GENEL ÖZELLİKLER

2

İnternet sitesi içeriklerinin, hedef kitle tarafından etkin ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi, internet sitesi
üzerinden sunulan hizmetlerin kullanıcılar tarafından kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi beklenmektedir.
Bu nedenle, kullanılabilirlik ilkelerinin internet sitesi geliştirme süreçlerinin tamamına dâhil edilmesi ve internet
sitesinin tamamını kapsaması gerekmektedir.
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2.1

2.1. Sitenin İsimlendirilmesi
Kullanıcılar, site isimlerini kullanarak internet sitesine erişim sağlayabilmektedir. İnternet siteleri oluşturulurken
kurumun hizmet alanı ve bağlı olduğu üst kurumlar dikkate alınarak isimlendirme yapılması beklenmektedir.
Bu bölümde,
• Alan Adının Belirlenmesi 		

-

• Alternatif Alan Adları			

-

• URL İsimlendirmesi			

(TS EN ISO 9241-151 | 10.4)

• Alt Kurum Sitelerinin Tutarlılığı		

(TS EN ISO 9241-151 | 6.12; 9.3.13)

ilkeleri ele alınacaktır.
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İlke: Kamu kurumlarının internet siteleri için alan adı belirlenirken kurumun dâhil olduğu hizmet alanı göz önünde
bulundurulmalıdır.
Açıklama: Kamu kurumlarının internet siteleri mutlaka “.tr” uzantısı ile bitmelidir. Kamu kurumları hizmet alanlarına
göre aşağıdaki alan adı uzantılarını kullanabilir.
“.gov.tr”

Devlet kurum ve kuruluşları için alan adı

“.bel.tr”

İl, ilçe ve belde belediye teşkilatları için alan adı

“.pol.tr”

Emniyet teşkilatı için alan adı

“.k12.tr

MEB tarafından onaylanmış ilkokul, ortaokul ve liseler için alt alan adı

“.edu.tr”

YÖK tarafından onaylanmış yükseköğretim kurumları için alt alan adı

“.org.tr”

Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluşlar için alt alan adı

Kurum internet sitelerinin Türkçe karakter içeren alan adlarını da kaydettirmesi tavsiye edilmektedir. Örneğin,
“sağlık.gov.tr” ve “saglik.gov.tr” adreslerinin ikisinin de aynı siteye erişim sağlaması beklenmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek siteye, “türkiye.gov.tr” ve “turkiye.gov.tr” adresleri ile erişilebilmektedir.
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SİTENİN İSİMLENDİRİLMESİ

2.1

2.1.1. Alan Adının Belirlenmesi

SİTENİN İSİMLENDİRİLMESİ

2.1

2.1.2. Alternatif Alan Adları
İlke: Gerekli durumlarda internet siteleri için alternatif alan adları kullanılabilir.
Açıklama: İnternet sitelerinin bağlantı adreslerinde internet protokol (IP) adresi (Örn. 212.175.169.156 gibi)
kullanılmamalıdır. Bağlantı isimleri belirlenirken kurumun ismi, ait olduğu hizmet alanı ve kullanıcı kitlesinin
alışkanlıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı kurumların isimleri çok uzun olabilir ya da kurum adının kısaltması
anlaşılır olmayabilir. Bu gibi durumlarda, her iki alan adı da kaydettirilerek, aynı siteye erişim sağlanmalıdır. Örneğin,
“udhb.gov.tr” ve “ubak.gov.tr” adreslerinin ikisi de T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na erişim
sağlamak için kullanılabilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek siteye, hem “ udhb.gov.tr ” adresi ile hem de “ubak.gov.tr” adresi ile erişim sağlanabilmektedir.
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İlke: İnternet siteleri için uygun URL isimleri seçilmelidir.
Açıklama: Kullanıcılar bir internet sitesinin ana sayfasına ya da alt sayfalarına ulaşmak için URL adreslerini kullanmak
isteyebilir. Bu nedenle, internet sitelerinde URL adreslerinin kullanıcıların beklentilerini karşılayacak şekilde, açık
ve anlamlı olarak isimlendirilmesi gerekmektedir. URL adreslerinin tutarlı ve okunabilir yapıda oluşturulması, hem
ilgilin adresin hatırlanabilirliğini artırmakta hem de kullanıcıların site içinde gezinimini kolaylaştırmaktadır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, URL isimlendirmesinde anlamsız karakterlere (Örn. “?”,”4”,”&” gibi) yer verilmiş, isimlendirme kullanıcılar için
anlamlı olacak şekilde oluşturulmamıştır. İnternet sitelerinin URL isimlendirmesinin açık ve anlamlı olması beklenmektedir.
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SİTENİN İSİMLENDİRİLMESİ

2.1

2.1.3. URL İsimlendirmesi (TS EN ISO 9241-151 | 10.4)

SİTENİN İSİMLENDİRİLMESİ

2.1

2.1.4. Alt Kurum Sitelerinin Tutarlığı (TS EN ISO 9241-151 | 6.12; 9.3.13)
İlke: Alt kurumlara ait internet sitelerinin tasarımı, bağlı oldukları kurumun internet sitesi ile tutarlı olmalıdır.
Açıklama: Bir kuruma ait alt kurumların internet siteleri tasarlanırken, site görünümünün ve içerik organizasyonunun,
bağlı olunan kurumun internet sitesi ile tutarlı olması gerekmektedir. Bunun için ara yüz görünümünün, menü
yapısının ve site içi gezinimin ana site ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Alt kurum internet sitelerinin kendi
içlerinde ve ana kurumun internet sitesi ile tutarlılığının sağlanmasına yönelik, tasarımcıların kullanabileceği ortak
bir şablon ve tasarım rehberi hazırlanması tavsiye edilmektedir. Bunun yanında, kurumun kullandığı internet
sitesine ait temanın alt kurumlar tarafından da kullanılması gereklilik haline getirilebilir. Böylelikle, internet siteleri
geliştirilirken ortak kurum kültürünün ve standartlarının oluşturulması sağlanacaktır.
Olumlu Örnek:

Örnek alt kurum siteleri, bağlı oldukları kurum (en arkada) ile tutarlı olacak şekilde tasarlanmıştır.
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2.2. Teknik Özellikler

