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ÖNSÖZ 

24-25 Nisan 2013 tarihlerinde, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim 
Anabilim Dalı tarafından düzenlenen, 9. Galatasaray Üniversitesi Teknoloji ve İletişim 
Günleri (TEKİL09) kapsamında  “Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu” ve Kullanıcı Deneyimi 
Profesyonelleri Birliği (UXPA) İstanbul Birimi işbirliğiyle, ilgili uzmanların yönetiminde, 
Türkiye’de ilk kez bir “Erişilebilirlik Atölyesi” düzenlenmiştir.  

Engelli bireylerin, sosyo-ekonomik hayata katılabilmelerinin ve hizmetlerden 
yararlanabilmelerinin önündeki büyük sorunlardan biri, sunulan e-hizmet web sayfalarındaki 
erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sorunudur. Başta kamu kurumları web sayfaları olmak üzere 
erişilebilirlik anlamında ülke genelinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu konunun çözümü 
için devlet kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektöre önemli görevler 
düşmektedir. 

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri Birliği 
(UXPA) İstanbul Birimi olarak bizler de üzerimize düşen bu önemli görevin bilinciyle, 
konunun çözümüne katkı sağlamak ve kamu kurumlarımıza web sayfalarının erişilebilir ve 
kullanılabilir olması için yol göstermek amacıyla “Erişilebilirlik Atölyesi” çalışmalarını 
başlatmış bulunuyoruz. 

Düzenlemiş olduğumuz ilk atölye çalışması kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı “Hastane 
Randevu Merkezi” “hastanerandevu.gov.tr” web sayfası ele alınmış, bu sayfaların engelli 
kullanıcılar için ne seviyede erişilebilir olduğu uluslararası standartlara bağlı kalarak tespit 
edilmiş ve raporlanmıştır. 

Hastane Randevu Merkezi, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında vatandaşların 
sağlık hizmetine daha kolay erişiminin sağlanması ve hastanelerin daha etkin ve verimli 
şekilde hizmet sunabilmesi için geliştirilmiş bir projedir. Hastane Randevu Merkezi, 
vatandaşların ALO 182 hattını arayarak veya internet üzerinden, Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden muayene randevusu almalarını sağlayan bir 
hizmettir. Hiç şüphesiz ki yürütülen bu güzel hizmetten engelli vatandaşlarımızın da internet 
üzerinden erişim sağlayabilmesi oldukça önemli bir husustur. 
 Hazırlamış olduğumuz, Hastane Randevu Merkezi “hastanerandevu.gov.tr” Web 
Sitesi Erişilebilirlik Uyum Değerlendirme Raporu’nun yol göstermesi ve çözüm 
konusunda katkı sağlamasını diliyoruz. Umarız engelli vatandaşlarımız da en kısa sürede T.C. 
Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü “Hastane Randevu Hizmeti”nden daha iyi bir şekilde 
yararlanabilirler. 
 

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 

Kullanıcı Deneyimi Profesyonelleri Birliği (UXPA) İstanbul Birimi 
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1. Özet 

Yapılan değerlendirme kapsamında “www.hastanerandevu.gov.tr” web sitesinin ana 
sayfası, üye giriş sayfası ve randevu sayfası incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda elde 
edilen bulgular, “www.hastanerandevu.gov.tr” web sitesinin ilgi sayfalarının, “(WCAG) 2.0 
Uyum Seviyeleri” içinde herhangi bir başarı seviyesini karşılamaya uygun olmadığını ortaya 
koymuştur. Değerlendirme seçilen sayfalarla sınırlı olmakla birlikte, bu sayfalar özelinde 
tespit edilen eksikliklerin sitenin iç sayfalarında da çoğalarak tekrar ettiği görülmüştür. Bu 
anlamda, söz konusu sitede erişilebilirliğin sağlanabilmesi için WCAG 2.0 standartları 
kapsamında tespit edilen eksikliklerin bir an önce doğru revizyonlarla düzeltilmesi 
gerekmektedir. Revizyon süreci öncelikle “AA” seviyesindeki kriterleri karşılamayı 
hedefleyecek şekilde organize edilirse, web sitesi “(WCAG) 2.0 Uyum Seviyeleri” içinde “AA” 
başarı seviyesini karşılayacak düzeye gelebilecektir. 

Takip eden bölümlerde yer alan detaylı değerlendirmede sunulan tespit ve önerilerin 
revizyon çalışmasında yol gösterici olacağı öngörülmektedir. Bu eksiklikler göz önünde 
bulundurularak web sitesinin tamamı taranmalı ve revize edilmelidir. Revizyon ihtiyacı 
duyulan eksiklikler ve ilgili öneriler aşağıda özetlenmiştir: 

• Web sitesi içinde erişilebilirliği desteklemek üzere fotoğraf ve illüstrasyon gibi metin 
olmayan her unsur için metin tabanlı bir karşılığın kod içinde sunulması 
gerekmektedir. Aksi halde bu malzemelerin ekran okuyucular tarafından okunması 
mümkün olmamaktadır. 

• Sayfanın görsel bütünlüğünün kod akışı içinde de sürdürülmesi gerekmektedir. 
• Kritik eylem komutlarının vurgusu sadece renk ile yapılmamalı, bu vurgu kod içinde de 

belirginleştirilmelidir. 
• Form elemanlarının kod içinde açık ve anlaşılır etiketlerle ilişkilendirmesi 

gerekmektedir. Aksi halde özürlü kullanıcılar için, “arama motoru” kutusu gibi kritik 
araçların işlevlerini ekran okuyucular vasıtasıyla kavramak çok mümkün 
olmamaktadır. 

