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ABSTRACT 
While technology constantly develops with a speed hard to catch up with; each new 
developed technology provides basis for another one to emerge and its effects spread not 
only in a linear but also in a circular way. The point where users perceptibly come across 
with the technology is products and their interfaces. Way of making new technologies 
identifiable and understandable in users’ mind is giving them chance to interpret the 
unknown by creating points that can refer to what users already knew. In example, 
smart phones, which technology made an important part of our daily lives, do not have a 
real handset but they have semi abstraction of handset for visual representation of 
functions related to “calling”. Similarly, these smart phones operated with software use a 
“gear” symbol for the visual representation of “settings” menu; although they do not 
have such a mechanical piece actually. In this study, how real world objects are 
represented on digital world in other to create user perception is examined through 
graphic symbols used in smart phone interfaces. Within the study, literature review 
related to subject and product examinations are followed by a field study for determining 
users’ preferences on formation of graphic symbols. 
Keywords: Smart Phone, Interface, User Experience, Graphic Symbol 
 
ÖZET 
Günümüzde teknoloji, takip edilmesi zor bir hızda gelişmektedir. Gelişen her bir yeni 
teknoloji, bir diğerinin ortaya çıkmasına zemin oluşturmakta ve etki alanı sadece doğrusal 
değil ama aynı zamanda da dairesel olarak yayılmakta olup hızla hayatlarımızda yerini 
bulmaktadır. Kullanıcıların teknoloji ile en somut haliyle karşı karşıya geldiği noktalarda 
ise ürünler ve arayüzler bulunmaktadır. Teknolojiye dair henüz bilinmeyen bir şeyi 
kullanıcının zihninde tanımlanabilir veya anlaşılabilir yapmanın yolu ise, kullanıcının 
önceden bildiklerine referans verebilecek noktalar oluşturmak ve bilinmeyeni 
anlamlandırmasına olanak tanımaktır. Söz gelimi, teknolojinin gündelik hayatımızın 
önemli bir parçası haline getirdiği akıllı telefonlarda ahize bulunmamakta; ancak “arama” 
ile ilişkili işlevlerinin görsel anlatımında ahizenin kısmi soyutlaması yer almaktadır. Benzer 
bir şekilde, çalışması yazılımla ilgili olan bu akıllı telefonlarda “ayarlar” menüsünün görsel 
anlatımında mekanik bir parça olan ve akıllı telefonun aslında bir parçası olmayan 
“dişli/çark” sembolü kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kullanıcı algısının sağlanabilmesi için 
gerçek dünya nesnelerinin dijital dünyadaki gösterimleri incelenecek olup bu inceleme 
akıllı telefonların arayüzlerinde kullanılan grafiksel semboller üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma yöntemi olarak, konu ile ilgili literatür taraması ve ürün 
incelemesi yapılmış olup kullanıcının grafiksel sembollerin oluşumundaki tercihlerine 
yönelik bir uygulama çalışması yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon, Arayüz, Kullanıcı Deneyimi, Grafik Sembol 
 
1. TELEFON, MOBİL TELEFON VE AKILLI TELEFON 
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü (TDK, 2015a) tarafından “konuşmaları ileten ve 
yansıtan düzenek”, “birbirinden uzakta bulunan kişilerin konuşmasını sağlayan aygıt” 
olarak tanımlanan vekimlik, siyaset, kültür vb. konularda da etkili olan telefon; bir 
iletişim ve bilgi aracıdır. 1876 yılında Graham Bell tarafından icat edilen telefon, farklı 
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mekanlarda yer alan bireylerin karşılıklı konuşması şeklindeki iletişiminin başlangıcı olup 
bu icadın devamındaki yaklaşık 100 yıllık bir süreç boyunca yalnızca kabloyla bir yere 
bağlı olarak kullanılabilmiştir. Coğrafi özellikleri sebebiyle telefon kablosu döşemede 
sorun yaşayan ülkelerin olması; telefonun kablosuz olarak da bir iletişim aracı olması 
yönündeki gelişmeleri zorunlu kılmış ve kablosuz telefonlar ortaya çıkmıştır (Uğurlu, 
2013: 6). Farklı ülkelerin ve farklı firmaların hem bireysel hem bağımsız yaptıkları 
çalışmalar neticesinde, 1 Temmuz 1991 günü, mobil iletişimde telsiz kullanımının ötesine 
geçilmiş ve ilk GSM (Global System for Mobile Communications) görüşmesi 
gerçekleştirilmiştir (Genç, 2011). 
 
1991 yılından sonra yüzün üzerinde ülkede yüz elliden fazla operatör tarafından kullanılır 
hale gelmiş olan GSM sisteminin (Başaran, 2010: 172) ticarileşmeye başlamasıyla 
beraber mobil telefonlar; arabada, sokakta, çantada, cepte ve her yerde taşınabilecek 
boyutlara küçülerek taşınabilir mobil telefon haline gelmiştir. Cep telefonu olarak gündelik 
hayatta yerini bulan telefonlarda, sesli iletişimin yanı sıra SMS (kısa mesaj servisleri) 
olarak yazılı iletişim de sağlanabilmiş; farklı zil sesleri gibi özellikler ile küçük çaplarda da 
olsa kullanıcıya kişiselleştirme imkanı verilmeye başlanmıştır (Özaşçılar, 2009: 17). 
Sayısal sisteme dayalı bu ikinci nesil (2G – 2nd Generation) iletişim sistemleri, analog 
sistemlilere göre daha kapsamlı olsa da; haberleşme ihtiyacındaki artışlar ve yeni 
medyaların gelişmesiyle üçüncü nesil (3G) sistemler ortaya çıkmış; bu ikisinin bir uzantısı 
olarak da günümüzdeki son nesil olan ve hücresel ağ sistemi kullanan dördüncü nesil 
(4G) sistemler gündelik hayattaki yerini almıştır (Kayabaş, 2013: 197). 
 
