GÖRSEL TASARIM VE KULLANICI ARAYÜZÜ ÖZELLİKLERİ

3

İnternet sitelerinin hedef kitle tarafından etkin ve etkili bir biçimde kullanılabilmesi için sitenin görsel arayüz ve
tasarımlarının kullanılabilirlik ilkelerini sağlaması gerekmektedir. İnternet sitesi ana sayfaları etkili bir ilk izlenimi
oluşturacak şekilde tasarlanmalı, sayfa yapısının internet sitesi genelinde tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.
Kullanıcıların site içinde kolay ve hızlı bir şekilde gezinebilmeleri için başlık ve bağlantılar açık ve anlamlı olacak
şekilde biçimlendirilmeli, uygun gezinim öğelerine yer verilmelidir. Sayfa içeriklerini destekleyen resim ve çoklu
ortam elemanlarına yer verilirken gereksiz öğe kullanımından kaçınılmalıdır. Site içinde arama yapılabilmesini
sağlayan arama alanlarının tasarımı ve işlevselliğine önem verilmelidir. İnternet sitelerinde yer alan veri giriş alanları,
kullanıcıların işlemlerini eksiksiz ve hızlı bir şekilde tamamlayabilmelerini sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
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3.1

3.1. Ana Sayfa
İnternet sitelerinin ana sayfası, kullanıcılara sitenin genel amacını ve sunulan temel hizmetleri göstermesi açısından
önemlidir. İyi tasarlanmış bir ana sayfa kullanıcıların internet sitesi hakkındaki ilk izlenimlerini olumlu olarak
etkileyecektir.
Ana sayfa ilgili kurumdan beklenen temel özellikleri kullanıcılara sunmalıdır. Örneğin, bir hastane sitesine kullanıcılar
genel olarak doktor bilgisi, poliklinik bilgisi veya randevu alma gibi işlemler için girmektedirler. Ana sayfasında bu
işlemlere kolayca ulaşım sağlamayan hastane siteleri kullanıcılara etkili bir şekilde hitap etmemektedir.
Ana sayfada sitenin genel amacı kullanıcılar ile paylaşılmalıdır. İnternet sitesinde yer alan hizmetlere ve içeriklere
ana sayfadan kolaylıkla ulaşılmalıdır. Ayrıca, ana sayfa internet sitesinin her yerinden ulaşılabilir olmalıdır.
Bu bölümde;
• Ana Sayfa İçeriği 						

(TS EN ISO 9241-151 | 8.3.8)

• Etkili Bir İzlenim Oluşturulması 				

(TS EN ISO 9241-151 | 8.3.8)

• Ana Sayfaya Ulaşım 					

(TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 8.4.11)

• Ana Sayfadan Önemli ya da Sık Kullanılan İçeriğe Erişim Sağlanması (TS EN ISO 9241-151 | 8.3.9; 8.4.9)
• Ana Sayfada Uzun Yazı Kullanımı				

-

• Ana Sayfanın Büyüklüğü					

-

ilkeleri ele alınacaktır.
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İlke: İnternet sitesinde yapılabilecek temel işlemlere ana sayfada yer verilmelidir.
Açıklama: İnternet sitesinde yapılacak temel işlemlerin ana sayfada verilmesi kullanıcıların bu işlemlere daha
kolay ulaşmalarını sağlayacaktır. Ana sayfada yer verilecek işlemler seçilirken, sadece temel işlemlerin ve sık
kullanılan bağlantıların tercih edilmesi gerekmektedir. Ana sayfaya bütün içeriğin konulması ya da alt sayfalardaki
bütün içeriğe erişimin sağlanması internet sitesinin kalitesini arttırmayacak, aksine bilgiye ulaşımı karmaşık hale
getirecektir. Temel işlemlerin yanı sıra ana sayfada, kurumun logosu, adı, iletişim bilgisi, site haritası ve arama
özelliği bulunmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kurum ile ilgili yapılabilecek temel işlemlere ana sayfada yer verilmiştir.
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ANA SAYFA

3.1

3.1.1. Ana Sayfa İçeriği (TS EN ISO 9241-151 | 8.3.8)

ANA SAYFA

3.1

3.1.2. Etkili Bir İzlenim Oluşturulması (TS EN ISO 9241-151 | 8.3.8)
İlke: İnternet sitesinin ana sayfası kullanıcılar üzerinde olumlu bir etki bırakmalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların internet sitelerine ana sayfa üzerinden eriştikleri, site içerisindeki işlemlere ulaşmak için
ana sayfayı sıklıkla kullandıkları bilinmektedir. Bu nedenle, ana sayfalar, kullanıcıların aradıkları içeriğe kolayca
ulaşabilecekleri şekilde tasarlanmalı, kullanıcıların olumlu bir izlenime sahip olması sağlanmalıdır. Ana sayfadaki
içeriğin düzensiz bir şekilde verilmesi, içerik ve başlıkların gruplandırılmaması kullanıcılara istediği işlemi
yapamayacağı izlenimini verebilir. Ayrıca, ana sayfada kullanıcıların site içinde arama yapabileceği arama alanına
yer verilmesi de gerekmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, ana sayfadaki içerikler gruplandırılmış, kullanıcılara karmaşık olmayan bir ana sayfa sunulmuştur.
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İlke: İnternet sitesindeki bütün alt sayfalardan ana sayfaya ulaşım sağlanmalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların büyük bölümü, yeni bir sayfaya erişmek istediklerinde ana sayfaya dönme eğilimi
göstermektedir. Bu nedenle, kullanıcıların bütün sayfalardan ana sayfaya kolaylıkla ulaşabilmesi gerekmektedir.
İnternet sayfalarından ana sayfaya bağlantı vermek için “Ana Sayfa” isminde bir menü ya da ikona yer verilebileceği
gibi sitenin tasarımında yer alan kurum logosu da ana sayfaya ulaşmak için kullanılabilir. Ancak, kullanıcıların
logonun tıklanabilir olduğunu fark edemeyebileceği de unutulmamalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıların farklı alt sayfalardan ana sayfaya ulaşabilmesi için “Ana Sayfa” bağlantısına yer verilmiştir.
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ANA SAYFA

3.1

3.1.3. Ana Sayfaya Ulaşım (TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 8.4.11)

ANA SAYFA

3.1

3.1.4. Ana Sayfadan Önemli ya da Sık Kullanılan İçeriğe Erişim Sağlanması (TS EN ISO 9241-151 | 8.3.9; 8.4.9)
İlke: Ana sayfada önemli ya da sık kullanılan içeriklere yönelik bağlantılara yer verilmelidir.
Açıklama: İnternet sitelerinin ana sayfalarından, kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılan ya da önemli olan
bağlantılara erişim sağlanması beklenmektedir. Böylelikle, kullanıcıların ulaşmak istedikleri içeriğe daha kolay ve hızlı
ulaşabilmesi sağlanacaktır. Ancak, ana sayfada çok fazla sayıda bağlantıya yer verilmesinin, ana sayfa görünümünü
karmaşık hale getirebileceği ve internet sitesinin kullanılabilirliğini azaltacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sık kullanılan içeriklere (resim (slayt) oynatıcısının altında) ana sayfadan erişilebilmesi sağlanmıştır.
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İlke: İnternet sitelerinin ana sayfasında uzun yazılar kullanılmamalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların internet sitelerinin ana sayfasındaki başlık ve menüleri hızlıca gözden geçirme eğiliminde
oldukları bilinmektedir. Bu nedenle, ana sayfada sadece temel başlıklar ve internet sitesinin amacına uygun kısa
içerikler bulunmalıdır. Ana sayfada yer alan uzun metinler (kaydırma çubuğu kullanmaya neden olacak uzunlukta)
kullanıcıların içeriği okumadan atlamasına ya da aradığı bilgiye ulaşmak için zaman kaybetmesine neden olacaktır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitenin ana sayfasında, uzun içeriklerin kullanımından kaçınılmıştır.
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ANA SAYFA

3.1

3.1.5. Ana Sayfada Uzun Yazı Kullanımı

ANA SAYFA

3.1

3.1.6. Ana Sayfanın Büyüklüğü
İlke: Ana sayfa mümkün olduğunca tam sayfa görüntülenecek şekilde tasarlanmalıdır.
Açıklama: Ana sayfadaki içerikler kullanıcılara sitenin içerisinde neler bulabilecekleri hakkında bilgi vermektedir.
Bu yüzden ana sayfadaki içeriklerin tasarımı ve kullanıcılara sunumu çok önemlidir. Kullanıcıların ana sayfadaki
bilgileri daha hızlı bir şekilde gözden geçirebilmesi için ana sayfa görünümünün çok büyük olmaması, ana sayfanın
kaydırma çubuğuna ihtiyaç duyulmayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Kullanıcıların herhangi bir kaydırma işlemi yapmadan internet sitesinin ana sayfasındaki içerikleri görebilmesi
beklenmektedir. Ancak, tasarıma bağlı olarak ana sayfadaki içeriğin bir bütün halinde verilmesine engel olmayacak
şekilde dikey kaydırma çubuğu kullanılabilir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitenin ana sayfasında çok fazla içeriğe yer verilmiş, kullanıcılar kaydırma çubuğu kullanmak zorunda bırakılmıştır.
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3.2. Sayfa Yapısı

3.2

Geliştirilecek ya da güncellenecek olan internet sitesinin ana sayfasının ve tüm alt sayfalarının sade ve anlaşılabilir
olmasına dikkat edilmelidir. İnternet siteleri temel görsel tasarım prensipleri göz önünde bulundurularak
tasarlanmalı, sitenin tamamında içerik ve öğelerin yerleşimi açısından tutarlılık sağlanmalıdır. Sayfa yapısı
oluşturulurken, kullanıcıların aradıkları bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecekleri yapılar tercih edilmelidir.
Bu bölümde;
• İçeriğin Organizasyonu					

(TS EN ISO 9241-151 | 7.1.2)

• Sayfalardaki İçerik 					

(TS EN ISO 9241-151 | 7.1.4)

• Sayfa İçeriklerinin Güncel Tutulması 			

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.4; 7.2.5; 9.3.5)

• Kullanılabilir İçerik 					

(TS EN ISO 9241-151 | 6.6)

• Görsel Tasarım Prensipleri 				

(TS EN ISO 9241-151 | 7.1.3; 9.2)

• Sayfa Hiyerarşisi 					

(TS EN ISO 9241-151 | 6.7)

• Sayfa İçeriğinin Basit Olması 				

(TS EN ISO 9241-151 | 7.1.5)

• Sayfaların Tutarlı Olması 				

(TS EN ISO 9241-151 | 7.1.5; 9.3.2; 9.3.15)

• Sayfanın Ekrana Sığması				

-

• Sayfa Uzunlukları 					

(TS EN ISO 9241-151 | 7.1.6; 8.4.14; 9.3.6)

• Satır Uzunlukları 					

(TS EN ISO 9241-151 | 7.1.6)

• Boşlukların Kullanımı 					

(TS EN ISO 9241-151 | 9.3.17)

• İşlem Yapılan Sayfalar 					

(TS EN ISO 9241-151 | 7.1.6)

• Renk Kullanımı 					

(TS EN ISO 9241-151 | 9.3.9)

• Çerçeve Kullanımı 					

(TS EN ISO 9241-151 | 9.3.10; 9.3.11; 9.3.12)

• Yatay Kaydırmanın Önlenmesi 				

(TS EN ISO 9241-151 | 9.3.8)

• Kaydırma Çubuğu veya Sayfalama Yapısının Kullanılması (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.14; 9.3.7)
• Kullanıcı Kontrolü Dışında Açılan Ekranlar 		

(TS EN ISO 9241-151 | 8.3.10.1; 8.3.10.2)

• Yeni Sayfada Açılan Pencereler 				

(TS EN ISO 9241-151 | 8.3.11)

• Anlaşılır Hata Mesajlarının Sunulması 			

(TS EN ISO 9241-151 | 10.3.2)

• Tablolarda Satır ve Sütun Başlıklarının Kullanılması

-

• Tablolarda Satır ve Sütun Büyüklükleri			

-

• İçeriğin Yazdırılması 					

(TS EN ISO 9241-151 | 9.3.16)

ilkeleri ele alınacaktır.
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SAYFA YAPISI

3.2

3.2.1. İçeriğin Organizasyonu (TS EN ISO 9241-151 | 7.1.2)
İlke: İnternet sitesi, içeriklerin hiyerarşisi göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların internet sitesinde istediği içeriğe hızlı ulaşabilmesi ve bulunduğu sayfadan farklı bir sayfaya
kolay bir şekilde geçebilmesi gerekmektedir. İnternet sitesinde içerikler oluşturulurken, içeriğin mantıksal olarak
bölünmesi, önem sırasına göre dizimi ve bilgiler arası hiyerarşik bir yapının kurulması beklenmektedir. İçeriklerin
organizasyonu tasarlanırken ilgi (yakınlık) diyagramları, UML (Birleşik Modelleme Dili) diyagramları ya da kavram
haritaları kullanılabilir.
İçerikte bulunan bilgiler bütün halinde kullanıcılara sunulmamalı, küçük ve anlamsal olarak bütün oluşturacak
bölümlere ayrılarak site içerisinde yer almalıdır. Bilgiler arasındaki mantıksal ilişkiler göz önünde bulundurularak
bilgilerin önem sırası dikkate alınmalıdır. Kullanıcılar için önemli olduğu düşünülen içeriğin öncelikli ve kolay
ulaşılabilir özellikte olmasına özen gösterilmelidir.
Olumlu ve Olumsuz Örnek:

Örnek resimlerde internet sitelerindeki hiyerarşilerin nasıl olabileceği görülmektedir. Üstteki resim başarılı bir hiyerarşi
tasarımına örnektir. Menüler ve içerikler belli bir düzen içerisinde tasarlanmıştır. Alttaki resimde ise menüler ve içerikler
arasında bir hiyerarşi olmadığı görülmektedir. Bu şekilde tasarlanan bir internet sitesinde kullanıcı karışıklık yaşayacaktır.
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İlke: İnternet sitelerinde sunulan içerik anlaşılır, dili sade ve dilbilgisi kurallarına uygun olmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerindeki içeriklerin sitenin amacı ile tutarlı olması ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılaması
gerekmektedir. Kurumun misyonu ve vizyonu ile kurumun sunduğu hizmetler göz önünde bulundurulmalı,
kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bağlantı ve içeriklere yer verilmelidir.
İçeriğin daha anlaşılır hale getirilmesi için kullanıcıları aşırı ve gereksiz bilgiye boğmak yerine, içeriğin kimler için
olduğu, içerikte ne olduğu, bilgilerin ne zaman oluşturulduğu, içerik ile ilgili varsa bir yer bilgisinin belirtilmesi ve
neden böyle bir içeriğin hazırlandığına dair soruların cevaplanabilir olmasına dikkat edilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek site içeriği, sitenin sunduğu hizmetler göz önünde bulundurularak, anlaşılır bir biçimde hazırlanmıştır.
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SAYFA YAPISI

3.2

3.2.2. Sayfalardaki İçerik (TS EN ISO 9241-151 | 7.1.4)

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.3. Sayfa İçeriklerinin Güncel Tutulması (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.4; 7.2.5; 9.3.5)
İlke: İnternet sayfalarında yer alan içerikler güncel tutulmalıdır.
Açıklama: İnternet sayfalarında yer alan içeriklerin güncelliğinin ve geçerliliğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
Zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilecek bilgiler, duyurular ya da haberler uygun aralıklarla güncellenmeli,
geçerliliğini kaybeden içerikler kaldırılmalıdır. Ayrıca, duyuru ve haber gibi içeriklerde, içeriğin güncellendiği tarih
bilgisi de kullanıcılar ile paylaşılmalıdır.
Bununla birlikte, internet sitesine ait sayfa ya da içerikler sadece belirli bir süre için yayında kalacaksa, geçici süreyle
yayınlanan içerik görsel olarak belirgin hale getirilmelidir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, haber ve duyurular için tarih bilgisi girilmediğinden bu bilgilerin güncel olup olmadığı anlaşılamamaktadır.
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İlke: Sitede kullanılan içerik hedef kitle için anlamlı, kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır.
Açıklama: İnternet sitesinde paylaşılan içerik kullanıcıların siteye giriş amacına uygun olmalı ve kullanıcılar
aradıkları bilgiye kolayca ulaşabilmelidir. Site içindeki başlıklar ve görseller ile site içeriği tutarlı olmalı, kullanıcıların
aradığı bilgiye doğrudan ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Bunun yanında, internet sitesinin içerikleri hedef kitlenin
anlayabileceği bir dil kullanılarak oluşturulmalı, kullanıcıların aşina olmadığı jargon, teknik terim ve kısaltmaların
kullanımından kaçınılmalıdır. Hedef kitlenin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, sosyo-ekonomik seviyesi gibi özellikler
göz önünde bulundurularak açık ve anlaşılır bir dil tercih edilmelidir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, kısaltmalar ve teknik terimler kullanılmış fakat bunların ne anlama geldiği sayfa içinde belirtilmemiştir.
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SAYFA YAPISI

3.2

3.2.4. Kullanılabilir İçerik (TS EN ISO 9241-151 | 6.6)

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.5. Görsel Tasarım Prensipleri (TS EN ISO 9241-151 | 7.1.3; 9.2)
İlke: İnternet siteleri temel görsel tasarım prensipleri göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.
Açıklama: Temel görsel tasarım prensiplerinden internet sitelerinin tasarımında yararlanılmalıdır. Bu prensipler
psikolojik çalışmalarla ortaya konulmuş, insanların görsel algı siteminin nasıl çalıştığını açıklayan bir dizi kurallar
ilkesidir. Yakınlık prensibi, benzerlik prensibi ve ortak hareket prensibi temel görsel tasarım prensipleri arasında yer
almaktadır. Bununla birlikte, internet sitelerinde görsel tasarım öğelerine yer verilirken bilginin sunulmasına (ISO
9241-12) ve etkileşim tekniklerinin kullanılmasına (ISO 9241-14-15-16-17) yönelik hazırlanan standartların da göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.
Yakınlık (Proximity) Prensibi
Yakınlık prensibine göre birbirine yakın olacak şekilde ya da gruplandırılarak konumlandırılan nesneler birbiriyle
ilişkili olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, internet sitesi tasarlanırken ilişkili olan menüler, bağlantılar, ikon ve
resimler birbirlerine yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. İnternet sitesindeki öğelerin gruplandırılması ya da aynı
başlık altında toplanması ile bu öğelerin birbirileriyle alakalı oldukları ve öğelerin önem derecesi belirtilebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede menüler, kullanım amaçlarına göre sayfanın sol, sağ üst ve alt kısmına gruplandırılarak yerleştirilmiş, bu
menülerin ilişkili olduğu belirtilmiştir.
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Benzerlik (Similarity) Prensibi

Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, aynı seviyede yer alan menüler çok farklı renk ile gösterilmiş, tutarlılık sağlanmamıştır.
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3.2
SAYFA YAPISI

Benzerlik prensibine göre renk, şekil, boy ve pozisyon olarak benzeyen öğeler bir bütünün parçaları olarak
algılanmaktadır. Bu nedenle, internet sitelerinde aynı görevi yerine getiren ya da birbiriyle ilişkili olan öğeler benzer
şekilde biçimlendirilmelidir. İnternet sitesi öğeleri biçimlendirilirken, öğelerin renk, şekil ve boyut bakımından
tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.

