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Özet 
Geli�en bili�im teknolojilerinin en önemlilerinden olan internet teknolojilerinin hayatımızın her alanını etkilemesi ve hayatımızda hızla yer 
alması di�er pek çok kurum gibi üniversitelerinde çe�itli hizmetlerini internet üzerinden sunmasını zorunlu kılmı�tır. �nternet üzerinden 
sunulan uygulamalarda kar�ıla�ılan en büyük sorun ise web sitelerinin kullanılabilirli�i olmu�tur. Üniversitelerde en çok kullanılan web 
sitelerinden olan, web siteleri içinde ö�rencilerin en çok kullandı�ı ve ihtiyaç duydu�u site olarak dü�ünülen ö�renci i�leri daire ba�kanlı�ı
sitesinin önemi oldukça fazladır.
Bu ara�tırmanın amacı Hacettepe Üniversitesi Ö�renci ��leri Daire Ba�kanlı�ı (HÜÖ�DB) web sitesinin ö�rencilerin kullanımı açısından 
kullanılabilirli�i incelemektir. Bu amaçla, ara�tırmacılar tarafından ö�rencilerin her zaman kullanma durumunda kalacakları otantik görevler 
belirlenmi�tir. Veriler ara�tırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama araçları yoluyla toplanmı�tır. Otantik kullanıcılarla otantik ortamlarda 
gerçekle�tiren uygulamalar sonucunda web sitesinin kullanılabilirlik problemleri ortaya konulmu�tur. 
Anahtar Kelimeler: Kullanılabilirlik, kullanılabilirlik testi, web siteleri. 

Abstract 
Internet which is one of the most important information technologies, affects every side of our lifes and take place rapidly in our lifes. Like 
other institutions, universities are using internet technologies and every university has a website. By the help of their own web sites, 
universities inform their old and new students, staffs, academicians, alumni and the different parts of public in a short time.
The purpose of this study is to investigate, usability of HÜÖ�DB web site according to students. For this aim, authentic tasks were 
determined by researchers. These tasks are usually used by students. Data collecting instruments were developed by the reseacher. After the 
application with authentic users in authentic environment, potential problems about usability of the web site are revealed. 
Keywords: Usability, usability test, web sites. 

G�R��
�nternetin yaygınla�ması ile birlikte kurumlar için web sitelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Web siteleri kurumların dünyaya açılan
penceresini olu�turmakta ve bu sayede kurumlar bütün kullanıcılarına çok kısa sürede ula�mayı ve kurum kimli�ine uygun �ekilde grafiksel 
ara yüz yardımı ile geni� kitlelere gerekli bilginin iletilmesini sa�layabilmektedirler (Ate� ve Karacan, 2009). Web teknolojilerini kullanarak 
yeniliklere ayak uyduran bir kurum da üniversitelerdir. Üniversiteler sahip oldukları internet siteleri sayesinde kısa sürede eski ve yeni 
ö�rencilerine, çalı�anlarına, akademisyenlerine, mezunlarına ve toplumun de�i�ik kitlelerine yer ve zaman fark etmeksizin kolaylıkla 
ula�abilmektedirler. Bu kullanıcılar içinde en kalabalık kitle �üphesiz ki o üniversitede e�itim hayatına devam etmekte olan ya da mezun olan 
ö�rencilerdir. Kullandıkları web sitesi sayesinde ö�renciler ders programlarını ö�renebilmekte, kendileri ile ilgili duyuruları, etkinlikleri ve 
aktiviteleri takip edebilmekte, kütüphane ve benzeri çevrimiçi hizmetleri kullanabilmekte, ayrıca bölümler, verilen dersler ve ö�retim 
elemanları hakkında bilgiye kolaylıkla ula�abilmektedirler.  
Bütün web sitesi içerisinde, ö�rencilerin kayıt ve kabul i�lemlerinden mezuniyetlerine kadar geçen süre içindeki tüm özlük i�lemlerinin 
yürütüldü�ü ve bu anlamda denetim görevi yaparak, ilgili birimlerle e�güdüm içinde çalı�ıp hizmet veren bölüm ö�renci i�leri daire 
ba�kanlı�ıdır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (2008) ö�renci i�leri ile ilgili hazırladı�ı raporda üniversiteler bünyesinde kurulan bu ba�kanlıkların
yukarıdaki görevler dı�ında ö�rencilerle ilgili olarak;  

