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“Kamu kurumu web siteleri ve kullanılabilirlik” araştırması:

Türkiye’de kamu İnternet siteleri vatandaş merkezli değil   
ODTÜ’de gerçekleştirilen araştırmada incelenen 33 kamu İnternet sitesinden sadece 9’unun kullanılabilirlik 
performansı, “iyi” olarak değerlendirildi. Kamu İnternet sitelerinin kullanımının zor olduğu vurgulanan araştırmaya 
göre, hemen hemen tüm e-devlet siteleri, görme engelliler dikkate alınmadan tasarlandı. 
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Suna Durmuş ile birlikte yaptıkları, kamu İnternet sitelerinin 
vatandaş merkezli tasarlanıp tasarlanmadığı araştırmasına 
ilişkin bilgiler aktardı. 
Türkiye’de e-devlet hizmetleri için önemli yatırımlar 
yapıldığı, birçok devlet kurumunun hizmetlerini İnternet’ten 
sunmaya başladığı bildirilen araştırmada, hizmetlerin 
İnternet üstünden vatandaşlar tarafından kullanımında ciddi 
sorunlar olduğu, e-devlet sitelerinin vatandaş merkezli 
tasarlanmadıklarına dikkat çekildi. Çalışma sonuçlarına 
göre, değerlendirilen 33 e-devlet sitesinin yarısında içerik 
organizasyonunun sorunlu olduğu saptandı ve bu İnternet 
sitelerinde vatandaşların yararlanacağı hizmetlerin 
kolay ulaşabilir yerlerde olmadığı görüldü. Bu nedenle 
vatandaşların, ihtiyaç duydukları uygulamaları, e-devlet 
sitelerinde ararken zaman kaybettikleri ya da bu siteleri 
kullanmadıkları vurgusu yapıldı.  
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Değerlendirilen İnternet sitelerinin yaklaşık 
yüzde 30’unda arama fonksiyonu bulunmuyor. 
Kalan İnternet sitelerinin birçoğunda ise 
arama fonksiyonu etkin bir şekilde çalışmıyor. 
Birçok İnternet sitesinde gezinim konusunda 
da sıkıntılar yaşanıyor. Çalışmayan ve yanlış 
yönlendirilen bağlantılar, açılan sayfalardaki 
başlık bilgisinde eksik ve yanlışlıklar 
bulunuyor. Bu nedenle kullanıcılar İnternet 
sitesi içerisinde kayboluyor ve aradıkları 
bilgiye erişemedikleri için İnternet sitesini 
tekrar kullanmak istemiyor. Ayrıca, web 
sitelerinin örgütlenmesi, kullanıcı merkezli 
yapılmıyor, değerlendirilen kurumların web 
sitesinin yüzde 51’inde içerik örgütlenmesi 
sorunlu. 
Ülkelerin e-devlet performansını ölçen ve 
her yıl yapılan uluslararası çalışmalardan biri 
olan “United Nations e-Government Survey 
- 2010” araştırmasına göre Türkiye’nin bu 
alandaki yüzde 18.18 olan performansı genel 

ortalamanın altında oldu. Bu nedenlerle 
kurumların vatandaşlara elektronik ortamda 
sağladığı iletişim olanaklarını geliştirmesi 
gerekiyor. Bu bağlamda kamu kurumlarının 
web sitelerinde kullanıcıları yönlendirici 
geri bildirimlerin verilmesi, sıkça sorulan 
sorulara yer ayrılması, kullanıcıların kurumla 
iletişimi için çeşitli yollar sunulması ve 
sorulara zamanında yanıt verilerek kullanıcıya 
dönülmesi önem taşıyor. Bunların yanı sıra 
elektronik banka uygulamalarında olduğu gibi, 
çevrimiçi yardım seçeneği de kamu kurumu 
web sitelerinde kullanıcı ve kamu kurumu 
arasında etkin iletişimin sağlanması için 
yararlı olabilir. 
33 kamu kurumunun elektronik hizmetleri 
aşağıdaki başlıklar altında değerlendirildi: 
Erişilebilirlik; Donanım ve Yazılım; Kullanımın 
iyileştirilmesi; Ana Sayfa; Sayfa Yapısı; 
Gezinim; Yazı Görünümü; Kaydırma Çubuğu ve 
Sayfa İçi Gezinim; Sayfa İçi Başlıklar ve Web 

