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MOBİL UYUMLU WEB SİTE ARAYÜZLERİNDE  
KULLANILABİLİRLİK  

 

ÖZET 

 

Mobil cihazlar, günümüzde internete erişimde en önemli yoldur. İnternetin giderek 

yaygınlaşması ve kablosuz teknolojilerin gelişmesi, “mobil” kavramını günlük 

yaşantımızda daha önemli hale getirirken, mobil internet teknolojisi ve akıllı telefonlar 

ile farklı bir dünyanın kapıları açılmıştır.  

Mobil cihazlar, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesine rağmen, 

mobil kullanıcı arayüzü (UI) tasarım modelleri için standartlar henüz tam olarak 

belirlenebilmiş değildir. Mobil web site arayüz tasarımlarının büyük bölümü, 

masaüstü için hazırlanan web site modellerine dayanmaktadır. Ancak bu arayüzler, 

mobil ekranlara tam olarak uyum sağlayamamakta ve kullanıcılar açısından birtakım 

zorluklar oluşturmaktadır. Bu çalışmada, mobil web site tasarım kalıplarıyla ilgili 

mevcut çalışmalara genel bir bakış sağlayarak, mobil uyumlu web sitelerde en sık 

karşılaşılan tasarım ve kullanılabilirlik sorunlarına yönelik çözüm yolları 

araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, duyarlı web sitelerde kullanılabilirlik kavramı 

detaylandırılarak; okunabilirlik, tıklanabilirlik ve gezinme eylemleri için daha iyi bir 

kullanıcı deneyimi geliştirmek amaçlanmaktadır. Konuyla bağlantılı noktalarda 

gerekli literatür taraması yapılarak, kullanılabilirlik kavramı ve kullanıcı odaklı arayüz 

tasarımının önemi vurgulanırken konuya ilişkin tanımlama ve görüşlere yer 

verilmiştir. 
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USABILITY AT MOBILE-FRIENDLY 

WEB SITE INTERFACES 

 

ABSTRACT 

 

Mobile devices are the most important way of accessing the internet today. As the 

internet has become more widespread and the development of wireless technologies 

has made the concept of "mobile" more important in our daily lives, the doors of a 

different world have been opened with mobile internet technology and smartphones. 

Although mobile devices have become an indispensable part of everyday life, 

standards for mobile user interface (UI) design models have not yet been fully defined. 

Much of the mobile web site interface designs are based on the web site models for the 

desktop. However, these interfaces are not fully responsive with mobile screens and 

present some difficulties for users. 

This study tries to search the most common solutions for design and usability 

problems in mobile-friendly web sites by providing an overview of current work on 

mobile web site design patterns. 

Within the scope of the research, the concept of usability in sensitive web sites is 

elaborated; to improve user experience for readability, clickability, and navigation. 

The necessary literature review is done in the related points, and the concept of 

usability and the design of the user-oriented interface are emphasized. 
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Mobile-Friendly, User Interface Design, Responsive Web Design, Usability, 

Readability, Clickability 
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GİRİŞ 

 

Teknolojideki hızlı ilerleme, hayatın tüm alanlarına olduğu gibi iletişim biçimlerine de 

her geçen gün farklı bir boyut kazandırmaktadır. Özellikle internetin yaygınlaşmaya 

başladığı 2000’li yıllardan itibaren hayatımıza giren bilgisayarların yerini yavaş yavaş 

mobil cihazlara bıraktığı bir süreç yaşanmaktadır. İlk üretilen büyük boyutlu 

bilgisayarlardan, kişisel masaüstü bilgisayarlara ve taşınabilir dizüstü bilgisayarlara 

doğru evrim geçiren bilişim teknolojileri, günümüzde artık tablet ve akıllı telefonların 

yanı sıra giyilebilir teknolojilerle akıllı kol saatleri ve akıllı takılara kadar küçülmüş 

durumdadır.  

Bu değişimin temel nedeni; artık internetin çok daha yoğun kullanılması ve mobil 

teknolojilerin kullanıcılara istenilen her yerden internete erişim imkânı sağlaması ile 

açıklanabilir. Mobil cihazların kullanımındaki büyük artış, “çevrimiçi” (online olma) 

kavramını da yeniden şekillendirirken, zaman ve konum kısıtlaması olmaksızın 

internete her an her yerden bağlanma imkanı sağlamaktadır.   

 

Günümüzde web hizmetleri günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Bilgi sağlama, haberleşme, tanıtım, pazarlama, hizmet, çalışma, alışveriş veya eğlence 

gibi bir çok farklı alanda hizmetler sunmaktadır. Geçtiğimiz yıllar boyunca, 

kullanıcılara ulaşmak ve en iyi hizmeti sunabilmek için milyonlarca web sitesi 

geliştirilmiştir. Bu web sitelerin büyük bir kısmı kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde 

karşılarken, bir kısmı da çeşitli sebepler yüzünden zaman içinde yok olup gitmektedir.  

 

Web kullanılabilirlik sorunu, bu sebeplerden bir tanesidir fakat web sitelerinin 

kullanım ömrü boyunca çok önemli bir yere sahiptir. Kullanılabilirliği düşük seviyede 

olan web siteler, kullanıcıları zaman kaybına uğratarak hedef kitlenin sadakatini 

kaybetmekte ve ziyaret oranları da buna bağlı olarak azalmaktadır.  Bu durum, bilim 

insanlarının ve araştırmacıların webin kullanışlılığını arttırma yönünde birçok 

araştırma ve çalışmalar yapmasına neden olmaktadır.  

 

Teknoloji de yaşanan baş döndürücü gelişmeler, web sektörünü de derinden 

etkileyerek kullanılabilirlik alanında yeni zorluklar oluşmasına neden olmaktadır. Bu 

hızlı gelişmeler, insan hayatının ayrılmaz bir parçası olan cep telefonlarına da 

yansıyarak, fonksiyonlarının ve görünümünün tamamen değişmesine sebep olmuştur. 
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Sadece iletişimde kullanılan basit cep telefonları, adım adım birçok yeni özellik 

kazanarak akıllı telefonlara dönüşmüş ve masaüstü bilgisayarların önüne geçmiştir. Bu 

özelliklerden bir tanesi de internete erişebilmesidir. Bu noktada, web kullanılabilirliği 

için yeni bir sorun daha ortaya çıkmıştır çünkü akıllı telefonlar, ekran boyutlarının 

küçüklüğünden dolayı birçok kısıtlamaya sahiptir.  Küçülen ekranlar, okunamayan 

metinler, küçük tıklama düğmeleri (Buton), yavaş internet bağlantısından dolayı 

yüklenemeyen web siteleri vb. birçok arayüz problemini de beraberinde getirmiştir. 

Mobil cihazların masaüstü bilgisayarlara göre tartışılmaz üstünlüğü, araştırmacıları 

mobil kullanılabilirlik sorunları için yeni çözüm arayışlarına yöneltmiş ve şirketlerin, 

giderek büyüyen mobil pazara hitap edebilmek için,  mobil uyumlu web sitelerine 

ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.  Bu noktada ortaya çıkan “mobil dostu” kavramı, 

mobil cihazların küçük ekranlarına uyum sağlayabilen web sitelerini tanımlamak için 

yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Akıllı telefonda görüntülenen web siteleri, en iyi işlevselliği sunmak için bir takım 

özellikler içermelidir. Mobil kullanıcılar genellikle hareket halinde olduklarından, web 

arayüzleri oluşturulurken bu durum göz önünde bulundurulmalı ve tasarımda buna 

göre yapılmalıdır. Hareket halindeki kullanıcı, ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı ve 

kolay bir şekilde ulaşmak isteyeceği için, görüntülenecek içerikler açık, net ve 

okunaklı bir şekilde sunulmalıdır. Metinler, okunabilir olmalı ve boşluklar ekran 

boyutuna göre ayarlanmalıdır. Kullanıcının ihtiyaç duyacağı bilgiler ana ekranda yer 

almalı ve basit bir gezinti ile kolayca ulaşılabilmelidir. Mobil görünümde olumlu bir 

kullanıcı deneyimi sağlamak için, görseller uygun boyutta ve uygun çözünürlükte 

olmalı, sayfalar hızlıca yüklenecek şekilde optimize edilmelidir. 

 

Mobil cihazın fiziksel yönleri de dikkate alınmalıdır. Dokunmatik ekranlarda 

parmaklar, fare imleci (Mouse) görevi gördüğü için, gezinme seçenekleri ve tıklama 

düğmeleri buna göre boyutlandırılmalıdır. Böylece kullanıcı 'tıklama' yerine rahatça 

dokunabilmelidir. Mobil cihazların boyut ve şekilleri de, markadan markaya farklılık 

göstermektedir. Bu yüzden arayüz tasarımının tüm ekran ölçülerine uyum 

sağlayabilmesi gerekmektedir.  

 

Kullanıcı arayüzü geliştirme aşamasında, dikkat edilmesi gereken birkaç temel unsur 

bulunmaktadır. Bunlar; kullanılabilirlik, okunabilirlik, tıklanabilirlik, güvenilirlik, 
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amacı ile uyumluluk ve “kullanıcı dostu” bir tasarım anlayışına sahip olmasıdır. 

Kullanılabilirlik ilkelerinin çoğu, web arayüz geliştirme sürecinde, standart masaüstü 

web tasarımı anlayışını içermektedir. Fakat kullanıcı arayüzü tasarımındaki yeni 

eğilimler, duyarlı (Responsive) web tasarım anlayışını benimsemektedir. Duyarlı web 

tasarım tekniği ile oluşturulan web siteleri, kullanıcı dostu bir arayüze sahip 

olmalarından dolayı büyük oranda tercih edilmektedir. Duyarlı web tasarımı, bir web 

sitesinin farklı boyutlardaki cihazlarda da sorunsuz görüntülenmesini sağlayarak 

kullanılabilirlik bakımından önemli bir sorunun aşılmasını sağlamaktadır. 

 

Günümüzde internette çok fazla içerik olduğu için insanlar ihtiyaç duydukları bilgiye 

çok farklı kaynaklardan kolayca ulaşabilmektedir. Buradan, bir web sitesinin olumsuz 

bir deneyim karşısında kolayca terkedilebileceği sonucunu çıkarmak ta mümkündür.  