� Ö�renci kayıtlarının yapılması,
� Gerekli duyuruların hazırlanıp, duyurulması
� Ö�renci belgesi düzenlenmesi,  
� Çe�itli kurumlara ait burs belgelerinin incelenmesi ve onaylanması,
� Ö�renci kimli�i verilmesi,  
� Yatay ve dikey geçi� belgelerinin hazırlanması,
� Transkript verilmesi,  
� Ö�renci istatistiklerinin yapılması,
� Ö�rencilerin askerlik i�lemlerinin takibi,  
� Ö�rencilerin Emekli Sandı�ı, Ba�-kur ve SSK ile ilgili i�lemleri,  
� Diplomaların düzenlenmesi,  
� Mezuniyet i�lemleri,  
� ÖSS, ALES müracaat formlarının onaylanması,
� Mezuniyet ile ilgili ili�ik kesme i�lemleri 

gibi di�er i�lemlerinde yapıldı�ını belirtmi�tir.  
Üniversiteler web sitelerinin kullanıcılarına bir yandan güzel imkânlar sunarken, bir yandan da kullanıcılar site içerisinde sayfalar arasında 
gezinim açısından, tasarım açısından ve güncellik açısından birtakım problemlerle kar�ıla�abilmektedirler. Patterson ve Alles (2009), 
kullanıcıların kullanılabilirlik düzeyi yüksek, önemli bilgi ve servislere eri�imi kolay olan web sitelerini sunan üniversiteleri di�erlerine göre 
daha yeterli buldu�u ve tercihlerini yaparken bu kriterleri de göz önünde bulundurabileceklerini belirtmektedirler (Akt: Ate� ve Karacan, 
2009). Ayrıca kullanıcılar gezinme ve tasarım problemleri yüzünden memnuniyet sorunları ya�ayabilmektedirler. Kullanıcıların,
kullanılabilirlik düzeyi yüksek, bilgi ve servise eri�imi daha kolay olan siteleri tercih ettikleri göz önünde bulunduruldu�unda ya�anan 
sorunları en aza indirmek için bilimsel çalı�maların ı�ı�ında elde edilen bulguların önemi daha da artmaktadır (Özçelik ve di�erleri, 2006). 
Kullanılabilirlik testi yapılmasındaki amaç; ortamı kullanıcı açısından de�erlendirmek, kullanımı daha kolay ortam geli�tirmek, kullanıcıların
memnuniyet düzeyi arttırmak ve sistemi iyile�tirmektir. Bu amaçlar do�rultusunda da ortamın kullanımında ortaya çıkan problemler tespit 
edilerek olu�turulacak olan tasarım kullanıma uygun hale getirilmeye çalı�ılır (Rubin,  1994). Ayrıca kullanılabilirlik testi ile kullanıcıların
amaçlanan i�leri etkili ve verimli bir �ekilde yapıp yapamadı�ına da bakılır (Ersoy, 2006). Kullanılabilirlik çalı�masında süreç, istenen 
arayüzün belirlenen hedef kitlede belirlenen görevlerin yaptırılması ve bu süreçte kullanıcıdan verimlilik, etkililik ve memnuniyet 
de�erlerinin alınması ve de�erlendirilmesi �eklinde gerçekle�tirilir (Alaçam ve Erson, 2008). 
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Kullanılabilirlik testi herhangi bir bilgi sisteminin bir kullanıcısının o sistemi ne kadar etkin, etkili ve tatminkâr kullandı�ını anlamak 
amacıyla kullanılan ara�tırma yöntemidir (Akıncı ve Ça�ıltay,2005). Kullanılabilirlik testi gerçek kullanıcılar ve gerçek görevler ile yapılan 
ve arayüzlerin de�erlendirilmesinde kullanılan en yaygın ve en temel kullanılabilirlik mühendisli�i metodudur (Kılıç ve Güngör, 2006). 
Nielsen (2003), web uygulamaları için kullanılabilirli�in büyük önem ta�ıdı�ını, çünkü e�er bir web sitesini kullanmak zor ise, bir web sitesi 
amaçlarını ve onunla yapılabilecekleri açıkça göstermiyorsa, bir web sitesi içinde kaybolunuyorsa, bir web sitesindeki bilgileri okumak zorsa 
ve bir web sitesi önemli sorulara cevap vermiyorsa insanların bu web sitesini kullanmayaca�ını ifade etmi�tir (Özdemir ve di�.,2007). 
Bu çalı�mada, üniversite ö�rencilerinin kayıt ve kabul i�lerinden mezuniyete kadar geçen sürede tüm özlük i�lemlerini çevrimiçi olarak 
yürüttükleri elektronik ortam olan HÜÖ�DB web sitesinin, kullanıcıların bakı� açısına göre kullanılabilirlik sorunlarının belirlenmesi, 
ya�anan sorunların ortaya çıkarılması, daha etkili, verimli ve kolay kullanılması için nelerin yapılabilece�ini ortaya çıkarmak amaçlanmı�tır.