Sırasıyla kullanılan birinci ve ikincil nesil mobil telefonlar, ürünün yalnızca arzu 
edilmesinin ötesinde zamanla hareket halindeki iletişimi de zorunlu kılar hale gelmişlerdir. 
Sonrasında gelen üçüncü nesil mobil telefonların getirdiği geniş kapsamlar; dördüncü 
neslin önünü açmış ve bir telefon olmanın ötesinde kişisel bir araç haline dönüşen akıllı 
telefonlar, telefondan ziyade bir bilgisayar gibi işlev görebilir hale gelmiştir (Agar, 2013). 
Sesli ve yazılı iletişim kurmanın yanı sıra, kişisel hayatın ve bilgilerin saklandığı, sosyal 
ilişkilerin üzerinden devam ettirildiği ve kullanıcısının her an yanında bulunan bu 
telefonlar; bir yerde toplumsal statünün bir sembolü haline gelmiştir (Çelik, 2010). Kişisel 
teknolojilerin iç içe geçmiş üç halkası olduğu varsayımıyla, en dıştaki halkayı sahip olunan 
fakat kullanıcısıyla beraber taşınamayan teknolojiler oluşturmaktadır. Ortadaki halka 
portatif teknolojileri içerirken; en içteki halkada kullanıcı için çok yararlı ya da önemli 
olması sebebiyle ağırlığını kullanıcısının neredeyse hissetmediği kişisel teknolojiler yer 
almaktadır. Sözgelimi bir masaüstü bilgisayar en dıştaki halkaya, bir dizüstü bilgisayar 
ortadaki halkaya ve genel amaçlı bir bilgisayar işlevi gören akıllı telefon ise en içteki 
halkaya dahil olmaktadır. Telefonun sabit hattan taşınabilir cep telefonuna ve akıllı 
telefona geçişleriyle beraber, iletişim kanalları ciddi şekilde zenginleşmiş olup bir akıllı 
telefon sadece arama yapmak için kullanılmaktan çok daha öteye gitmiştir. Genişbant 
bilgi taşması olan genişleyen kanallarının kullanımı ile akıllı telefonlar,  birincil kişisel 
kültür düğümleri haline; anlamlı mesajların kaydedilmesinin, aktarılmasının, 
depolanmasının ve yönetilip kullanılmasının yolu haline gelmiş ve sonucunda akıllı 
telefonlar, kültürü yönetmede kullanılan araç olarak ilerlemiştir (Agar, 2013). 
 
2. GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİKSEL SEMBOLLER 
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük (TDK, 2015b) tarafından “iletişim” tanımı “duygu, 
düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, 
haberleşme, komünikasyon” olarak yapılmaktadır. İletişim; bireylerin bireylerle, insan 
gruplarının insan gruplarıyla veya insanla doğa arasındaki etkileşiminde bilgi veya duygu 
alışverişi gerçekleştirildiğinde sağlanmış olur (Demir, 2003). Genelde duyular yardımıyla 
gerçekleştirilen iletişimin en etkili iki türü görsel iletişim ve işitsel iletişim olup görsel 
iletişimin işitsel iletişime göre önemli bir üstünlüğü, kalıcı oluşu ve etkinliğinin zamandan 
bağımsızlığıdır (Uçar, 2004: 17,19).  
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2.1. Görsel İletişim 
Sanat tarihçilerine göre görsel iletişimin ilk örnekleri, mağara dönemine dayanmakta olup 
o dönemin insanları tarafından mağara duvarlarına çizip boyadıkları resim ve çizimler ile 
oluşturulmuştur. Anlatıcı resimler ve çeşitli çizimlerle zaman içerisinde insanlar tarafından 
farklı anlamlar yüklenmiş işaretler ve semboller geliştirilmiş, çivi yazısı örneği gibi 
bunların uygulanacağı yüzey ve aletler çeşitlenip gelişmiş ve görsel anlatımda atılan her 
bir adım insanları dönemin dönüm noktalarından biri olan yazının icadına yaklaştırmıştır 
(Demir, 2003). Yazının ortaya çıkması, yazıyı kullanacak kişiler tarafından bilgi ve duygu 
alışverişi sağlanacak olan her şeyin somutlaştırıp net bir şekilde ifade edilmesini 
sağlayacak “düzenli bir gösterge ya da simgeler bütünü” oluşturmasını takiben 
gerçekleşmiştir (Georges, 2008: 26). 
 