Bu durum özellikle, ürün veya hizmetlerini çevrimiçi olarak tanıtmaya çalışan şirketler 

için büyük bir sorundur ve web sitelerinin mobil dostu bir anlayışı benimsemesi için 

gayet yeterli bir sebeptir.  

Bu araştırmanın amacı, mobil tarama deneyimini geliştirmek ve mobil cihaz 

arayüzlerini daha kullanışlı hale getirmek için gerekli adımları öğrenmek olacaktır. 

Kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu bilgilerle, web 

tasarımcıları ve geliştiricileri için kullanıcı dostu web siteleri oluşturmaya yönelik 

fikirler sunabilmek amaçlanmaktadır. Web siteleri, kullanıcıların aradıklarını hızlı bir 

şekilde bulmalarını ve okunması zor içeriklerle zaman kaybetmemelerini sağlamak 

için tasarlanmalıdır. Hedef kitlenin içeriğe nasıl baktığı bilinmiyorsa; renk, resim, 

boşluk dengesi ve tipografinin doğru kullanımını sağlamakta mümkün olmayacaktır. 

 

Meyer, kullanıcıların kısa ve basit metin içeriklerini hem bilgisayarda hem de mobil 

cihazlarda kolayca anlayabildiklerini, ancak mobil cihazlarda uzun metinleri okumada 

zorluk çektiklerini belirtmektedir. (Meyer, 2016) 

 

Kullanıcıların mobil cihazlarında nasıl gezindiklerini keşfetmek, estetik açıdan güzel 

bir site tasarlamak ve kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden bir altyapı oluşturmak için 

önemli ipuçları verecektir. Örneğin; kullanıcılar tüm içeriği okumaktan çok 

vurgulanan anahtar kelimeleri ve başlıkları gözden geçirmektedir.  
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Nielsen makalesinde;  

“Kullanıcıların ortalama bir web site ziyaretinde, yazıların en fazla % 20'sini okumak 

için zamanı ayırmaktadır.” tespitinde bulunmaktadır. (Nielsen J. , How Little Do 

Users Read?, 2008) 

 

Bu çalışmanın sonuçları, bir web sitesi oluşturulurken veya mevcut bir web sitesinde 

iyileştirmeler (Optimizasyon) yaparken, dikkat edilecek önemli noktaları belirlemek 

ve bu konulara dair fikirler üreterek, ziyaretçilere kolayca etkileşime geçebilecekleri 

kullanışlı bir arayüz  tasarımı sunulmasını sağlayacaktır. 
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oynatıcılarında bu özelliklere eklenmesiyle, tasarım problemleri tamamen yeni bir 

boyuta geçmiş ve bundan sonraki gelişmeler uygulama yazılımı geliştirmeye ve mobil 

etkileşimi tasarlamaya doğru kaymıştır. 

 

1.2 MOBİL İNTERNET TRAFİĞİ 

Günümüzde, küresel web trafiğinin yarısından fazlası mobil cihazlardan gelmektedir 

(Gibbs, 2016). Artık daha fazla kullanıcı, bilgilerini çevrimiçi hale getirmek için mobil 

bağlantılar kullanırken ve masaüstü bilgisayar kullanımı da hızlı bir düşüşe geçmiş 

durumdadır. Son 10 yılda sosyal medya kullanımındaki hızlı yükseliş, eğilimlerin 

belirlenmesinde büyük rol oynarken, teknolojik gelişimlerin yönünü belirleyen önemli 

bir unsur haline gelmiştir (Chafey, 2017). Masaüstü cihazlar, yerlerini daha küçük, 

daha yetenekli ve taşınabilir alternatiflere bırakmak zorunda kalmıştır. Bu durumun 

oluşmasındaki temel neden;  internet kullanım şeklinin tamamen değişmesi ve 

yaşamın her anına dahil olması olarak açıklanabilir (Gibbs, 2016). 

"İnternetten kopmak tutsaklık gibidir. İnsanları internetten mahrum bırakmak onların 

haklarını gaspetmek anlamına gelmektedir” (herkesebilimteknoloji.com, 2017). 

1994’te “World Wide Web’i” halka açarak, interneti yaşamın vazgeçilmez bir parçası 

haline getiren Sir Tim Berners Lee’nin tanımladığı gibi; internet artık insan yaşamının 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir (w3.org, 2017). 

Mobil internetin, hareket halindeki kullanıcılara, her an ve her yerden internete erişim 

imkanı sağlaması, insan yaşamına da farklı bir boyut kazandırmış ve internet kullanım 

alışkanlıklarını da tamamen değiştirmiştir (Heisler, 2016). Daha hızlı mobil ağlar ve 

her yerden internete bağlanmayı kolaylaştıran kablosuz bağlantıların (Wi-Fi) 

yaygınlaşması ile giderek çok daha fazla insan internete erişebilmektedir. Bu 

erişimlerin büyük bir kısmı ise mobil cihazlar ile sağlanmaktadır (ucopia.com, 2015). 

StatCounter'a göre dünya genelinde mobil cihazlardan internete erişim oranı, Aralık 

2017'te  % 53 olarak belirtilmiştir. Bu sonuç, mobil cihazlarda harcanan zamanın, 

küresel internet kullanımının yaklaşık % 36'sını oluşturmaktadır (statcounter.com, 

2017). 

 

Dijital pazarlama ajansı We are Social ile Hootsuite'in yayımladığı 'Digital In 2017 

Global Overview' raporuna göre, dünyadaki internet kullanıcı sayısı 2016 sonu itibari 
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Aralık 2017 itibari ile bu sayı 1.302.000.000 seviyesine ulaşmış ve aynı hızla artmaya 

devam etmektedir. Bu sayının yaklaşık % 25'i aktif web sitelerine karşılık gelmesine 

rağmen % 75 lik kısmının da gelecek için ayrılmış olduğu tahmin edilmektedir 

(internetlivestats.com, 2017). 

 

Bugün gelinen noktada, kullanıcılara mobil ortamda ulaşabilmek, her marka için 

hayati önem taşımaktadır. Ancak müşterilere mobil ortamda ulaşmak demek, yalnızca 

markanın reklam stratejisini genişletmek anlamında düşünülmemelidir. Önemli içerik 

stratejisi düzenlemeleri yapmayı, mobil öncelik zihniyeti ile içerik oluşturmayı ve 

kullanılabilirliği yüksek bir web site oluşturmayı da gerektirmektedir (altexsoft.com, 

2017). 

 

1.3 MOBİL TİCARET 

Dünyadaki gelişmeler, internet ortamının sunduğu olanaklar ve mobil teknolojilerin 

ilerlemesi, M-ticaret de (Mobil Ticaret) dahil olmak üzere bir çok yenilikleri de 

beraberinde getirmektedir (Lozancic, 2017). M-ticaret, yani mobil alışveriş, mobil 

cihazlar kullanılarak, çeşitli ticaret faaliyetleri için kullanıcılara sunulan hizmetler 

olarak tanımlanabilir. 

 

Günümüzde artık kimse cep telefonsuz dışarı çıkmamaktadır. Daha da önemlisi hemen 

hemen her kullanıcı en az bir elektronik cihaza sahip durumdadır. Bu cihazlarla 

birlikte hayatımıza kazandırılan mobil internet servisleri, kullanıcıların sabit bir 

bağlantı noktasına ihtiyaç duymadan, hızlı bir şekilde internete erişimini 

sağlamaktadır (Blair, 2017). 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin istatistikler 'e göre, 

ABD'li yetişkinlerin internet üzerinden yaptıkları alışverişlerin % 15’ini masaüstü 

bilgisayarlarla, %85’ini ise mobil cihazlarla gerçekleştirdikleri görülmektedir. 

Statista.com’un raporunda, 2015 yılında 96 milyar ABD doları olarak gerçekleşen 

küresel mobil ticaret işlem değerinin, 2019'da 693 milyar doları aşacağı tahmin 

edilmektedir (statista.com, m-commerce, 2017). 

 

Mobil cihaz kullanımın sürekli artmasına ve mobil ticaret hacminin her yıl daha da 

yükselmesine rağmen, zayıf arayüz tasarımları nedeniyle olumsuz sonuçlanan mobil 

alışveriş şikayetleri de giderek artmaktadır (Weinswig, 2017). Küçük ekran boyutları, 

hız, güvenlik ve en önemlisi birçok sitenin henüz mobil olarak optimize edilmemiş 
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olması en önemli etkenler arasındadır. Özellikle sınırlı mobil bellek, kullanıcı 

arayüzünün karmaşıklığı, ekran boyutu, tıklanması zor düğmeler ve gezinme 

menülerinin kullanışsız olması en çok şikayet edilen konular arasındadır 

(justinmind.com, 2017). 

Kullanışlı bir arayüz tasarımının, hem kullanıcı perspektifinden hem de mobil cihaz 

kısıtlamalarından kaynaklı tüm kullanılabilirlik sorunlarını aşmış olması 

gerekmektedir. Nielsen’e göre; bunu sağlamak, hem masaüstü bilgisayarlardaki hem 

de mobil cihazlardaki satışları büyük ölçüde arttıracaktır ancak mobil cihazlarda daha 

büyük bir artış meydana getirecektir. Bunun nedeni, mobil cihazların, özellikle ekran 

boyutu ve metin girişi bakımından, kullanım özelliklerinin masaüstü bilgisayarlara 

göre daha zayıf bir arayüz tasarımına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Kullanıcı 

deneyimi açısından zayıf platformun iyileştirilmesi, kullanılabilirlik etkisini kesin 

olarak yükseltecek bir faktördür (Nielsen J. , 2017). 

 

Kullanılabilirliği yüksek, iyi çözümlenmiş bir arayüz tasarımı, firma ve kullanıcı 

arasındaki güvenin sağlanması için son derece önemlidir (Weinswig, 2017). Mobil 

ticaretin başarısındaki en önemli etken, kullanıcı arayüz tasarımının, müşteri 

deneyiminin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak olacaktır. Web sitelerde yer alan 

gezinme menüsü, düğmeler, simgeler ve kullanıcı arayüz tasarımının tüm öğeleri,  

e-ticaret kavramının temel taşlarıdır ve çevrimiçi mağazalardaki satışları artırmak veya 

azaltmada çok önemli rol oynamaktadır (Sandu, 2016). 

