarda özellikle gerginlik ve korku 
duygularını daha fazla hissederlerken zamanla 
bu duygular azalmıştır. Ürün değerlendirme 
tablosunda ise beklenti bölümünde ortaya 
çıkan bulguları destekler nitelikte bilgiler 
ortaya çıkmıştır. Çalışmada ilk 5 gün ürü-
nü kullanma zorunluluğu olduğu için 5. kul-
lanımda katılımcılar tüm açık uçlu sorulara 
diğer kullanımlara göre daha özenli ve dik-
katli yanıtlar vermişlerdir. Bu durum zaman 
bağlamında elde edilen verileri bütüncül ola-
rak etkilemiştir. Katılımcılar ürünü ve deneyi-
mi yeni öğrendikleri için ilk kullanım zaman-
larında daha çok olumlu ve olumsuz duygula-
ra ve beklentilere sahip olurken zamanla ürün 
kullanımına ve kahve yapımına hâkim olduk-
ça bu değerler azalmıştır. Bu durumu açıkla-
yan örnek ifadelerden biri aşağıdaki gibidir:

“Filtreye ne kadar kahve koyulacağı zamanla 
anlaşılıyor. Herkes deneyerek ağız tadına uy-
gun kahve yapabilir.” – K1

Bu ifadelerin aksi bir durum kahvenin tadı kod-
lamasında gerçekleşmiştir. İlk kullanımlarda 
yüksek değere sahip olan kod, zaman içerisin-
de duygu ve beklentilerde büyük bir değişim 
gerçekleştirmemiş ve her kullanımda olumlu 
ve olumsuz durumlar sergilemiştir. Ürünü kul-
lanma motivasyonu ilk başta kullanılabilirlik 
ve kahvenin tadıyken zamanla elde edilen 
kahvenin tadı, ürünü kullanma kararında daha 

baskın olmuştur. Tattaki değişimlerin katılım-
cıların duygularını, beklentilerini, hedonik ve 
pragmatik yaklaşımlarını da değiştirdiği orta-
ya çıkmıştır. Örnek katılımcı ifadeleri aşağıda 
verilmiştir:

“Ürünü sadece ev ortamında 
kullanılabileceğini düşünüyorum. Ofis orta-
mında makine yapımıyla devam edeceğine 
inanıyorum. V60’ın kullanımı rahat, izlenimi 
olumlu. Ancak tadı hafif ve ürün genel olarak 
demlenmeme hissi veriyor. Olumsuz olan du-
rum bu...” – K9 “Her gün farklı metot dene-
dim. 1 fincan için 2 kaşık kahve ve suyu birden 
dökünce hafif oldu. Ancak tatları her seferinde 
farklı olması beni olumsuz etkiledi. Standar-
dı tutturamadığım için pek beğenmedim.” – 
K2“Hızlı demleme=hafif kahve, olumsuz...” 
– K9 

Aşinalık Döneminin Beklenti ve Duygu 
Bağlamında İncelenmesi 

Aşinalık döneminde elde edilen bulgular 
incelendiğinde, olumlu hedonik sıfatlar süreç 
içerisinde 1 seviyesinde ilerleme kaydetmiştir. 
Sabit durum yapısında olan sıfatlar kararlı bir 
tutum sergileme eğilimi içerisinde olmuştur. 
Olumsuz hedonik sıfatlarda ise elde edilen 
veriler oldukça azdır. Olumlu pragmatik sı-
fatlar süreç içerisinde 2 seviyesinde ilerleme 
kaydetmiştir. Sabit durum yapısı hedonik sıfat-
larla benzer nitelikte olduğu ortaya çıkmıştır. 
Olumsuz pragmatik sıfatlarda ise elde edi-
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len veriler oldukça azdır. Olumsuz pragma-
tik yaklaşımda yoğun olarak değerlendirme 
yapılan “zor” sıfatında zamanla azalma 
gerçekleşmiştir. Beklenti bölümünün olumlu 
durumunda katılımcılar kahvenin tadı ve kah-
ve yapımıyla ilgili alanlara daha çok odakla-
nırken; olumsuz durumda kahvenin tadı ve 
ürün kullanımına daha çok odaklandıkları 
görülmüştür. Bu duruma örnek katılımcı ifa-
deleri aşağıda verilmiştir:

“İlk gün çok hızlı bir şekilde demledim fakat 
kullanmaya devam ettikçe hızı yavaşlattım ve 
daha güzel bir kahve yaptım.” –K8 “Olum-
suz olarak bana çok iyi demlenmiyor gibi 
bir his uyandırıyor ve pratik olmadığını 
düşünüyorum. French press kullanıyorum 
normalde. Onda içine sıcak su koyup bekleti-
yordum. Ne kadar çok beklerse o kadar acı bir 
kahve elde ediyordum. Ama bu üründe suyu 
döktüğümde saniyeler içerisinde bardağa 
akıyor ve yeteri kadar demlenmediği hissini 
uyandırıyor. Tadı güzel aslında ama olumsuz 
olarak böyle düşünmekteyim.” –K4 