Görsel iletişim; yazı, simge, şekil ve işaret gibi yollarla sağlanabilmektedir. Günümüzde 
sembolle iletişim yazıya göre “akılda kalıcılık, kolay öğrenilebilirlik, hızlı 
anlamlandırılabilirlik, evrensel anlam ve algı boyutlarına sahip olma” yönleriyle daha 
etkindir. Özellikle evrensel anlam ve algı boyutlarına sahip olma özelliği, uluslar arası 
olma özelliği taşıyan mekanlarda ve medyalarda farklı bireylere aynı bilgiyi kolayca 
iletebilmeyi sağlamaktadır. Görsel iletişimin işaret, sembol ve piktogram öğeleri; gündelik 
hayatı, gündelik iletişimi ve bilgi alışverişlerini kolaylaştırmakta; bireyin çevresini 
anlamasına, nesneleri doğru biçimlerde kullanmasına ve toplumdaki ilişkilerin 
düzenlenmesine yardımcı olmaktadır (Uçar, 2004: 21-23). 
 
2.2. Piktogramlar, İkonlar ve Semboller 
Piktogramlar, ikonlar ve semboller bilginin resimsel şekilleri olup metinsel göstergelerin 
aksine grafiksel göstergelerdir. İkon, somut veya gerçekçi ögeler içerebilen 
sadeleştirilmiş bir resimsel gösterim olup kendi kendini açıklayıcı, ifade edici özelliktedir. 
Sembol, gerçekçi olması gerekmeyen çoğunlukla soyut biçimde sadeleştirilmiş resimsel 
gösterimler olup anlaşılabilmesi için sıklıkla bir öğrenme süreci gerektirebilmektedir 
(Böcker, 1996). Stramler’a göre genel olarak sembol; “herhangi bir grafiksel karakter ya 
da başka bir gösterim” olup bir sembolün amacı başka bir şeyi temsil etmek, bir nesne 
veya yapıya yönelik kullanım hakkında bilgi vermek veya belirli bir yerde veya zamanda 
neyin yapılması ya da yapılmaması gerektiğine yönelik bildirimde bulunmak 
olabilmektedir  (Piamonte, Abeysekera ve Ohlsson, 2001).  
 
Bir kavramın veya bir fikrin görselleştirilmesi amacıyla sembollerle sadeleştirilerek 
oluşturulan resimsel yazı olan piktogram, gereksiz ayrıntılardan arındırılmış bir şekilde 
verilmek isteneni doğrudan belirten imgedir (Uyan Dur, 2011). Grafiksel göstergelerin 
genel sınıfını şekillendiren piktogramlar, ikonları ve sembolleri içermekte olsa da bir 
piktogram yalnızca tamamen bir ikon ya da tamamen bir sembol olmak durumunda 
değildir. Belirtilmek istenen şeye göre bir nesnenin gerçekçi gösterimiyle sembolik bir 
ögenin beraber bulunabileceği piktogram, gösterilmek istenenin durumuna göre ikonik ve 
sembolik olma oranlarında değişkenlik gösterebilmektedir (Böcker, 1996). Bir başka 
çalışmaya göre ise grafiksel semboller ikonlarla ve piktogramlarla ilgili olup resimsel 
sembol olarak da adlandırılan piktogram, basit ve somut olan ikonlara kıyasla genellikle 
daha soyut olmakta ve mesajı analoji veya sembolizm yoluyla ilettiğinden piktogramlar, 
anlaşılabilmek için öğrenme süreçleri gerektirmektedir (Piamonte ve diğerleri, 2001). 
Çalışmanın konu dahilinde anlam bütünlüğünün devam etmesi açısından ikon, piktogram 
ve sembol gibi grafiksel sembol terimleri için birinin özellikle belirtilmesi gerekmedikçe 
çalışmanın bu bölümünde genel olarak sembol terimi kullanılmaktadır. 
Kullanım kolaylığı sağlama açısından geniş bir potansiyeli olan sembollerin güçlü 
yönlerinden başlıca olanları şu şekildedir (Böcker,1996; Dewar, 1999): 

- Görsel olarak, bir kelimeler grubuna kıyasla daha anlam ayırıcı özellikte olup daha 
kolay tanımlanabilmektedirler. 

- Sözdizimsel ve anlambilimsel açıdan daha basitlerdir. 
- Fazlaca bilgiyi gösterimlemek için oldukça az alana ihtiyaç duymaktadırlar. 
- Metinsel gösterimlere kıyasla daha az öğrenme zamanı ve çabası 

gerektirmektedirler. 
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- Belirli bir dile özgü olmamaları sayesinde farklı uluslarda aynı mesajı iletebilmekte 
ve okuma yazma bilmeyenler tarafından da anlaşılabilmektedirler. 

- Daha uzak mesafeden daha çabuk tanımlanabilmektedirler. 
- Kısa süreli bir bakma ile doğru olarak tanımlanabilmekte veya olumsuz görme 

koşullarında daha rahat algılanabilmektedirler. 
- Renk, şekil ve boyut gibi özelliklerin temel sembolde farklı kullanımları ile çok 

boyutlu olabilmektedirler. 
Bir sembolün etkili olabilmesi için bilgiye gereksinimi olan kişi tarafından sembolün 
kolaylıkla fark edilebilir olması, net bir şekilde anlaşılır olması ve sembolün içeriğine 
karşılık gelen sonucun açık olması gerekmektedir. Sembol tasarlanırken, sembolün hangi 
bilgi sisteminde yer alacağının (özellikle de yeni bir bilgi sistemiyse) göz önünde 
bulundurulması önem arz etmekte olup karıştırılmaması için sistemdeki diğerlerinden 
veya diğer sistemlerdekilerden (yıkama talimatları, bilgisayar ikonları, makine ve araç 
uyarıları) gerektiği şekilde ayırt edici özellikte olması beklenmektedir. Bir sembolün veya 
sembol setinin uygulama alanı ve potansiyel kullanıcı grubu gibi tasarımı etkileyen özel 
kriterleri de bulunabilmektedir. Sözgelimi, bir harita veya tüketim ürününün aksine trafik 
işaretlerinde okunabilirlik mesafesi önemli olmaktadır (Dewar, 1999). 
 