 

 

1.4 MOBİL EKRANLAR 

Günümüzde taşınabilir cihazlar için oldukça fazla seçenek bulunmaktadır ve 

tasarımcılar açısından tüm cihazlarda en iyi kullanıcı deneyimini oluşturmanın belli 

zorlukları bulunmaktadır. Ekran boyutlarındaki çeşitlilik ve değişkenlik, bu 

zorlukların başında gelmektedir. Bununla birlikte, web ve mobil siteleri tasarlarken en 

popüler ekran boyutları ve çözünürlüklerini dikkate almak gerekmektedir 

(mediag.com, 2016). 

Bir cihazın ekran boyutu, inç cinsinden ekranın çapraz olarak fiziksel ölçümü 

anlamına gelmektedir. Genişlik, ekrandaki piksel sayısını belirten, çözünürlükten 

farklı bir kavramdır (Leggett, 2011). Aynı ekran boyutuna sahip cihazlar çok farklı 

çözünürlüklere sahip olabilmektedir.  
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Masaüstü için hazırlanmış bir web siteyi mobil cihazlar için optimize ederken önemli 

nokta sadece dikey kaydırmaya yer vermektir (Miller, 2016). Tüm sayfalarda CSS 

öğeleri için genişlik ve konum değerlerini tanımlanmalı ve görsellerde ölçeklenebilir 

olmalıdır. Kullanıcı içeriğe kolayca erişmeli ve içeriğe yönlendirme yapan yardımcı 

öğelerden kaçınılmalıdır. Sütun sayısını sınırlamalı ve ideal olarak tek sütun düzenine 

sahip bir yapı oluşturulmalıdır (Bluestone, 2016). 

 

2.3 KULLANICI DENEYİMİNDE SINIRLAMALAR 

Mobil cihazların fiziksel yapıları ve dokunmatik ekran arayüzleri, kullanılabilirlik 

açısından birtakım kısıtlamaları da beraberinde getirmektedir. Mobil kullanıcılar, 

masaüstü cihazlara göre daha küçük bir arayüze sahip ekrana odaklanmakta ve 

etkileşimleri farklı şekillerde anlamaları gerekmektedir (Leggett, 2011). Mobil 

kullanıcı deneyimi(UX) tasarımı, ‘taşınabilir ve giyilebilir cihazların kullanımı 

sırasında olumlu deneyimler yaşamak’ şeklinde de açıklanabilir. Mobil teknolojiler, 

cep telefonu kullanımında olduğu gibi, kullanıcı deneyimi tasarımında da birçok 

gereklilikler ortaya koymaktadır (Budiu, Mobile User Experience, 2015).  

Mobil kullanıcılar, gün içerisinde birçok kez kısa aralıklarla cihazlarıyla etkileşimde 

bulunmaktadır. Bu nedenle kullanıcı deneyimi tasarımında hedef, olumlu duyguları 

(ör. Bilgi verici, eğlenceli, heyecan verici, motive edici vb.) teşvik etmek ve olumsuz 

duyguları (ör. Can sıkıcı, sinir bozucu) en aza indirmek olmalıdır (Lanoue, 2015). 

Ayrıca bu etkileşimi devam ettirmek için, deneyimlerinin kişiselleştirilmiş, verimli ve 

eğlenceli olması gerekmektedir. Bu nedenle, mobil UX tasarımı, etkileşim düzeylerini 

olabildiğince kolay, basit ve kullanışlı tutmaya odaklanmıştır (Budiu, Mobile User 

Experience, 2015). 

Günümüzde her türlü içeriğe rahatça erişebildiğimiz mobil cihazlar ile hayat çok daha 

kolay bir hale gelmiş durumdadır. Banka işlemlerini gerçekleştirmek, yemek siparişi 

vermek, herhangi bir mağazadan alışveriş yapmak hatta evimizin kapısını kilitlemek 

bile mümkün olmaktadır (Moth, 2013). Tüm bu avantajlara rağmen, mobil cihazlar 

üzerinden hedef kitleye ulaşmak kolay değildir. Özellikle dokunmatik telefonlar, 

birçok güçlü yönüne rağmen halen birtakım sınırlamalar içermektedir. 
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2.3.1. Küçük Ekranlar 

Son dönemde büyük ekranlı telefonlara yönelik eğilime rağmen, cep telefonlarını bu 

kadar kullanışlı kılan faktör, rahatça taşınabilecek kadar küçük boyutlu oluşlarıdır. 

Budiu ve Nielsen'in tespitlerine göre, akıllı telefonlar ortalama 3,5 x 6,5 inç 

büyüklüğündeki dokunmatik ekranlara sahiptirler. Bu, kullanıcıların web sayfalarını, 

çeşitli yayınları, haberleri, sosyal medya güncellemelerini ve paylaşım yapmalarını 

sağlayan küçük pencerelerdir (Budiu, Mobile User Experience, 2015). 

Küçük ekranlar, mobil cihazlar için önemli bir kısıtlamadır. Taşınabilir özellikte 

olmak için daha küçük ekran boyutuna sahiptir ve bu da arayüzün kullanılabilirliği 

için olumsuz bir durumdur.  Ayrıca mobil ekranlar için düzenlenen içerikler, masaüstü 

bir web sitesindeki içeriklere göre ziyaretçilerin dikkatini daha zor çekmektedir. 

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar ekranlarıyla karşılaştırıldıklarında, ekran boyutlarından 

dolayı çok az içerik barındırmaları ciddi bir sınırlamadır. 30 inçlik bir monitörde 

rahatça görüntülenen içerik, 4 inçlik bir ekranda açıldığında, sayfanın yaklaşık olarak 

% 70-80’ini görünmeyecektir (Lanoue, 2015). Bu nedenle mobil kullanıcılar, 

masaüstü versiyonlar ile aynı oranda bilgiye erişmek için daha fazla etkileşimde 

bulunmak zorunda kalmaktadır. 

Mobil arayüzleri tasarlanırken içerik ve özellik önceliği iyi hesaplanmalıdır. En 

önemli içeriklere öncelik tanınmalı ve ekranda ilk görünmesi gereken unsurlar öne 

çıkarılmalıdır (Desprez, 2017). Eğer arayüze yeni bir tasarım öğesi eklenmesi 

gerekiyorsa, sayfadaki konumu hiyerarşik düzene göre belirlenmelidir. Örneğin A 

öğesini eklemek için, B öğesini dışlamak kullanıcılar için ne ifade edecektir? A öğesi, 

B öğesinden daha önemli midir? Her öğenin fırsat maliyetini iyi düşünmek 

gerekmektedir (Budiu, Mobile User Experience, 2015). 

Kullanıcıların bir web sitesini ziyaret etmelerindeki amaç, bilgi edinmek veya bir 

görevi yerine getirmek olabilir. Estetik olarak güzel bir tasarıma sahip olmak 

avantajdır ancak bu web sitelerin ziyaret edilmesi için çok geçerli bir neden değildir  

(Lanoue, 2015). Masaüstü veya mobil ortam olsun içerik her zaman daha çok ilgi 

çekmektedir. Masaüstü ekranlar için yapılan tasarımlarda, içerik ve arayüz öğelerinin 

yerleşimi için yeterli alanlar mevcuttur ancak mobil ekranlarda boyutlardan dolayı  
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yeterli alan bulunmadığından öncelik sırası her zaman içerik yerleşiminde olmalıdır. 

Kullanıcılar, cep telefonlarını bekleme zamanlarında veya vakit öldürmek için 

kullanmayı tercih etse de işlemleri hızlı bir şekilde yapmak istemektedir.  

wyliecomm’da bir makalede; çok ayrıntılı ve karmaşık web sitelerde gezinen mobil 

kullanıcıların, zamanlarını boşa harcadıklarını düşündükleri ve bundan dolayı öfkeli 

göründükleri belirtilmektedir (wyliecomm.com). 

Çünkü masaüstü ekranlar için hazırlanan içeriklerin, küçük ekranlarda okunması ve 

anlaşılması çok daha zor olmaktadır. Bu nedenle, mobil uyumlu sitelerde ayrıntılı 

uzun içerik yerine, kısaltılmış öz bilgilere yer verilmelidir (Desprez, 2017). 

 

2.3.2. Kısa Oturum Süreleri 

Cep telefonları bir cebe veya çantaya kolayca sığacak şekilde tasarlandığından her an 

ve her yerde kullanılabilmektedir. Ancak hareket halindeyken kullanımın bir takım 

zorlukları olacağı için, mobil ziyaretlerinde her an kesintiye uğrama ihtimali 

bulunmaktadır. Özellikle dışarıda kullanımlarda, herhangi bir sebeple dikkat dağılması 

sonucu yapılan işlemler yarım kalabilmektedir. Bu nedenle mobil cihazlarda oturumlar 

çok kısa sürmektedir (Budiu, Mobile User Experience, 2015). 

 

Kullanılabilirlik danışmanı Jakob Nielsen, mobil cihazlarda kullanıcıların anlama 

düzeyleri üzerine yaptığı bir çalışmada; ortalama mobil oturum süresinin 72 saniye 

sürerken bu oranın masaüstü ekranlarda 150 saniyeden fazla sürdüğünü belirtmiştir 

(Budiu, Mobile User Experience, 2015). Bu sebeple, mobil arayüzler için tasarım 

yapılırken kısa süreli oturumlar ve kesinti ihtimali düşünülerek hareket edilmelidir.  

Nielsen, mobil deneyimde yaşanabilecek kesintilere karşı şunları önermektedir: 

“-Kullanıcıların e-posta veya bilgi paylaşımının yanı sıra geçmişi kaydetmesine izin 

verin. 

-Sayfadaki birincil içeriği belirleyin ve etkileşimleri basitleştirin. Dikkat dağılmasına 

karşı, kullanıcılara mümkün olan en kısa sürede neye ihtiyaç duyduklarını göstermeye 

çalışın” (Desprez, 2017). 
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Bu bakımdan “mobil uyumlu tasarım” kullanıcılar için büyük bir kolaylıktır.  Bu 

amaca yönelik olarak mobil web site (m-dot), uyarlamalı (adaptive) web tasarım ve 

duyarlı (responsive) web tasarım gibi farklı geliştirme yöntemleri kullanılmaktadır. 