Duygu bölümünde, süreç içerisinde katılım-
cıların kahvenin tadı ve ürün kullanımıyla il-
gili yönelimlerinin daha fazla olduğu ortaya 
çıkmıştır. Duygu kelimelerinde ise heyecan 
duygusunda azalma, güven duygusunda ise 
artış gerçekleşmiştir. Diğer duygular yük-
sek yoğunlukta ilerlemeye devam etmiştir. 
Olumsuz duygularda özellikle dönem içe-
risinde katılımcıların bezgin olma hissinin 

arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Katılımcıların 
ürüne alıştıkça eylemler ritmik hale gelmiş ve 
standartlaşmıştır. Bu durum beklenti ve duygu 
düzeylerinde farkındalığın azalmasına sebep 
olurken aynı zamanda bezgin olmak gibi yeni 
duyguların artmasına da olanak sağlamıştır. 
Aşinalık dönemi her katılımcı için farklı za-
manda gerçekleşmiştir. Ürün kullanım sıklığı 
ve ürün kullanım biçimi ürüne aşina olma 
zamanını etkilemiştir. Alışma eylemi belirle-
nen kodlar arasında da farklılık göstermiştir. 
Katılımcılar ürün kullanımına hızlıca adapte 
olurken kahvenin tadına ve kahve yapımına 
daha uzun sürede adapte olmuşlardır. Bu du-
rum beklentilerini ve kullanım sıklıklarını da 
etkilemiştir. Katılımcı ifadelerinden örnekler 
aşağıdaki gibidir:

“Daha iyiydi. Bir öncekinde kötü yaptığım 
için bunda biraz gerildim. Rahatsız his-
settim.” – K7“Hala kahve tadını tam 
tutturamamış olmak biraz rahatsız ediyor. Bu 
sefer çok iyi oldu ama umarım istikrarlı ola-
rak iyi yaparım.” –K2 

Özümseme Döneminin Beklenti ve Duygu 
Bağlamında İncelenmesi 

Özümseme dönemindeki olumlu hedonik 
ve pragmatik sıfatların bir önceki dönemde 
gerçekleşen eğilimi sürdürmeye yönelik tu-
tum sergilediği saptanmıştır. Diğer dönem-
lerde de olduğu gibi pragmatik yaklaşımın 
hedonik yaklaşıma göre daha baskın olma 
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durum devam etmiştir. Beklenti bölümünün 
olumlu durumunda katılımcılar kahvenin tadı 
ve ürün kullanımıyla ilgili alanlara daha çok 
odaklanırken; olumsuz durumda ise ürün kul-
lanımı ve kahve yapımına daha çok odaklan-
dıkları görülmüştür. Her iki duruma örnek ka-
tılımcı ifadeleri aşağıdaki gibidir:

“Her zamanki gibi iyi. Artık daha istikrar-
lı bir şekilde kahvenin tadını tutturduğumu 
düşünüyorum. Ürünle ilgili pek değişen bir 
şey yok.” – K7 “Kahvenin tadında değişen 
bir durum yok. Artık ürünü iyi kullandığımı 
düşünüyorum. Tadını devamlı eşit yapabiliyo-
rum.” – K6 “Yıkamak için çevresinden tutuyo-
rum bu yüzden beğenmedim. Etrafında tutmak 
için plastik bir tabaka olabilirdi. Diğer türlü 
ürün sıcak olduğu için elim yandı. Kulbu çok 
küçük ve gereksiz olduğu için oradan tutmak 
istemedim.” – K7  “...V60 ile her kahve içmek 
istediğimde tekrar tekrar demlemem gerekiyor. 
Bu da beni olumsuz etkiledi. Ürün bardağa 
demlendiği için beni hemen kahveyi tüketmem 
gerektiğine yönlendiriyor. Bu anlamda olum-
suz olduğunu düşünüyorum.” – K3 

Genel değerlendirmede ise beklentinin olumlu 
ve olumsuz durumlarında katılımcıların kah-
venin tadı ve ürün kullanımıyla ilgili alan-
lara daha çok odaklandıkları görülmüştür. 
Duygu bölümünde ve aynı zamanda genel 
değerlendirme bölümünde katılımcıların kahve 
yapımı ve ürün kullanımıyla ilgili duygularını 
daha çok ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Duy-

gu kelimeleri incelendiğinde heyecan duygu-
su haricindeki duygular yüksek seviyede iler-
lerken heyecan duygusunun zamanla azaldığı 
görülmüştür. Olumsuz duygularda bezgin 
hissetme duygusunda artış olmasına rağmen 
katılımcılardan yüksek bir yoğunluklu veriler 
elde edilmemiştir. Katılımcılar, olumsuz duy-
gu ve beklenti içerisinde olmalarına rağmen 
ürünü kullanmaya devam etmek istediklerini 
belirtmişlerdir. Süreç içerisinde kahvenin tadı 
beklentiler arasında daha fazla olurken genel 
değerlendirmede katılımcılar kahvenin tadıyla 
ilgili daha az geri bildirimde bulunmuşlardır. 
Aşinalık döneminde gerçekleşen alışma süre-
cinin veri aktarma bölümüne yansıyan sonuç-
ları benzer şekilde özümseme döneminde de 
gerçekleşmiştir. 