2.2

İnternet sitesinin kolay ve en az hata ile kullanılmasını sağlamak amacıyla analiz, tasarım ve geliştirme süreçlerinde
sitenin kullanılabilir olarak tasarlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. İnternet sitesine farklı cihaz ve
teknolojilerle erişim sağlanabileceği, sitenin farklı özelliklere sahip kullanıcılar tarafından kullanılabileceği göz
önünde bulundurulmalıdır.
Bu bölümde,
• Ekran Çözünürlüğü 					

(TS EN ISO 9241-151 | 10.7)

• Aygıt Bağımsız Tasarım 					

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.2; 9.3.14; 10.9)

• Tarayıcı Farklılıkları 					

(TS EN ISO 9241-151 | 10.7)

• İşletim Sistemi Farklılıkları 				

(TS EN ISO 9241-151 | 10.7)

• İnternet Sitelerinde Teknoloji Kullanımı 			

(TS EN ISO 9241-151 | 10.6; 10.8)

• İnternet Hızı 						

(TS EN ISO 9241-151 | 10.5)

• Performans Odaklı Tasarım				

-

• Sayfa Yüklenme Süresi					

-

• Zaman Aşımı						

-

• Kullanıcılara Bekleme Süresi Hakkında Bilgi Verilmesi

-

• Temel Üst Veri Elemanları 				

(TS EN ISO 9241-151 | 6.11)

• Arama Motoru Optimizasyonu 				

(TS EN ISO 9241-151 | 6.11)

ilkeleri ele alınacaktır.
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2.2

2.2.1. Ekran Çözünürlüğü (TS EN ISO 9241-151 | 10.7)
İlke: İnternet siteleri en yaygın ekran çözünürlüğü ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Açıklama: Bilgisayar kullanıcılarının %90’ının ekran çözünürlüğü 1024x768 pikselden daha yüksektir. Geliştirilen
internet siteleri bu çözünürlükte sorunsuz çalışırsa kullanıcıların büyük bölümü çözünürlük konusunda sıkıntı
yaşamayacaktır. Bunun yanında, internet sitesinin hangi çözünürlükte daha iyi çalıştığı bilgisinin kullanıcıya verilmesi
gerekmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sayfanın alt bölümünde sitenin hangi çözünürlükte daha iyi kullanılabileceği bilgisi yer almaktadır.
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İlke: İnternet siteleri, farklı cihaz ve ekranlardan sorunsuz olarak görüntülenebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Açıklama: İnternet siteleri tasarlanırken, kullanıcıların mobil cihazlar (Örn. Cep telefonu, tablet vb.) ya da farklı
girdi araçları (Örn. Fare, klavye, ses vb.) ile siteyi ziyaret edebileceği de düşünülmelidir. Bu durumda, kullanıcıların
internet sitesini farklı cihaz ve ekranlarda sorunsuz görüntüleyebileceği duyarlı (responsive) tasarımlar tercih
edilmelidir. İnternet sitesine bilgisayar, tablet, telefon gibi farklı cihazlardan erişildiğinde, site içindeki resim, yazı
gibi öğelerin ekran genişliğine göre şekillenmesi, yatay kaydırma çubuğuna ihtiyaç duymadan ve sorunsuz olarak
görüntülenmesi duyarlı tasarım olarak isimlendirilmektedir.
Duyarlı tasarım ile bilgisayar, tablet ve telefon gibi farklı cihazlar için en yaygın kullanılan ekran boyutlarına
göre tasarımlar (CSS ya da XML dosyaları ile) belirlenmekte, belirli çözünürlük aralıklarına göre internet sitesi
görünümünün uyarlanması sağlanmaktadır. Bununla birlikte, aygıt bağımsız tasarım yapılırken farklı cihazlardan
erişimi destekleyen teknolojiler (Örn. CSS, HTML5 vb.) kullanılmalıdır. Örneğin, HTML tabloları kullanımının, sitenin
mobil cihazlardan görünümünü ve görme engelli kullanıcılar için kullanılan ekran okuyucuların performansını
olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek site, telefon (solda) ve tablet (sağda) gibi farklı cihazlardan erişildiğinde de sorunsuz olarak görüntülenmektedir.
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2.2

2.2.2. Aygıt Bağımsız Tasarım (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.2; 9.3.14; 10,9)

TEKNİK ÖZELLİKLER

2.2

2.2.3. Tarayıcı Farklılıkları (TS EN ISO 9241-151 | 10.7)
İlke: Tasarım sürecinde farklı tarayıcılarda internet sitesinin görünümü göz önünde bulundurulmalıdır.
Açıklama: İnternet siteleri farklı tarayıcılarda farklı görüntülenebilmektedir. Bu nedenle, internet sitesi geliştirilirken
tek bir tarayıcı yerine farklı tarayıcılar ile de uyum içinde çalışan bir sitenin tasarımı yapılmalıdır. Kullanıcıların hangi
tarayıcıyı kullanacağı kesin olarak bilinemeyeceği için en çok kullanılan tarayıcılar (Örn. Google Chrome, Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera vb.) göz önünde bulundurularak, internet sitesinin bu tarayıcılarda aynı
görünüm ve performansa sahip olması sağlanmalıdır. Tarayıcılara özel bileşenler (Örn. Component, plug-in gibi)
web sitelerinin farklı görünmelerini sağlayabilir. Bu yüzden bu tür bileşenlerin kullanımında dikkat edilmelidir.
Olumsuz Örnek:

Örnek resimlerde görüldüğü gibi aynı internet sitesi farklı tarayıcılarda farklı görünmektedir. İnternet sitelerinin farklı
tarayıcılarda aynı performansı sergilemesi beklenmektedir.
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İlke: İnternet sitesi bütün işletim sistemlerinde sorunsuz çalışmalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların sahip oldukları işletim sistemleri farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden geliştirilen internet
sitesinin sadece bir işletim sisteminde değil yaygın olan bütün işletim sistemlerinde (Örn. Windows, MacOS, Linux
gibi) sorunsuz olarak çalışması gerekmektedir. İşletim sistemleri değişse de internet sitesinin görünümü, içeriği ve
performansı değişmemelidir. İnternet sitesinin işletim sistemine göre farklılık göstermesi kullanıcıların site hakkında
olumsuz düşüncelere sahip olmalarına neden olabilir. İşletim sistemi değişse de kullanıcıların aynı hizmeti almasının
sağlanması önemlidir. Böylelikle, farklı işletim sistemine sahip kullanıcıların ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.
Olumsuz Örnek:

