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Özet
Bir iletiþim ve bilgi paylaþým aracý olarak internet, dünyanýn her tarafýndaki
insanlarýn iletiþimini saðlamakla birlikte gelmiþ geçmiþ en büyük veri tabanýdýr.
Ýnternet ortamýnda daðýnýk ve düzensiz yer alan bilgilere, portallar aracýlýðýyla
sýnýflandýrma yapýlarak, eriþim olanaðý verilmektedir.
Portallar internetdeki her konu ile ilgili içeriðin toplandýðý, gereksinim
duyulabilecek her türlü bilgiye ulaþma olanaðý verilen kapsamlý sitelerdir. Hem
kullanýcýlarýn hem de reklam verenlerin tercih ettikleri dikey portallarýn iletiþimi
kolay ve hýzlý saðlayabilmesi için grafik tasarým ölçütlerine uymasý
gerekmektedir. Bu makalede portallardaki grafik tasarým sorunlarý ve etkili bir
portal tasarýmýnýn nasýl olmasý gerektiði konularý irdelenmiþtir.
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THE ANALYSIS OF INTERNET PORTALS
IN TERMS OF GRAPHIC DESIGN

Abstract

Keywords

The internet is a tool of communication and data sharing. Besides providing
the communication between billions of people from all around the world, it
is the largest database ever. Any group of scattered and disorderly data in the
internet, are classified and can easily be accessed by the portals.

portal
internet portal
web design
graphic design

Portals are extensive sites, that content about every subjects in the internet
are collected. By these portals, the required data in every kind can easily be
accessed. Portals which are preferred by both users and advertisers, must fit
graphic design criterias. In this article, the graphic design problems in portals
and the subject of 'how an effective portal design must be' are considered.
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Giriþ
Ýletiþim aracý olarak internet, giderek yaþamýn vazgeçilmez bir
parçasý olmakta ve tüm dünyada kullanýcý kitlesi hýzla geniþlemektedir.
Ýnternette kullanýcýlarýn ulaþmak istedikleri pek çok konu ile ilgili bilgiyi
içermekle birlikte bu bilgiler daðýnýk ve karmaþýk durumdadýr.
Ýnternetteki sýnýrsýz bilgi yumaðý içinden, aranan bilgi ve/veya hizmete
hýzlýca ulaþabilmek için internete giriþ kapýsý olan portallara baþvurma
gerekliliði açýktýr.
Portallar, internet ortamýnda giriþ kapýsý ve baþlangýç noktasý olarak
hizmet veren, að ortamýnda daðýnýk ve düzensiz bir biçimde yer alan
bilgi kaynaklarýný belirli bir sistematiðe göre düzenleyerek, bütünleþik bir
yapýda ulaþmayý saðlayan geniþ içerikli web siteleridir.
Portallarda, arama motoru, dizinler (kategoriler), e-posta (e-mail),
web sitesi alaný (web domain), sohbet odalarý (chat), forumlar,
kiþiselleþtirme (personalization) ve ulakçýlar (messengers) gibi çeþitli
hizmetler sunulmaktadýr. Portallarda, bu ana özelliklerin yaný sýra, güncel
haberler, hava durumu, yatýrým ve finans bilgileri, alýþveriþ, seri ilanlar,
þehir rehberi, radyo, çevrim-içi oyunlar vb. hizmetler de verilmektedir.
Portallarýn temel amacý, dizinler ve arama motoru gibi
uygulamalarýyla bilgiye kolay ulaþým olanaðý saðlamak ve e-posta,
forumlar, sohbet odalarý, haberler, alýþveriþ, eðlence vb. pek çok hizmeti
sunarak, kullanýcýlar için bir rehber site, kesiþim noktasý ve internete giriþ
kapýsý açmaktýr. Portallardaki arama motorlarý ve kültür, sanat, eðitim,
saðlýk, haber, spor, fen ve sosyal bilimler, iþ, ekonomi vb. gibi çok çeþitli
dizinler aracýlýðýyla, her konu ile ilgili bilgi kaynaklarýna kolay, hýzlý ve
güvenli bir yoldan ulaþýlabilmektedir. Tatnall'a göre; portallarýn baþarýsý
kullanýcýnýn istediði hizmetlerin, bilginin ve baðlantýlarýn çoðunu
sunabilmesiyle doðru orantýlýdýr. (2004:5).
"Portallar, çevrim-içi evrenin (internet) derinliklerinde
kaybolmak istemeyen sýradan kullanýcýlar için, karmaþýk
iþlerin basitleþtirildiði, baðlantýlarýn organize edilip
sýnýflanarak sunulduðu çekici giriþ noktalarý gibi hizmet
görmektedirler" (Cebeci 2003:2).
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Ýnternet Portal Çeþitleri
Ýnternet portallarý, genel portallar (yatay portal) ve dikey portal
olmak üzere iki baþlýk altýnda incelenebilir.
Genel portallar, internet ortamýndaki tüm konularý kapsayan,
gereksinim duyulabilecek her konudaki bilgi ve/veya hizmeti içeren
siteye geçiþ saðlayan sitelerdir. Ýnternetteki tüm kullanýcýlara hitap eden
ve genel amaçlý hizmet sunan bazý büyük genel portallar ve internet
adresleri þunlardýr:
AOL
: http://www.aol.com
Yahoo
: http://www.yahoo.com
Microsoft Network: http://www.msn.com
Mynet
: http://www.mynet.com
E-kolay
: http://www.e-kolay.net
Dikey portallar ise belli bir alana yönelik bilgi ve/veya hizmet
sunulan sitelerdir. Dikey portallar, tek bir sektöre yönelik, daha özel
konularýn içerik olarak sunulduðu ortamlardýr. Dikey portallarda, belli bir
konuyu ilgilendiren bilgiler kullanýcýlara sunulmaktadýr.
Ýnternet ortamýnda, belli bir konuya yönelik hizmetler sunulan bazý
dikey portallar ve internet adresleri þunlardýr:
NTVMSNBC (Haber)
: www.ntvmsnbc.com
Akampüs (Eðitim)
: www.akampus.com
Arkitera (Yapý ve Tasarým)
: www.arkitera.com
Memurlar.net (Kamu Personeli) : www.memurlar.net
Dexigner (Tasarým)
: www.dexigner.com

Portallarýn Teknik Özellikleri
Portallarýn; içerik, güncellik ve süreklilik, eriþilebilirlik, etkileþim,
güvenilirlik, dizin yapýsý ve arama motoru, toplumsallýk ve kiþiselleþtirme
gibi bazý teknik özelliklere sahip olmasý gerekmektedir. (Cebeci 2003:5)

1. Ýçerik
Portallar, bilgi kaynaklarýna ait eriþim bilgilerine ulaþmayý
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saðlayabilecek birikime sahip olmalýdýr. Kullanýcýlar, portallarý ilk olarak
içeriðinden yararlanmak için tercih etmektedir.
Portallarýn içeriðinin kullanýcý kitlesini tatmin edecek þekilde
oluþturulmasý gerekmektedir. Görsel ve teknik açýdan baþarýlý bir portalýn
içerik olarak yetersiz olmasý kullanýcýyý sitede tutmaya yetmemektedir.