TARTIŞMA

Elde edilen bulgular sonucunda oluşan 
kullanıcı deneyiminin zamansal gelişimi 
incelendiğinde; ilk kullanımla beraber keşif 
dönemine giren katılımcıların deneyim ön-
cesindeki beklenti ve duyguları değişmeye 
başlamıştır. Keşif dönemi her katılımcı 
için farklı süreçte ilerlerken, toplam zaman 
incelendiğinde ilk kullanımlarda daha yoğun 
olarak elde edilen verilerin zamanla azaldığı 
görülmüştür (Resim 12). Bu azalma aşinalık 
dönemine zemin hazırlamıştır. Karapanos 
ve diğ.’nin (2009: 733) oluşturduğu zaman 
diyagramına göre aşinalık döneminin ürün-
le etkileşime girildiği ilk aşamadan itibaren 
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oryantasyon olarak adlandırılan bölümde 
gerçekleştiği belirtilmiştir. Araştırmanın 
bulgularına göre ise kullanıcılar ürüne aşina 
olmadan önce onu keşfetmek istedikle-
ri ve keşiflerin bir rutin eyleme girmeye 
başlamasıyla aşinalığın oluşabileceği so-
nucuna varılmıştır. Kullanım miktarları ve 
düzeyleri arttıkça aşinalık dönemine geçiş 
gerçekleşmiş ve bu dönemde gerçekleşen du-

rumların hızlı ilerlemesi de özümsemeye etki 
etmiştir. Dönemler kendi içlerinde bütüncül 
bir yapı sergilemesine rağmen her dönemin 
farklı zaman yönünün olduğu ve birbirleri-
ni etkileyerek başlangıçta oluşan deneyimi 
değiştirebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu-
nunla birlikte her kullanıcının zaman diyag-
ramı farklı sürelerde olmasına rağmen aynı 
düzende ilerleyebildiği ortaya çıkmıştır.

Resim 12. Kullanıcı Deneyiminin Zamansal Değimi

Kullanım sıklığı ve dönem geçişlerindeki 
değişkenliklerin katılımcılarda gerçekleşen 
beklenti, duygu ve alt bileşenlerinin farklı-
lıklarından kaynaklandığı söylenebilir (Bi-
duski ve diğ., 2019: 31; Karapanos ve diğ., 
2009: 737). Eser ve Altıparmakoğulları’nın 
2020 yılında yayınlanan bildirisinde, benzer 
araştırma ve uygulama alanının retrospektif 
yöntemle incelenmesi ile pragmatik ve hedo-
nik yaklaşımların birbiri içerisinde dönüşüm 
sergilediği sonuçlarına ulaşılmıştır (147). Bu 

çalışmada ise benzer dönüşüm bulgularına 
rastlanmamıştır. Elde edilen farklı sonuçla-
rın temelinde kullanılan yöntem ve incelenen 
zaman aralığındaki farklılığın olduğu düşü-
nülmektedir. Retrospektif yöntem daha geniş 
zaman aralığı çerçevesinde toplam deneyim 
yapısını görmeye olanak tanırken; günlük 
metot çalışması olan design probe’un ise de-
ğişim yapılarının ortaya çıkarılmasına olanak 
sağladığı söylenebilmektedir. 
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Keşif Dönemi

Keşif dönemiyle birlikte katılımcıların de-
neyim öncesindeki beklentilerinin olumsuz 
yönde değiştiği ortaya çıkmıştır. Ürünün ilk 
kez kullanılması, kullanıcılarda kullanım 
problemleri yaratmış ve pek çok belirsiz 
sorunu beraberinde getirmiştir. Bu durum 
diğer kullanımlara da yansımış ve deneyim 
öncesinde gerçekleşen olumlu beklentileri 
değiştirmiştir. Kullanım miktarlarının artma-
ya başlaması belirsiz durumların netleşmesine 
ve kullanımda gerçekleşen problemlerin 
çözülmesine olanak tanımıştır. Duygu bul-
gularında ise; beklentilerin aksine deneyim 
öncesinde katılımcıların ürünle ilgili duygu 
oluşturacak etkileşimleri olmadığı için duy-
gularını gösterecek ifadelerin de bulunmadığı 
ortaya çıkmıştır. Kullanıcının keşif dönemin-
de oluşturduğu belirsiz durumlar beklenti bö-
lümünde de olduğu gibi duygular bölümünde 
de benzer ilişki içerisinde ilerlemiştir. 

Aşina Dönemi

Kullanıcının ürüne aşina olma durumu 
ilk kullanım zamanlarındaki deneyimin 
değişmesine sebep olmuştur. Michalco vd. 
(2015: 17-19) ve Kujala ve diğ., (2011b: 
143) çalışmalarından elde edilen bulguları 
destekleyen veriler ortaya çıkmıştır. Diğer 
çalışmalardan farklı olarak aşinalık zamanın-
da beklentilerle ilgili bulguların değişmediği 
ancak duyguların bu dönemde hızlı bir 

değişim içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. 
Aşinalık döneminde elde edilen duygu ifa-
delerinde hem olumlu hem de olumsuz duy-
guların arttığı ortaya çıkmıştır. Kullanım 
miktarlarının artması ürüne olan hakimiyeti 
arttırmıştır. 

