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Özet: ODTÜ Kütüphane web sayfası, yerleşke içi ve dışından yoğun bir kullanıma sahip, çevri-
miçi işlemlerin sıklıkla yapıldığı ve kısa sürede doğru bilgiye erişimin önemli olduğu bir servistir. 
Bu nedenle bu çalışmada ODTÜ Kütüphanesi eski web sayfasının eksik yönleri tespit edilerek 
yeniden tasarlanışı ve yeni tasarımın Kütüphane web sayfasının hedef kitlesi göz önünde bulun-
durularak seçilmiş 8 kullanıcıya verilen görevler ile kullanılabilirlik testi yapılarak kullanıcılar 
tarafından daha kolay, etkin ve verimli kullanılması için yapılan düzenlemeler anlatılmıştır.
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1. Giriş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kü-
tüphane web sayfası, yerleşke içi ve dışından 
yoğun bir kullanıma sahip, çevrimiçi işlem-
lerin sıklıkla yapıldığı ve kısa sürede doğru 
bilgiye erişimin önemli olduğu bir servistir. 
Bu servisin yeniden düzenlenmesi amacıyla 
ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı (KKDB) ile Bilgi İşlem Daire Baş-
kanlığı (BİDB) tarafından ortak bir çalışma 
yürütülmüş ve servisin yeni ve daha kullanıla-
bilir bir arayüze sahip olması sağlanmıştır.

Bu çalışmada, ODTÜ Kütüphanesi eski web 
sayfasının eksik yönleri tespit edilerek yeni-
den tasarlanışı ve yeni tasarımın Kütüphane 
web sayfasının hedef kitlesi göz önünde bu-
lundurularak seçilmiş 8 kullanıcıya verilen 
görevler ile kullanılabilirlik testi yapılarak 
elde edilen test sonuçları ve bu sonuçlara göre 
bu servisin kullanıcılar tarafından daha kolay, 
etkin ve verimli kullanılması için yapılan dü-
zenlemeler anlatılmıştır. 

2. Kütüphane Sayfasının Önemi ve Kulla-
nım İstatistikleri

ODTÜ Kütüphanesi Türkiye’nin önde gelen 
kütüphanelerinden biri olmakla birlikte gerek 
kendi öğrencisi ve personeli gerekse diğer üni-
versitelerin araştırmacıları için büyük bir bilgi 
kaynağıdır. Bu kaynağın hızlı ve etkin kullanı-
mı için Kütüphane web sayfası önemli bir araç 
olmaktadır.

Basılı ve elektronik kitaplar, dergiler ve tez-
ler ,görsel-işitsel materyal ve çevrimiçi ma-
kaleleri aramak ve öğrenci ve personel için 
Kütüphane hesabına erişerek kitap ayırtmak, 
istemek ödünç süresini uzatmak gibi işlemler 
sıklıkla yapılmaktadır.

Buraya Kütüphane web sayfasının erişim is-
tatistikleri Ocak 2008’ide içerecek şekilde ek-
lenecektir.
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3. Yeni Tasarımın Süreçleri

Bu kısım genişletilecektir.

3.1 İçerik Çalışması
ODTÜ KKDB Kütüphane için yeni bir web 
sitesi isteği ile BİDB’ye başvurmuş ve yeni ta-
sarlanacak sitede bulunması ve/veya ön plana 
çıkması gereken özellikler iki kurumun ortak 
çalışması ile belirlenmiştir. Bu çalışmada, eski 
web sitesine gelen geri bildirimler, öğrencile-
rin ve akademisyenlerin öncelikli ihtiyaçları 
göz önünde bulundurulmuştur.

3.2 Tasarım
3.3 Kodlama

4. Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphane web sayfasının yeni tasa-
rımı yapıldıktan sonra, yeni web sayfasının 
kullanıcılar tarafından daha kolay, etkin ve 
verimli kullanmasını sağlamak amacıyla kul-
lanılabilirlik testi gerçekleştirilmiştir.

Üniversite öğrencisi, akademik personel, idari 
personel ve dış kullanıcıları da kapsayan geniş 
bir hedef kitlesine sahip olan Kütüphane Web 
Sayfasının kullanılabilirlik çalışması için çe-
şitli profillerde 8 kullanıcı seçilmiştir.