2. Güncellik ve Süreklilik
Portallarda sunulan içerik güncel ve devingen olmalýdýr. Sayfalar
özellikle zamana baðlý olarak deðerlendirilebilecek bilgiler içeriyorsa
güncellik önemlidir.
Kullanýcýlarýn, portallardaki arama motoru ve dizin hizmetlerinden
daha etkin yararlanabilmeleri için içerik veri tabanýnýn da sürekli
güncellenmesi ve zenginleþtirilmesi gereklidir. Portallarýn veri tabanlarý,
kullanýcýlarýn eklediði baðlarla (link) birlikte, geliþmiþ bot, örümcek ve ant
gibi programlar aracýlýðý ile sürekli web'i taramalýdýr.

3. Eriþilebilirlik
Kullanýcýlar, farklý platformlarla (Mac, PC; Linux, Windows) ve
tarayýcýlarla (browser) (Netscape, Explorer, Opera vb) internete eriþim
saðlamaktadýr. Bu nedenle, portallar, farklý platform, tarayýcý, ekran ve
modemler dikkate alýnýp, yaygýn ve standart teknolojiler kullanýlarak
tasarlanmalýdýr.

4. Etkileþim
Kullanýcýlarýn siteye baðlýlýðýný artýrmak ve beklentilerini
karþýlayabilmek için, portal-kullanýcý arasýndaki etkileþimin saðlanmasý
oldukça önemlidir. Portalý sýradan bir web sitesinden ayýran özelliklerden
birisi de kullanýcýsýyla sürekli etkileþim halinde olabilmesidir.
Forumlar ve anketler takip edilerek, kullanýcýlarýn temel özellikleri ve
beklentileri öðrenilebilir. Böylece portal içeriði ve tasarýmý kullanýcýlarýn
istekleri doðrultusunda geliþtirilebilir. Portallar, kullanýcý tepkileri dikkate
alýnarak þekillenmelidir.
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5. Güvenilirlik
Portallarýn iletiþimde ve etkileþimde güvenli yollar kullanmasý,
kullanýcýlarýnýn kiþisel bilgilerinin gizliliðine dikkat etmesi gerekmektedir.
Portallarda, üye kayýtlarýnda istenilen kiþisel bilgilerin yanýnda,
online alýþveriþ hizmeti verilmekte ise kredi kartý bilgileri de
istenmektedir. Kiþisel bilgilerin ve kredi kartý bilgilerinin kötü niyetli
kiþilerin eline geçmemesi için veri aktarýmý güvenliði saðlanmasý çok
hassas bir konudur.
Ýnternet üzerinde dolaþan bilgi paketleri, bilgilerin þifrelenmesi
esasýna dayanan SSL (Secure Sockets Layer), SET (Secure Electronic
Transaction) gibi güvenlik protokolleri yardýmýyla gönderilmektedir. Bu
tip güvenlik sistemleri kullanýlarak, güvenli veri iletiþimi kurulmalý, kredi
kartý numarasý, isim, adres vb. gibi bilgilerin sadece doðru yere iletilmesi
saðlanmalýdýr.

6. Dizin Yapýsý ve Arama Motoru
Arama motoru (search engine), internet ortamýndaki hemen hemen
tüm web sitelerinin listelendiði, aranýlan bilgilere en kýsa yoldan
ulaþýlmasýný saðlayan bir araçtýr. Arama motorlarý, komut satýrýna
(yanlarýnda ara, bul, getir gibi tuþlar bulunan kutucuklar) yazýlan anahtar
sözcük ya da sözcük kümelerinin geçtiði tüm dokümanlarý
listelemektedir.
Dizinler, çeþitli alanlara yönelik bilgi ya da hizmet veren web
sayfalarýný konularýna göre sýnýflandýrmaktadýr. Kullanýcýlar aradýðý bilgiyi,
konularýna göre sýnýflandýrýlmýþ dizin baþlýklarýna bakarak bulmaktadýr.
Arama motoru ve dizinler veritabanlarý, bot, örümcek, ant vb. gibi
çeþitli programlar aracýlýðý ile oluþturulmaktadýr. Bu programlar,
internetteki web sitelerini tarayarak portalýn veritabanýna
kaydetmektedir.
Arama motorlarý, kullanýcýnýn yaptýðý aramaya göre, en uygun
þekilde sayfalarý sýralamaya çalýþmaktadýr. Büyük portallar arama
motorlarý için kendi yöntemlerini geliþtirerek, kullanýcýlarýna en iyi
sonuçlarý vermeye çalýþýr. Portallar çoðunlukla, karmaþýk bilgi yýðýnlarý
içinden arananý bulmak için kullanýldýðýndan, saðlam bir arama motoru
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ve sistemli dizinlere sahip olmasý, kullanýcýlarýn portala olan baðlýlýðýný
etkilemektedir.

7. Toplumsallýk
Kullanýcýlarýn, kendileri gibi baþka insanlarla etkileþime geçmelerini
saðlayan topluluk servisleri, internet kullanýcýlarýnýn siteye baðlýlýðýný
artýrýr. Forum üyesi, yeni mesajlara bakmak için, sohbet kanallarýný
kullanan kiþi, listesindeki kullanýcýlarla tekrar iletiþime geçmek için siteye
geri dönmektedir. Portallardaki topluluk servisleri, mevcut kullanýcýlarýn
tutulmasýnýn yanýsýra, yeni kullanýcýlarýn kazanýlmasýnda da etkilidir.
Kullanýcýlar kendileri gibi baþka kullanýcýlarla temasa geçtikleri
ölçüde kendilerini sanal dünyaya daha yakýn hissetmektedirler.
Portallarda, sohbet kanallarý ve forumlar gibi servislerin verilmesi,
toplumsal boyutun ele alýnmasý açýsýndan gereklidir. Bu çeþit servisler
portal üzerinde bir canlýlýk ve devingenlik öðesidir.