Mobil kullanıcılar genel olarak hedef odaklıdır ve ihtiyaç duydukları şeylere hızlı ve 

kolay bir şekilde ulaşabilmeyi beklemektedirler. Bu herhangi bir satın alma, bir teklif 

alma veya bir e-posta listesine katılma vb. eylemler olabilir. Bu yüzden mobil 

kullanıcılar için kullanıcı deneyiminin mümkün olduğunca kesintisiz olması 

gerekmektedir (Nielsen J. , 2012). 

Mobil uyumlu tasarımlar, 18 ila 64 yaş arası akıllı telefon kullanıcılarına web site 

ziyaretlerinde olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlamak açısından kritik önem taşır.  

Kullanımdaki bu zorluklar ziyaretçilerin siteyi terk etmeleri için yeterli sebepleridir. 

Mobil uyumlu tasarımlar, web sitelerini ve aranan içeriği her cihaz için rahat 

erişilebilir hale getirerek  kullanıcıların mobil ihtiyaçlarına göre yeniden 

uyarlamaktadır (Cisnero, 2015). 

Google'ın bir araştırması; kullanıcıların, mobil kullanım için optimize edilmiş siteleri 

tekrar ziyaret etme olasılığının oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç, 

web siteler için artık mobil uyumluluğun olmazsa olmaz bir durum olduğunu 

göstermektedir. “Mobil uyumluluk”, web site tasarlanırken göz önüne alınması 

gereken birçok özelliğin bir araya gelmesiyle oluşan bir kavramdır. 

 

3.2 MOBİL WEB SİTE (M-DOT) 

"M-dot" yaklaşımı, genellikle “m.alanadı.com” olarak kurulan ayrı bir mobil web 

sitesidir. Sadece belirli bir mobil cihazda görüntülenmek üzere biçimlendirilmiştir. 

Masaüstü versiyondan tamamıyla bağımsız bir tasarımdır ve genellikle ayrı bir içerik 

yapısı gerektirir. Çoğu mobil site, yalnızca hızlı bir gezinti için gerekli unsurları 

içermektedir. Temel olarak, tüm içerik mobil cihazda düzgün şekilde görüntülenir 

fakat gerçekte bir masaüstü tarayıcısında görüntülenmesi uygun değildir (Stephens, 

2017). Ayrıca, mobil sitede ve masaüstü sitede  farklı düzenlenmiş içerik 

bulunmaktadır. Mobil sitelerde gezinen insanlar bilgiye erişmek için fazla zaman 

harcamak istemedikleri için, içerik mobil sürümde ayrıştırılmıştır.  

Ayrı bir mobil "m.dot" web sitesi oluşturmanın ana problemlerinden biri; aynı anda iki 

kod tabanının yönetilecek olmasıdır. Web sitede yapılacak her değişiklik için iki farklı 

güncelleme yapmak gerekmektedir (Cyr, 2016). 
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tasarımın birden fazla sabit boyutu bulunmaktadır. Yani, masaüstü ekranda bir tarayıcı 

açıldığında, web site bu ekran için en uygun düzeni seçmektedir. Tarayıcıyı yeniden 

boyutlandırmanın tasarım üzerinde herhangi bir etkisi yoktur (Harris, 2015). 

Uyarlamalı tasarımda esnek bir yerleşim kullanılmaz. Bunun yerine, belli ekran 

ölçüleri belirlenir ve bu ölçülere göre sabit yerleşimli ekran tasarımları yapılır.  

 

VenturePact'te açıklandığı gibi:  

"Uyarlamalı web site, ekran boyutunu algılamak ve buna uygun düzeni yüklemek için 

çalışmaktadır. Genelde altı ortak ekran genişliği için uyarlanabilir bir site 

tasarlanmaktadır: 320, 480, 760, 960, 1200 ve 1600" (venturepact.com). 

 

Tarayıcı penceresinin genişliği bu değerlere tam denk gelmiyorsa, ölçülere en yakın 

bir ekran boyutu kullanılmaktadır. Sayfa yerleşimleri arasındaki geçişler atlamalı 

olduğu ve sayfalar pencereye göre esnemediği için, yanlarda kullanılmayan boş alanlar 

kalabilmektedir (Stephens, 2017). 

 

Uyarlamalı web tasarımı, her zaman değişen bir düzen olmadığından duyarlı 

tasarımdan farklıdır. Bunun yerine birden fazla farklı ekran düzenleri vardır ve 

kullanılan düzen ekranın boyutuna bağlıdır (Soegaard, 2015). Örneğin, cep telefonları, 

tabletler ve masaüstü bilgisayarlar için her biri önceden tasarlanmış özel tasarımlar 

mevcuttur. Bu üç tasarım, site ziyaret edildiğinde kullanılan cihaz türünü algılayarak o 

cihaz için önceden ayarlanmış düzeni sağlamaktadır (Harris, 2015). 

 

 

3.4 MOBİL ÖNCELİKLİ YAKLAŞIM  (MOBILE FIRST) 

2010’ların başına kadar, öncelikle masaüstü için bir tasarım, sonrasında da mobil 

sürüm için ayrı bir mobil site (m-dot) yapılırken, zamanla bu yöntemin verimsiz 

olduğu anlaşılmıştır (Soegaard, 2015). Duyarlı (Responsive) ve Uyarlamalı (Adaptive)  

tasarım gibi yöntemlerle, tüm mobil cihazlara hitap eden tek bir web site yapma 

eğilimi artmıştır. Bu yaklaşım, performans, kullanılabilirlik ve internet kotası tüketimi 

bakımından, duyarlı tasarım ve üretim süreçlerinin doğal bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır (Nielsen J. , 2017). 
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“Mobile First” terimi ilk olarak 2009 yılında Luke Wroblewski’nin “Mobile First” adlı 

kitabında yer alan bir kavramdır. Wroblewski, masaüstünden mobil web tasarımına 

geçme aşamasındaki sorunlara dikkat çekerek mobil webde ki tasarım stratejilerinin 

nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda önemli ipuçları sunmuştur. Wroblewski, bir 

web sitesinin 'masaüstü sürümüyle' başlayan ve daha sonra mobil kullanım için 

basitleştiren geleneksel yaklaşıma kıyasla, küçük ekranlı, taşınabilir cihazlarda daha 

sorunsuz çalışan siteler inşa edilmesini önermektedir (creativebloq.com, 2012). 

 

Brad Frost, Responsive Strategy adlı makalesinde “Mobile First Responsive” 

kavramını şu şekilde açıklamıştır: 

“Bu anlayış daha ileriye dönük, performans ve kullanışlılığa yönelik çözüm sunarken 

aynı zamanda tüm siteyi yeniden inşa etmek için yeni bir tasarım gerektirmektedir” 

(Frost, 2014). 

 

“Mobil Öncelikli Yaklaşım”, bir web sitesinin mobil sürümünün tasarım stratejisinin 

merkezinde olması ve mobil cihazlardaki kısıtlama ve kullanıcı deneyimini dikkate 

alması gerektiğini ifade etmektedir. Mobil ilk stratejiyi benimsemek, bir masaüstü 

geliştirme yaklaşımından oldukça farklı olduğu için, arayüz tasarımı daha zorlayıcı 

olabilmektedir (altexsoft.com, 2017). 

 

Mobil öncelikli stratejide, içeriğin önem sırasına göre sınıflandırılması ve genel 

tasarımın rafine edilmesini sağlamak için yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

Duyarlı web sitesi geliştirme aşamasında, öncelikle büyük ekranlara (masaüstü ve 

dizüstü bilgisayarlar) göre tasarım geliştirilerek medya sorguları ile farklı ekran 

çözünürlüklerine uygulanıyordu. Çünkü geleneksel tasarım, mobil tasarımı web 

sitesinin "ikincil", küçültülmüş bir versiyonu olarak görüyor ve masaüstü tasarımına 

öncelik veren bir yaklaşımı benimsiyordu (creativebloq.com, 2012). 

 

Kısaca “Mobil Öncelikli Yaklaşım”, projenin en başından itibaren, kullanıcı deneyimi 

tasarımı ve geliştirme aşamalarında, odak noktasının mobil cihazlar olarak alınması, 

her türlü değerlendirme ve planlamanın mobil ekranlar üzerinde yapılması olarak 

açıklanabilir (creativebloq.com, 2012). Bu etkenler dikkate alındığında tasarlanacak 

deneyimin öncelikli olarak mobil kullanıcıların ihtiyaçlarına göre küçük ekranlardan 

daha büyük ekranlara doğru giden bir tasarım ve geliştirme yapılması esasına 
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Google yöneticilerinden Eric Schmidt her ne olursa olsun, web sitenin mobil öncelikli 

stratejiye göre oluşturulmasını önermektedir. Facebook tasarım yönetmeni Kate 

Aronowitz ise ürünlerinde mobil öncelikli çalıştıklarını, bu şekilde tasarımcılarının 

mobil cihazların kısıtlamalarını çok daha iyi kavradıklarını ve böylece de masaüstü 

bilgisayarlara yönelik tasarıma dair pek çok şey öğrendiklerini ifade etmektedir. Apple 

yöneticilerinden Kevin Lynch, düşünme yönteminin mobil öncelikli yaklaşıma 

kaydırılmasının bir zorunluluk haline geldiğini ve bunun kişisel bilgisayarlar 

devriminden daha büyük bir değişim olduğunu söylemiştir. Tasarımda mobil cihazlara 

öncelik tanımak, mobil internetin getireceği yeniliklere ve fırsatlara hazırlıklı olmayı 

sağlamaktadır (Başaran, 2016). 

 

Mobil öncelikli yaklaşım, gerçekten önemli olanı ön plana çıkarırken, gereksiz 

ayrıntılarla vakit kaybetmeyi engelleyerek, mobil cihazların kendilerine has imkân ve 

kısıtlamalarını dikkate alarak yola çıkılmasını sağlamaktadır.  