YÖNTEM
Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak ara�tırmacılar tarafından geli�tirilen ve dört bölümden olu�an “Kullanılabilirlik Memnuniyet Formu” kullanılmı�tır.
Formda, birinci bölümde kullanıcılara bu çalı�manın niçin yapıldı�ı ve süreçte nasıl bir yol izlenece�i ile ilgili bilgiler verilmi�tir. �kinci 
bölümde ö�rencilerin demografik özelliklerini, bu siteyi kullanım amaçlarını ve sıklıklarını, bilgisayar ve internet kullanım düzeylerini
ö�renmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Üçüncü bölüm katılımcıların gerçekle�tirece�i görevlerin listesinden olu�maktadır. Dördüncü 
bölüm ö�rencilerin görü�lerini almak için hazırlanan yarı yapılandırılmı� görü�me sorularından olu�an bölümdür. Dördüncü bölümdeki 
görü�me soruları, ö�rencilerin sitenin kullanılabilirli�i ile ilgili görü�lerini ve önerilerini almaya yönelik dört tane sorudan olu�maktadır.

Katılımcılar  
Katılımcılar belirlenmeden önce, yapılan ara�tırmalar sonucunda HÜÖ�DB web sitesinin en fazla lisans ö�rencileri tarafından kullanıldı�ı
belirlenmi�tir ve katılımcı olarak Hacettepe Üniversitesinde e�itime devam etmekte olan lisans ö�rencileri seçilmi�tir. Katılımcılar seçilirken 
farklı fakültelerden ve farklı bölümlerden seçilmesine dikkat edilmi�tir. Katılımcı bilgileri Tablo 1’de verilmi�tir. 

Tablo:1 Katılımcıların Bilgileri
Katılımcılar Fakülte Bölüm Sınıf Cinsiyet 
Katılımcı-1 E�itim �ngilizce Ö�retmenli�i 2.sınıf Kız
Katılımcı-2 E�itim  �ngilizce Ö�retmenli�i 2.sınıf Kız
Katılımcı-3 E�itim BÖTE 2.sınıf Erkek 
Katılımcı-4 E�itim BÖTE 3.sınıf Erkek 
Katılımcı-5 Mühendislik Elektrik-Elektronik 1.sınıf Erkek 
Katılımcı-6 E�itim BÖTE 2.sınıf Erkek 
Katılımcı-7 Sa�lık YO Hem�irelik Y.O. 4.sınıf Kız

