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ÖZET 

Bilişsel ergonomi; ergonomi bilimi içerisinde, insan ve bilişim sistemleri arasındaki iletişimi ve 
etkileşimin nasıl olacağını inceler. Bilişsel ergonomi çalışmalarında internet üzerinde bulunan web sitelerinin, 
teknolojik sistemlerin ve bilgisayar yazılımlarının kullanıcıya uygunluk açısından kontrolünün ve analizinin 
yapıldığına genellikle rastlanmaktadır. Son yıllarda iletişim ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve 
kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bilişsel ergonomiye olan gereksinim artmış ve çalışma alanı 
genişlemeye başlamıştır. 

Türkiye’de yapılan bilişsel ergonomi çalışmaları araştırıldığında web sayfaları ve yazılım ara yüz 
tasarımları üzerine çalışıldığı gözlenmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde; kullanılabilirlik 
üzerine değerlendirmeler yapıldığı, gerekli istatistik çalışmalarıyla sonuçlar çıkarıldığı ve çeşitli oranlarla 
çalışmaların sonlandırıldığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmalarda; istatistiklerin yapılabilmesi için anketler 
düzenlenmiştir; ancak genellikle kullanılabilirlik oranları, kullanıcı görüşleri gibi sonuçlar gösterilerek 
çalışma sonlandırılmıştır. Bilişsel ergonomi alanında performans kriterlerinin sınıflandırılmasının eksik 
kaldığı ve çıkarılan olumsuz sonuçlara çok az çalışmada öneri getirildiği görülmüştür. Bilişsel ergonomi 
analizlerin hangi kriterlere göre (görsellik, kullanılabilirlik, hızlılık,  yazılım kullanıcı performansı...vb.) 
yapıldığının açıkça ortaya koyulduğu genel bir çalışma yapılmadığı literatür çalışması sırasında 
gözlemlenmiştir. 
Bu çalışmada; hizmet alanına yönelik web siteleri tasarımında bilişsel ergonomi performans kriterleri 
sınıflandırılacak, konu ile ilgili görülen eksikliklerle ilgili çözüm önerilerinde bulunulacaktır. 
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1.GİRİŞ 

1960’lı yıllara dayanan internet, özellikle 1990’lı yıllarda Web’in (WWW-World Wide Web) 
geliştirilmesiyle yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Hefley and Morris 1995). Günümüzde neredeyse 
internet ile eş anlamda kullanılan web, en yaygın internet servisidir. Web, sayılamayacak kadar çok bilgi 
belgeden oluşan bir ağdır, web belgelerinin her biri web sayfası olarak adlandırılır. Her bir web sayfasının 
vermek istediği bir mesaj ve bu mesajın ulaşması gereken bir hedef kitlesi vardır. Dolayısıyla görsel öğelerin 
ağırlıklı olduğu web sayfalarının tasarımı, verilecek mesajın hedef kitleye etkili şekilde aktarılmasını 
sağlamak ve milyarlarca web sayfası arasından hedef kitlenin dikkatini çekmek gibi çeşitli amaçların 
gerçekleştirilmesinde kritik rol oynamaktadır. 

Her geçen gün teknolojik gelişmeler ışığında birçok yenilik ve değişim yaşanmaktadır. Yapılan 
araştırmalar teknolojiyle birlikte dünyanın bilgi birikiminin her 2-3 yılda bir ikiye katlandığını 
göstermektedir. Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bu bilgi birikiminden üretimden 
eğitime kadar tüm sistemler etkilenmektedir. Artan bilgi birikimi ve teknolojideki gelişmelerle birlikte 
internet kullanımının da oldukça yaygınlaşmış olması bilişsel ergonomi alanına olan ihtiyacı artırmaktadır. 

Genel olarak bilişsel ergonomi, insanların çeşitli iş ve çevre koşullarına ilişkin bedensel eğilimlerini, 
özelliklerini, yeteneklerini, sınırlılıklarını araştırarak, elde ettiği verilerle, geliştirdiği ilkeler makine 
sistemlerinin tasarlanması ve düzenlenmesini yapmaktadır. Bilişsel ergonomi, bilişimle ilgili olan pek çok 
görevin iyileştirilerek yerine getirilmesi ile ilgilenmektedir. Bu alanda göz önünde bulundurulabilir 
iyileştirmeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Özkan ve Ulutaş,2011) ; 

1. İnsan bilgisayar etkileşiminin kullanıcı merkezli tasarımı ve insan-bilgisayar etkileşimi, 
2.  Bilgi teknolojileri sisteminin bilişsel görevleri destekleyecek şekilde tasarlanması, 
3. Eğitim programlarının geliştirilmesi ve  
4. İnsan güvenilirliğini arttırmak ve bilişsel iş yükünü yönetmek üzere, işin yeniden tasarımı. 

Bilişsel ergonomi, kişinin bilgiyle, araçla ve ortamla etkileşimlerini sağlamaya yönelik sistemlerin 
tasarımında kullanılmaktadır. Bilginin düzenlenmesini ve planlanmasını sağlamakla kalmayıp renklerin ve 
kullanıcı arayüzünün (user interface) iyileştirilmesine de yardımcı olmaktadır (Sosign, 2006). Dolayısıyla 
bilişsel ergonomi, özellikle karmaşık ve ileri teknoloji gerektiren sistemlerin tasarlanmasına yardımcı 
olmaktadır. Bilişsel ergonomi sayesinde insan-makine etkileşimini en üst düzeye çıkarmak için araçların ve 
nesnelerin kullanıcılar tarafından yanlış kullanılması ve göz ardı edilmesi önlenmektedir (Hollnagel 1997) 

Her geçen gün internetin yaygınlaşması ile birlikte kullanıcılar için web sitelerinin önemi her geçen gün 
artmaktadır. Çoğu kişisel kurumun veya kuruluşun kendi web sitelerinden bilgi edinmek isteyen kullanıcılar 
için kullanılabilirlik düzeyi yüksek web siteleri tasarlayıp sunmaları etkin bir kullanım sağlanması açısından 
oldukça önemlidir. Fakat genelde bilgi almaya veya web sitesi fonksiyonlarından yararlanmaya çalışan 
kullanıcılar kullanması güç ve tasarım açısından başarılı olmayan web sayfaları ile karşı karşıya 
kalabilmektedirler.  

Kılıç ve Güngör’ün (KILIÇ and GÜNGÖR) yaptıkları çalışmaya göre, kullanılabilirlik kullanıcının bir 
ürün veya sistemle olan etkileşimini etkileyen faktörlerin birleşimidir. Bu faktörlerin tasarım aşamasında 
dikkate alınmasıyla daha kullanılabilir sistemlerin tasarlanması mümkün olabilmektedir. Söz konusu faktörler 
şöyle sıralanabilir: 
 
i.  Kolay öğrenilebilirlik 
ii. Etkin kullanılabilirlik 
iii. Hatırlanabilirlik 
iv .Düşük hata oranı 
v. Kullanım memnuniyeti. 
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Kullanılabilirlik; Uluslararası Standartlaştırma Kuruluşu(ISO)’ya göre etkili olma, etkinlik ve 
kullanıcı memnuniyeti birleşiminden oluşur. Etkili olma bir sistemin kullanımı ile belirlenen amaçlara 
ulaşması, etkinlik ise bu amaçlara ulaşmak için harcanması gereken kaynakların ölçüsüdür. Kullanıcı 
memnuniyeti de sistemi kullanıcının kabullenmesi şeklinde tanımlanabilir. 

 
Kullanıcı açısından incelendiğinde, web sitesinin işlevlerini yerine getirirken kullanıcı merkezli 

tasarımı göz önünde bulundurması gerekmektedir. Kullanıcı merkezli tasarım, kullanıcının ilgi ve ihtiyaçları 
doğrultusunda web üzerinde ürünleri kullanılabilir ve anlaşılabilir hale getirmektir. Burada dikkat çeken nokta 
kullanıcının ne yapacağını bildiği ve ne olup bittiğini söyleyebildiği ürünlerin kullanılabilir ve anlaşılabilir 
olarak tanımlanabilmesidir (NORMAN 1988). 
 

Literatürde web sitelerinin kullanılabilirliği ve kullanıcı merkezli tasarımının öneminin vurgulandığı 
çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 
 
2. LİTERATÜR ÇALIŞMASI 
2.1.Web Kullanılabilirliği İle İlgili Çalışmalar 

Web sitesi kullanılabilirliği; bir web sitesinin belli bir kullanıcılar tarafından belirli amaçlara ulaşmak 
için ne derece  etkin ve verimli  şekilde kullanılabildiğinin ölçüldüğü bir kavramdır. Diğer yandan Web sitesi 
kullanılabilirliği  kullanıcı ara yüzlerinin kolay kullanılıp kullanılamadığını ölçen ve tasarım süreci esnasında 
kullanılabilecek kullanım kolaylığını arttırıcı yöntemleri de işaret eden bir kalite göstergesi olarak ifade 
edilebilir. 

 Emeklilerin ATM cihazlarını, görme engellilerin web sayfalarını kullanamaması, avuç içi 
bilgisayarları kullanırken karşılaştığımız güçlükler, televizyon kumandalarını kullanırken bileğimizin 
ağrıması, bu arayüzlerin tasarım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İşte İnsan- Bilgisayar Etkileşimi (Human 
Computer Interaction) çalışma alanı;  Ergonomi, Bilişsel Psikoloji, Yazılım Mühendisliği, Grafik ve 
Endüstriyel Tasarım, Organizasyonel Psikoloji gibi disiplinleri bir araya getirmekte, kullanılabilirlik 
kavramını bilimsel ölçütlerle değerlendirilebilir hale getirmektedir.  

Uçak  ve  Çakmak (2009), Internet’te yer alan web sayfası sayısının artması sonucunda benzer içeriğe sahip 
ancak farklı tasarımlarla hazırlanan web siteleri ortaya çıkmıştır. Web sitelerinde yer alan bilginin kullanıcı 
beklenti ve özelliklerine göre tasarlanarak sunulması bu bilginin etkin kullanımı açısından önemlidir. Uçak ve 
Çakmak çalışmalarında(2009), web sayfalarının tasarımında ve kullanımında etkinliğini ölçmek için 
gerçekleştirilen kullanılabilirlik çalışmaları hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfasının kullanılabilirliğini ölçmek üzere yapılan bir araştırmayı ve 
sonuçlarını da aktarmışlardır. 
Kılan (2007), Gelişen ve yayılan elektronik bilgi işleme teknolojileri kullanımında son-kullanıcı etkinliği her 
gün biraz daha öne çıkmaktadır. Böylece İnsan-Bilgisayar Etkileşiminde disiplinler arası içeriği olan bilişsel 
ergonomi ve Kullanılabilirlik (Usability) ya da Kullanılabilirlik Mühendisliği (Usability Engineering) hizmet 
ve endüstriyel kesimin tüm alanlarında önemini artırarak, güncel konu olma özelliğini kazanmaktadır. 
Kılan(2007) Çalışmasında kullanılabilirlik ve bilişsel ergonomi konusunda bilgi vermiş ve bilişsel 
ergonomiyi kullanılabilirlikte yeni yaklaşım olarak göstermiştir. 