2.3. Arayüzler ve İkonlar 
Güçlü mikroişlemciler ve mikroçiplerin yardımıyla neredeyse her cihazın ilave ve 
çoğunlukla daha karmaşık işlevlerle donatılması mümkün olmaktadır (Piamonte ve 
diğerleri, 2001). Bilgisayar ve bilgisayar özellikli bu cihazlarda bilgi aktarımı ve iletişim 
arayüzler üzerinden yapılmaktadır. Bir arayüz üzerinden aktarılacak olan bilginin 
tasarlanması ve kullanıcı tarafından alınması farklı zaman ve mekanlarda 
gerçekleşeceğinden, bire bir iletişimlerin aksine; aktarılmak istenen mesajın ya da 
bilginin anlaşılamaması durumunda kullanıcının tasarımcıdan yardım isteme ihtimali 
bulunmamaktadır (Isherwood, 2009). 
 
Az yer kaplamalarına karşın çok fazla bilgiyi taşımaları, ürünlerin küreselleşmelerine 
yardımcı olmaları gibi yönleri ile grafiksel sembollerin arayüz iletişiminde kullanımı ideal 
olup görsel ikonlar, tasarımcının mesajını bilgisayar ve türevi cihazların arayüzleri 
vasıtasıyla son kullanıcıya iletmesi için kullanılan araçlardır (Isherwood, 2009; Piamonte 
ve diğerleri, 2001). Horton tarafından “bilgisayar menülerinde, pencerelerinde ve 
ekranlarında kullanılan küçük resimsel semboller” olarak tanımlanan ikonlar; bir 
bilgisayar sisteminin kabiliyetlerini, yapabileceklerini temsil etmektedirler ve bu 
kabiliyetleri etkinleştirebilmektedirler (Piamonte ve diğerleri, 2001).  
 
Günlük hayatta insanlar, denk geldikleri tüm talimatları okumak yerine onları hedeflerine 
bir şey okumaya gerek duymadan ya da asgari okumanın yeterli olacağı yolları tercih 
etmektedirler (Wright, 1999). Grafiksel kullanıcı arayüzleri üzerinden bilgi aktarımı yapan 
ikonlar; bu aktarımı sözsüz biçimde, anlam taşımanın sözdizimsel ve sesbilimsel 
kurallarından uzak olarak gerçekleştirmektedir. Kullanıcının önceden var olan bilgisini 
kullanarak ikonun anlamını öğrenebilme yeteneğini temel alan ikonlar; nesneleri, 
kavramları ve işlevleri gösterimlemektedir (Isherwood, 2009). 
 
İyi tasarlanmış semboller, ek bir talimat gereksinimi olmadan, bilgisayar gibi bir cihazın 
arayüzünde gösterimledikleri işlevlerin kullanıcılar tarafından kolayca tanımlanmasını ve 
hatırlanmasını sağlamaktadır. Uygun şekilde tasarlanmış grafiksel sembollerin 
öğrenilmesi ve kullanılması daha kolay olmakta, daha az ezber gerektirmekte ve 
tamamen alfanümerik (harflerden ve sayılardan oluşan) arayüzlere kıyasla daha az 
yanılgı ile sonuçlanmaktadır (Böcker, 1996). Arayüz kullanıcısı tarafından ikonların 
anlaşılabilirliği, başka bir deyişle ikon kullanımının başarısı, ikon ve işlev arasındaki 
ilişkinin yakınlığına bağlı olmaktadır. İkonların somutluğu ya da resimselliği, iyi ikon 
tasarımının sağlayıcısı durumundadır (Isherwood, 2009). 
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ayüzlerinde
 okunamad
üstünde be
n etiketleri
enilen ikon
ait kısa bi
ktadır. Resi

 Mesajlaşm
hızlı bilgi
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KSEL SEMB
elefonun ar
 akıllı tele
tir. Grafiks
 ve metin

skın olarak
irtilmesind
sayar aray
işletmekted

ygulanabilir
anım bilgisa
ek daha kar
ılabilmesi iç
kte olup bu
ktadır. Çoğ
gibi grafik
llanımı dü

arafından b
lardan fayd
kendi tasa

e kullandık
dığını fark e
elli bir süre
 yerleştirm
nun üzerin
r açıklama
im 1’de Sam

a (solda) v
i gösterimi 

a ve komu
arafından k
ojik anlam
lmıştır. Ya
ki eşleme,
sinin birleş

mbol ve bil

BOLLERİ 
rayüzünde 
efon, Andro
el semboll
sel olma ö

k telekomün
e gerçekleş

yüzleri gibi
dir (Böcker
r oluşuyla 
ayar taban
rmaşık işlev
çin işlevleri
u karmaşık
ğunlukla b
k sembolle
nya geneli