Ortak Hareket (Common Fate) Prensibi

SAYFA YAPISI

3.2

Ortak hareket prensibine göre, aynı harekete sahip öğeler bir grup olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, internet
sitesinde yer alan menü, ikon ve bağlantılara hareket verirken, birbiriyle ilişkili öğelerin benzer yönde hareket
etmesine dikkat edilmelidir. Örneğin, açılır menüler tasarlanırken üst başlıklar ve alt başlıklar arasındaki gezinimin
aynı yönde (yatay ya da dikey) olması gerekmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, açılır menüler ve alt menülerde gezinim bütün öğeler için aynı olacak şekilde tasarlanmıştır.
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İlke: Sayfalardaki içerikler önem sırasına göre yerleştirilmelidir.
Açıklama: İnternet sitelerini oluşturan ana sayfa ve alt sayfalarda, sitenin amacına ve hedef kitlesine göre farklı bilgi
veya işlemler yer almaktadır. Bununla birlikte, bazı sayfalardaki içerik ve işlemler diğerlerine göre daha önemli ya da
sıklıkla kullanılıyor olabilir. İnternet sitesi geliştirilirken bu durum göz önünde bulundurulmalı, kullanıcılar tarafından
daha sık tercih edilen işlemler ve içerikler sayfa üzerinde daha kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sık kullanılan sınav başvurusu yapma ve sınav sonucu öğrenme işlemleri sayfanın sol üst kısmına
yerleştirilmiştir.
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SAYFA YAPISI

3.2

3.2.6. Sayfa Hiyerarşisi (TS EN ISO 9241-151 | 6.7)

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.7. Sayfa İçeriğinin Basit Olması (TS EN ISO 9241-151 | 7.1.5)
İlke: İnternet siteleri basit ve anlaşılabilir bir yapıda oluşturulmalıdır.
Açıklama: İnternet siteleri tasarlanırken, gereğinden fazla metin, görsel öğe ya da bağlantı kullanımından kaçınılmalı,
sade ve kolay anlaşılır bir sayfa içeriği tercih edilmelidir. Site içerikleri oluşturulurken kullanıcıların ihtiyaçları göz
önünde bulundurulmalı, “gereksiz ise kullanma” prensibiyle hareket edilmelidir. Kullanıcıların ihtiyaç duymadıkları
ya da kaldırıldığında eksikliğini hissetmeyecekleri içerikler, sitenin daha karmaşık hale gelmesine neden olacağı için
internet sitesinin kullanılabilirliğini olumsuz etkileyecektir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede fazla sayıda ikon ve görselin dağınık olarak bulunması, site görünümünü karışık hale getirmiştir.
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İlke: İnternet sitesindeki sayfalar arasında tutarlılık olmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinin kullanılabilir olması için siteye ait bütün alt sayfalar arasında tutarlılık sağlanmalı,
bütün sayfalar aynı yapıda tasarlanmalıdır. İnternet sitesi genelinde kullanılan yazı tipleri, yazı büyüklükleri, yazı
renkleri ve sayfa hizalaması gibi özellikler bütün sayfalarda aynı olmalıdır. Kullanıcılara, siteye ait farklı sayfalarda
gezinirken de hala aynı site içerisinde oldukları hissettirilmelidir. Sayfa tasarımındaki yazı, başlık, resim, tablo, logo
vb. bütün öğeler birbirinden farklı olmayacak şekilde kullanılmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, ana sayfa ve alt sayfalarda yer alan üst menü tutarlı olacak şekilde tasarlanmıştır.
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SAYFA YAPISI

3.2

3.2.8. Sayfaların Tutarlı Olması (TS EN ISO 9241-151 | 7.1.5; 9.3.2; 9.3.15)

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.9. Sayfanın Ekrana Sığması
İlke: İnternet sitesinin kullanıcıların ekranına sığması gerekmektedir.
Açıklama: Kullanıcıların internet sitelerine ulaştığı ekranlar farklı boyutlarda olabileceği için herhangi bir boyuta
göre internet sitesini tasarlamak, diğer kullanıcıları göz ardı etmek anlamına gelecektir. Bütün kullanıcılara aynı
görünümde internet sitesini sunabilmek için, sayfaların ekrana sığdırılması faydalı olacaktır. Sayfalar ekrana sığacak
şekilde oluşturulduğunda, kullanıcıların ekran büyüklüğü ve yüksekliği ne olursa olsun sayfaya yayılmış bir internet
sitesi görünümü oluşacaktır. Dolayısıyla, geliştirilen internet sitesi bu uyarlamayı yapabilecek özelliklere sahip
olmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek site, farklı boyutlardaki ekranlarda açıldığında ekran büyüklüğüne göre ekrana yayılmış olarak görünmektedir.
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İlke: Sayfa uzunlukları sayfa kullanımı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.
Açıklama: Kullanıcıların bir kerede daha fazla bilgi görebilmesi için kısa sayfaların tasarlanması gerekmektedir.
Sayfaların uzun olması halinde kaydırma çubuklarına ihtiyaç duyulmakta, dolayısıyla içeriğin tamamı kullanıcılar
tarafından görülememektedir. Ancak, bazı durumlarda uzun sayfa kullanımı gerekebilir. Örneğin, içeriğin
bölünmemesi için ya da içeriğin devamının başka bir sayfada verilmemesi için uzun sayfa kullanımı faydalı olmaktadır.
Yoğun içerikli sayfaların uzun bir yapıya sahip olması, bütün içeriği tek bir sayfadan okuma ve yazdırabilme kolaylığını
da sağlamaktadır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, içerik parçalara ayrıldığından dolayı, kullanıcıların kaydırma çubuğunu kullanırken içeriği daha rahat okumaları
sağlanmıştır.
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SAYFA YAPISI

3.2

3.2.10. Sayfa Uzunlukları (TS EN ISO 9241-151 | 7.1.6; 8.4.14; 9.3.6)

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.11. Satır Uzunlukları (TS EN ISO 9241-151 | 7.1.6)
İlke: Satır uzunlukları, internet sitesinin amacına göre belirlenmelidir.
Açıklama: İnternet siteleri geliştirilirken sitenin performansı veya kullanıcıların alışkanlıkları göz önünde
bulundurularak satır uzunlukları belirlenmelidir. Uzun satır (9-10 kelime) kullanımı okuma hızını arttırmaktadır.
Kullanıcıların daha kısa sürede daha fazla bilgiye ulaşması amaçlanıyorsa, satır uzunlukları buna uygun olacak
şekilde oluşturulmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, satır uzunlukları 75-100 karakter aralığında oluşturulmuş, içeriğin okunabilirliği artırılmıştır.
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İlke: Sayfa içeriklerinin okunmasını kolaylaştırmak için içerikler arasında uygun genişlik ve yükseklikte boşluklar
kullanılmalıdır.
Açıklama: İnternet sitesinde sunulan içeriklerin arasında konulan boşluklar, kullanıcıların içeriği daha rahat
okumasına ve istediği bilgiye daha kolay ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Uzun yazılar kullanmak yerine araya
boşluklar konarak sunulan içerikler, kullanıcılar tarafından daha rahat şekilde okunmaktadır. Bununla birlikte, sayfa
uzunluğunu artırmamak ve kaydırma çubuğu kullanımını azaltmak için gereksiz boşluk kullanımından kaçınılmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, içerikler iç içe verilmiş, farklı türdeki içerikler görsel olarak belirgin hale getirilmemiştir.
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SAYFA YAPISI

3.2

3.2.12. Boşlukların Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 9.3.17)

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.13. İşlem Yapılan Sayfalar (TS EN ISO 9241-151 | 7.1.6)
İlke: İşlem yapılan sayfalarda ekran amaca özel gruplanmış bölümler halinde kullanılmalıdır.
Açıklama: Kullanıcılar internet sitelerine bilgi almak amacıyla girdiği gibi, bazı hizmetlerden yararlanmak için de
girebilmektedir. Hizmet alınan sayfalar diğer sayfalardan farklı olarak değişken yapıda olabilir. Örneğin, bazı kriterler
girilerek sorgulama yapılmak istenen sayfalarda, girilen kriterler değiştikçe elde edilen sonuç da değişmektedir.
Kullanıcılar aynı sayfada farklı kriterler girerek tekrar işlem yapabilmektedir. Yeni işlem yapmak isteyen kullanıcılar,
sayfa içerisinde ileri-geri özelliğini kullanmadan sadece kriterleri değiştirerek aynı sayfada ilgili sonuca ulaşabilmelidir.
İşlemlerin aynı sayfada yapılması kullanıcıların internet sitesine bağlı kalmasını sağlamaktadır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sorgulama yapılan kriterler sayfanın üst kısmında yer almakta, girilen değerlere uygun sonuçlar ise alt kısımda
bulunmaktadır.
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İlke: İnternet sitelerinde renk kullanımında kullanılabilirlik unsurlarına dikkat edilmelidir.
Açıklama: İnternet sitesinde kullanılacak renkler seçilirken renk kodlarının anlamı, renklerin görsel olarak nasıl
algılandığı ve iletilmek istenen mesaj göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanılan renklerin, sunulan içeriklerin
okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini olumsuz etkilememesine dikkat edilmelidir. İnternet sitesi genelinde çok fazla
sayıda renk çeşidinin kullanımından kaçınılmalı, renk ve arka plan uyumuna dikkat edilmelidir. Bununla birlikte,
internet sitesi tasarlanırken, renk kullanımı ile ilgili belirlenen standartların (ISO 9241-303) da yerine getirilmesi
beklenmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, renkler sade ve tutarlı olacak şekilde kullanılmıştır.
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SAYFA YAPISI

3.2

3.2.14. Renk Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 9.3.9)

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.15. Çerçeve Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 9.3.10; 9.3.11; 9.3.12)
İlke: Çerçeve kullanımında karşılaşılabilecek problemler göz önünde bulundurulmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde çerçeve kullanıldığında, ileri-geri düğmeleri ya da sayfa kaydırma gibi konularda
problem yaşanabileceği unutulmamalıdır. Çerçeve kullanımının gerekli olduğu durumlarda, her çerçeve için anlamlı
ve anlaşılır isimler verilmeli, çerçevelerin kullanılma amacı ve varsa birbirleriyle ilişkileri HTML kodunda açıkça
belirtilmelidir. Ayrıca, kullanıcıların çerçeveleri görüntüleyemedikleri durumlara yönelik metin içeren sayfalar
hazırlanmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, çerçeve kullanımı ile sayfa yapısı düzenlenmiştir. Çerçeveler kullanımı, bazı tarayıcılar tarafından
desteklenmediği için sadece gerekli durumlarda kullanılmalıdır.
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İlke: Kullanıcıların yatay kaydırma çubuğu kullanmasını gerektirmeyecek bir sayfa düzeni oluşturulmalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların ekran çözünürlükleri ya da boyutları tasarımcılarınkinden farklı olabilmektedir. Özellikle
büyük ekranlarda tasarlanıp test edilen internet siteleri, farklı ekranlarda sorunlu çalışabilmektedir. Bu durum, sola
dayalı ve akışkan sayfa düzenine sahip olanlar da dâhil birçok internet sayfasında yatay kaydırma çubuğu kullanımını
zorunlu hale getirmektedir. Fakat ekranın tamamını görüntüleyebilmek için kaydırma çubuğu kullanılması,
kullanıcıların içeriğin tamamına hâkim olmasını engelleyeceği için olumsuz olarak algılanabilir. Ayrıca, yatay
kaydırma çubuğunun kullanılması, kullanıcıların ekranın sağ tarafında kalan menü elemanlarını gözden kaçırmasına
neden olabilmektedir. Dolayısıyla, internet siteleri tasarlanırken yatay kaydırma çubuğu gerektirmeyecek sayfa
tasarımları özellikle tercih edilmelidir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, çözünürlüğü 1024x768 pixel olan bir ekranda, kullanıcılar sayfanın tamamını görüntüleyebilmek için yatay
kaydırma çubuğu kullanmak zorunda kalmaktadır.
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SAYFA YAPISI

3.2

3.2.16. Yatay Kaydırmanın Önlenmesi (TS EN ISO 9241-151 | 9.3.8)

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.17. Kaydırma Çubuğu veya Sayfalama Yapısının Kullanılması (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.14; 9.3.7)
İlke: Bütünlük içeren ve kullanıcıların bilgilendirilmesine yönelik sayfalarda kaydırma çubuğu; içeriğin küçük
parçalara bölünebildiği durumlarda ise sayfalama yapısı tercih edilmelidir.
Açıklama: İnternet sitesinin içeriğine göre kaydırma çubuğu kullanımı ya da sayfalama yapısı tercih edilebilir.
Bütünlük içeren ve kullanıcıların bilgilendirilmesine yönelik sayfalarda kaydırma çubuğu kullanılması uygun olabilir.
Kullanıcıların sürekli farklı sayfalara yönlendirilmesi ve sayfa içindeki bağlantıları izlemek zorunda bırakılması,
dikkat dağıtabilir ve verilmek istenen mesajın algılanmasını engelleyebilir.
Bununla birlikte, sayfa içeriği daha küçük parçalara bölünebiliyorsa ve bağlantı verilen sayfaların genel olarak hızlı
yüklendiği biliniyorsa, sayfalama yapısı kullanılabilir. Kullanıcıların kaydırma çubuğu ile sayfa içinde gezinmesi
yerine, verilen bağlantılarla sadece ulaşmak istediği bilgiyi içeren sayfaya yönlendirilmesi sağlanabilir. Kaydırma
çubuğu kullanımının gerekli olduğu uzun sayfalarda ise, sayfanın farklı bölümlerine ulaşılabilecek bağlantılara
sayfanın en üstünde yer verilmesi tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kaydırma çubuğu yerine sayfalama yapısının kullanılması, kullanıcıların istediği haberin numarasına tıklayarak
ilgili habere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.
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İlke: İnternet sitelerinde, kullanıcıların isteği dışında açılan ekranların (pop-up) kullanımından kaçınılmalıdır.
Açıklama: Kullanıcılar, internet sitelerinde kendi istekleri doğrultusunda gezinmekte, görüntülemek istedikleri
menü ya da ekranları kendileri belirlemektedir. Kendiliğinden açılan pencereler kullanıcıları rahatsız etmekte ve
kullanıcıların dikkatlerinin dağılmasına neden olmaktadır. Kullanıcılar bu tür pencereleri reklam olarak algılayıp,
içeriklerini incelemeden kapatmaktadır. Dolayısıyla verilmek istenen mesaj kullanıcılara iletilememektedir. Bu
nedenle, kullanıcıların isteği dışında açılan ekranların kullanımından kaçınılmalı, bu tür ekranların kullanımının
gerekli olduğu durumlarda ise kullanıcıların ilgili ekranı atlayabilmesi sağlanmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnek siteye girildiğinde, kullanıcı kontrolünde olmadan otomatik olarak sayfanın üzerinde bir pencere açılmaktadır.
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SAYFA YAPISI

3.2

3.2.18. Kullanıcı Kontrolü Dışında Açılan Ekranlar (TS EN ISO 9241-151 | 8.3.10.1; 8.3.10.2)

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.19. Yeni Sayfada Açılan Pencereler (TS EN ISO 9241-151 | 8.3.11)
İlke: İnternet sitelerinde yeni sayfada gereksiz açılan pencerelerin kullanımından kaçınılmalıdır.
Açıklama: Yeni sayfada veya sekmede açılan pencereler, kullanıcıların dikkatini dağıtmakta ve karışıklık yaşamalarına
neden olmaktadır. Kullanıcı isteği dışında açılan bu pencereler, sadece mevcut sayfadan çıkılmasının istenmediği
durumlarda ya da yardım sayfalarında kullanılmalıdır. Özellikle yeni açılan pencerenin mevcut sayfanın üzerinde
açılması, kullanıcıların mevcut sayfaya dönme konusunda zorluk yaşamasına neden olmakta, internet sitesinin
kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini olumsuz etkilemektedir. İçeriklerin yeni sayfada açılmasının gerekeli olduğu
durumlarda ise kullanıcılara bu bilgi anlaşılır olacak şekilde verilmelidir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, ana sayfada bir menüye tıklandığında açılan sayfa kullanıcıya bilgi vermeksizin yeni sekmede açılmakta,
sitenin kullanılabilirliği azalmaktadır.
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İlke: Hata mesajları açık ve anlaşılır olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Açıklama: Hata mesajlarının içerikleri, kullanıcılara hatanın nedenini ve nasıl düzeltilebileceğini açık ve anlaşılır bir
dille sunmalıdır. Hata mesajları verilirken, kullanıcının anlamayacağı ya da karışıklık yaşayabileceği hata kodlarının
kullanımından kaçınılmalıdır. Hatalı veri girişlerinde hatanın hangi alan ile ilgili olduğu görsel olarak belirgin hale
getirilmelidir. Ayrıca, hata mesajlarının internet sitesi içeriği ile aynı dilde verilmesine dikkat edilmelidir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, hata mesajı sunulmuş fakat hatanın hangi alan ya da alanlar ile ilgili olduğu belirtilmemiştir. İlgili alanların
kırmızı çerçeve vb. ile belirgin hale getirilmesi beklenmektedir.
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3.2

3.2.20. Anlaşılır Hata Mesajlarının Sunulması (TS EN ISO 9241-151 | 10.3.2)

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.21. Tablolarda Satır ve Sütun Başlıklarının Kullanılması
İlke: Sayfa içerisinde tablo kullanılması gerekiyorsa, satır ve sütun başlıklarının açık, kısa ve içeriğe uygun olmasına
dikkat edilmelidir.
Açıklama: Tablolarda kullanılan satır ve sütun başlıklarının hücre içerikleriyle uyumlu ve içeriği tanımlayıcı olmasına
özen gösterilmelidir. Tablo içeriğinin doğru ve etkin bir biçimde kullanılabilmesi için başlıkların açık ve kısa olması
önemlidir. Kullanıcılar tabloyu doğru bir şekilde okuyabilmeli ve hangi hücredeki içeriğin neye karşılık geldiğini
anlayabilmelidir. Ayrıca, satırların birbirinden ayrılması ve farklı renk kullanımı da okumayı kolaylaştırdığı için
tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede verilen tabloda, sütun başlıkları açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmiş, kullanıcıların tabloyu anlaması
kolaylaştırılmıştır.
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İlke: Tablolarda satır ve sütun büyüklükleri içerikle uyumlu olacak şekilde ideal ölçülerde tasarlanmalıdır.
Açıklama: Tablo kullanılan internet sitelerinde, satır ve sütun büyüklükleri sayfa yapısını bozmayacak şekilde
seçilmelidir. Hücrelerin gereksiz bilgi içermesinden kaçınılmalı, uzun içeriklerde metin kaydırma özelliğinden
faydalanılmalıdır. Tablo içerikleri tutarlı olacak şekilde hizalanmalı, bütün hücrelerin aynı formatta (Örn. Sola dayalı,
iki yana yaslı, ortalı vb.) biçimlendirilmesi beklenmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, tablo içerikleri tutarlı bir şekilde hizalanmış ve kolay okunabilecek şekilde tasarlanmıştır.
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3.2

3.2.22. Tablolarda Satır ve Sütun Büyüklükleri

SAYFA YAPISI

3.2

3.2.23. İçeriğin Yazdırılması (TS EN ISO 9241-151 | 9.3.16)
İlke: Site içerikleri yazdırılmaya hazır bir şekilde sunulmalıdır.
Açıklama: Kullanıcılar internet sitesi içeriğini tarayıcı üzerinden değil, çıktı alarak kâğıt üzerinden okumayı tercih
edebilir. Bu nedenle, kullanıcıların internet sitesindeki içeriği basılı olarak da kullanabilmesi gerekmektedir. Ancak,
site içerisindeki her içeriğin değil, kullanıcıların çıktı alma ihtiyacı duyabilecekleri içeriklerin yazdırılabilir olması
sağlanmalıdır. İçeriğin doğrudan çıktı alınabilir formatta olması, kullanıcıların içeriği tekrar düzenlemek zorunda
kalmasının önüne geçecektir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıların içeriği çıktı olarak alabilmeleri sağlanmış, bunu belirten bir ikona (sağ üst köşede) yer verilmiştir.
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3.3. Gezinim

3.3

İnternet sitelerindeki içeriklere kolay bir şekilde ulaşmanın en etkili yolu, etkin gezinim özelliği sunmaktır. Gezinim
özelliklerinin kullanıcılara bulunduğu sayfa hakkında bilgi vermesi ve diğer sayfalara ulaşma imkânı sağlaması
gerekmektedir. Başarılı gezinim özelliğine sahip internet sitelerinde kullanıcılar rahat bir şekilde sayfalar arasında
geçiş yapabilirler. İnternet siteleri geliştirilirken kullanıcıların en az tıklama ile en kısa süre içerisinde istediği sayfaya
ulaşması hedeflenmelidir. Gezinim özelliğinin yanı sıra site haritasının da sunulması kullanıcılara ulaşım kolaylığı
sağlamaktadır.
Bu bölümde;
• Gezinim Seçenekleri					

(TS EN ISO 9241-151 | 8.2.3; 8.3.2; 8.3.7)

• Gezinim Öğelerinin Yerleşimi				

(TS EN ISO 9241-151 | 8.2.5; 8.4.9)

• Gezinim Öğelerinin Tutarlı Olması 			

(TS EN ISO 9241-151 | 8.2.1; 8.3.4; 8.4.5)

• Gezinim Öğelerinde Anlaşılır İfadelerin Kullanımı		

(TS EN ISO 9241-151 | 8.2.1; 8.3.4)

• Gezinim Öğelerinin Gruplandırılması 		

(TS EN ISO 9241-151 | 8.4.2; 8.4.6; 8.4.7)

• Derin ve Geniş Gezinim Yapıları 		

		

• Uzun Sayfalarda Gezinim 			

(TS EN ISO 9241-151 | 8.3.3)
(TS EN ISO 9241-151 | 8.4.3)

• Çok Adımlı Görevler ve Görev Tabanlı Gezinim

		

(TS EN ISO 9241-151 | 8.3.5; 8.3.6)

• Dinamik Gezinim Öğeleri			

(TS EN ISO 9241-151 | 8.4.10)

• Neredeyim Bilgisi				

(TS EN ISO 9241-151 | 8.2.2; 8.4.12)

• Açıklama Kullanımı					

-

• Fazla Sayıda Bağlantı İçeren Metinler

(TS EN ISO 9241-151 | 9.4.15)

		

• Sadece Bağlantı İçeriği Olan Sayfalar			

-

• Liste Başlıkları						

-

• Liste Biçimi						

-

• Site Haritası 				

(TS EN ISO 9241-151 | 8.4.8)