 

 

3.5 DUYARLI WEB TASARIMI (RESPONSIVE) 

Web 3.0 kavramının hayatımıza girmesi ile insan-mobil cihaz etkileşimi hız kazanmış 

ve bunun sonucu olarak günümüzdeki web kavramı çok farklı bir boyuta ulaşmıştır. 

Bu değişim ilk olarak 2010 yılında; web tasarımcı ve geliştirici Ethan Marcotte’un  

A List Apart sitesinde yayınlanan “Responsive Web Design” başlıklı makalesi ile 

başlamıştır (smashingmagazine.com, 2011). Marcotte yazısında “Responsive Web 

Design”terimine “RWD” kısaltması şeklinde yer vermiştir. Responsive kelimesi 

anlam olarak; duyarlı, uyumlu, hassas, cevap veren ve esnek kelimelerine karşılık 

gelmektedir.  

Duyarlı tasarım; bir web sitesinin, her tür cihazın (masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet, 

akıllı telefon vb.) ekran çözünürlüğüne göre yeniden şekillenerek sorunsuz bir şekilde 

görüntülenmesini sağlamaktadır (Harris, 2015). Mobil cihazların ortaya çıkması ile 

web teknolojilerini desteklemek amacı ile bulunmuş tasarım ve yazılım tekniğidir.  
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daha hızlı ve kolay uygulanmasını sağlamak için Html5, Css3 ve Javascript gibi 

yazılımlar kullanılmaktadır (webpagefx.com, 2010). 

 

Duyarlı tasarımda en çok tercih edilen sistem Nathan Smith’in geliştirdiği 960 Grid 

Sistem’dir. Bu sistem, CSS ile yazılmış web arayüzlerinin düzenlenmesini 

kolaylaştıran bir dizi sütun sağlayarak tasarım elemanlarının sayfadaki pozisyonlarını 

belirlemektedir. Aynı zamanda sayfadaki çalışma alanının genişliğini (content width), 

kenar boşluklarını (margin), sütunlar arası genişliği (gutter width), sütun genişliğini 

(column width) ve sütun sayı (number of columns) değerlerinin belirlenmesini de 

sağlamaktadır (Çatal, Mayıs 2015, Sayı:15). 

 

960 Grid Sistem’in tercih edilmesindeki önemli faktör, sütunlar kullanılarak inşa 

edilmesidir. Sütunlar esnek grid sistemindeki en küçük birimlerdir. Tasarımlar bu 

sütunlar sayesinde farklı cihaz ekranlarına adapte olabilmektedir.  

 

960 Grid Sistemi, iki ana değişkende sunulmaktadır: 12 sütunlu ızgara ve 16 sütunlu 

ızgara.  

12 sütunlu sürümde, en dar sütun 60 piksel genişliğindedir. Ardından her sütun 80 

piksel artar. 

Bu nedenle, mevcut sütun genişlikleri: 60, 140, 220, 300, 380, 460, 540, 620, 700, 

780, 860 ve 940 şeklinde devam etmektedir (webpagefx.com, 2010). 

Sistemdeki sayısal değerlere göre tasarım yapıldığında kapsayıcının (container) içinde 

yer alan logo, üst bilgi, menü çubuğu, ana içerik ve alt bilgiye ait bölümlerin yerleşimi 

de kolaylaşacaktır (Çatal, Mayıs 2015, Sayı:15). 

 

Grafik tasarımcı Josef Müller-Brockmann’ın 1961’de “Grid Systems in Graphic 

Design”  kitabında yaptığı grid hakkındaki yorumda; 

"Izgara sistemi bir yardımdır, garanti değil. Bir takım olası kullanımlara izin verir ve 

her tasarımcı kendi stiline uygun bir çözüm arayabilir. Ancak ızgaranın nasıl 

kullanılacağını öğrenmek gerekir; Bu, uygulama gerektiren bir sanattır " diyerek 

bilgisayar destekli çalışan tasarımcılara ışık tutmaktadır (Brockmann, 1968).  

Grid, bir tasarım öğesi değildir ancak duyarlı bir yapı oluşturmak için önemli bir 

araçtır. Tasarımın akışkanlığını sağlayarak sayfadaki öğelerin orantılı bir şekilde ekran 

değişikliklerine yanıt vermesine olanak tanımaktadır (smashingmagazine.com, 2011). 
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sorgularını desteklemesidir (Çatal, Mayıs 2015, Sayı:15). Bunun en bilinen örneği 

ekran ve baskı medya tiplerini hedef alan medya sorgularıdır.  

 

media="screen" /> media="print" /> 

 

Buradaki mantık ekran ve yazıcı cihazları için farklı CSS içerikleri yaratmak ve bunu 

medya tipine (yazıcı veya ekran) bağlı olarak dinamik bir şekilde HTML içerik 

üzerinde etkin kılmaktır. Modern tarayıcılar tarafından desteklenmeye başlayan CSS3 

medya sorguları da benzer mantık ile HTML içeriklere, masaüstü bilgisayarda farklı, 

cep telefonunda ise farklı bir görsellik uygulanmasını mümkün kılmaktadır (Gregory, 

2016). 

 

3.6. DUYARLI WEB TASARIMIN AVANTAJLARI 

Günümüzün rekabet gücü yüksek iş ortamında, kullanıcı dostu duyarlı web tasarımı 

giderek daha da önem kazanmaktadır. İyi yönetilen bir duyarlı web sitesi, ziyaretçilere 

pozitif bir deneyim yaşatırken mevcut müşterilerle olan bağıda güçlendirmektedir.  

Duyarlı tasarım, temelde aynı URL adresini kullanan ve tüm cihazlardan sorunsuz 

erişilebilen web siteleri geliştirmekle ilgilidir (Sruthi, 2017).  

Araştırmalar, mobil cihazlar için optimize edilmemiş standart web sitelerin gün 

geçtikçe daha çok kullanıcı kaybına uğradıklarını göstermiştir (Frost, 2014). 

Duyarlı bir web sitesi, kullanıcıyı; ekranı yakınlaştırma, daraltma ve kaydırmalardan 

kurtararak iyi bir kullanıcı deneyimi yaşatacak ve sitenin sürekli ziyaret edilmesi 

sağlanacaktır. Geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi; sitenin sürekli ziyaret edilmesini 

sağlarken satışları arttırarak ve müşteri kaybını büyük oranda önleyebilecektir 

(Schade, 2014). Duyarlı tasarım, kullanıcılara sağladığı kolay kullanım yanında birçok 

avantajı da beraberinde getirmektedir  

 

 

3.6.1 Mobil Trafik 

We are Social.com 2017 verilerine göre, dünya internet kullanıcılarının % 90'dan 

fazlasının mobil bir cihaz üzerinden çevrimiçi olduğunu ortaya koymaktadır ve bu 

durum her geçen yıl artarak devam etmektedir (wearesocial.com, 2017). Bu nedenle 

Google, kullanıcılara duyarlı web tasarım kullanmalarını önermiş ve 2014 yılındaki 

arama motoru algoritmalarında özellikle duyarlı web tasarım kriterine öncelik 
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vermiştir. Duyarlı tasarımların kullanıcılara kullanım kolaylığı, hızlı erişim ve basit 

gezinme gibi birçok avantaj sağlaması site trafiklerine de olumlu şekilde 

yansımaktadır (Sruthi, 2017). 

 

3.6.2 Tek Url Adresi 

Duyarlı web tasarımının önerilen mobil yapılandırması olmasının sebebi; tüm 

cihazlarda görüntülenebilen tek bir URL ve HTML’e sahip olmasıdır (Gregory, 2016). 

Bu Google aramalarında içerik taramasını ve dizin eklemelerini kolaylaştıran bir 

durumdur. Çünkü standart bir masaüstü web sitesi ve mobil uygulama oluşturmak, tek 

bir duyarlı web sitesi oluşturmaya göre çok daha zahmetli ve maliyetli bir yatırımdır. 

Bu da duyarlı web tasarımların oluşum, güncelleme ve yönetim aşamalarında daha az 

işgücü, daha az zaman ve düşük maliyet anlamına gelmektedir (Sruthi, 2017). 

 

3.6.3 Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) 

Web sitelerin arama motorlarında iyi bir konuma sahip olması site trafiğini arttırırken 

dolaylı olarak potansiyel müşterilerin ve kazancın artmasına da önemli etki 

etmektedir. Google, Yahoo, Yandex ve Bing gibi arama motorlarında etkin ve 

istenilen bir şekilde yer alabilmek ile duyarlı tasarımın direkt ilişkisi bulunmaktadır 

(Sruthi, 2017). 

Özellikle Google, kullanılan mobil cihaza göre en iyi kullanıcı deneyimini yaşatacak 

duyarlı web sitelerini ön plana çıkarmaktadır. Kaliteli bir içeriğin yanı sıra masaütü ve 

mobil cihazları da kapsayacak şekilde optimize edilmiş web siteleri, arama motoru 

sonuçlarında daha yüksek derecelendirme ile üst sıralarda konumlandırılmaktadır. 

Tek bir URL kullanmak, kullanıcıların Google algoritmalarının dizine ekleme 

özellikleri atamasına yardımcı olurken, kullanıcıların içerikle etkileşim kurmalarını, 

paylaşmalarını ve bağlantı oluşturmalarını kolaylaştırmaktadır (digitalmarketing.com).   

 

 

3.6.4 Yükleme Hızı 

Özellikle mobil kullanıcılar yolda geçirdikleri zamanı ve bekleme sürelerini çalışma 

saatine çevirmeyi başarmıştır. İşlerini kolay yoldan ve hızlı bir şekilde çözmeyi 

amaçladıkları için bekleme sürelerine karşı sabırsız ve acımasızdır (Sruthi, 2017). 

Yüklenme süresi 3 saniyeden uzun süren web sitelerini terk etme oranları ise  %40 

gibi ciddi rakamlara ulaşmıştır. Google, yükleme sürelerinin 1 saniye veya daha kısa 
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2007’de Apple, iPhone ile taşınabilir cihazlar için çoklu işlevselliğe sahip dokunmatik 

bir ekran tasarlayarak bu alandaki tüm alışkanlıkların değişmesine yol açmıştır (Tuck, 

2001). 