• Sayfalarda başlıklar ve alt başlıkların tanımlı bir içerikle ve belli bir hiyerarşi içinde yer 
alması gerekmektedir. 

• Sayfa içerisindeki linklerin içerikleri tek başlarına da okundukları zaman yeterince 
bilgi verici olmalı. 

• Veri tabloları sütun ve sıra başlıklarına sahip olmalı ve özet bilgi sunmalıdır. 
• Sayfanın tüm içeriğine klayve ile ulaşılabilmesi ve çalıştırılabilmesi gerekmektedir. 
• Kullanıcıların denetimine sunulmadığı sürece web sitelerinde hareketli unsurların 

kullanımı sınırlandırılmalıdır. Bu anlamda hareketli “carousel” alanının deviniminin 
“oynat, durdur” gibi seçeneklerle kullanıcı denetimine sunulması ve hem standart 
klavye hem de ekran okuyucu gibi destek teknolojileriyle erişilebilir veya uyumlu 
olması gerekmektedir. 

• Bazı bölgelerde şekil-zemin ilişkisinde şekil ve zemin arasındaki renk karşıtlıklarının 
sağlıklı bir görüntülemeye olanak tanıyacak kadar güçlü olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Özellikle metin ve üzerinde konumlandığı arka plan renkleri arasındaki düşük kontrast, 
kısıtlı görebilen kullanıcılar için erişilebilirlik sorunlarına yol açabilmektedir. Web 
sitesi içinde kullanılan tüm renklerin “şekil-zemin ilişkisinde yeterli kontrastın 
sağlanması” bağlamında gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

• Sayfalar arasında tutarlılık sağlamak için genel sayfa yapısının değişmemesi 
gerekmektedir. Bu anlamda web sitesi içindeki her sayfada aynı işlevi üstlenen ana 
dolaşım linkleri gibi elemanlarının konumlarının sabit tutulması gerekli ve önemlidir.  

http://www.hastanerandevu.gov.tr
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2. Kapsam 

Bu rapor “www.hastanerandevu.gov.tr” web sitesinin W3C (World Wide Web 
Consortium)  bünyesindeki WAI (Web Accessibility Initiative / Web Erişilebilirlik İnisiyatifi) 
tarafından geliştirilmiş ve dünya genelinde bir standart olarak kabul edilen “Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 / Web İçeriği Erişilebilirlik Kuralları 2.0” sürümü temel 
alınarak hazırlanmıştır. WCAG 2.0 web içeriğinin özürlü kişiler için nasıl daha erişilebilir 
olacağını tanımlamaktadır. “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)” iki sürüme sahiptir. 
1999 yılında 1. sürüm, 2008 yılı itibariyle de 2. sürüm W3C tarafından yayınlanmış ve 
kullanılmak üzere önerilmiştir. WCAG 2.0, temelde WCAG 1.0 ile ortak özellikleri taşımakla 
birlikte yeni web teknolojilerine yönelik düzenlemeleri de içermektedir. Bu anlamda, bu 
değerlendirmede daha yönlendirici olabilmesi için söz konusu rehber kuralların ikinci 
sürümü (WCAG 2.0) dikkate alınmıştır. Detaylı bulgulara aşağıda yer alan 4 numaralı bölümde 
yer verilmiştir. 

“Detaylı Değerlendirme Bölümü”nde yer verilen ve detaylı bulguları içeren tablolarda, 
her bulgu kategorisinin yanında, ilgili düzenleyici madde WCAG 2.0 sürümü içindeki sayısı, 
açıklaması ve öncelik seviyesiyle belirtilmiştir. Gerekli revizyonlar için daha detaylı bilgiye 
ihtiyaç duyulması halinde ekte verilen WCAG 2.0 türkçe çevirisi içinde ilgili maddelere 
başvurulabilir (Ek 4: WCAG 2.0 Türkçe Çevirisi). 

“Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0” kapsamında “başarı kriterleri” 
kullanılmıştır. Üç farklı seviyede “başarı kriteri” söz konusudur: A, AA, AAA1. A ve AA 
seviyelerindeki başarı kriterleri erişilebilirlik için sağlanması öncelikli önem taşıyan 
kriterlerdir. AAA seviyesindeki başarı kriterleri erişilebilirliği desteklemekle birlikte bu 
kriterlerin sağlanması opsiyoneldir. 

 “Değerlendirme kapsamı”nda “www.hastanerandevu.gov.tr” web sitesinin ana sayfası, 
üye giriş sayfası ve randevu sayfası yer almaktadır. Değerlendirme 25 Nisan 2013 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.  “Değerlendirme kapsamı”nda iki ana bölüm yer almaktadır. 

“Değerlendirme süreci” temel olarak iki temel aşamadan oluşmakta olup aşağıda yer 
alan 2 numaralı bölümde detaylı olarak anlatılmıştır: 

o “Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen manuel değerlendirme 
o “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları (Accessibility Evaluation Tools)” 

kullanılarak değerlendirme 
 

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen manuel değerlendirme, iki ana bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm, seçilen sayfaların genel bir değerlendirmesini sunmakta olup, 
web sitesinin yukarıda belirtilen sayfalarının farklı tarayıcılar ve farklı destek teknolojileriyle 
yine farklı ekran çözünürlükleri ve farklı renk ayarları altında genel bir değerlendirmesini 
içermektedir. İkinci bölüm WCAG 2.0 kriterlerine göre yapılan detaylı değerlendirmeyi 
içermektedir.  