Sitesi Başlıkları;  Bağlantılar; Veri Girişi–Ekran Tabanlı Kontroller; 
Resim ve Çoklu Ortam Elemanları; Arama;  İletişim; Üst Veri; Web 
Sitesi İçerik Arşivleme; Kişisel Bilgilerin Gizliliği ve Güvenliği ile Web 
Sitesi Yayımlanması.  
Araştırma sonuçlarına göre İnternet sitelerinin kullanılabilirlik 
performansları yüzde 61.2 ile yüzde 88.8 arasında değişiyor. 33 
İnternet sitesinin ortalaması ise yüzde 73 oldu. e-Devlet Kapısı yüzde 
88,4’lük kullanılabilirlik performansı ile değerlendirme kıstaslarının 
pek çoğunu karşılayarak ilk sırada yer aldı. e-Devlet Kapısı’nı yüzde 
79,9 ile Cumhurbaşkanlığı İnternet sitesi, yüzde 79,4 ile de Sosyal 
Güvenlik Kurumu İnternet sitesi izledi. 
Kullanılabilirlik performansı yüzde 75’in üzerinde yer alan sitelerin 
“iyi” olarak değerlendirildiği araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı 
ve Hazine Müsteşarlığı internet siteleri de yüzde 75’in üzerindeki 
kullanılabilirlik performansı ile bu kategoride yer aldı. İncelenen 33 
kamu kurumu İnternet sitesi içerisinde toplam 9 kamu kurumunun 
İnternet sitesinin kullanılabilirlik performansı “iyi” olarak 
değerlendirildi. 
Hizmetlerini elektronik ortamda sunacak kurumlar, kullanıcılara 
en çok yarar sağlayacak bir web sitesi geliştirmek için sistematik 
bir çalışma gerçekleştirmeli. Böyle bir çalışma için dikkat edilmesi 
gereken konular kısaca şöyle özetleniyor:

Erişilebilirlik: 
*Kamu kurumlarının web sitelerini hazırlarken WAI tarafından 
geliştirilen Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu’nda belirtilen 
erişilebilirlik gereksinimleri birinci seviyede karşılanmalı. Görme 
problemi olan önemli sayıdaki kullanıcı için uygun yazı büyüklüğü 
kullanılmalı ve uygun renk seçenekleri tercih edilmeli. Web 
sitelerinde kullanılan çoklu ortam elemanlarının alternatiflerine yer 
verilmeli, kullanıcıların klavye tuşlarını kullanarak alanlar arasında 
geçiş yapmalarına olanak sağlanmalı. 

Yazılım ve donanım: 
*Web sitesi tasarlanırken kullanıcıların yazılım ve donanım bilgi ve 
deneyim altyapısı düşünülmeli, özellikle sayfanın yükleme süresini 
arttıracak uygulamalar çok gerekli olmadıkça kullanılmamalı. Eğer 
kullanılacaksa bu uygulamaların kontrolünün kullanıcı tarafından 
yapılmasına olanak sağlanmalı. 
İnternet sitelerinin farklı tarayıcılarla çalışması kontrol edilmeli, 
bunun yanı sıra kullanıcıların hizmete erişebilmesi için ek yazılım 
yükleme gerekliliğinden kaçınılmalı.
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Kullanımın iyileştirilmesi:
*Kullanıcılar, önemli bağlantılara web 
sitesindeki tüm sayfalardan ulaşabilmeli, 
işlemlerini bir önceki sayfadaki bilgilere 
ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilmeli. 
Kullanıcı kitlesinin bilişsel seviyesine uygun 
olacak bir yazı dili kullanılmalı, teknik 
terimlerden ve kısaltmalardan uzak durulmalı. 
İnternet sitesinde yardım seçeneği bulunmalı, 
yardım içeriği kullanıcıyı bilgilendirecek 
ve karşılaşabileceği bir sorun durumunda 
yönlendirebilecek kapsamda hazırlanmalı. 