8. Kiþiselleþtirme
Portallarda, arayüz seçimleri, arama ve dizin hizmetleri konusunda
kullanýcýlara kiþisel tercihlerini yapabilme olanaðý sunulmalýdýr. Portala
girildiðinde öncelikli görülmek istenen haber ve/veya bilgilerin
görülebilmesi, portal içeriðinin istenildiði gibi kiþiselleþtirilebilmesi,
kullanýcý oranýný ve memnuniyetini etkilemektedir.
"Portal Tasarýmý" kitabýnýn editörleri (Jafari ve Sheeman 2003:257)
tarafýndan, 2001 yýlýnda yüksek öðretim baðlamýnda portalýn nasýl
algýlandýðýnýn saptanmasý amacýyla gerçekleþtirilen çevrim içi bir anket
sonuçlarýna göre, katýlýmcýlarýn %75'i, bir web sayfasýnýn portal olarak
deðerlendirilebilmesi için kiþiselleþtirme özelliðinin gerekli olduðunu
belirtmiþtir.

Portallarýn Görsel Tasarýmý
Portallar internette karmaþýk halde bulunan bilgileri, doðru içerik
düzenlemesi ve etkili arayüz tasarýmýyla kullanýcýlarýna sunmalýdýr.
Kullanýcýlarýn portala internetin karmaþýk bilgi akýþýný düzenleyerek
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sunduðu için geldikleri unutulmamalý bu nedenle içeriði görsel olarak
sunarken de sistemli ve anlaþýlýr olmaya dikkat edilmelidir. Portallarýn
görsel tasarýmýna sýradan site tasarýmýndan çok daha sistematik
yaklaþýlmalýdýr.
Portallar da, diðer web siteleri gibi; yazý, renk, görüntü ve
canlandýrmalardan (animasyon) oluþur. Portallarda tasarým öðelerinin
kullanýmýna iliþkin bilgiler þu þekilde incelenebilir:

1. Sayfa Düzeni
Portal sayfalarýnýn düzeninde amaç, içeriðe kolay eriþim olanaðý
veren, saðlam ve tutarlý bir görsel sýralýdüzen yapý oluþturmaktýr. Metin,
resim, hareketli görüntü vb. grafik tasarým öðeleri, önem sýrasýna göre
bir düzenleme yapýlarak sayfa yüzeyinde yerleþtirilmelidir.
Portallarýn sayfa düzeninde görsel ve tipografik öðeler, tasarým
yüzeyi içinde birbirleriyle etkileþim halindedir. Web sayfasýnda yer alan
her bir öðe diðerinin algýlanýrlýðýný olumlu ya da olumsuz yönde etkilediði
için öðeler birbirleriyle iliþkileri dikkate alýnarak sayfaya yerleþtirilmelidir.
Sayfada kullanýlan grafik öðelerinin düzenlenmesi dengeli ve dikkat
çekici olmalýdýr. Özensiz yerleþtirilmiþ öðeler, sayfada kendi kapladýklarý
alanýn yanýnda çevrelerindeki bölgeleri de kullanýþsýz hale getirmekte ve
tasarýmýn tümünü olumsuz etkilemektedir. Gereðinden fazla öðe
kullanýmý, sayfada görsel karmaþa yaratmaktadýr. Sayfanýn iþlevselliði
olmayan öðelerden arýndýrýlmasý tasarýmý rahatlatarak algýlanýrlýðý
artýrmaktadýr.
Lynch, Horton (1999), internet kullanýcýlarýnýn, sayfalarý öncelikle bir
zemin üzerinde görünen büyük þekiller ve renk alanlarý olarak
algýladýklarýný, daha sonra görüntü elemanlarýndan baþlayarak belirli
bilgileri tanýmlamaya baþladýklarýný, son kademede ise yazý elemanlarýný
algýlayýp, tek tek kelime ve ibareleri seçtiklerini belirtmektedir.
Portal sayfalarýnda, belli bir düzen oluþturabilmek için,
ýzgara sistemi kullanýlarak, tasarým geometrik bir þemaya
oturtulabilir. Geometrik þema yöntemi ile portallarda görsel
dengeleri daha iyi oturmuþ, sistemli bilgi sunumlarý
yapýlabilir. Sayfa düzeninde varolan kullanýcý alýþkanlýklarýna
ters düþmeyecek çözümler üretilerek kullanýcýlarýn portalda
rahat etmeleri saðlanmalýdýr. (Uyan 2006)
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Metin aðýrlýklý portallarda, tipografik düzen tasarýmýn odak
noktasýdýr. Diðer görsel elemanlar okunurluðu artýracak þekilde
düzenlenmelidir. Yoðun metin içerikli portal tasarýmlarýnda canlandýrma
kullanýmý ilgiyi daðýtarak metnin okunurluðunu olumsuz etkileyebilir.
Görüntü aðýrlýklý portallarda, grafik tasarým elemanlarý sayfaya düzenli ve
etkili tasarým anlayýþý ile yerleþtirilmelidir.
Amacý kullanýcýlara kolay ve hýzlý veri saðlamak olan portal
tasarýmlarýnda, kullanýcý alýþkanlýklarý gözetilerek, daha sistemli sayfa
düzenleri kullanýlmalýdýr.
Australianinfront (Görüntü 1) adlý tasarým ve sanat portalý çok
görüntü içermesine raðmen, geometrik bir anlayýþla tasarlandýðý için
düzenli ve sistemli yapýsýyla dikkat çekmektedir. Siteye çalýþmalarýn
küçük boyutlu görüntüleri konularak sayfanýn yüklenme süresi
kýsaltýlmaya çalýþýlmýþtýr. Sayfadaki görüntülere týklandýðýnda büyük
boyutlu hallerine ulaþýlmaktadýr.