 “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” kullanılarak yapılan değerlendirme, 
yukarıda belirtilen sayfaları kapsamakta olup bu sayfalarla ilgili erişilebilirlik düzeyindeki 
sorunları kod seviyesinde ortaya koymaktadır. Bu teknik değerlendirme, geliştirici ekibin 
                                                        
1 Uyumluluk seviyeleriyle ilgili gereksinimler web sitesindeki sayfalarının bir bölümünü değil, tamamını kapsıyor olup, aşağıdaki gibidir: 

• Seviye A: Seviye A uyumluluk için (asgari uyumluluk seviyesi), web sayfası tüm Seviye A Başarı Kriterlerini yerine getirmektedir veya 
uyumlu alternatif bir versiyon sunulmaktadır. 

• Seviye AA: Seviye AA uyumluluk için, web sayfası tüm Seviye A ve Seviye AA Başarı Kriterlerini yerine getirmektedir veya Seviye AA 
uyumlu alternatif bir versiyon sunulmaktadır. 

• Seviye AAA: Seviye AAA uyumluluk için, web sayfası tüm Seviye A, Seviye AA ve Seviye AAA Başarı Kriterlerini yerine getirmektedir 
veya Seviye AAA uyumlu alternatif bir versiyon sunulmaktadır. 

http://www.hastanerandevu.gov.tr
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kodlarda ilgili revizyonları yapabilmesi için düzenlemiştir. Kullanılan araçlar İngilizce çıktılar 
sağlamakta olduğundan dolayı bu bulgular rapor içinde yine İngilizce olarak sunulmuştur. 

 
3. Süreç 

Değerlendirme süreci iki temel aşamadan oluşmaktadır.  
3.1 Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen manuel değerlendirme 

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen manuel değerlendirme, 
“www.hastanerandevu.gov.tr” web sitesinin ana sayfası, üye giriş sayfası ve randevu 
sayfasını kapsamaktadır. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen değerlendirme iki ana bölümden oluşmaktadır. 
3.1.1 Farklı işletim sistemleri ve tarayıcılar kullanılarak yapılan değerlendirme 

Değerlendirme 15 inç ekran büyüklüğüne sahip taşınabilir bir Apple Macintosh 
cihazda ve 13.1 inç ekran büyüklüğüne sahip taşınabilir bir PC cihazda ayrı ayrı 
gerçekleştirilmiştir.  

Değerlendirmede Microsoft Windows ve Apple Mac OS X Snow Leopard işletim 
sistemleri kullanılmıştır. 

o Windows işletim sisteminin Windows 7 Professional sürümü kullanılmıştır. 
o Mac OS X Snow Leopard işletim sisteminin Mountain Lion sürümü kullanılmıştır.  

Değerlendirmede Firefox ve Internet Explorer tarayıcılar kullanılmıştır.  
o Windows işletim sisteminde Internet Explorer tarayıcısının 9.0.8112 sürümü ve 

Firefox tarayıcısının 20.0.1 sürümü kullanılmıştır. 
o Mac OS X Snow Leopard işletim sisteminde Firefox tarayıcısının 20.0.1 sürümü 

kullanılmıştır. 
Bu değerlendirme kapsamında yapılan işlemler aşağıdaki gibidir: 

o Sırasıyla resimler, Javascript özelliği ve ses kapatılarak web sitesinin arayüz 
seviyesinde sunduğu erişilebilirlik incelenmiştir. 

o Özellikle resimlerin kapatılması suretiyle web sitesi içindeki görsellerin uygun 
alt-text etiketlerine sahip olup olmadığı kontrol edilmiştir. 

o Web sitesinin tarayıcılar vasıtasıyla yapılan font değişikliklerine nasıl tepki 
verdiği kontrol edilmiştir. 

o Farklı ekran çözünürlüklerinde ve farklı pencere büyüklüklerinde web sitesinin 
görünürlüğü ve yatay/düşey kaydırma çubuklarının durumu kontrol edilmiştir. 
Sırasıyla 1920X1080 piksel, 1600X900 piksel, 1400X1050 piksel ekran 
çözünürlükleri esas alınmıştır.  

o “Gri ton” ve “siyah-beyaz yüksek kontrast” gibi farklı ekran ayarlarında web 
sitesinin renk kontrastı kontrol edilmiştir.  

o Web sitesi içinde linkler ve formlardaki giriş alanları arasında klavye erişiminin 
ne seviyede mümkün olduğu kontrol edilmiştir.  
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3.1.2 Erişilebilirlik destek teknolojileri kullanılarak yapılan değerlendirme 

Uzmanlar tarafından yapılan manuel değerlendirmede erişilebilirlik destek 
teknolojileri de kullanılmıştır. 

Öncül değerlendirmede Apple Mac OS X Snow Leopard işletim sisteminin içindeki 
yerleşik erişilebilirlik destek aracı olan “Voice Over” kullanılmıştır. 