belirlenmiş 
dalan üretic
arladığı pik
kları bazı 
eden bazı 

e durulmas
mişlerdir (Bö
nde parma
a içeren b
msung Not

ve Galeri (s
 örnekleri 

utların gra
kamusal bi

mları ve se
apılan bu ç
 kelime il
ştirilmiş eşle

eşenleri (C

yer alan g
oid işletim
leri incelen
özelliklerine

nikasyon, t
şmekte olu
 teknik al

r, 1996). M
çoğu me

lı hale gelm
vlerle donat
n grafiksel
 makine ve
batı ülkele
erin bilgisa
inde kendi

 veya öner
cilerin yanı
ktogramları
 piktogram
yazılım firm
ı ile piktog
öcker, 1996
ağı bir sü
bir metin 
e II’nin hız

ağda) men

afiksel sem
lgilendirme

embolün an
çalışmanın 
e telefon 
emesinden

 
aron ve diğ

grafiksel se
 sistemi k

necek olan
e göre 3 

trafik ve u
p artan bir
etlerin kon
evcut bilgis
kanlarda g

miş ve küçü
tılmıştır. Ek
 gösterimle
e insan etk
erinde tasa
ayar ve bi
ne yer bu

rilmiş pikto
 sıra bazı ü
 kullanmay
mların ku
maları, bu 
gramı deste
6). Aynı iliş
üre basılı 
kutusu, ge

zlı bilgi göst

ülerinde ye

mbolleri 
e sembolle
nlamına ka
sonuçların
tutucu ara
 de daha iy

ğerleri, 198

emboller 
kullanan 
n menü, 
kategori 

laştırma 
r şekilde 
ntrol ve 
sayar ve 
gündelik 
üğünden 
klenerek 
erinin ve 
kileşimin 
arlanmış 
ilgisayar 
ulmuştur 

ogramlar 
üreticiler 
yı tercih 
llanıcılar 
duruma 
eklemek 
şki, akıllı 

tutarak 
eçici bir 
terimleri 

 
er alan 

rinin ve 
atkılarını 
na göre, 
asındaki 
yi olarak 

80) 



 
Kamusa
gösterim
işitsel i
arayüzü
cevapla
gösterim
 

a
Resim 

 
Resim 3
yanı sır
Bu ikon
bütün 
gösterim
taşımak
ışıkları,
renk, “
etkinliğ
göre tu
kullanım
bitirilme
taşımak
renginin
engelley
getirilm
olmakta
anlatım
symbol
dairede
başına 
2015a)
yapılma
 
Resim 
komutla
gerçekl
etkinleş
cevapla
dokunm
reddetm
gösterim
göre ko
anlatıcı
 

Resim

 

 

O
v

al bilgilend
mlemekte 
letişime ge
ünde ise ah
ama, aram
mlemekted

a.
3. (a) telef

re

3’te yer ala
ra, işlevin a
nlarının gön
olarak düş
mlenmesi, 
ktadır. Bu 
 elektronik
“başla(t), d
inin devam

utucuya ye
m dışındaki
esi veya 
kta olup k
n aksine 
yici, kısıtla

memesi, et
adır. Renk

mı, “hayır/y
” ya da “un

en ve sol üs
kullanılabil
 ve göster
aması gerek

3’te yer a
arı etkin 
eştirilmekte
ştirilmesi d
ama işlem
mayı kesme
me için ayn
mlenmesi iç
odlanmakta
 biçimde ye

m 4. (a) gör

Online Journa
volume 7, issu

irme semb
olup taşıd

eçilmesini s
hize ikonu, 
ma reddetm
ir. 

 b.
fon genel m
eddetme, (

an ikonlard
ahizenin aç
ndergesinin
şünüldüğün
yani gövde
bilgi, “yeşi

k cihazlar v
devam et(
m ettirilme
rleştirilme 
 konumunu
henüz etk
ırmızı reng
kırmızı ren
ayıcı veya
tkin bir ey
 kullanımı 

yasak” sem
niversal no
st köşeden
ldiği gibi b
imlenen du
ktiğini ya d

lan arama
hale getirm
e iken; 

dokunmanın
inin gerçe
eden ikonu
nı işlemi d
çin kullanıl

a, hem de i
erleştirilme

a.
rüntülü ara

l of Art and D
ue 2, April 20

olü olarak 
ığı anlam;

sağlayacak 
 genel bir t
me, görüş

   c.
menüsüne; 
(d) görüşme

a, arama i
ısı ve rengi
 bir telefon
nde; ahize
eden uzak
l” renk kod

vb. renk ko
(tir), git/gö
esine yönel

doğrultusu
u gösterir ş
kin olmaya
ginin kullan
ngi, “dur, 

a uyarıcı 
ylemin so
ve ahizen

mbolünün d
” olarak ad
 sağ alt köş
ir piktogra
urumun ya
a yapılama

 yapma ve
mesi yalnı
arama c

n yanı sıra
ekleştirilebil
u sağa do

diğer ikon 
an “ok” sem
şlevin etkin
ktedir. 