Görüntü 1: "Australianinfront" adlý grafik tasarým portalýnýn arayüzü
(http://www.australianinfront.com.au)
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2. Yazý Kullanýmý
Portallarda, yazý öðeleri, içeriði sunmanýn yaný sýra grafik birimler
olarak görev yapar. Yazýnýn, sayfada baþarýyla düzenlenmesi sayfanýn
temiz ve profesyonel görünmesini saðlamaktadýr. Tasarýmda, yazýnýn
uygulanacaðý zeminle ve diðer görsel elemanlar ile kuracaðý iliþki dikkatle
ele alýnmalýdýr.
"Yazý karakteri seçimi, sayýsý, puntosu, serifli, serifsiz, bold
ya da italik olmasý, büyük/küçük harf (majüskül/minüskül)
olmasý, bloklama biçimi, harf ve zemin rengi, zemin
dokusu, satýr uzunlugu ve boþluklar, tipografik
düzenlemenin temel sorunlarýdýr" (Pektaþ 2001:72).
Yoðun metin içeren portallarda, baþlýk ve altbaþlýklar aracýlýðý ile
uzun metinler parçalara bölünerek okunmasý kolaylaþtýrýr.
"Metin yönetiminde baþlýklar ve altbaþlýklarýn akýlcý ve
verimli bir þekilde kullanýlmasý önem taþýmaktadýr. Tüm bir
metni okutmak ve böylelikle izleyiciyi yorarak býktýrmak
yerine, verimli bir biçimde doðru olarak betimlenen baþlýk
ve altbaþlýklarla sörf yapaný (gezgini) yormadan, istediði
bilgiye daha rahat ulaþmasýný saðlayan uygulamalara
gereken önem verilmelidir" (Sarýkavak 2004:193).
Metin içinde önemli bilgilere ilgi çekmek için farklý vurgular yapmak
sayfayý monotonluktan kurtararak daha dinamik hale getirir. Metin
içinde vurgu farklý yazý tipleri kullanýlarak yapýlabilmektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta birbirine çok benzeyen yazý tipleri
kullanýmý, yazýda görsel olarak bir kararsýzlýk etkisi yaratacaðýndan,
yazýlarýn birbirinden açýkça farklý olmasýna özen gösterilmelidir. Bununla
birlikte ekrana yönelik tasarýmlarda ikiden fazla farklý yazý tipi kullanýmý
sakýncalýdýr. Metinlerde, vurgu için, yazý tipinin kalýn haliyle kullanýmý,
büyük puntoda yazýlmasý, ya da farklý bir renkte kullanýlmasý gibi
uygulamalar da ilgi uyandýrýcý etki saðlamaktadýr. Çok çeþitli vurgulama
hallerinin uygulanmasý ya da çok fazla yerde vurgu yapýlmasý,
kullanýcýnýn algýlama güçlüðü çekmesine neden olur. Bu nedenle portal
genelinde tek bir vurgu çeþidi seçilmeli ve sitenin tümünde aynýsý
uygulanmalýdýr.
Portallarýn ana sayfalarý, dolaþým butonlarý ile birlikte, hizmet verdiði
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alan ile ilgili önemli ya da güncel bilgiler içermektedir. Bu bilgiler,
gazetelerde olduðu gibi metnin içeriðini özetleyen, üç satýrý aþmayan
baþlýklarla sunulduðunda kullanýcýnýn zaman kaybetmesini önlemektedir.
Baþlýðýn kalýn bir yazý tipi veya farklý bir renkle yazýlmasý kolayca
seçilmesini saðlamaktadýr. Kapsamlý bir haber portalý olan NTVMSNBC
(Görüntü 2) haber metinlerinin baþlýðýný ve alt baþlýðýný renk ve boyut
farklýlýklarýyla öne çýkarmaktadýr. Ana baþlýk büyük puntoda ve koyu
kýrmýzý renkte, alt baþlýk ana baþlýktan daha küçük puntoda ve siyah
renkte yazýlarak vurgulanmýþtýr. Böylece görsel olarak metin
monotonluktan kurtarýlarak, algýlanýrlýk artmaktadýr.

Görüntü 2: "NTVMSNBC" adlý haber portalýnýn arayüzü (http://www.ntvmsnbc.com)

Portallardaki yazý sorunlarýndan bir tanesi de yazý satýrý uzunluðudur.
Satýrlar çok uzun olursa, kullanýcý yazýyý tararken alt satýrý bulmakta
güçlük çeker; çok kýsa olduðunda ise yazý sürekli kesintiye uðrar ve algý
zorlaþýr. Sarýkavak (2004:196) "satýr uzunluklarýnýn tasarýma baðlý olarak
deðiþebileceðini" savunmakla birlikte, "ortalama 50-60 karakteri
geçmeyen satýr uzunluklarýný" önermektedir.
Portallarada yazý - yüzey iliþkisinde renk ve doku seçimi hem estetik
olarak, hem de okunabilirlik ve algýlanabilirlik açýsýndan önemlidir.
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Zeminde karýþýk doku ve biçim kullanýmý okunaklýlýðý azaltmaktadýr. Yazý
ve zemin renkleri, gözün yazýyý rahat algýlayabilmesi için birbirlerine çok
yakýn olmamalýdýr. Pektaþ (2001:75)'a göre, "okunurluk açýsýndan harf
ve zemin arasýnda en az %70 ton farký gereklidir. Zemin 100 deðer ise
harf 30 deðerden fazla olmamalýdýr." Okuyucular beyaz zemin üzerine
siyah yazýya alýþkýndýr. Texas'taki Stephen F. Austin State
Üniversitesi'nden Dr. Lauren Scharff ve öðrencisi Alyson Hill, internet
kullanýcýlarý üzerinde, çeþitli metin/zemin renk çeþitlemelerinin
okunabilirliðini ölçmek üzere bir anket düzenlemiþlerdir (Color Test
Results:http://hubel.sfasu.edu/research/survreslts.html).
Anket
sonuçlarýna göre (Görüntü 3), okunabilirliði en fazla olan renk
çeþitlemesi, beyaz zemin üzerine siyah metindir ve siyah içeren
çeþitlemeler daha fazla oy almýþtýr. Anket genelinde her renk
çeþitlemesinde açýk zemin üzerine koyu metin, koyu renk üzerine açýk
yazýdan daha çok okunabilir olarak oylanmýþtýr.
Soldaki Çubuk - Kýsa Metin
Saðdaki Çubuk - Uzun Metin

Görüntü 3: Zemin ve metin renklerine göre okunabilirlik

Portal tasarýmýnda metinlerle birlikte kullanýlan görüntü öðelerinin
içerikle ilintili olmasý mesajýn daha iyi algýlanmasýný saðlamaktadýr. Portal
sayfalarýnda görüntü ve metin öðeleri kullanýlýrken vurgunun her ikisinde
eþit olmamasýna dikkat edilmelidir. Tasarýmda yazýnýn ve görüntünün
ayný baskýnlýkta olmasý her ikisinin de etkisini yitirmesine neden
olmaktadýr.
Boþluklarýn kullaným þekli tasarýmýn niteliðini belirlemektedir. Nitelikli
bir tasarýmda boþluk ve doluluk dikkatle düzenlenmektedir. Grafik
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tasarým elemanlarýný aralarýnda yeterince boþluk býrakmadan kullanmak,
gözü yorarak algýlamayý zorlaþtýrmaktadýr. Yazý ve görüntünün birbirine
çok yakýn kullanýlmasý, hem yazýyý hem de görüntüyü olumsuz
etkilemektedir. Ekranda fazla boþluk kullanýmý rahat algýlama
saðlamaktadýr.

