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Sağlık Alanındaki Internet Sitelerinin
Değerlendirmesi İçin Bir Rehber Önerisi
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A Draft Guideline for Assessment of Web Sites Serving Health Information

Abstract

Due to structure of the Internet environment, health content sources which are accessible on the
Internet show great diversity in terms of information quality and their presentation types. For different
level users, development of quality and accuracy purposeful agents for assessment of information
sources regarding in the field of health have come into question increasingly. In this study, a helpful
draft guideline for assessment of content, technical structuring, functionality, information quality,
reliability and accordance with ethical values of Internet based sites serving information and service
in the field of health have been presented. To be examined and scaled of content, structure and
functionality, reliability, accordance of ethical merits and the features bearing in respect of continuity
in quality of Internet sites which shows activity in the field of health have been purposed thanks to
this guideline. We think that this Turkish guideline prepared using various international guidelines
and scales will assist for similar agents which can be developed for national usage.
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Özet

İnternet üzerinden ulaşılabilen sağlık içerikli kaynaklar, ortamın yapısı gereği bilgi niteliği ve sunum
biçimleri bakımından büyük çeşitlilik gösterir. Farklı düzeydeki kullanıcılar için sağlık alanı ile ilgili
bilgi kaynaklarının kalite ve doğruluğunu değerlendirmeye yönelik araçların geliştirilmesi giderek
önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada sağlık alanında hizmet ve bilgi sunan internet tabanlı
sitelerin kapsamı, teknik yapılanması, işlevselliği, bilgilerinin niteliği, güvenirliği ve etik değerlere
uygunluğunu değerlendirmeye yardımcı bir rehber önerisi sunulmaktadır. Bu rehber ile sağlık alanında
etkinlik gösteren internet sitelerinin içeriği, yapı ve işlevselliği, güvenilirliği, etik değerlere uyumu
ve kalitede süreklilik açısından taşıdığı özelliklerin irdelenebilmesi ve ölçeklendirilebilmesi
amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili çeşitli uluslararası rehber ve ölçeklerden yararlanılarak hazırlanan
bu Türkçe kaynağın ulusal alanda geliştirilecek benzeri araçlar için önemli bir katkı olacağı
düşüncesindeyiz.
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