b.
ma ve (b) a
(özel) uygu
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 kullanılan 
 bu sembo
bir telefon

telefon men
şmeyi bitir

(b) arama 
eyi bitirme

şlevi ile ilg
i ile ayrımın

nun ahizesi 
nin telefon
laştığının a
dlaması ile
odlaması il
önder” gib
lik kullanılm
unda dar a
şekilde para
an bir ara
nımı ile an
 durdur, 
bilgileri ta
nlandırılma

nin açısının
de kullanım
dlandırılan b
şeye doğru
mın üzerin
 da hareke

ayacağını be

e görüşmey
zca üzerin
evaplama 
a gerçekleş
lmesi için 
oğru harek
ile sola do
mbolleri, h
n hale geti

c.
arama kayd
ulamalarına

ahize, bir 
olün olduğ
un var olm
nüsünün ya
rme gibi 

yapma, (c)
 komutların

ili olarak ik
nın sağlanm
 ve telefon 
n tutucusu
anlatımı, et
e de güçlen
e bilgi ver
i bir eylem
maktadır. 
açısı yapma
alel olması
ama işlevi
nlam güçle
bitir/sonlan
aşımakta v
ası komutla
n yanı sıra
mı ile güçle
bu sembol;
u çapraz bir
ne de yerle
etin izin ve
elirtmekted

yi bitirme 
ne dokunm

ve aram
ştirilecek b
 ilgili ikon
ket ettirme
oğru yapma
em ait oldu
rilebilmesi 

   d.
dı menüsün
a ait ikonlar

eylemden 
u yerde u

ması durum
anı sıra ara
bir eylem

    d
) arama cev
na ait ikonla

konda bir a
ması çalışıld
 tutucusu (
una göre g
tkin bir ara
ndirilmeye 
ici ürün ve
min etkinle
Ahizenin t
ası veya tu
 ise, etkin 
inin başlat
ndirilmeye
ndır, devam
ve bir ey
arının gös
 arama re
endirilmeye
; genellikle
r çizgiden o
eştirilebilme
erilmediğini
dir. 

komutların
makla (bir 
ma reddet
bir hareket
nun üzerin
ek gerekm
ak gerekm
uğu ikonun
gerekli har

 
ne;(c) Wha
r 

ziyade bir 
zaktaki bir
udur. Akıllı

ama yapma
me dair ko

d.
vaplama ve
ar 

ahize göste
dığı görülm
gövdesi) ol
geniş açı 
ama işlevi 
çalışılmıştır

e sistemler
eştirilmesin
telefon tutu
utucunun ü
bir arama 
tılmaması 
 çalışılmışt
m et(tir)m
ylemin etk
sterimine y
eddetme ik
e çalışılmış
 kırmızı ren
oluşmakta o
ektedir (Wi
i, yasak old

na ait ikon
tuşa basa

tme kom
te bağlıdır.
ne dokunm
ekte iken;

mektedir. H
 ve işlevin
reket doğru

tsup ve (d)

nesneyi 
r kişiyle 
ı telefon 
, arama 
omutları 

 
e arama 

ergesinin 
mektedir. 
larak bir 
yaparak 
bilgisini 

r. Trafik 
rde yeşil 
ne veya 
ucusuna 
üzerinde 
işlevinin 
bilgisini 

tır. Yeşil 
me” gibi 
kin hale 
yardımcı 
konunun 
ştır. “No 
nkte, bir 
olup tek 
ikipedia, 
duğunu, 

ların bu 
ar gibi) 
utlarının 
 Arama 
mak ve 
 arama 
areketin 
 rengine 
ultusunu 

) Viber 



 
Resim 4
menüsü
indirileb
almakta
ahize g
ekran v
kaydını
içermek
menüsü
sembol
 
Grafikse
orada a
menünü
özel uyg
iletişime
gerçekl
yazma,
ikonları
gösterim
türlü ile
 
3.1. Me
Sabit te
yanı sı
kullanım
 

Resim
pos

 
Resim 
yarısı z
gönderi
gösterg
Arayüzü
mesaj g
yer alm
ilişkilen
internet
telefonu
kullanılm
olduğun
yerleşti
ve öze
menüsü
içerik h
(e)’de y
uygulam
gösterm
beyaz b
“yeni bi

 

O
v

4’te sırasıyl
ü ile ürünü
bilen iki ö
adır. Görün
östergesini
ve bu ekra
n “cihaza g
kte olması
üne ait iko
ü ve ahized

el sombolle
arama yap
ün ve aram
gulama iko
e değil; 
eştirmekte
 numara 
nda da a
mlemenin 
etişimin anl

etinsel Öz
elefonlarda
ra kullanıl

mı ile metin

a.
m 5. (a) me
sta uygulam

5’te göster
zarfın içind
imindeki “y
gesi “yazma
ün genel m
gönderme/

makta olup 
direbilmesi
t erişimini
un arayüzü
mış; ancak
nu anlatma
rilmiştir. S

el bir uygu
ündeki göst
hakkında b
yer alan ik
manın içe
mektedir. B
bir kare şe
ir şey yazm

Online Journa
volume 7, issu

la ürün ara
ün içeriğin
özel uygula
ntülü arama
n yanı sıra

anın içinde 
gelen ve ci
 sebebiyle
ondaki ahiz
den çıkan b

erde kullan
pmak için 
ma ile ilgili 
onunda da a

metine d
 olmasına 
arama g

ahize kulla
ötesine ge
atımında k

ellikli Men
an farklı ola
an uygula

nsel iletişim

   b.
sajlaşma m
masına, (d)

rilen mesaj
de kalan 
yazma ve 
a” eylemini
mesajlaşma
oluşturma 
 “gönderme
i ve bütün
n olması 

