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İnternet sitelerinin kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığının ve sitenin kullanılabilirliğinin
ölçülmesi amacıyla kullanılabilirlik testleri uygulanmaktadır. Kullanılabilirlik testleri, testin amacına göre “Tür” ve
elde edilen verinin kaynağına göre “Yaklaşım” olmak üzere iki temel başlık altında toplanmaktadır.
Tür başlığı, Süreç İçi (Formative) ve Süreç Sonu (Summative) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yaklaşım başlığı ise,
Tasarım Rehberleri Temelli, Uzman Temelli, Kullanıcı Temelli ve Model Temelli olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

Kullanılabilirlik testleri testin amacına ve kaynağına göre sınıflandırılmaktadır.

Uygulanacak kullanılabilirlik testinin tipi, testi uygulayacak kurumun deneyimi, internet sitesinin kapsam ve içeriği,
test için ayrılan bütçe, internet sitesinin oluşturulması için belirlenen zaman ve hedef kitlenin özellikleri dikkate
alınarak belirlenmelidir.

6.1. Kullanılabilirlik Test Türleri
Kullanılabilirlik testleri türlerine göre Süreç içi ve Süreç sonu olarak sınıflandırılmaktadır.
Süreç içi testler, tasarım ve geliştirme süreçlerinin başından sonuna kadar, belirli aralıklarla ve belirli kriterlere göre
gerçekleştirilen testleri ifade etmektedir. Süreç içi testler, internet sitesi oluşturulmaya başlandığı andan itibaren
imkân ve kısıtlara göre olabildiğince sık tekrarlanmalıdır. Örneğin, internet sitesinde kullanılan resimlerin zıtlık
(kontrast) değerlerinin erişilebilirlik ilkelerine uygunluğu, tasarım sürecinin sonunu beklemeden uygun aralıklarla
kontrol edilebilir.
Süreç içi testlerin sadece geliştiriciler ve tasarımcılar tarafından değil kullanılabilirlik uzmanları ve kullanıcılar ile
de yapılması tavsiye edilmektedir. Süreç içi testler, internet sitesi ortaya çıkmadan önce kâğıt prototipler ve ya
maketler üzerinden de yapılabilir.

267

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI

6

İnternet sitesi geliştirme sürecinin başında, kâğıt prototipler üzerinden de kullanılabilirlik testleri uygulanabilir.

Süreç sonu testler, internet sitesi tamamen oluşturulduktan sonra kullanıma sunulmadan önce yapılan
testleri kapsamaktadır. Süreç sonu testler internet sitesi ortaya çıktıktan sonra uygulanmakta, süreç içi testler
gerçekleştirilmemiş ya da gereğinden az yapılmışsa, site ile ilgili fazla sayıda sorunun ortaya çıkmasına neden
olabilmektedir.
Bu nedenle, internet sitelerinin tasarım ve geliştirme süreçlerinde hem süreç içi hem de süreç sonu testlerin
kullanılması beklenmektedir. Süreç sonu testlerinin hem gerçek kullanıcılar hem de kullanılabilirlik uzmanları ile
yapılması tavsiye edilmektedir.

İnternet sitesi geliştirme süreci boyunca ve süreç sonunda, sitenin kullanılabilirliği gerçek kullanıcılar ile test edilmelidir.

6.2. Kullanılabilirlik Test Yaklaşımları
Kullanılabilirlik testleri Tasarım Rehberleri Temelli, Uzman Temelli, Kullanıcı Temelli ve Model Temelli olmak üzere
dört temel yaklaşım esas alınarak incelenebilir.
Tasarım rehberleri temelli yaklaşımda, hazırlanan rehber ve kontrol listeleri ile internet sitesi arayüzlerinin
tasarımı, değerlendirilmesi ve tutarlılığının sağlanması hedeflenmektedir. Tasarım rehberleri özellikle tasarımcıların
faydalanabilecekleri ve kaynak olarak kullanabilecekleri temel ilkeleri içermektedir. Tasarım rehberlerinin genel
olarak amacı, farklı tasarımcılar tarafından geliştirilen farklı internet sitelerinin tutarlı ve standart bir yapıya sahip
olmasını sağlamaktır.
Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS), Türkiye’de kamu internet siteleri ve kamu hizmeti sunan kurumların internet
sitelerine yönelik hazırlanmış oldukça kapsamlı bir rehberdir. Rehber, uluslararası standartlar çerçevesinde, kamu
internet sitelerinin kullanılabilirliği ve erişilebilirliğine yönelik temel ilkeleri sunmaktadır. Bu rehber kullanılarak, TSE
tarafından verilen ISO 9241-151 ve ISO/IEC 40500 sertifikalarının alınması için sağlanması gereken kriterler ve bu
kriterlere ait kontrol listelerinin örneklerle desteklenmiş açıklamalarına ulaşılabilir.
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Kamu İnternet Siteleri Rehberi, kamu internet sitelerinin kullanılabilirliği ve erişilebilirliğine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir
rehberdir.

Uzman temelli yaklaşım, internet sitesi arayüzlerinin kullanılabilirlik uzmanları tarafından değerlendirilmesini ifade
etmektedir. Uzman değerlendirmelerinde yaygın olarak kullanılabilir arayüzlerin sahip olması gereken özellikleri
açıklayan sezgiseller (heuristics) uygulanmaktadır. En yaygın olarak kullanılan sezgisel rehberlerinden birisi, Jacob
Nielsen tarafından önerilen “Nielsen’in 10 Kullanılabilirlik Sezgiseli (Nielsen’s 10 Usability Heuristics)” isimli
rehberdir.
İnternet sitelerinin kullanılabilirlik uzmanları tarafından değerlendirilmesi, kullanıcılar ile yapılan testlerde fark
edilemeyen sorunların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanında, uzman temelli kullanılabilirlik
testlerinin kullanıcı temelli kullanılabilirlik testlerine göre daha hızlı ve daha az maliyetli oldukları bilinmektedir.