Örnek siteye farklı işletim sistemlerinde (Windows (soldaki) ve Mac OS (sağdaki)) aynı tarayıcı (Google Chrome) ile
ulaşıldığında aynı performans ve görüntü sağlanmamaktadır.
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2.2

2.2.4. İşletim Sistemi Farklılıkları (TS EN ISO 9241-151 | 10.7)

TEKNİK ÖZELLİKLER

2.2

2.2.5. İnternet Sitelerinde Teknoloji Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 10.6; 10.8)
İlke: İnternet siteleri geliştirilirken yaygın olarak kullanılan teknoloji standartları göz önünde bulundurulmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinin yaygın olarak kullanılan teknoloji standartlarına uygun olarak tasarlanması
beklenmektedir. HTML5, CSS gibi yardımcı teknolojiler (assistive technologies) ve kullanıcı ajanları (user agent) ile
uyumlu çalışabilecek standartların göz önünde bulundurulması sitenin kullanılabilirliği ve erişilebilirliği açısından
önemlidir. İnternet sitelerinin değişen teknolojilere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek site, yaygın kullanılan teknoloji standartları kullanılarak hazırlanmış, bu bilgi kullanıcılar ile paylaşılmıştır.
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İlke: İnternet siteleri geliştirilirken, kullanıcıların internet bağlantı kalitesi dikkate alınmalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların internet sitelerine girerken bağlı oldukları internet bağlantısının kalitesi sitenin performansını
etkilemektedir. Düşük hıza sahip olan bir internet bağlantısı ile siteye giriş yapıldığında internet sitesinin yüklenme
süresi artmakta, içerikler geç gelebilmektedir. Sayfalar yüklenirken yaşanan yavaşlığın önüne geçmek için ana
sayfada yüksek boyutlu içeriklerin (Örn. Resim, video, animasyon vb.) kullanılmaması tavsiye edilmektedir.
Özellikle sık kullanılan sayfaların ve ana sayfanın hızlı yüklenebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin,
ana sayfada otomatik açılan bir video ya da animasyon olması durumunda düşük hızlı internet bağlantısında sayfalar
daha geç sürede açılacaktır. Bu gibi durumlarda kullanıcılara ilgili öğenin yüklenip yüklenmemesi konusunda
seçenek sunulabilir. Ayrıca, ilgili öğenin yüklenmesi zaman alacaksa, işlemin devam ettiği ve içeriğin yüklenmekte
olduğunun belirtilmesi de faydalı olacaktır.
Olumsuz Örnek:

Örnek site ilk açıldığında bazı görseller geç yüklenmektedir. Bu durum kullanıcıların internet hızından kaynaklandığı gibi
görsel öğelerin boyutlarının yüksek olmasından da kaynaklanabilir.
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2.2

2.2.6. İnternet Hızı (TS EN ISO 9241-151 | 10.5)

TEKNİK ÖZELLİKLER

2.2

2.2.7. Performans Odaklı Tasarım
İlke: İnternet sitesinin performansına önem verilmelidir.
Açıklama: İnternet sitesinde yer alan etkileşimli öğeler, içerik ve görseller internet sitesinin performansını
etkilemektedir. Bu nedenle, internet sitesinin performansını etkileyebilecek içerik ve görseller dikkatli bir şekilde
seçilmelidir. Etkileşimli bir ortam tasarlanacak ise toplam kullanıcı sayısı, eş zamanlı kullanıcı sayısı ve paylaşılacak
içeriğin boyutu gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır.
İnternet sitesinde istenilen içeriğin sitede yer alma süresi, sayfaların yüklenme hızı gibi durumların belirlenerek,
performans testlerinin yapılması sitenin başarısını arttıracaktır. İnternet sitesine yönelik performans testleri
yapılırken sitenin amacına uygun temel işlemler belirlenerek, bu işlemlerin gerçekleşme süresi tespit edilebilir.
Belirlenen temel işlemlerin siteye çok aşina olmayan kullanıcılar ile test edilmesi, internet sitesini ilk kez kullanacak
kullanıcıların verilen işlemleri kolayca gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerinin tespit edilmesi açısından faydalı
olacaktır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, sitenin ortasında yer alan slayt oynatıcısı diğer içerikle birlikte açılmamaktadır. İnternet sayfalarında içeriğin
parça parça değil bütün halinde yüklenmesi beklenmektedir.
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İlke: İnternet sitesi kısa sürede açılmalıdır.
Açıklama: İnternet sitesindeki bütün sayfaların kısa sürede açılması gerekmektedir. Kullanıcılar geç açılan sayfaları
beklemek yerine sayfayı kapatmayı tercih etmektedir. Bu yüzden sitelerde kullanılacak içeriğin (Örn. Resim,
video vb.) düşük boyutlarda olması tercih edilmelidir. Kullanıcıların internet sitesinden aldığı dönüşün 3 saniyeyi
geçmemesi gerekmektedir. 3 saniyeyi aşan her işlemde kullanıcılar dikkatini kaybetmekte, internet sitesinde sorun
olduğunu düşünmekte ve dolayısıyla yapacakları işlemden vazgeçebilmektedir.
Olumsuz Örnek:

Örnek site geç açıldığı için içerik yüklenene kadar kullanıcılar siteyi parça parça görebilmektedir. Bu durum, sitenin
performans olarak başarısız olduğunu göstermektedir.
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2.2