3. Görüntü Kullanýmý
Ýnternet grafiðinde görüntüler konuyu doðrudan anlatmak veya
konu anlatýmýný pekiþtirmek için kullanýlmaktadýr. Grafik tasarýmda
görüntüler, mesajýn kodlandýrýldýðý öðeler olarak görev yapmakta ve
verilmek istenen mesajý iletmede sözcüklerden daha etkili olmaktadýr.
Diðer grafik tasarým ürünlerinde olduðu gibi portallarda da görüntüler,
tasarýma bir zenginlik katarak iletiþimi anlaþýlýr ve etkin kýlar.
Portal sayfalarýnda kullanýlan görüntü öðelerinin, içeriði
destekleyen, biçimsel yönden iþlevsel, mesajý etkili ve kolay iletebilecek
niteliklere sahip olmasýna dikkat edilmelidir.
Çok fazla görüntü öðesi kullanýmý, hem görsel olarak bir karýþýklýk
yarattýðý, hem de sayfanýn kullanýcýya eriþim hýzýný düþürdüðü için
iletiþimi olumsuz etkilemektedir. Büyük fotoðraf, resim ve ya ikonlarýn
oluþturduðu yüklü belgeler baðlantý hýzýný yavaþlatarak kullanýcýnýn
verileri ekranda görebilmesi için uzun süre beklemesine neden
olmaktadýr. Verilen bilginin kullanýcýya aktarým süresi ve hýzý, iletiþimi
doðrudan etkiler. Bu nedenle, bilgisayar teknolojisinin sýnýrlandýrmalarý
dikkate alýnmalý ve sayfayý görsel öðe yýðýný haline getirmekten
kaçýnýlmalýdýr.
Portal sayfalarýnda da görüntülerin kullaným þekilleri aþaðýdaki gibi
sýralanabilir:
a) Duraðan görüntüler (Fotoðraf, resim, grafik vb.)
b) Hareketli görüntüler (Animasyonlar, hareketli yazýlar v.b.)
c) Etkileþimli görüntüler (Düðmeler, menüler, ikonlar, formlar,
bant reklamlar (banner) v.b.)

a) Duraðan Görüntüler
Portal sayfalarýnda, duraðan görüntüler görsel odak noktasý
oluþturarak, kullanýcýnýn algýsýný yönlendirir. Hedeflenen mesajýn
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iletiminde önemli rol oynayan duraðan görüntüler, metinde anlatýlanlarýn
bir kanýtý olarak görev yaparak, inandýrýcýlýðý artýrmaktadýr. Görüntüler
sayfa düzeninde görsel odak noktasý oluþturarak, kullanýcýnýn algýsýný
yönlendirmektedir.
Sayfa düzeninde, fotoðraf, resim, grafik... gibi duraðan görüntülerin
sayfa düzeninde diðer grafik tasarým öðeleriyle olan iliþkilerine dikkat
edilmelidir. Portal tasarýmýnda bütünlük ve denge saðlayan duraðan
görüntüler, yazýnýn okunurluðunu arttýrýcý ve vurgulayýcý öðelerdendir.
Duraðan görüntüler, yazý ile kullanýldýklarýnda birbirlerini destekleyerek
güçlü bir anlatým gücüne sahip olmaktadýr.

Kapsamlý bir tasarým haberleri portalý olan "Dexigner" (Görüntü 4)'ýn
sayfalarýnda yazý ve görüntü kullanýmý dikkat çekicidir. Yazý aðýrlýklý
sayfalarý alýþýlmýþtan daha ince sütunlara bölünmüþtür. Sütun üstlerindeki
görüntüler de sayfaya renk ve hareket katarken tasarýmdaki geometrik
yapýyý desteklemektedir. Yazý ve görüntülerin birbirleriyle iliþkisi
ölçülüdür. Portalýn genel tasarýmý sade ve anlaþýlýrlýðý yüksektir.

Görüntü 4: "Dexigner" adlý tasarým portalýnýn arayüzü (http://www.dexigner.com)
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b) Hareketli Görüntüler
Portallarda kullanýlan hareketli görüntüler, duraðan görüntülere
göre daha etkili bir anlatým gücüne sahip olduðundan dikkatli
kullanýlmalýdýr. Çünkü kullanýcýlarýn dikkati sayfa üzerinde ilk olarak
hareketli noktaya yönelmektedir.
Hareketli görüntülerin, diðer görüntü ve yazý öðeleriyle iliþkileri iyi
tasarlanmalýdýr. Hareketli görüntüler, sayfa içinde çok fazla
kullanýldýðýnda, tasarýmda karýþýklýða yol açmaktadýr. Kullanýlan hareketli
görüntülerin sayfa içeriðini desteklemesi, bilgi iletiþimine destek olmasý
gerekmektedir. Hareketli görüntüleri, önemli bilgileri, son haberleri veya
güncelleme yapýlan noktalarý vurgulamak amacýyla kullanmak etkili bir
yöntemdir.
Nielsen (2000:143)'a göre; "web sitelerinde hareketli
görüntüler, sürekli deðiþimleri göstermek, zaman aþýmlarýný
açýklamak, grafiksel sunumlarý zenginleþtirmek , üç boyutlu
yapýlarý görselleþtirmek ve dikkat çekmek amacý ile
kullanýlmalýdýr."
Canlandýrmalarýn sayfadaki diðer elemanlarla iliþkisi özenle
belirlenmeli ve gereksiz yerlerde kullanýlmamalýdýr. "Kullanýcýlar bilgi için
araþtýrma yaptýklarýnda veya sayfa içeriðini gözden geçirdiklerinde
canlandýrmalar sorunlara sebep olabilmektedir" (Brinck, Gergle ve Wood
2002:335). Bununla birlikte canlandýrmalarýn, kullanýcýlar tarafýndan
bilginin daha kolay anlaþýlmasýný saðlamak gibi bazý getirileri de vardýr.
Metinlerle ve duraðan görüntülerle tanýmlanmasý zor iþlemleri,
canlandýrma sayesinde daha kolay ve hýzlý bir þekilde açýklamak
mümkündür. Canlandýrma, birden çok duyu organýna hitap
edebildiðinden, soyut kavramlarý görsel olarak somutlaþtýrabilmekte ve
akýlda kalýcýlýðý artýrmaktadýr.
Portal sayfalarýnda kullanýlan hareketli görüntüler, kullanýcýnýn
amaçlarýný ve görevlerini desteklemelidir. Hareketli görüntüler sayfayý
süslemek amacýyla deðil, bilgiyi nakletmekte kullanýlmalýdýr.