Özümseme Dönemi

Özümseme dönemiyle birlikte olumlu bek-
lentiler artarken olumsuz beklentilerin 
azaldığı belirlenmiştir. Beklentilerin olumlu 
yönde değişimi ürüne olan hakimiyetin art-
masıyla ve geçmiş kullanımlarda gerçekleşen 
problemlerin çözülmesiyle ilişkilendirilebilir. 
Artışın nedenini kullanıcılardaki farkındalık 
düzeyleriyle ilişkilendiren Kujala ve Shatz 
(2015: 168)’a göre kullanım düzeyleri arttık-
ça ürüne olan farkındalığın arttığını ve kul-
lanıcıların beklenti teyidini daha somut bir 
şekilde yapabildiğini ifade etmiştir. Düşük 
beklentiye sahip kullanıcıların zamanla keyif 
düzeylerinin daha arttığı, yüksek beklentiye 
sahip kullanıcıların ise keyif düzeyinin sa-
bit veya azalma eğilimde olduğu sonucunu 
destekler nitelikte araştırma bulguları elde 
edilmiştir. Diğer bir araştırmaya göre ise yük-
sek beklentiler içerisinde olan kullanıcıların 
zamanla keyif düzeyinin daha da artmasına 
ait bulgular yer almaktadır (Alba ve Williams, 
2013: 8). Deneyimde duyguların beklentilere 
göre daha düzensiz yapıda değişim göster-
dikleri tespit edilmiş olup, olumlu ve olum-
suz duyguların azalma eğiliminde olduğu 
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sonucuna ulaşılmıştır. Kujala ve Shatz (2013: 
1061) duyguların; gün, saat ve dakikalara 
bağlı olmaksızın her zaman değişebildiğini 
ifade etmişlerdir. Araştırmada elde edilen 
bulguların aksine duyguların değişim içeri-
sinde olmadığını savunan Wan Nooraishya 
ve Nazlan (2018: 624) ve Minge’nin (2008: 
343), elde ettikleri verilere göre kullanıcıların 
süreç boyunca algılarının ve deneyimlerinin 
değiştiğini ancak duyguların değişmediğini 
belirtmişlerdir. 

Hedonik ve Pragmatik Yaklaşımlar

Hedonik ve pragmatik yaklaşımların za-
man kapsamında değişimi incelendiğinde 
pragmatik sıfatların hedonik sıfatlara göre 
daha yüksek yoğunlukta olduğu ortaya 
çıkmıştır. Her iki yaklaşımda deneyim ön-
cesinden keşif dönemine geçerken azalma 
eğilimi gerçekleşmiştir. Keşif döneminden 
sonra özümseme dönemine kadar hedonik 
yaklaşımlarda sabit artış gerçekleştiği sonu-
cuna ulaşılırken, pragmatik yaklaşımlarda 
aşinalık döneminde daha yüksek bir artış 
gerçekleşip özümseme döneminde ise tekrar 
azalma olduğu belirlenmiştir. Genel durum-
da deneyim öncesi ve özümseme döneminin 
bitimindeki veriler incelendiğinde değişimin 
boyutunun az olduğu ve hafif bir azalma 
gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Literatürdeki 
araştırmalar ilk kullanım zamanlarında prag-
matik etkilerin yüksek, hedonik etkilerin ise 
düşük olması ve zamanla pragmatik etkile-

rin azalıp hedonik etkilerin artması gerektiği 
görüşü yer almaktadır (Hassenzahl ve diğ., 
2000: 206; Karapanos ve diğ., 2008: 3565; 
Biduski ve diğ., 2019: 8). Çalışmalarda bekle-
nen sonuçlara yönelik aşinalık arttıkça prag-
matik etkilerin artacağı ve hedonik etkilerin 
ve buna bağlı olan duyguların da azalmaya 
neden olabileceği görüşleri mevcut olması-
na rağmen beklenen etkiler çalışmalarda ters 
biçimde oluşmuştur. Beklenen düşünceye ait 
bulgu elde eden araştırmacı olmasına rağmen 
(Wilamowitz- Moellendorff vd., 2006: 78) 
bu görüşü destekleyen çok fazla çalışma 
elde edilememiştir. Çalışma kapsamında 
elde edilen bulgular literatürde yer alan diğer 
çalışmalara göre incelendiğinde farklı pers-
pektifte değerler sergileyen sonuçlar elde 
edilmiştir. Araştırma bulgularındaki farklılık-
lar, deneyim değişkenliğiyle ilgili araştırma 
alanlarını zenginleştirme eğiliminde bulunur-
ken, aynı zamanda uzun süreli kullanıcı dene-
yiminde olan dinamik yapının hala bir keşif 
alanı olduğunu göstermektedir. 