2.2.8. Sayfa Yüklenme Süresi
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2.2

2.2.9. Zaman Aşımı
İlke: İnternet sitelerinde zaman aşımı nedeniyle oturumu kapatılacak ise bu bilgi önceden kullanıcılara verilmelidir.
Açıklama: Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılan internet sitelerinde, belirli bir süre işlem yapılmadığında, güvenlik
nedeniyle kullanıcıların oturumlarının sonlandırılması gerekebilmektedir. Kullanıcı oturumlarının otomatik olarak
sonlandırılması için geçen süre siteler arasında farklılık gösterebilir. Fakat her koşulda kullanıcılara bu bilginin
verilmesi beklenmektedir. Ayrıca, güvenlik gerekçesinin olmadığı durumlarda, oturumun zaman aşımı nedeniyle
sonlandırılmaması seçeneği de kullanıcılara sunulabilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıya oturumunun kapatılacağı bilgisi verilmektedir.
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İlke: Uzun süren işlemlerde kullanıcılara işlemin hangi aşamada olduğunun bilgisi verilmelidir.
Açıklama: İnternet sitesinde yapılan işlemler uzun sürecek ise, kullanıcılara işlemin hangi aşamada olduğu ya da
kullanıcıların ne kadar süre beklemesi gerektiği bilgisi verilmelidir. Adımlardan oluşan işlemlerde toplamda kaç
adım olduğu ve kullanıcıların hangi adımda bulunduğu, yapılan işlemin yüzde kaçının tamamlandığı gibi bilgiler,
işlem yapan kullanıcılar ile paylaşılmalıdır. Farklı işlem adımlarında aynı bilgilerin tekrar tekrar istenmesinden
kaçınılmalı, kullanıcıların tamamladıkları adımları kaydedip çıkabilmesi sağlanmalıdır.
Kullanıcılar uzun süren işlemlerde, yaptıkları işlemin durumu hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacı duymaktadırlar.
İşlemin ne zaman tamamlanacağına dair bilgi verilmiyorsa, kullanıcılar internet sitesinden işlemi tamamlamadan
çıkabilmektedir. Devam eden işlemlerle ilgili bilgi verilirken, kullanıcıların işlemi iptal edip çıkabilmesi seçeneği de
sunulmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, uzun sürecek işlemlerde işlemin ne kadarının gerçekleştiği bilgisi verilmektedir.
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2.2

2.2.10. Kullanıcılara Bekleme Süresi Hakkında Bilgi Verilmesi
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2.2

2.2.11. Temel Üst Veri Elemanları (TS EN ISO 9241-151 | 6.11)
İlke: İnternet sitelerinde asgari olarak “Tanım (Description)”, “Anahtar Kelime (Keyword)” ve “Yazar (Author)” üst
verilerine yer verilmelidir.
Açıklama: Üst veri (Metadata) kısaca, bir veri hakkındaki veriler veya bilgilerdir. Detaylı olarak açıklanırsa, belirli
bir veri seti ya da kaynak hakkında nasıl, ne zaman ve kim tarafından oluşturulduğuna yönelik tanımlayıcı bilgiler
içerir. İnternet sitelerinde sayfa içeriği hakkında bilgi vermek amacıyla “Tanım”, sayfa içeriği ile anahtar kelimelerin
yer aldığı “Anahtar Kelime” ve sayfayı hazırlayan kişi ya da birimi belirten “Yazar” üst verilerine yer verilmelidir.
Belirtilen bu üst veriler, kullanıcıların arama motorları üzerinden sayfaya ulaşmasını kolaylaştıracaktır.
Bunun yanında, “robots” üst veri etiketi kullanılarak, arama motorlarında internet sitesinin tarama ve dizine ekleme
işlemleri kontrol edilebilir. Bu veri etiketi, ilgili sayfanın hangi arama sonuçlarında görünüp görünmeyeceğinin
belirlenmesini sağlar. “Robots” üst veri etiketi bütün arama motorları için geçerli olan bir etikettir.
Olumlu Örnek:

Örnekte, bir internet sayfası için yazılabilecek temel üst veri elemanlarına yer verilmiştir.
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İlke: İnternet sitesi, yaygın olarak kullanılan arama motorlarının sorgu sonuçlarında, ilk sıralarda yer almalıdır.
Açıklama: Kullanıcılar internet sitelerine arama motorları aracılığı ile ulaşabilirler. İnternet sitesine arama motorları
üzerinden kolay ve kısa sürede erişilebilmesi için arama motoru optimizasyonu yapılması gerekmektedir. Sitenin
içeriği ile arama motorlarına yazılabilecek kelimeler arasında ilişki kurularak, internet sitesinin sorgu sonuçlarında
üst sıralarda görünmesi sağlanmalıdır. Sadece internet sitesinin adı ile arama yapıldığında değil, sitenin sunduğu
hizmet ve servislere yönelik anahtar kelimeler ile arama yapıldığında da internet sitesi sorgu sonuçlarında üst
sıralarda görünmelidir.
Arama motoru optimizasyonu sağlamak için özgün, kısa ve tanımlayıcı sayfa başlıkları kullanılmalı, sayfa başlıkları
başlık etiketleri (<head> ve <title> etiketleri) kullanılarak gösterilmeli, Tanım (“description”) üst veri etiketinden
faydalanılmalı, URL isimlendirmeleri açık ve anlamlı olacak şekilde yapılmalı ve site gezinim yapısı kolaylaştırılmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek resimde, arama yapılan kelime ile ilgili internet sitesi, sorgu sonuçları arasında ilk sıralarda gösterilmektedir.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

2.2

2.2.12. Arama Motoru Optimizasyonu (TS EN ISO 9241-151 | 6.11)

2.3

2.3. İçerik Politikasının Belirlenmesi
İnternet sitesi içeriklerinin kurum politikası çerçevesinde belirlenmesi ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap
verebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, içeriklerin tutarlı olacak şekilde ve kullanılabilirlik standartları temel
alınarak oluşturulması beklenmektedir.
Bu bölümde;
• Kurumların Gizlilik Politikası 			

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.8.1; 7.2.8.2)

• Kişisel Bilgilerin Gizliliği 			

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.8.3; 7.2.8.4)

• Kredi Kartı Bilgileri				

-

• Dosya İsimleri					

-

• Alternatif Dosya Formatları			

-

• Ölçü Birimi Formatlarının Belirlenmesi 		

(TS EN ISO 9241-151 | 10.1.4)

• İşlemlerin Standartlaştırılması			

-

• İnternet Sitesi İçeriğinin Arşivlenmesi		

-

• Yabancı Dilde Site Oluşturulması 		

(TS EN ISO 9241-151 | 9.6.5; 10.1.1; 10.1.3)

