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1. Giriş 

Üretildiği yıllardan bu yana teknolojisi ile 

birlikte kullanıcı kitlesi de hızlı bir şekilde 

değişen bilgisayarlar, günümüze her yaştan 

ve kitleden kullanıcı tarafından aktif bir 

şekilde kullanılmaktadır. Bilgisayarların artık 

insan hayatının vazgeçilmez bir parçası 

olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Kullanıcıların 

bilgisayar ile yaptıkları işlemleri en kısa 

sürede an az çabayla tamamlayabilmeleri 

önem kazanmıştır. Bu nedenle, bilgisayar 

donanımında gerçekleştirilen yeniliklerin 

yanında bilgisayarlar üzerinde çalışan 

programların arayüzlerinin de kullanıcılar 

tarafından etkili ve verimli bir şekilde 

kullanılabilmesi için arayüz 

kullanılabilirliğinin geliştirilmesi zorunlu hale 

gelmiştir (Çağıltay, 2011). Bu amaçla belirli 

standartlar geliştirilmiştir.  

Türk Standartları Enstitüsü'nün tanımladığı 

“TS EN ISO/IEC 9241-151 İnsan Sistem 

Etkileşiminin Ergonomisi, Bölüm 151: Dünya 

Geneli Arayüzleri Kılavuzu”na göre; 

kullanılabilirlik, bir ürünün belirli kullanıcılar 

tarafından belirli amaçlarla etkili, verimli ve 

belirli bir kullanım çerçevesinde 

memnuniyetle kullanabilme derecesi olarak 

tanımlanmaktadır.  

TS EN ISO/IEC 9241 İnsan Sistem 

Etkileşiminin Ergonomisi standardı, insan 

bilgisayar etkileşimi ergonomisi ile ilgili 

birçok bölüm içeren bir standarttır.  

Standardın 151. Bölümü olan Dünya Geneli 

Arayüzleri Kılavuzu ise, web kullanıcı 

arayüzlerinin tasarımlarının, yüksek seviye 

tasarım kararları ve tasarım stratejisi, içerik 

tasarımı, dolaşım ve arama, içerik sunumu 

olmak üzere 4 özellik üzerinde yoğunlaşarak 

kullanılabilirliğini arttırmak için rehberlik 

yapar. 

ODTÜ İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma 

ve Uygulama Laboratuvarı (İBE), etkili ve 

verimli arayüzlerin geliştirilmesi, 

kullanılabilirliğinin artırılması ve daha 

kullanıcı dostu arayüzler geliştirilmesi 

konusunda destek vermek amacıyla, 2006 

yılından bu yana Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

bünyesinde Prof. Dr. Kürşat Çağıltay'ın 

Akademik Danışmanlığında kullanılabilirlik 

çalışmaları yürütmektedir.  

İBE’de, yapılan kullanılabilirlik testlerinde, 

geleneksel yöntemlere ek olarak göz izleme 

cihazından elde edilen veriler de kullanılarak 

daha güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. 

İBE, Haziran 2012 tarihi itibariyle ISO/IEC 

17025 Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının Akreditasyonu" 

standardına uygun olarak, "TS EN ISO/IEC 

9241-151 İnsan Sistem Etkileşiminin 

Ergonomisi, Bölüm 151: Dünya Geneli 

Arayüzleri Kılavuzu" kapsamında ürün 

belgelendirme çalışmalarının yürütüleceği, 

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 

Türkiye’deki ilk ve tek akredite laboratuvarı 

olarak yetkilendirilerek hizmet vermeye 

başlamıştır. Böylelikle, yapılacak 

kullanılabilirlik çalışmaları sonucunda İBE ve 

TSE işbirliği ile arayüzlere “Kullanılabilir 

Arayüz” sertifikası verilebilecektir.  

Bu çalışma, Türkiye’de ilk olarak İBE’nin 

sağladığı ISO 9241-151 “Kullanılabilir 

Arayüz” sertifikasının verilmesi için TSE’den 

akredite olunması süreci,  Kullanılabilir 

Arayüz” sertifikasının ürünlere verilmesi 

süreci ve karşılaşılan zorlukları anlatmayı 

hedeflemektedir.  

2. Laboratuvarların Yeterliliğinin 

Sağlanması  

Türkiye’de TS EN ISO/IEC 9241-151 

standardını kullanarak arayüzler bazında 

sertifikalandırma yapabilmek için öncelikle 

“TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve 

Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği 
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için Genel Şartlar” standardının içerdiği 

şartları sağlaması ve TSE tarafından taşeron 

laboratuvar olarak kabul edilmesi 

gerekmektedir. 

Bu kapsamda laboratuvarın gerçekleştirmesi 

gereken işlemler ve sürdürmesi gereken bir 

takım adımlar ortaya çıkmaktadır. İBE, TS 

EN ISO/IEC 17025 standardına göre 

akreditasyon hazırlığı sırasında şu 

aşamalardan geçmiştir; 

 Akredite olmaya karar verme ve hangi 

kapsamda akredite olacağını belirleme: 

Laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmaları 

kapsayan uygun standartlar incelenmiştir. 