		

ilkeleri ele alınacaktır.
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GEZİNİM

3.3

3.3.1. Gezinim Seçenekleri (TS EN ISO 9241-151 | 8.2.3; 8.3.2; 8.3.7)
İlke: İnternet sitelerinde farklı gezinim seçenekleri sunulmalı, bütün sayfalarda gezinim özelliğine yer verilmelidir.
Açıklama: Kullanıcılar, siteyi ziyaret etme amaçlarına ya da internet sitesini kullanma tecrübelerine göre farklı
gezinim davranışları sergileyebilirler. Bu nedenle, kullanıcı kitlesi göz önünde bulundurularak site içinde farklı
gezinim seçeneklerine yer verilmelidir. Gezinim öğeleri (tıklanabilir bağlantılar) amaçlarına, ilişkili oldukları
işlemlere ya da varsa önem derecelerine göre gruplandırılmalı, farklı gezinim öğeleri görsel olarak belirgin hale
getirilmelidir. Gezinim öğeleri kullanıcıların anlayabileceği, işlemlerini hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri
şekilde tasarlanmalıdır. Gezinme yapıları oluşturulurken ISO 14915-2 çerçevesinde belirlenen standartlara uyulması
beklenmektedir.
İnternet sitesinde bir menü elemanına tıklanmış ve içerik yeni sayfada açılmış ise, menü öğelerinin de yeni açılan
sayfada bulunması gerekmektedir. Böylece, kullanıcılara hala aynı internet sitesinde olduğu hissettirilmiş olacaktır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, gezinim öğeleri amaçlarına ve bağlantılı oldukları işlemlere göre gruplandırılmıştır.
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İlke: İnternet sayfalarında bulunan gezinim öğeleri birbirlerinden ayırt edilebilecek şekilde yerleştirilmeli, uygun
sayıda gezinim öğesine yer verilmelidir.
Açıklama: Gezinim öğeleri internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmakta, istenilen içeriğe daha hızlı ve kolay
ulaşılmasını sağlamaktadır. Birden fazla gezinim öğesi bulunan internet sitelerinde, yerleşimin bu öğeleri birbirinden
ayıracak şekilde yapılması gerekmektedir. Kullanıcıların iki gezinim öğesinin farklı olduğunu ve bu öğeleri kullanarak
farklı içeriklere ulaşabileceğini anlaması gerekmektedir.
Sayfa içindeki gezinim öğeleri arasında gruplandırma yapılmalıdır. Bir öğenin alt öğeleri var ise, alt öğeler üst öğe ile
ilişkilendirilmeli ve görsel olarak bu ilişki anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Birbirinden farklı olan öğeler görsel olarak
belirgin hale getirilmeli, öğeler arasında çizgiler ya da boşluklar kullanılarak bu farklılıklar gösterilmelidir.
Gezinim öğelerinin sayısı belirlenirken hedef kullanıcı kitlesi, internet sitesinin amacı ve yapılacak işlemler göz
önünde bulundurulmalıdır. Gezinim yapısının, kullanıcıları bilgiye en kısa sürede ve doğru olarak ulaştıracak şekilde
tasarlanması gerekmektedir. Bir sayfaya erişmek için ya da bir işlemi tamamlamak için minimum sayıda gezinim
öğesinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Ancak, yapılacak işlemin karmaşık olması durumunda, gezinim yapısının
çok sayıda basit adımlardan oluşması tercih edilebilir.
İnternet sitelerinde gezinimi kolaylaştırmak için sayfa tasarımını karmaşık hale getirmeyecek şekilde çapraz
bağlantılara yer verilebilir. Bunun yanında, sayfa içinde yer alan bağlantılara sayfa başında toplu olarak yer verilerek
kullanıcılara ön bilgi sunulabilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, yatay ve dikey gezinim öğelerine yer verilmiş, gezinim öğeleri farklı renklerde tasarlanarak gruplandırılmış ve
kullanıcıların dikkati çekilmiştir.
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GEZİNİM

3.3

3.3.2. Gezinim Öğelerinin Yerleşimi (TS EN ISO 9241-151 | 8.2.5; 8.4.9)

GEZİNİM

3.3

3.3.3. Gezinim Öğelerinin Tutarlı Olması (TS EN ISO 9241-151 | 8.2.1; 8.3.4; 8.4.5)
İlke: İnternet sitesindeki gezinim öğeleri arasında tutarlılık olmalıdır.
Açıklama: Gezinim öğeleri internet sitelerindeki temel öğelerdendir. Kullanıcılar, gezinim öğeleri aracılığı ile
internet sitesi içerisinde ileri-geri tuşlarını kullanmadan hareket edebilmektedir. Kullanıcılara internet sitesinde
kolay bir kullanım deneyimi sunmak için gezinim öğelerinin sitenin tamamında kullanılması gerekmektedir. İnternet
sitesindeki gezinim öğelerinin uyum içerisinde sunulması ve tutarlı bir şekilde kullanılması, kullanıcıların yapacağı
işlemleri kolaylaştıracaktır.
Gezinim öğeleri tasarlanırken, kullanıcılar için anlamlı ve işlevsel olacak yapılar tercih edilmelidir. Gezinim öğeleri
ISO 14915-2 standardında belirlenen içerik tabanlı (sayfalarda yer alan içeriğe göre), görev tabanlı (yapılan işlemin
amacına ve karmaşıklığına göre) ya da frekans tabanlı (sayfanın ziyaret edilme sıklığına göre) gibi gezinim yapıları
dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Bununla birlikte, gezinim öğelerinin kullanıcıya hangi sayfada olduğu ve hangi
sayfaya yönlendireceği bilgisini vermesi beklenmektedir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, dikey gezinim öğelerine tıklandığında açılan pencerede sadece yatay gezinim öğeleri yer almakta, dikey
gezinim öğelerinden yeniden seçim yapabilmek için önceki sayfaya dönülmesi gerekmektedir.
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İlke: Gezinim öğelerindeki isimlendirme anlaşılır olmalıdır.
Açıklama: Kullanıcılar internet sitesinde aradığı işlemin ya da içeriğin hangi sayfada olduğunu bilmeyebilir. Bu
durumda gezinim öğelerinin kullanıcılara yardımcı olması gerekmektedir. Gezinim öğeleri içerdikleri bilgilere göre
isimlendirilmelidir. Böylece kullanıcılar aradıkları içeriklere daha kolay ulaşabilecektir. Örneğin, bir internet sitesinde
raporların, belgelerin ve sunumların sunulduğu bir sayfa var ise bu sayfaya ulaşım sağlayan gezinim öğesinin adı
“dokümanlar” olabilir. Böyle bir durumda gezinim öğesinin adı sadece “raporlar” olarak belirlenirse, kullanıcılar
sunumların başka bir başlık altında olduğunu düşünebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, “Yarışmalar” başlığı altında sadece yarışmalara yönelik alt başlıklara yer verilmiş, kullanım kolaylığı
sağlanmıştır.
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GEZİNİM

3.3

3.3.4. Gezinim Öğelerinde Anlaşılır İfadelerin Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 8.2.1; 8.3.4)

GEZİNİM

3.3

3.3.5. Gezinim Öğelerinin Gruplandırılması (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.2; 8.4.6; 8.4.7)
İlke: Gezinim öğeleri gruplandırılırken kullanıcıların etkili ve verimli bir şekilde kullanabileceği yapılar tercih
edilmelidir.
Açıklama: Gezinim öğeleri arasında hiyerarşik bir ilişki varsa, menü görünümü bunu ortaya koyacak şekilde
tasarlanmalıdır. Kullanıcıların gezinim öğeleri arasında yer alan ilişkiyi anlayabilmeleri için aynı anda bir öğeye ait
alt sayfaları da görebilmesi beklenmektedir. Bunun için açılır menü yapıları kullanılabilir. Açılır menü yapılarında,
alt seviyede bulunan gezinim öğelerinin görsel açıdan ilk seviyeden farklı olması fakat bağlantılı olduğu ana öğe ile
ilişkili olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Gezinim öğelerindeki hiyerarşik yapının dikkatli bir şekilde planlanması,
kullanıcıların aradıkları bilgilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmeleri için önemlidir. Özellikle yana doğru açılan
menü yapılarında, kullanımı zorlaştıracağından dolayı fazla sayıda alt öğe oluşturulmasından kaçınılmalıdır.
Bununla birlikte, bazı gezinim öğelerine internet sayfasının farklı bölümlerinde de yer verilmesi tavsiye edilmektedir.
Örneğin, ana menüde yer alan “Hakkımızda”, “İletişim” gibi öğelerin bütün sayfaların en alt kısmına da yerleştirilmesi
kullanıcıların site içindeki gezinimini kolaylaştıracaktır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, “Nükleer Güvenlik” başlığı altında farklı bir alt menü açılmaktadır. Açılan alt menünün hem “Nükleer
Güvenlik” başlığı ile ilgili olduğu hem de ana menüden farklı olduğu görsel olarak belirgin hale getirilmiş, kullanım kolaylığı
sağlanmıştır.
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İlke: İnternet sitesinde yer alan içeriklere göre derin ya da geniş gezinme yapıları tercih edilmelidir.
Açıklama: Her seviyede az sayıda bağlantının bulunduğu ve çok sayıda seviyeden oluşan gezinme yapıları
derin; aynı seviyede fazla sayıda bağlantının olduğu ve az sayıda seviyeden oluşan gezinme yapıları geniş olarak
isimlendirilmektedir. Karışık ve detaylı yapıya sahip internet sitelerinde daha az seviyede bağlantıya sahip olan
geniş gezinim yapılarına yer verilmelidir. Derin gezinim yapılarına yer verilen internet sitelerinde ise her seviyede
yer alan bağlantıların mantıklı olarak gruplandırılmasına ve anlamlı olarak isimlendirilmesine dikkat edilmelidir.
İnternet sitesinin amacı, hedef kitlesi ve sunduğu işlemler göz önünde bulundurularak derin ya da geniş gezinim
yapılarının kullanılmasına karar verilebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek resimde geniş (üstte) ve derin (altta) gezinim yapıları gösterilmektedir.
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GEZİNİM

3.3

3.3.6. Derin ve Geniş Gezinim Yapıları (TS EN ISO 9241-151 | 8.3.3)

GEZİNİM

3.3

3.3.7. Uzun Sayfalarda Gezinim (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.3)
İlke: Uzun sayfalarda sayfa içerisinde gezinim sağlayacak bağlantılar olmalıdır.
Açıklama: Uzun sayfalarda kullanıcılar sayfanın devamında hangi bilgilerin olduğunu bilememekte, içeriğe ulaşmak
için sayfanın devamına bakmak durumunda kalmaktadır. Bölünemeyecek içeriklerde uzun sayfaların oluşması
ve kaydırma çubuklarının kullanılması kaçınılmazdır. Uzun içerikli sayfalarda sayfanın başına gezinim bağlantıları
konularak sayfanın geri kalanındaki bilgilere ulaşım sağlanabilir. Böylece, kullanıcılar sayfanın devamına bakmadan
o bölümdeki içerik hakkında bilgi sahibi olabilir.
Bununla birlikte, uzun sayfalarda doğrudan sayfa başına ya da sayfa sonuna erişim sağlayan bağlantılara yer
verilmesi beklenmektedir. Kaydırma çubuğu kullanılan uzun sayfalarda, sayfanın hem üst hem de alt kısımlarında
gezinim öğelerine yer verilmesi tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, uzun içeriği olan bir sayfada bağlantılar ile içeriğin farklı bölümlerine ulaşım sağlanmıştır.
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İlke: Birden fazla adımdan oluşan görev ya da işlemler için uygun gezinim yapıları tasarlanmalıdır.
Açıklama: İnternet sitesinde birden fazla adımdan oluşan işlemler yer alıyorsa, gezinim öğelerinin kullanıcıların
anlayabileceği ve işlem yapmalarını kolaylaştıracak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Kullanıcıya işlemin kaç
adımdan oluştuğu, kullanıcının bulunduğu adım ve kaç adımın kaldığı bilgisi verilmelidir. Her adımda kullanıcının
bir önceki adıma dönebileceği ve güncelleme yapabileceği “geri” düğmesine yer verilmeli, bu düğmenin görsel
olarak internet tarayıcısın “geri” düğmesinden ayırt edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, “ileri” ya da “geri” düğmelerini
kullandığında, girilen bilgilerin daha önce girilen bilgilerin kaybolup kaybolmayacağı bilgisi de kullanıcılar ile
paylaşılmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, çok adımlı bir görevde işlem adımları, kullanıcının hangi adımda olduğu ve kaç adım kaldığı açıkça
belirtilmiştir.
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GEZİNİM

3.3

3.3.8. Çok Adımlı Görevler ve Görev Tabanlı Gezinim (TS EN ISO 9241-151 | 8.3.5; 8.3.6)

GEZİNİM

3.3

3.3.9. Dinamik Gezinim Öğeleri (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.10)
İlke: İnternet sitelerinde dinamik olarak oluşturulan bağlantılar bulunuyorsa, bu bağlantılar kullanıcıların
anlayabileceği şekilde belirgin hale getirilmelidir.
Açıklama: İnternet sitelerinde dinamik gezinim öğeleri yer alıyorsa, bu öğelerin statik öğelerden ayırt edilebilmesi
sağlanmalıdır. Dinamik gezinim öğeleri, bir bağlantı eklendiğinde, değiştirildiğinde, yeniden isimlendirildiğinde ya
da silindiğinde menülerin otomatik olarak güncellenmesini sağlamaktadır.
Bunun yanında, dinamik gezinim öğeleri ile internet sayfası her ziyaret edildiğinde, kullanıcılara farklı bağlantılar
sunulabilmektedir. Ancak, dinamik gezinim öğelerinin değişen içeriğe ulaşmada kolaylık sağlamasına rağmen
internet sitesinin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliği olumsuz etkilediği göz önünde bulundurulmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, yapılan aramaya göre gelen sonuçlara yönelik dinamik gezinim (sol tarafta) oluşturulmaktadır.
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İlke: Kullanıcılara internet sitesi içerisinde nerede bulundukları bilgisi sunulmalıdır.
Açıklama: Kullanıcılar internet sitesinin farklı sayfalarında gezinirken, yeni bir sayfaya gitmek için ya da daha önce
ziyaret ettiği bir sayfayı tekrar ziyaret etmek için ileri-geri özelliğini kullanmak yerine internet sitesindeki gezinim
öğelerini kullanabilmelidir. Kullanıcıların hangi sayfada olduğunu bilmesi hem sonraki ziyaretinde o sayfayı tekrar
bulmasını kolaylaştırmakta hem de gideceği sayfa hakkında fikir vermektedir. İnternet sitelerinde bu bilgi “ekmek
kırıntısı” (breadcrumbs) özelliği ile verilmektedir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar hangi sayfada olduklarını ve bu
sayfaya hangi yolu izleyerek geldiklerini görebilmektedir.
“Ekmek kırıntısı” özelliği kullanıcılara hiyerarşik bir yol vermektedir. Bu yol üzerindeki her bir başlığın tıklanabilir
olması, kullanıcıların site içerisindeki gezinimlerini kolaylaştıracaktır. Hiyerarşik yolun en sonundaki bilgi kullanıcıların
bulunduğu sayfa bilgisi olmalıdır. Bunu daha anlaşılır yapmak için, bulunulan sayfa bilgisi farklı bir renkte yazılabilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcılara bulundukları sayfa bilgisi verilerek, site içinde hangi konumda bulunduklarını anlamaları
kolaylaştırılmıştır.
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GEZİNİM

3.3

3.3.10. Neredeyim Bilgisi (TS EN ISO 9241-151 | 8.2.2; 8.4.12)

GEZİNİM

3.3

3.3.11. Açıklama Kullanımı
İlke: Gezinim öğelerine açıklamalar eklenmelidir.
Açıklama: Gezinim öğeleri, tıklandıklarında açılacak sayfadaki içeriklere göre isimlendirilmelidir. Bazı durumlarda
bu uygulama yeterli olmayabilir. Çok çeşitli içerik barındıran sayfalar veya bir bütün halinde verilmesi gereken
içerikler olabilir. Kullanıcılar bu içeriklere nasıl ulaşacaklarını gezinim öğesinin isminden anlamayabilir. Olası
karışıklığın önüne geçebilmek için özellikle teknik bilgiler içeren menülerde gezinim öğelerinin üzerine gelindiğinde
hangi bilgilere ulaşılacağına dair kısa açıklamalar verilebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, gezinim öğesinin üzerine gelindiğinde hangi içeriklere ulaşılabileceği bilgisi verilmektedir.
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İlke: Bağlantıları daha anlaşılır ve kullanılabilir hale getirmek için numaralandırma yapılmalı ya da madde imi
kullanılmalıdır.
Açıklama: Bağlantı listeleri içinde numaralandırma yapılması, kullanıcıların aradıkları bilgiye daha kolay ulaşmaları
ve bağlantılar arasında daha etkin gezinmelerini sağlayacaktır. Özellikle fazla sayıda bağlantının yer aldığı internet
sitelerinde, kullanıcıların dikkati daha kolay dağılabilir. Bu nedenle, numaralandırma yapılması ya da madde imi
kullanılması, kullanıcılar için yönlendirici ve açıklayıcı olacaktır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, “Tasarım Süreci” başlığı altında toplanan adımlar numaralandırılmış ve sağ tarafta yer alan “İçindekiler”
bölümünde gösterilmiştir. Böylelikle kullanıcıların sayfada gezinmesi kolaylaştırılmıştır.
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GEZİNİM

3.3

3.3.12. Fazla Sayıda Bağlantı İçeren Metinler (TS EN ISO 9241-151 | 9.4.15)

GEZİNİM

3.3

3.3.13. Sadece Bağlantı İçeriği Olan Sayfalar
İlke: Sadece bağlantı içeriği olan sayfalar kısa ve anlaşılır olmalıdır.
Açıklama: Kullanıcılara bir içerik ya da işlem sunmayan, sadece gezinim öğesi veya bağlantı içeren sayfalar
ekrana sığacak şekilde tasarlanmalıdır. Kullanıcılar bir seferde bütün bağlantıları görebilmeli ve istediği sayfaya
ulaşabilmelidir. Aksi takdirde ulaşılabilecek olan bağlantılar kullanıcılar tarafından fark edilmeyebilir ve dolayısıyla
internet sitesinde olan bir içeriğin internet sitesinde bulunmadığı düşüncesini oluşturabilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede görüldüğü gibi sadece bağlantı içeren sayfalarda kaydırma çubuğu bulunmamalıdır.
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İlke: Listenin başında liste içeriğini tanımlayan açık ve anlaşılır bir liste başlığı kullanılmalıdır.
Açıklama: Listeler için tanımlayıcı başlıkların kullanılması, kullanıcıların listenin amacını ve liste elemanlarının neyi
ifade ettiğini anlamasını kolaylaştıracaktır. Liste başlıkları seçilirken, liste elemanlarının neye göre gruplandığı ve
liste elamanları arasındaki ilişki konusunda kullanıcılara ipucu sağlayacak başlıklar tercih edilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, verilen liste içeriklerine uygun, açık ve anlaşılır başlıklar tercih edilmiş, listelerin kullanımı kolaylaştırılmıştır.
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GEZİNİM

3.3

3.3.14. Liste Başlıkları

GEZİNİM

3.3

3.3.15. Liste Biçimi
İlke: Listeler biçimlendirilirken kullanımı kolay ve anlaşılır olacak şekilde düzenlenmelidir.
Açıklama: Listeler için kullanılacak arka plan rengi, yazı rengi, yazı büyüklüğü, kenar boşlukları ve çerçeve kullanımının
tutarlı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Liste içinde içerik ile ilgisi olmayan elemanların kullanımından
kaçınılmalıdır. Liste başlıkları ve liste elemanlarının isimleri için açık ve anlamlı ifadeler tercih edilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, ana liste ve alt listeler tutarlı olacak şekilde tasarlanmış, ana ve alt listede seçili olan liste elemanları benzer
şekilde biçimlendirilmiştir.
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İlke: İnternet sitelerinde site haritasına yer verilmelidir.
Açıklama: Kamu internet sayfaları geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği için zengin içerik yapısına sahip
olabilmektedir. Kullanıcılar zengin içeriğe ve hizmet çeşitliliğine sahip internet sitelerinde hangi bilgilerin olduğunu
en kolay şekilde site haritası aracılığı ile öğrenebilir. Site haritaları, internet sitelerindeki sayfaların bir listesi şeklinde
oluşturulmalı ve bu sayfalara bağlantı sağlanmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, site haritası internet sitesindeki içeriklerle bağlantılı olacak şekilde hazırlanmıştır.
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GEZİNİM