 

Günümüzün taşınabilir kullanıcı arabirimleri, çoğunlukla mobil uygulamalar için 

tasarlanmış olsa da masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcı arayüzlerini de 

etkilemektedir. Windows 8, buna önemli bir örnek sayılabilir (Usabilla, 2017). 

Windows 8, modern bir akıllı telefona benzer işlevler içerirken, daha geleneksel olan 

masaüstü kullanıcı arayüzü içinde uzunca bir süre iyi bir tercih olmuştur. 

Bilgisayar kullanıcı arayüzlerinin kısa bir geçmişi olmasına rağmen, geleneksel 

masaüstü bilgisayar işletim sistemlerinden beri uzun bir yol kat ettiği açıktır. Klavye 

ve fare (mouse) imlecinden sonra dokunmatik ve sesli etkileşimler de hem masaüstü 

hem de taşınabilir cihazlarda giderek daha yaygın hale gelmektedir (Tuck, 2001). 

Yakın gelecekte, bu işlevselliğin jestler ve güçlendirilmiş gerçeklik gibi gelişmeleriyle 

birlikte daha yaygın olması kaçınılmazdır. 

 

4.2 MOBİL KULLANICI ARAYÜZ TASARIMI  

Kullanıcı arayüzü tasarımı, kullanıcılara maksimum kullanıcı deneyimi sağlayan 

elektronik cihazlar, makineler, mobil cihazlar ve yazılımlar için oluşturulan arabirim 

tasarımlarıdır (Rouse, 2015). Başarılı bir arayüz tasarımı, kullanıcıların 

gerçekleştirmek istedikleri eylemleri kolaylaştıran unsurlara sahip olmalıdır. Genel 

olarak kullanıcıların izleyecekleri yolu tahmin etmeye ve bu eylemleri basitleştirmek 

için kullanımı kolay ve anlaşılır bir arayüz sağlamayı amaçlamalıdır (Budiu, Mobile 

User Experience, 2015). Kullanıcılar belli şekilde davranış gösteren arayüz öğelerine 

alışkın olduklarından, sayfa düzenlerinde tutarlı ve öngörülebilir olmak önemlidir. 

Arayüzün kullanışlı olması ve kullanıcıların istediklerini kolayca yapabilmesi 

sayfadan memnun bir şekilde ayrılmayı sağlayacaktır (Rouse, 2015). 

 

Mobil kullanıcı arayüzü (Mobile UI), kullanıcının; cihazın özellikleriyle, içeriğiyle ve 

işlevleriyle etkileşime girmesini sağlamaktadır. Akıllı telefon veya tablet gibi mobil 

cihazlardaki grafiksel ve genellikle dokunmaya duyarlı ekranları kapsamaktadır 

(Usabilla, 2017). Mobil kullanıcı arayüzü tasarım gereksinimleri masaüstü 

bilgisayarlara göre oldukça farklıdır. Bilgisayarlara göre daha küçük olan ekran 
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Kullanıcı arayüzü tasarımı, kullanıcı deneyimi ve etkileşime odaklanmalıdır. Çekici, 

estetik ve aynı zamanda kullanımı kolay pratik bir tasarım, bir mobil web site veya 

uygulamanın başarısı için önemli faktörlerdir. 

 

ABD ‘li ticari analist Ginny Keegan, kullanıcı arayüz tasarımının önemini şu şekilde 

vurgulamıştır:  

“Kullanıcı arayüzü kritik bir bileşendir. Tıpkı bir evin temelleri gibi. Kirişleri, yer 

döşemelerini, duvarları ve çatıyı destekleyecek sağlam ve güçlü bir temeliniz olursa ev 

çökmeyecektir. Mobil gelişimde de aynı şey söz konusudur. Sitenin genel kullanıcı 

deneyimini destekleyecek sağlam bir temel mimarisi, veritabanı yapısı ve güvenliği ile 

başlamak zorundasınız. Biri olmadan diğeri olmayacaktır” (Favell, 2016). 

 

Masaüstü ve mobil cihazlar arasındaki en önemli fark sınırlamalı alandır. Bir web 

sitesini masaüstünden mobil cihaza taşırken, arayüz öğelerinin boyutlarını ve 

konumlandırmalarını doğrudan etkilemektedir. Kullanıcıların web siteyi parmaklarıyla 

kontrol edeceği unutulmamalı ve bu nedenle dokunmatik öğelerin boyutu daha büyük 

tasarlanmalıdır (Nielsen J. , 2012). Parmakla dokunmaya dayalı seçim için tıklama 

noktaları kullanılmalıdır. Bu, yakındaki öğelerin istenmeyen şekilde seçilmesini 

önlemek için tıklama noktalarının boyutunu en doğru şekilde hesaplamayı 

gerektirmektedir (Hoober, 2017). 

Küçük ekran çözünürlüklerinde, arayüz tasarımı ekran boyutuna gereksiz yere hakim 

olmamalıdır. Kullanıcı arayüzünün, sadece tasarımdan ibaret olmadığı, esas amacın 

içerik ve uygulamaların kullanımını kolaylaştırmak olduğunu bilmek önemlidir 

(Rouse, 2015). 

 

 

4.3 ARAYÜZ TASARIMINDA GÖRSEL TUTARLILIK 

Kullanıcı arayüzlerin de tutarlılığın sağlanması açısından dikkat edilmesi gereken 

diğer önemli nokta görsel tutarlılıktır. Arayüz tasarımında tutarlılık ve standartlar, 

temel bir tasarım ilkesi olarak kabul edilmektedir. Arayüz geliştirme aşamasında 

tutarlılığı sağlamak için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekmektedir. Tutarlılık, 

kullanıcılar için karışıklıkları ortadan kaldırarak kullanıcı deneyiminin geliştirilmesine 

katkı sağlamaktadır. Tasarımda kullanılan dil, arayüz elemanları, site düzenleme 
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biçimi, tipografi, renk, içerik ve tüm görsel bileşenler tutarlılığı sağlamada önemli 

kriterlerdir (Nielsen J. , User Interface Design, 1995).  

“Tutarlılık tasarımda altın bir kuraldır. Kullanıcılarınıza kaliteli bir deneyim sağlamak 

için, web sitelerinin tasarım ve içeriğinde tutarlı olmanız önemlidir. Tutarlılık, negatif 

ve pozitif tecrübeyi birbirinden ayıran en önemli faktördür” (Uyan, 2016). 

Jakob Nielsen ve Rolf Molich'in kullanıcı arayüzü  için oluşturduğu yöntemlerden 

türetilen "Tutarlılık ve Standartlar" ilkeleri birçok başarılı projede denenmiş ve kabul 

görmüştür. 1990'larda çıkan Adobe Photoshop ve 2000'li yılların ortalarında çıkan 

Google Gmail gibi ürünler, bu kuralların uygulandığı başarılı örnekler olarak 

gösterilebilir (Nielsen J. , User Interface Design, 1995).  

 

Kullanıcı arayüzünü tasarlarken, insan ve ekran arasındaki etkileşimleri iyi düşünmek 

gerekmektedir. Kullanıcılar için işleri kolaylaştırmak için sürekli yeni bir şeyleri 

öğrenmeye zorlamak yerine kafa karışıklığını ortadan kaldırarak düşünme sürecini 

azaltmak, kullanıcı deneyimini geliştirme bakımından oldukça önemlidir (Budiu, 

Mobile User Experience, 2015). Web sitesinin düzeni, web sitesinin genel 

görünümünü gösterdiği için tutarlı olmalıdır. Web arayüz tasarımı, web sitesinin temel 

çerçevesine ve yapısına atıfta bulunurken metin içeriği, gezinme, görseller ve diğer 

öğelerin sayfada nasıl yerleşeceğini de belirlemektedir. Bu ortak öğelerin her sayfada 

benzer şekilde konumlanması, ziyaretçilerin web sitesini kullanmak için daha az 

zaman harcamalarına ve içeriğe yoğunlaşmaları anlamına gelmektedir 

(laceytechsolutions.co.uk, 2013). 

 

Tutarlılık, eylemlerin ve işlemlerin sayısını en aza indirgeyerek, kullanıcıların her 

işlem için yeni bilgiler öğrenmek zorunda kalmalarının önüne geçecektir. Ayrıca 

kullanıcılar, deneyimlerinden yola çıkarak kendi beklentilerini belirleme eğilimindedir 

(Nielsen J. , 2012). Farklı kelimelerin, etkileşimlerin veya eylemlerin gerçekte neyi 

ifade ettiğini keşfetmek zorunda kalmamalıdır. Kullanıcı web sitesinde eğer hedefine 

ulaşmakta zorlanıyor ise hayal kırıklığına uğrayacak ve bu da kullanıcı deneyiminin 

olumsuz sonuçlanmasına yol açacaktır (Wong, 2017). 

Günümüzde, görsel açıdan tutarlı sayfalar oluşturmak bir seçenekten çok kural haline 

gelmiştir. Soegaard’a göre tutarlılık; kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi için bir 

anahtardır. Tutarlı bir tasarım, öğrenme eğrisini azaltırken, aşinalık ve bağlanmayı 

geliştirmektedir (Soegaard, Consistency, 2017).  
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Bir web sitesinin kullanışlılığı, ziyaretçi trafiği açısından önemli bir faktördür. Görsel 

tutarlılık arayüz tasarımının kullanılabilirliğini arttırmak için en iyi yollardan biridir. 

Bunun nedeni, içeriğin yapılandırılmış bir biçimde düzenlenmesine ve yayınlanmasına 

yardımcı olmasıdır. Eğer tasarımda tutarlılık yoksa web sitesi veya uygulamanın 

kaotik ve düzensiz görünmesine neden olabilir. Ayrıca sistem ile iletişime geçmek 

isteyen kullanıcılar içinde görsel tutarlılığın önemi büyüktür (Wong, 2017). 

Tutarlı bir arayüz tasarımı, aynı zamanda kullanıcıların en önemli içeriğe hızlı ve 

kolay bir şekilde erişmesini sağlayan tasarımdır. Bunun için arayüz tasarımının, 

kullanıcılara özellikle gösterilmek istenen içeriği önceliklendirmesi önemlidir (Favell, 

2016).  