Deneyim Aşamalarındaki Duygu Değişimleri

Duygu bulguları kapsamında keşif dönemin-
de pratik kullanım ve ürüne olan hakimiyet 
faktörü beklentilerle aynı etkiyi göstermiş 
ve beklentilerden farklı olarak eylem süre-
cinin negatif duygulara sebep olduğu so-
nucuna ulaşılmıştır. Ürünle gerçekleşen ilk 
etkileşimdeki öğrenilebilirlik faktörü olum-
suz duyguları açığa çıkarmıştır. Keşif döne-
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minde kullanıcılar elde edilen hizmetten daha 
çok hizmete ulaşmaya yönelik eylemlere 
odaklanmışlardır. Bu kapsamda duygular net 
biçimde şekillenmemiştir. İlerleyen dönem-
lerde kullanıcıların ürüne olan hakimiyetle-
rinin beklentilerde elde edilen sonuçlarla eş 
değerde olduğu ortaya çıkmıştır. Keşif döne-
minde ürün hissiyatıyla ilgili pozitif etkiler 
elde edilmiş ancak bu etkiler süreç içerisinde 
devamlılığını koruyamamıştır. Benzer şekilde 
güvenlik durumlarıyla ilgili negatif duygular 
açığa çıkarken, ürüne olan hakimiyetin art-
masıyla bu faktörler etkisini yitirmiştir. Kul-
lanıcılar ürüne alışmaya başladıkça beklenti 
etkileri değişmiş ancak duygulara bu etkiler 
yansımamıştır. Aşinalık döneminde oluşan 
olumsuz duygular ve olumlu beklentilerin, 
kullanıcılar tarafından da bu dönemin geçi-
ci dönem olarak algılandığını göstermekte-
dir. Özümseme dönemiyle birlikte negatif 
duyguların azaldığı ortaya çıkmıştır. Katı-
lımcılar çalışma sonunda ürünü genel olarak 
değerlendirdiğinde, hizmetle ilgili daha fazla 
olumsuz duygulara yer verildiği, bu durumun 
sebebi eylem süreciyle ilişkilendirildiği orta-
ya çıkmıştır. Süreç boyunca kullanılabilirlik 
ve alt bileşenlerin sürekli artış gerçekleştirdiği 
ve genel değerlendirmede de bu yapının 
korunduğu saptanmıştır. Ürün hissiyatının 
ise, beklentilerde olduğu gibi duygularda da 
aktif bir yapı sergilemediği ortaya çıkmıştır. 

Duygu kelimeleri zaman kapsamında 
incelendiğinde, özellikle heyecan duygu-

sunun keşif dönemi ve öncesinde yüksek 
olduğu ortaya çıkarken zamanla bu duygu-
nun hızla azaldığı saptanmıştır. Katılımcılar 
ürünü kullanmaya alıştıkça Wan Nooraishya 
ve Nazlan (2018: 624) çalışmasında olduğu 
gibi heyecan duygusu azalmış ve yerini sa-
kin, mutlu ve güven duyguları almıştır. 
Duyguların en yoğun gerçekleştiği döne-
min ilk haftalar olduğunu belirten Biduski 
ve diğ. (2019: 35)’nin çalışmasını destekle-
yen sonuçlar elde edilmiştir. Katılımcıların 
olumlu duyguları değerlendirirken abart-
ma eyleminde olduğunu belirten Kujala ve 
Shatz (2013: 1067) deneyimin ilk zamanla-
rında olumlu duyguların daha fazla çıkma-
sının asıl sebebinin abartı kavramı olduğu 
görüşündedir. Gerçekleştirilen çalışmada 
Kujala ve Shatz’ın (2013) belirttiği ifadele-
re yönelik bulgulara rastlanılmadığı ve aksini 
yansıtacak değerler elde edildiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Çalışmanın devamındaki bulgu-
lar incelendiğinde, olumsuz duygularda keşif 
döneminde daha yüksek veriler elde edilmiş 
ve zamanla beklenen biçimde etkilerin 
azaldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlardan farklı 
olarak bezginliğin katılımcılar ürüne alıştıkça 
etkisi artmış ve özellikle aşinalık döneminde 
en yüksek seviyeye ulaştığı görülmüştür. Bu 
duygu, eylem süreciyle ilişkilendirilmiş ve 
katılımcılar ilk kullanım zamanlarında keyif 
aldıkları eylemlerden zamanla uzaklaşmak 
zorunda kalmıştır. Uzun ve karmaşık süreçle-
ri olan eylemler, zamanla negatif izlenim ve 
hislerin oluşmasına sebep olmaktadır. 
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Beklentiler ve duygular zaman kapsamın-
da değerlendirildiğinde her bileşenin farklı 
zamanlarda ilerleyebildiği ve aynı zaman-
da birbirlerini etkileyebildikleri sonucuna 
ulaşılmaktadır. Beklentilerde gerçekleşen 
etkilerin sonraki dönemlerde duygulara 
yansıdığı ortaya çıkmıştır. Belirlenen kodların 
etkilerinin farklı zamanlarda farklı yoğunlukta 
ön plana çıktığı belirlenmiştir. Katılımcılar 
ürüne alışmaya başladıkça eylemler ritmik 
hale gelmiş ve standartlaşmıştır. Bu durum 
beklenti ve duygu düzeylerinde farkındalığın 
azalmasına ve gerçekleştirilen eylemden veya 
üründen sıkılmalarına sebep olmaktadır. Elde 
edilen bulgularda, deneyim öncesinde ka-
tılımcıların ürünü kullanma isteği, tavsiye 
etme ve satın alma gibi durumlara çekimser 
yaklaştıkları belirlenmiştir. Ürün kullanılmaya 
başlandıktan sonra ise, belirlenen değerlerde 
artış olduğu saptanmış ve özellikle keşif döne-
minde en yüksek değerlere ulaşılmış, ardından 
çalışmanın sonunda bu yüksek seviyenin bir 
miktar azaldığı görülmüştür. 