3.3

3.3.16. Site Haritası (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.8)

3.4

3.4. Sayfa İçi Başlıklar ve İnternet Sitesi Başlıkları
Kullanıcıların çoğunun internet sitelerinde yer alan bilgilerin tamamını okumak yerine göz gezdirmeyi tercih ettiği
bilinmektedir. Dolayısıyla, uygun olarak tasarlanmış ve doğru yerleştirilmiş sayfa içi başlıklar, kullanıcıların sayfa
içeriğini hem kolay okuyabilmesini sağlar hem de hızlı gözden geçirebilmesine yardımcı olur. Tasarımcıların gerekli
sayıda, tanımlayıcı ve kendine özgü başlıklar kullanması, kullanıcıların aradığı bilgiye doğru ve kolay bir şekilde
erişebilmesi için önemlidir.
Bu bölümde;
• İnternet Sitesi Başlıklarının Seçimi

(TS EN ISO 9241-151 | 9.3.1; 9.4.16)

• Sayfa içi Başlıkların Seçimi 		

(TS EN ISO 9241-151 | 9.3.3)

• Kategori Başlıklarının Seçimi		

-

• Önemli Bilgilerin Gösterimi 		

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.4; 9.3.4)

ilkeleri ele alınacaktır.
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İlke: İnternet sitesi oluşturulurken, her sayfa için tanımlayıcı, kısa ve anlamlı başlıklar tercih edilmelidir.
Açıklama: Sayfa başlıkları, internet sitesi görüntülendiğinde tarayıcının en üst kısmında yer alan metni ifade
etmektedir. İnternet sayfalarında başlık kullanılması hem kullanıcıların site içinde dolaşımını kolaylaştırmakta
hem de arama motorları tarafından sayfanın tanımlanabilmesini sağlamaktadır. Site içindeki tüm sayfalarda aynı
başlıkların kullanılmasından kaçınılmalı, her sayfaya özel ve sayfa içeriğini tanımlayıcı bir başlık seçilmelidir.
Başlık, sayfa içeriği ile uyumlu olmalı; aynı site içinde farklı sayfalar, başlıkları tutarlı olacak şekilde isimlendirilmelidir.
Örneğin, “Kurum Adının Kısaltması-Sayfa Adı” gibi, internet sitesine ait tüm sayfalarda kullanılacak bir şablon
belirlenmeli, bütün sayfalar için aynı yapı kullanılmalıdır. Bununla birlikte, sayfalara başlık verirken çok uzun
isimlerden kaçınılmalı, kısa ve anlaşılır ifadeler seçilmelidir. Böylelikle, kullanıcılara tarayıcıların yer imi özelliğini
kullanırken de kolaylık sağlanacaktır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, sayfaların tamamında aynı site başlığı kullanıldığı için tarayıcıda açık olan sayfaların farklı içeriğe sahip olup
olmadığı kullanıcılar tarafından anlaşılamamaktadır.
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SAYFA İÇİ BAŞLIKLAR VE İNTERNET SİTESİ BAŞLIKLARI

3.4

3.4.1. İnternet Sitesi Başlıklarının Seçimi (TS EN ISO 9241-151 | 9.3.1; 9.4.16)

SAYFA İÇİ BAŞLIKLAR VE İNTERNET SİTESİ BAŞLIKLARI

3.4

3.4.2. Sayfa İçi Başlıkların Seçimi (TS EN ISO 9241-151 | 9.3.3)
İlke: Sayfa içinde verilen başlıkların açık, kendine özgü ve tanımlayıcı olmasına dikkat edilmelidir.
Açıklama: Kullanıcıların internet sayfasını hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için sayfa içinde verilen başlıkların
iyi hazırlanmış olmasına özen gösterilmelidir. Sayfa içi başlıklar, kullanıcıları sayfa yapısı ve organizasyonu hakkında
bilgilendirecek ve onları doğru yönlendirecek ipuçları içermelidir. Sayfa başlıkları bütün sayfalarda tutarlı (Örn.
Renk, yazı tipi, yerleşim vb.) olacak şekilde tasarlanmalıdır. Bunun yanında, başlıklar sayfa içeriğini sınıflandırmalı,
kullanıcıların aradığı içeriğe ulaşmasını kolaylaştırmalıdır. Açıklayıcı ve anlaşılır başlıklar içeren internet sayfaları,
kullanıcıların kendisi için gerekli olmayan bilgileri okuyarak zaman kaybetmesini de engelleyecektir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, içerik başlıklandırılarak gruplara ayrılmış, kullanıcıların içeriği daha kolay ve hızlı bir şekilde okuyabilmesi
sağlanmıştır.
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İlke: Kategori başlıkları ve içerdiği bağlantılar, kategorinin içeriğine uygun olarak, açık ve doğru bir şekilde
oluşturulmalıdır.
Açıklama: Kategori başlıkları sitenin hedef kitlesinin anlayabileceği şekilde açık ve anlaşılır olmalıdır. Kullanıcıların
açık ve anlaşılır olmayan başlıkları anlamakta zorluk çektikleri, buna karşılık konuya özel, detay içeren ve tanımlayıcı
başlıkları daha kolay kullandıkları bilinmektedir. Dolayısıyla, kategori başlıkları ve içerdiği bağlantılar, kategorinin
içeriğine uygun olarak, açık ve doğru bir şekilde oluşturulmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sık kullanılan işlemler kullanıcıların anlamada zorluk çekmeyecekleri şekilde kategorilere ayrılarak
başlıklandırılmıştır.
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SAYFA İÇİ BAŞLIKLAR VE İNTERNET SİTESİ BAŞLIKLARI

3.4

3.4.3. Kategori Başlıklarının Seçimi

SAYFA İÇİ BAŞLIKLAR VE İNTERNET SİTESİ BAŞLIKLARI

3.4

3.4.4. Önemli Bilgilerin Gösterimi (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.4; 9.3.4)
İlke: Kullanıcıların kolay algılayabilmesi amacıyla, önemli olan bilgilerin dikkat çekmesi için görsel olarak ayırt
edilebilmesi sağlanmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde son zamanlarda yapılan değişiklikleri vurgulamak için görsel olarak belirgin
hale getirilmiş bilgiler kullanılabilir. Sayfadaki bilgiyi belirgin hale getirmenin amacı verilmek istenen mesajın
vurgulanmasını ve dikkat çekmesini sağlamaktır. Örneğin, sayfaya yeni eklenen bir duyurunun diğerlerinden daha
belirgin hale getirilmesi, kullanıcıların vurgulanmak istenen mesajı daha kolay algılamasına yardımcı olmaktadır.
Ancak, sayfada çok fazla sayıda bilginin belirgin hale getirilmesi, kullanıcıların dikkatini çekmek için etkili
olmamaktadır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, yeni eklenen duyurular dikkat çekmesi için “Yeni” ifadesi kullanılarak belirgin hale getirilmiştir.
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3.5 Bağlantılar

3.5

Bağlantılar, kullanıcıları başka bir sayfaya ya da dokümana yönlendiren görsel ya da metin öğeleridir. Kullanıcılar,
aradıkları bilgiye ulaşmak amacıyla bağlantılara tıklayarak sayfa içinde veya sayfalar arasında gezinebilirler.
Bağlantıların etkin ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak için, bağlantı isimleri ya da görselleri anlamlı, ilişkili
olduğu içerik hakkında bilgi veren ve birbiriyle tutarlı olacak şekilde tasarlanmalıdır. İnternet sayfalarında görsel
öğe içeren bağlantılar kullanmak yerine metin içeren bağlantılar kullanmak, daha açıklayıcı ve anlaşılabilir olması
nedeniyle tavsiye edilmektedir. Bağlantı içeren metin öğelerine yer verirken, ilgili metnin bağlantı olduğunu
gösteren görsel ipuçları kullanılmalıdır.
Bu bölümde;
• Bağlantıların Tasarımı 					

(TS EN ISO 9241-151 | 9.4.2; 9.4.3; 9.4.4)

• Bağlantı İpuçları Kullanımı 				

(TS EN ISO 9241-151 | 9.4.5; 9.4.9)

• Bağlantı Etiketlerinin Anlamlı Seçilmesi 			

(TS EN ISO 9241-151 | 8.4.5; 9.4.6; 9.4.7)

• Bağlantı İsimlerinin İlişkili Olduğu İçeriğe Uygun Seçilmesi (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.4)
• Tıklanabilir Bağlantılar için Tutarlılığın Sağlanması

(TS EN ISO 9241-151 | 9.4.2; 9.4.14)

• Resim ve Metin İçeren Bağlantıların Kullanımı 		

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.2)

• Tıklanabilir Resimlerin Gösterimi 			

(TS EN ISO 9241-151 | 9.4.2)

• Bağlantı Metni Uzunlukları 				

(TS EN ISO 9241-151 | 9.4.13)

• Tıklama ile ilgili Yanıltıcı İpuçlarından Kaçınılması		

(TS EN ISO 9241-151 | 9.4.2)

• Önemli ya da Sık Kullanılan Bağlantıların Tekrar Edilmesi

(TS EN ISO 9241-151 | 8.2.4)

• Yardımcı Bilgilere Yönelik Bağlantı Sağlanması		

-

• Ziyaret Edilen Bağlantıların Gösterimi 			

(TS EN ISO 9241-151 | 9.4.8)

• Anlaşılır Aktivasyon Bilgilendirmesi 			

(TS EN ISO 9241-151 | 8.4.15)

• Hatalı ve Çalışmayan Bağlantılar 			

(TS EN ISO 9241-151 | 8.4.16; 8.4.17)

• Dış Bağlantıların Ayırt Edilebilmesi 			

(TS EN ISO 9241-151 | 9.4.10; 9.4.11; 9.4.12)

ilkeleri ele alınacaktır.
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BAĞLANTILAR

3.5

3.5.1. Bağlantıların Tasarımı (TS EN ISO 9241-151 | 9.4.2; 9.4.3; 9.4.4)
İlke: Bağlantılar tutarlı, anlaşılır ve birbirinden ayırt edilebilir olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Açıklama: İnternet sitesinde yer alan bağlantıların kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olması beklenmektedir.
Bağlantıların belirgin hale getirilebilmesi için altı çizili ve farklı renkteki metinler kullanılabileceği gibi, bağlantılar
benzer yerlerde konumlandırılarak diğer öğelerden ayrılabilir. Bağlantılar biçimlendirilirken, sayfa içinde ve sayfalar
arasında tutarlılığın sağlanmasına dikkat edilmelidir.
İnternet sitesinde çok sayıda bağlantı yer alıyorsa, bağlantıların birbirinden ayırt edilebilir olması gerekmektedir.
Benzer biçimde tasarlanan bağlantıların farklı olduğunu vurgulamak için her bağlantının farklı satırda yer alması ya
da bağlantılar arasında boş alanların kullanılması gibi yöntemler tercih edilebilir.
Farklı sayfa ya da içeriklere erişim sağlayan bağlantılar ile işlem yapılması için kullanılan tıklanabilir öğelerin farklı
olduğu belirgin hale getirilmelidir. Örneğin, bağlantılar için metin öğelerinin kullanımı, işlemler için ise düğme ya da
ikonların kullanımı tercih edilebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, bağlantıların görsel olarak birbirinden ayırt edilebilmesi sağlanmıştır.
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İlke: Bağlantıların daha anlaşılır ve yönlendirici olabilmesi için bağlantı ipuçlarına yer verilmelidir.
Açıklama: Bağlantıların amacı ya da nasıl bir içeriğe erişim sağladığı, bağlantı ipuçları (Örn. Bağlantı etiketleri,
ikonlar veya ipucu metni (tooltip) vb.) ile kullanıcıya sunulmalıdır. Bağlantıların daha anlaşılır olabilmesi için
etiketlerinin anlamlı ve erişim sağladığı içerik ile tutarlı olacak şekilde seçilmesi ve grafik semboller ya da ikonların
kullanılması tavsiye edilmektedir. Ancak, bağlantılar için kullanılan sembol ve ikonların, yaygın olarak kullanılan
ya da kullanıcıların çoğu tarafından bilinen görsellerden oluşması gerekmektedir. Bağlantılar için ipucu metni
kullanımı da kullanıcıların bağlantıları daha kolay anlamasına yardımcı olmaktadır. Fare imleci ile bağlantının
üzerine gelindiğinde görünür hale gelen metin ipuçları ile bağlantının ilişkili olduğu içerik hakkında bilgi verilebilir.
İnternet sayfasında yer alan bağlantılar farklı formatlardaki içeriklere (Örn. Pdf dosyası, ses dosyası, video vb.)
erişim sağlıyorsa, bu bilgi de kullanıcılar ile paylaşılmalıdır. Örneğin, .pdf uzantılı dosyaya yönlendiren bir bağlantının
yanına parantez içinde “PDF” yazılması ya da bu dosya formatı için yaygın olarak kullanılan bir ikona yer verilmesi
beklenmektedir. Ayrıca, bağlantı indirilebilir bir dosyaya erişim sağlıyorsa, dosyanın indirilebilir olduğu ve dosya
boyutu da açıkça belirtilmelidir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, kurum logoları ile oluşturulan bağlantıların üzerine fare imleci ile gelindiğinde, hedef içeriğe yönelik ipucu
metni çıkmaması, kurum logolarını tanımayan kullanıcıların karışıklık yaşamasına neden olmaktadır.
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BAĞLANTILAR

3.5

3.5.2. Bağlantı İpuçları Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 9.4.5; 9.4.9)

BAĞLANTILAR

3.5

3.5.3. Bağlantı Etiketlerinin Anlamlı Seçilmesi (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.5; 9.4.6; 9.4.7)
İlke: İnternet sitelerinde, kullanıcıların kolayca ayırt edebileceği, anlamlı ve anlaşılır bağlantı etiketleri kullanılmalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların bağlantıları doğru ve etkin bir biçimde kullanabilmeleri için, bağlantı etiketlerinin
birbirinden ayırt edilebilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bağlantı etiketleri seçilirken hedef kullanıcı
kitlesinin özellikleri ve alışkanlıkları göz önünde bulundurulmalı, kullanıcıların karışıklık yaşayabileceği ya da yanlış
anlayabileceği ifadelerin kullanımından kaçınılmalıdır.
Bağlantı etiketleri, bağlantının sunduğu içerik ya da doküman hakkında kullanıcılara fikir verebilmelidir. Sayfalarda
kullanılan “tıklayınız..” gibi bağlantı etiketleri, kullanıcılar için anlamlı ve anlaşılır olmayabilir. Kolay anlaşılamayan
bağlantı etiketlerinin kullanımı, kullanıcıların aradığı bilgiye ulaşamamasına ve kendisi için gerekli olmayan bilgileri
inceleyerek zaman kaybetmesine neden olacaktır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, “Tük. Sor. Hakem Heyeti İşlemleri” isimli bağlantı etiketi anlaşılamamaktadır. Bunun yerine daha anlaşılır bir
bağlantı ismi kullanılması tavsiye edilmektedir.
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İlke: Bağlantı isimleri, bağlantı sunulan içerik ya da doküman ile tutarlı olacak şekilde seçilmelidir.
Açıklama: İnternet sitelerinde bağlantı isimleri, bağlantıya tıklandığında erişilecek sayfanın başlığı ve içeriği ile
tutarlı olmalıdır. Kullanıcılar farklı bağlantılara tıkladığında farklı başlık ve içeriğe sahip sayfaları görüntülediğini
anlayabilmelidir. Kullanıcıların aradıkları içeriğe ulaşmaları için birden fazla bağlantıya tıklamaları gerekiyorsa,
her seviyedeki bağlantı ismi farklı seçilmelidir. Alt sayfalarda yer alan aynı isimdeki bağlantıların farklı sayfalara
yönlendirmesinden kaçınılmalıdır. Bununla birlikte, bağlantılar ve içerik aynı sayfada görüntüleniyorsa, seçili
bağlantılar belirgin hale getirilmeli, kullanıcıların mevcut içerikle ilişkili olan bağlantıyı görmesi sağlanmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, ana menüde yer alan “Kültür” bağlantısına tıklandığında yine “Kültür” başlığına sahip bir sayfaya ulaşılması
ile bağlantı ve içerik arasında tutarlılık sağlanmıştır. Ayrıca, ana menüde “Kültür” bağlantısının seçili olduğu görsel olarak
belirgin hale getirilmiştir.
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BAĞLANTILAR

3.5

3.5.4. Bağlantı İsimlerinin İlişkili Olduğu İçeriğe Uygun Seçilmesi (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.4)

BAĞLANTILAR

3.5

3.5.5. Tıklanabilir Bağlantılar için Tutarlılığın Sağlanması (TS EN ISO 9241-151 | 9.4.2; 9.4.14)
İlke: Bir bağlantının tıklanabilir olduğunu gösteren uygun ipuçlarının kullanıcılara tutarlı bir şekilde sunulması
gerekmektedir.
Açıklama: Kullanıcılar, tıklanabilir olup olmadığını anlamak için farenin imleci ile öğelerin üzerinde gezinmek
zorunda bırakılmamalıdır. Bu durum hem kullanıcıların zaman kaybetmesine neden olacak hem de gezinme hızını
düşürecektir. Bağlantılar için altı çizili metinler, madde imleri, semboller ve resimler kullanılmalı fakat bunların
birbiriyle tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.
Bununla birlikte, internet sitesi genelinde farklı konumlarda aynı içeriğe erişim sağlayan bağlantılar yer alıyorsa, bu
bağlantıların tutarlı olacak şekilde biçimlendirilmesine dikkat edilmeli, farklı bağlantı etiketlerinin kullanımından
kaçınılmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnekte yer alan tabloda hangi bölgelerin tıklanabilir olduğu anlaşılmamakta, sadece fare imleci ile üzerine gelindiğinde
“Adı” sütununda yazan metinlerin tıklanabilir olduğu anlaşılmaktadır. Tıklanabilir bağlantıların altı çizili metin vb. şekilde
biçimlendirilerek görsel olarak belirgin hale getirilmesi gerekmektedir.
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İlke: İnternet sitelerinde resim veya metin içeren bağlantılar, kullanıcılar tarafından kolay anlaşılabilir olmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde resim ya da metin içeren bağlantılar kullanılabilmektedir. Metin içeren bağlantıların
tıklanabilir olduğu, sadece resim içeren bağlantılara göre kullanıcılar tarafından daha kolay anlaşılmaktadır. Metin
içeren bağlantıların altının çizilmesi ve fare ile üzerine gelindiğinde renginin değişmesi, kullanıcıların ilgili metnin
tıklanabilir olduğunu anlaması açısından önemlidir. Resim içeren bağlantı kullanıldığı durumlarda ise, bağlantıların
daha kolay anlaşılabilmesi için resimlerin metin ile desteklenmesi ve fare ile üzerine gelindiğinde açıklama çıkması
tavsiye edilmektedir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, bağlantıların sadece resim olarak verilmesi, kullanıcıların erişeceği içerik hakkında fikir sahibi olmasını
zorlaştırmaktadır.
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BAĞLANTILAR

3.5

3.5.6. Resim ve Metin İçeren Bağlantıların Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.2)

BAĞLANTILAR

3.5

3.5.7. Tıklanabilir Resimlerin Gösterimi (TS EN ISO 9241-151 | 9.4.2)
İlke: Site içinde kullanılan resim öğelerinin tıklanabilir olduklarına dair etiketler kullanılmalı ya da resimlerin
tıklanabilir olduğu görsel olarak belirgin hale getirilmelidir.
Açıklama: İnternet sitelerinde bağlantı içeren resim kullanıldığı durumlarda, resmin tamamının tıklanabilir olmasına
dikkat edilmelidir. Kullanıcılar resimlerde yer alan tıklanabilir alanları bulmak için farenin imleci ile resim üzerinde
gezinmek zorunda bırakılmamalıdır. Örneğin, illerin ayrı ayrı tıklanabildiği bir Türkiye haritasında, il haritalarının
tıklanabilir olduğu kullanıcılara görsel ipuçları ile belirtilmelidir. Resmin bir kısmının tıklanabilir olduğu durumda,
kullanıcılar resmin üzerine gelerek fare imlecinin değişmesini beklemeden ilgili alanın tıklanabilir olduğunu
anlamalıdır. Ayrıca, tıklanabilir resimlerin fare imleci ile üzerine gelindiğinde, ilgili açıklamanın imlecin ucunda
görünmesi (metin ipucu) tercih edilebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, tıklanabilir resimler hem çerçeve içine alınarak belirgin hale getirilmiş hem resmin üzerine gelindiğinde fare
imlecinin değişmesi sağlanmıştır.
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İlke: Bağlantı metinleri kullanılırken, kullanıcıların bağlantı hakkında fikir sahibi olabileceği çok uzun olmayan
ifadeler tercih edilmelidir.
Açıklama: Tek kelimeden oluşan bağlantılar kullanıcılar için yeterince açık ve anlamlı olmayabilir. Çok uzun ifadeler
içeren bağlantılar ise okuma hızını düşüreceğinden kullanıcıları yavaşlatabilir. Ayrıca, uzun metinler farklı ekran
çözünürlüklerinde kayabilir ya da satır dışına taşabilir. Dolayısıyla, bağlantı metinleri için kullanıcıların anlayabileceği
fakat çok uzun olmayan ifadelerin tercih edilmesi gerekmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sol menü ve üst menüde yer alan bağlantı isimleri açık, kısa ve anlaşılır olacak şekilde tasarlanmış, gereksiz ve
uzun isimlendirmelerden kaçınılmıştır.
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3.5