Uzman temelli yaklaşım, internet sitelerinin kullanılabilirlik uzmanları tarafından değerlendirilerek kullanılabilirlik
sorunlarının tespit edilmesini hedeflemektedir.

Kullanıcı temelli yaklaşımda, internet sitelerinin kullanılabilirliği gerçek kullanıcı kitlesi ile birlikte
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, kullanıcıların internet sitesini kullanırken sergiledikleri davranışlar
gözlenmekte ve kullanıcıların internet sitesi ile ilgili görüşleri alınmaktadır. Kullanıcıların göz hareketlerini takip
eden göz izleme cihazları ile de daha detaylı veriler elde edilmektedir. Kullanıcılar ile yapılan kullanılabilirlik
testleri zahmetli ve maliyetli olmasına rağmen, geliştirilen internet sitesinin gerçek kullanıcıların gözüyle
değerlendirilebilmesi sağlanmaktadır.
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İnternet sitesi geliştirme süreci boyunca ve süreç sonunda, sitenin kullanılabilirliği gerçek kullanıcılar ile test edilmelidir.

Model temelli yaklaşımla ise, kullanıcıların fiziksel ve bilişsel davranışları modellenmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım
ile kullanıcı davranışlarının var olan modellere uygun olup olmadığı ya da modelin daha hızlı nasıl çalıştırılabileceği
gibi konular değerlendirilmektedir. GOMS Modeli, Düşük Düzey Modelleme ve İletişim Modeli yaygın olarak
kullanılan model temelli yaklaşımda yaygın olarak kullanılan modellerdir. Model temelli kullanılabilirlik testleri ucuz
ve üst düzey veri sağlamasına rağmen belirli seviyede uzmanlık gerektirdiği ve karmaşık sistemlerde uygulanması
zor olduğu için fazla tercih edilmemektedir.
Farklı türdeki ve farklı yaklaşımlara ait kullanılabilirlik testleri birbirinden tamamen bağımsız değildir. Bahsedilen
kullanılabilirlik testleri, internet sitesinin amaç ve kapsamı göz önünde bulundurularak ayrı ayrı kullanılabileceği
gibi birbirini tamamlayacak şekilde de kullanılabilir.
Kullanılabilirlik testlerinin internet sitelerinin tasarım ve geliştirme süreçlerinin başından itibaren uygulanmaya
başlanması ve sürecin tamamına dâhil edilmesi gerekmektedir. Böylelikle, sonradan giderilmesi daha zor ve
maliyetli olabilecek sorunların önceden engellenmesi sağlanabilir. İnternet sitelerinin kullanılabilirliğinin sadece
geliştiriciler ve tasarımcılar tarafından değil kullanılabilirlik uzmanları ya da gerçek kullanıcı kitlesi ile birlikte test
edilmesi tavsiye edilmektedir.
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6.3. İnternet Siteleri için Otomatik Testler
İnternet sitelerinin, Kamu İnternet Siteleri Rehberi kapsamında hazırlanan “Erişilebilirlik” isimli bölümdeki
ilkelere ve W3C tarafından hazırlanan Web Sayfası İçeriklerinin Erişilebilirlik Kılavuzu (WCAG) standartlarına göre
uygunluğunun kontrol edilebilmesi için aşağıdaki araçlar kullanılabilir.
• Wave Web Accessibility Evaluation Tool
http://wave.webaim.org
• AChecker Web Accessibility Evaluation Tool
http://www.atutor.ca/achecker
• Markup Validation Service
http://validator.w3.org/
Bunun yanında WC3 tarafından önerilen erişilebilirlik değerlendirme araçlarının tamamına aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilir.
• Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları
http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete

Renk Körlüğü Testleri
İnternet sitesi içeriklerinin ve görsellerinin renk körü kullanıcılar tarafından nasıl görüldüğünü test etmek amacıyla
aşağıda yer verilen araçlar kullanılabilir.
• COBLIS - Color Blindness Simulator
http://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/
• Colorblind Web Page Filter
http://colorfilter.wickline.org/
• Color Oracle
http://colororacle.org/index.html

Kontrast Değeri Testleri
İnternet sitelerinde kullanılan renklerin kontrast oranlarının, AA düzeyini sağlamak için 4.5:1 değerine, AAA düzeyini
sağlamak için 7:1 değerine sahip olması beklenmektedir. İnternet sitelerinde kullanılan içerik ve görsellerin kontrast
değerleri aşağıdaki araçlar kullanılarak değerlendirilebilir.
• WebAIM Color Contrast Checker
http://webaim.org/resources/contrastchecker
• Color Contrast Checker
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
• Colour Contrast Analyser 2.2
http://www.visionaustralia.org/digital-access-cca

Sayfa Yüklenme Süresi Testleri
İnternet sitelerinin performansının ve sayfa yüklenme sürelerinin değerlendirilebilmesi için aşağıdaki araçlardan
faydalanılabilir.
• Pingdom Website Speed Test
http://tools.pingdom.com/fpt/
• LoadImpact Tool
http://loadimpact.com
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Erişilebilirlik Standartlarına Uygunluk Testleri
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Kırık Bağlantı Bulma Testleri
İnternet sitelerinde yer alan bağlantıların bozuk ya da kırık olup olmadığının test edilmesi için örnek araçlar aşağıda
yer almaktadır.
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• W3C Link Checker
http://validator.w3.org/checklink
• Online Broken Link Checker
http://www.brokenlinkcheck.com/
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