 

“Kullanıcıların bir sayfanın bir bağlantısını veya vurgulanmış bir bölümünü 

tıklamaları sezgiseldir ve ana sayfanıza erişeceklerini varsayabilirsiniz. Buradan, 

kullanıcı içgüdüsel olarak diğer menü seçeneklerine tıklayarak istediği içeriğe 

ulaşacağını biliyor. Kullanıcının sezgisi, web sitesinin hızlı bir şekilde kullanımını 

mümkün kılmaktadır ve bunu hafife almamak gerekir. Gezinmek için çaba harcanan 

bir web sitesi oluşturmak, markanız için kötü sonuçlanacaktır” (Moyers, 2017). 

 

Web arayüzünde tasarım öğeleri arasında görsel tutarlılığın sağlanması, sitede 

verilmek istene mesajın açık ve net bir biçimde vurgulanmasını sağlayabilir. Kullanıcı 

arayüzü, aynı zamanda duygusal tepkilere de imkân tanıyabilmelidir. Duyguyu açıkça 

ifade eden bir kullanıcı arayüzü, hedef kitle ile kolayca bağlantı kurabilir ve daha uzun 

süre sitede kalmalarını sağlayabilir. Görsel tutarlılığı sağlanmış arayüz tasarımı 

yoluyla duygusal bir etki yaratmak daha kolay gerçekleşebilir (Nielsen J. , User 

Interface Design, 1995). 

 

4.3.1 Beyaz Alan Kullanımı  

Boşluk, web tasarımında en önemsiz parametrelerden biri gibi görülsede kullanıcı 

arayüzü tasarımı öğeleri arasında görsel tutarlılık sağlamak için en sık kullanılan 

yöntemlerden biridir. Boşluk, bir web sitesinin farklı öğeleri arasındaki boş alan 

olarak ta tanımlanabilir (Anić, 2015). Tasarımdaki boşluklar, içeriğin okunmasını 

kolaylaştırırken sayfadaki öğelerin hızla taranmasını sağlayarak önemli bir işlevi 

gerçekleştirirler.  
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5- ARAYÜZ TASARIMINDA KULLANILABİLİRLİK 

 

5.1 KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜTÜ 

Kullanılabilirlik, kullanıcının site içerisinde yapmak istediği işlemleri en hızlı ve kolay 

şekilde yapabilmesini sağlamaktır (mobiforge.com, 2015). Web geliştirici sözlüğünde 

"kullanılabilirlik" terimi, tasarım süreci boyunca kullanım kolaylığını artırmak için 

kullanılan yöntemleri ifade eder (Parr, 2012). İşlevselliğin kullanıcı gereksinimlerini 

ne derece karşıladığı veya beklentilere ne kadar iyi cevap verdiği gibi çeşitli faktörlere 

bağlıdır. Bu yüzden kullanılabilirlik web sitesinin amacına ve hedefine göre 

değişkenlik gösterebilmektedir (Favell, 2016). Nielsen’e göre kullanılabilirlik, "Bir 

ürünün belirlenmiş kullanıcılar tarafından etkinlik, verimlilik ve belirli bir kullanım 

bağlamında memnuniyetle belirtilen hedeflere ulaşma derecesi" şeklinde 

tanımlanmıştır. Alışveriş sitelerinden beklenti, kullanıcının aradığı ürüne hızlıca 

ulaşabilmesi iken; iş arama sitelerinden beklenen ise; aranan kriterlere uygun 

sayfaların kolaylıkla listelenebilmesidir (Nielsen J. , 2012).  

 

Kullanılabilirliği belirlerken, içeriğin erişilebilirliğinden ve yararlılığından, 

güvenilirlikten ve kullanıcıların keyif alacağı içeriği tasarlamaya kadar her şeyi 

dikkate alarak hareket etmek gerekmektedir. Hedef kitle çok iyi belirlenmeli, içerik ve 

tasarımı da bu doğrultuda hazırlanmalıdır (mobiforge.com, 2015). Arayüz tasarımının 

işlevselliği, pratikte ne kadar iyi çalıştığı ile ilgilidir. Bir arayüz tasarımında, 

kullanıcının bir sonraki ekrana geçmek için hangi düğmelere dokunması gerektiği açık 

ve net olmalıdır (Sandu, 2016). Ancak kullanışlılık bundan çok daha fazlasını 

içermektedir. Kullanıcının hedefine kolayca ulaşmasına olanak sağlanmalıdır. Bunu 

değerlendirebilmek için, kullanıcı hedeflerini doğru belirlemek gerekmektedir.  

 

Kullanılabilirlik, herhangi bir ürün için çok önemlidir, çünkü kullanıcılar hedeflerini 

etkili ve verimli bir şekilde yerine getiremezlerse, hedeflerine ulaşmak için hemen 

başka bir alternatif çözüme geçeceklerdir. Jakob Nielson'ın kullanılabilirlik 

hakkındaki bir araştırmasında; web sitelerin kullanışlı bir arayüz tasarımı ile 

dönüşümü ortalama % 135 oranında arttırdığı belirtilmiş ve bu sebeple şirket 

bütçelerinin % 10'u nu daha iyi bir kullanılabilirlik sunmak için tasarıma ayırdıkları 

belirtilmiştir (Nielsen J. , 2012). 
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Bir arayüz tasarımında kullanılabilirliği olumsuz etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır: 

- Yavaş yüklenme süreleri 

- Düzensiz yerleşimler 

- Sezgisel, kötü yerleştirilmiş veya çalışmayan düğmeler 

- Tıklanamayan çok küçük veya birbirine yakın bağlantılar 

- Ekranın sağa ve aşağıya doğru kayması 

- Okunması zor metinler 

- Büyük boyutlu görseller 

- Statik iletişim detayları 

- Çok büyük ve müdahaleci reklamlar (Favell, 2016). 

 

Kullanıcı deneyimi, mobil cihazlar için önemli bir konudur ve bir web sitesinin 

yüksek bir dönüşüm oranına veya hemen çıkma oranına sahip olup olmadığını 

belirleyen ana faktörlerden biridir. Geliştirici ve tasarımcılar, mobil cihazlar için 

tasarım yaparken dikkate almaları gereken bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Cihaz 

türünün geniş olması durumunda ekran boyutu, farklı form faktörü ve fiziksel 

kullanıcı arabirimi de tasarımı etkileyen diğer önemli etkenlerdir (mobiforge.com, 

2015). 

 

Genel bir kural olarak, mobil kullanıcılara iyi bir deneyim sunmak için, kullanıcıyı iyi 

anlamak gerekmektedir. Bu bakımdan tasarımcı ve geliştiricilerin, mobil cihazlarda 

eğlenceli bir kullanıcı deneyimi yaşatmak ve hataları en aza indirgemek için kullanıcı 

gibi düşünebilmesi gerekmektedir. 

 

6.2 OKUNABİLİRLİK 

İletişim kurmak, tasarımda hayati bir rol oynamaktadır. Tipografi bu anlamda 

kullanıcı deneyimini geliştirmede ve iletişim kurmada en önemli bir araçtır 

(uxplanet.org, 2016). Web site ve mobil uygulamaların mesaj ve amaçlarını en iyi 

şekilde iletmeleri için doğru tipografiyi bulmaları gerekir (Rouse, 2015). Özellikle 

mobil tasarımlarda, kullanıcıları yönlendiren görsel hiyerarşi biçimini desteklemesi 

bakımından daha çok önem kazanmaktadır. 
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Tipografi, insan psikolojisini de önemli bir şekilde etkilemektedir. Uygun yazı tipi ve 

boyutlara sahip tipografi, kullanıcı davranışlarına olumlu şekilde yansırken, yanıt 

verme düzeylerini de arttırmaktadır. 

 

Oliver Reichenstein'ın " Web Tasarımın % 95’i Tipografidir "  denemesinde belirttiği 

gibi : “Tipografinin iyileştirilmesi demek; okunabilirliği, erişilebilirliği, kullanışlılığı 

(!) ve genel grafik dengesini optimize etmektir” (Reichenstein, 2006). 

Bu ifade yalnızca web için değil tüm kullanıcı arayüzleri için geçerli bir durumdur.  

 

Bir web site veya mobil uygulama tasarımında, tipografi belirlenirken yapılacak küçük 

bir hata bir tür domino etkisine neden olabilmektedir. Uygun olmayan yazı tipi 

seçimleri, hatalı metin satırı uzunlukları, yanlış eşlenmiş yazı biçimleri, kötü renk 

tercihleri ve yanlış ayarlanan metin satırı aralıkları gibi tasarımcıların gözden kaçırma 

eğiliminde oldukları yaygın hatalar bulunmaktadır (Babich, Typography, 2017). 

Kullanıcıların metni akıcı bir şekilde okumasına yardımcı olan bu etkenlerin tümüne 

dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda karakter aralığını değiştirmek bile metin akışını 

önemli derecede keserek okunabilirliği yok etmektedir (uxplanet.org, 2016). 

Tasarımda kullanılan metin, uygulama ile kullanıcı arasında bağlantı kurabilmeli ve 

kullanıcıların hedeflerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olmalıdır. Kullanıcı eğer 

içeriği okumakta zorlanıyorsa ters giden bir durum var demektir. Bu bakımdan 

okunabilirlik, bir web sitesinin kullanılabilirliğini belirlemede en önemli 

özelliklerinden biridir. Okunabilir metin, kullanıcıların bilgileri nasıl işlediğini 

doğrudan etkileyen bir faktördür (uxplanet.org, 2016). Zayıf okunabilirlik okuyucuları 

içeriğin dışına doğru iterek sitenin terk edilmesine sebep olabilir. Eğer doğru yapılırsa 

okunabilirlik, kullanıcıların metindeki bilgileri etkili bir şekilde okumasına ve 

anlamasına olanak tanıyacaktır.  

 

Web ve etkileşim tasarımcısı Jeffrey Zeldman, "Tasarımın % 90'ı tipografidir, diğer % 

90’ı ise boşluk "diyerek, tipografinin tasarımdaki önemine vurgu yapmıştır (Zeldman, 

2015). 