ünde yer al
k bu yazıl
ak için za

Samsung m
ulama olan
terim, uygu

bilgi verme
kon ise met
erisinde k
Bu ikondaki
klindeki bo

maya başlam

l of Art and D
ue 2, April 20

ayüzünde k
de varsayı

ama olan 
a ikonunun
, arama işl
 yer alan b
ihazdan diğ
e bunu an
ze gösterg

bir ok semb

nılmakta o
kullanılabil
işlevlerin a
ahize göste
dayalı bir
rağmen v

ibi doğrud
nılmaktadır

eçmiş olup 
ullanılır hal

nü, Uygula
arak cep t
maya göre

m de gerçek

   c
menüsüne, 
) Gmail (öz

komu

jlaşma me
bir kağıt 
gönderme

, zarf göste
a menüsün
komutu (R
e” eylemin
nü kavraya
durumund
an e-posta
ı metin g

arfın üzerin
marka telefo
n Gmail e
ulamanın b
kte hem d
tinsel iletiş
ullanılmakt
i gerçek dü
oş kağıt gö
ma” eylemi
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ullanılan gö
ılan uygula
Whatsup v

n oluşturulm
evinin görü
bir kişi sem
ğer cihazlar
nlatmak iç
gesi ile be
bolü berabe

olan ahize 
ecek bir t

anlatımında
ergesi yer a
 iletişime
erilen iki ö
dan konuş
r. Ahize s
telefon gi

le gelmiştir

ama ve Ko
elefonlarınd
e, bağlı b

kleştirilebilm

c.
(b) mesaj g
el) uygulam
utuna ait ik

nüsü ikonu
olup gerç

e” ile ilişki
ergesi ise “
nden farklı
Resim 5b) i
nin kullanıc
abilmesi be
da e-posta
a menüsünü
önderiminin
nde e-post
onlarda var
-posta uyg

baş harfi ile
de kendine
şim için ku
ta olup 
ünyadan al
östergesi ve
ni anlatılma

örüntülü ar
ama olarak
ve Viber u
masında, a
üntülü olma
mbollerinde
ra yapılan 
in menünü
raber bu 
r kullanılma

göstergesi
telefonun v
a kullanılma
almıştır; an
 hizmet 
örneğin ya
şma ile il
sembol ola
bi bir ciha
r. 

mutların G
dave akıllı 

bulunan GS
mektedir. 

   d.
gönderme/
masına ve (
konlar 

unda kullan
çek dünya
lendirilmişt
“gönderme”
 olarak ba
konunda is
ı tarafından
eklenmekte
 da gönd
ün ikonund
n (ya da 
ta adresle
rsayılan uy
gulamasının
e ilişkilendir
 ayırt edic
llanılabilen
“yeni me
ınmış gönd
e üzerinde 
amaktadır.

rama menü
k gelmeyen
uygulamala
rama kom
ası özelliğin
en faydalan
aramaların
ün ikonun
ahizeye do
aktadır. 

 daha önc
varlığının, 
aktadır. Res
cak bu uyg
etmektedi

nı sıra pek
gili olmay
arak sadec
zla gerçek

Grafiksel S
 telefonlard
SM operatö

   e.
oluşturma 
(e) yeni me

nılan gönde
daki posta
tir.  İkond
” eylemini 
aşka alt m
se yalnızca 
n bunu bir
edir. Kısa 
derip alma
da da yine 
alımının) 
rinde kulla

ygulamalar 
n ikonunda
rilmekte olu
cilik verme
 herhangi 

esaj oluşt
dergeler ka
 açılı duran
 

sü ve aram
n ancak so
arının ikon
utunun iko
nin anlatım
nılmaktadır.
n dökümü” 
da, telefon
oğru gelen

ce belirtild
telefona a
sim 4’te ve

gulamalar iş
r. Yazılı 
k çok farkl
yan uygula
ce işitsel 

kleştirilebile

Semboller
da işitsel il
örü veya 

 
komutuna,
esaj oluştur

ergeler bir 
a ile mekt
da kullanıla
anlatılmam
enülerde y
 bir zarf gö
r yazma ey
mesajın y
yı sağlaya
bir zarf gö
e-posta ka
anılan “@”
 arasında y
a ise mes
up bu ilişki
ktedir. Res
bir menünü
urma” ko
ağıt ve kale
n kalem gö

ma kaydı 
onradan 
ları yer 

onundaki 
ı için bir 
. Arama 
 bilgisini 
n genel 

n bir ok 

iği gibi; 
it genel 
erilen iki 
şitsel bir 
iletişim 

lı mesaj 
amaların 
iletişimi 

ecek her 

ri 
letişimin 
internet 

 (c) e-
rma 

 zarf ve 
tup vb. 
an kağıt 

maktadır. 
yer alan 
östergesi 
ylemi ile 
anı sıra 

an akıllı 
östergesi 
analı ile 
” işareti 
yer alan 
sajlaşma 
yle hem 
sim 5’te 
ün veya 
omutunu 
em olup 
östergesi 



 
3.2. Te
Resim 6
almakta
üründe
olabilm
Bu çal
sembol
sistemin
tanımla
“sayısa
gelişmiş
için güç
için güç
 

Resim

 
Telefon
açılmas
dijital b
olarak 
sembol
belirme
sembol
 

a.
Resim

 
Akıllı te
gerçek 
telefonu
kullanıc
var ola
kadar e
de yüzd
beraber
gücüne
 

a
Resim 

(d) 
 
Resim 8
dişli se

 