Deneyim Akışındaki Alt Faktörlerin Deği-
şim Süreçleri

Bütün çalışma zaman kapsamında genel olarak 
değerlendirildiğinde, en yüksek verilerin de-
neyim öncesinde oluştuğu belirlenmiştir. Keşif 
dönemiyle birlikte bu verilerin azalıp ardından 
aşinalık döneminde yükseliş gerçekleştirği 
veya sabit düzeni koruduğu ortaya çıkmıştır. 
Keşifte gerçekleşen kullanılabilirlik ve 

ilişkisel değerlerdeki problemlerin çözülmesi 
ve aynı zamanda kullanıcıların ürüne alışması 
olumlu değerlerin artmasına olanak tanımıştır. 
Özümseme döneminde ise verilerin sabit veya 
azalma eğiliminde olduğu ortaya çıkmıştır. 
Özümseme döneminden itibaren oluşan prob-
lemlerin kalıcı olarak ilerleyebildiği ve kul-
lanım kararlarını etkileyebilecek değerlerin 
oluştuğu görülmüştür. Literatür araştırması so-
nucunda analiz bölümünde oluşturulan tema-
ların (hedonik ve pragmatik yaklaşımlar) ve 
alt kategorilerin (beklenti ve duygu) kullanıcı 
deneyiminin değişmesinde rol oynayan temel 
bileşenler olduğu görülmüştür (Yanagisawa 
ve Miyazaki, 2019: 14; Kujala ve Shatz, 2015: 
172; Biduski ve diğ., 2019: 8). Bu bağlamda 
araştırma sorusunun ikinci bölümünde, be-
lirlenen alt kategoriler zaman çerçevesinde 
kendi içlerinde ayrı bölümlerde incelenmiş ve 
son olarak hedonik ile pragmatik yaklaşımlara 
olan etkilerine değinilmiştir. Beklenti ve duy-
gular; kahvenin tadı, kahve yapımı, ürün kul-
lanımı/kullanılabilirlik ve ürün anlamı olmak 
üzere dört alt faktöre ayrılarak incelenmiştir. 
Bulguların sonucunda çalışmada çeşitli kodlar 
ortaya çıkmıştır. Tematik kodlamayla oluşan; 
hizmet, eylem süreci, pratik kullanım, güven-
lik, hakimiyet, ürün kapasitesi, ergonomi ve 
ürün hissiyatı kavramları bulgular sonucunda 
elde edilmiştir. Bu kodların zaman içerisinde-
ki değişimi tema ve kategorilerle ilişkisi Re-
sim 13’de yer almaktadır. 
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Resim 13. Kullanıcı Deneyiminin Zamansal Gelişimine Etki Eden Faktörler

Çalışmada beklenti kavramı, durumun 
yarattığı izlenimin yansımaları olarak ele 
alınmıştır. Süreç boyunca oluşan pozitif ve 
negatif izlenimler altında kodların analizi 
gerçekleştirilmiştir. Deneyim öncesinde po-

zitif izlenim yaratan pratik kullanım, ürü-
nün kullanılmasıyla birlikte  etkisini arttırıp 
duyguları şekillendirerek hedonik yaklaşıma 
katkı sağlamıştır. Katılımcılar her deneyimde 
pratik ve hızlı kullanıma hayran oldukları-
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nı belirtmişler ve bu durumun kullanımdaki 
hazzı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun 
yanı sıra ürünün ilk kez kullanılması pek çok 
belirsizliği ve sorunu beraberinde getirmiş 
ve diğer kullanımlar için olumsuz izlenimler 
yaratmıştır. 

Belirsiz değerlerde önceliğin hizmet ve hiz-
metin kalitesi olduğu görülmüştür. Süreklilik 
oluşturmayan hizmetin yapısının kullanı-
cının ürüne olan hakimiyetine bağlı olarak 
değişebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Kullanı-
cılar deneyim öncesinde gerçekleştirecekleri 
eylemin süreciyle ilgili negatif izlenimlere 
sahip olurken, ürünü kullanmaya başladıkları 
andan itibaren endişeler azalmış ve yerini po-
zitif etkilere bırakmıştır. Bu durum Kujala ve 
Shatz (2015: 172)’ın düşük beklentilerin za-
manla daha olumlu deneyimlere yol açma po-
tansiyelinin olduğu görüşünü destekler nite-
liktedir. Ergonomiyle ilgili oluşan negatif izle-
nimler, sadece keşif döneminde gerçekleşmiş 
ve süreç boyunca herhangi kullanım zamanın-
da bu unsur değerlendirilmemiştir. Aşinalık 
dönemindeki beklenti bulguları, genel olarak 
keşif döneminde elde edilen bulgulara refe-
rans vererek ilerlemiş ve sabit bir düzende 
gelişim göstermiştir. Bu bağlamda aşinalık 
dönemini geçiş dönemi olarak adlandırmak 
mümkündür. Kullanıcılar ürüne alışmaya 
başladıkça hakimiyetle ilgili izlenimler artmış 
ve akabinde hizmetle ilgili beklentilerde de 
artış gerçekleşmiştir. Hakimiyetin zaman-