Berkman (2006), İnternet erişimi olanaklarının yaygınlaşması ve internetin günlük ofis çalışmasının ayrılmaz 
bir parçası haline gelmesi, haber alma ihtiyacının da ağırlıklı olarak internet üzerinden giderilmesini 
beraberinde getirmektedir. Türkiye’de de, 90’ların sonundan bu yana internet gazeteciliği hızla 
yaygınlaşmıştır. Berkman (2006) çalışmasında; sitelerin kullanıcı taleplerine cevap verebilme kapasiteleri , 
kullanılabilirlik ölçümü ile ilgili metodolojilerden faydalanarak ortaya konmaya çalışmıştır.Çalışmanın 
gerçekleştirildiği dönemde en çok ziyaretçi aldığı belirlenen 20 adet Türkçe içerikli haber sitesi, 
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kullanılabilirlik ölçütleri ve arayüz özellikleri açısından, Bilişsel Gözden Geçirme  (Cognitive 
Walkthrough-CW )metodolojisinden yola çıkılarak değendirmeye ve analize tabi tutulmuştur. 

Gürses (2006), Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte elektronik bilgi kaynaklarının sayısındaki 
artış sonucu Web tabanlı elektronik kütüphane hizmetleri de büyük bir oranda yaygınlaşmıştır. Gürses(2006) 
Kütüphane Web Sitelerinde Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Merkezli Tasarım isimli çalışmasında, elektronik 
kütüphanelerde kullanıcılar ile temel etkileşim noktası olan kütüphane Web sitelerinin kullanılabilirliği ile 
ilgili kullanıcı algıları, görüşleri ve arayüz kullanım tutumları incelemiş; kullanılabilirliğe etki eden temel 
faktörleri tespit etmiş ve bunların kullanıcı performansı ve memnuniyeti üzerindeki etkilerini incelemiştir. 
 
Mackey ve  Ho (2006), Web tabanlı multimedya (WBMM) birleşik ve dinamik bir çevrimiçi format 
içerisinde çeşitli metin , görüntü, ses ve animasyon unsurlarını birleştirir. Mackey ve Ho(2006) 
çalışmalarında, hem çevrimiçi hem de sınıf içi eğitimi birleştiren bir yüksek lisans bilim dersinde, Web 
tasarımını öğrenmek için Web Tabanlı Multimedia’nın bir bölümüne erişen 41 lisans öğrencisinden topladığı 
verileri analiz etmişlerdir. Öğrencilerin yanıtlarının açıklayıcı bir şekilde analizini sağlamışlar ve 
kullanılabilirlik faktörleri ile öğrencilerin algılama performansları arasındaki anlamlı ilişkiyi(p<0.05) 
incelemek için Kendall’ın Sıra Korelasyon Katsayısı (Rank Correlation Coefficient) yöntemini 
uygulamışlardır. Diğer yandan WBMM’nin , okuma , bilgisayar lab. , e-posta gibi dersin diğer yönleri 
üzerindeki etkilerini de açıklamışlardır. 
 

Yılmaz (2006),  çalışmasında  Gazi Üniversitesi’nde farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin kişisel web 
siteleri ile ilgili görüşleri alınmış, tercihleri belirlenmiş ve web tasarımındaki görsel kullanılabilirlik ilkeleri 
hakkındaki bilgileri ölçülmüştür. Çalışma,  elde edilen sonuçlar doğrultusunda, akademisyenlerin kendi web 
sayfalarını kolay bir şekilde oluşturup güncelleyebilecekleri kişisel bir web sitesi oluşturma sihirbazı 
geliştirilmesi amacı ile yapılmıştır. 

Kavak (2005),  Kullanılabilir sistemlerin amacı, müşterilerin bir işlemden beklediği faydalarla doğrudan ilgili 
olan öğrenmenin kolaylığı, zaman içinde öğrenmenin kalıcılığı, işin tamamlanma hızı, hata oranı, ve sübjektif 
kullanıcı tatmini değerlendirilerek belirlenebilir. Kavak’ın bu konudaki çalışmasının (2005) amacı, web 
tasarımının ve internet pazarlamasında kullanılabilirliğin etkilerini araştırmaktır. Çalışmanın ana fikri; tüm 
olası çözümleri inceleyerek müşterileri en iyi şekilde tatmin eden en çok kullanışlı , en çok yardımcı tasarım 
konularını bulmak olarak açıklanabilir. Çalışmanın sonucunda kullanılabilirliği,fonksiyonelliğin kullanıcı 
ihtiyaçlarına nasıl uyduğu,uygulamanın getirdiği uyumun nasıl kullanıcı işlemlerine uyduğu, ve uygulamanın 
verdiği cevapların kullanıcı beklentilerini nasıl karşıladığı da dahil pek çok faktöre dayandığı anlaşılmıştır. 

 
Bevan (2005), Web kılavuzları; ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı tarafından yayınlanan 
Araştırma Tabanlı Web Tasarım & Kullanım Kılavuzu , ISO standardı için geliştirilen kurallar kılavuzu ve 
US tarafından  akademik  Web siteleri için geliştirilen kurallar kılavuzundan oluşan 3 sete göre incelenir. 
Ayrıntılı bir analiz bu kılavuzların her birinin farklı alanlarda güçlü olduğunu göstermektedir. Bevan(2005) 
çalışmasında ; Web kılavuzlarının kapsamlı bir setinin oluşturulmasındaki zorluğu vurgulamaktadır. 
 

Allen ve Arkadaşları (2005), Çevrimiçi tıbbi bilgiler klinisyenler için sunulduğunda, günlük işlerini verimli 
ve hatasız gerçekleştirebilmeleri için ,iyi organize olmuş ve kullanımı kolay olmalıdır.Bu aktif 
olarak,kullanıcı tarafından kabul edilebilen iyi kullanıcı arayüzleri(User Interface) üretmek için esastır. Allen 
ve arkadaşları(2005) “Heuristic evaluation of paper-based Web pages:  A simplified inspection usability 
methodology” isimli çalışmalarında , Web sayfalarının ekran görüntülerini değerlendirmeye uygun olarak 
geliştirilmiş Heuristic Evaluation(HE) metodunu, değerlendirme yapmak için kullanılan Heuristic Evaluation 
metodunun gelişimini ve söz konusu ekran görüntülerinin sonuçlarını açıklamaktadırlar. İlaveten, çalışma, HE 
tarafından tanımlanan sınıflandırılmış problemlerin süreç örneklerini ve bu problemler için tanımlanmış 
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teknolojik çözümleri de sunar. 4 kullanılabilirlik uzmanı 18 adet kağıt-tabanlı (paper-based) ekran 
görüntülerini incelemiş ve toplam 108 yorum yapmışlardır. Her uzman yaklaşık bir saat içinde görevlerini 
tamamlamıştır. Allen ve arkadaşları sorunların yaklaşık %70 ‘ine çözüm önerisinde bulunmuşlardır. Kullanıcı 
arayüzünün kağıt tabanlı ekran görüntüsünü kullanan Heuristic Evaluation(HE)’nin hızlı, ucuz ve 
kullanımının kolay olduğu gösterilmiştir. 

Bağış(2003),  Arayüz Tasarımlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesinde Kullanılabilirlik  Yaklaşımı isimli 
çalışmasında ürün kalitesinin artırılması ve daha kullanılabilir ürünlerin geliştirilmesi amacıyla, ürünlerin 
kullanılabilirliğini ölçmek için yapılan değerlendirmeleri iki kategoride ele almıştır. Sezgisel değerlendirme 
ve kullanılabilirlik testleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda iki ayrı  metodoloji önermiştir. 

Battleson ve Arkadaşları(2001), Battleson ve Arkadaşları(2001), Kütüphane web sitelerinde, elektronik 
indeksler, veri tabanları ve araştırma materyallerinin yanı sıra kütüphane kaynaklarına ve servislerine erişim 
kilidinin açılması yönünde de gelişim olduğunu belirtmektedir. Burada “kullanılabilirlik” kavramı kütüphane 
web siteleri için paha biçilmez bir araçtır ve kullanılabilirlik testleri sitelerin etkinliğini ve kullanım kolaylığı 
açısından arayüzlerini değerlendirmek bir ihtiyaçtır. Doğru şekilde tasarlanan ve uygulanan kullanılabilirlik 
testleri Web sitelerinin oluşumu ve gelişimi için önemli bir etmen haline gelmiştir. Battleson ve Arkadaşları 
(2001) çalışmasında, kullanılabilirlik kavramını incelemiş ve Buffalo Üniversitesi  kütüphanelerinde bir örnek 
çalışma üzerinden, kütüphane web sitelerinde kullanılabilirlik testi uygulanmasını incelemişlerdir. 

Hassan ve Li (2001),  Değerlendirme, hem web sitesinin gelişim süreci boyunca ve hem de web sitesi yayına 
girdikten sonra  oldukça önemlidir. Ancak tasarımcılar çoğu zaman değerlendirme için uygun kriterleri 
tanımlamada zorlukla karşı karşıya kalmaktadırlar. Hassan ve Li(2001)’nin çalışmalarının temel amacı; web 
tasarımı ve gelişimindeki içerik analizi için  değerlendirme ve kullanılabilirlik ölçütlerini göstermektir. 
Çalışma sonuçta, görsel tasarım, içerik, erişilebilirlik, gezinme, medya kullanımı, interaktivite ve tutarlılık 
olmak üzere 7 kategoride sınıflandırılmış ve listelenmiştir. Çalışma, incelemede ortaya çıkan sorunlar üzerine 
bir tartışma ile sonlandırılmıştır. 
 
Zaphiris ve Ellis (2001), çalışmalarında üst sıralardaki ABD üniversitelerinin “kullanılabilirlik” ve  
“erişilebilirlik” açısından yüksek derecede olup olmadıklarını ve bu iki ölçütün oranlarının birbiriyle ilişkili 
olup olmadığını araştırmışlardır. 50 üst düzey ABD üniversitesinin kullanılabilirliği ve erişilebilirliği iki 
önemli otomatik değerlendirme aracı (Bobby ve LIFT) kullanılarak ölçülmüştür. Web sitelerinin genel 
kullanılabilirliği  ile erişilebilirliği arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
 

2.2.Web Sitelerinin Değerlendirilmesi İle İlgili Çalışmalar 

 Kullanılabilirlik, bir ürünü kullanan insanların işlerini hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirebilmesi 
olarak tanımlamaktadır. Web tasarımcıları geliştirdikleri sitelerin kullanılabilir olmasını ve dolayısıyla 
kullanıcıları tarafından beğenilmesini istemektedirler. Bu ihtiyaçtan dolayı, sitelerinin bu kriterlere 
uygunluğunu denetlemek için bir çok değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir. Web sitelerinin 
kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi, tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Web sitesi 
değerlendirme yöntemleri, sistemin tasarım aşaması, kullanılacağı yer ve kullanıcıların özelliklerine göre 
değişmektedir.  