O
v

emel Menü
6’da solda 
adır. Açma
 kullanılan
ekle berabe
ışmada inc
lerin gerçe
nde kullan

adığımız ürü
l basamak
ştir. Göste
ç bağlantıs
ç bağlantısı

m 6. (a) cih

un arayü
sı/kapatılma
bir gönderge

manuel ç
ünün sola

ekte ve iko
ü belirmekt

b.
 7. (a) pil m

elefonlarda
dünyadan

un içerisind
cının ikonu 
n güç kay
enerjisinin 
de olarak a
r kullanımıy
 bağlı olduğ

a.
8. (a) ayar
 çalar saat/

8’de yer a
embolünün 

Online Journa
volume 7, issu

ü, Uygulam
 telefonun 
/kapama (
 bu grafik
er 1 (bir) v
celenen ar
k dünya ile

nılmakta ol
ünlerde ikil
kları kulla
rimlerde 1

sının gerçek
nın kesilece

a.
haz kapama

üzünde ye
ası komutu
esi olan açm
çalışan bir
 çekilmesi
on renksiz 
te ve rengi

.
menüsüne a

 kullanılan
 olan pil 
de yer ala
 deneyimse
nağı” olara
kaldığı hem
nlatılmakta
yla cihazın
ğu (pilin do

   b.
rlar menüsü
/alarm men

lan ayarlar
 gerçek d

l of Art and D
ue 2, April 20

ma ve Kom
arayüzünd

(on/off) ey
ksel sembo
ve 0 (sıfır) 
rayüz ikon
e ilişkili bir 
up her sa
li sayı siste
anan” (On
 rakamının
kleşeceği ik
eği anlamın

   b.
a komutuna

er alan 
na ait ikon
ma/kapama
r düğme 
 ile düğm
 hale gelm
n yeşile dö

ait ikon; (b
şarj olma

 güç kayn
gönderges

an güç kay
el birikimi 
ak okumas
m ikonun ü
a olup “elek
 pil gücün

olmakta old

c.
üne, (b) uy
nüsüne ve (

r ve uygula
ünyadaki 
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mutların Gr
e yer alan
leminin an

ol, farklı re
 rakamların
nlarından f
göndergele

ayı dijit ola
emi kullanı
nline Etim
n anlamı; c
ken 0 raka
na gelmekte

a ve (b) öze
ikonlar 

ve telefo
 Resim 6’d
a sembolün
sembolü e

me üzerind
mekte; sağa
nmesi ile e

c.
b) düşük pil
a durumu b

akları, Res
sinden şek
ynağı yerin
doğrultusu
ı sağlanma
üzerinde de
ktriksel tehl
ün tükenm

duğu) anlat

   d.
ygulama içi 
(e) alarm a

ama içi ay
göndergesi

rafiksel Se
 “cihaz ka

nlatımında 
enk ve boy
nın beraber
farklı olara
eri bulunma
arak ifade
lmakta olu
ology Dic
cihazın açık
amı; cihazın
edir (Patter

ellik/işlev a

onun bir 
a gösterilm

ne gerçek d
eklenmiştir
de kapalı 
a çekilmes

etkin olduğu

 uyarımı, (
bildirimleri 

sim 7’de g
kil ve yapı
ne bu pil 
nda “elektr

aktadır. An
eğişen dolu
like” göster

mekte olduğ
ımları gerçe

 ayarlar me
çma/kapam

arlar menü
i, akıllı te

embolleri 
pama” kom
pek çok el
yutlarda b
r kullanımın
ak bu gös
amaktadır. 
 edilmekte
p “dijital” 
tionary, 2
k konumda
n kapalı ol
rson, 2011

açma/kapam

özelliğinin
mektedir. B
dünyadan b
. İkonda 
anlamına 

si ile açık 
u anlatımı v

 d.
c) mevcut 

österilen p
 olarak fa
sembolünü
rikli bir cih
a ekran ar

uluk boşluk
rgesi olan y
ğu (b) ve c
ekleştirilme

e.
enüsüne; (c
ma komutla

ülerinin iko
lefonun ak

mutunun ik
lektronik v
ir araya g
ndan oluşm
sterimde y
 1 ve sıfır, 
edir. Dijita
kelimesinin
2015) tan
a olması, ç
ması, çalış
). 

 
ma komutu

n veya 
uradaki an

bir somut g
yer alan 
gelen 0 s
anlamına 

vurgulanma

pil durumu

pil menüsü
arklı olmak
ün kullanılm
hazın çalışm
rayüzünde 
k gösterimiy
yıldırım sem
cihazın bir 
ektedir. 

c) saat men
arına ait iko

nlarında ku
ksine meka

konu yer 
ve dijital 
etirilmiş 

maktadır. 
yer alan 
ikili sayı 
l olarak 

n anlamı 
ımından 
alışması 
şmaması 

na ait 

işlevinin 
latımda, 
önderge 
düğme 

sembolü 
gelen 1 

aktadır. 
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kullanıcıya aktarabilmesi, arayüzünde yer alan ve bu işlevleri tanımlayan grafiksel 
sembollerin kullanıcının dünyası ile kurdukları ilişkilere bağlıdır. Bilgisayar ve akıllı telefon 
gibi bilgisayar benzerlikli özellikler gösteren cihazların arayüzlerinde genellikle ikon olarak 
ifade edilen bu grafiksel sembollerin gerçek dünya nesneleri ile ilişkisi ne kadar güçlüyse 
kullanıcı tarafından da okunabilirliği o derece artmaktadır. 
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