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Nedir?

 Kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak sistemin 

son haliyle ilgili dünyanın farklı noktalarındaki 

kullanıcılardan yardım alınarak mevcut sisteme 

dair farklı görüşleri ortaya çıkarmaya yönelik olan 

bir son kullanıcı testidir.



Ne Tür Sistemler İçin Uygundur?

Web Siteler

Mobil Uygulamalar

Mobil Oyunlar



Ne Sağlar?

 Sürekli Olarak Kullanıcı Geri Beslemesi Sağlanır:

 Müşteri deneyimlerinde sorunlu noktalar belirlenir.

 Müşterilerin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlaşılır.

 Tasarım doğrulaması



Kim bu kullanıcılar?

Sistemin önceden 

elemelerinden geçerek bir 

parçası haline gelen test 

havuzunda bulunan farklı 

cinsiyet,ülke,yaş ve 

deneyimlerde olan 

kullanıcılardır.



Kullanıcı 

havuzundaki belirli 

bir kullanıcı kitlesine 

yönelik filtre 

yapılabilmektedir.



Ne filtreleri yapılabilmektedir.

Cinsiyet

Yaş Aralığı

 Tecrübe

Ülke

Kullandığı Cihaz



Sistemin Nasıl Hangi Cihazda Nasıl 

Çalıştığına Yönelik Kullanıcı Testi 

Sistemin En Büyük Artılarındandır. 



Kullanıcılar Ne Yapıyorlar?

 Kendilerine verilen linkteki site veya uygulamada istenen 

konular üzerine yorumlarını ekran kaydı yapılırken sesli 

olarak aktarıyorlar.

 Sistemde nelerin eksik olduğunu veya nelerin fazla 

olduğuna yönelik görüşlerini aktarabiliyorlar.

 Sistemin düzeltilmesine yönelik nelerin yapılabileceğine 

yönelik öneride bulunabiliyorlar.

 Sistemin belirli alanlardaki başarımını oylayabiliyorlar.



Kullanıcılara(Tester) Ne 

Yaptırılabilir?



Araştırma ve Analiz Aşaması İçin:

 Düzenlenmiş ve denetlenmeyen 

çalışmalar

 Odak grupları

 Anket soruları ve sayısal 

derecelendirme ölçekleri

 Rekabetçi kıyaslama

 A / B testi

 Görev analizi



Hedef Kitle Belirleme İçin:

 Kendi müşterilerinizle test 

edebilirsiniz.

 Pro planlarımızla, kendi 

müşterilerinizi kullanıcı testlerinize 

katılmaya davet edebilirsiniz.

 Uluslararası testler

 Örnek boyutlarını, olmasını 

istediğiniz kadar küçük veya büyük 

derecelerle belirleyebilirsiniz.



Yazılım Geliştirme Aşaması İçin

 Prototip testleri

 Uygulama mağazası sayfaları ve uygulama simgesi testleri

 Yayınlanmamış uygulamalar / beta yapılar

 Rakip testleri



Peki kullanıcıların 

yorumlarının ciddiye alınması 

durumunda ne oluyor?

 Bu kullanıcılarla randevulaşıp 

sistemin başarımının arttırılmasına 

yönelik görüşlerini detaylandırması 

için canlı konferans yapılabiliyor.



Canlı Konferanslar Hangi 

Durumlarda Daha Uygun Olabilir?

 Pazarlama ile ilgili soru işaretleri

 Tasarım İle İlgili Soru İşaretleri

 Ürünün Yapısı ve Hedef Kitleye Yönelik Soru İşaretleri



Sistem Kendi Standart 

Sistem Test Süreç 

Tasarımını Oluşturmanıza 

İmkan Vermektedir.



Nasıl?

 Kullanıcının belirli bir süreçten geçtiği bir yapı tasarlanabilmektedir.

 Bu Süreç Şunları Kapsar:

 Görevler

 Temel Sorular

 Özel Görüş Soruları

 Testler

 Anketler



Tüm depolanan video,görüş,anket

ve benzeri veriler mevcut ekip ile 

paylaşılabiliyor.



Sistemin Tester Kullanıcısı Olmak



Sistemin Test Edilen Kullanıcısı Olmak



BENZER SİSTEM



SİSTEM

REFERANSLARI



SÜREÇ YÖNETİM VE SÜRÜM 

KONTROL SİSTEMLERİ



Team Foundation Server







GİTLAB





TEAM CİTY