 

Doğru tipografi, web site ve mobil uygulamaların genel kullanıcı deneyimi üzerinde 

olumlu bir etki kurmasını sağlayacaktır. Henüz web ve mobil tipografisi konusunda 

kesin kurallar olmamasına rağmen seçilen yazı karakterinin kullanılabilirliğini ve  
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dikkat edilmesi gereken dört farklı yön bulunmaktadır. Bunlar; okunabilirliği, boyutu, 

çok yönlülüğü ve rengidir (Douglas, 2017). Ortak bir özelliği paylaşan ve birbirini 

destekleyen yazı tiplerini bulmak öncelik olmalıdır (Babich, Typography, 2017). 

 

Günümüzün modern retina ekranlarının ve tarayıcılarının, tipografiyi düzgün bir 

şekilde işleyebilmesi, metin ve tipografinin değerlerine daha çok önem verilmesine yol 

açmaktadır.  Bu yenilikler, mobil sitelerin görünümünü geliştirirken ve kullanıcı 

deneyimine de büyük katkı sağlamaktadır (Zeldman, 2015). 

 

Mobil cihaz kullanımının giderek yaygınlaşması, web site tasarımlarının da mobil 

ekranlara göre tasarlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu durumda arayüz tasarımları 

için en ideal çözüm duyarlı tipografi kullanımı olmalıdır (uxplanet.org, 2016).  

Masaüstü bilgisayar ekranında sorunsuz görüntülenen ancak mobil cihazdan 

bakıldığında ekrana uyum sağlamayan ve düzgün ölçeklendirilmeyen yazı tipleri, 

mobil web siteleri için kötü bir görüntü oluşturmaktadır (Douglas, 2017). 

Tipografi, sadece yazı tipi seçmekten çok daha fazlasını ifade etmektedir. Mobil 

uyumlu bir web site tasarlarken, uygun yazı karakterini bulmak için öncelikle 

aşağıdaki sorulara yanıt aramak gerekmektedir (Babich, Typography, 2017). 

 

- Yazı karakteri kaç ağırlığa sahip? 

- Okunabilirlik için x-yüksekliği değeri yeterli mi? 

- Farklı cihazlarda ölçeklendirmeye uygun mu? 

- Erişilebilir mi? 

- Kontrast oranı nedir? 

 

Bir yazı tipi, geniş bir ağırlık yelpazesine sahipse, geniş bir x-yüksekliği varsa ve 

ölçeklenebiliyorsa, web projelerinde kullanıma uygun demektir (Zeldman, 2015). 

Bir proje için yazı tipi belirlerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biride tasarımın 

mesajına veya amacına uygun olup olmadığıdır. Çünkü her yazı karakteri kendine has 

ruh haline veya kişiliğe sahiptir. Belki ciddi, rahat, eğlenceli veya zarif olabilir. Belirli 

bir yazı karakterinin hissettirdiği duygularla tasarımın uyuşup uyuşmadığını 

belirlemek gerekmektedir (canva.com, 2017). 
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5.3 TIKLANABİLİRLİK  

Web tasarım süreci boyunca, tasarımcı ve geliştiriciler birlikte çalışarak kullanıcıya en 

iyi deneyimi sağlayacak bir ürün oluşturmayı amaçlamaktadır. Kullanıcı deneyiminin 

başlangıç noktası, bir düğmeye(buton) tıklamak ve arayüzün de bu etkileşime tepki 

vermesini sağlamaktır (Rouse, 2015). Düğmeler, kullanıcının bir ürünle doğrudan 

iletişim kurması, e-posta gönderimi, ürün satın alma, veri indirme veya oynatıcıyı 

açmak gibi belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere gerekli komutların gönderildiği en 

önemli denetim mekanizmalarıdır (Appleseed, 2012). 

 

Orbit Media kurucularından Andy Crestodina düğmeyi şöyle tarif etmektedir; 

“Başarı veya başarısızlık tek bir tıklama ile ortaya çıkıyor. Bir web sitesini tıklamak 

veya dokunmatik ekrana dokunmak, küçük bir faktöre bağlıdır. Bu küçük faktör, 

büyük bir fark yaratan, düğme tasarımıdır” (Crestodina, 2016).  Strateji ve Operasyon 

Danışmanı Jeff Dance’e göre “Her şey, kullanıcıların web sitesini kullanırken 

amaçlarını kolayca gerçekleştirmesini sağlamak içindir. Arayüz tasarımında hem 

estetik hem de kullanılabilirlik önemlidir. Web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların, 

hedeflerine kolayca ulaşmaları için net ipuçlarına ihtiyacı vardır. Yani iyi tanımlanmış 

düğmeleri ve bağlantıları kolayca kullanabilmeleri önemlidir (Dance, 2016).  

 

Masaüstü bilgisayarlar için arayüz tasarımı yaparken, tasarım öğelerinin yerleşimi için 

geniş bir alan bulunmaktadır.  Mobil cihazlarda ise tam tersi bir durum söz konusudur. 

Tüm içerikleri daha küçük ve dar bir alanda gösterme kaygısı nedeniyle, tıklanabilir 

öğelerin boyutları göz ardı edilmektedir. Bundan dolayı sıkışık bir şekilde 

konumlanan düğme ve bağlantılar kullanıcı etkileşimlerini de olumsuz yönde 

etkilemektedir. Kullanıcı tıklayacağı alanı bulamıyorsa, hayal kırıklığına uğrayıp 

sayfadan ayrılacaktır. Bu nedenle tıklama düğmeleri, bir web sitesi ya da uygulamada, 

kullanıcı etkileşimini sağlayan önemli unsurlardan biridir (Babich, Button UX Design, 

2016).  

 

Web ortamında, genel olarak düğmeler, bağlantılar, sekmeler ve gezinme menüleri 

gibi önemli özellikler; tıklama fonksiyonu etrafında toplanmıştır. Genel ilke, 

tıklanabilir olan şeylerin açıkça tıklanmasını sağlamaktır. Dance’ın dediği gibi; 

“Düğmeler düğme gibi ve bağlantılarda bağlantı gibi görünmelidir” (Dance, 2016). 
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Moovweb’in araştırmasına göre; mobil site ziyaretçilerinin ortalama% 20'si 

hamburger simgesiyle etkileşime girmektedir (moovweb.com, 2015). Örneğin, giyim 

ve aksesuar siteleri, ortalama olarak en yüksek hamburger menü tıklama oranına (% 

26) sahiptirler ve bu kategorilerde, ziyaretçilerinin % 59'u nun hamburger menüyle 

etkileşime geçtikleri görülmüştür. Hamburger düğmesi, halen mobil uyumlu sitelerde, 

en çok tıklanan beş buton arasında yer almaktadır ve sınırlı ekranlarda gezinme 

sorunlarını çözmek için yeni bir özellik gelene kadar kullanılmaya devam edilecektir 

(moovweb.com, 2015).  

 

“Gezinmeyi kolaylaştırmak, gereksiz seçenekleri ortadan kaldırarak net bir hedef 

sağlamak, kullanıcıları dönüşüm gerçekleştirebilmeleri için doğru şekilde 

yönlendirebilmek demektir”  (McDowell, 2016). 
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7. SONUÇ 

 

Bu çalışmada; mobil uyumlu web arayüzlerde, kullanılabilirliği olumsuz etkileyen 

gezinme, okunma ve tıklama gibi etkileşimlerde yaşanan sorunların, tasarımla ilişkileri 

incelenmiş ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Daha sorunsuz bir mobil tarama 

deneyimi oluşturmak ve mobil web kullanılabilirliğini güçlendirmek için web 

tasarımcıların göz önünde bulundurması gereken önemli noktaların altı çizilmiştir. 

 

Bu araştırma sonucunda, mobil uyumlu web site ve kullanıcı etkileşimi ile ilgili sonuç 

bulguları şu şekildedir; 

 

- Mobil cihazlardan internete erişim yaygın bir durumdur, bu da mobil web sitesi 

uyumluluğunun önemini artırmaktadır. 

- Yükleme süreleri önemlidir ve yüksek çözünürlüklü görseller mobil sürüme göre 

optimize edilmelidir. 

- Teknolojik gelişimlerden dolayı mobil pazar her geçen yıl daha da büyümektedir.  

- İnternete erişimde artık mobil cihazlar daha çok tercih edilmektedir. 

- Masaüstü bilgisayar kullanım oranı düşmüştür. 

- Mobil cihazlar, internete erişim bakımından masaüstü bilgisayarlarla 

karşılaştırıldığında tatmin edici hızlara ulaşmıştır. 

- Web site içerikleri, mobil versiyon için filtreden geçirilmeli ve sadece önemli 

bilgilere yer verilmelidir. 

- Mümkün olduğunca uzun içerikten kaçınılmalı, ek bilgiler gerekirse ikincil 

sayfalardan verilmelidir. 

- Sayfalarda harekete geçirici mesaj öğeleri mutlaka kullanılmalıdır.  

- Akıllı telefonlardaki butonlar ve bağlantılar parmak boyutlarına göre 

tasarlanmalıdır. 

- Hatalı tıklamaları önlemek için butonlar ve bağlantılar arasında yeterli boşluk 

bırakılmalıdır. 

- Boşluk, metin okumayı kolaylaştırmak bakımından önemlidir ve web sitesi içerik 

yerleşimin de yeterli boşluk bırakılması önerilir. 

- Sayfada gereksiz içerik olmamalı ve küçük puntolu metin içermemelidir. 

- Önemli bilgiler kontrast renklerle ön plana çıkarılmalıdır. 

- Mobil webde yatay kaydırma kullanılmamalıdır. 
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- Uygun yazı tipi seçilmeli ve kolay okunabilir olmalıdır. 

- Satır arası boşluklar, masaüstü web sitesine göre daha geniş tutulmalıdır. 

- Mobil yerleşimde sadelik önemli bir faktördür, karmaşık içerikli tasarımların 

terkedilme oranı yüksektir. 

- Gezinme menüleri, mobil ekrana göre optimize edilmeli, en önemli içerikler 

görünür halde bırakılmalıdır. 

- Hamburger menü simgeleri, mobil ekranın sağ altına yerleştirildiğinde daha 

işlevseldir ve erişimi kolaydır. 
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