3.5.8. Bağlantı Metni Uzunlukları (TS EN ISO 9241-151 | 9.4.13)

BAĞLANTILAR

3.5

3.5.9. Tıklama ile ilgili Yanıltıcı İpuçlarından Kaçınılması (TS EN ISO 9241-151 | 9.4.2)
İlke: İnternet sitelerinde, bağlantı gibi görünen fakat tıklanamayan öğelerin kullanımından kaçınılmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde kullanılan grafikler, semboller ya da metinler, tıklanabilir olduklarına dair ipuçları
içermelidir. Genel olarak mavi renkli ve altı çizili metinler tıklanabilir olarak algılanmaktadır. Madde imleri, ok işaretleri
ya da fare ile üzerine gelindiğinde hareket eden sembollerle de bağlantıların tıklanabilir olduğu vurgulanabilir.
Kullanıcıların kafa karışıklığı yaşamasına ve site içinde daha yavaş hareket etmesine neden olabileceğinden,
tıklanabilir olmayan öğeler için bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, metnin farklı yerlerinde mavi ve altı çizili cümleler yer aldığı halde, sadece “Başvuru dilekçesi için tıklayınız”
cümlesi bağlantı içermektedir. Bu durum her iki ifadenin de tıklanabilir olduğu izlenimini vermekte ve kullanıcıları
yanıltmaktadır.
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İlke: Kullanıcılar için önemli olan ya da sık kullanılan içeriklere, site içinden farklı bağlantılar aracılığı ile ulaşılabilmesi
sağlanmalıdır.
Açıklama: Aynı içeriğe farklı yollarla erişilebilmesi, kullanıcıların aradığı bilgiye daha kolay ulaşabilmesini
sağlayacaktır. Bu nedenle, önem derecesi yüksek ya da kullanıcıların sıklıkla ziyaret ettikleri içeriklere yönelik birden
fazla bağlantı verilmelidir. Farklı kullanıcılar aradıkları içeriğe ulaşmak için farklı yollar deneyebilirler. Örneğin,
bazı kullanıcılar ana sayfadan ilgili bağlantıya ulaşmaya çalışırken, bazı kullanıcılar menüler üzerinden ilgili içeriğe
erişmeyi tercih edebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü” bağlantısına hem ana menüden hem de sol tarafta ye alan
menüden (“Engelli ve Yaşlı Hizmetleri”) ulaşılması sağlanmıştır.
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3.5

3.5.10. Önemli ya da Sık Kullanılan Bağlantıların Tekrar Edilmesi (TS EN ISO 9241-151 | 8.2.4)

BAĞLANTILAR

3.5

3.5.11. Yardımcı Bilgilere Yönelik Bağlantı Sağlanması
İlke: İnternet sitelerinde, görüntülenen içerik ile ilgili olarak, kullanıcıları yardımcı bilgilere yönlendiren bağlantılara
yer verilmelidir.
Açıklama: Bir internet sitesinde, kullanıcılar tarafından bilinmeyen teknik terim ya da jargon içeren ifadeler yer
alıyorsa, bu ifadelerin tanım ve açıklamalarını içeren bağlantıların da sayfada yer alması gerekmektedir. Kullanıcıların
sık karşılaşmadığı ya da iyi anlaşılmayacağı düşünülen kelimelere yönelik ilgili sayfalara bağlantı verilebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, metin içinde yer verilen “Pişmanlık Yönetmeliği” bağlantısı ile ilgili yönetmeliğin yer aldığı dokümana bağlantı
verilmiş, yönetmelik hakkında detaylı bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için kolaylık sağlanmıştır.
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İlke: Kullanıcıların daha önce ziyaret ettiği bağlantılar, renk değişikliği ile belirgin hale getirilmelidir.
Açıklama: Metin içeren bağlantılar oluşturulurken, varsayılan metin renklerinin (Örn. Ziyaret edilmemiş bağlantılar
için mavi, ziyaret edilen bağlantılar için mor gibi) kullanılması uygun olacaktır. Bağlantıların renk değişikliği ile
belirgin hale getirilmesi, kullanıcıların daha önce ziyaret ettiği bağlantıları ayırt edebilmesini sağlamaktadır. Bununla
birlikte, bağlantılardaki renk değişikliklerinin tutarlı olmasına dikkat edilmeli, ziyaret edilen tüm bağlantıların aynı
renkte olması sağlanmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, daha önce ziyaret edilen duyuru bağlantısı farklı renk (mor) ile gösterilerek belirgin hale getirilmiştir.
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3.5

3.5.12. Ziyaret Edilen Bağlantıların Gösterimi (TS EN ISO 9241-151 | 9.4.8)

BAĞLANTILAR

3.5

3.5.13. Anlaşılır Aktivasyon Bilgilendirmesi (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.15)
İlke: Belirli bir içeriği görüntülemek için seçim yapması gereken durumlarda, kullanıcıların açıkça bilgilendirilmesi
gerekmektedir.
Açıklama: İnternet sitesi içeriğini görüntülemek ya da farklı bir işlem adımına geçmek için kullanıcıların seçim yapması
ya da ayarlarını değiştirmesi gerekiyorsa, bu bilgi kullanıcılar ile açık ve anlaşılır olacak biçimde paylaşılmalıdır.
Örneğin, kullanıcıların site içeriğini görüntülemeden önce dil seçimi yapması isteniyorsa, seçim listesi kullanıcıların
anlayabileceği şekilde belirgin hale getirilmelidir.
Ayrıca, internet sitesinden ayrılmadan önce bilgilerin kaydedilmesinin gerekli olduğu ya da mevcut ayarların
değişeceği durumlarda da, bu bilgi belirgin olacak şekilde kullanıcılara sunulmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, salt metin görünümüne geçilmek istendiğinde, sayfa ayarlarının değişeceğine yönelik kullanıcılar
bilgilendirilmektedir.
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İlke: Hatalı veya çalışmayan bağlantıların kullanımından kaçınılmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde doğru içeriğe yönlendirmeyen ya da çalışmayan (kırık) bağlantıların kullanımından
kaçınılmalıdır. Bağlantılar ve ilişkili oldukları içerikler düzenli olarak kontrol edilmeli, gerekli durumlarda bağlantılar
güncellenmeli ya da sayfadan kaldırılmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, tıklanan bağlantının geçersiz bir sayfaya yönlendirme yaptığı görülmektedir.
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3.5

3.5.14. Hatalı ve Çalışmayan Bağlantılar (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.16; 8.4.17)

BAĞLANTILAR

3.5

3.5.15. Dış Bağlantıların Ayırt Edilebilmesi (TS EN ISO 9241-151 | 9.4.10; 9.4.11; 9.4.12)
İlke: Yeni sayfada açılan, başka işlem ya da internet sitesine yönlendiren bağlantıların ayırt edilebilir olması
sağlanmalıdır.
Açıklama: İnternet sitesinde yer alan bağlantılar, kullanıcıları farklı sayfalara ya da farklı sitelere yönlendirebilir.
Bu durumda, ilgili bağlantıların görsel olarak belirgin hale getirilmesi ya da metin ipuçlarının kullanılması
beklenmektedir. Örneğin, kişi ismine tıklandığında e-posta gönderilebilecek bir pencere açılacaksa, bu bilgi kişi
isminin yanına e-posta ikonuna yer vererek ya da fare imleci ile bağlantının üzerine gelindiğinde ipucu metni
gösterilerek kullanıcı ile paylaşılabilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, farklı internet sitelerine erişim sağlayan bağlantılar gruplandırılmış, fare imleci ile bağlantıların üzerine
gelindiğinde görüntülenen metin ipuçlarına yer verilmiştir.
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3.6. Yazı Görünümü

3.6

Kullanıcıların, internet sitelerinden etkin ve etkili bir şekilde faydalanabilmeleri için yazı görünümünün temel görsel
prensiplere uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Yazı görünümü, site içindeki diğer görsellerle ve başlıklarla
uyumlu ve tutarlı olmalıdır. İnternet sayfalarındaki yazı görünümü biçimlendirilirken, yaygın olarak bilinen fontlar
tercih edilmeli, yazı rengi ve arka plan rengi arasındaki uyuma dikkat edilmeli, kullanıcıların okumasını ve anlamasını
kolaylaştıracak tasarımlara yer verilmelidir.
Bu bölümde;
• Yazının Tasarımı 				

(TS EN ISO 9241-151 | 9.6.1; 9.6.2; 9.6.3; 9.6.4)

• Yazı Tipi 					

(TS EN ISO 9241-151 | 9.6.3; 10.1.5)

• Yazı Büyüklüğü		

			

(TS EN ISO 9241-151 | 9.6.6)

• Yazı Rengi ve Arka Plan 				

(TS EN ISO 9241-151 | 9.3.9)

• Altı Çizili, Kalın ve Eğik Yazı Biçimlerinin Kullanılması • Dikkat Çekme Yöntemlerinin Kullanımı		

-

ilkeleri ele alınacaktır.
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3.6

3.6.1. Yazının Tasarımı (TS EN ISO 9241-151 | 9.6.1; 9.6.2; 9.6.3; 9.6.4)
İlke: Yazı tasarımı okunabilir, açık ve tutarlı olacak şekilde yapılmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde okunabilir, anlaşılabilir ve kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eden metin öğelerine
yer verilmelidir. Yazıların okunabilirliğini artırmak için içeriklerin başlıklara bölünmesi, madde imi ile listeler
oluşturulması, önemli ifadelerin dikkat çekme yöntemleri ile vurgulanması ve açıklamalara yer verilmesi gibi
yöntemler kullanılabilir. Uzun metin içeriklerine sahip internet sitelerinde, okunabilirliği artırmak için içeriğin kısa
ve anlaşılır bir özeti de kullanıcılara sunulabilir.
İnternet sitesine ait farklı sayfalarda yer alan metin öğeleri için yazı büyüklüğü, yazı rengi, yazı tipi, arka plan
biçimlendirmesi ve yazı yerleşimi ile ilgili görsel tutarlılık sağlanmalıdır. Sitenin bir sayfasında kullanılan yazı tipi ile
başka bir sayfasında kullanılan yazı tipi farklı olmamalıdır. Başlıklar, bağlantılar ve içerikler için yazı biçimlendirmesi
tüm sayfalarda standart hale getirilmelidir.
İnternet sitesinin tamamında benzer yazı biçimlendirmesi kullanılmalı ve tutarlılık sağlanmalıdır. Kullanılan
metin içeriklerinin sadece görsel olarak değil dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına göre de doğru ve tutarlı olması
beklenmektedir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, aynı sayfa içindeki yazı renk ve biçimlerinin farklılık gösterdiği görülmektedir. Tutarlığın sağlanabilmesi için
standart bir yapının kullanılması gerekmektedir.
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İlke: İnternet sitelerinde kullanılan metinlerin daha hızlı ve kolay okunabilmesini sağlamak için yaygın olan yazı
tipleri kullanılmalıdır.
Açıklama: Times New Roman, Georgia, Arial ve Verdana gibi yazı tipleri yaygın olarak bilinen ve kolay okunabilirliği
olan yazı tipleridir. İnternet sitelerinde kullanılan metinlerin bu gibi yazı tipleri arasından seçilmesi, kullanıcıların
metinleri daha hızlı ve kolay okuyabilmesi için önemlidir. Uzun metinlerde küçük harf kullanımı tercih edilmeli,
metnin tamamında büyük harf kullanımından kaçınılmalıdır. Uzun cümlelerin tamamında büyük harf kullanımının,
hem metinlerin okunabilirliğini azaltacağı, hem de verilmek istenen mesajın kullanıcılar tarafından olumsuz
algılanmasına neden olacağı unutulmamalıdır.
Farklı dillerde de görüntülenebilen internet sitelerinde, seçim yapılan dile göre yazı biçimlerinin ve yerleşiminin
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Örneğin, bazı dillerde kullanılan harfler, kalın ya da italik yazıldıklarında
okunabilirlikleri azalmaktadır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, menü başlıkları için kolay okunabilir yazı tipleri tercih edilmiştir.
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3.6

3.6.2. Yazı Tipi (TS EN ISO 9241-151 | 9.6.3; 10.1.5)

YAZI GÖRÜNÜMÜ

3.6

3.6.3. Yazı Büyüklüğü (TS EN ISO 9241-151 | 9.6.6)
İlke: Yazı büyüklüklerinin, yüksek çözünürlüğe (1024x768 piksel ve üzeri) sahip ekranlarda okunabilir olmasına
dikkat edilmelidir.
Açıklama: İnternet sitelerinde kullanılan yazı büyüklüğünün 9 puntodan küçük olmaması gerekmektedir. 9-12
punto arasında olan yazı büyüklüklerinin metinlerin okunabilirliği açısından uygun olduğu bilinmektedir. Ayrıca,
okuma güçlüğü çeken kullanıcılar için, yazı büyüklüklerinin değiştirilme seçeneğinin kullanıcılara verilmesi tavsiye
edilmektedir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, kullanılan yazıların tarayıcıda küçük görüntülenmesi okumayı zorlaştırmaktadır.
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İlke: Kullanıcıların hızlı okumasını ve içeriği anlamasını gerektiren metinlerde, yazı rengi siyah olarak tercih edilmeli;
sade, yüksek zıtlığa (kontrast) sahip ve desensiz arka planlar kullanılmalıdır.
Açıklama: Genel olarak, yazı ve arka plan rengi arasındaki zıtlık, metnin okunabilirliğini artırmaktadır. Bu nedenle,
yazı tipi rengi ile arka plan renginin birbirine zıt olacak şekilde seçilmesi gerekmektedir. Yazıların okunabilirliğini
zorlaştıran desenli zeminlerden ve arka plan resimlerinden kaçınılmalıdır.
Sade bir arka plan üzerine yazılmış siyah metinlerin, diğer yazı rengi ve arka plan tiplerinde yazılan metinlere göre
daha rahat okunduğu bilinmektedir. Koyu renkli arka planlar üzerine açık renk kullanılarak yazılmış metinler ise
okuma hızını düşürmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, açık renkli sade bir zemin üzerine siyah ve mavi yazı renkleri kullanılarak metinlerin daha kolay okunabilmesi
sağlanmıştır.
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3.6

3.6.4. Yazı Rengi ve Arka Plan (TS EN ISO 9241-151 | 9.3.9)

YAZI GÖRÜNÜMÜ

3.6

3.6.5. Altı Çizili, Kalın ve Eğik Yazı Biçimlerinin Kullanılması
İlke: Metin öğelerine uygulanan altı çizili, kalın ya da eğik yazı biçimleri sadece önemli olduğu düşünülen ifadelerde
kullanıcıların dikkatini çekmek için kullanılmalıdır.
Açıklama: Altı çizili, kalın ya da eğik yazı biçimlerinin gereğinden fazla kullanımından kaçınılmalıdır. Bir sayfada yer
alan bir ifadeyi vurgulamak için altı çizili, kalın ya da eğik yazı biçimlerinin ikisi ya da üçü aynı anda kullanılmamalı,
sadece bir yazı biçimi tercih edilmelidir. Bunun yanında, internet sitelerinde altı çizili metinler bağlantı olarak
algılanabileceğinden bu yazı biçimi mümkün olduğunca bağlantı içeren metinler için kullanılmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, kalın ve eğik yazı biçimi birlikte kullanılmıştır. Bunun yerine sadece kalın ya da sadece eğik yazı tipinin tercih
edilmesi gerekmektedir.
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İlke: Dikkat çekme yöntemleri, sadece gerekli olduğu durumlarda ve özenli bir şekilde kullanılmalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların dikkatini çekmek ve verilmek istenen mesajı vurgulamak amacıyla metin öğelerine hareket
verme ya da animasyon ekleme; yazı tipini, rengini ya da büyüklüğünü değiştirme gibi yöntemler kullanılabilir. Bazı
metinlerin açık renkli bazılarının ise koyu renkli olması, küçük-büyük harf kullanımı, kalın ya da italik yazı tiplerinin
kullanımı diğerlerine göre daha önemli olan bilgileri kullanıcıların daha kolay algılamasına yardımcı olabilir. Ancak,
bu yöntemler çok gerekli olduğu durumlarda özenli bir şekilde kullanılmalıdır.
Gereksiz ve fazla sayıda dikkat çekme yönteminin kullanılması, kullanıcıların kafa karışıklığı yaşamasına ve içeriği
anlamamasına neden olabilir. Örneğin, yazılara animasyon eklemek en etkili dikkat çekme yöntemlerinden biridir.
Kullanıcıların genel olarak hareket eden nesnelere baktığı bilinmektedir. Ancak, animasyon içeriği kullanıcıları
ilgilendirmiyor ya da faydalı bir bilgi içermiyorsa, bir süre sonra bu hareketlendirmeler kullanıcılar tarafından
rahatsız edici olarak algılanmaktadır. Animasyonun sürekli olarak devam ediyor olması, kullanıcıların sayfa içeriğine
odaklanmasını engellemektedir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, Duyurular alanının üstünde yer alan bölümde haber görselleri hareket etmekte, sitenin genelinde büyük
ikonlar ve dikkat çekici renkler kullanılmaktadır. Bu durum site içeriğine odaklanmayı zorlaştırmaktadır.
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3.6

3.6.6. Dikkat Çekme Yöntemlerinin Kullanımı

3.7

3.7. Veri Girişi ve Ekran Tabanlı Kontroller
Ekran tabanlı kontroller, kullanıcıların internet sitesi ile etkileşimini sağlamak için kullanılmaktadır. Bağlantılar,
düğmeler, radyo düğmeleri, onay kutuları, açılır listeler ve veri giriş alanları da kullanıcıların etkileşimini sağlamak
için kullanılan diğer öğelerdir. İnternet sitelerinde ekran tabanlı kontrollerin uygun bir biçimde ve gerekli olduğu
yerlerde kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Site içerisindeki düğmelerin ve veri giriş alanlarının kullanıcılar tarafından anlaşılabilmesi ve amacına uygun
kullanılabilmesi için açık ve anlaşılır olacak şekilde isimlendirilmesi ve görsel olarak belirgin hale getirilmesi
gerekmektedir.
Bu bölümde;
• Veri Giriş Alanlarının Tasarımı 				

(TS EN ISO 9241-151 | 9.5.1)

• Veri Giriş Alanı Etiketleri 				

(TS EN ISO 9241-151 | 9.5.2)

• Veri Giriş Alanlarının Büyüklüğü				

-

• Zorunlu ve İsteğe Bağlı Veri Giriş Alanları			

-

• Veri Giriş Alanlarının Tutarlılığı				

-

• Büyük ve Küçük Harf Girişi				

-

• Gereksiz Veri Girişinin Önlenmesi			

-

• Veri Girişinin Aşamalı Olarak Tamamlanması 		

(TS EN ISO 9241-151 | 8.4.13)

• Veri Girişlerinde Kullanıcılara Geri Bildirim Verilmesi

-

• Veri Girişlerinde CAPTCHA Kullanımı			

-

• Varsayılan Değer Gösterimi				

-

• Hızlı Veri Girişinin Sağlanması 				

(TS EN ISO 9241-151 | 9.5.3)

• Bilgi Mesajı						

-

ilkeleri ele alınacaktır.
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İlke: Veri giriş alanları kullanıcılardan istenen bilgiler ve kullanıcı alışkanlıkları göz önünde bulundurularak
tasarlanmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde yer alan veri giriş alanları kullanıcıların ihtiyaç ve alışkanlıklarına göre oluşturulmalı,
kullanıcıların hızlı ve doğru veri girişi yapabilmesi sağlanmalıdır. Veri girişi yapılan ekranlarda, giriş yapılacak bilginin
tipi (Örn. Sayı, karakter vb.), uzunluğu (Örn. Karakter sayısı, basamak sayısı vb.) ve birimi (Örn. Saat, metre vb.) gibi
özellikleri açıkça belirtilmelidir.
Verilen seçenekler arasından tek seçim yapılmasının istendiği durumlarda radyo düğmeleri, bir ya da birden fazla
seçim yapılabildiği durumlarda ise onay kutuları kullanılmadır. Kullanıcıların radyo düğmeleri ile seçim yaptığı
durumlarda, düğmenin ve düğmenin yazı etiketinin tıklanabilir olması sağlanmalıdır. Uygun olduğu durumlarda
radyo düğmelerinden biri varsayılan değer olarak işaretlenebilir. Kullanıcıların seçeneklerden hiçbirini seçmek
istemeyeceği durumlarda radyo düğmesinin işaretinin kaldırılmasının sağlanması ya da “Hiçbiri” seçeneğine yer
verilmesi gerekmektedir. Kullanıcıların birden fazla seçim yapmasını sağlamak için kullanılan onay kutularının ise
birbirinden bağımsız olarak seçilebilmesi ve yapılan seçimlerin geri kaldırabilmesi sağlanmalıdır. Yine aynı şekilde
onay kutusunun ya da yazı etiketinin tıklanabilir olmasına dikkat edilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, “Erkek - Kadın” ve “T.C. - Diğer” kriterleri için radyo düğmeler kullanılmış, seçeneklerden sadece birinin
seçilebilmesi sağlanmıştır.
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3.7