Başar  ve  Aslay (2011), yaptıkları çalışmanın amacı; Atatürk Üniversitesi öğrenci işleri otomasyon 
programının bilişim ergonomisi kriterlerine uyup uymadığını ve kullanıcıların programın ergonomisi 
hakkındaki düşüncelerini araştırmaktır. Ergonomi genel olarak tanıtılmış, yazılımın uygun olup olmadığının 
belirlenebilmesi için kriterler ortaya konulmuş, anketler düzenlenmiş ve anket sonuçları değerlendirilmiştir. 
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Delice ve Zegerek (2011),  Gri İlişkisel Analiz ve Gri Çoklu Karar Verme Yöntemleri İle E-Haber Web 
Sitelerinin Değerlendirilmesi isimli çalışmalarında; Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden Gri 
İlişkisel Analiz (GİA) ve Gri Çoklu Karar Verme (GÇKV) yöntemleri ile Türkçe içerikli e-haber web siteleri 
değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak, e-haber web sitelerinin değerlendirilmesinde GİA ve GÇKV 
yöntemlerinin etkin bir şekilde kullanılabileceğini belirlemişlerdir. 

Ulutaş ve Özkan (2011), çalışmalarında;  ESOGU EM bölümünün web sitesini, anketler yardımı ile 
ergonomik açıdan değerlendirmiş ve öneriler doğrultusunda yapılabilir olası iyileştirmeleri belirlemişlerdir. 
 
Laborda ve Arkadaşları (2010),  Yazar ve arkadaşları çalışmada ; arayüzü basit olmasına rağmen, 
öğrencilerin bilgisayar performanslarını test etmenin yanı sıra yabancı dil olarak İngilizce bilgisini test eden, 
PLEVALEX platformuna uygulanan, García Laborda ve Magal Royo tarafından geliştirilen özellikleri 
açıklamaktadırlar. Çalışmanın sonucunda, bilimsel bir toplum için daha standart ve yüksek düzeyli, internet 
ve bilgisayar tabanlı  İngilizce testi modellerinin kullanılmaya başlandığı tespit edilmiştir. 
 
Yavuz  ve Bakan  (2010), tarafından yapılan çalışma;  Türkiye’de ziyaretçi sayısına göre ilk yüz site içinde 
yer alan haber amaçlı, başta gazeteler olmak üzere, web sitelerinin içerik analizini kapsamaktadır.  
Araştırmada veri toplamak üzere istatistiksel veri kaynağı  olarak www.alexa.com sitesinin yanında bilgi 
içerik analizi için 17 ölçütten oluşan değerlendirme formu kullanılmıştır. Değerlendirme formundaki  her bir 
kategori altında yer alan ölçütlerin değerlendirilmesi var (1) ve yok (0) şeklinde puanlandırılarak analiz 
edilmiştir. 
 
Akalp ve Yeniman (2009), Yazarlar çalışmalarını; herhangi bir e-ticaret web sitesinin tasarımının kişilerin 
elektronik pazarlara ve pazarlama uygulamalarına yönelik pozitif veya negatif tutumlarını etkileyen bir faktör 
olup olmadığını belirlemek amacı ile yapmışlardır. 

Çalışma sonucunda; araştırma konusuna uygun olarak geliştirilen anket formu ile, web sitesinin 
tasarımının, tasarımda ergonomik olması, kullanıcı beklentileri ve uygunluğuna ne ölçüde uyum sağladığı ve 
bunun karşılığında kişilerin satın alma davranışını etkileyen bir faktör olup olmadığı belirlenmiştir. 
 
Tan ve Arkadaşları (2009), Çalışmalarının temel amacı web sitesi değerlendirmede, 4 farklı web sitesi 
üzerinden sezgisel analiz(Heuristic Analysis) ile  kullanıcı testleri(User Tests) arasındaki verimlilik ve 
etkililik farkını açıklamaktır. Sonuçlar hem Sezgisel Analiz’in hem de Kullanıcı Testlerinin farklı kullanım 
sorunları olduğunu göstermektedir. Problemler şiddetine göre analiz edilmiş,  kullanıcılar ve 
değerlendiricilerin keşfettiği yeni problemler arasındaki ilişki tespit edilmiş, bu ilişki kullanılabilirlik 
problemlerinin farklı kategorilerinde etkililiğin ve verimliliğin aynı oranda etkin olduğunu göstermiştir. Sonuç 
olarak iki yöntemin de ücretsiz ve birbiriyle rakip edilemez olduğu gösterilmiştir. Daha iyi değerlendirme 
yapabilmek için hala iki yönteme de ihtiyaç olduğu anlatılmıştır. 
 
Coşkunserçe ve Dursun(2008),  çalışmalarında Web sitesi değerlendirme yöntemlerinden; kart sıralama, 
odak grupları, buluşsal değerlendirme, bireysel görüşmeler, paralel tasarımlar, karakterler, prototiplendirme, 
görev analizi, kullanılabilirlik testi, kullanım durumları ve çevrimiçi inceleme Web sitesi değerlendirme 
yöntemleri incelemişlerdir. 
 
Şarman (2007), çalışmasında; e-ticaret sitelerinde kullanılabilirliği detaylı olarak incelemiştir. Birinci 
bölümde kullanılabilirlilik ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.  İkinci bölümde 100 kişilik bir anket çalışması 
yapılmıştır. Üçüncü bölümde SPSS programı ile istatistik çalışmaları yapılmıştır. Son bölümde ise yapılan 
istatistiklerin sonuçları değerlendirilmiştir. 
 Çalışmada, değerlendirilen sonuçlarla, tasarımı incelenen sitenin içerik, fonksiyonellik,  yeterlilik,  
dökümantasyon ve tutarlılık yönünden başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak söz konusu siteyi daha 
basarılı ve kullanılabilir bir site haline getirebilmek için kullanıcıların algılama seviyelerini yükseltici 

http://www.alexa.com/
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çalısmaların yapılması gerektiği ve özellikle yardım, hata giderimi, dökümantasyon konularında daha 
derinlemesine ve kaliteli, basit ancak tatminkar derecede yeterli içerik sunulması gerektiği belirtilmiştir. 
 
Chevalier ve Kicka (2006), Çalışmalarında bilişsel ergonomik ve bilişsel ergonomik olmayan bir web sitesini 
kullanırken, acemi kullanıcıları, deneyimli kullanıcıları ve profesyonel kullanıcıları davranış yönünden 
karşılaştırmışlardır. Bunun yanı sıra acemi web kullanıcılarının kullanma stratejisini web tasarımcıların 
tahmin edip etmediğini araştırmışlardır. Sonuç olarak web tasarımcıların, acemi kullanıcıların kullanım 
stratejisini tahmin etmelerinin zor olduğu görülmüştür. Web tasarımcılarının, tasarımı yaparken kullanıcı 
merkezli düşünmelerinin gerekli olduğu vurgulanmış ve bu konuyla ilgili öneriler makalenin sonuna 
eklenmiştir. 
 

Doğan (2006), Doğan(2006), çalışmasında, işletmelerin müşterileri ile iletişimi ne ölçüde önemsediklerini, 
işletmelerin karşılıklı iletişimi destekleyecek şekilde web sitelerini tasarlayıp tasarlamadıklarını ve karşılıklı 
iletişim sonucunda elde edilen bildirimlerin pazarlama kararları ve işletme markaları üzerinde etkisi olup 
olmadığını incelemiştir. 

Kurulgan ve Bayram (2006), çalışmalarında, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin kütüphanelerinin 
web sitelerinin özelliklerini, biçim ve içerik açısından karşılaştırmaktadırlar. Üniversite kütüphanelerine ait 
web sitelerinin her biri ayrı ayrı ziyaret edilmiş ve belirlenen bazı değerlendirme ölçütleri kullanılarak içerik 
analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinin, vakıf 
üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerine göre daha yetkin olduğu ve Internet olanaklarını daha iyi 
kullandıkları belirlenmiştir. 

Eraslan (2005), E-Ticaret Web Sitelerinin Ergonomik Açıdan İncelenmesi isimli çalışmasında;  e-ticaret 
içerikli ergonomik bir web sitesi tasarımı için gerekli faktörleri, literatür çalışmaları ve uzman görüşleri 
yardımıyla belirlemiş, bu faktörleri AHP yöntemi ile analiz etmiş  ve ağırlıklandırmıştır. Bu ağırlıklar 
tasarımın değerlendirilmesi  aşamasında kullanılmıştır. 

Dursun (2004), Çalışmasında; eğitsel Web sitelerinin, Web Tasarım Ölçeğinde yer alan kriterleri karşılayıp 
karşılamadıklarını incelemiştir. Araştırma tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 100 adet eğitsel web sitesinin 
değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada Web Tasarım Ölçeği ile incelenen eğitsel web 
sitelerine ilişkin ulaşılan sonuçlara göre, eğitsel web sitelerinin , görsel tasarıma ilişkin kriterleri , ortalama 
%55 oranında ; kullanıcılara sunulan hizmetlere ilişkin kriterleri de ortalama %51 oranında karşıladıkları 
görülmüştür. Web siteleri hazırlanırken dikkat edilen kriterlerin , hedef kitleye ve eğitim içeriklerine göre 
değişmediği görülmüştür.  