Görev Tasarımı
�lk olarak Ö�renci ��leri Daire Ba�kanlı�ının web sitesi incelenmi�tir. Katılımcıların tamamlaması gereken görevler belirlenirken uzmanlar 
tarafından site üzerindeki her bir alt menüyle ve sitedeki duyurularla ilgili görevlerin seçilmesine dikkat edilmi�tir. Ayrıca görevler seçilirken 
bunların otantik olmasına ve günlük kullanımları do�rultusunda seçilmesine özen gösterilmi�tir. Bu çerçevede 10 tane görev belirlenmi�tir. 
Belirlenen bu görevler Tablo 2’de gösterilmi�tir. 

Tablo2: Görevler
Görev1 Ö�renci i�leri ile ileti�ime geçmek için gerekli bilgileri bulunuz. 
Görev2 2010 Bahar döneminde ders döneminin hangi tarihte ba�ladı�ını bulunuz. 
Görev3 2009-2010 ö�retim yılı güz dönemi sonunda yabancı diller yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı

dil yeterlik sınavına girmek için gerekli olan dilekçe örne�ini bilgisayarınıza indiriniz. 
Görev4 Bir ders için puanı 67 olan ö�rencinin harf notu ve katsayı kar�ılı�ını yönetmelikten bulunuz. 
Görev5 Ö�renci i�leri sayfasından online i�lem yapmak için kullandı�ınız �ifrenizi unuttu�unuzda yeni �ifre

ba�vurusunu nereden yapabilece�inizi bulunuz. 
Görev6 Bu dönem toplam kaç kredi ders aldı�ınızı bulunuz. 
Görev7 Duyuru ar�ivinde yer alan en eski duyurunun ilan tarihini bulunuz. 
Görev8 Kimlik kartınızın kaybolması durumunda yenisini alabilmeniz için neler yapılması gerekti�ini bulunuz. 
Görev9 Üniversitemizin Beytepe Yerle�ke haritasını açınız. 
Görev10 Ders de�erlendirme anketi sayfasını açınız.

Testin Uygulanı�ı
Uygulama a�amasına geçildi�inde görevlerin otantik ortamlarda yapılmasına dikkat edilmi�tir. Katılımcılarla imkân dâhilinde, web sitesini 
kullandıkları ortamlarda çalı�malar yapılmı�tır(Bölüm Laboratuarları, evleri vb.). Ortamın uygun olmadı�ı durumlarda ise, ara�tırmacılar 
tarafından kullanıcıya uygun olan bir ortam seçilmi�tir. Kullanıcıların ses ve ekran kayıtlarını kaydedebilmek için Captivate programı
uygulama yapılan ve donanımsal olarak yeterli olan bilgisayarlara kurulmu�tur. Kurulamayanların ise ses kaydını alabilmeleri için gerekli 
yazılım ve donamları kontrol edilmi�tir. 
Süreç izin belgesinin okunmasıyla ba�lamı�tır. Kullanıcılara çalı�manın amacı ve içeri�i hakkında bilgi verilmi�, onlardan elde edilen 
bilgilerin ve ses kayıtlarının kullanılabilmesi için izin istenmi�tir. Daha sonra katılımcılar kendilerine da�ıtılan Demografik Bilgi formunu 
doldurmu�tur. Bu i�lemin ardından katılımcılara, ara�tırmacılar tarafından hazırlanan görevlerinin yazılı oldu�u bir kâ�ıt verilmi�tir. Ayrıca
her bir görev uygulamayı yapan ara�tırmacı tarafından kullanıcıya sesli olarak okunmu�tur. Kullanıcılar görevi tamamlamada zorluk 
çektiklerinde ya da di�er soruya geçmek istediklerinden bunu belirtmeleri istenmi� ve tüm görevleri sırasıyla gerçekle�tirmek için ses 
kaydıyla birlikte görevlere ba�lanmı�tır. Bu süreçte katılımcılardan sesli dü�ünmeleri ve adım adım neyi yaptıklarını söylemeleri istenmi�tir. 
Bunu unutan kullanıcılara sesli dü�ünmeleri gerekti�i süreç içinde hatırlatılmı�tır. Sadece katılımcıların ses kayıtları alınmakla kalmamı�,
ara�tırmacılar katılımcıların davranı�larını, yorumlarını ellerindeki gözlem formuna kaydetmi�lerdir. Görevlerin tamamlanmasının ardından 
görü�me sorularına geçilmi�tir. Bu sorular yarı yapılandırılmı� �ekilde sorulmu� olup; görsel tasarım, gezinim, güncellik ve genel 
de�erlendirme ile ilgilidir. 