Ana sayfa:
*Kamu kurumu web sitelerinde ana sayfa; 
uzun yazılardan uzak, tüm önemli bağlantıları 
içerecek şekilde hazırlanmalı. Ana sayfa, 
kamu kurumunun logosu, site haritası, iletişim 
bilgileri ve arama işlevi bağlantılarını içermeli. 
Ayrıca web sitesindeki tüm sayfalarda ana 
sayfaya erişim için bağlantı bulunmalı.
 

Sayfa yapısı:
*Web sitesindeki sayfalar arasında tutarlılık 
olmalı, farklı sayfa yapıları ve sayfalar 
arasında farklı yazı türleri kullanılmamalı. 
Okunabilirliği hızlandırmak için satır 
uzunluklarının 100 karakteri geçmemesine 
dikkat edilmeli. Güncel bilgileri vurgulamak 
ve kullanıcıların bu bilgilere erişimini 
hızlandırmak için “Yeni”, “Yeni Eklenen”, 
“Güncel” gibi etiketler kullanılabilir.
 

Bağlantılar ve gezinim:
*Web sitesinin gezinim yapısı kullanıcının 
bilgiye en kısa sürede ulaşması sağlayacak 
şekilde yapılandırılmalı. Gezinim bağlantıları 
gruplandırılmalı ve sayfada kullanıcının aşina 
olduğu bölümlere yerleştirilmeli. 
Sayfa içinde kullanıcıların bilgiye daha kolay 
erişebilmesi için uzun sayfalardan kaçınılmalı. 
Uzun sayfaların etkin kullanılabilmesi için 
çapa bağlantı yapısı, marquee gibi yöntemler 

kullanılmalı, bunun yanı sıra kaydırma çubuğu 
kullanımına dikkat edilmeli. İç içe oluşturulan 
kaydırma çubukları kullanımı zorlaştırıyor. 
Genellikle gezinimi yavaşlatan yatay kaydırma 
çubuğu tercih edilmemeli. 
Yazı görünümü:
*Kullanıcıların aşina olduğu yazı türleri 
(Kullanıcıların 12 punto Times New Roman, 
Georgia, Arial, Helvetica, veya Verdana 
yazı türlerini tercih ettikleri bilinmektedir) 
kullanılmalı, okuma hızını yavaşlatacak 
yazı türleri kullanmaktan kaçınılmalı.  Yazı 
büyüklüğünü belirlenirken görme zorluğu 
çeken kullanıcılar da düşünülmeli. Metin 
içerisinden bir bölümün vurgulanması 
için kullanılan yöntemlerin gereksiz yere 
kullanılması okumayı zorlaştırıyor. Bu nedenle 
metnin büyük harflerle, kalın, eğri ve renkli 
yazılacağı durumları belirlerken dikkatli 
olunmalı. Yazı ile arka plan rengi arasında 
bir karşıtlık olmalı ve renk körü kullanıcıların 
görmekte zorlanmayacağı renk bileşimleri 
kullanılmalı. 
Arama:
* Kullanıcılara detaylı arama seçeneği 
sunulmalı ve kullanıcıların arama sonuçlarını 
filtreleyebilmesine olanak sağlanmalı.
İletişim:
*Kamu kurumunun iletişim adresi,  telefon 
numaraları, elektronik posta adresi 
kullanıcıların web sitesinde kolaylıkla 
erişebileceği bir yerde bulunmalı. 
Web sitesinin arşivlenmesi:
*Kurumun kâğıt üzerinde olan yazışmaları 
nasıl arşivleniyorsa web sitesinin de arşivleri 
tutulmalı, tanımlanan aralıklarla web sitesi 
içeriği arşivlenmeli. 
Kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenlik:
*Siteyi kullanan kişilerden onlara ait 
özel bilgileri girmeleri isteniyorsa bu 
bilgilerin başka kişiler veya kurumlar ile 
paylaşılmayacağı garanti edilmeli. Web sitesi 
üzerinden kredi kartı ile herhangi bir işlem 
yapılması gerekiyorsa en üst seviyede güvenlik 
önlemi alınmalı.
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