2.3.Web Tasarımı İle İlgili Çalışmalar 

Web Tasarımı, herhangi bir kurumun kurumsal kimliğinin yansıtılması ve tanıtım faaliyetlerinin 
gerçekleşmesi amacı ile ulusal ve uluslararası ağ ortamında yayınlanan çevrimiçi sistemlerin(Web 
Sitelerinin)oluşturulma sürecidir. Web Tasarımı çalışması sonucunda ortaya çıkan Web Siteleri, günümüzde 
internette vakit geçiren kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde artması ve insanların internet başında geçirdikleri 
sürelerin ciddi boyutlara ulaştığı için firmalar için ciddi anlamda önemli bir tanıtım aracı olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Çakır ve Eğinli (2010), Uluslararası İşletmelerin Web Sitelerinin Tasarımında Kültürel Boyutların 
Adaptasyonunun Önemi adlı çalışmalarında Hofstede’nin kültürel boyutlarını dikkate alarak web site 
tasarımındaki önemi açıklamakta ve kültürel boyutları adapte edilme biçimlerini web siteleri üzerinden 
incelemektedirler. 
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Hsu ve Arkadaşları (2009), Hsu ve Arkadaşları çalışmalarını iki aşamalı yapmışlardır; birinci aşamada  web 
tabanlı öğrenme ortamını değerlendirmek için delphi tekniği ve sezgisel değerlendirme yöntemlerini 
kullanmışlardır ve değerlendirme için ölçek geliştirmişlerdir. İkinci aşamada anket çalışmaları, gerçek 
çevrimiçi  değerlendirme yöntemleri ve  uzman  analizleri, geliştirilmiş  ölçeğin geçerlilik ve 
güvenirlik analizi için kullanılmıştır. Çalışmanın katkıları şu şekilde olmuştur; 

 (1)Standart bir prosedür aracılığıyla web tabanlı öğrenme platformları için değerlendirme 
ölçütleri geliştirilmesi ve bir örnek verilmesi; 

 (2)Web tabanlı  öğrenme platformları  değerlendirmek için  geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi ;    ve 

 (3)Değerlendiren bir  web tabanlı öğrenme platformunun tasarımının, yanı sıra web tabanlı öğrenme 
ortamı kalitesinin artırılması ve geliştirilmesi için bir temel oluşturulması. 

Doğan  ve Arkadaşları (2007) , İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Web Sayfası Tasarımı  isimli  
çalışmada, PHP ve MySQL kullanılarak ders içeriklerinin internet üzerine  aktarılmasını sağlayan bir web 
sayfası tasarımı yapmışlardır. Tasarımın en büyük özelliği, kullanıcıların  hiçbir web tasarım bilgisine gerek 
olmaksızın sayfanın güncellemesini hazırlanan web  ara yüzü ile kolaylıkla yapabilmesidir.  
 
Tan  ve Wei (2006);  Tan ve Wei(2006) “An empirical study of Web browsing behaviour: Towards an 
effective Website design” isimli çalışmalarında, Web sitesi tasarımını anlamak için bir yol olan, kullanıcılar 
tarafından yapılan “sesli düşünme ” analizini kullanmışlardır.  Çalışmanın temel katkısı, web tarama ve 
kullanıcı performansına ilişkin tasarım(Web sitesi içeriği, onun dış formu ve yapısı) yapılırken bilişsel 
süreçlerin akışının çizilmesidir. 
 
Hsu ve Hwang (2004), Çalışmalarında bağlantı çerçevesi kullanılarak linkler ve anasayfalar yeniden 
düzenlenmiştir ve belirli simgeler iletişim hızını arttırmak için elenmiştir. Buna ek olarak, Visual Basic 
Script ve ActiveX sistem verimliliği artırmak için uygulanmıştır. Son olarak bu geliştirme etkilerini 
değerlendirmek için bir deney uygulanmıştır. Sonuçlar geliştirilen link metodunun kullanıcıların 
performansını arttırdığını  ve  kaldırılan belirli simgelerin kullanıcı memnuniyetinde önemli bir azalmaya 
sebep olmadığını göstermiştir. 
 
Rosen ve Purinton(2004), Çalışma boyunca  yazarlar, Rachel Kaplan ve Stephen Kaplan’ın çevresel 
psikolojik  çalışmalarına dayanan Web Sitesi Tercih Ölçeği(Website Preference Scale-WSPS)’ni 
geliştirmişlerdir. Sonuçta etkili bir web sitesinin temel boyutları tanımlanmış ve site tasarımı özellikleri 
hakkında bilgi verilmiştir.  
 
Chevalier ve  Ivory (2003) ,   Chevalier ve Ivory(2003) çalışmalarında,özellikle kolay web kullanımı için, 
var olan tasarım sorunlarını çözmenin, yeni tasarım faaliyetlerini desteklemekten daha iyi olacağı görüşünü 
savunmaktadırlar. Bu konuda bir araştırma yapmışlar ve bulguları doğrultusunda site tasarımcıları için 
öneriler geliştirmişlerdir. 
 
Schaik and Ling(2003); Yazarlar, bilgisayar destekli deneyleri kullanarak kullanımda estetiğin rolünü 
incelemişlerdir. Doksan sekiz katılımcıyla çalışmayı yapmışlardır. Varyans analizleri ve ekran oranları için 
istatistiksel  sonuçlar anlamlı bulunmuştur. Sonuçlar estetik açısından tartışılmıştır ve tasarım önerileri 
geliştirilmiştir. 
 
Onursoy (2001), Çalışmasında; Web sitelerinin kullanımına yönelik belirginleşen sunum biçimlerini ve sayfa 
elemanlarının kullanıcı üzerindeki yansımalarını araştırmıştır. Bu konuyla ilgili bir uygulama yapmış ve 
sonuçları değerlendirmiştir. 
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Dalal  and etc (2000),   Yazarlar çalışmalarında, teorik kurallara göre hazırlanan ana sayfaların Web 
sitesindeki bilgilerin daha iyi kavramayı sağladığını savunmuşlardır. Bu kavramanın üç boyutunu tespit 
etmişlerdir: anlama doğruluğu, anlama hızı ve algılanan anlama. 

Çalışmanın sonucunda bilişsel olarak tasarlanan ana sayfaların bilişsel olmayan ana sayfalara göre 
daha anlaşılır olduğu gösterilmiştir. Araştırmacılar bu sonuçların etkilerini tartışmışlardır. 
 

 ÇALIŞMANIN ADI  YAZAR YAYIN 
YILI 

ANAHTAR KELİMELER 

1 Bankamatik Sistemlerinde Ergonomik Arayüz 
Tasarımı ve Kullanılabilirlik 

Akalp,Yeniman 
ve Aytaç 

2011 Otomatik para çekme makineleri, insan-
makine etkileşimi, kullanılabilirlilik, 
ergonomik arayüz tasarımı 

2 Web  Sayfası  Kullanılabilirliğinin  Ölçülmesi: 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Web Sayfası Örneği 

Uçak  ve  
Çakmak 

2009 Web kullanılabilirliği, Kullanılabilirlik 
testi, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü 

3 Kullanılabilirlik ve Bilişsel Ergonomi Kılan 2007 Elektronik Bilgi İşleme, Bilişimsel 
Ergonomi, Son-kullanıcı, Son-kullanıcı 
Gelişimi, Kullanılabilirlik, Bilgisayar-İnsan 
Etkileşimi, Yazılım Arayüzü, Bilgisayara 
Erişebilirli 

4 Türkçe İçerikli Haber Sitelerinde 
Kullanılabilirlik Değerlendirilmesi ve Analizi 

Berkman 2006 Kullanılabilirlik, İnsan Bilgisayar 
Etkileşimi, Haber Siteleri,Cognitive 
Walkthrough 

5 Kütüphane Web Sitelerinde Kullanılabilirlik ve 
Kullanıcı Merkezli Tasarım 

Gürses 2006 Kullanılabilirlik, Kullanıcı Merkezli 
Tasarım, Kullanılabilirlik 
Değerlendirmeleri,Kullanılabilirlik 
ölçümü, İnsan Bilgisayar Etkileşimi 

6 Exploring the relationships between Web 
usability and students’ perceived learning in 
Web-based multimedia (WBMM) tutorials 

Mackey ve  Ho 2006 Improving classroom teaching; Human–
computer interaction; 
Multimedia/hypermedia systems; 
Teaching/learning strategies;Media in 
education; Pedagogical issues 

7 Web Sayfalarının Görsel Kullanılabilirliği Yılmaz 2006 Web sayfası, görsel kullanılabilirlik, web 
tasarımı. 

8 Heuristic evaluation of paper-based Web pages:  
A simplified inspection usability methodology 

Allen, Currie, 
Bakken, Patel  
ve Cimino 

2005 Clinical information systems; Heuristic 
evaluation; Information needs; Internet; 
Medical errors; Usability assessment; Web 
page design 

9 Guidelines and Standards for Web Usability Bevan 2005  
10 Hisse Senetleri Piyasasında Web Sitelerinin 

Kullanılabilirliği   ve Gedik Yatırım Menkul 
Değerler Web Sitesi Üzerine İnceleme 

Kavak 2005  

11 Arayüz Tasarımlarının Karşılaştırmalı 
Değerlendirilmesinde Kullanılabilirlik  
Yaklaşımı 

Bağış 2003  

12 Bilişim Ergonomisi Aydın ve Kurt 2002 Bilişim ergonomisi, ,kullanıcı ara yüz 
tasarımı,  

                Tablo  2.1. Kullanılabilirlik Alanında İncelenen Çalışmalar 
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Tablo 2.2. Web Sitelerinin Değerlendirilmesi İle İlgili Çalışmalar 
 ÇALIŞMANIN ADI YAZAR YAYIN 

