
WEB SAYFASI ANALİZİ 
 

Bir web sayfasındaki bilgilerin, kağıt üzerindeki bilgilerden en büyük farkı 
sunum tarzıdır. Bir kitap okuyucusu ile bir web gezginini bilgilere ulaşma şekli 
bakımından kıyaslayacak olursak bazı psikolojik faktörlerin önem kazandığını 
görürüz. Web gezginleri genel olarak çabuk bıkan, çabuk sinirlenen ve dikkatsiz 
araştırmacılardır.  

Web’in gelişip yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan “Internet’te sörf yapma” deyimi, 
belli konularda araştırma yapan kitap okuyucuları için anlamsız bir faaliyet olarak 
düşünülebilir. Belki bu ifade daha çok ansiklopedileri karıştırmaktan hoşlanan 
okuyucular için daha anlamlıdır. Ama durum bundan daha farklıdır. Çünkü bir web 
gezgini sörf esnasında hem yazılı ve hem de multimedya ile zenginleştirilmiş bir çok 
materyalle karşı karşıya kalır. Bilgileri iletmede kullanılan materyal sayısı arttıkça 
sunum ya çok etkili olur ya da web gezginin kafasını karıştırır.  

Tam tersine bazı kullanıcılar aradığı şeyin farkındadır. Bunlar web gezgini 
sayılmazlar. Sürekli benzer sitelerde ya da aynı sitelerde dolaşırlar. Bu yüzden 
onların istedikleri bilgilere en kestirme yoldan ve benzer arayüzler kullanılmış web 
sayfalarıyla ulaşmaları sağlanmalıdır.  

Internet’te amaçsız dolaştığı varsayımı altında web gezginleri, her zaman 
hoşlandıkları konularda gezinti yapmazlar. Çoğu zaman arama motorunun kendilerini 
sürüklediği yerlere giderler. Zaman zaman ulaştıkları yer sizin siteniz olabilir. Bu 
düşünceyle web tasarımcıları sitelerinin göz alıcı olması için ellerinden geleni 
yaparlar. İşte konu ve içerik bakımından çok farklı olan web sitelerinin web gezginleri 
tarafından güçlükle birbirinden ayrılmasının temel sebebi budur. Farklı tasarım 
gerçekleştirmek bu aşamada çok önemlidir.  

Web gezginleri için başta oldukça eğlenceli olan Internet’te sörf, bilgisayar 
başında geçirilen zamanla doğru orantılı olarak yavaş yavaş cazibesini yitirecektir. Bir 
müddet sonra web gezgini çok daha sinirli ve dikkatsiz olabilecektir.  

Web gezginlerinin, kitap okuyucularından farklı olması web tasarımı esnasında 
çoğunlukla unutulur. Büyük maliyetlere katlanılarak tasarlanan, grafiklerle, seslerle, 
videolarla, animasyonlarla zenginleştirilmiş web siteleri, web gezginleri tarafından ilgi 
çekici bulunmak bir tarafa sinir bozucu olabilir. Bazı tasarımcılar tarafından unutulan 
donanım uyumsuzluğu, web gezginlerinin bazı siteleri hiç görüntüleyemeden o 
siteden çıkmalarına sebep olabilir. Çoğu tasarımcı her nedense web gezginlerinin 
hep kendileri gibi son teknoloji cihazlar kullandığını düşünür. 

Web’in en önemli kısımlarından biri sunumu etkili hale getiren grafiksel 
materyallerdir. Bunlar animasyon olabileceği gibi durağan nitelikte de olabilir. 
Sayfaların birbirleriyle uyumunu ya da uyumsuzluğunu belirleyen de temelde grafik 
kullanımıdır. Grafiklerin yoğun kullanılıp kullanılmayacağına içerikle birlikte web 
sitesinin konusuna bakılarak karar verilir.  

Yine sitede kullanılan yazı tipleri de grafiklerle birlikte değerlendirilir. Örneğin 
oval fontlar oval grafiklerle kullanılırsa gözü yormayacaktır. Tam tersine keskin 
hatlara sahip grafikler için daha düzgün fontlar kullanılabilir. 

Şayet web sitesinde yoğun şekilde grafik, video, ses vb. materyal kullanılırsa, 
bu doğrudan sitenin yüklenme hızını düşürecektir. Şu temel prensibi asla aklınızdan 



çıkarmamalısınız; “Ne kadar hız, o kadar ziyaretçi”. Şayet bir siteye ait link tıklandığı 
andan itibaren 5 saniye içinde açılmıyorsa, web gezgini ilgili browser penceresini 
kapatacaktır.  

Mecbur kalmadıkça “Lütfen bekleyiniz.” mesajını yazmayın. Emin olun çok 
fazla bekleyen olmayacaktır.    

Internet’i bazı yazarlar “Bilgi Otobanı” olarak nitelendirmektedir. Bu ortamda 
milyonlarca web sitesi ve sınırsız bilgi bulunmaktadır. Tasarladığınız web sitesinin, 
beklediğiniz ziyaretçi (belki de potansiyel müşteri) tarafından bulunması zaten başlı 
başına bir problemdir. Bir şekilde sitenize ulaşan ziyaretçinin kötü tasarım ve web 
yayımlama politikası yüzünden sitenizi terk etmesi yaşanabilecek en büyük 
fiyaskodur. Klasik pazarlama tekniklerini kullanarak kaybettiğiniz (kaybedebileceğiniz) 
müşteriyi tahmin edebilirsiniz. İşin kötüsü yaptığınız tasarım yüzünden hangi 
ziyaretçiyi niçin kaybettiğiniz konusunda bir fikriniz olmayacaktır.  