Kullanıcı Profili;

• 3 Akademik Personel
• 1 Dış Kullanıcı
• 1 İdari Personel – Kütüphaneci
• 3 Öğrenci (1 Görme Engelli Öğrenci)

Çalışma yeni arayüz üzerinde yapıldığından 
daha önceden hiç bir kullanıcı tarafından kulla-
nılmamıştır. Bu nedenle değerlendirme yapılır-
ken kullanıcıların eski arayüzdeki alışkanlık-
larını göstermelerinin ve yeniliğe karşı direnç 
göstermelerinin beklenen davranışlar arasında 
olduğu göz önünde bulundurulmuştur.

Kütüphane web sayfası için aşağıda ayrıntıları 
verilmiş olan 13 görev belirlenmiş ve geniş bir 
kullanıcı alanına hitap ettiğinden her kullanı-
cının özelliğine uygun 8 görev verilmiştir. Bu 
görevler, web sayfasında kullanıcılar tarafın-
dan en sık kullanılacak bilgilere ulaşımı test 
etmek üzere, ODTÜ Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığı sorumluları tarafın-
dan hazırlanmıştır. 

Arayüzün sorunlu yerlerini test edebilmek için 
yapılan bu çalışma sırasında kullanıcıların ne-
reye, ne kadar süre ile kaç kere baktıkları gibi 
bilgileri veren göz izleme cihazı kullanılmıştır. 
Buna ek olarak klasik kullanılabilirlik çalışma-
sı olarak adlandırılan kullanıcıların sesli düşün-
mesi ve hata sayılarının ve oluştukları yerlerin 
kaydedilmesi gibi yöntemler kullanılmıştır.

Aşağıdaki tabloda her görev için, elde edilen 
görevi tamamlama/bırakma süresi ve başarı 
oranı verilmiştir (tablo 1).

Görevler Süre 
(s)

Ba-
şarı 
(%)

1 Genel Arama (360° search) 140,5 88

2 Kullanıcı Hesabına bağlanma 74,4 71

3 Kitap İsteme 65,7 86

4 Ödünç verme hizmetleri 27,3 86

5 Başka bir kütüphaneden
doküman sağlama 5,8 100

6 Veritabanlarına kampus
dışından erişim 33,1 71

7 Yeni kitap listesi 20,4 88

8 Fiziksel yer bulma 43,9 75

9 Dış kullanıcıya verilen
hizmetler ve koşullar 10,0 100

10 Kütüphane çalışma saatleri 4,0 100

11 Kütüphane yerleşim planı 13,5 100

12 Kütüphane personeli tarafından 
yapılan yayın ve sunumlar 60,0 0

13 Fotokopi Hizmeti 31,0 100

Tablo 1
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Kullanıcıların görevlerin tamamlama/bırakma 
süreleri ortalamalarına bakıldığında sırasıyla 
birinci, ikinci ve üçüncü görevler en uzun sü-
releri almıştır. Bu üç görevin sürelerinin de-
ğerlendirilmesi bu işlemlerin kütüphane web 
sayfası için önemli özellikler olmasından ötü-
rü önem taşımaktadır. Bu nedenle bu işlemlere 
erişimde sorun olduğunun tespiti bu işlemleri 
kısaltmak adına önemlidir.

Görevleri tamamlama sürelerine ek olarak 
kullanıcıların görevleri tamamlama başarıları 
da bir o kadar önemlidir. Tablo 1 de bu değer-
lere bakıldığında ikinci, altıncı ve sekizinci 
görevlerin bazı kullanıcılar tarafından vazge-
çilip tamamlanmadan bırakıldığı gözlenmiştir. 
Bu nedenle bu görevlerin bağlı olduğu bilgile-
re erişimin daha kolay hale getirilmesi yine bu 
web sayfasının daha etkin ve verimli kullanıl-
ması için önemlidir.