• Ticari Reklam Alınmaması			

-

• İnternet Sitesinin Kullanıcıya Uyarlanması

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.9)

• Kullanıcıların Hata Yapmasının Engellenmesi

(TS EN ISO 9241-151 | 10.3.1)

• Kullanıcı Bilgisayar Özelliklerini Dikkate Alma

(TS EN ISO 9241-151 | 10.10)

ilkeleri ele alınacaktır.
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İlke: İnternet sitelerinde, kurumsal gizlilik politikalarına yer verilmelidir.
Açıklama: İnternet sitesini ziyaret eden kullanıcı bilgilerinin ya da kullanıcıların yaptıkları işlemlerin saklandığı,
kullanıldığı veya paylaşıldığı durumlarda, kurumların gizlilik politikaları açık, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir şekilde
sunulmalıdır. Kullanıcılardan kişisel bilgi girişi yapmaları isteniyorsa, bu bilginin istenme amacı, bilginin nasıl
kullanılacağı ve bilginin paylaşılıp paylaşılmayacağı varsa ilgili kanun, yönetmelik ya da düzenlemelere dayandırılarak
açıklanmalıdır.
Kurumsal gizlilik politikalarına yer verirken, W3C (Dünya Çapında Ağ Birliği) tarafından belirlenen P3P (Gizlilik
Tercihleri Platformu Protokolü) standartlarının göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir. P3P, web
sitelerinin gizlilik politikalarının standart bir biçimde, otomatik olarak geri alınabilen ve kullanıcı ajanları (User
Agent) tarafından yorumlanabilen bir şekilde ifade edilmesini sağlamaktadır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kurumun gizlilik politikası, ilgili hukuki düzenlemelere dayandırılarak kullanıcılar ile paylaşılmıştır.
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İÇERİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

2.3

2.3.1. Kurumların Gizlilik Politikası (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.8.1; 7.2.8.2)

İÇERİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

2.3

2.3.2. Kişisel Bilgilerin Gizliliği (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.8.3; 7.2.8.4)
İlke: Kullanıcıların kimlik ve iletişim bilgilerinin istendiği internet sitelerinde, bu bilgilerin kullanıcıların izni olmadan
başka kişiler ya da kurumlarla paylaşılmaması sağlanmalı, kullanıcılar bu konuda bilgilendirilmelidir.
Açıklama: Kişisel bilgilerin korunmasından ve amacı dışında kullanılmamasından, bu bilgiyi temin eden ve kullanan
tüm kurumlar sorumludur. İnternet siteleri hazırlanırken, bu durum göz önünde bulundurularak gerekli önlemler
alınmalıdır. İnternet sitelerinde kullanıcıların kişisel bilgileri talep edilirken, bu bilgilerin istenme amacı ve nerede
kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. Temin edilen bilgiler amacı dışında kullanılmamalı, bilgilerin farklı amaçlar
için kullanılma ihtimali varsa bu bilgi kullanıcıların tam olarak anlayabileceği ve rahatça okuyabileceği biçimde
sunulmalıdır.
Bununla birlikte, kullanıcı bilgilerinin saklandığı ya da kullanıldığı durumlarda kullanıcılardan izin alınması,
kullanıcılara bilgilerin kullanılmasına yönelik tercih yapabilme imkânı sunulması tavsiye edilmektedir. İnternet
sitelerinde kullanılan çerezler, eklentiler vb. uygulamalar, kullanıcıların bilgisayarlarında veri depolama ya da başka
uygulamaları çalıştırma gibi işlemler gerçekleştiriyorsa, bu durum da kullanıcılar ile paylaşılmalıdır. Kullanıcıların
istediklerinde internet sitesinde bulunan çerezleri ya da eklentileri devre dışı bırakabilmeleri sağlanmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sitenin gizlilik sözleşmesi ayrıntıları ile sunulmuş, kullanıcılar kişisel bilgilerin gizliliği hakkında detaylı olarak
bilgilendirilmiştir.
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İlke: Kullanıcıların kredi kartı bilgileri ile işlem yapmalarının gerektiği internet sitelerinde yeterli güvenlik önlemleri
alınmalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların bazı servislerden faydalanabilmesi için kredi kartları ile işlem yapmaları gerekebilir. Bu
durumda, kredi kartı bilgilerinin istenmeyen kişilerin eline geçmemesi için gerekli önlemler alınmalı, sitenin ilgili
işlemi yapmak için güvenli olduğunu gösteren açıklamalar kullanıcının anlayacağı şekilde belirtilmelidir.
İnternet sitesi güvenliğini artırmak amacıyla 128 bit SSL ve 256 bir SSL gibi şifreleme sistemleri kullanılabilir. SSL
şifreleme sistemine sahip olabilmek için konu ile ilgili hizmet veren kurumlardan (Örn. Globalsign, Godaddy,
RapidSSL, Verisign, gibi) destek alınabilir, SSL sertifikası alabilmek için başvuru yapılabilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sitenin güvenlik sertifikası kullanıcı giriş ekranında paylaşılmıştır.
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2.3

2.3.3. Kredi Kartı Bilgileri

İÇERİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

2.3

2.3.4. Dosya İsimleri
İlke: İnternet sitelerindeki dosyalar isimlendirilirken anlamlı ifadeler kullanılmalıdır.
Açıklama: Kullanıcılar kamu internet sitelerinde genel olarak bir bilgiye ulaşmak ya da bir işlem yapmak
istemektedirler. Bunun yanı sıra kullanıcıya içerik temin eden siteler de bulunmaktadır. Örneğin, internet sitesinde
bulunan bir rapor kullanıcı tarafından kişisel bilgisayara kaydedilmek istenebilir. Bu durumda ilgili raporun internet
sitesine dosya olarak konulması gerekmektedir. İnternet sitelerinde bulunan dosyaların kullanıcılar tarafından
indirilebileceği düşünülerek anlamlı olarak isimlendirilmeleri gerekmektedir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, indirilmek istenen dosya ismi kullanıcılar için anlamsız ifadeler içermektedir.
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İlke: Ulaşılabilirliği arttırmak için aynı dosya farklı formatlarda sunulmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde kullanıcılar için elektronik formatta dosyalar sunulabilmektedir. Dosyaların daha
fazla kullanıcıya ulaşması için ihtiyaç dâhilinde farklı formatlarda sunulması beklenmektedir. Örneğin, sadece yazı
içeren bir dosya gerekli durumda .pdf, .doc, .docx veya .odt formatlarında sunulabilir. Böylece dosyayı açabilmek
için sadece bir programın kurulu olması gerekmeyecek farklı programlar aracılığı ile de o dosya okunabilecektir.
İnternet sitesinde kullanıcının işine yarayacak formların ve şablonların boş hallerinin bulunması da faydalı olacaktır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, indirilecek dosya birden fazla formatta sunulmuş, kullanıcıların uygun olan formatta dosyayı indirebilmesi
sağlanmıştır.
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İÇERİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