Buna ek olarak gerçekleştirilen değerlendirmede bağımsız bir erişilebilirlik destek 
teknolojisi bizzat görme engelli bir uzman tarafından kullanılmıştır. 

o Bağımsız bir erişilebilirlik destek teknolojisi olarak JAWS (Job Access With 
Speech) ekran okuyucu kullanılmıştır. 
o Bu kapsamda yapılan değerlendirmede kullanılan sistemin konfigürasyonu 

aşağıdaki gibidir: 
♣ Windows 7 (64 bit) işletim sistemi 
♣ Jaws for Windows 13 
♣ Explorer 9 
♣ 14 inç monitör 

3.2 “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” kullanılarak değerlendirme 

“Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” kullanılarak yapılan değerlendirmede 
“ATRC Web Accessibility Checker (aChecker)” ve “WAVE Webaim” araçlarından faydalanılmıştır. 
Bu araçlarla www.hastanerandevu.gov.tr” web sitesinin ana sayfası, üye giriş sayfası ve 
randevu sayfalarının kod seviyesinde detaylı değerlendirmeleri yapılmıştır. 
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4. Değerlendirme / Bulgular 

“Değerlendirme” bölümü temel olarak iki temel aşamadan oluşmaktadır: 
o “Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen manuel değerlendirme 
o “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları (Accessibility Evaluation 

Tools)” kullanılarak değerlendirme 
 

o Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen manuel değerlendirme, iki ana 
bölümden oluşmaktadır.  

 
• Genel Değerlendirme: “www.hastanerandevu.gov.tr” web sitesinin ana sayfası, 

üye giriş sayfası ve randevu sayfalarının farklı tarayıcılar ve farklı destek 
teknolojileriyle yine farklı ekran çözünürlükleri ve farklı renk ayarları altında 
değerlendirilmesini içermektedir. 

• Detaylı Değerlendirme: Seçilen sayfaların WCAG 2.0 kriterlerine göre detaylı 
değerlendirilmesini içermektedir.  
 

o “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” kullanılarak yapılan 
değerlendirme, yukarıda değerlendirme kapsamında belirtilen sayfaları 
içermekte olup bu bölümlerle ilgili erişilebilirlik düzeyindeki sorunları kod 
seviyesinde ortaya koymaktadır. Bu değerlendirme, geliştirici ekibin kodlarda ilgili 
revizyonları yapabilmesi için düzenlemiştir. Kullanılan araçlar İngilizce çıktılar 
sağlamakta olduğundan dolayı bu bulgular rapor içinde yine İngilizce olarak 
sunulmuştur. 

 

4.1. Uzmanlar Tarafından gerçekleştirilen Manuel Değerlendirme 

4.1.1 Genel Değerlendirme 

“Genel değerlendirme” web sitesinin erişilebilirlik konusunda sunduğu olanakları ve 
eksikleri genel hatlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda,  farklı tarayıcılar 
üzerinde tarayıcı özellikleri kısıtlanarak ve bazı ayarları değiştirilerek 
www.hastanerandevu.gov.tr web sitesindeki 

• Ana sayfa - www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/ 
• Üye giriş sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/ 
• Randevu sayfası- http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/randevu.jsp 

sayfalarının içeriğinin, körlük, kısmi görüş, sağırlık ve kısmi işitme, öğrenme sorunları, 
bilişsel sınırlamalar, sınırlı hareket, konuşma sorunları, ışığa hassasiyet ve bunların kombo 
birleşimi gibi engelleri olan kişiler tarafından nasıl algılandığını anlamaya yönelik 
kullanılabilirlik ve erişilebilirlik testlerinin yapılmasıdır. Bu testler sonucunda elde edilen 
bulguların düzeltilmesiyle web sitesinin engelli kullanıcılar tarafından daha kullanılabilir ve 
erişilebilir hale getirilmesi ve Türkiye bilişim sektöründe erişilebilirlikle ilgili bir farkındalık 
yaratılması hedeflenmektedir. 

Genel değerlendirme kapsamında benimsenen yöntem yaklaşımı aşağıdaki gibidir: 

http://www.hastanerandevu.gov.tr
http://www.hastanerandevu.gov.tr
http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/
http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/
http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/randevu.jsp
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Gündelik hayatta en çok kullanılan Firefox ve Internet Explorer tarayıcıları üzerinde ilk 
başta hiçbir değişiklik veya kısıtlama yapmadan daha sonra tarayıcılar üzerinde: 

• Resimler kapatılarak 
• Javascript özelliği kapatılarak 
• Ses kapatılarak 
• Farklı font büyüklükleri denenerek 
• Farklı ekran çözünürlükleri denenerek 
• Sayfa renkleri ile oynanarak (gri tonlamalar) 
• Mouse kullanmadan sadece klavye kullanarak  

“www.hastanerandevu.gov.tr” web sitesi aracılığıyla randevu alınmaya çalışılmış ve, 
kullanılabilirlik ve erişilebilirlik bulguları ekran görüntüleriyle birlikte raporlanmıştır. 