YILI 
ANAHTAR KELİMELER 

1 Uzaktan Eğitimde Ergonomi  Akalp  ve 
Yeniman  

2011 Uzaktan Öğrenim, Uzaktan Öğrenimde 
Ergonomi, Ergonomi 

2 Yazılım Ergonomisi:Atatürk 
Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminin 
Ergonomisinin İncelenmesi  

Başar  ve  
Aslay 

2011 Ergonomi, Yazılım Standartları, Yazılım 
Ergonomisi 

3 Gri İlişkisel Analiz ve Gri Çoklu Karar 
Verme Yöntemleri İle E-Haber Web 
Sitelerinin Değerlendirilmesi  

Delice ve 
Zegerek  

2011 E-haber Web Siteleri, Çok Kriterli Karar Verme, 
Gri İlişkisel Analiz, Gri Çoklu Karar Verme 

4 ESOGÜ EM Bölüm Web Sitesinin 
Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi  

Ulutaş ve 
Özkan  

2011 Bilişsel ergonomi, web sitesi tasarımı, eğitimde 
ergonomi 

5 Ergonomics factors in English as a 
foreign language testing: The case of 
PLEVALEX  

Laborda , 
Magal-Royo , 
Rocha  and 
Álvarez 

2010 Online learning,Ergonomics,English 
assessment,English as a foreign language 

6 Türkiye’de Web Tabanlı Haber 
Sitelerinin Tasarım-Ergonomi  
Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi  

Yavuz  ve 
Bakan 

2010 Web tasarımı, internet gazeteciliği, ergonomi. 

7 E-Ticaret Web Site 
TasarımınınTüketicinin Satın Alma 
Davranışına Etkisi  

Akalp ve 
Yeniman  

2009 E-Ticaret, Ergonomi, Web Sitesi Tasarımı, 
Ergonomik Web Sitesi, Satın Alma Davranışı 

8 Web evaluation: Heuristic evaluation 
vs. user testing 

Tan , Liu and  
Bishu 

2009 Usability testing , Heuristic evaluation 

9 Web Sitelerinin Değerlendirilmesinde 
Kullanılan Yöntemler 

Coşkunserçe 
ve Dursun 

2008 Web site değerlendirme, kullanılabilirlik  

10 Bir e-Ticaret Sitesinde Bireysel 
Farklılıkların ve Tasarımın İstatistiksel 
Analizi  

Şarman 2007 E-Ticaret, Xerox KullanılabilirlikTesti, SPSS, 
Alfa Katsayısı 

11 E-Devlet Sitelerinde Bilişsel Ergonomi 
Açısından Kalite  

Yücel ve 
Özok 

2007 E-Devlet, Bilişsel Ergonomi, Ergonomik Kalite, 
Kullanılabilirlik, Bulanık Modelleme 

12 Web designers and web users: 
Influence of the ergonomic quality of 
the web site on the information search  

Chevalier 
and Kicka  

2006 Web designers; Web users; Information search; 
Cognitive load; Ergonomics; Experience 

13 Müşteri Odaklı Web Sitelerinin 
Tasarlanması ve Bu Sitelerin 
Değerlendirilmesine İlişkin Bir 
Uygulama 
 

Doğan 2006 Müşteri İlişkileri, Müşteri Odaklılık, Web Sitesi 
Tasarımı 
 

13 Usability  Testing  of  an  Academic  Library 
Web Site:  A  Case  Study 

Battleson, 
Booth ve 
Weintrop 

2001  

14 Identifying Web Usability Criteria : The 
‘Scanmic’ Model 

Hassan ve Li 2001  

15 Website Usability and Content Accessibility of 
the top USA Universities 

Zaphiris and 
Ellis 

2001  
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14 Üniversite Kütüphaleri Web Sitelerinin 
Biçim ve İçerik Analizi: Türkiye'deki 
Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma 

Kurulgan ve 
Bayram 

2006 Web siteleri, İçerik analizi, Web site 
değerlendirme,Üniversite kütüphane web siteleri, 
Üniversite kütüphaneleri, Türkiye 

15 , E-Ticaret Web Sitelerinin Ergonomik 
Açıdan İncelenmesi  

Eraslan 2005 İnsan-Bilgisayar Etkleşimi, E-ticaret Siteleri, 
AHP, Bilişsel Ergonomi, Web Sitesi Tasarımı 

16 Eğitsel Web Sitelerinin Görsel Tasarım 
Kriterlerine ve Kullanıcılara Sunulan 
Hizmetlere Göre Değerlendirilmesi 

Dursun 2004  

 
 

 
Tablo 2.3. Web Tasarımı İle İlgili İncelenen Çalışmalar 

 ÇALIŞMANIN ADI YAZAR YAYIN 
YILI 

ANAHTAR KELİMELER 

1 Uluslararası İşletmelerin Web 
Sitelerinin Tasarımında Kültürel 
Boyutların Adaptasyonunun Önemi  

Çakır ve 
Eğinli  

2010 Kültür, Kültürel Farklılıklar, Web Sitesi, Kültürel 
Adaptasyon, Web Sitesi Adaptasyonu. 

2 Development of design criteria and 
evaluation scale for web-based learning 
platforms 

Hsu ,  C.Yeh  
and J.Yen  

2009 e-learning,Web-based learning platform,Design 
criteria,Evaluation criteria,Evaluation 
scale,Standardization 

3 İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir 
Web Sayfası Tasarımı 

Doğan , Şen 
ve Sayan  

2007 İçerik Yönetim Sistemi, Uzaktan Eğitim 

4 Modelling user experience with web 
sites: Usability, hedonic value, beauty 
and goodness 

Schaik and  
Ling  

2007 User experience; Aesthetics; Hedonic quality; 
Usability; Web site; Modelling 

5 An empirical study of Web browsing 
behaviour: Towards an effective 
Website design 

Tan  and  
Wei  

2006 Website design; User performance; Cognitive 
mapping; Wayfinding 

6 A study of interface design 
improvement in an engineering data 
management system on the world wide 
web  

Hsu and 
Hwang  

2004 Interface design; Engineering data management 
system; World wide web 

7 Website design: Viewing the web as a 
cognitive landscape  

Rosen and 
Purinton 

2004 Website design; Website assessment; Web 
content; Web environment 

8 Web site designs:Influence s of 
designer’s expertise and design 
constraints 

Chevalier 
and  Ivory  

2003 Web site design; Designer’s expertise; Designer’s 
constraints 

9 The effects of screen ratio and order on 
information retrieval in web pages 

Schaik and 
Ling 

2003 Aesthetics; Golden section; Web; Usability 

10 Online Haber Yayımcılığında Görsel 
Tasarım Boyutu: Haber Sitesi 
Örnekleri Üzerinde Bir Uygulama  

Onursoy 2001  

11 Cognitive design of home pages: an 
experimental study of comprehension 
on the World Wide Web  

Dalal  , 
Quible and 
Wyatt  

2000 Comprehension; World Wide Web; Cognitive 
design; Hypermedia 
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3. WEB SİTESİ KULLANILABİLİRLİĞİ VE  DEĞERLENDİRİLMESİ  

İnternetin gittikçe artan kullanımı birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Web sitelerinin 
tasarımcıları , sitelerin kullanıcıların beklentilerini karşılamanın yanı sıra söz konusu sitelerin amaçlarını etkin 
bir şekilde yerine getirmesini de beklemektedirler  Internet’te yer alan bilgilere erişmek isteyen kullanıcıların, 
web sitelerinde yer alan içeriğe nasıl erişecekleri ve web sitelerini nasıl daha etkin kullanacaklarına yönelik 
soruların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. . Web sitelerinin bu hedefler doğrultusunda geliştirilmesi ancak 
tüm planlama ve tasarım sürecini kapsayacak etkin bir değerlendirme ile gerçekleştirilebilir. Bu nedenle web 
sitelerinin nasıl düzenlendiği, kullanılabilir olup olmadığı giderek daha fazla önem taşır bir hale gelmektedir. 

 Yapılan doğru değerlendirmelerle kullanılabilirliğinde eksiklik olan Web siteleri daha kullanılabilir 
bir hale getirilebilir. Kısaca tanımlamak gerekirse kullanılabilirlik; kullanıcıların etkileşim içinde olduğu 
sistem ara yüzlerinin   “öğrenilebilir”,  “etkin”,  “hatırlanabilir”,   “az sayıda    hatadan   oluşan” ve “beğeni 
sağlayan” özelliklerde olmasını kapsar (Nielsen 1993). Web  sitelerinin bu kriterlere uygunluğunu, 
kullanılabilirliğini değerlendirmek için  farklı  değerlendirme yöntemleri ve kriterleri geliştirilmiştir.  
  

3.1.KULLANILABİLİRLİK 

 Kullanılabilirlik ; belirli bir kullanıcı grubunun, belirli görevleri, belirli bir bağlamda etkili, verimli 
ve memnuniyet ile yerine getirmeleridir (ISO). ISO 9241-11 standart dökümanında belirlenen kullanılabilirlik 
tanımlarının bir de görsel gösterimi hazırlanmıştır (Şekil 1.1) . 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Kullanılabilirliğin Gösterimi (ISO 9241-11) 

İlk İnsan- Bilgisayar Etkileşimi araştırmacılarından Brian Shackel kullanılabilirliği beş başlık halinde aşağıdaki 
gibi tanımlanmıştır.  

tanımlamıştır :   

 Kullanılabilirlik, bir uygulamanın : 
                   i.  Kolay ve etkili bir şekilde, 
                   ii. Belirli bir grup kullanıcı tarafından,  
      iii. Verilen özel bir destek ve eğitim ile,  
     iv. Belirli görevlerin yerine getirilmesi için,  
                   v. Bir dizi çevresel senaryolar içerisinde,  
kullanılma  kapasitesine karşılık gelir (Shackel 1991). 
 
Diğer önde gelen araştırmacılardan Jacop Nielsen de kendi kullanılabilirlik tanımını beş temel unsur üzerinden 
yapmıştır (Nielsen 1994). Bunlar:  

1. Öğrenilebilirlik: Kullanıcılar bir tasarım ile ilk defa karşılaştıklarında, onun temel görevlerini ne kadar 
kolay gerçekleştirebilmektedirler? 

2. Verimlilik: Kullanıcılar, tasarımı öğrendikten sonra, görevleri ne kadar hızlı tamamlamaktadırlar? 
3. Hatırlanabilirlik: Kullanıcılar, ilgili ürünü kullanmaya bir süre ara verdikten sonra , tekrar kullanmaya 

başladıklarında,eski performanslarını ne kadar kolay yakalayabilmektedirler? 
4. Hatalar: Kullanıcılar ilgili ürünü kullanırken, ne kadar hata yapmaktadır? 
5. Memnuniyet: Ürünü kullanmak ne kadar memnuniyet verici ? 

 
 
 

 

 

 

 

             

                 

 

 

Görev 

Kullanıcı 

Araç 

Çevre 

Kullanım Bağlamı 

Ürün 

Hedefler 

Etkililik 

Verimlilik 

Memnuniyet 

Kullanılabilirlik Ölçütleri 

Kullanımın 
Çıktısı 

İstenilen Çıktı 

Kullanılabilirlik:Hedeflere ne 
kadar etkili, verimli ve 
memnuniyet verici şekilde 
ulaşıldı. 
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3.1.1.Kullanılabilirlik Çalışmalarının Yararları 
 
 Günümüzde teknoloji kullanımı zorlaşmaktadır. Teknolojiyi eğitim, sağlık, ulaşım, yönetim, iletişim, 
eğlence, iş ve diğer alanlarda bir altyapı olarak kullanan insani bir dünya için teknolojileri önce insana hizmet 
etmesi için geliştirmeliyiz .  
  Kullanılabilirliğe olan ihtiyacın artmasının bir sebebi de teknoloji ile beraber kullanıcı profillerinin 
sürekli artmasıdır. Bu durum Tablo 3.1.’de de görülmektedir. 

 
Tablo 3.1. Dönemsel bilgisayar gelişimine bağlı kullanıcı profili ve problemleri (UTRLAB 2009) 

Bilgisayar  
Tipi 

Dönem Kullanıcılar Problemler 

Araştırma Makinaları 1950’ler Bilim Adamları Güvenirlik   
Tüm  programlama kullanıcılar  
tarafından yapılmaktaydı.   

Merkezi 
Bilgisayarlar 

1960-1970’ler Veri İşlemeyle İlgilenen 
Uzmanları 

Sonuçlardan – çıktılardan  
etkilenen kullanıcı sayısı  
artmaktaydı . 