BULGULAR
Uygulama Bulguları
Katılımcılara ba�langıçta bilgisayar ve internet kullanım tecrübeleri ve günlük bilgisayar ve internet kullanım düzeyleri ile ilgili sorular 
yöneltilmi�tir. Buna göre çalı�ma grubunu olu�turan katılımcıların büyük ço�unlu�u 4-6 yıldır bilgisayar ve internet kullanma tecrübesine 
sahip olduklarını, BÖTE ve Elektrik-Elektronik bölümlerinde okuyan ö�rencilerin ise 7 yıldan daha uzun süredir tecrübeli olduklarını
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belirtmi�lerdir. Günlük bilgisayar ve internet kullanım saatlerini ise BÖTE ö�rencileri, bölümleri gere�i 4-6 saat, di�er bölümlerin 
ö�rencileri ise 2-4 saat olarak belirtmi�lerdir. Sonuç olarak, ara�tırmanın çalı�ma grubunu olu�turan katılımcılar, bilgisayar ve internet 
kullanım tecrübesine sahip; ayrıca her gün muhakkak bilgisayar ve internet kullanan bireylerdir. 
Daha sonra ö�rencilere HÜÖ�DB web sitesini kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlar ise ne sıklıkla, ne zaman ve ne amaçla kullandıkları ile 
ilgili sorular içeren görü�meler yapılmı�tır.  Ö�rencilerle yapılan görü�meler sonucunda tüm ö�rencilerin Ö�renci ��leri Daire Ba�kanlı�ı
web sitesini kullandıkları ortaya çıkmı�tır. Ö�renciler bu siteyi en çok dönem ba�ı ve dönem sonlarında kullandıklarını, dönem içinde pek 
kullanmadıklarını ifade etmi�lerdir. Dönem ba�ında ö�rencilerin tamamı ders kaydı için, bazısı haftası geldi�inde ders ekleme ve silme için, 
bazısı ise ek olarak dönem ba�ı duyuruları için siteyi kullandıklarını söylemi�lerdir. Ö�rencilerden bir tanesi de harcının yatıp yatmadı�ını
ö�renmek için siteyi kullandı�ını ifade etmi�tir. Dönem sonunda ise ö�rencilerin tamamı doldurmaları zorunlu olan ders de�erlendirme 
anketini doldurmak ve notlarını kontrol etmek için siteyi kullandıklarını belirtmi�lerdir. Dönem içinde siteyi kullandı�ını ifade eden bazı
ö�renciler sadece notlarına bakmak için giri� yaptıklarını söylemi�lerdir. Ek olarak sınav tarihlerini ö�renmek için de siteye giri� yaptı�ını
ifade eden bir ö�renci bulunmaktadır. Sadece bir ö�renci dönem içinde 15-20 günde bir siteye girip güncel duyuruları takip etti�ini dile 
getirmi�tir. Sonuç olarak, ö�renci i�leri daire ba�kanlı�ı web sitesi dönem ba�ı ve dönem sonunda yo�un bir �ekilde kullanılırken, dönem için 
pek kullanılmamaktadır.  Bunun nedeni ö�renciler dönem ba�ı ve dönem sonunda zorunluluk ve ihtiyaçtan dolayı siteyi kullanmak 
durumunda kalırken, dönem içinde siteyi kullanmak için ne zorunluluk ne de ihtiyaç hissetmektedirler. 
Görev süreleri ile ilgili olan Tablo 3 incelendi�inde ö�rencilerin en çok zaman harcadıkları görevin ortalama 87 saniye ile kimlik kartlarının
kaybolması durumu ile ilgili olan sekizinci görev oldu�u anla�ılmaktadır. Sekizinci görevi 74 saniye ortalaması ile yönetmelik ile ilgili olan 
dördüncü görev, 61 saniye ortalaması ile akademik takvim ile ilgili olan ikinci görev izlemektedir. Ö�rencilerin en az zaman harcadı�ı görev 
25 saniye ortalaması ile �ifre ile ilgili olan be�inci görev olmu�tur. Bu görevi 45 saniye ortalaması ile duyurularla ilgili olan be�inci görev 
takip etmektedir. Tablo 3’te dikkat çeken nokta hemen hemen bütün görevlerin ranjlarının yüksek olmasıdır. Bunun nedeni ö�rencilerin 
deneme yanılma yoluyla görevi gerçekle�tirdikleri, web sitesini kullanan ö�rencilerin görev için daha az zaman ayırmaları, web sitesini 
kullanmayan ö�rencilerin ise sayfaya a�ina olmadıkları için fazla zaman ayırdıkları söylenebilir. 

