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Özet: Araştırmalar şunu göstermektedir ki 

İnsan Bilgisayar Etkileşimi kavramı insanların 

bilgisayar teknolojisiyle etkileşimini artırmak 

ve bu ilişkiyi daha verimli hale getirmek için 

ortaya çıkmış bir kavramdır.Araştırmalar 

tasarımcıların ve eğitim teknologlarının eğitim 

yazılımları ve web sayfalarını hazırlarken 

kullanıcıların kolay kullanılabilirlik ve 

erişilebilirlik üzerine daha fazla önem 

vermeleri gerektiğini göstermektedir.Bunu 

sağlamanın en temel adımı da hazırlanan 

yazılım ve web sayfalarında kolay 

anlaşılabilen ara yüz tasarımlarından 

geçmektedir. Acaba gerçekten sadece ara 

yüzün anlaşılır olması bunun için yeterli 

midir?Mehrabian ve Ferris’in yaptığı araştırma 

sonucu mevcut bilgisayarların tasarımında 

insanlar arası iletişimde vücut dilinin etkisi 

%55, ses tonunun etkisi %38, sözün etkisi ise 

%7’dir. Bütün bu veriler ışığında insan- 

bilgisayar etkileşimi çalışmaları, insanların 

daha kolay kullanabileceği ve kendilerine daha 

yakın hissedebileceği yeni bir ara yüz 

geliştirmeye yoğunlaşmıştır.Bu tespit belirli 

oranda yeterlidir.Çünkü ara yüzün 

anlaşılabilirliği kişiden kişiye değişim 

gösterebilir.Bu biraz da o kişinin teknolojiyle 

olan ilişkisine ve ilgisine bağlıdır.Bunun eksik 

kaldığı yerde açıklayıcı klavuza ihtiyaç 

duyulmaktadır.Tabi bunu da eğitim 

yazılımlarında ve web sayfalarında daha 

etkileşimli ve teknolojik olarak oluşturmamız 

gerekir.Bu araştırma ile kullanıcıların eğitim 

yazılımlarına ve web sayfalarına erişimlerinde 

ara yüz tasarımının eksik kaldığı şartlarda   

hareketli klavuz (tutorial)hazırlanmasıyla bu 

sorunun yeterli bir şekilde ortadan 

kaldırılmasına yardımcı olacak mıdır? 

Sorusuna yanıt aranacakdır. 

 

Anahtar Sözcükler: insan bilgisayar 

etkileşimi,kullanılabilir arayüz,hareketli 

klavuz,. 

  

Abstract: The researches show  that the term 

“Computer and Human interaction” occurs to 

raise people with computer technology and to 

be more useful by this relation.Researches 

show that designers and education technologs 

must give importance the users to reach and 

use easily when they prepare educational 

software and web pages.To provide 

this,firstly,prepared software and web pages 

must have an easy understandable interface 

design.I wonder if it is really enough an 

understandable interface.According to result of 

the researches done by Mehribian and Ferris 

shows us that the interaction between people 

has a percentage of %55 body language,%38 

of voice tone and %7 of the speech.This 

percentages proves that computer and human 

interaction needs an understandable interface 

so the users can easily interact with 

computer.When this isn’t enough,a clear 

moving tutorial is needed.This must be 

occurred interaction and technological in the 

education software and web pages.In the 

research it is wanted to answer when interface 

isn’t enough during reaching web pages and 

education software,moving tutorial help to 

abolish this problem. 