Mini Bilgisayarlar 1970’ler 
 

Mühendisler ve Diğer 
Meslek Alanları 

Kullanıcılar hala programlama  
yapmaktaydı...   
Kullanılabilirlik problemleri  
görülmeye başlandı   

Makro Bilgisayarlar 1980’ler Hemen Hemen Tüm 
Kullanıcılar 

Kullanılabilirlik temel bir  
problem haline geldi   

  
 Kullanılabilirlik çalışmalarının giderek öneminin artması ile beraber bu çalışmaların  
organizasyonlarda ne gibi faydaları olduğu da araştırılmış ve ortaya konmaya  başlanmıştır. Günümüzde web 
sitelerinin kullanılabilirlik çalışmalarının yararlarını kullanıcı açısından ve tasarımcı açısından olmak üzere iki 
grupta inceleyebiliriz.  
 
3.1.1.1. Kullanıcı Açısından Yararları 
 Kullanıcıların beklentilerini ve gereksinimlerini karşılayacak siteler geliştirilmesi kullanıcılar 
açısından büyük yararlar sağlar. Kullanım deneyiminin daha rahat ve tatmin edici hale getirilmesi ve kullanıcının 
teknolojik olarak yenilikçi ve farklı sitelere daha               çabuk adapte olabilmesi kullanıcılar açısından diğer 
faydalar arasında gösterilebilir. Kullanılabilirlik çalışmaları sayesinde kullanıcıları siteye adapte olması 
kolaylaşabilir ve bu durum hem sitenin hem de kullanıcının veriminin artmasını sağlar.  
3.1.1.2. Tasarımcı Açısından Yararları 
 Kullanılabilirlik problemleri çözümü bir web sitesinin görselliğini kalıcı olarak olumlu  etkilemekte, 
kullanıcının kafasındaki ‘iyi düşünülmüş ve iyi yapılmış ürün – başarılı  üretici’ izlenimini pekiştirmektedir. Bu 
durum kullanıcıların söz konusu siteye olan bağlılıklarını arttırmaktadır. Kullanılabilirlik çalışmaları kurum 
dışından danışmanlık hizmeti olarak alındığı durumlarda tasarıma, farklı bir perspektiften bakılması geliştirilen 
fikirlerin zenginleşmesini ve ön yargıdan uzak değerlendirilebilmesini sağlamaktadır (UTRLAB 2009). 
 
3.1.2.Kullanılabilirliğin Çalışma Alanları 
 
 Ürün geliştirme sürecinde kullanılabilirlik ve kullanıcı odaklı tasarım başka birçok  aktivite ve disiplin 
ile bütünleşmek, kaynaşmak ve ortak hareket etmek zorundadır (Rosenbaum 2002) Kullanıcı grubuna sahip her  
tasarım için kullanılabilirlik çalışması yapılmalıdır (Öz 2010). Bu alanları şu şekilde sıralayabiliriz :  
i.Web Ürünleri; Web sayfaları, portallar, internet üzerinden satış ve e-devlet uygulamaları ve yazılım ürünleri 
kullanılabilirlik çalışma alanlarındandır.  
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ii.Kamusal Alanda Kullanılan Ürün Ve Sistemler; Tüm bankacılık ürünleri ve ATM(Automatic Teller 
Machine)’ler, bilgilendirme sistemleri ve satış otomatları.  
iii.Tüketici Elektroniği; Tüketicilere yönelik ses ve görüntü sistemleri, televizyonlar, ortam kaydediciler ve 
oynatıcılar, ev otomasyon ürünleri ve bütün bu ürünleri kullanmaya yarayan uzaktan kumanda, sesli komut gibi 
diğer yan ürünler.  
iv.Dayanaklı Tüketim Malları;  Buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi, fırın ve diğer 
pişirme sistemleri, iklimlendirme ürünleri gibi gündelik hayatta birçok insan tarafından farklı sıklık ve kullanım 
sürelerinde kullanılan cihazlar. 
v.Kişisel Ürünler; Cep telefonları, elektronik ajanda – takvim vb. cihazlar, cep bilgisayarları.  
vi.Biyomedikal Ürünler  - Tıbbi Cihazlar; Laboratuar ortamında kullanılan ürünler, ölçüm, görüntüleme ve 
tanı sistemleri. 
vii.Savunma Sanayii; Radar ve elektronik harp sistemleri, haberleşme cihazları, navigasyon ve global 
konumlandırma sistemleri, kokpit ve kontrol panelleri.  
viii.Otomotiv Ürünleri; Kontrol panelleri, yol bilgisayarları ve bilgilendirme arayüzleri.  
ix..Binaların Kullanılabilirliği; Alışveriş Merkezleri, Havaalanları, Hastaneler. 
 
3.1.3. Kullanılabilirliğin Ana Bileşenleri 
 Kullanılabilirlik, kullanıcı türlerine, kullanılan araçlara, kullanıcıların bu araçlarla yaptığı işlere ve 
çevre koşullarına bağlıdır.  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2. Kullanılabilirliğin Ana Bileşenleri (Çağıltay, 2011) 

a) Kullanıcı 

Şekil 3.2. Kullanılabilirliğin Ana Bileşenleri 

a) Kullanıcı 

Kullanıcı, belirli bir hizmet,ürün veya sistemi kullanması beklenen hedef kitledir. Kullanıcılar, kullanım 
isteklerine, demografik bilgilerine, tecrübe seviyelerine ve o servis/ürün ya da sistemin kullanımına yönelik 
eğitimlerine göre gruplandırılabilirler. İnsan-Bilgisayar Etklileşimi çalışmalarında yapılan ilk iş, Kullanıcı 
Analizi (User Analysis) yapmaktır. 

b) Araç/Arayüz  
 

Araç/Arayüz, kullanıcının etkileşim içinde olduğu, tasarımcılar tarafından ortaya çıkartılmış ve genellikle 
tasarım sorunları içeren ürünlerdir. Bunların kullanım alanı, amacı ve hedef kitlesi açısından farklılık 
taşıyabilirler. İnsan-Bilgisayar Etkileşimleri açısından temel hedef, bu aracı/arayüzü kullanıcıların etkili, verimli 
ve memnuniyet içinde kullanabilmeleridir. 

  

 
Araç/Arayüz 

Kullanıcı Görev 

   

 Bağlam 
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c) Görev  
 
Görev, kullanıcının etkileşim içinde olduğu araç ile, yerine getirmeye çalıştığı etkinliktir. Tasarım sorunu 

olan araçlarda bu görevin yerine getirilmesi esnasında kullanıcılar sorunlarla karşılaşırlar. Aynı aracı farklı 
kullanıcı grupları, farklı görevleri yerine getirmek için kullanabilirler.  Bu nedenle detaylı Görev Analizi (Task 
Analysis) yapmak önemlidir. 

  
d) Bağlam 
Bağlam, yukarıdaki tüm unsurların içinde bulunduğu ortamdır. İçinde farklı kullanıcı gruplarını, araçları ve 

görevleri barındırır. Aynı araç ve kullanıcı, bir bağlam içinde farklı, başka bir bağlam içerisinde farklı 
davranabilirler. Dolayısıyla kullanılabilirlik testlerinde Bağlam Analizi (Context Analysis) temel işlemlerden 
birisidir. 

3.2. WEB SİTELERİ KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Web sayfaları hazırlanırken, mümkün olduğunca çok sayıda kullanıcının web sitesinin kullanması 
hedeflenir. Burada önemli olan,kullanıcıların, kendilerine sunulan sayfalarda kısa sürede, hata yapmadan ve 
siteden memnun kalarak amaçlarına ulaşmalarını sağlamaktır. Bu nedenle web sitelerinde tasarım sırasında, 
geliştirme aşamasında veya web sitesi kullanımdayken değerlendirme oldukça önemlidir. Değerlendirme, 
kullanılabilirliği değerlendirilen bir web sitesinde, problem varsa hemen çözüm şansı sağlar.  

Web sitelerinin değerlendirilmesinde iki nokta ön plana çıkmaktadır: Tasarım ve içerik (Al 2008). 
Tasarım açısından değerlendirme yapılırken tipografi, grafik ve tablolar, çerçeveler, arka alan-boşluklar, 
kullanılan renkler ve sayfayı oluşturan diğer unsurlar dikkate alınmaktadır. Web sitelerinin içerik olarak 
değerlendirilmesinde ise, sitenin amacı, sunulan bilgi ve hizmetler ile bağlantılar önem taşımaktadır. December’a 
(December 1994) göre bir Web sitesindeki bilginin kalitesini oluşturan etmenler doğruluk, erişilebilirlik, 
kullanılabilirlik, anlaşılabilirlik ve anlamlılık olarak sıralanmaktadır. Quinn’e (Quinn 1999)  göre bir Web 
sayfasının içeriği sayfayı meydana getiren en önemli unsurdur. Çünkü tasarım ne derece başarılı olursa olsun, bir 
sayfanın içeriği zayıf ise kullanımı sınırlıdır. Öte yandan, etkili bir Web sitesi meydana getirmek için iyi bir 
tasarımın gerekli olduğu görüşü de savunulmaktadır (Balas 2000). 
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Şekil 3.3 : Kullanılabilirlik Değerlendirme Taslağı  (Kwahk ve Han, 2002) 

Yukarıda da sözü edildiği gibi Web sitelerinin değerlendirilmesinde tasarım ve içerik öğeleri önemlidir. 
Aşağıdaki maddelerde, genellikle Web sitelerinin değerlendirilmesinde ön plana çıkan noktalara yer 
verilmektedir (D’Angelo 1998). Sözü edilen bu noktalar genel değerlendirme kriterlerinden ziyade, spesifik 
kriterlerden oluşmuştur. 

i.Site farklı tarayıcılar (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Chrome) tarafından görüntülenebilmeli.  

ii.Arka plan dosyaları fazla yüklü olmamalı (tercihen 5 KB’dan az).  

iii.Arka plan öğesi ile metnin uyumsuz olmasından kaçınmak lazım.  

vi. Arka plan için kullanılabilecek renkler gri, beyaz veya açık renk, kullanılmayacak renk ise siyah olmalı. 

v. İmaj dosyalarının kullanımına dikkat edilmeli. Gereksiz resimlere yer verilmemeli. İlgili imaj dosyalarının 
boyutlarına dikkat edilmeli.  

vi. Kullanıcıların bir sitenin yüklenişini beklerken bilgiye hızlı ulaşmak istedikleri  unutulmamalı.  

vii.Boşluk kullanımına dikkat edilmeli. Siteyi tasarlarken kullanım alanının önemli olduğu gerçeği göz önünde 
bulundurmalı.  

viii.Sitenin sayfalarında bir tutarlılık olmalı (kullanılan format, dil ve karakterler açısından) Puntolar okumayı 
zorlaştırmamalı. Web’de özellikle koyu zeminlerde artistik olmayan karakterler tercih edilmeli.  

ix.Sitenin giriş sayfasının uzun olmamasına özen gösterilmeli.  
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x.Sayfalardaki bağlantılar gözden geçirilmeli, erişilemeyen bağlantılar kaldırılmalı.  

xi.Sayfaların yüklenmesini engelleyecek ya da uzun zamanda yüklenmesine neden olacak yazılımlar 
kullanılmamalı.  

xii.Sayfaların açılabilmesi için herkes tarafından kullanılan yazılımlarca açılabilen dosya formatlarına yer 
verilmeli. Mutlaka farklı bir dosya formatına yer verilmeli. 