3.7.1. Veri Giriş Alanlarının Tasarımı (TS EN ISO 9241-151 | 9.5.1)
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3.7

3.7.2. Veri Giriş Alanı Etiketleri (TS EN ISO 9241-151 | 9.5.2)
İlke: Veri giriş alanları için seçilen etiketler açıklayıcı ve anlaşılır olmalı, kullanıcıların doğru veriyi girmesini
sağlayacak etiketler tercih edilmelidir.
Açıklama: Veri alanı etiketleri için kısa, açık ve anlamlı metinler seçilmelidir. Etiketlerin birbirinden yeterince ayrı
olacak şekilde yerleştirilmesi ve açıkladıkları alana ait olduklarının görsel olarak belirtilmesi gerekmektedir. Verinin
hangi alana girilmesi gerektiği konusunda karmaşa yaşanmaması için veri alanları ve etiketlerinin gruplanması ya
da etiketlerin kalın yazılması sağlanabilir.
Veri giriş alanları etiketlendirilirken anlaşılması zor kelimelerin ya da yaygın olarak bilinmeyen kısaltmaların
kullanımından kaçınılmalıdır. Veri etiketleri seçilirken hedef kitlenin göz önünde bulundurulması ve gerekiyorsa
ilgili kullanılabilirlik testlerinin yapılması tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, girilmesi istenen veriler için kısa ve anlaşılır etiketler kullanılmış, kullanıcıların “Doğum Tarihi” bilgisini doğru
formatta girebilmesi için ilgili alan parçalara ayrılmıştır.
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İlke: Veri giriş alanları yeterince büyük olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Açıklama: Kullanıcıların veri giriş alanına yazdıkları verileri görebilmesi önemlidir. Veri giriş alanlarında kaydırma
çubuğu kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, kullanıcıların arama alanına yazdığı bilgiyi tek seferde
görebilmesi sağlanmalıdır. Yazı alanlarının küçük olması veya girilen verinin tamamını görüntüleyebilmek için
kaydırma çubuğu kullanılması, kullanıcıların veri girişlerinin kolay ve doğru bir şekilde yapılmasını engelleyebilir.
Bunun yanında, veri giriş alanları için karakter sayısı sınırlandırılacaksa, kullanıcılara bu konuda bilgi verilmelidir. Veri
girişi yapan kullanıcılara kalan karakter sayısının gösterilmesi tavsiye edilmektedir. Özellikle T.C. Kimlik Numarası
gibi belirli sayıda rakamdan oluşan veri giriş alanlarında kullanıcıların uzun veri girişine imkân verilmemelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, veri giriş alanları kullanıcıların yazdığı bilgiyi görebileceği büyüklükte tasarlanmıştır.
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3.7

3.7.3. Veri Giriş Alanlarının Büyüklüğü
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3.7

3.7.4. Zorunlu ve İsteğe Bağlı Veri Giriş Alanları
İlke: Veri giriş alanlarının doldurulmasının zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olduğu açık ve tutarlı bir şekilde
belirtilmelidir.
Açıklama: Kullanıcıların veri giriş alanlarının zorunlu ya da isteğe bağlı olduğunu kolayca anlayabilmesi sağlanmalıdır.
Bunun için veri giriş alanı etiketlerinin kalın ya da farklı renkle yazılması, veri giriş alanının yanına yıldız imi (*)
konulması ya da “zorunlu” kelimesinin eklenmesi tercih edilebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıların zorunlu olarak doldurması gereken alanlar yıldız imi (*) ile belirgin hale getirilmiştir.
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İlke: İnternet sitelerinde kullanılan veri giriş alanlarının tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.
Açıklama: Birden fazla veri giriş ekranına sahip internet sitelerinde, veri giriş alanlarının aynı yapıda olması
gerekmektedir. Farklı sayfalarda yer alan veri giriş alanlarının farklı yapılarda tasarlanması, kullanıcıların girilmesi
istenen veriyi anlamasını zorlaştırabilir. Özellikle büyük kurumlarda alt birimlerin sayfaları arasında veri giriş
alanlarının yapıları ve tasarımları farklılık gösterebilmektedir. Bunu önlemek için kurum olarak standart bir yapı ve
tasarım belirlenmesi uygun olacaktır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, iki farklı kullanıcı girişi için üyelik kaydı giriş ekranlarında yer alan üyelik koşullarını onaylama biçimi farklı
yapıda tasarlanmıştır.
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3.7.5. Veri Giriş Alanlarının Tutarlılığı
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3.7

3.7.6. Büyük ve Küçük Harf Girişi
İlke: Kullanıcıların veri giriş alanlarına hem büyük harf hem de küçük harf girişi yapabilmesi sağlanmalıdır.
Açıklama: Veri giriş ekranlarına büyük ve küçük harf girişinin yapılabilmesi gerekmektedir. Şifre güvenliği gibi
nedenlerle büyük/küçük harf duyarlılığının gerekli olduğu durumlarda, kullanıcılar açık ve net bir biçimde
bilgilendirilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, veri girişlerinin büyük harfle yapılması istenmekte, bu konuda kullanıcılar bilgilendirilmektedir.
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İlke: Kullanıcılar, aynı veriyi birden fazla yerde girmek zorunda bırakılmamalıdır.
Açıklama: Aynı verinin birden çok yerde girilmesi, hem kullanıcılar için zaman kaybına neden olmakta hem de veri
girişlerinde hata oranını artırmaktadır. Girilen bir verinin başka bir sayfada kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda
ise kullanıcılardan veriyi tekrar girmesini istemek yerine sistemin ilk girilen veriye erişebilmesi sağlanmalıdır. Veri
giriş ekranlarında tekrar eden ya da gereksiz veri girişinden kaçınılmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıların e-posta adresi iki kez istenmektedir. Böyle durumlarda kullanıcılar ilk girdikleri adresi
kopyalayarak ikinci alana yapıştırma eğilimindedirler. Dolayısı ile e-posta adresini iki kere almak yerine, bu adresin geçerli
olup olmadığını kontrol eden mekanizmalar kullanılabilir.
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3.7.7. Gereksiz Veri Girişinin Önlenmesi
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3.7

3.7.8. Veri Girişinin Aşamalı Olarak Tamamlanması (TS EN ISO 9241-151 | 8.4.13)
İlke: Veri girişlerinin birden fazla sayfaya yayıldığı durumda kullanıcılara veri girişi aşamalı olarak sunulmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde uzun formların kullanıldığı durumlarda veri girişi birden fazla sayfaya yayılabilmektedir.
Veri girişi formları tasarlanırken ilgili alanlar gruplandırılarak aşamalar halinde kullanıcıya sunulmalıdır. Birden
fazla aşamanın kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda formun kaç aşamadan oluştuğu ve kullanıcıların
hangi aşamada bulunduğu bilgisi verilmelidir. Bununla birlikte, kullanıcıların önceki adımlara dönüp güncelleme
yapabilmesi de sağlanmalıdır. Geriye dönük güncelleme işlemleri için “geri” ya da “önceki adım” gibi düğmelere
yer verilmeli, bu düğmeler tarayıcı yön düğmelerinden ayırt edilecek şekilde tasarlanmalıdır. Adımlar arasında
gezinirken kullanıcıların girdikleri bilgileri kaybetmemesi sağlanmalı, bilgiler kaydedilmiyorsa bu bilgi kullanıcılarla
paylaşılmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, veri girişi aşamalara ayrılmış, kullanıcılar hangi aşamada olduğu ve kaç aşamanın kaldığı konusunda
bilgilendirilmiştir.
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İlke: Eksik ya da hatalı veri girişleri ile ilgili kullanıcılara geri bildirim verilmelidir.
Açıklama: Kullanıcıların eksik ya da hatalı veri girişi yapabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda kullanıcılara doğru
veri girişine yönelik bilgilendirme yapılmalıdır. Hatalı veri girildiğinde sadece hata oluştuğunun belirtilmesi yerine,
hatanın nedeni ve nasıl çözülebileceği konusunda geri bildirim verilmelidir. Bunun yanında, e-posta adresinin
istendiği veri giriş alanlarında e-posta formatının doğru olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli, kullanıcılara
bununla ilgili geri bildirim verilmelidir.
Veri girişlerinin doğru yapılması, site içi güvenliğinin gerekli olduğu internet sitelerinde daha fazla önem
kazanmaktadır. Pasaport ve kimlik bilgilerinin istendiği veri giriş ekranlarında ilgili bilgilerin kontrolü sistem
tarafından yapılmalı, hatalı veri girilmesi durumunda kullanıcılar bilgilendirilmelidir. Bununla birlikte, hatalı veri
girişi yapıldığında tüm veri giriş alanlarının yeniden doldurulmasını istemekten kaçınılmalı, sadece hatalı giriş
yapılan alanın tekrar doldurulması istenmelidir. Ancak, güvenlik açıklarının önlenebilmesi gibi özel durumlarda
kullanıcılardan bütün alanları tekrar doldurması istenebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, uygun girilmeyen veriler için hata mesajı gösterilmekte, kullanıcı, işlemi doğru yapması için
yönlendirilmektedir.
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3.7.9. Veri Girişlerinde Kullanıcılara Geri Bildirim Verilmesi
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3.7

3.7.10. Veri Girişlerinde CAPTCHA Kullanımı
İlke: Gerekli olduğu durumlarda veri girişlerinde CAPTCHA uygulamasına yer verilmelidir.
Açıklama: CAPTCHA (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi), spam ve şifre çözme
koruması sağlamak amacıyla kullanılan ve sınama-yanıt doğrulaması olarak bilinen bir güvenlik önlemidir. CAPTCHA
uygulaması ile kullanıcılardan, deforme edilmiş bir resim şeklinde gösterilen ve rastgele oluşturulmuş karakterleri
içeren ifadeyi ilgili alana girmeleri istenmektedir. Böylelikle, veri girişinin gerçek kullanıcılar dışında yapılmasının
engellenmesi hedeflenmektedir. CAPTCHA uygulamasında görsel girdi dışında engelli kullanıcılara yönelik ses ile
girdi yapılabilmesi de sağlanmalıdır.
Ancak, kullanıcıların veri girişini yavaşlatabileceği, bazı kullanıcıların resimdeki karakterleri okumakta zorluk
çekebileceği ve güvenlik açısından testlerin sürekli olarak yenilenmesi ve iyileştirilmesinin gerekliliği nedenleriyle,
gereksiz CAPTCHA kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanıcıların CAPTCHA uygulamasında birden fazla hatalı giriş
yapabileceği durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. CAPTCHA uygulamasının, öncelikli olarak ilk üyelik ve mesaj
gönderimi için kullanılması tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, ilk üyelik işlemi için doldurulması istenen formda CAPTCHA uygulamasına yer verilmiştir.
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İlke: Uygun olduğu durumlarda veri giriş alanları için varsayılan değer seçili olarak tanımlanabilir.
Açıklama: Kullanıcıların veri girişini hızlandırmak için varsayılan değerler tanımlanabilir. Varsayılan değer, listenin ilk
ya da son elemanı veya kullanıcılar tarafından en sık kullanılan elamanı olarak seçilmelidir. Ancak, seçeneklerden
birinin seçili olması durumunda bazı kullanıcılar seçim yapmayı unutabilmekte, kullanıcının tercihi olarak varsayılan
değer kaydedilmektedir. Kullanıcıların böyle bir eğiliminin olduğu fark edilirse, seçim alanlarının boş olarak
görünmesi tercih edilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcı kitlesinin çoğunluğuna hitap ettiği düşünülen “Türkiye” seçeneği varsayılan değer olarak verilmiş,
diğer seçenekler için kullanıcıların seçim yapması istenmiştir.
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3.7.11. Varsayılan Değer Gösterimi
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3.7

3.7.12. Hızlı Veri Girişinin Sağlanması (TS EN ISO 9241-151 | 9.5.3)
İlke: Veri girişinin hızlı yapılmasının istendiği durumlarda, kullanıcıların liste kutularından seçim yapması yerine
bilgilerini elle girmeleri sağlanmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde, liste kutularından seçim yaptırmak yerine kullanıcılardan veriyi girmesini istemek
daha hızlı ve tercih edilen bir yöntemdir. Bununla birlikte, veri girişinin elle yapılması hatalı veri girişlerine de sebep
olabilmektedir. Bu nedenle hızlı veri girişini kolaylaştırmak ve hataları engellemek için, bütün alanlar açık ve anlaşılır
şekilde etiketlenmeli ve auto-tab işlevi sağlanmalıdır.
Verilerin doğru girilmesine yardımcı olmak için uzun bilgiler küçük parçalara ayrılarak giriş yaptırılmalı, yazım ve
imla hataları otomatik olarak gösterilmeli, büyük/küçük harf duyarlılığı kaldırılmalıdır. Uygun olan işlevler için
kullanıcıların klavye kısa yol tuşlarını kullanabilmeleri de sağlanmalıdır. Son olarak, kullanıcılara girdiği bilgiler
gösterilerek onaylaması istenmeli, böylelikle verilerin doğruluğunun artırılması sağlanmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, veri girişi yaparken Tab tuşu ile bir alt satıra geçiş yapılmasına izin verilmekte, bu durum hızlı veri girişine
yardımcı olmaktadır.
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İlke: Veri girişi sonlandırıldığında, kullanıcılara yaptığı işlem ile ilgili bilgi verilmelidir.
Açıklama: Kullanıcılara veri girişinin başarı ile sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı bilgisi teknik ifadeler içermeyen,
açıklayıcı ve anlaşılır bir bilgi mesajı ile verilmelidir. Hata ile karşılaşılması durumunda ne yapılması gerektiği
konusunda kullanıcılar yönlendirilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıların veri girişini hatasız tamamladığına ve üyeliğini aktifleştirmek için yapması gerekenlere yönelik
açık ve anlaşılır bir bilgi mesajı verilmektedir.
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3.7

3.7.13. Bilgi Mesajı

3.8

3.8. Resim ve Çoklu Ortam Elemanları
Site içerisinde kullanılan resimler, animasyonlar, videolar ve ses öğeleri doğru kullanıldıklarında, internet sitelerini
zenginleştirmekte ve kullanıcılara iletilmek istenen mesajın daha etkin ve etkili bir şekilde verilmesine yardımcı
olmaktadır.
Resim ve çoklu ortam elemanları kullanılırken, bu öğeleri kullanıcıların daha kolay anlayabilmesi için etiketlerden
faydalanılması gerekebilir. Resim ve çoklu ortam öğelerinin kullanıcılar tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı ya da
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, kullanılabilirlik testleri yapılarak incelenmelidir.
Bu bölümde;
• Resim Dosyalarının Kullanımı 			

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.1)

• Çoklu Ortam Öğelerinin Kullanımı 		

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.1; 7.2.3.3)

• Resim ve Çoklu Ortam Öğelerinin Açıklanması

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.2)

• Arka Plan Resmi 				

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.1)

• Logolar 					

(TS EN ISO 9241-151 | 6.11)

• Animasyon Kullanımı 				

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.3)

• Minyatür Resim Kullanımı 			

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.1)

• Fotoğraf ya da Re sim Kullanımı 			

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.1)

ilkeleri ele alınacaktır.
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İlke: Site içinde kullanılan resim öğelerinin dosya formatları amaca uygun olacak şekilde seçilmeli, gereksiz resim
kullanımından kaçınılmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde resim öğelerine yer verirken içeriğin anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde ve gerekli
sayıda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Fazla sayıda resim kullanmanın sayfanın yüklenme hızını düşürdüğü
unutulmamalıdır. Bu nedenle, gerekli görülen resim öğeleri bitmap gibi büyük boyutlu formatlar yerine, .jpeg, .jpg,
.png ya da .gif gibi daha küçük boyutlara sahip dosya formatlarında yüklenmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, resimler kategorilere ayrılmış, her kategori için belirli sayıda resim ana sayfada listelenmiş ve kategoriye ait
diğer fotoğraflara bağlantı yoluyla ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
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RESİM VE ÇOKLU ORTAM ELEMANLARI

3.8

3.8.1. Resim Dosyalarının Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.1)

RESİM VE ÇOKLU ORTAM ELEMANLARI

3.8

3.8.2. Çoklu Ortam Öğelerinin Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.1; 7.2.3.3)
İlke: Video, animasyon, ses dosyası vb. çoklu ortam elemanlarının gereksiz kullanımından kaçınılmalıdır. Bu tür
elemanlar sadece site içeriğinin anlaşılmasına ya da desteklenmesine yardımcı olacak durumlarda kullanılmalıdır.
Açıklama: Çoklu ortam elemanları kullanıcıların dikkatini çekmek ve verilmek istenen içeriği daha etkili bir biçimde
kullanıcılara iletmek için kullanılabilir. Bu öğelerin gerekli yerlerde ve uygun bir şekilde kullanımı site içeriğini daha
anlaşılır hale getirebilmektedir. İnternet sitelerinde yer verilen çoklu ortam elemanlarının kullanıcılar tarafından
durdurulabilmesi, devam ettirilebilmesi ya da yeniden başlatılabilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, çoklu
ortam elemanlarının gereksiz ve fazla sayıda kullanımı, kullanıcıları rahatsız edebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, il tanıtımı ile ilgili verilen bilgilerin yanında destekleyici olması için tanıtım filmini izleme seçeneği de
sunulmuştur. Tanıtım filminin durdurulması, yeniden oynatılması ve başa alınması gibi seçenekler de kullanıcıya verilmiştir.
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İlke: Resim ve çoklu ortam öğelerinin metin açıklamalarına da yer verilmelidir.
Açıklama: İnternet sitelerinde yer verilen resim ve çoklu ortam öğelerinin metin karşılıklarının da sunulması
gerekmektedir. Özellikle farklı boyutlardaki ekranlardan erişim sağlandığında ya da resim ve çoklu ortam öğelerinin
yüklenmediği durumlarda, metin biçiminde sunulan açıklamalar kullanıcılar için faydalı olacaktır. Bununla birlikte,
metin açıklamalarının verilmesi internet sitesinin erişilebilirliğini de artıracaktır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, videonun içeriği ile ilgili açıklamaya, metin olarak videonun altında yer verilmiştir.
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RESİM VE ÇOKLU ORTAM ELEMANLARI

3.8

3.8.3. Resim ve Çoklu Ortam Öğelerinin Açıklanması (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.2)

RESİM VE ÇOKLU ORTAM ELEMANLARI

3.8

3.8.4. Arka Plan Resmi (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.1)
İlke: İnternet sitelerinde arka plan resmi kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Arka plan resmi
kullanımının gerekli olduğu durumlarda ise sade ve desensiz resimler tercih edilmelidir.
Açıklama: Arka plan resimlerinin kullanımı dosya boyutunu arttırdığı, sayfa yüklenme hızını düşürdüğü ve sayfa
içeriğinin okunmasını engellediği için tercih edilmeyen bir yöntemdir. Arka plan resmi kullanımının gerekli olduğu
durumlarda ise küçük, sade ve düşük çözünürlükte resimler tercih edilmelidir.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, düğmeler için kullanılan arka plan resimleri yazıların okunmasını zorlaştırmaktadır.
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İlke: İnternet sitelerinde bulunan kurumsal logoların, bütün sayfalarda tutarlı olacak şekilde kullanılmasına dikkat
edilmelidir.
Açıklama: Kurum logolarının, internet sitesine ait bütün sayfalarda şekil, biçim, büyüklük ve yerleşim bakımından
tutarlı olacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Sayfalar arasında gezinen kullanıcıların başka siteye yönlendirilip
yönlendirilmediği konusunda karmaşa yaşamasına izin verilmemelidir. Genel olarak kurum logolarının sayfanın sol
üst köşesinde konumlandırılması tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, açılan bütün sayfalarda kurum logosunun aynı yerde ve aynı biçimde görüntülenmesi tutarlılığı sağlamaktadır.
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RESİM VE ÇOKLU ORTAM ELEMANLARI

3.8

3.8.5. Logolar (TS EN ISO 9241-151 | 6.11)

RESİM VE ÇOKLU ORTAM ELEMANLARI

3.8

3.8.6. Animasyon Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.3)
İlke: Site içinde animasyon kullanımının gerekli olduğu durumlarda, animasyon başlamadan önce kullanıcılara
animasyonun amacı ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilmelidir.
Açıklama: Kullanıcıların site içinde verilen animasyonu ve ilgili içeriği doğru anlayabilmesi için, animasyonun
ne ile ilgili olduğuna yönelik açıklama sunulmalıdır. Ayrıca, animasyonların kullanıcıların kontrolünde olmasına
dikkat edilmelidir. Kullanıcılar istediği zaman animasyonu durdurabilme, yeniden başlatabilme ya da animasyonu
izlemeden kapatabilme imkânına sahip olmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, yeni açılan sayfada animasyon başlatılmakta, kullanıcılara animasyonu durdurabilme, yeniden başlatabilme ya
da animasyonu izlemeden kapatabilme seçenekleri sunulmamaktadır.
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İlke: Site içinde kullanılan resimlerin tam ekran görüntülenmesi sağlanacaksa, ilk olarak bu resimlerin minyatür
resim (thumbnail) olarak verilmelidir.
Açıklama: Kullanıcılara minyatür resim seçeneği verilerek, hangi resmi tam ekran görüntülemek ya da indirmek
istediklerine karar vermeleri sağlanmalıdır. Böylelikle, kullanıcılar görüntülemek istemedikleri resimlerin yüklenmesi
için beklemek zorunda kalmayacaktır. Ayrıca, resmi tam ekran görüntülemek ya da indirmek için minyatür resmin
üzerine tıklanıp tıklanmayacağı bilgisi belirtilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, resimler minyatür olarak alt kısımda sıralanmış, kullanıcıların istediği resmin üzerine tıklayarak daha büyük
boyutta görüntülenmesi sağlanmıştır.
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RESİM VE ÇOKLU ORTAM ELEMANLARI