2.3

2.3.5. Alternatif Dosya Formatları

İÇERİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

2.3

2.3.6. Ölçü Birimi Formatlarının Belirlenmesi (TS EN ISO 9241-151 | 10.1.4)
İlke: İnternet sitesinde kullanılan ölçü birimleri, tutarlı ve sitenin görüntülendiği dil ile uyumlu olmalıdır.
Açıklama: Farklı dil seçenekleri sunulan internet sitelerinde yer alan içerikte ve veri giriş ekranlarında yer alan
para birimi, ölçü birimi, sıcaklık, tarih, telefon numarası, adres ve posta kodu gibi öğelerin uygun ve tutarlı olacak
şekilde oluşturulması gerekmektedir. Özellikle veri girişi ile işlem yapılan sayfalarda, kullanıcıların doğru veri girişi
yapabilmesi için kullanılan birimlerin ve formatlarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, İngilizce hazırlanan bağlantılar sayfasında bazı telefon numaralarının başında uluslararası telefon kodu (+90)
kullanılmamıştır.
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İlke: İnternet sitesinde yapılacak aynı türdeki işlemler aynı şekilde gerçekleştirilmelidir.
Açıklama: İnternet sitesinin tutarlılığı açısından aynı türdeki işlemlerin benzer şekilde yapılması gerekmektedir.
Kullanıcıların bilgilere ulaşma yöntemi, veri giriş alanlarında bulunan benzer türdeki verileri aynı formatta
girmeleri ve site içerisinde kullanılan menülerin her sayfada benzer görsellikte kullanıcıya sunulması gibi özellikler
hem internet sitesinde yapılacak işlemlerin standartlaşmasını hem de sitenin kendi içerisinde tutarlı olmasını
sağlayacaktır. Bunun yanında, internet sitesinde birden fazla adımdan oluşan benzer işlemler bulunuyorsa, bu işlem
adımlarının da tutarlı olacak şekilde tasarlanması beklenmektedir.
Örneğin, internet sitesinde bir sayfada tarih bilgisi giriliyorsa, diğer sayfaların tamamında tarih bilgisi girişi
aynı formatta olmalıdır. Bir ekranda GG/AA/YYYY formatında girilen tarih bilgisi, başka bir ekranda GG.AA.YYYY
formatında girilmemelidir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, “Basın Açıklamaları” başlığı altında verilen tarih bilgisi ile “Güncel Etkinlikler” başlığı altında verilen tarih
bilgisi farklı formatta oluşturulmuş, tutarlılık sağlanmamıştır.
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2.3

2.3.7. İşlemlerin Standartlaştırılması

İÇERİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

2.3

2.3.8. İnternet Sitesi İçeriğinin Arşivlenmesi
İlke: İnternet sitelerinin tamamı ya da uygun görülen kısımları arşivlenmelidir.
Açıklama: Kurumların kâğıt üzerindeki yazışmalarının arşivlenmesi gibi, kurum internet sitelerinde yer alan içeriklerin
de arşivlerinin tutulması gerekmektedir. Site içeriklerinin arşivlenmesi ile hem kurumsal hafızanın oluşmasına katkı
sağlanmakta hem de olası sistem çökmesi ya da siber saldırı durumları için yedekleme yapılmaktadır. İnternet
sitesi içeriklerinin tamamının arşivlenmesi mümkün olmuyorsa, önem derecesine göre belirlenen içerik gruplarının
arşivlerinin tutulması sağlanabilir.
Arşivleme işlemi düzenli aralıklarla yapılmalı ve ilgili kişilerin kolayca ulaşabileceği bir özelliğe sahip olmalıdır. Site
içeriğinin yanında, sisteme erişim kayıtları (Örn. Log vb.), veritabanı ve sistem dosyaları mutlaka belirli aralıklarla
yedeklenmeli, sistemin çökme ihtimaline karşı yedeklenen dosyalardan geri yükleme altyapısı sağlanmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sitenin amacına uygun olacak şekilde, geçmiş site içeriği konularına göre gruplandırılarak arşivlenmiştir.
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İlke: Hedef kitlesi ana dili Türkçe olmayan kullanıcılardan oluşan internet siteleri, farklı dillerde de hizmet
verebilmelidir.
Açıklama: Farklı dillere sahip kullanıcılar göz önünde bulundurularak, internet sitelerinde ihtiyaç dâhilinde yabancı
dil seçeneğine yer verilmeli, bu bilgi kullanıcılara açıkça sunulmalıdır. Farklı dil seçiminin sadece ana sayfadan değil
alt sayfalardan da yapılabilmesi sağlanmalıdır.
Farklı dilde sayfalar hazırlanırken çevirilerin doğruluğundan emin olunması, sadece ana sayfanın değil alt sayfaların
da diğer dillere çevrilmesi gerekmektedir. Dil değiştirildikten sonra gelen içerikte farklı dilde kelime ya da cümlelerin
yer alması engellenmelidir. Örneğin, dil seçeneği olarak İngilizce’yi seçen bir kullanıcı, tüm alt sayfalarda İngilizce
içerik ile karşılaşmalıdır. Eğer bu sayfa hazır değilse bu bilgi kullanıcılar ile paylaşılmalıdır. Hazır olmayan sayfalar
yerine İngilizce sayfalarda Türkçe içerik vermek kullanıcıların karışıklık yaşamasına neden olacaktır.
İnternet sitelerinde yabancı dil seçeneklerine yer verilirken, ISO 639 standartlarıyla belirlenen harf kodlarının (Örn.
Türkçe için “tr”, İngilizce için “en” gibi) kullanılması tavsiye edilmektedir. Ülke bayraklarının bir dili değil bir ülkeyi
temsil ettiği düşünülerek, dil seçeneklerinin ülke bayrakları ile temsil edilmesinden kaçınılmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, hedef kitle göz önünde bulundurularak farklı dil seçenekleri sunulmuştur.
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2.3