Bu şekildeki kriterler tüm web sitelerini değerlendirirken değerlendiriciye yardımcı olsa da, 
gruplandırılmış halde olmadığı için, spesifik bir konuda değerlendirme yaparken zorlanmaya neden olabilir. O 
yüzden bu şekildeki verileri kriterlere göre gruplandırmak daha doğru olacaktır. Bu şekilde bir gruplandırma 
sayesinde  web sitesini değerlen kişiler, istedikleri konuya göre kolay bir şekilde siteyi değerlendirebileceklerdir.   

4.WEB SİTESİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 Web siteleri değerlendirilirken tercih edilecek kriterler, web sitesinin amacına ve kullanıcının 
beklentisine göre değişmektedir. Değerlendirilecek olan web sitesi bir alışveriş sitesi, bir haber sitesi, eğitim 
içerikli bir site ya da  bir oyun sitesiyse farklı kriterlere göre değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri özel gruplar 
halinde sınıflandırılmalı ve değerlendirme amacına göre bu kriterler kullanılmalıdır. 

Bir çalışmada (Kurbanoğlu 2002) Web siteleri için söz konusu olabilecek değerlendirme ölçütleri 18 
genel başlık altında toplanmış ve açıklanmıştır. Söz konusu ölçütler; amaç, kapsam, bütünlük, içerik, doğruluk 
ve doğrulanabilirlik, güvenirlik, tarafsızlık, güncellik, kabul edilebilirlik ve tutarlılık, benzersizlik ve değer, 
linkler, yazım tarzı ve kalitesi, hedef kitle ve kullanıcı, tanıtımlar ve eleştiriler, tasarım ve düzen, bağlanabilirlik, 
işlerlik, maliyet olarak sıralanmaktadır. 

Eğer web sitesi değerlendirme kriterleri sınıflandırmak istenirse aşağıdaki şekilde yapılması 
değerlendirme kolaylığı açısından yararlı olacaktır. 

4.1.Değerlendirme Kriterlerinin Sınıflandırılması 

Web sitesi değerlendirme kriterlerini sınıflandırırken; öncelikle şekil 4.1. de görüldüğü gibi genel bir 
sınıflandırma yapılabilir, daha sonra yapılan bu sınıflandırma alt gruplara ya da maddelere bölünebilir. 

 

 

 

Şekil 4.1. Değerlendirme Kriterlerinin Temel Sınıflandırması 

KRİTERLER 

İÇERİK 

YAZIM VE 
DİLBİLGİSİ 

İÇERİĞİ 
KONU İÇERİĞİ 

TASARIM 

GÖRSEL 
TASARIM 

İŞLEVSEL 
TASARIM 

ÖZGÜNLÜK 

TEKNOLOJİK 
ÖZGÜNLÜK 

YENİLİKÇİ VE 
YARATICI 
YAKLAŞIM 

KAPSAM ETKİNLİK 

KULLANIM 
ETKİNLİĞİ 

TASARIM 
ETKİNLİĞİ 
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Şekil 4.1.’ de görülen temel sınıflandırmadan sonra yukarıda da belirtildiği gibi alt gruplara ayırma 
işlemi yapılabilir. Şekil 3.1.’de  kriterler için 5 ana sınıf belirlenmiş, bu 5 sınıftan içerik, tasarım, özgünlük ve 
etkinlik sınıfları da 2’şer alt sınıfa ayrılmıştır. Ana sınıfların sayısı karışıklığı önlemek için çok fazla 
tutulmamıştır. Aynı zamanda alt gruplara ayırma işleminde de aynı maksatla (karmaşıklığın önüne geçmek için), 
daha genel amaçlı sınıflar belirlenmiştir. Bir web sitesi değerlendirilirken göz önüne alınan temel faktörler göz 
önüne alınmaya çalışılmıştır. Çünkü web sitesi değerlendirilmek istendiğinde, web sitesinin misyon ve 
vizyonuna bağlı olarak çok ayrıntılı faktörlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada amaç, temel olacağı 
düşünülen faktörleri sınıflandırmaktır. Bu faktörler biraz daha ayrıntılı olarak gruplandırılmak istenirse, tablo 
3.1.’deki sınıflandırmanın göz önüne alınabileceği düşünülmüştür. 

Temel Kriterler Alt Kriterler Detay Kriterler 

1.İÇERİK 

 
 

1.1.Yazım Ve Dilbilgisi İçeriği 

1.1.1.Dilin Anlaşılabilirliği 
1.1.2.Yazım Ve Dilbilgisi Kurallarına Uygunluk 

1.1.3.Akıcı Dil Kullanımı 
1.1.4. Noktalama İşaretleri Ve Yazım Doğruluğu 

1.1.5. içerikteki linklerin doğru yazımı 

1.2. Konusal İçerik 

1.2.1. İçerik Zenginliği 
1.2.2. Erişilebilirlik 
1.2.3. Çelişkisizlik 

1.2.4. Doğruluk 
1.2.5. Soru Sorma- Yorum Gönderme İmkanı 

1.2.6. Haberleşme Olanakları 
1.2.7.Site Haritası 

2. TASARIM 

2.1. Görsel Tasarım 

2.1.1. Renk Düzeni 
2.1.2. Görüntü Bütünlüğü 

2.1.3. Şekil, Tablo Vb.’Nin Doğru Kullanımı 
2.1.4. Doğru görsel Yerleşim 

2.1.5. Yazıların Font Büyüklüğü, Yazı Tipi Vb. 
2.1.6. Butonların Yerinde Kullanımı 

2.2. İşlevsel Tasarım 

2.2.1. Kontrol Edilebilirlik 
2.2.2. Yardım Kaynakları 

2.2.3. Hata Yönetimi İmkanı 
2.2.4. Sayfayı Yazdırabilme Özelliği 
2.2.5. Sayfayı Kaydedebilme Özelliği 
2.2.6. Site İçi Arama Motoru İmkanı 

3. ÖZGÜNLÜK 

3.1.Teknolojik Özgünlük 
3.1.1. Zamanın Yeni Teknolojilerinin Kullanımı 

3.1.2. Güncellenebilirlik 
3.1.3. Arayüzün Orjinalliği 

3.2. Yenilikçi Ve Yaratıcı 
Yaklaşım 

3.2.1. Tasarımda Yaratıcılık 
3.2.2 Sitenin Akılda Kalma Gücü 

3.2.3. Görselliğin Değişikliği Ve Tarzı 
3.2.4. İçeriğin Nadir Bulunabiliyor Olması 

4. KAPSAM 
 

4.1.Sitenin Kapsamı 

4.1.1. Farklı Tarayıcılarda Çalışma İmkanı 
4.1.2. Farklı İşletim Sistemlerine Uyum 

4.1.3. Site Amacına Uygunluk 
4.1.4. Bilgilerin Güvenilirliği 
4.1.5. İndirme/Bekleme Hızı 

4.1.6. Erişme Hızı 

Tablo 4.1.Değerlendirme Kriterlerinin Ayrıntılı Sınıflandırılması  
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Ayrıntılı olarak yapılan bu sınıflandırmada daha da alt kategoriler incelenebilir. Ancak yukarıda da 
bahsedildiği gibi bu durum genel değerlendirme için uygun olmayabilir. Web sitesi değerlendiren çalışanlar 
böyle bir sınıflandırmadan yararlanarak, kendilerine uygun maddeler de ekleyerek, ya da kendilerine uygun 
olmayan konuları çıkararak değerlendirmelerini yapabilirler.Aşağıda sınıflandırmadaki maddeler kısaca 
anlatılmaktadır. 

1. İÇERİK :  Web sayfaları incelenirken ilk bakılan değerlendirme kriterlerinden birisi içeriktir. Bu çalışmada, 
çok karışık, değerlendiriciler için uygulaması kolay olması açısından içerik kriteri yazım ve dilbilgisi içeriği ve 
konusal içerik gruplarına ayrılmıştır. Yazım ve dilbilgisi içeriğinde genellikle yazı tipleri, boyutları, doğru yazım 
ve tutarlılık kastedilmiştir ve genel alt maddelerine ayrılmıştır. Konusal içerikte ise en önemli madde tutarlılık ve 
bilgilerin doğruluğudur. Bu grup da yine en yaygın ölçülen kriter gruplarına ayrılmıştır.    

2. TASARIM : Kriterlerin tasarım grubunda, iki faktör göz önüne alınmıştır: Görsel Tasarım ve İşlevsel 
Tasarım. Görsel tasarımı iyi olarak nitelendirilebilecek bir site, yüksek kalitede, amaca uygun ve verdiği mesajı 
destekler nitelikte gözü rahatlatan bir kompozisyonu olmalıdır. Kullanılan görsel dilin bir bütünlük içinde olması 
ve site üzerindeki öğelerin bu amaca hizmet eden şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir.  Benzer şekilde 
işlevsel tasarımı iyi olarak nitelendirilebilecek bir sitede, kullanıcının son derece rahat kullanımı büyük önem 
taşımaktadır. Gruplandırmalar bu faktörler düşünülerek yapılmıştır. 

3. ÖZGÜNLÜK : Beğenilen içerikler hakkında araştırma yapılıp konuyu farklı açılardan ele almak sitenin 
orijinal olmasına katkı sağlayacaktır. Özgünlük denildiğinde akla genellikle teknolojik alandaki özgünlükler ve 
yeni,yaratıcı tasarımlar gelmektedir. Özgünlük kriteri de bu faktörlere göre gruplandırıldığında 
değerlendirmelere yardımcı olacaktır. 

4.KAPSAM:  Web sitelerinin tarayıcı, işletim sistemi vb. farklı platformlar üzerinde çalışabilmesi 
kullanılabilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Sitenin işleyişi nedeniyle güvenlik açıklarının oluşabilme 
ihtimali, kullanıcıyı siteyi kullanmaktan vezgeçirmek için en önemli nedenlerden birisidir. Bu gibi nedenlerle 
kapsam kriteri de ayrıntılandırılmıştır. 

5.ETKİNLİK:  Kullanım etkinliğinde bir web sayfasının kullanım sıklığı, kullanıcı odaklılığı, istatistikleri vb. 
göz önüne alınırken, tasarım etkinliğinde genellikle hatırlanabilirliği, ilgi çekiciliği, işlevselliği gibi faktörlerin 
etkili olacağı düşünülmektedir. 