Bulgular ve öneriler aşağıda sırasıyla sayfa ismi, kullanılan yöntem, tarayıcı adı, sorun 
tanımı ve öneri başlıkları altında  ele alınmıştır. 
Bulgular ve Öneriler 

Bulgu 1 

Sayfa: Ana sayfa - http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/ 

Yöntem: Tarayıcı Üzerinde Hiçbir Kısıtlama veya Değişiklik Yapmadan 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Kullanılabilirlik  

Tanım: http://www.hastanerandevu.gov.tr web sitesinin esas amacı olan 'Randevu Al' 
işlemine ait buton sağ alt köşeye konumlandırılarak önceliği arka plana itilmiştir.  
Öneri: İnsan gözünün sol üst köşeden okumaya başladığı göz önüne alınarak bu butonun sol 
üst köşeye yakın bir yere konumlandırılması daha iyi olacaktır. 
 

http://www.hastanerandevu.gov.tr
http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/
http://www.hastanerandevu.gov.tr
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Bulgu 2 

Sayfa: Ana sayfa - http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/ 

Yöntem: Tarayıcı Üzerinde Hiçbir Kısıtlama veya Değişiklik Yapılmadan 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Kullanılabilirlik  

Tanım: Web sitesi daha önce telefonda veya fiziksel olarak yapılmakta olan hastaneden 
randevu alma işlemini internet üzerine taşıyarak operasyonel giderlerin azaltılması ve 
yapılabilecek kayıt hatalarının en aza indirgenmesini amaçlamasına rağmen ALO 182 hattının 
çok ön planda tutulması randevu almak isteyen hastayı telefon ortamına itmektedir.  
Öneri: ALO 182 hattının daha alt başlıklarda örneğin yardım kısmında belirtilerek önceliğinin 
düşürülmesi. 
 

 

http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/
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Bulgu 3 

Sayfa: Ana sayfa - http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/ 

Yöntem: Tarayıcı Üzerinde Hiçbir Kısıtlama veya Değişiklik Yapılmadan 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Kullanılabilirlik  

Tanım: Carousel alanında yer alan duyurulardan Mobil Uygulama ile ilgili olan duyuruda 
mobil uygulamanın form ekran görüntüsü gösterildiği için kullanıcı burayı veri girilecek form 
alanı olarak algılamakta ve giriş yapmaya çalışılabilmektedir.  
Öneri: Mobil duyuru ile ilgili başka bir görselin kullanılması. 
 

 

http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/
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Bulgu 4 

Sayfa: Ana sayfa - http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/ 

Yöntem: Tarayıcı ayarlarında 'resimleri göster' seçeneği iptal edilerek 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Erişilebilirlik  

Tanım: Tarayıcı ayarlarında 'resimleri göster' seçeneği iptal edildiği zaman sayfanın ana 
işlemini temsil eden 'Randevu Al' butonu gözükmemektedir. 
Öneri: 'Randevu Al' butonunun 'text' veya 'alt text' yöntemleriyle desteklenerek 
erişilebilirliğinin artırılması gerekmektedir. 
 

 

http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/
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Bulgu 5 

Sayfa: Ana sayfa - http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/ 

Yöntem: Tarayıcı ayarlarında 'JavaScripti etkinleştir' seçeneği iptal edilerek 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Erişilebilirlik  

Tanım: Tarayıcı ayarlarında 'JavaScripti etkinleştir' seçeneği iptal edildiği zaman sayfada yer 
alan Carousel özelliğini yitirmekte ve boş olarak dönmektedir. Ayrıca JavaScript ile işlevselliği  
engellenmiş olan kod parçacığı aktif hale gelmiş ve sayfanın en altında siteyle ilgili bir anket 
belirmiştir. 
Öneri: JavaScript ile çalışan Carousel'in ve çalıştırılmayacak olan kod parçacıklarının 
kaldırılması erişilebilirliği ve kullanılabilirliği artıracaktır. 

 

http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/
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Bulgu 6 

Sayfa: Ana sayfa - http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/ 

Yöntem: Tarayıcıdan siyah-beyaz çıktı alınmaya çalışıldığında 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Erişilebilirlik  

Tanım: Tarayıcıdan siyah-beyaz çıktı alınmaya çalışıldığında sayfanın ana işlemini temsil 
eden 'Randevu Al' butonu gözükmemektedir. Ayrıca Carousel alanında yer alan duyurulardan 
Mobil Uygulama ile ilgili olan duyuruda, mobil uygulamanın form ekran görüntüsü 
gösterildiği için kullanıcı burayı veri girilecek form alanı olarak algılamakta ve giriş yapmaya 
çalışılabilmektedir. 
 
Öneri: Mobil duyuru ile ilgili başka bir görselin kullanılması, 'Randevu Al' butonunun 'text' ve 
'alt text' ile desteklenmesi 
 

 

http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/
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Bulgu 7 

Sayfa: Ana sayfa - http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/ 

Yöntem: Mouse kullanmadan sedece klavye kullanarak sayfaya erişilmeye çalışılması 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Erişilebilirlik  

Tanım: Sayfada mouse kullanılmadan 'Tab' ile ilerlenmek istendiği zaman sayfanın ana 
işlemini temsil eden 'Randevu Al' butonuna erişim 17 Tab'den sonra sağlanabilmektedir. 
 
Öneri: 'Randevu Al' butonunun hem görsel konumlama olarak hem de öğe sıralaması olarak 
daha üst sıralarda yer alması. 
 