2.3.9. Yabancı Dilde Site Oluşturulması (TS EN ISO 9241-151 | 9.6.5; 10.1.1; 10.1.3)

İÇERİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

2.3

2.3.10. Ticari Reklam Alınmaması
İlke: Kamu internet sitelerinde reklam amacıyla herhangi bir ticari kuruluşu, ürünü veya hizmeti teşvik eden içerikler
kullanılmamalıdır.
Açıklama: Kamu kurumları ayrım gözetmeksizin her vatandaşa eşit mesafede bulunmalıdır. Bu doğrultuda
internet sitelerinin de her kullanıcıya eşit mesafede olması gerekmektedir. Kamu internet sitelerinin amacı
vatandaşlara hizmet etmek olduğundan dolayı bir kamu kurumu internet sitesinde başka bir kuruma ait bilgi ya
da belge paylaşılabilir. Ancak, ticari amaçlı herhangi bir kuruluşu, ürünü ya da hizmeti ön plana çıkartan içeriklerin
kullanımından kaçınılmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, ticari reklamlar yer almaktadır. Kamu kurumlarının internet sitelerinde ticari reklamların bulunmaması
gerekmektedir.
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İlke: İnternet siteleri kişi ya da kuruma özel hizmetler sunuyorsa, kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmelidir.
Açıklama: İnternet siteleri tasarımının, içerik organizasyonunun ve menü gezinimlerinin kullanıcıların ihtiyaçlarına
göre uyarlanabilmesi beklenmektedir. Kullanıcıların oturum açarak işlem yaptıkları internet sitelerinde, mümkünse
kullanıcı ihtiyaç ve alışkanlıklarına göre kişiselleştirme yapılabilmesi sağlanmalıdır. Kullanıcı girişi farklı rollerle
yapılıyorsa, kullanıcıların oturum açtıkları roller ve bu rollere göre sahip oldukları yetkiler açıkça belirtilmelidir.
Bununla birlikte, kullanıcılara profil bilgilerini ve ayarlarını görüntüleyebilme, düzenleyebilme ve silebilme yetkisi
verilmelidir.
Kullanıcıların site içerisindeki gezinim alışkanlıklarına ya da ziyaret ettikleri sayfalara göre otomatik olarak uyarlama
yapılıyorsa (Örn. Ziyaret edilen sayfalara göre kullanıcıların ilgisini çekebilecek yeni sayfa önerisinde bulunulması
gibi), bu uygulamanın amacı ve kullanılan bilgiler kullanıcılarla paylaşılmalıdır. Bununla birlikte, kullanıcıların
istedikleri zaman, sitenin otomatik uyarlanmasını devre dışı bırakabilmesi sağlanmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, oturum açan kullanıcılar “Benim Sayfam” seçeneği ile sık kullandıkları işlemleri (sol tarafta) ve ana sayfada
görüntüleyecekleri işlemleri (ortada) kişiselleştirebilmektedir.
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2.3

2.3.11. İnternet Sitesinin Kullanıcıya Uyarlanması (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.9)
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2.3

2.3.12. Kullanıcıların Hata Yapmasının Engellenmesi (TS EN ISO 9241-151 | 10.3.1)
İlke: İnternet siteleri, kullanıcıların hata yapmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinin hedef kitlesi göz önünde bulundurularak, kullanıcıların işlem yaparken karşılaşabileceği
hataların en az seviyede tutulması gerekmektedir. Kullanıcıların yanlış anlayabileceği tasarım ve içeriklerden
kaçınılmalı; hata, uyarı ve bilgi mesajları ile kullanıcılar açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmelidir. Örneğin, veri
girişi yaparken il seçiminde Ankara’yı işaretleyen bir kullanıcıya, ilçe seçiminde sadece Ankara’da yer alan ilçeler
gösterilmeli, kullanıcın hatalı seçim yapması engellenmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, girilen e-posta adresi kontrol edilmekte, bilgilerin hatalı olarak gönderilmesine izin verilmeyerek kullanıcıya
geri bildirim sunulmaktadır.
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İlke: İnternet sitesi tasarlanırken, kullanıcı bilgisayarlarının farklı teknik özelliklere sahip olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Açıklama: İnternet siteleri tasarlanırken farklı kullanıcı profillerinin göz önünde bulundurulması aynı zamanda farklı
bilgisayarların ve donanımların da göz önünde bulundurulması anlamına gelmektedir. Kullanıcı bilgisayarlarının
teknik özelliklerini ya da bilgisayarlarda hangi yazılımların yüklü olduğunu bilmek mümkün olmayabilir. İnternet
sitesinin daha fazla kullanıcıya hizmet etmesini sağlamak amacıyla siteye erişim için gerekli teknik standartlar
yüksek tutulmamalıdır. Ayrıca, geliştirilen internet sitesinin farklı özellikteki bilgisayarlarda test edilmesi ve site
içeriğine farklı özellikteki bilgisayarlardan sorunsuz şekilde ulaşılabilmesi sağlanmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitenin yüklenebilmesi için kullanıcıların bilgisayarlarına ek bir program yüklemesi istenmektedir. İnternet sitelerinin
ek bir programa ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir.
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İÇERİK POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

2.3

2.3.13. Kullanıcı Bilgisayar Özelliklerini Dikkate Alma (TS EN ISO 9241-151 | 10.10)

2

Rehber İlkeleri ve TS EN ISO 9241-151 Eşleştirme Listesi

Rehber İlke Başlığı

TS EN ISO 9241-151 Kriter Başlığı

2.1.1. Kamu kurumlarının internet siteleri için alan adı
belirlenirken kurumun dâhil olduğu hizmet alanı göz
önünde bulundurulmalıdır.

-

2.1.2. Gerekli durumlarda internet siteleri için alternatif
alan adları kullanılabilir.

-

2.1.3. İnternet siteleri için uygun URL isimleri seçilmelidir.

