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Etkileşim, Ama Nasıl?

• İnsanlarla

• Arabanızla

• Yollarla

• Şehirle

• Binalarla

• Devletle

Etkileşim Herkes 

için Kullanılabilir 

Olmalı: 

Verimli, 

Etkili ve 

Memnun Edici



Trafik İşaretleri ile

• Etkili?

• Verimli?

• Memnun Edici? 



Şehirle?



Eskiden Bilişim ile Etkileşim





Bilişim ile Etkileşim Herkes İçin



Web Sitesi ile Etkileşim

• Bir kurumun ödüllü web sitesinde 
etkileşim (Video)



TÜBİTAK Vizyon 2023 raporu

• En önemli ikinci tema: “Kullanımı 
eğitim gerektirmeyen bilişim 
sistemleri”

• Vatandaşlar bilgisayarlara değil, 
bilgisayarlar onlara ayak 
uydurmalı 



Neden Vatandaş Merkezlilik

• Dijital devlet tüm vatandaşlarca ulaşılabilir
olmalıdır

• Fakat aynı zamanda tüm vatandaşlarca 
kullanılabilir de olmalıdır 

• Vatandaşların sistemleri kullanabilmesi de 
tek başına yeterli değildir. Kullanımın 
etkin, verimli ve memnuniyet verici olması 
da gerekmektedir



Neden Vatandaş Merkezlilik

• 33 e-devlet sitesinin yarısında içerik 
organizasyonu problemli, 
vatandaşların faydalanacağı 
hizmetler kolay ulaşabilir yerlerde 
değil, hemen hemen tüm e-devlet 
siteleri görme engelliler dikkate 
alınmadan tasarlanmış  (Çağıltay, 
Durmuş, 2012)



Türkiye Ne Yaptı – TÜRKSAT KAKİS



Türkiye Ne Yaptı – TÜBİTAK BİLGEM



TS EN ISO 9241-151–Etkileşimin Standardı

• Bilişim sistemlerinde kolay kullanılabilir 
arayüzlerin geliştirilmesi standardı

• 9241-151 sayesinde, arayüzlerin bu 
standartta belirtilen koşulları ne ölçüde 
karşıladığı ölçülerek 

– arayüzün kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi 

– bu sonuçlar doğrultusunda kullanıcı deneyiminin 
iyileştirilmesi hedeflenmektedir.



ODTÜ: TS/ISO 9241-151 Test Lab

• “ODTÜ İnsan Bilgisayar Etkileşimi 
Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı” TSE 
yetkili TS/ISO 9241-151 test laboratuvarı

• Web sitelerinin kullanıcılar açısından 
kullanılabilirliği

• Uygun sitelere TSE tarafından “kullanılabilir 
arayüz” belgesi



ODTÜ: ISO 9241-151 ile

• TSE ve ODTÜ’nün gerçekleştirdiği sertifika 
sistemi bu konudaki açığı kapatmayı 
hedeflemektedir. 

• Kurumların bu sertifika ile

– Web sitelerinin kullanıcılar tarafından verimli ve 
kolay bir şekilde kullanılması, 

– Siteleri kullanım sıklığının artması

– Zamandan ve bütçeden önemli ölçüde tasarruf



Vatandaş Odaklı Dijital Devlet İçin

• e-devlet projelerinde kullanılabilirlik konusu 
başlı başına bir iş paketi olmalıdır

– Şartnamelerde 9241-151 zorunluluğu 

• Projelerde “kullanılabilirlik uzmanlarına” yer 
verilmelidir

• Yazılımcılar etkin “İnsan-Bİlgisayar 
Etkileşimi” konusunda eğitilmelidir

• Bilgiye “Başarılı, Verimli ve Memnuniyet 
Verici” şekilde ulaşmak için ÇALIŞAN 
politikalar/standartlar belirlenmelidir



Teşekkürler

• Vatandaş Odaklı Dijital Devlet Dileği ile