 

17. öğe 

http://www.hastanerandevu.gov.tr/Vatandas/
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Bulgu 8 

Sayfa: Üye giriş sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/ 

Yöntem: Üye giriş sayfasına kayıtlı yer imi aracılığıyla doğrudan erişilmeye çalışması 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Kullanılabilirlik  

Tanım: Üye giriş sayfasına kayıtlı yer imi aracılığıyla doğrudan erişilmeye çalışması halinde 
başka bir ara sayfa aracılığıyla kullanıcı ana sayfaya yönlendirilmekte ve 'Randevu Al' 
butonuna basmaya zorlanmaktadır 
 
Öneri: Üye giriş sayfasına doğrudan erişimin sağlanması etkileşim tasarımında tıklama 
sayısını azaltarak süreci hızlandıracaktır. 
 

 

http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/
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Bulgu 9 

Sayfa: Üye giriş sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/ 

Yöntem:Tarayıcı ayarlarında 'resimleri göster' seçeneği iptal edilerek 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Erişilebilirlik  

Tanım: Tarayıcı ayarlarında 'resimleri göster' seçeneği iptal edildiği zaman sayfanın genel 
görünümünde kayıplar yaşanmaktadır. 
Öneri: Sayfadaki öğeler yanlarındaki 'text' ile desteklenmesine rağmen 'alt text' desteğiyle 
sayfanın erişilebilirliği daha da artırılacaktır.  
 

 
 

http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/
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Bulgu 10 

Sayfa: Üye giriş sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/ 

Yöntem: Tarayıcı ayarlarında 'JavaScripti etkinleştir' seçeneği iptal edilerek 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Erişilebilirlik  

Tanım: Tarayıcı ayarlarında 'JavaScripti etkinleştir' seçeneği iptal edilip üye giriş sayfasına 
kayıtlı yer imi aracılığıyla doğrudan erişilmeye çalışıldığı zaman saniye sayacı işlevselliğini 
kaybetmekte ve sayfadaki yönlendirme çalışmamaktadır. 
Öneri: 'Randevu Alma' sayfasına doğrudan erişimin sağlanması 
 

 

http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/
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Bulgu 11 

Sayfa: Üye giriş sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/ 

Yöntem: Tarayıcıdan siyah-beyaz çıktı alınmaya çalışıldığında  

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Erişilebilirlik  

Tanım: Tarayıcıdan siyah-beyaz çıktı alınmaya çalışıldığında sayfadaki 'Yeni Üye' ve 
'Parolamı Unuttum' butonları arasındaki boşluk kaybolmakta ve butonlar arasındaki ayrım 
kaybolmaktadır.  
 
Öneri: Tablo yapısının ele alınarak butonlar arası ayrımın artırılması 

 

http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/
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Bulgu 12 

Sayfa: Üye giriş sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/ 

Yöntem: Mouse kullanmadan sedece klavye kullanarak sayfaya erişilmeye çalışılması 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Erişilebilirlik  

Tanım: Sayfada mouse kullanılmadan 'Tab' ile ilerlenmek istendiği zama sayfanın ana 
işlemini temsil eden 'Giriş' butonuna erişim 5 Tab'den sonra sağlanabilmektedir. 3. Tabde 
'Yeni Üye' ve 4. Tabde 'Parolamı Unuttum' butonlarına erişilmektedir. 
 
Öneri: 'Giriş' butonunun daha sık kullanılan bir işlevselliğe sahip olması nedeniyle öğe 
sıralamasında 'Yeni Üye' ve 'Parolamı Unuttum' butonlarının önüne geçmelidir. 
 

 

http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/
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Bulgu 13 

Sayfa: Üye giriş sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/ 

Yöntem: Tarayıcı ayarlarında 'JavaScripti etkinleştir' seçeneği iptal edilerek 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Erişilebilirlik  

Tanım: Tarayıcı ayarlarında 'JavaScripti etkinleştir' seçeneği iptal edilip 'T.C. Kimlik 
Numarası' ve 'Parola' girildikten sonra butonların hiçbiri çalışmamaktadır. Ayrıca JavaScript 
ile işlevselliği  engellenmiş olan kod parçacığı aktif hale gelmiş ve sayfanın sol alt köşesinde 
bir soru işareti belirmiştir. 
 
Öneri: Butonların sayfa gönderme işlevselliği JavaScript'den kurtarılmalı ve çalıştırılmayacak 
olan kod parçacıklarının kaldırılması gerekmektedir 
 

http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/
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Bulgu 14 

Sayfa: Randevu sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/randevu.jsp 

Yöntem: Randevu sayfasına erişilmeye çalışması 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Kullanılabilirlik  

Tanım: Randevu sayfasında kullanıcının karşına gelen pop-up uyarı sayfasının ne olduğu tam 
anlaşılamamakta ve bilgi yoğunluğu nedeniyle okunabilirliği düşükmektedir. 
 
Öneri: Pop-up sayfasına net bir şekilde 'Uyarı' başlığı atılmalı ve içerideki metin 
sadeleştirilmelidir. 
 
 

 
 

http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/randevu.jsp
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Bulgu 15 

Sayfa: Randevu sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/randevu.jsp 

Yöntem: Tarayıcı ayarlarında 'JavaScripti etkinleştir' seçeneği iptal edilerek 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Erişilebilirlik  

Tanım: Tarayıcı ayarlarında 'JavaScripti etkinleştir' seçeneği iptal edilip Randevu sayfasına 
erişilmeye çalışıldığı zaman pop-up halinde kullanıcıya gösterilen uyarı ekranı ve detayların 
seçileceği combo-box menüler kaybolmaktadır. 
 