Tablo 3: Görev Süreleri (Saniye)
Ranj Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Görev1 76 20 96 56 27,22 
Görev2 68 26 94 61 22,40 
Görev3 106 12 118 58 34,07 
Görev4 108 27 135 74 39,09 
Görev5 28 17 45 25 10,48 
Görev6 95 28 123 56 32,22 
Görev7 81 17 98 45 33,22 
Görev8 71 47 118 87 28,99 
Görev9 56 26 82 56 21,63 
Görev10 74 23 97 52 26,85 

Tablo 4’te ise görevlere ait ba�arı durumları ve ba�arı oranları verilmi�tir. Tablo4’e bakıldı�ında üçüncü, dördüncü, yedinci, dokuzuncu ve 
onuncu görevlerin bütün katılımcılar tarafından ba�arılı bir �ekilde tamamlandı�ı görülmektedir. Ayrıca be�inci görev de altı ö�renci 
tarafından yerine getirilerek büyük ba�arı oranı ile tamamlanan görevler arasında yer almı�tır. Di�er taraftan en az ba�arı gösterilen görev bir 
ö�renci ba�arısı ile birinci görevdir. Ayrıca birinci görev için en çok kısmen ba�arı gösterilen görev de diyebiliriz. Birinci görevde be�
ö�renci görevin bir parçasını gerçekle�tirerek kısmen ba�arılı olmu�lardır. Birinci görevin ardından %29 ba�arı oranı ile en ba�arısız olunan 
görev sekizinci görevdir. 

Tablo 4: Görev Ba�arı Durumları
Sonuç 

Ba�arılı Ba�arısız Kısmen Ba�arılı Ba�arı Oranı(%) 
Görev1 1 1 5 14
Görev2 5 - 2 71
Görev3 7 - - 100
Görev4 7 - - 100
Görev5 6 1 - 85
Görev6 5 2 - 71
Görev7 7 - - 100
Görev8 2 5 - 29
Görev9 7 - - 100
Görev10 7 - - 100