c) Etkileþimli Görüntüler
Portallarda duraðan veya hareketli görüntülerin üzerlerine
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týklandýðýnda baðlantý saðlayan grafik öðeler etkileþimli görüntülerdir.
Görüntülerin etkileþimli noktalarýna imleç ile basýlarak tanýmlanmýþ
dokümanlara ulaþmak mümkündür.
Etkileþimli görüntü sýnýfýna giren düðmeler, menüler, ikonlar,
formlar, reklam bantlarý ve görüntü haritalarý, iþlevsel özellikleri dikkate
alýnarak, yalýn ve kolay anlaþýlabilir bir þekilde tasarlanmalýdýr.
i) Düðmeler
Düðmeler, kullanýcýnýn sayfalar ya da konular arasý geçiþini saðlayan
etkileþimli görüntülerdir. Düðmeler üzerine basýldýðýnda kullanýcýyla
etkileþim içerisinde olduðunu belirten görsel ipuçlarý vermelidir.
Kullanýcýnýn, düðmenin etkileþimini saðladýðýný algýlayabilmesi için renk,
boyut ya da þekil farklýlýklarý, ses öðesi ya da canlandýrma kullanýlabilir.
Düðmeler, portal sayfalarýnda iþlevselliði ön planda olan grafik
elemanlar olmalarýndan dolayý dikkatli tasarlanmalarý gerekmektedir.
Hareketli butonlar, bunlara eklenmiþ uyarý sesleri, dinamik metinler ve
canlandýrmalar gibi dinamik görüntüler sayfaya canlýlýk kazandýrýr. Fakat
butonlarda çok fazla uyaran kullanmak sayfayý içinden çýkýlmaz bir
karmaþaya sokabilmektedir. Bu nedenle, tasarýmýn bütünselliðini
olumsuz etkilememesine dikkat edilmedir.
Kullanýcýlar, düðmeleri bir sanat çalýþmasý olarak deðil, bilgiye giriþ
yolu olarak görmektedirler. Çünkü,
"butonlarýn sade ve tutarlý olmasý kullanýcýya dolaþýmda
kolaylýk saðlamaktadýr. Butonlarýn görsel açýdan tutarlý
sunulmasý,
site
kimliðinin
yaratýlmasýna
ve
güçlendirilmesine de yardým etmektedir" (Williams
2002:235).
Ýmleç hareketlerine duyarlý olmayan duraðan düðmeler resim ya da
yazýdan oluþmaktadýr. Bu tür düðmeler, sayfalara ya da konulara
yönlendirme yaparken, herhangi bir hareket ya da ses uygulamasý
içermezler. Özellikle, yoðun içerikli portallarda, sayfada aðýrlýk
oluþturmamalarý sebebi ile duraðan düðmeler kullanýlmaktadýr. Dünyanýn
en çok kullanýlan edilen genel portalý olan Yahoo (Görüntü 5)
sayfalarýnda duraðan yazý ve görüntü düðmeleri tercih etmektedir.
Böylelikle kendinden beklenen hýzý yakalayabilmektedir.
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Görüntü 5: "Yahoo!" adlý genel portalýn arayüzü (http://www.yahoo.com)

Görüntü 6: "Müzik Kutusu" adlý müzik portalýnýn arayüzü (http://www.müzikkutusu.com)
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ii) Ýkonlar
Ýkonlar, nesnelerin sembolik biçimlere dönüþtürülmesiyle
oluþturulmaktadýr. Ýkon temsil ettiði nesneye biçimsel olarak benzeyen
simgedir. Ýkonlar, iletiþimin mesajýný yüklenmiþ yalýn biçimlerdir.
Ýnternette yönlendirme, bilgilendirme ve uyarýcý olarak kullanýlan
ikonlara ihtiyaç duyulmaktadýr. En etkili iletiþim görsel duyu kanallarýyla
gerçekleþtiðinden, ikonlarýn sitedeki görevi kýsa sürede etkin bir iletiþim
saðlamaktýr. Ýnsanda görme yetisi algýlamada çok önemli rol oynar. Bu
nedenle, ikonlar, yazýlý anlatýmlara göre daha hýzlý bilgi aktarabilmektedir.
Ýnternette ikonlarýn görsel yönleri ile anlamsal yönleri bir bütünlük
içerisinde olmalýdýr.
Portallarda kullanýlan ikonlar, portalýn içeriðine ve amacýna yönelik
olmalý ve sitenin görsel bütünlüðünü desteklemelidir. "Müzik kutusu"
(Görüntü 6) adlý müzik portalýnýn menüsü ikonlardan (Görüntü 7)
oluþmaktadýr. Grafik düðmelerin üzerlerine gelindiðinde baðlanacaðý
bölümün adý menünün sað tarafýnda belirmektedir.