 

Key Words:  computer human 

interaction,usable interface,moving tutorial 

 

1.GiriĢ: 

Bilginin günümüzde yoğunlukla bulunduğu 

ortamlar Internet ve Internet’in en 

önemli parçası olan web siteleri,eğitim 

yazılımları ve arama motorlarıdır. Gün 

geçtikçe çeşitlenen web siteleri sayesinde 



Internet’te yer alan bilginin artışı katlanarak 

devam etmekte ve bunun sonucunda da bu 

ortamlarda yer alan bilginin takibini 

zorlaşmaktadır. Bu artış İnternet’te yer alan 

bilgilere erişmek isteyen kullanıcıların, web 

sitelerinde yer alan içeriğe nasıl erişecekleri ve 

web sitelerini nasıl daha etkin kullanacaklarına 

yönelik soruların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle web sitelerinin nasıl 

düzenlendiği,kullanılabilir olup olmadığı 

giderek daha fazla önem taşır bir hale 

gelmektedir.(Uçak ve Çakmak,2009) 

 

İlk üretildiği yıllarda yalnızca uzmanları 

tarafından kullanılan ve sınırlı sayıda 

üretilebilen 

bilgisayarların günümüzde insan hayatının 

vazgeçilmez bir parçası olduğu tartışılmaz bir 

gerçektir. Bu nedenle, bilgisayarların ve bu 

bilgisayarlar üzerinde çalışan programların bir 

diğer deyişle ara yüzlerin herkes tarafından 

etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve 

bu 

yönde geliştirilmesi gitgide önem 

kazanmaktadır .İnsan Bilgisayar Etkileşimi 

(İBE) 

sisteminin amacı da bilgisayarı daha hızlı ve 

insana daha doğal gelecek yollarla 

kullanılabilir 

hale getirmektir. (Karacan,2008)İnsan 

Bilgisayar Etkileşimi çalışma alanı, insan ve 

bilgisayar arasındaki etkileşimi konu 

edinmesinden dolayı insan davranışı, psikoloji, 

bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri ve 

yazılım mühendisliği yanında ergonomi, grafik 

ve endüstriyel tasarım,sosyoloji, antropoloji ve 

eğitim bilimleri gibi alanlarla da ilişkili bir 

çalışma alanıdır. 

(Bayram) 

 

 

 

Bir bilgisayardan beklenen en yüksek 

performans, bilgisayar ve insan arasındaki 

etkileşimin arttırılmasıyla mümkündür. 

Mevcut bilgisayarların ara yüzlerinde yapılan 

eylemler yeni kullanıcılar için oldukça yabancı 

bir dile sahip olduğundan bu cihazlara 

adaptasyon oldukça zordur. Ayrıca kullanım 

süreçlerinde de büyük engel teşkil etmektedir. 

Yapılan bir araştırmaya  göre insanlar arası 

iletişimde vücut dilinin etkisi %55, ses 

tonunun etkisi %38, sözün etkisi ise %7’dir. 

Vücut dilinin ve ses tonunun bir katkısı 

olmadığı düşünüldüğünde, mevcut 

bilgisayarların normal hayatta kullandığımız 

etkileşim araçlarından sadece %7’lik bir kısma 

hitap edebilecek düzeyde olduğu 

görülmektedir. Bütün bu veriler ışığında insan- 

bilgisayar etkileşimi çalışmaları, insanların 

daha kolay kullanabileceği ve kendilerine daha 

yakın hissedebileceği yeni bir ara yüz 

geliştirmeye yoğunlaşmıştır.( Mehrabian and 

Ferris ,1967) 

 

Kullanılabilirlik; insanların çevre ile olan 

etkileşimlerini, özelliklerini,sınırlılıklarını 

inceleyen ve elde edilen verilere göre makine 

veya sistemtasarımına yönelik bir mühendislik 

alanı olan işbilim (ergonomi) alanında 

üretilmiş bir kavramdır (Alexander, 2003; 

İşbilim, 2008). Literatürde genelde insan-

bilgisayar etkileşimi ile ilgili kullanılabilirlik 

tanımlarının yanı sıra genel kapsamda 

tanımların da yapıldığı 

görülmektedir.Coşkunserçe ve Dursun (2008) 

kullanılabilirliği “bir ürünü kullanan 

insanlarınişlerini hızlı ve kolay bir şekilde 

yerine getirmesi” olarak tanımlamaktadırlar 

 

 

 

 

 

2.Yöntem: 

 

Örnek olarak birkaç üniversite ana 

sayfası,üniversite kütüphane sayfası,gazete 

sayfası ve örnek bir eğitim yazılımının ana 

sayfası five second test,navflow ve click test 

metodları kullanılarak web sayfalarının 

arayüzlerinin kullanılabiliriliği ve 

erişilebilirliği üzerine detaylı bir araştırma 

yapılmıştır.  