3.8

3.8.7. Minyatür Resim Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.1)

RESİM VE ÇOKLU ORTAM ELEMANLARI

3.8

3.8.8. Fotoğraf ya da Resim Kullanımı (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.3.1)
İlke: Site içinde gerçek resim ya da çizim resim kullanılması, verilmek istenen içeriğin amacı ve hedef kitlesi göz
önünde bulundurularak belirlenmelidir.
Açıklama: İnternet sitesinin içeriğine ve hedef kitlesine göre fotoğraf ya da çizim resim kullanılmasına karar
verilebilir. Fotoğraflar boyutlarından dolayı daha çok yer kaplamasına rağmen çizimlere göre daha anlaşılır bilgi
sağlayabilir. Örneğin, ilk yardım müdahalesini anlatan bir içerikte gerçek fotoğraf kullanılması, yapılması gereken
hareketlerin daha anlaşılır olmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, bazı durumlarda soyut ve basit çizimlerle
de gerekli mesaj daha etkili bir biçimde sunulabilir. Özellikle küçük yaş grubuna hitap eden internet sitelerinde, ilgili
yaş grubunun bilişsel seviyesi düşünülerek çizim resimlerin kullanılması tercih edilebilir.
Olumsuz (Sol) ve Olumlu (Sağ) Örnek:

Örnek sitede, gerçek resim ile (sağ tarafta) gösterilen ilkyardım müdahalesi daha net ve açık bilgi vermektedir.
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3.9. Arama

3.9

İnternet sitelerinin genelinde kullanıcıların anahtar kelime ya da kelimeler girerek arama yapabileceği arama
alanları bulunmaktadır. Arama alanlarına girilen kelimeler ile eşleşen sayfaların yer aldığı sonuçlar liste halinde
kullanıcılara sunulmaktadır.
Arama alanları tasarlanırken sitenin içerik ve kapsamı ile birlikte hedef kitlenin ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları
göz önünde bulundurulmalıdır. Arama alanları ile farklı türde bilgilerin farklı biçimlerde aranabilmesine olanak
sağlamalı, kullanıcıların hızlı ve doğru bir şekilde arama sonuçlarına ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Kurum internet
sitelerinde siteye özel bir arama motoru geliştirilmesi ya da Google, Bing veya Yandex gibi mevcut arama motorlarının
entegrasyonu düşünülebilir.
Bu bölümde;
• Site İçi Arama Seçeneği 			

(TS EN ISO 9241-151 | 8.5.2.1; 8.5.2.2; 8.5.2.7)

• Basit ve Gelişmiş Arama Seçenekleri 		

(TS EN ISO 9241-151 | 8.5.2.3; 8.5.2.4; 8.5.2.6)

• Büyük ya da Küçük Harf ile Arama Yapılması

-

• Arama Sonuçlarının Gösterimi 			

(TS EN ISO 9241-151 | 8.5.3.1; 8.5.3.2; 8.5.3.3)

• Arama Alanlarının Tasarımı 			

(TS EN ISO 9241-151 | 8.5.2.8; 8.5.2.9)

• Hata Toleranslı Arama 				

(TS EN ISO 9241-151 | 8.5.2.10; 8.5.5.1)

• Arama Sonuçlarının Filtrelenmesi 		

(TS EN ISO 9241-151 | 8.5.3.4; 8.5.5.3)

• Arama Kapsamı 				

(TS EN ISO 9241-151 | 8.5.2.5; 8.5.4.1; 8.5.4.2)

• Arama Sonuçlarının Sayısı 			

(TS EN ISO 9241-151 | 8.5.4.3; 8.5.4.4)

• Sorgunun Arama Sonuçlarıyla Birlikte Gösterimi (TS EN ISO 9241-151 | 8.5.4.5; 8.5.5.2)
ilkeleri ele alınacaktır.
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ARAMA

3.9

3.9.1. Site İçi Arama Seçeneği (TS EN ISO 9241-151 | 8.5.2.1; 8.5.2.2; 8.5.2.7)
İlke: Kullanıcılara site içinde arama yapabilecekleri arama alanları açık ve görünür şekilde sunulmalı, bu alanların
internet sitesinin hangi bölüm ya da bölümleri içinde arama yaptığı belirtilmelidir.
Açıklama: İnternet sitesini ziyaret eden kullanıcılar, çoğu zaman arama alanlarını kullanarak aradıkları bilgiye
ulaşma eğilimi içindedirler. Kullanıcılar genel olarak arama alanına girilen anahtar kelimeler ile sitenin tamamı
içinde arama yapabileceklerini düşünürler. Arama alanları ile internet sitesinin tamamında arama yapılabilmeli,
eğer arama alanı ile sitenin sadece belirli bir bölümünde arama yapılıyorsa, kullanıcılara bu bilgi açık ve anlaşılır bir
biçimde verilmelidir. İnternet sitesinin amaç ve kapsamına göre arama alanları tasarlanmalı, kullanıcıların ihtiyaç ve
alışkanlıklarına göre basit ya da gelişmiş arama gibi farklı seçenekler sunulmalıdır.
Ayrıca, internet sitesine ait bütün sayfalardan arama alanına ulaşılabilmesi sağlanmalıdır. Kullanıcılar arama
yapmak istediklerinde sürekli olarak ana sayfaya dönmek zorunda bırakılmamalıdır. Ancak, yapılan işlem adımı ya
da görüntülenen sayfa içeriği arama yapmayı gerektirmiyorsa, bu sayfalar istisna olarak kabul edilebilir
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıların site içerisinde arama yapabileceğini belirten bir arama alanına yer verilmiştir. Ayrıca, siteye ait
bütün sayfalarda kullanıcıların arama yapabilmesini sağlayan arama alanlarına yer verilmiştir
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İlke: Arama alanları, arama kriterlerini daraltarak daha detaylı arama yapmak isteyen kullanıcılara göre de
düzenlenebilmelidir.
Açıklama: Bazı kullanıcılar basit arama tekniklerini kullanarak arama yapmayı tercih ederken, bazı kullanıcılar ise
gelişmiş arama tekniklerini kullanmak isteyebilirler. Bu nedenle, internet sitelerindeki arama özelliği, hem basit
arama yapmak isteyen hem de detaylı arama yapmak isteyen kullanıcılara yönelik tasarlanmalıdır. Bununla birlikte,
kullanıcıların istedikleri anahtar kelimeyi yazarak arama yapabilmesi sağlanmalı, arama alanlarında dilbilgisi ya da
yazım kurallarına uyulması beklenmemelidir.
İnternet sitelerinde yer alan arama alanlarında farklı arama teknikleri kullanıyorsa, bu bilgi kullanıcılar ile
paylaşılmalıdır. Kullanıcıların yazdıkları anahtar kelimelerle doğru aramayı nasıl yapabilecekleri sade ve anlaşılır
bir dille anlatılmalıdır. Ancak, bilgilendirme yapılırken kullanıcıların anlamayacağı ya da karışıklık yaşayacağı teknik
detay içeren ifadelerden kaçınılmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sitenin amacı göz önünde bulundurularak kullanıcıların farklı kriterlerle daha detaylı arama yapabilecekleri
arama seçenekleri sunulmuştur.
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ARAMA

3.9

3.9.2. Basit ve Gelişmiş Arama Seçenekleri (TS EN ISO 9241-151 | 8.5.2.3; 8.5.2.4; 8.5.2.6)

ARAMA

3.9

3.9.3. Büyük ya da Küçük Harf ile Arama Yapılması
İlke: Kullanıcıların arama alanına girdiği anahtar kelimeler için arama yapılırken, büyük ya da küçük harf ayrımı
yapılmamalıdır.
Açıklama: Kullanıcılar genellikle arama yaparken büyük ya da küçük harf kullanımına önem vermezler. Bu nedenle,
internet sitelerinde kullanıcılar sadece büyük ya da sadece küçük harf ile arama yapmak zorunda bırakılmamalıdır.
Büyük ya da küçük harf kullanımının önemli ve ayırt edici olduğu durumlarda ise kullanıcılar bu konuda
bilgilendirilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, küçük ya da büyük harfle yazılan anahtar kelimeler ile aynı arama sonuçlarına ulaşılabilmekte, kullanıcıların
hızlı ve doğru arama yapması kolaylaştırılmaktadır.
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İlke: Arama alanlarına girilen anahtar kelimeye uygun arama yapılması sağlanmalı, arama sonuçları açık ve anlaşılır
bir biçimde gösterilmelidir.
Açıklama: Arama alanına girilen anahtar kelime ya da kelimelerle eşleşen sonuçlar, açık ve anlaşılır bir biçimde
gösterilmelidir. Arama sonuçları ayrı bir sayfada gösterilecekse, kullanıcıların aynı site içinde kaldıklarını
anlayabilmeleri sağlanmalıdır. Arama sonuçlarının hangi kriterlere (Örn. Tarih, uygunluk, başlık vb.) göre listelendiği
ve varsa arama sonuçlarını filtreleme seçenekleri açıkça belirtilmelidir. İnternet sayfasının içeriği göz önünde
bulundurularak, kullanıcıların arama sonuçlarını daraltabilmesi ya da detaylandırabilmesi seçeneği sunulmalıdır.
Bazı arama özelliklerinde arama yapılan anahtar sözcükler kaydedilmekte, böylelikle içerik ya da internet
sayfalarının önem dereceleri ve ziyaret edilme sıklıkları belirlenmektedir. Kullanıcıların arama yaptığı anahtar
kelimeler saklanıyor ya da kullanılıyorsa, bu bilgi de kullanıcılar ile paylaşılmalıdır.
Olumsuz Örnek:

Örnek sitede, anahtar kelimelerle eşleşen uygun arama sonuçları gösterilmemektedir.
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ARAMA

3.9

3.9.4. Arama Sonuçlarının Gösterimi (TS EN ISO 9241-151 | 8.5.3.1; 8.5.3.2; 8.5.3.3)

ARAMA

3.9

3.9.5. Arama Alanlarının Tasarımı (TS EN ISO 9241-151 | 8.5.2.8; 8.5.2.9)
İlke: Arama alanları kullanıcıların hızlı ve kolay arama yapabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Açıklama: Site içerisinde anahtar kelimelerin yazılabilmesi için kullanıcıların görebileceği ve arama yapabileceklerini
anlayabilecekleri bir arama kutusu tasarlanmalıdır. Arama kutuları, kullanıcıların yazdığı kelimeleri görebilecekleri
büyüklükte olmalıdır.
Arama özelliğinin klavye kısa yol tuşları ile de kullanılabilmesi gerekmektedir. Örneğin, arama alanına anahtar
kelimeler yazıldıktan sonra Enter tuşuna basılarak arama yapılabilmesi, kullanıcıların daha hızlı ve kolay arama
yapabilmesini sağlayacaktır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıların yazdıkları kelimeleri görebilecekleri büyüklükte bir arama alanı tasarlanmıştır.
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İlke: İnternet sitelerinde hata toleranslı arama yapılabilmeli, uygun sonucun bulunamadığı aramalarda kullanıcılara
arama ile ilgili öneriler verilmelidir.
Açıklama: Kullanıcılar arama yapmak istedikleri anahtar kelimeleri dilbilgisi ve imla kurallarına dikkat etmeden,
eksik ya da hatalı olarak yazabilirler. Bu gibi durumlarda arama özelliklerinin eksik ya da hatalı girilen kelimelere ait
arama sonuçlarını gösterirken, doğru kelime ile tekrar arama yapılması için de öneride bulunması beklenmektedir.
Arama yapılan kelimelerle ilişkili hiç sonuç bulunamadığı durumlarda da kullanıcıların arama teknikleri ya da
anahtar kelimeler hakkında bilgilendirilmesi beklenmektedir. Özellikle yaygın olarak karıştırılan ya da yanlış bilinen
kelimelere yönelik “… ile tekrar arama yapabilirsiniz.” gibi yönlendirmelere yer verilmesi tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, yazım hatası yapılan arama ile ilgili öneri yapılmakta ve kelimenin doğru yazımına yönelik arama sonuçları
gösterilmektedir.
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ARAMA

3.9

3.9.6. Hata Toleranslı Arama (TS EN ISO 9241-151 | 8.5.2.10; 8.5.5.1)

ARAMA

3.9

3.9.7. Arama Sonuçlarının Filtrelenmesi (TS EN ISO 9241-151 | 8.5.3.4; 8.5.5.3)
İlke: Kullanıcıların arama sonuçlarını filtreleyebilmesi sağlanmalıdır.
Açıklama: Detaylı ve fazla sayıda arama sonuçlarının döndürüldüğü internet sitelerinde, kullanıcıların arama
sonuçlarını farklı kriterlere göre sıralayabilmesi ya da filtreleyebilmesi sağlanmalıdır. Sıralama ya da filtreleme
seçenekleri, arama sonuçlarında yer alan içeriğin tarihi, arama yapılan kelimelerle alakalı olması, içeriğin ziyaret
edilme sıklığı ya da başlıkların alfabetik sıralaması göz önünde bulundurularak sunulabilir.
Arama sonuçlarının fazla sayıda ve detaylı olduğu durumlarda, kullanıcılara arama sonuçları içinde yeni bir arama
yapabilme seçeneği sunulabilir. Kullanıcıların arama sonuçları içinde arama yapılabildiği bilgisi anlaşılır biçimde
ifade edilmeli ve görsel olarak belirgin hale getirilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, arama sonuçlarının farklı kriterlere göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
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İlke: Arama alanları, internet sitesinin tamamında arama yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde yer alan arama alanlarının sitenin tamamında arama yapması beklenmektedir.
Bununla birlikte, sitenin belirli bölüm ya da bölümlerinde arama yapılıyorsa, bu bilgi açık ve anlaşılır bir şekilde
kullanıcı ile paylaşılmalıdır. İnternet sitesinin kapsamı ve site içinde yapılan işlemler göz önünde bulundurularak
gerekli durumlarda internet sitesinin tamamında ya da belirli bölümlerinde arama yapma seçeneğinin kullanıcıya
sunulması da tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sitenin tamamında ya da belirli bölümlerinde arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

167

ARAMA

3.9

3.9.8. Arama Kapsamı (TS EN ISO 9241-151 | 8.5.2.5; 8.5.4.1; 8.5.4.2)

ARAMA

3.9

3.9.9. Arama Sonuçlarının Sayısı (TS EN ISO 9241-151 | 8.5.4.3; 8.5.4.4)
İlke: Arama sonuçlarının sayısı kullanıcılar ile paylaşılmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde arama sonuçları gösterilirken, her sayfada kaç sonuç bulunduğu ve toplam sonuç
sayısı belirtilmelidir. Fazla sayıda sonucun döndürüldüğü aramalarda, arama sonuçları eşit sayfalara bölünerek
gösterilmeli, kullanıcılara sayfalar arasında gezinme imkânı verilmelidir. Arama sonuçlarının sayfalara bölünmesi,
kullanıcıların listelenen sonuçları daha hızlı ve kolay inceleyebilmesine yardımcı olacaktır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, arama sonuçlarının sayısı ve kaç sayfadan oluştuğu gösterilmiştir.
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İlke: Arama alanlarına yazılan anahtar kelimeler, sonuç sayfasında da gösterilmelidir.
Açıklama: Kullanıcıların arama yaparken yazdıkları anahtar kelimeleri sonuç sayfasında da görebilmesi
gerekmektedir. Böylelikle, kullanıcıların yazdıkları kelimeler ile listelenen sonuçları karşılaştırabilmesi, eksik ya da
hatalı yazılan ifadeleri düzeltebilmesi sağlanacaktır.
Arama sonuçlarının gösterildiği sayfalarda da arama alanına yer verilmeli, kullanıcıların anahtar kelimeleri
değiştirerek ya da yeni kelimelerle tekrar arama yapılabilmesi sağlanmalıdır.
Uygun durumlarda kullanıcıların daha önce yapmış olduğu aramaların yer aldığı arama geçmişinin sunulması da
tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, arama sonuçlarının listelendiği sayfada arama yapılan kelimeler görünmektedir.
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ARAMA

3.9

3.9.10. Sorgunun Arama Sonuçlarıyla Birlikte Gösterimi (TS EN ISO 9241-151 | 8.5.4.5; 8.5.5.2)

3.10

3.10. Kurumsal İletişim
Kurum internet siteleri kullanıcılara kurum hakkında bilgi vermeli, kullanıcıların kurum ile iletişime geçebilmelerini
sağlamalıdır. Bunun yanında, internet sitelerinde yer alan iletişim adresleri, formlar vb. aracılığı ile kullanıcıların
soru, görüş ve önerilerini kuruma iletebilmesi imkânı sunulmalıdır.
Bu bölümde;
• Kurumsal Bilgiler 			

(TS EN ISO 9241-151 | 6.2)

• Bilgi Edinme 				

(TS EN ISO 9241-151 | 6.11)

• Danışma Hattı 				

(TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 7.2.7)

• Öneri ve Şikâyet Bildirimi 		

(TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 7.2.7)

• E-Posta Adresleri 			

(TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 7.2.6)

• Ulaşım Bilgileri 			

(TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 7.2.6; 10.1.2)

• Sıkça Sorulan Sorular 			

(TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 7.2.7; 10.2)

• Tartışma Grupları ve Forumlar 		

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.7)

• Memnuniyet Anketi			

-

• Duyurular 				

(TS EN ISO 9241-151 | 7.2.4)

ilkeleri ele alınacaktır.