Görü�me Bulguları
Görevlerle ilgili uygulama yapıldıktan sonra, katılımcılarla görü�me formunda yer alan sorular do�rultusunda görü�meler gerçekle�tirilmi�tir. 
Katılımcılara ilk olarak, “Sitenin görsel tasarımını nasıl buldunuz?” sorusunu yöneltti�imizde genel olarak, verilen cevapları olumlu 
görü�ler ve olumsuz görü�ler olmak üzere iki kategoride inceleyebiliriz. Bu soruya verilen cevaplar incelendi�inde, sitenin görsel tasarımının
sade ve yeterli oldu�u, yazı tipinin okunaklı ve anla�ılır oldu�u fakat biraz daha büyük olsa daha iyi olabilece�i ve renklerin çok uyumlu 
oldu�u katılımcılar tarafından belirtilmi�tir. Katılımcıların en çok sıkıntıya dü�tükleri ve olumsuz görü� belirttikleri konu ise, yazıların çok iç 
içe olmasıydı. Konu ba�lıkları, daha büyük ve daha belirgin yapılırsa görsel tasarım açısından sitenin daha çok göze hitap edece�i
belirtilmi�tir. Ayrıca sa� üst kö�ede sürekli akan yazı, kullanıcıların dikkatini da�ıtmı� ve bu durumdan rahatsız olmu�lardır.
Genel olarak katılımcılar, sitenin tasarımını kullanı�lı ve uygun bulsalar da, yazıların çok fazla alt alta olmasından, menülerin yeterince 
belirginle�tirilmemesinden ve bilgilerin ayrıntılı ba�lıklar halinde verilmemesinden �ikâyetçi olmu�lardır.
Katılımcılara “Sitede aradıklarınızı kolaylıkla bulabildiniz mi? En çok nerelerde sıkıntı ya�adınız?” sorusunu yöneltti�imizde genelde 
verilen cevaplar kolaylıkla bulabildim ve birazcık zorlandım �eklinde iki kategoride toplanabilir. Verilen cevaplar incelendi�inde 
kullanıcıların 5 tanesi görevleri gerçekle�tirirken zorlanmadıklarını, 2 tanesi ise biraz zorlandı�ını belirtmi�lerdir. Sitede zorlandı�ını belirten 
kullanıcılar, genellikle yapamadıkları görevleri belirterek zorlanmalarını, istenilen görevi yerine getirememelerine ba�lamı�lardır. 
Katılımcılar en çok sıkıntı ya�adıkları yerleri ise, kimlik kartının kaybolması, yerle�ke haritasının bulunması ve ileti�im bilgilerinin 
bulunması görevleri olarak belirtmi�lerdir. Bu durum görev ba�arı çizelgesindeki bilgilerle de örtü�mektedir. Ayrıca katılımcılar, devamlı
kullandıkları bilgilere ula�makta zorlanmadıklarını, kullanmadıkları bilgilerde ise zorlandıklarını ifade etmi�lerdir. 
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Katılımcılara, “Sitedeki bilgilerin güncelli�i ile ilgili ne dü�ünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti�imizde bütün katılımcılar sitenin oldukça 
güncel oldu�unu, duyuruların çok yakın tarihlere ait oldu�unu ve sitenin güncellikle ilgili herhangi bir problemi olmadı�ını belirtmi�lerdir.
Ayrıca kullanıcılar, siteye her girdiklerinde mutlaka güncel bilgilerin sitede yer aldı�ını, bu açıdan siteden çok memnun olduklarını ve sitenin 
güncellik açısından ihtiyaçlarını kar�ıladıklarını belirtmi�lerdir.  
Katılımcılara, web sitesinde yapılabilecek de�i�ikliklerle ilgili fikirlerini ö�renebilmek amacıyla  “Sitenin daha iyi olabilmesi için neler 
de�i�tirilebilir?”  sorusu yöneltilmi�tir. Katılımcıların genel olarak odaklandıkları sorunun sitenin görsel tasarımı, gezinimi ve içeri�i oldu�u
görülmektedir. Sitenin çok da�ınık ve düzensiz olması, duyuruların bütün siteyi kaplaması, yukarıdaki ba�lı�ın gereksiz kalınlıkta olması,
sitenin çok uzun oldu�u ve bu yüzden bir bilgi ararken sürekli a�a�ı-yukarı gitmek zorunda kalındı�ı, menülerin bir kısmının a�a�ıda, bir 
kısmının yukarıda ve bir kısmının ise sa�da olması gibi sorunlar kullanıcılar tarafından belirtilen sorunlardır.