Belirlenen standartlar hakkında TSE ile 

görüşmeler gerçekleştirilerek bir yol 

haritası belirlenmiştir. Bu görüşmeler 

sonucunda “TS EN ISO/IEC 9241-151 

İnsan Sistem Etkileşiminin Ergonomisi, 

Bölüm 151: Dünya Geneli Arayüzleri 

Kılavuzu"nun laboratuvarda yapılan 

çalışmaları kapsadığı görülmüştür.    

 Akredite olacağı alana uygun olan 

eğitimlere katılma: TS EN ISO/IEC 9241-

151 standardına uygun çalışmaların 

yapıldığının denetlenebilmesi için TS EN 

ISO/IEC 17025 standardının yeterliliğinin 

sağlanması amacıyla TSE’den TS EN 

ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel 

Şartlar Temel Eğitimi, Dokümantasyon 

Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi alınmıştır. 

 Laboratuvardaki tüm personelin alınan 

eğitimlere uygun olarak eğitilmesi: Eğitim 

alan personel laboratuvarda yetkili diğer 

çalışan diğer personeli de eğitmiştir. 

 Kalite sisteminin kurulması veya var olan 

kalite sisteminin standarda uygun olarak 

düzenlenmesi:  Laboratuvardaki tüm iş 

akışları çıkarılarak prosedür haline 

getirilmiş ve her prosedür içinde 

tanımlanan işlere ait talimatlar yazılmıştır. 

Laboratuvardan çıkacak her türlü 

doküman ve ürünün üretilmesi, 

geliştirilmesi, saklanması ve dağıtılması 

konularını içeren bir kalite sistemi 

oluşturulmuştur.  

 Gerekli evraklarla birlikte akreditasyon 

kurumuna başvuru yapılması: Kalite 

sistemini oluşturduktan sonra TSE’ye TS 

EN ISO/IEC 17025 standardından 

akredite olmak için başvuru yapılmıştır. 

 Akreditasyon kurumunun denetiminden 

geçmek: Laboratuvar TSE tarafından 

denetime tabii tutularak TS EN ISO/IEC 

17025 standardının gerekliliklerini yerine 

getirdiğini göstermiş ve yeterliliğini 

kanıtlamıştır. Denetim sırasında TSE 

tarafından 5 ana başlıkta 

toplayabileceğimiz yeterliliğin kontrolü 

yapılmaktadır. 

o Dokümantasyon 

o Personel 

o Çevre Şartları ve Cihazlar 

o Kullanılan metotlar 

o Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması  

 Sözleşme: TSE tarafından yapılan 

tetkiklerin olumlu geçmesi sonucunda 

İBE Laboratuvarının TSE’nin taşeron 

laboratuvarı olarak çalışma 

gerçekleştirebilmesi için karşılıklı 

sözleşme imzalanmıştır.  

 Yıllık gözetim denetimi: Laboratuvar yıllık 

olarak TSE tarafından denetimden 

geçecektir. Ayrıca standardın bir koşulu 

olarak yılda en az bir kez olmak üzere 

laboratuvarın iç tetkikten geçmesi 

gerekmektedir. 

3. TS EN ISO/IEC 9241-151 

“Kullanılabilir Arayüz” Sertifikası 

Verilmesi  

Web arayüzlerinin “Kullanılabilir arayüz” 

olarak sertifikalandırılması sürecinde 5 ana 

adım izlenmektedir. 

 Numune Alma ve Örnekleme 
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 İki Aşamalı Kullanılabilirlik Çalışması 

 Çalışma Sonuçlarının Analizi 

 Sonuçların Raporlanması 

 Ürünün Sertifika Almaya Uygunluğunun 

Değerlendirilmesi  

3.1 Numune Alma ve Örnekleme 

Numune alma ve örnekleme adımında 

aşağıda verilen süreçler takip edilmektedir. 

 Müşteri tarafından çalışma başvurusu 

yapılması 

 Başvurunun ve web sayfasının 

(numunenin) çalışmaya uygunluğunun 

kararının verilmesi 

 Belirlenen ücretler çerçevesinde müşteri 

ile mutabakata varılması 

 Çalışması yapılacak web sayfasının site 

haritasının edinilmesi 

 Müşteri ile birlikte,  

o Site haritası üzerinden kullanıcı temelli 
çalışma için görevlerin belirlenmesi  

o Çalışma için uygun kullanıcı kitlesinin 
belirlenmesi 

3.2 İki Aşamalı Kullanılabilirlik Çalışması 

Bu başlıkta izlenen adımlar aşağıda yer 

almaktadır. 