170

İlke: İnternet sitelerinde kurumsal bilgilerin yer aldığı sayfa ya da sayfalara yer verilmelidir.
Açıklama: İnternet sitelerinde, kurumun tanıtımının, misyonunun ve vizyonunun ifade edildiği bilgilerin yer aldığı
bir sayfaya yer verilmelidir. Kurumsal bilgilerin yer aldığı bu sayfaya bağlantı verilerek ana sayfadan ulaşılabilmesi
sağlanmalıdır. Kurumsal bilgilerin yer aldığı sayfa ya da sayfalarda, kurumun amacı ve hedef kitlesi göz önünde
bulundurularak, tarihçe, mevzuat, misyon ve vizyon, organizasyon yapısı, görev ve yetkiler, tanıtım dokümanları,
stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, görüş ve öneriler gibi başlıklara yer verilebilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kurumsal bilgilerin yer aldığı bir menü tasarlanmış, Misyon, Vizyon, Tarihçe gibi bilgilere kullanıcıların daha
kolay ulaşabilmesi sağlanmıştır.
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3.10

3.10.1. Kurumsal Bilgiler (TS EN ISO 9241-151 | 6.2)

KURUMSAL İLETİŞİM

3.10

3.10.2. Bilgi Edinme (TS EN ISO 9241-151 | 6.11)
İlke: İnternet sitelerinin ana sayfalarında, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca vatandaşların bilgi edinmek için
başvurabilecekleri bağlantı ya da bağlantılara yer verilmesi gerekmektedir.
Açıklama: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, vatandaşlar kendileriyle doğrudan ilgili olsun ya da
olmasın, meslek sırrı ve kişisel bilgiler dışında kalan konularda kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ya da belge
talep etme hakkına sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları ise vatandaşlar tarafından yapılan bilgi edinme başvurularını
etkin, hızlı ve doğru şekilde sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, bilgi edinme başvurularının, başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin saklı tutulması
koşuluyla elektronik ortamda yapılabilmesine imkân tanımaktadır. Dolayısıyla, internet sitelerinde bilgi edinme
hakkını kullanmak isteyen kullanıcılar için dinamik bir başvuru formu hazırlanabilir. Bunun yanında kullanıcıların Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu ve bu kanundan nasıl ve hangi kapsamda yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri
gerekmektedir. Başvuru yapan kullanıcıların kimlik ve erişim bilgileri ile başvurunun yapıldığı tarih, saat ve IP
adresinin saklanması tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitenin ana sayfasında, bilgi edinme işlemleri için bağlantıya yer verilmiştir. “Bilgi Edinme” bağlantısına tıklandığında,
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili açıklamanın yer aldığı ve nasıl başvuru yapılabileceğinin anlatıldığı bir sayfaya
ulaşılmaktadır.
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İlke: İnternet sitelerinde ihtiyaç halinde vatandaşların soru ya da sorunlarını varsa telefon ile iletebilecekleri birime
ait bilgilerin sağlanması gerekmektedir.
Açıklama: Kamu internet sitelerinin amacı, vatandaşlara kamu hizmetlerini elektronik ortamda sunabilmektir.
Vatandaşlar, site içinde aradıkları bilgiye ulaşamadıkları durumlarda ya da kurumla telefon yoluyla iletişime
geçmek istediklerinde kullanabilecekleri telefon numaraları hakkında bilgilendirilmelidir. “Danışma Hattı” ya
da “Bilgilendirme Servisi” gibi isimlendirilebilecek kurumsal telefon bilgileri, kullanıcıların ana sayfadan rahatça
ulaşabilecekleri şekilde verilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıların iletişime geçebilecekleri telefon numaraları işlevlerine göre gruplandırılarak sunulmuştur.
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3.10

3.10.3. Danışma Hattı (TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 7.2.7)

KURUMSAL İLETİŞİM

3.10

3.10.4. Öneri ve Şikâyet Bildirimi (TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 7.2.7)
İlke: İnternet sitelerinde vatandaşların istek, öneri ya da şikâyetlerini bildirebilecekleri sayfalara yer verilmelidir.
Açıklama: İnternet sitelerinde kullanıcıların istek, şikâyet ve önerilerini yazıp gönderebilecekleri alanlar
tasarlanmalıdır. Bu tür alanlarda, kullanıcıların ileteceği içeriğin istek, şikâyet ya da öneri olduğu bilgisinin alınması,
iletilerin gruplandırılması ve takibi için faydalı olacaktır. Ayrıca, gerekli durumlarda alınan şikâyet bildirimleri de
türüne göre sınıflandırılabilir. Kullanıcıların iletmiş oldukları istek, şikâyet ya da öneriler ile ilgili mutlaka geri bildirim
verilmeli, süreç ile ilgili kullanıcılar bilgilendirilmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, “Hizmetlerimiz” menü başlığı altında “Soru, Öneri, Şikâyet, Teşekkür” bağlantısına yer verilmiş, kullanıcıların
ilgili kuruma istek ve şikâyetlerini iletebilmeleri sağlanmıştır.
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İlke: İnternet sitelerinde kurumsal e-posta adreslerine, kullanıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde yer verilmelidir.
Açıklama: Kullanıcıların kurum ile iletişime geçebilecekleri e-posta adres ya da adreslerinin açık olarak belirtilmesi
gerekmektedir. Site içinde hiçbir sayfada kişiye özel adresler kullanılmamalı, kuruma ait e-posta adresleri tercih
edilmelidir. Ayrıca, e-posta adresleri kurum alan adlarını içerecek şekilde alınmalı, Gmail, Hotmail, Yahoo gibi özel
e-posta hizmet sağlayıcılarından alınmış adreslerin kullanımından kaçınılmalıdır.
E-posta adresleri belirlenirken açık ve anlaşılır yapılar kullanılmalı, adresler kullanım amaçlarına uygun olacak
şekilde isimlendirilmelidir. Birden fazla kurumsal e-posta adresi belirlenmesi durumunda, ilgili oldukları birim ya da
konulara göre adresler isimlendirilmeli ve sınıflandırma yapılmalıdır (Örn. bilgi@kurumismi.gov.tr ya da sikayet@
kurumismi.gov.tr gibi).
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıların kurum ile iletişime geçebilecekleri e-posta adresi amaçlarına göre gruplandırılarak verilmiştir.
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3.10

3.10.5. E-Posta Adresleri (TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 7.2.6)

KURUMSAL İLETİŞİM

3.10

3.10.6. Ulaşım Bilgileri (TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 7.2.6; 10.1.2)
İlke: İnternet sitelerinde kurumun açık adresi ve bu adrese nasıl ulaşılabileceği konusunda bilgi verilmelidir.
Açıklama: İnternet sitelerinde kurumların adreslerine açık ve anlaşılır olacak şekilde yer verilmelidir. Kullanıcıların
bu adrese nasıl ulaşılabileceğini anlatan basit bir kroki ya da harita kullanılması tercih edilebilir. Özellikle mobil
sitelerde adres bilgisine tıklandığında konumun harita üzerinden gösterilmesi de faydalı olacaktır. Kuruma alternatif
yollardan ulaşılabiliyorsa, bu bilginin de ilgili sayfada belirtilmesi faydalı olacaktır. Bunun yanında, kuruma ait
ulaşım bilgilerine menüler aracılığı ile erişilebileceği gibi internet sayfalarının alt kısmına konulan bağlantılar ile
erişilebilmesi de tavsiye edilmektedir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kurumun farklı birimleri için ulaşım bilgilerine ve bu adreslere ait haritalara yer verilmiştir.
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İlke: Telefon, e-posta gibi iletişim araçlarıyla iletilen sorular öncelik sırasına göre listelenerek “Sıkça Sorulan Sorular”
sayfası hazırlanmalıdır.
Açıklama: Kullanıcılar tarafından sıklıkla sorulan sorular ve bu sorulara ait cevapların yer aldığı bir sayfanın
hazırlanması gerekmektedir. Böylelikle, hem kuruma sürekli olarak aynı soruların gelmesinin önüne geçilebilir hem
de kullanıcıların genel olarak karşılaştığı sorunlarla ilgili bilgilere daha kolay ulaşılması sağlanabilir.
“Sıkça Sorulan Sorular” sayfası hazırlanırken, sorular önem derecesi ve sorulma sıklığına göre sınıflandırılmalı,
önem derecesi yüksek ve en sık sorulan sorular sayfanın başında konumlandırılmalıdır. Bunun yanında, oluşturulan
sayfa kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre sıklıkla güncellenmelidir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcılar tarafından sıklıkla sorulan sorular konularına göre gruplandırılmış, kullanıcıların genel olarak
karşılaştığı sorunlarla ilgili bilgilendirme sağlanmıştır.
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3.10

3.10.7. Sıkça Sorulan Sorular (TS EN ISO 9241-151 | 6.11; 7.2.7; 10.2)

KURUMSAL İLETİŞİM

3.10

3.10.8. Tartışma Grupları ve Forumlar (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.7)
İlke: İnternet sitelerinde tartışma grupları ya da forum sayfaları kullanılıyorsa, bu sayfaların güncel ve kurum
kontrolünde olduğundan emin olunmalıdır.
Açıklama: İnternet sitelerinde tartışma grupları ya da forum sayfalarına yer verilmek isteniyorsa, bu sayfaların
kurum kontrolünde olmasına dikkat edilmelidir. Foruma ileti gönderebilmek için kullanıcıların kayıtlı kullanıcı olması
zorunluluğu getirilmeli, kayıt esnasında verilen üyelik bilgileri gözden geçirilerek kullanıcı kaydına onay verilmelidir.
Kayıtlı kullanıcıların yeni bir tartışma konusu açabilmesi, var olan tartışmalara yorum yazabilmesi gibi yetkiler
kurum politikası göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Bunun yanında, forum yöneticisinin iletilen mesajları
sıklıkla gözden geçirmesi, uygunsuz içerikleri silmesi ve sorumluların üyelik kayıtlarını iptal etmesi sağlanabilir.
Daha yüksek dereceli kontrol isteniyorsa, foruma gönderilen her mesajın yayımlanmadan önce forum yöneticisi
tarafından onaylanması sağlanabilir. Ancak, bu durumda forumun işlerliğinin kısıtlanacağı ve sıkça ileti gönderilen
forumlar için iş yükünün artacağı unutulmamalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, kullanıcıların foruma ileti gönderebilmesi için kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması istenmektedir.
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İlke: İnternet sitelerinde kullanıcılardan geri bildirim almak için belirli aralıklarla memnuniyet anketleri uygulanabilir.
Açıklama: İnternet sitelerinin hizmet kalitesi ve kullanıcı memnuniyeti hakkında fikir sahibi olabilmek için
kullanıcılardan geri bildirim alınması faydalı olacaktır. Bunun için az sayıda sorudan oluşan kısa anketler
kullanılabileceği gibi, kullanıcıların görüntülediği sayfa içeriği ya da yaptığı işlemle ilgili hizmet kalitesini
puanlayabileceği uygulamalar da kullanılabilir. Her iki durumda da anketlerin isteğe bağlı cevaplandırılabilecek
şekilde tasarlanması gerekmektedir. Kullanıcılardan geri bildirim almak için verilecek olan memnuniyet anketlerinin
belirli aralıklarla tekrar edilmesi sağlanmalı, bu sayede internet sitesinin memnuniyeti ile ilgili sonuçlar kayıt altına
alınmalıdır.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, sunulan hizmete yönelik memnuniyet anketi hazırlanmış, anketi doldurmak istemeyen kullanıcılar için
“Hizmet Listesi’ne Geri Dön” düğmesine yer verilmiştir.
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3.10.9. Memnuniyet Anketi

KURUMSAL İLETİŞİM

3.10

3.10.10. Duyurular (TS EN ISO 9241-151 | 7.2.4)
İlke: Kurumun sunduğu hizmetler göz önünde bulundurularak, internet sitesinde güncel duyurulara yer verilmesi
tavsiye edilmektedir.
Açıklama: Kullanıcıların güncel haber ve duyurular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla sayfa ya da bölümler
hazırlanabilir. Bu durumda, duyuruların uzun listeler halinde gösterilmesinden ve okumayı zorlaştıracak yazıların
kullanımından kaçınılmalıdır. Site içerisindeki bütün duyuruların tutarlı olacak şekilde kullanılmasına dikkat
edilmelidir. Duyurular için yayımlanma tarihi bilgisine yer verilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, duyuruların güncel
olması ve belli bir tarihten öncesine ait duyuruların ilgili sayfadan kaldırılması gerekmektedir. Daha önce yayımlanmış
duyurulara arşiv üzerinden erişilebilmesi sağlanabilir.
Olumlu Örnek:

Örnek sitede, duyurular tarihlerine göre listelenmiş, eski duyurular için sağ üst köşede yer alan “Arşiv” bağlantısına yer
verilmiştir.
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3
TS EN ISO 9241-151 Kriter Başlığı

3.1.1. İnternet sitesinde yapılabilecek temel işlemlere ana
sayfada yer verilmelidir.

8.3.8. Bilgilendirici ana sayfa

3.1.2. İnternet sitesinin ana sayfası kullanıcılar üzerinde
olumlu bir etki bırakmalıdır.

8.3.8. Bilgilendirici ana sayfa

3.1.3. İnternet sitesindeki bütün alt sayfalardan ana
sayfaya ulaşım sağlanmalıdır.

3.1.4. Ana sayfada önemli ya da sık kullanılan içeriklere
yönelik bağlantılara yer verilmelidir.

6.11. Web sitesi ve sahiplerinin belirlenebilmesi
8.4.11. Ana sayfa veya işaretlenmiş sayfalaya
geri bağlanma
8.3.9. İlgili bilgilere ana sayfadan doğrudan
erişim
8.4.9. Potansiyel olarak ilişkili içeriğe çapraz
bağlantılar verilmesi

3.1.5. İnternet sitelerinin ana sayfasında uzun yazılar
kullanılmamalıdır.

-

3.1.6. Ana sayfa mümkün olduğunca tam sayfa
görüntülenecek şekilde tasarlanmalıdır.

-

3.2.1. İnternet sitesi, içeriklerin hiyerarşisi göz önünde
bulundurularak tasarlanmalıdır.

7.1.2. Kavramsal modelin tasarımı

3.2.2. İnternet sitelerinde sunulan içerik anlaşılır, dili sade
ve dilbilgisi kurallarına uygun olmalıdır.

7.1.4. İçeriğin tamlığı
7.2.4. İçeriğin güncel tutulması

3.2.3. İnternet sayfalarında yer alan içerikler güncel
tutulmalıdır.

7.2.5. En son güncelleme tarih ve saatinin
verilmesi
9.3.5. Geçicilik durumunun görselleştirilmesi

3.2.4. Sitede kullanılan içerik hedef kitle için anlamlı, kolay
ulaşılabilir ve kullanılabilir olmalıdır.
3.2.5. İnternet siteleri temel görsel tasarım prensipleri göz
önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

6.6. Bir Web sitesinin amacının anlaşılması
7.1.3. İçeriğin hedef grup ve görevler için
uygunluğu (arayüz görünümü ve işlevselliği)
9.2. İnsan algılanmasının izlenmesi prensipleri

3.2.6. Sayfalardaki içerikler önem sırasına göre
yerleştirilmelidir.

6.7. Farklı tasarım hedeflerinin
önceliklendirilmesi

3.2.7. İnternet siteleri basit ve anlaşılabilir bir yapıda
oluşturulmalıdır.

7.1.5. İçeriğin uygun şekilde yapılandırılması
7.1.5. İçeriğin uygun şekilde yapılandırılması

3.2.8. İnternet sitesindeki sayfalar arasında tutarlılık
olmalıdır.
3.2.9. İnternet sitesinin kullanıcıların ekranına sığması
gerekmektedir.

9.3.2. Tutarlı sayfa düzeni
9.3.15. Bir web sitenin tüm sayfalarının
tanınması
7.1.6. Öğe boyu seviyesi

3.2.10. Sayfa uzunlukları sayfa kullanımı göz önünde
bulundurularak belirlenmelidir.

8.4.14. Uzun sayfaların alt bölümlere ayrılması
9.3.6. Uygun sayfa uzunluklarının seçilmesi
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TS EN ISO 9241-151 Kriter Başlığı

3.2.11. Satır uzunlukları, internet sitesinin amacına göre
belirlenmelidir.

7.1.6. Öğe boyu seviyesi

3.2.12. Sayfa içeriklerinin okunmasını kolaylaştırmak için
içerikler arasında uygun genişlik ve yükseklikte boşluklar
kullanılmalıdır.

9.3.17. “Boş alan” kullanımı

3.2.13. İşlem yapılan sayfalarda ekran amaca özel
gruplanmış bölümler halinde kullanılmalıdır.

7.1.6. Öğe boyu seviyesi

3.2.14. İnternet sitelerinde renk kullanımında
kullanılabilirlik unsurlarına dikkat edilmelidir.

9.3.9. Renk kullanımı
9.3.10. Çerçevelerin dikkatli kullanılması

3.2.15. Çerçeve kullanımında karşılaşılabilecek problemler
göz önünde bulundurulmalıdır.

9.3.11. Çerçeveye dayalı sunuma alternatiflerin
verilmesi
9.3.12. Alternatif salt metinlerin verilmesi

3.2.16. Kullanıcıların yatay kaydırma çubuğu kullanmasını
gerektirmeyecek bir sayfa düzeni oluşturulmalıdır.

9.3.8. Yatay kaydırmadan kaçınılması

3.2.17. Bütünlük içeren ve kullanıcıların bilgilendirilmesine 8.4.14. Uzun sayfaların alt bölümlere ayrılması
yönelik sayfalarda kaydırma çubuğu; içeriğin küçük
parçalara bölünebildiği durumlarda ise sayfalama yapısı
9.3.7. Dikey kaydırmanın en aza indirgenmesi
tercih edilmelidir.
3.2.18. İnternet sitelerinde, kullanıcıların isteği dışında
açılan ekranların (pop-up) kullanımından kaçınılmalıdır.

8.3.10.1. Gereksiz açılış ekranlarından
kaçınılması
8.3.10.2. Açılış ekranlarının atlanması

3.2.19. İnternet sitelerinde yeni sayfada gereksiz açılan
pencerelerin kullanımından kaçınılmalıdır.

8.3.11. Ana sayfa veya işaretlenmiş sayfalaya
geri bağlanma

3.2.20. Hata mesajları açık ve anlaşılır olacak şekilde
tasarlanmalıdır.

10.3.2. Açık hata mesajları verilmesi

3.2.21. Sayfa içerisinde tablo kullanılması gerekiyorsa, satır
ve sütun başlıklarının açık, kısa ve içeriğe uygun olmasına
dikkat edilmelidir.

-

3.2.22. Tablolarda satır ve sütun büyüklükleri içerikle
uyumlu olacak şekilde ideal ölçülerde tasarlanmalıdır.

-

3.2.23. Site içerikleri yazdırılmaya hazır bir şekilde
sunulmalıdır.
3.3.1. İnternet sitelerinde farklı gezinim seçenekleri
sunulmalı, bütün sayfalarda gezinim özelliğine yer
verilmelidir.
3.3.2. İnternet sayfalarında bulunan gezinim öğeleri
birbirlerinden ayırt edilebilecek şekilde yerleştirilmeli,
uygun sayıda gezinim öğesine yer verilmelidir.

9.3.16. Uygun sayfa uzunluklarının seçilmesi
8.2.3. Farklı dolaşım yöntemlerini destekleme
8.3.2. Uygun gezinme yapılarının seçilmesi
8.3.7. Gezinmenin tanziminin farklı yönlerinin
birleştirilmesi
8.2.5. Kolay dolaşım sağlanması
8.4.9. İlgili bilgilere ana sayfadan doğrudan
erişim
8.2.1. Dolaşım özelliğinin kullanımının anlaşılırlığı

3.3.3. İnternet sitesindeki gezinim öğeleri arasında
tutarlılık olmalıdır.
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8.3.4. Gezinmenin anlamlı bir şekilde tanzim
edilmesi
8.4.5. Gezinme bileşenlerinin tutarlı olarak
yerleştirilmesi

Rehber İlkesi
3.3.4. Gezinim öğelerindeki isimlendirme anlaşılır
olmalıdır.

3.3.5. Gezinim öğeleri gruplandırılırken kullanıcıların
etkili ve verimli bir şekilde kullanabileceği yapılar tercih
edilmelidir.

TS EN ISO 9241-151 Kriter Başlığı
8.2.1. Dolaşım özelliğinin kullanımının anlaşılırlığı
8.3.4. Gezinmenin anlamlı bir şekilde tanzim
edilmesi
8.4.2. Gezinme tanıtımının verilmesi
8.4.6. Birkaç kademedeki gezinmenin görünür
yapılması
8.4.7. Gezinme tanıtımının bölünmesi

3.3.6. İnternet sitesinde yer alan içeriklere göre derin ya
da geniş gezinme yapıları tercih edilmelidir.

8.3.3. Gezinme yapısında derinliğe karşılık
genişlik

3.3.7. Uzun sayfalarda sayfa içerisinde gezinim sağlayacak
bağlantılar olmalıdır.

8.4.3. Gezinme bağlantılarının görünürlüğünün
sağlanması

3.3.8. Birden fazla adımdan oluşan görev ya da işlemler
için uygun gezinim yapıları tasarlanmalıdır.
3.3.9. İnternet sitelerinde dinamik olarak oluşturulan
bağlantılar bulunuyorsa, bu bağlantılar kullanıcıların
anlayabileceği şekilde belirgin hale getirilmelidir.
3.3.10. Kullanıcılara internet sitesi içerisinde nerede
bulundukları bilgisi sunulmalıdır.

8.3.5. Görev tabanlı gezinmenin sunulması
8.3.6. Çok adımlı görevler içinde açık bir gezinme
sunulması
8.4.10. Dinamik gezinme bağlantılarının görünür
yapılması
8.2.2. Kullanıcının o anda nerede olduğu
bilgisinin verilmesi
8.4.12. Daha üst kademelere geri dönülmesi

3.3.11. Gezinim öğelerine açıklamalar eklenmelidir.
3.3.12. Bağlantıları daha anlaşılır ve kullanılabilir hale
getirmek için numaralandırma yapılmalı ya da madde imi
kullanılmalıdır.

9.4.15. Aşırı bağlantı yükünden kaçınılması

3.3.13. Sadece bağlantı içeriği olan sayfalar kısa ve anlaşılır
olmalıdır.

-

3.3.14. Listenin başında liste içeriğini tanımlayan açık ve
anlaşılır bir liste başlığı kullanılmalıdır.

-

3.3.15. Listeler biçimlendirilirken kullanımı kolay ve
anlaşılır olacak şekilde düzenlenmelidir.

-

3.3.16. İnternet sitelerinde site haritasına yer verilmelidir.

8.4.8. Bir site haritası verilmesi

3.4.1. İnternet sitesi oluşturulurken, her sayfa için
tanımlayıcı, kısa ve anlamlı başlıklar tercih edilmelidir.

9.3.1. Genel sayfa bilgisi

3.4.2. Sayfa içinde verilen başlıkların açık, kendine özgü ve
tanımlayıcı olmasına dikkat edilmelidir.

9.3.3. Başlık bilgisinin tutarlı olarak
yerleştirilmesi

3.4.3. Kategori başlıkları ve içerdiği bağlantılar, kategorinin
içeriğine uygun olarak, açık ve doğru bir şekilde
oluşturulmalıdır.
3.4.4. Kullanıcıların kolay algılayabilmesi amacıyla, önemli
olan bilgilerin dikkat çekmesi için görsel olarak ayırt
edilebilmesi sağlanmalıdır.

9.4.16. Yer işareti olan sayfa başlıkları

7.2.4. İçeriğin güncel tutulması
9.3.4. Yeni içeriğin farkında olunması
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