Görüntü 7: "Müzik Kutusu" adlý müzik portalýnýn ikonlardan oluþan menüsü

iii) Menüler
Portallarda, menü, site için hem iþlevsel hem de estetik açýdan
önemli bir etkileþimli tasarým öðesidir. Menüler, anasayfadan sonra gelen
alt sayfa baþlýklarýnýn sýralandýðý düðme kümeleridir. Portallarda menüler,
kullanýcýya yön gösteren, istediði bilgiye ulaþtýran kýlavuzlardýr.
Menülerin, görsel olarak sayfaya etkileri oldukça fazla olduðundan,
sayfa tasarýmýnýn genel yapýsýna uygun düzenlenmelidir. Sayfanýn
tasarýmý ile menü görsel olarak birbirleriyle uyum içinde olmalýdýr.
Willams (2002:232)'a göre; "menülerin ana görevi site içinde kolay
gezmeyi/dolaþmayý saðlamaktýr."
Menülerin bütün sayfalarda ayný þekilde ve ayný konumda
kullanýlmasý site kimliðini güçlendirmekte ve sayfadan sayfaya geçiþlerde
bütünlük saðlamaktadýr.
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Menülerde, site içeriðinin mantýklý olarak gruplanmasý ve
düzenlenmesi gerekmektedir. Menülerde bulunan
düðmeler önem ve gerekliliðe göre sýralanmalýdýr. Ýçerik
bilgilerinin, sistematik olarak ana baþlýklar altýnda verilmesi,
kullanýcýnýn algýlama ve hatýrlama seviyesini yükseltir.
Kullanýcýlar site içerisinde bilginin düzenli ve kolay
anlaþýlabilir olmasýný tercih etmektedir. (Uyan 2006)
Menü düðmelerinde, yazý karakterinin, büyüklüðünün ve renginin
standart olmasýna özen gösterilmelidir. Grafik düðmelerden oluþan
menülerde, ikonlar içeriðini sembolik olarak yansýtmalýdýr. Menülerde
kullanýlan ikonlar amaca uygun olarak yalýn ve kolay anlaþýlýr bir þekilde
tasarlanmalý ve içerik hakkýnda bilgilendirici olmalýdýr.
Portallar yoðun içeriklerinden dolayý menülerinde de bir karýþýklýk
olabileceði göz önünde bulundurulmalýdýr. Bu karýþýklýðýn önüne
geçebilme yollarýndan biri, ayný baþlýk altýndaki konularý gruplayarak
sýralý açýlýr (pop-up) menülerin altýna gizlemektir. Baþka bir çözüm ise
menü seçeneklerini sunmak üzere açýlýr menüler kullanmaktýr. Açýlýr
menüler ekran alanýndan tasarruf saðlamakta, fazla alt konu baþlýlarýný
düzenli sýnýflandýrmaya olanak saðlamaktadýr. Yoðun içerikli portal
sayfalarýnda, birkaç deðiþik türde menü ayný ekranda kullanýlabilir. Bu
durumda dikkat edilmesi geren nokta, kullanýcýlarý alt sayfalara
yönlendirecek ana menünün diðerlerinden ayýrt edilebilir olmasýdýr.
Diðer menülerin de sayfaya önem seviyelerine göre sýralanmalarý uygun
olur.
Türkiye'deki tüm kamu personeli ile ilgili güncel haberler ve yasal
haklarýyla ilgili bilgiler içeren "Memurlar.net" (Görüntü 8) adlý portal
oldukça yoðun içerikli bir sitedir. Bu nedenle, sýralý açýlýr menüler
kullanýlarak konular düzenli olarak sýnýflandýrýlmýþtýr.

iv) Formlar
Kullanýcý ile iletiþimde aracý rolü üstlenen formlar web ortamýnda en
çok kullanýlan tasarým öðelerindendir. Site etkileþiminde, etkin araçlar
olan formlarýn tasarýmý da, bu etkileþimin baþarýsý açýsýndan oldukça
önemlidir.
Ýþlevselliðin ön planda olduðu formlarda, kullanýcýlarýn kolayca
anlayýp, doldurabilecekleri tasarýmlar üretilmelidir. "Ýnsanlar formlarý
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Görüntü 8: "Memurlar.net" adlý kamu personeli portalýnýn arayüzü, sýralý açýlýr menü örneði
(http://www.memurlar.net)

doldurmaktan hoþlanmadýklarý için, iyi bir form tasarýmý, formlarýn
kullanýmýný olabildiðince kolay yaparak, bu hoþnutsuzluðu aza
indirmekten geçer" (Starling 2001:1).
Anketlerde olduðu gibi birçok kimse çok fazla bilgi vermek
istememektedir. Bu nedenle, Brinck, Gergle, Wood (2002:321)'un da
belirttiði gibi form olabildiðince kýsa tutulmalýdýr. Ayný veya benzer bilgi
birden fazla sorularak, kullanýcýnýn vakti harcanmamalý ve formun
amacýna hizmet etmeyecek bilgiler istenmemelidir.

v) Bant Reklamlar
Kullanýcý sayýsý ve iþ potansiyelinin gittikçe arttýðý internet
ortamýnda, reklam konusu da giderek önem kazanmýþtýr. Ýnternete giriþ
kapýsý ve kullanýcýlarýn ortak uðrak noktasý olan portallar reklam verenler
için en çok tercih edilen ortamlardandýr. Portallar, sýradan web
sitelerinden çok daha fazla kullanýcýya ulaþma olanaðý vemektedir. Yatay
portallar daha geniþ ve çeþitli kullanýcý kitlesine sahipken, dikey portallar
kýsýtlý bir alanda faaliyet gösterdiklerinden daha odaklanmýþ bir kullanýcý
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kitlesine sahiptir. Bu nedenle, internet reklam piyasasýnda reklam
verenler, belli bir kitleye hitap etmesi hedeflenen reklamlar için dikey
portallarý, çok daha genel bir kitleye hitap etmesi hedeflenen reklamlar
için yatay portallarý tercih etmektedir.
Etkileþimli görüntü sýnýfýna giren, bant reklamlar, ürün, hizmet ya da
toplumsal bir olay hakkýnda bilgi veren, içinde bulunduðu sayfa ile
reklam verenin sayfasý arasýndaki ilgili baðlantýyý kurabilecek özellikte
programlanmýþ, duraðan ya da hareketli reklam aracýdýr.
Bant reklamlar internet reklamcýlýðýnda önemli bir yere sahiptir.
Ýnternet Reklam Bürosunun (Internet Advertising Bureau http://www.iab.net) yaptýrdýðý bir araþtýrmaya göre, internette
kullanýlan en yaygýn reklam türü bant reklamlardýr.
Bant reklamlar, dünyanýn her yerinde milyonlarca insana ulaþmasý
ve düþük maliyetlerde olmasý nedeniyle ilgi görmektedir. Reklam veren
için en önemli unsur reklamýn hedef kitleye ulaþmasýdýr. Bu nedenle,
reklam verenler, herhangi bir siteden çok, yoðun ziyaretçi trafiði olan
portallarý tercih etmektedir.
Bant reklamlar, çoðunlukla sayfanýn alt veya üstünde yatay olarak,
sol veya sað tarafýnda dikey olarak da kullanýlmaktadýr. Bant reklamlarýn
sayfadaki konumu, kapladýðý yer dikkatle belirlenmelidir. En önemli
amacý, kullanýcýnýn dikkatini üzerine çekerek reklamýn yönlendirdiði
sayfalara baðlantýyý saðlamak olan bant reklamlarýn dikkat çekiciliði diðer
tasarým ürünlerinde de kullanýlan renk, tipografi, canlandýrma gibi grafik
öðelerin doðru ve etkili kullanýmýyla doðru orantýlýdýr.