la artması, özümseme döneminde de ilişkili 
olduğu faktörleri pozitif yönde etkilemiştir. 
Elde edilen bulgulardan farklı olarak Kujala 
ve diğ.’nin (2017: 1) çalışmasında, kullanıcı-
ların kullanılabilirlik ve keyif beklentilerinin 
süreç boyunca sabit ilerlediği ancak hizmet 
ile ilgili beklentilerin ilk birkaç hafta içerisin-
de azaldığı tespit edilmiştir.  

SONUÇ 

Çalışma kapsamında deneyim zamanları bü-
tüncül olarak incelendiğinde olumlu hedonik 
sıfatlar süreklilik arz ederken, olumlu prag-
matik sıfatların ise daha hareketli ve hızlı 
değişebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Hedonik 
sıfatlar keşif sürecinden itibaren sürekli ola-
rak artma eğilimi göstermiştir. Bu eğilimde 
pratik kullanım ve yaratılan ürün hissiyatı-
nın etkili olduğu düşünülmektedir. Pragmatik 
sıfatlar ise keşif sürecinde hızlı bir azalma 
gerçekleştirmiştir. Bu azalma; eylem süre-
cinde yaşanan negatif duygu ve beklentiler-
le açıklanabilirken, ürüne olan hakimiyetin 
düşük düzeyde olması ile birlikte deneyim-
lenen hizmeti ve pragmatik yaklaşımı azalt-
ma eğilimine yönelttiği söylenebilmektedir. 
Aşinalık döneminden sonra gerçekleşen artış 
bu ifadeleri destekler nitelikte sonuçlar do-
ğurmuştur. Katılımcıların hedonik ve prag-
matik olumsuz sıfatları değerlendirmelerinde 
sürekli düşük değerde puanlama yaptıkları 
ortaya çıkmıştır. Hâlbuki beklenti ve duygu-
ların sonuçlarına göre sıkıcı sıfatının arttığı 
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belirlenmiştir. Benzer şekilde standart ve sı-
radan sıfatların da hızla azaldığı tespit edi-
lirken, süreç içerisinde katılımcıların yo-
rumlarına göre bu değerlerin zamanla arttığı 
bulunmuştur. Bu durumda katılımcının olum-
suz sıfatlara vermiş olduğu cevapların genel 
sonuçları yanıltabileceği düşünülmektedir. 
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda hedonik 
yaklaşımlarda pratik kullanım, hakimiyet ve 
ürün hissiyatı olumlu yönde; hizmet, güven-
lik ve eylem süreciyle ilgili oluşan beklenti 
ve duygular ise olumsuz yönde gerçekleşen 
değişimlerin nedenlerini açıklayan alt fak-
törlerdir. Pragmatik yaklaşımlarda ise; ürün 
kapasitesi, pratik kullanım ve hakimiyet fak-
törleri olumlu yönde; hizmet, ergonomi, ey-
lem süreci ve hakimiyet ise olumsuz yönde 
gerçekleşen değişimlerin nedenlerini açıkla-
yan alt faktörler olarak ortaya çıkmıştır. He-
donik ve pragmatik yaklaşımların odak nok-
taları birbirlerinden farklı olsa da, olumlu ve 
olumsuz anlamda değişkenliğe sebep olan et-
menlerin bu iki yaklaşım açısından birbirleri 
ile ilişkili olabildiğini söylemek mümkündür. 
Ayrıca belirlenen bileşenler dışında süreç içe-
risinde öğrenilebilirlik, motivasyon ve aşina 
olma durumlarının deneyimin değişmesinde 
önemli bir rol olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu çalışmada kullanıcı deneyiminin zaman-
la değişim yönleri ve nedensellikleri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Hedonik ve pragmatik 
yaklaşımların değişimi ve etkilendiği alt fak-
törlerle olan ilişkilerinin tasarım çalışmaları 