 

5. WEB SAYFASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ÖRNEĞİ  

 Yapılan bir uygulamada, web siteleri kullanılabilirliği bakımından değerlendirilirken göz önüne 
alınabilecek kriterler kendi içerisinde gruplandırılmıştır ve bu kriterlere değerlendiricilerin sayfalar için vereceği 
puanlar sütunu da eklenerek kriter tablosu oluşturulmuştur. Bu çalışma sırasında, yapılan kriter tablosundaki 

5. ETKİNLİK 

5.1. Kullanım Etkinliği 

5.1.1. Kullanıcıyı Yönlendirme 
5.1.2. Site Kullanım Yoğunluğu 

5.1.3. Müşteri Odaklılık 
5.1.4. Dilek, Şikayet Vb’lerin Değerlendilme Ve 

Cevap Verilme Durumu 
5.1.5. Sayfa İçi Ya Da Dışı İletişim Linklerinin 

Doğruluğu 

5.2. Tasarım Etkinliği 

5.2.1. Öğretilebilirlik 
5.2.2. Hatırlanabilirlik 

5.2.3. Tutarlılık 
5.2.4. Kullanıcıya Uygunluk 

5.2.5. İşlevsellik 
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verilerden de yararlanılmıştır. Ancak bu kadar ayrıntıya yer verilmemiştir. Çünkü daha önce de bahsedildiği gibi, 
sınıflandırma, herkes tarafından anlaşılabilecek daha genel bir yaklaşımla yapılmıştır. 

Tablo 5.1. Web Sitesi Değerlendirme Kriterleri Örnek Uygulama Tablosu  

 Puan 
Erişilebilirlik  
  
001. Tarayıcı uyum kapsamı  
002. Asgari & azami monitör çözünürlükleri  
003. Düz metin /HTML alternatif giriş yolları  
004. Evrensel hedef kitlenin ilgisini çekme - çok dilli çeviriler, kültürel hassasiyet,  engellilere 
yönelik erişim & hizmetler Hız & Bant Genişliği Hassasiyeti 

 

005. Topyekun sayfa ebatları & karmaşıklık  
006. Ortalama indirme süreleri  
007. İndirme sırası & görüntü yeniden çizimleri  
008. İlk reaksiyonu bekleme /etkileşim süreleri  
  
HTML Kalitesi  
  
009. Hatalı kod içermeyen temiz HTML  
010. Aktif X, rollover, applet vs. çalışması  
011. Sayfa başlıkları, açıklamalar, anahtar kelimeler & uzantılar  
012. Java & Javascript'e bağımlılık, görüntü bağımlılığı  
  
Navigasyon & Bağlantılar  
  
013. Navigasyonun işlevselliği ve anlaşılabilir olması  
014. Bağlantı bütünlüğü  
015. Sunulan bağlantıların kalite ve derinliği  
016. Ana bilgilere erişim için harici ve dahili bağlantı oranları  
  
Yasalara uygunluk  
  
017. Orijinal sanat eserleri, müzik, fikri mülkiyet vs.  
018. Uluslararası teklif haklarına riayet  
019. Üçüncü şahıslardan temin edilen Alıntılar, görüntüler ve fikri mülkiyet haklarına uygunluk  
020. Yasal site içeriği ve yasal site faaliyetleri  
  
TASARIM  
  
Grafik Tasarımı  
  
021. İstisnai sanatsal nitelikler  
022. Temel tasarım kavramlarının güzel ve sofistike olması  
023. Tipografi ve font stilleri  
024. Görsel unsurların usta sinerjileri, Kullanıcı dostu olmak  
025. Kullanım kolaylığı  
026. Yardımlar, araçlar ve yardım kaynakları  
027. Arabirimlerin işlevselliği  
028. Anlaşılabilirlik ve basitlik  
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Estetik ve Güzellik  
  
029. Görsel çekicilik  
030. Profesyonel görünüm  
031. Sanatsal bütünlük  
032. Renk uyumları  
  
Sıralama ve genel yerleşim planı  
  
033. Genel yerleşim ve yer kullanımı  
034. Karmaşıklık ve tablo kalitesi  
035. Etkin tabaka kullanımı  
036. Bordür, ayıraç, cetvel kullanımı  
  
Entegrasyon  
  
037. Bütünlük hissinin yarattığı etki  
038. Unsurların birbirleri ile uyumu  
039. Görsel- işitsel senkronizasyon  
040. Konsolidasyon (sağlamlaştırma, güçlendirme) ve hedefin altının çizilmesi  
  
İÇERİK  
  
Amaç  
  
041. Özel misyon ya da web sitesi amaçları  
042. Mesaj ve ifadeler  
043. İçerik, serbest kaynaklar vs.nin yararları ve kalitesi  
044. Geri dönme sebebi  
  
İnsan Etkileşimi  
  
045. Müşteri /ziyaretçi (sörfçü) etkileşim işlemleri  
046. Üyelik & topluluk olanakları  
047. Email listeleri, haberleşme  mektupları, haberleşme grupları, sohbet  
048. Sunulan diğer katma değerli hizmetler  
  
Bilgi Süreci  
  
049. Karmaşık bileşenlerin basitleştirilmesi, özet kullanımı  
050. Bilgi mimarisi, temel hedef, açıklık, büyük bölümler, ambalaj, Sık Sorulan Sorular ve 
Yorumlar 

 

051. Algısal açıklık, dikkat odaklama, işlevlerin görünebilirliği  
052. Bilgi erişimi - içerik sınıflandırma sistemleri, kullanılabilirlik, arama yapma olanağı, site 
haritası,  ulaşılması hedeflenene yere yönelik adımlar, okunabilirlik, görüntü haritalarının etkinliği 

 

  
Yazılı İfadeler  
  
053. Dilbilgisinin anlaşılabilirliği & dil kullanımı  
054. Karmaşık kavramların açık şekilde ifade edilmesi  
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055. Yazım, noktalama vs.  
056. İkileme ve tekrarlamaların olmaması  
  
Ayrıntılara verilen önem  
  
057. Hata ve/veya yanlışların olmaması  
058. Çelişkilerin olmaması  
059. Çıkmaz sokakların ve güncellenmemiş sayfaların olmaması  
060. İşlem hataları& kod çatışmalarının olmaması  
  
ORİJİNALLİK  
  
Yenilikler ve Yan (lateral) Düşünme  
  
061. Sunulanların özgünlüğü ve nadir bulunabilir olması  
062. Takdir edilen bir kavrayış ya da faydanın bulunması  
063. İleri düzeyde, olağandışı ya da zeki çözümler  
064. Kamu yararına içerikte yenilikler  
  
Yaratıcılık  
  
065. Bileşenlerin orijinalliği  
066. Güzellik ve sofistike olmak  
067. Endüstri modalarındaki tarz değişiklikleri  
068. Kaynakların yaratıcı şekilde kullanımı  
  
Teknoloji  
  
069. En son teknolojilerin etkin kullanımı - Java, DHTML, active X, advanced coding, XML, 
CSS, peer to peer 

 

070. Sıkıştırma teknolojileri, RealPlayer, Flash, Beatnik  
071. İşitsel & video yayını, streaming medya kullanımı  
072. Veri tabanı bütünlüğü ve işlevselliği  
  
Diğerlerinden ayrılabilir olma  
  
073. Akılda kalıcılık  
074. Birden çok duyulara karşı çekici olma ve etki bırakma  
075. Duygusal izlenim ve/veya anıları uyandıran yaklaşımın gücü  
076. Akılda iz bırakmanın gücü  
  
Vizyon  
  
077. İleriye yönelik düşünme  
078. Gelişmiş çözümler  
079. Lider faaliyetler  
080. Tahminde bulunabilir özellikteki araştırmaların kalitesi  
  
PROFESYONELLİK & ETKİNLİK  
  
Müşteri Hizmetleri & Müşteriye Saygı  
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081. İrtibata geçme ve cevap alabilme kolaylığı  
082. Müşterilerden gelen talep ve şikayetlerin yönetimi  
083. Temin edilen müşteri başarı belgeleri  
084. Geri ödeme yapma politikası & gizlilik uygulamaları  
  
Değerler  
  
085. İş ahlakı, zekice kullanılan boş lafların yokluğu  
086. Reklam ve kurumsal temsillerde dürüstlük  
087. Kamuya ilişkin kaydadeğer olaylara katılım ve/veya bunları desteklemek  
088. Ücretsiz hizmetler / araçlar /sunulan olanaklar  
  
Odak Noktası  
  
089. Mesajları ulaştırmanın açık ve net şekilde olması ve bunun sağladığı güç  
090. İstenilmeyen müdahalelerin olmaması (örn. "pop up" pencereler)  
091. Dikkatin dağılmaması  
092. Kavramsal uyumzuluğun olmaması  
  
İleri Düzeydeki Bileşenler  
  
093. WAP & WebTV formatları  
094. Etkileşimli haritalar ve diğer aktif ortamların kullanılması  
095. Aktif server & dinamik sayfalar  
096. E-ticaret çözümleri, güvenli server'lar  ya da diğer kategorilerde  
belirtilmemiş ileri düzey sistemler /teknolojiler  
  
  
Genel Site Etkinliği  
  
097. Web sitesi amaçlarına ulaşma konusundaki profesyonellik  
098. Web sitesi trafiği & istatistik  
099. Etkinin gücü  
100. Harekete geçmeye teşvik etmek  
  

Tablo 5.1.’deki verilere bakıldığında Genel, Tasarım, İçerik, Orjinallik, Profesyonellik ve Etkinlik 
olmak üzere 5 ana sınıflandırma oluşturulmuştur. Bu sınıfların altında ise ilgili alt sınıflar yer almıştır. 
Sınıflandırmada genel olarak en küçük detaylara kadar gidilmiştir. Ancak bu kadar ayrıntılı gruplandırmadan her 
değerlendiricinin yararlanamayacağı görüşündeyim. sınıflandırmadaki kriter tanımlamaları biraz anlaşılırlık 
bakımından yetersiz gibi görünse de, büyük bir web sitesi için çok ayrıntılı bir değerlendirmede, çok yararlı 
olacak bir  sınıflandırma tablosu olmuştur. Kriterler biraz karmaşık olduğu için, tabloya açıklama sütununun 
eklenmesi faydalı olacaktır.  

İçerik ve tasarım bakımından sınıflandırılan kriterlerde çok faydalı maddeler olduğu görülmektedir. 
Ancak Profesyonellik ve etkinlik sınıfındaki kriterler biraz havada kalmış gibi görülmektedir. Bu 100 kriter ayrı 
ayrı ele alınıp kişinin tercihine göre kullanıldığında çok iyi bir değerlendirme yapılabilecektir. Hazırlanan bu 
tablonun değerlendiriciler için kullanışlı bir kaynak olduğu görülmektedir.  
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