Alan
Odak-
lanma 
Sayisi

Toplam 
Süre 
(ms)

altmenu 171 53882
anamenu 82 29936
360 search 70 16025
printresourcescatalog 70 17454
electronicjournalcatalog 35 7291
Print resources cataloglink 14 3088
calismasaatleri 12 3681
duyurular 12 2804
Trial online resources 6 1774
ustmenu 3 837

Tablo2

Geleneksel kullanılabilirlik çalışmasına ek 
olarak kullanılan göz izleme cihazından da 
alınan verilerden de (tablo2, grafik1, grafik2) 
anasayfada 3 adet arama motorunun olmasının 
kullanıcıyı şaşırttığı ve arama motorları ara-

sında dikkati dağıttığı sonucu çıkarılabilmek-
tedir. Görevlerden yalnızca biri (1. görev) tek 
bir arama motorunun (360° search) kullanımı-
nı gerektirmektedir, ancak “print resources ca-
talog” ve “elektronic journal catalog” alanına 
bakılan süreler ve odaklanma sayıları bu alan-
lara da kullanıcılar tarafından asıl görev alanı-
na bakıldığı kadar bakıldığını göstermektedir. 
Bunun dışında sayfanın sol tarafta bulunan 
ana ve alt menüler verilen görevler sonucunda 
beklendiği gibi en çok bakılan alanlardır.

Grafik 1

Grafik 2

Ana sayfanın en önemli özelliklerinden biri 
olan “360° search” alanı, alt alanlara ayrılarak 
analiz edilmiştir. Açıklama alanının daha be-
lirgin hale getirilmesi kullanıcıların “360° se-
arch” aracı ve getirdiği yenilik hakkında daha 
kolay bilgi edinmeleri ve alışmaları açısından 
faydalı olacaktır.
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5. Sonuç

Sonuç olarak, yeni Kütüphane web arayüzü-
nün kullanıcılar tarafından yukarıda açıklan-
mış olan sorunlar dışında etkin ve verimli ola-
rak kullanıldığı sonucuna ulaşılabilmektedir. 
Yapılan kullanılabilirlik testinin sonuçlarında 
belirtilen önerilere göre bu sorunların gideril-
mesi için aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

• Ana sayfa üzerinde tek bir arama motoru 
olması (diğer arama motorlarının mümkün-
se detaylı arama alanın altına taşınması veya 
başka bir şekilde anasayfadan kaldırılması)

• “360° search” aracı ile ilgili açıklama ala-
nının daha belirgin hale getirilmesi ve bu 
sayede kullanıcıların bu aracın getirdiği ye-
nilikler hakkında daha kolay bilgi edinme-
lerinin sağlanması

• Anasayfada ana menü üzerine kullanıcı 
hesabı bağlantısının koyulması

• Web sayfaları kullanırken “site içi arama” 
özelliğini tercih eden kullanıcılar için bu tür 
bir ekleme yapılması

Bu düzenlemeler sonucunda son haline getiri-
len web sayfası;

http://www.lib.metu.edu.tr

adresinden yayınlanmaya başlanmıştır. Alınan 
ilk geribildirimlerden sayfanın kullanıcılar ta-
rafından benimsendiği görülmüştür.

Kullanılabilirlik çalışmasında birlikte test ya-
pılan görme engelli kullanıcı aracılığıyla, web 
sayfasının görme engelliler tarafından sorun-
suz olarak kullanılabilmesi için sayfada bulu-
nan resim ve bağlantıların içerikleri doğrultu-
sunda etiketlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca web sayfasında kullanılan teknoloji ne-
deniyle ODTÜ Kampus’ünde görme engelli 
kullanıcıların kullanımına sunulmuş olan ve 
web sayfa içeriklerini okuma amaçlı kullanılan 
“Jaws” ve benzeri yazılımların okuyamadığı 
yerlerin html kodunda açıklamalı olarak belir-
tilmesine ve bu gibi durumlarda, uygun kod-
lama yapılarak görme engellilerin kullandığı 
web sayfa içeriklerini okuyan çeşitli yazılımlar 
aracılığıyla, kullanıcılara site haritasın bulun-
duğu bilgisinin verilmesine karar verilmiştir.

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının
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Resim 1: Anasayfa
*yeşil renkten kırmızıya doğru renk değişimi o alana daha fazla bakıldığını göstermektedir 

(renkli baskı)

Açık renk alanlar daha az bakılan, açık renk alanların içinde bulunan koyu alanlar ise daha 
uzun süre bakılan alanları göstermektedir. ()
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