Öneri: Uyarı ekranının ve combo-box'ların JavaScript'den arındırılması 
 

 
 

http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/randevu.jsp


22 
 

 
Bulgu 16 

Sayfa: Randevu sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/randevu.jsp 

Yöntem: Tarayıcı özelliklerinde herhangi bir kısıtlama yapılmadan sistemin randevu 
vermeyeceği bir tarihe randevu alınmaya çalışılması 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Kullanılabilirlik  

Tanım: 15 gün sonrası için randevu alınamamasına rağmen takvim ve randevu defterinde 15 
gün sonrasının randevu saatlerinin gösterilmesi 
 
Öneri: Kullanıcının hata yaptıktan sonra uyarılması yerine kullanıcının doğru bir şekilde 
yönlendirilerek baştan hata yapmasının önlenmesi gerekmektedir. Sistem üzerinde randevu 
alınamayacak tarihlerin kullanıcıya gösterilmemesi gerekmektedir. 
 

http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/randevu.jsp
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Bulgu 17 

Sayfa: Randevu sayfası - http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/randevu.jsp 

Yöntem: Tarayıcı özelliklerinde herhangi bir kısıtlama yapılmadan 'Temizle' butonuna 
basılması 

Tarayıcı: Firefox, Internet Explorer  

Bulgu Tipi: Kullanılabilirlik  

Tanım: 'Temizle' butonuna basıldığı zaman sayfa kendisini yenilemekte ve pop-up uyarı 
ekranı tekrar kullanıcıya gösterilmektedir. 
 
Öneri: 'Temizle' butonu seçildiği zaman sayfanın yenilenmeden, sadece veri alanlarının ilk 
haline getirilmesi 

 
 

 

 

 

 

 

http://hastanerandevu.gov.tr/Randevu/randevu.jsp
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4.1.2 Detaylı Değerlendirme 
“Detaylı değerlendirme” seçilen sayfaların WCAG 2.0 kriterlerine göre detaylı 

değerlendirilmesini içermektedir. Bu değerlendirmede erişilebilirlik düzeyindeki eksikler 
ilgili ekiplere aktarılmak üzere kapsamlı olarak ortaya konmaktadır. Seçilen sayfalar 
üzerinden gerçekleştirilen detaylı değerlendirmede öne çıkan aşağıdaki bulgular tüm site 
genelinde tekrar etmekte olup, bu bulgular üzerinden tüm sitede gerekli düzeltmelerin 
yapılması önem taşımaktadır.  

Aşağıdaki bulgular WCAG 2.0’ın ilgili kriteri ve ilgili başarı seviyesiyle ilişkilendirilerek 
sunulmaktadır. A ve AA seviyelerindeki başarı kriterleri erişilebilirlik için sağlanması önem 
taşıyan kriterlerdir. Bu bağlamda, aşağıdaki değerlendirmede öncelikle A ve AA başarı 
seviyelerinin kriterleri temel alınmıştır. Bazı tespitlere detaylı değerlendirme notları eşlik 
etmektedir. 

Prensip Rehber Kural Başarı Kriteri Seviye Değerlendirme Değerlendirme Notu 

1 Algılanabilir              
  1.1 Metin Alternatifleri           

    1.1.1 Metin-dışı İçerik A x 

*Sayfa içerisinde resimlere 
alternatif metin konulması 
gerekmektedir. 
*Dekoratif amaçlı kullanılmış 
resimlerin alternatif metin 
için alternatif metin olarak 
boş metin verilmesi 
gerekmektedir. 
*Form elemanları için 
tanımlayıcı etiketler (label) 
girilmesi gerekmektedir. 
*Metin dışında bazı renklerle 
bilgi verilmeye çalışılmıştır, 
örneğin randevu al butonu 
için sadece kırmızı renk 
kullanılmış, bunun metin 
içerisinde de belirtilmesi 
gerekmektedir. 

  1.2 Zamana Dayalı Medya         

    1.2.1 

Sadece-ses ve 
Sadece-video 
(Önceden 
Kaydedilmiş)  

A NA   

    1.2.2 
Alt-yazılar 
(Önceden 
kaydedilmiş) 

A NA   

    1.2.3 

Sesli Açıklama 
veya Media 
Alternatifi 
(Önceden 
Kaydedilmiş) 

A NA   

    1.2.4 Altyazılar (Canlı) AA NA   

    1.2.5 
Sesli Açıklama 
(Önceden 
Kaydedilmiş) 

AA NA   

  1.3 Uyarlanabilir         

    1.3.1 Bilgi ve İlişkiler A x 

*Sayfa yapısı sadece görsel 
değil, doğru HTML tag’leri ile 
kodlanmalıdır.  
*Sayfa içerisinde başlıklar için 
H1-H6 tag’leri kullanılmalıdır. 
*Listeler için liste tag’leri 
belirtilmelidir. 
*Sayfa içerisindeki tablolar 
için başlık ilişkileri 
belirtilmelidir. 
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    1.3.2 Anlamlı Dizge A x 

*Sayfanın sadece görsel değil, 
arka taraftaki kodu takip 
edildiği zaman içerik sırası 
anlamını yitirmemelidir. 

    1.3.3 Duyusal 
Özellikler 

A x 

*Komutlar sadece renkler ile 
belirtilmemiştir. Örneğin, 
randevu al sadece görsel 
olarak kırmızı ile 
belirtilmiştir ama sayfanın 
koduna bakıldığı zaman bu 
bilgi eksiktir. 