 

Fivesecond test ile kullanıcılara hazırladığınız 

bir arayüzü yada kullanılmakta olan bir 

arayüzü 



bu sistemin yardımıyla 5 saniye gösterip 

,çalışmanız doğrultusunda sorular 

sorup,anında dönüt 

 alabiliyorsunuz. 

 

 

Hazırladığımız örnekte bir üniversitenin ana 

sayfasının öğrenci işleri menüsüne 

erişilebilirliğini test etmeye çalıştık.Ve sayfaya 

ulaşım durumu ile ilgili bir kaç soru sorduk. 

 

 

Ilk görünen şekli plasma map denilen tıklanma 

alnlarını sıcaklık haritası gibi gösteren 

özelliktir.Şekildeki gibi renk demeti bir alanda 

yoğunlaşmaktadır. 

 

 

 

 

 

İkinci olarak görünen ise heat map.Sıcaklık 

haritası.Sayfadaki tıklanma alanını tarayarak 

tek renk ve yoğunlukta göstermektedir. 

 

 

 

 

 

Son olarak görünen click map.Tıklanma 

haritası ise sayfanın tıklanma durumuna 

göre yoğunluğunu göstermektedir. 

 

Sonuç: 

◦İnsanların teknoloji kullanımını etkileyen 

özellikleri nelerdir? 

 

◦Teknolojinin insanların teknolojiyi 

kullanımına etki eden yönleri nelerdir? 

◦İnsanlar etkileşimli yeteneklerini nasıl 

edinir ve kavramlaştırır? 

◦İnsanların ihtiyaçlarını teknik olanaklarla 

nasıl eşleştiririz? 

◦Kullanılabilir (usable) teknolojiler nasıl 

tasarlanabilir? 

 

Araştırmalar şunu göstermektedir ki İnsan 

Bilgisayar Etkileşimi kavramı insanların 

bilgisayar teknolojisiyle etkileşimini 

artırmak ve bu ilişkiyi daha verimli hale 

getirmek için ortaya çıkmış bir 

kavramdır.Araştırmalar tasarımcıların ve 

eğitim teknologlarının eğitim yazılımları 

ve web sayfalarını hazırlarken 

kullanıcıların kolay kullanılabilirlik ve 

erişilebilirlik üzerine daha fazla önem 

vermeleri gerektiğini göstermektedir.Bunu 

sağlamanın en temel adımı da hazırlanan 

yazılım ve web sayfalarında kolay 

anlaşılabilen ara yüz tasarımlarından 

geçmektedir.Acaba gerçekten sadece ara 

yüzün anlaşılır olması bunun için yeterli 

midir?Mehrabian ve Ferris’in yaptığı 

araştırma sonucu mevcut bilgisayarların 

tasarımında %7 lik bir oran karşımıza 

çıkıyor.Bu tespit belirli oranda 

yeterlidir.Çünkü ara yüzün anlaşılabilirliği 

kişiden kişiye değişim gösterebilir.Bu 

biraz da o kişinin teknolojiyle olan 



ilişkisine ve ilgisine bağlıdır.Bunun eksik 

kaldığı yerde açıklayıcı klavuza ihtiyaç 

duyulmaktadır.Tabi bunu da eğitim 

yazılımlarında ve web sayfalarında daha 

etkileşimli ve teknolojik olarak 

oluşturmamız gerekir.Bu araştırma ile 

kullanıcıların eğitim yazılımlarına ve web 

sayfalarına erişimlerinde ara yüz 

tasarımının eksik kaldığı şartlarda   

hareketli klavuz (tutorial)hazırlanmasıyla 

bu sorunun yeterli bir şekilde ortadan 

kaldırılmasına yardımcı olacak mıdır? 

Sorusuna yanıt aranacakdır. 

 