için keşfedilmesi gereken alanları ortaya 
koyduğu söylenebilmektedir. Bu alanların 
ilerleyen çalışmalarda hem tasarımcılar hem 
de araştırmacılar için geliştirilebilir ve uygu-
lanabilir bir çerçeve sağladığı düşünülmek-
tedir. Çalışmanın yöntemsel çıktıları değer-
lendirildiğinde katılımcılarda “design probe” 
esnası veri girişlerinde unutma veya sıkılma 
gibi faktörlerin meydana geldiği görülmüştür. 
Bu kapsamda gelecek çalışmalarda günlük 
olarak elde edilmesi planlanan çalışmalarda, 
katılımcıların motivasyonunu yüksek tutan ve 
aynı zamanda veri girişlerinin verimli biçim-
de oluşturulmasına yardımcı olan ek planla-
maların kurgulanmasına ihtiyaç vardır. Dene-
yim zamanı olarak belirlenen süre içerisinde 
çalışmada bazı sınırlılıklar meydana gelmiştir. 
Orta düzeyli mezo zaman perspektifinde 30 
günlük belirlenen çalışmanın, deneyimi kü-
mülatif olarak incelemekte yeterli olmadığı 
tespit edilmiştir. Katılımcıların ürünü her gün 
kullanmaması sebebiyle zamanın daha da 
kısaldığı belirlenirken, özümseme dönemiyle 
ilgili veri analizi sınırlı kalmıştır. Gelecekte 
yapılması planlanan çalışmalarda daha geniş 
zaman aralıklarını araştırmaya yönelik yön-
temlerin geliştirilmesi kümülatif zamanı de-
rinlemesine incelemeye olanak sağlayacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Today’s competitive environment forces companies and designers to make comp-
rehensive evaluations about products and to focus on every detail and context (Mugge et al., 
2008: 426). After purchasing a product, the expectations of the users can be met over time, they 
can feel more positive emotions by increasing their interaction with the product, or they can feel 
disappointed and have negative expectations and emotions (Bhattacherjee & Premkumar, 2004: 
231; Kujala et al., 2019: 106; Michalco et al., 2015: 3). According to these statements, it can be 
inferred that the user’s relationship with the product, service or system may change over time, 
while product usage frequencies and future product usage decisions may also be affected. It is 
stated that understanding the change that has taken place will allow to design long-term user ex-
periences positively, and will also contribute positively to the loyalty of the user to the product 
and the company (Kujala et al., 2019: 106). While investigating the changing user experience 
throughout the usage process, determining a longitudinal time perspective is important in order 
to reveal the integrity of the experience and the elements of change. Aim: This study aims to 
investigate the causality of time-dependent change in user experience within the framework of 
hedonic and pragmatic approach. The aim of the research was formed based on the view that the 
beginning and the end of the experience are not the same. While the phenomenon of change in 
this thought has become clear to other researches in the literature, the uncertainty of the factors 
causing the change has been the source of motivation for the study. At the same time, it is tho-
ught that examining the components in the interaction processes of the users with the product in 
a rapidly changing world will provide a better understanding of the users and allow the positive 
design of the experiences. In order to reach this information, it is aimed to examine the tempo-
ral dynamics of user experience in a hedonic and pragmatic framework. Method: Products for 
coffee preparation, which facilitate faster measurement of hedonic and pragmatic approaches, 
lead to the creation of new product designs by creating a field of current experience in the sec-
tor. In this context, V60, which is a filter coffee brewing product, was preferred as an example 
of examination. In the first stage, the interview method was used to detect deep information and 
unobservable situations, and in the second stage, the design probe method was used to collect 
data in long-term experience research. The time interval determined for the longitudinal study 
on the scale of the researched subject was limited to 30 days. Before the start of the study, a 
coffee and probe set including design probe booklet, V60 product, 5 filter papers and disposable 
ground coffee was sent to the participants. The number of participants was determined as 10 (8 
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women, 2 men). In the study, thematic coding method, which is used to define the relationship 
between the collected data and is frequently used in similar studies, was used. In data analysis, 
hedonic and pragmatic approaches were used as themes, since they are also included in the 
literature. In addition, 5 positive and 5 negative emotion words were determined. While deter-
mining the emotion words, it was formed by interpreting the studies of Desmet (1999: 69; 2008: 
382) and Jordan (1998: 65). In order to obtain quantitative data from the hedonic and pragmatic 
approaches of the users, 12 adjective groups were determined. In addition, Hassenzahl et al. 
(2000: 204; 2003: 33) studies were taken as a reference. Findings and Results: Findings were 
evaluated in 4 stages within the framework of the temporal change of user experience. These 
stages were determined as pre-experience, exploration, familiarity, and assimilation period. In 
the change of hedonic and pragmatic approaches over time; pragmatic adjectives were found 
to have a higher density than hedonic adjectives. In both approaches, there was a decreasing 
tendency in the transition from the pre-experimental to the exploratory period. While it was 
concluded that there was a constant increase in hedonic approaches after the exploratory period 
until the assimilation period, it was determined that a higher increase occurred in the familiarity 
period and decreased again in the assimilation period in pragmatic approaches. In the entire 
process, it was revealed that the size of the change was small and there was a slight decrease in 
the data before the experience and at the end of the assimilation period. When emotion words 
were evaluated within time, it was found that the emotion of excitement was especially high 
during and before the discovery period, while this emotion decreased rapidly over time. In 
negative emotions, higher data were obtained in the exploration period and it was determined 
that the effects decreased as expected over time. Unlike these results, the effect of the weariness 
status of the participants increased as they got used to the product and reached the highest level, 
especially during the familiarity period. This feeling was associated with the action process and 
the participants stated they became alienated over time from the actions they enjoyed during 
their first use. It has been observed that actions with long and complex processes cause negative 
impressions and feelings over time. Conclusion: In this study, it has been tried to determine the 
direction and causality of the change in user experience over time. It is possible to say that the 
change of hedonic and pragmatic approaches and their relations with the sub-factors that are 
affected are areas that need to be explored in design studies. These areas provide an improvable 
and applicable framework for both designers and researchers in future studies.