4. Renk Kullanýmý
Diðer tasarým ürünlerinde olduðu gibi, portallarda da renk, bir
tasarým elemaný olarak büyük önem taþýmaktadýr. Renk, sayfada görsel
bütünlüðün ve iletiþimin saðlanmasýna katkýda bulunur. "Renk;
tanýmlayýcýlýðý, ayýrt ediciliði, yön göstericiliði ve vurgulayýcýlýðý ile web
sayfalarýnýn en önemli öðelerinden biridir. Okuyucuyu etkiler, ilgiyi diri
tutar" (Pektaþ 2001:75).
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Her rengin taþýdýðý bazý psikolojik anlamlar ve özellikler vardýr. Genel
olarak, sýcak renkler (kýrmýzý, turuncu, sarý), izleyeni uyarýr, enerji verir,
dinamizmi arttýrýr; fazlasý ise heyecan, þiddet, saldýrganlýk ve yoðunlaþma
güçlüðü yaratabilir. Soðuk renkler, yatýþtýrýcý ve dinlendiricidir; güven,
huzur, düzen ve ferahlýk gibi duygularý çaðrýþtýrýr.
Sitede kullanýlan renklerin psikolojik etkileri ve içerdiði anlamlar,
portalýn içeriði ile bütünleþmeli ve sitenin felsefesini yansýtmalýdýr.
Garanti Bankasý kurumsal kimliðinde ve tüm görsel materyallerinde yeþil
rengi kullanmaktadýr. Güven ve huzur gibi olumlu psikolojik etkileri olan
yeþil renk bankanýn web sitesinde de aðýrlýklý olarak kullanýlmaktadýr
(Görüntü 9).

Görüntü 9: Garanti Bankasý web sitesi arayüzü (http://www.garanti.com.tr

"Görsel algýlama kodlarý arasýnda en önemlilerinden biri renk
kodlarýdýr. Renk kodlarýnýn psikolojik etkileri, anlam üretmede, anlamýn
algýlanmasýnda, bilinçaltýný etkilemede önemli rol oynamaktadýr" (S.
Parsa ve F. Parsa 2002:48). Renk kodlarýnýn bilinçli kullanýlmasý, iletiþimin
gerçekleþmesine önemli katkýlarda bulunmaktadýr. Portallarda, içerikle
baðlantýlý olarak uygulanan renkler, kullanýcýyý psikolojik yönden
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hazýrlamak, algýlamayý kolaylaþtýrmak ve yönlendirmek açýsýndan etkili
bir tasarým elemanýdýr. Rengin gereðinden fazla kullanýlmasý karmaþýk
görsel bir yapý oluþturabilir. Renk, sayfa tasarýmýnda, süsleyici bir eleman
olarak deðil, tamamlayýcý ve mesajý vurgulayýcý bir grafik tasarým elemaný
olarak kullanýlmalýdýr.
Renklerin algýda seçiciliði etkilemesinden yararlanýlarak, sayfadaki
elemanlar görsel olarak gruplanabilmekte ve gereken noktalara,
renklerle vurgu yapýlabilmektedir. Pektaþ (2001:75) da "baþlýðý metinden
ayýrmak, bir mesaja dikkat çekmek, bilgi gruplarýný birbirinden ayýrmak,
akýþý saðlamak gibi pek çok iþlev, renkle yerine getirilebilir" þeklinde
görüþ belirtmektedir.
Portal tasarýmýnda, düðme ve menü renklerinin, zemin ve metin
renkleriyle uyumlu olmasýna da dikkat edilmelidir. Belirlenen renkler, tüm
site içinde tutarlý bir biçimde kullanýlmalýdýr. Artalan rengi, baþlýk ve
metin renkleri, dikkat çekiciler gibi öðelerde kullanýlan renkler site
içerisinde yer alan tüm sayfalarda ayný olmalýdýr (Karataþ 2003:148).
Gereðinden fazla renk kullanýmý görsel bir karýþýklýða neden olmakta ve
algýlanýrlýðý zayýflatmaktadýr.
Ekranlar arasý renk ayarlarý farklýlýklarýndan dolayý web sayfa
tasarýmlarýnda kullanýlan renkler, farklý bilgisayarlarda ve tarayýcýlarda
test edilmelidir.

Sonuç
Web site sayýsý ve içerikleri her geçen gün artan internette;
yoðunluk ve düzensizlikler nedeniyle istenilen içeriðe ulaþmak,
kullanýcýlar açýsýndan oldukça zor olmaktadýr.
Ýnternette daðýnýk ve düzensiz olarak yer alan bilgi kaynaklarýný
belirli bir sistematiðe göre düzenleyerek, bütünleþik bir yapýda sunan
portallar, internet ortamýna bir giriþ kapýsý ve baþlangýç noktasý olarak
hizmet vermektedir. Kapsamlý ve iyi yönetimli web siteleri olan portallar,
bilgi kaynaklarýný sýnýflandýrarak, kullanýcýlarýn düzenli bir yoldan bilgiye
kolay ve hýzlý ulaþabilmelerini saðlar.
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Portallarýn temel amacý, internet ortamýndaki tüm konularý
kapsayan, gereksinim duyulabilecek her konudaki bilgi ve/veya hizmeti
içeren siteye geçiþ saðlayan bir kesiþme noktasý olmaktýr.
Portallarýn temel amacý, konularýyla ilgili ayrýntýlý bilgilere kolay, hýzlý
ve güvenli bir yoldan eriþim olanaðý saðlamaktýr. Bu portallar, internetin
düzensiz ve karmaþýk yapýsýnýna karþýn, bilgi kaynaklarýnýn
sýnýflandýrýlarak sunulduðu sitelerdir. Grafik tasarým açýsýndan sorunlu
olan portallar iþlevsellik açýsýndan da yetersiz kalmaktadýr. Bu baðlamda,
karmaþýk bilgi yýðýnlarýna ulaþmak için kullanýlan portallarýn, görsel
tasarýmýnýn da amacýna uygun olmalýdýr. Grafik tasarým öðelerinin söz
konusu amaca uygun olarak, doðru kullanýlmalarý, iletilmek istenen
mesajýn algýlanýrlýðýný artýrmaktadýr. Ýçeriði, doðasý gereði yoðun olan
portal sayfalarýnda, iþlevselliði olmayan öðelerin kullanýmýndan
kaçýnýlarak, tasarým olabildiðince yalýnlaþtýrýlmaya çalýþýlmalýdýr. Yalýn,
anlaþýlýr bir tasarýmýn algýlanýrlýðý daha yüksektir.
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