 Belirlenen kullanıcı kitlesine uygun 

katılımcıların seçilmesi 

 Müşterinin seçilen katılıcıları onaylaması 

 Kullanıcı temelli kullanılabilirlik 

çalışmasının gerçekleştirilmesi 

o Göz izleme cihazı 

o Performans testi 

o Sesli düşünme protokolü 

o Anketler 

 ISO 9241-151 sezgiselleri ile arayüzün 

uzman tarafından kontrol edilmesi  

 

3.3 Çalışma Sonuçlarının Analizi 

Analiz kısmında izlenen adımlar aşağıda 

sunulmuştur. 

 İki aşamalı kullanılabilirlik çalışmasından 

edinilen sonuçların değerlendirilmesi 

 Problemli alanların kullanılabilirlik 

problemi olarak raporlanması 

 Arayüzün ISO 9241-151 sezgisellerinde 

sağlamadığı seçeneklerin belirlenmesi 

 Arayüzün sağlamadığı seçeneklerin önem 

derecesine göre sıralanması 

 Arayüzün sağlamadığı seçeneklerin 

kullanılabilirlik problemi olarak 

raporlanması 

3.4 Sonuçların Raporlanması 

Sonuçların rapor haline getirilmesi 

aşamasında izlenen yol şu şekildedir: 

 Kullanıcı temelli kullanılabilirlik 

çalışması sonucu elde edilen sonuçların ve 

önerilerin rapor haline getirilmesi 

o Göz izleme cihazı sonuçları 

o Performans testi ve sesli düşünme 
protokolü sonuçları 

o Anket sonuçları 

 ISO 9241-151 altında yer alan her başlığın 

kullanıcı temelli kullanılabilirlik 

çalışmasından elde edilen veriler ile 

desteklenerek raporlanması 

3.5 Ürünün Sertifika Almaya 

Uygunluğunun Değerlendirilmesi  

Son aşama olan ürünün sertifika almaya 

uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında 

izlenen süreç aşağıda belirtilmektedir.  

 Önem derecesine göre sıralanan 

kullanılabilirlik problemlerini göz önünde 

bulundurarak ürünün sertifika almaya 

uygun olup olmadığının belirlenmesi 

 TSE ve Müşterinin, ürünün sertifika 

almaya hak kazanıp kazanmadığı 

hakkında rapor ile bilgilendirilmesi  
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 Değerlendirmenin sonuçlandırılması 

o Web sayfası ‘Kullanılabilir Arayüz’ 
sertifikası almaya hak kazandı ise; 

 Hazırlanan kullanılabilirlik raporunun 

TSE ve müşteriye iletilmesi 

 TSE’nin ürünü ‘Kullanılabilir 

Arayüz’ olarak sertifikalandırması 

o Web sayfası ‘Kullanılabilir Arayüz’ 
sertifikası almaya hak kazanmadı ise; 

 Hazırlanan kullanılabilirlik raporunun 

TSE ve müşteriye iletilmesi 

 Kullanılabilirlik problemi olarak 

belirtilen alanların müşteri tarafından 

düzeltilmesi için bir son tarih 

belirlenmesi 

 Müşterinin gerekli düzeltmeleri 

yaptıktan sonra ürünün tekrar 

değerlendirilmesi için laboratuvara 

başvurması 

 Ürünün problemli alanlar göz önünde 

bulundurularak tekrar 

değerlendirilmesi 

 Ürünün sertifika almaya uygun olup 

olmadığının belirlenmesi 

 Süreç ‘Ürünün Sertifika Almaya 

Uygunluğunun Değerlendirilmesi’ 

aşamasıyla devam eder.  

4. Kısıtlar ve Öneriler 

Kullanılabilirlik kavramı Türkiye’de henüz 

gelişme aşamasında olan bir kavram 

olduğundan bu alanda öncü olmanın ve hızlı 

değişen ürünler olan web Arayüzleri ile 

çalışmanın getirdiği bazı zorlukların ortaya 

çıkması kaçınılmazdır. 

TS EN ISO/IEC 9241-151 standardı bazında 

yapılan sertifikalandırma sürecinde analiz 

edilen ve sertifika verilen ürünün, web 

sayfasının, amacı, içeriği, arayüzü ve 

kullanıcı kitlesi birbirinden farklı olduğundan 

her bir ürünün kendi özellikleri kapsamında 

analiz edilmesi gerekmektedir. Bu da her bir 

çalışmanın yeni gereksinimler doğurmasına 

sebep olmaktadır. 

Günümüzde, kullanıcıların teknolojiye adapte 

olması ve eğitilmesi yönünde birçok adım 

atılmaktadır. Bunun kadar önemli olan 

teknolojinin kullanıcıların anlayabileceği 

şekle dönüştürmek anlayışı yeni yeni 

oluşmaya başlamıştır. Bunun farkındalığının 

yaygınlaştırılması ve arayüzlerin belirli 

standartlardan geçtikten sonra hizmete 

sunulması hedeflenmelidir.  
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