10.4. URL isimleri

2.1.4. Alt kurumlara ait internet sitelerinin tasarımı, bağlı
oldukları kurumun internet sitesi ile tutarlı olmalıdır.

6.12. Birbirine uyumlu çoklu site stratejisi

2.2.1. İnternet siteleri en yaygın ekran çözünürlüğü ile
uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır.

9.3.13. İlişkili web siteleri arasında tutarlılık
10.7. Yaygın teknolojilerin desteklenmesi
7.2.2. İçeriğin, yapının ve sunumun bağımsızlığı

2.2.2. İnternet siteleri, farklı cihaz ve ekranlardan sorunsuz 9.3.14. Bir sayfa düzeninin tanımlanması için
olarak görüntülenebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
uygun tekniklerin kullanılması
10.9. Girdi aygıtından bağımsız tasarım
2.2.3. Tasarım sürecinde farklı tarayıcılarda internet
sitesinin görünümü göz önünde bulundurulmalıdır.

10.7. Yaygın teknolojilerin desteklenmesi

2.2.4. İnternet sitesi bütün işletim sistemlerinde sorunsuz
çalışmalıdır.

10.7. Yaygın teknolojilerin desteklenmesi

2.2.5. İnternet siteleri geliştirilirken yaygın olarak
kullanılan teknoloji standartları göz önünde
bulundurulmalıdır.
2.2.6. İnternet siteleri geliştirilirken, kullanıcıların internet
bağlantı kalitesi dikkate alınmalıdır.

10.6. Genel kabul görmüş teknoloji ve
standartların kullanılması
10.8. Web kullanıcı arayüzlerinin dayanıklı
yapılması
10.5. Kabul edilebilir indirme süreleri

2.2.7. İnternet sitesinin performansına önem verilmelidir.

-

2.2.8. İnternet sitesi kısa sürede açılmalıdır.

-

2.2.9. İnternet sitelerinde zaman aşımı nedeniyle oturumu
kapatılacak ise bu bilgi önceden kullanıcılara verilmelidir.

-

2.2.10. Uzun süren işlemlerde kullanıcılara işlemin hangi
aşamada olduğunun bilgisi verilmelidir.

-

2.2.11. İnternet sitelerinde asgari olarak “Tanım
(Description)”, “Anahtar Kelime (Keyword)” ve “Yazar
(Author)” üst verilerine yer verilmelidir.

6.11. Web sitesi ve sahiplerinin belirlenebilmesi

2.2.12. İnternet sitesi, yaygın olarak kullanılan arama
6.11. Web sitesi ve sahiplerinin belirlenebilmesi
motorlarının sorgu sonuçlarında, ilk sıralarda yer almalıdır.
2.3.1. İnternet sitelerinde, kurumsal gizlilik politikalarına
yer verilmelidir.

7.2.8.1. Gizlilik politikası beyanının verilmesi

2.3.2. Kullanıcıların kimlik ve iletişim bilgilerinin istendiği
internet sitelerinde, bu bilgilerin kullanıcıların izni olmadan
başka kişiler ya da kurumlarla paylaşılmaması sağlanmalı,
kullanıcılar bu konuda bilgilendirilmelidir.

7.2.8.3. Kişisel bilgilerin kullanıcı tarafından
kontrolü
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7.2.8.2. İşletme politikası beyanının verilmesi

7.2.8.4. Bilgilerin kullanıcıların bilgisayarında
depolanması

Rehber İlke Başlığı

TS EN ISO 9241-151 Kriter Başlığı

2.3.3. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri ile işlem
yapmalarının gerektiği internet sitelerinde yeterli güvenlik
önlemleri alınmalıdır.

-

2.3.4. İnternet sitelerindeki dosyalar isimlendirilirken
anlamlı ifadeler kullanılmalıdır.

-

2.3.5. Ulaşılabilirliği arttırmak için aynı dosya farklı
formatlarda sunulmalıdır.

-

2.3.6. İnternet sitesinde kullanılan ölçü birimleri, tutarlı ve
sitenin görüntülendiği dil ile uyumlu olmalıdır.

10.1.4. Uygun biçimlerin, ölçü veya para
birimlerinin kullanılması

2.3.7. İnternet sitesinde yapılacak aynı türdeki işlemler
aynı şekilde gerçekleştirilmelidir.

-

2.3.8. İnternet sitelerinin tamamı ya da uygun görülen
kısımları arşivlenmelidir.

-

2.3.9. Hedef kitlesi ana dili Türkçe olmayan kullanıcılardan
oluşan internet siteleri, farklı dillerde de hizmet
verebilmelidir.

-

2.3.10. Kamu internet sitelerinde reklam amacıyla
herhangi bir ticari kuruluşu, ürünü veya hizmeti teşvik
eden içerikler kullanılmamalıdır.

2

9.6.5. Kullanılan lisanın tanınması
10.1.1. Genel
10.1.3. İlgili konum bilgisinin gösterilmesi
7.2.9.2. Kullanıcıların görevleri ve bilgi
ihtiyaçlarının dikkate alınması
7.2.9.3. Bireyselleştirme ve uyarlama yapıldığının
belirgin olması
7.2.9.4. Kullanıcı profillerinin belirgin olması

2.3.11. İnternet siteleri kişi ya da kuruma özel hizmetler
sunuyorsa, kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanabilmelidir.

7.2.9.5. Kullanıcılara profilleri görme ve
değiştirme imkânı verilmesi
7.2.9.6. Otomatik olarak üretilen profiller
hakkında bilgilendirme
7.2.9.7. Otomatik kullanıcı uyarlanmasının
kapatılması
7.2.9.8. Bütün içeriğe erişim sağlanması

2.3.12. İnternet siteleri, kullanıcıların hata yapmasını
engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

10.3.1. Kullanıcı hatalarının azaltılması

2.3.13. İnternet sitesi tasarlanırken, kullanıcı
bilgisayarlarının farklı teknik özelliklere sahip olabileceği
göz önünde bulundurulmalıdır.

10.10. Gömülü nesnelerin kullanıcı ara yüzünün
kullanılabilir ve erişilebilir yapılması
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