Web siteleri bir açıdan televizyondaki reklamlara benzetilebilir. Çok 
beğendiğiniz bir reklam başkaları tarafından beğenilmeyebilir. Bazı reklamların 
insanlar üzerindeki etkisi umulundan fazla olabilir. Yine tam tersine büyük bütçe 
ayrılmış reklamlardan istenilen sonuç alınamayabilir. Ürün reklamın cafcaflı yapısı 
içinde kaybolup gidebilir. Üründen çok reklam hatırlanabilir.  

Web tasarımını bütün kurallara uyarak yapmak tek başına yeterli olmayabilir. 
Yaptığınız tasarımın diğer insanlarca ne şekilde algılandığını bilmek zorundasınız. 
Web sitenizde sunmak istedikleriniz ile başkaları tarafından anlaşılanlar farklı 
olabilecektir. Bu yüzden insanlardan yaptığınız tasarımı değerlendirmelerini 
isteyebilir, buna göre tasarımınızı geliştirebilirsiniz. 

Aşağıdaki form tasarımınızı değerlendirebilmeleri için insanlara sunacağınız 
bir anket formu niteliğindedir. Yine aynı formu web sitesi tasarımı yaparken kriter 
olarak kullanabilirsiniz. Buradaki kriterlerin sayısı yaptığınız sitenin amacına göre 
artırılabilir ya da azaltılabilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Site Başlığı:  
Konu:  
Site Adresi (URL):  
Hedef Kitle:  
Web Sitesi Geliştiricisi:  
Web sitesini aşağıdaki kriterleri dikkate alarak değerlendiriniz. 
Her madde için şunlardan birini seçin; 
“E” Evet  
“H” Hayır 
“DD” Değerlendirilebilir değil. 
 
1. Hız 
Ana Sayfa hızlı yükleniyor. E H DD 
2. Ana Sayfa 
Ana Sayfa göze hitap ediyor ve çekici bir sayfa. E H DD 
Neyin nerede olduğu hemen görülebiliyor. (Açık başlıklar, 
açıklamalar, resim başlıklar vs.) 

E H DD 

Sitenin içeriğini göstermeye yarayan bir içerik tablosu veya dizin var. E H DD 
Sitenin yayınlanmasına destek sağlayan / yayınlayan kurum veya 
kişinin ismi açıkça belirtilmiş. 

E H DD 

Bilgi almak için sponsora/yayınlayana erişilebilir bir link bulunmakta. E H DD 
Telif hakkı tarihi veya sitenin hazırlanmış olduğu tarih belirtilmiş. E H DD 
3. Kolay Dolaşım 
Sitenin herhangi bir yerinden herhangi bir yerine erişim kolay. E H DD 
Site içerisinde kolay dolaşım için gerekli talimatlar bulunmakta. E H DD 
Talimatlar açık ve izlenebilir nitelikte. E H DD 
Site içerisinde sayfalar arasında geçişi sağlayan bağlantılar uygun 
yerde ve faydalı. 

E H DD 

İçsel ve dışsal linkler sorunsuz çalışıyor. (Ölü link, yanlış link yok.)   E H DD 
4. Multi Medya Kullanımı 
Her grafik, ses, video, vs. dosyası açık bir amaca hizmet ediyor. E H DD 
Grafikler, animasyonlar, sesler vs. siteye kayda değer bir anlam 
katıyor. 

E H DD 

5. Farklı Ortamlara Uyumluluk 
Site farklı browserlarda sorunsuz çalışıyor. (Netscape, Explorer, 
Opera vs) 

E H DD 

6. İçerik Sunumu 
Siteyi ziyaret edenler için site hakkında yeterli bilgi bulunmakta. E H DD 
Site içindeki bilgi açık bir şekilde ve başlıklar halinde düzenlenmiş. E H DD 
Temel format site içerisinde aynen korunmuş. E H DD 
Site içindeki bilgi kolay bulunabilir nitelikte. (Örneğin bilginin 
bulunduğu kısma ulaşmak için en fazla üç tıklama kullanılmış 
olmalı.) 

E H DD 

Kolay kullanım için site içindeki linkler liste şeklinde ayrıca 
düzenlenmiş.  

E H DD 

7. Güncellik 
Sitenin en son ne zaman güncellendiği belirtilmiş. Son güncelleme 
tarihi: 

E H DD 

Zamanı geçmiş metaryaller kaldırılmış. E H DD 
8. Ek Bilgilere Erişim 
Ek bilgilere erişmeye olanak sağlamak için, yetkili kişiye yönlendiren 
bir link konulmuş. (E-mail, telefon numarası, adres vs.) 

E H DD 

Kullanışlı diğer Web sitelerine linkler sağlanmış. E H DD 



 
Evet ve Hayır cevaplarını saydıktan sonra buraya yazınız: 
 
 
 
 
TOPLAM PUAN (Evet-Hayır):  
 
 
Yukarıdaki puan değerlendirmesini yaptığınız sitenin başarı puanıdır. 
 
 
Yaptığınız değerlendirmelerin sonucunda aşağıdakilerden biri ortaya çıkmış olmalıdır. 
 

1. Çok iyi tasarlanmış ve kullanımı kolay. 
2. Tasarım üzerinde biraz durularak kullanımı kolay bir site haline getirilebilir. 
3. Tasarım çok kötü ve kullanımı çok zor. 

 
 
 
Yorumlarınız:  
 
 
 

Evet Hayır 
  