SONUÇ VE ÖNER�LER
HÜÖ�DB web sitesinin kullanılabilirlik analizinin sonuçları incelendi�inde, gerek yapılan görevlerde gerekse görü�meler sonucunda, 
katılımcıların ana sayfadaki menülerin kullanımı konusunda sorun ya�adıkları görülmü�tür.
Katılımcıların görevleri gerçekle�tirme süreçleri ve yapılan görü�meler incelendi�i zaman sitenin tasarımıyla ilgili sorunlar ya�adıkları
açıktır. Kendileri için düzenlenen bu sayfada aradıkları bilgiyi bulmakta güçlük çektikleri, menüler arasında kayboldukları, menülerin alt 
menülerini tasarım hatalarından dolayı deneme yanılma yoluyla, uzun u�ra�lar sonunda buldukları görülmü�tür. Sayfanın tasarımında genel 
web sitesi tasarım standartlarından farklı olarak menünün üst ve solda olması yerine; sayfanın üst, sa� ve en altında bulunması ö�rencilerin
kullanımını etkilemektedir. �lk ba�ta gözleri ile menüleri uzun süre arayan ö�renciler aradıklarını bulamamaları durumunda sayfanın altına
yönelmi�ler ve i�lemlerini oradan gerçekle�tirmi�lerdir. Bu durum ö�renci i�leri ana sayfasının tasarım hatalarından ve eksiklerinden 
kaynaklanmaktadır. Bununla ilgili olarak sayfanın ba�ındaki menüler ve ba�lıkları yeniden düzenlenebilir. Bunun için menülerinin üstüne 
gelindi�i zaman kullanıcıların en çok tercih etti�i menülerin açık haline ula�ılması sa�lanabilir. Böylece ö�rencilerin menülerin 
karma�asından kurtulması, deneme yanılma yolu ile gereksiz zaman harcamalarının önüne geçilmesi sa�lanmı� olacaktır. Ayrıca bu 
düzenleme ile menülerin açık haline sayfanın alt tarafında yer verilmesine gerek kalmayacaktır.  
�lgili ba�lantıların sayfanın farklı yerlerinde verilmesi de aranılan ba�lantının bulunmasında sıkıntılar yaratmı�tır. Bununla ilgili olarak tüm 
ilgili linklerin bir arada bulunması ve sayfanın görülebilir kısımlarında kullanılmasının ya�anılan sorunu azaltaca�ı dü�ünülmektedir.  
Kullanıcıların görü�leri ve yorumları ile ilgili bir de�erlendirme yapıldı�ında, genel olarak sistemde gezinim rahat gibi görünse de, sayfanın
çok uzun olması, menülerin farklı yerlerde bulunması ve bilgilerin da�ınık bir �ekilde yapılandırılması kullanıcılar açısından, görevleri 
tamamlarken sıkıntı yaratmı�tır. Bu ba�lamda sitenin yerle�imi tekrar gözden geçirilmeli ve menüler tekrar düzenlenmelidir. 
Bu düzenlemeler yapılırken sayfada aynı anda pek çok bilginin verilmesinin de önüne geçilebilir. Çünkü ö�renciler yapılan görü�melerde 
yazıların çok alt alta ve karma�ık olmasından �ikâyetçi olmu�tur. Ayrıca menülerin yeteri kadar belirgin ve dikkat çekici olmadı�ını dile 
getirmi�lerdir. Bununla ilgili olarak hazırlanan ba�lıklar daha rahat ve ayırt edilebilir bir fontta ve renkte hazırlanırsa; duyurular anasayfa 
yerine ilgili linkte toplanarak düzenlenirse, ö�rencilerin ya�adıkları bu sorunların da önüne geçilebilece�i dü�ünülmektedir.
�çerik ve bilginin güncelli�i açısından sorun ya�anmayan sitenin görsel tasarım ve gezinim açısından tekrardan gözden geçirilip; belirlenen 
sorunlar do�rultusunda düzenlemelerin yapılması web sitesinin kullanılabilirli�ini arttıracaktır.
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