  1.4 Ayırt edilebilir     
  

  

    1.4.1 Rengin Kullanımı A x 

*Bazı bilgiler renkler ile 
belirtilmiştir. Örneğin, 
randevu al sadece görsel 
olarak kırmızı ile 
belirtilmiştir ama sayfanın 
koduna bakıldığı zaman bu 
bilgi eksiktir. 

    1.4.2 Ses Denetimi A NA   

    1.4.3 Kontrast (Asgari) AA x 

*Renk zıtlıkları en az 4.5:1 
olması gerekiyor. Bu özellikle 
yeşil ve beyaz kullanılan 
yerlerde sorun oluyor. 

    1.4.4 
Metnin Ebadını 
Değiştirebilmek AA OK   

    1.4.5 Metin Görselleri AA x 

*182 rezervasyon numarası 
resim olarak verilmiş 
mümkünse bunun alternatif 
metin versiyonunun yada 
metin olarak konması 
gerekiyor. 

2 İşletilebilir            
  2.1 Klavye ile Erişilebilir         

    2.1.1 Klavye A x 

*Sayfanın tüm içeriğine 
klavye ile ulaşılabilmesi ve 
çalıştırılabilmesi 
gerekmektedir. 

    2.1.2 Klavye Tuzağı 
Olmaması 

A OK   
  2.2 Yeterli Zaman         
    2.2.1 

Ayarlanabilir 
Zamanlama A NA   

    2.2.2 
Duraklatmak, 
Durdurmak, 
Gizlemek 

A x 
*Dinamik olarak değişen 
haber içeriklerini kullanıcının 
kontrol edebilmesi gerekir. 

  2.3 Krizler (Nöbetler)     
  

  

    2.3.1 
Üç Kere Yanıp 
Sönme veya Eşik 
Altı 

A OK   

  2.4 Dolaşıma Uygun     
  

  

    2.4.1 
Blokları Baypas 
Etmek A x 

*Sayfa içerisinde ya uygun 
başlık tag’leri kullanılması 
gerekir (H1-H6) veya 
kullanıcının en üst tarafta 
tekrarlanan içeriğini 
okumadan geçebilmesi için 
oradaki içeriği atlamak üzere 
link eklenebilir. 

    2.4.2 Başlıklı Sayfa A x *Sayfa başlıkları açıklayıcı ve 
bilgi verici olması gerekir. 

    2.4.3 Odak Sırası A OK   

    2.4.4 Link Amacı 
(Bağlam İçinde) 

A x 

*Sayfa içerisindeki linklerin 
içerikleri tek başlarına 
okundukları zaman da 
yeterince bilgi verici olmalı. 
Örneğin "haberin devamı" 
gibi linklerden kaçınmak 
gerekiyor. 

    2.4.5 Çoklu Yollar AA OK   
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    2.4.6 Başlıklar ve 
Etiketler 

AA x 
*Sayfa içerisindeki başlıklar 
ve form etiketleri bilgi verici 
olmalıdır. 

    2.4.7 Görünür Odak AA x 
*Sayfa içerisinde klavye odağı 
imlecinin görünür olması 
gerekmektedir. 

3 Anlaşılabilir        
  

  
  3.1 Okunabilir         

    3.1.1 Sayfanın Dili A x 
*Sayfa kodunda sayfanın 
dilinin verilmesi gerekir 
<html lang="tr"… 

    3.1.2 Parçaların Dili AA NA   
  3.2 Önceden Sezilebilir         
    3.2.1 

Odaklanma 
Anında A OK   

    3.2.2 Girdi Anında A x 

*Sayfa içerisinde kullanıcı 
herhangi bir bilgi girdikten 
sonra sayfa yapısının 
tamamıyla değişmemesi 
gerekir. Örneğin, kullanıcı 
"SSS" linkine tıklayınca sayfa 
yapısı tamamıyla kullanıcıya 
bildirilmeden değişiyor. 

    3.2.3 Tutarlı Dolaşım AA x 

*Site ortamında kullanılan 
dolaşım linklerinin çok fazla 
değişmemesi gerekir. Fakat 
bu site içerisinde ortak 
dolaşım linkleri her sayfada 
farklı konumda kullanılmıştır. 

    3.2.4 Tutarlı 
Tanımlama 

AA x 

*Site içerisinde aynı amaç için 
kullanılmış elemanların 
tutarlı bir şekilde 
tanımlanması gerekir. 

  3.3 Girdi Desteği         
    3.3.1 Hata Tanımlama A NA   
    3.3.2 Etiketler veya 

Talimatlar 
A NA   

    3.3.3 Hata Önerisi AA NA   

    3.3.4 
Hata Önleme 
(Yasal, Finansal, 
Veri Düzeyinde)  

AA NA   

4 Sağlam            
  4.1 Uyuşabilir      

  
  

    4.1.1 Ayrıştırma 
(parsing) 

A x *Sayfa kodunun standartlara 
uygun olması gerekir. 

    4.1.2 İsim, Rol, Değer A x 

*(Biçim ögeleri, linkler ve kod 
tarafından geliştirilen 
bileşenleri içeren ancak 
bunlarla sınırlı olmayan) tüm 
kullanıcı arayüzü bileşenleri 
için, isim ve rol, ‘programa 
bağlı olarak belirlenmiş’ 
olabilir; kullanıcı tarafından 
ayarlanabilen durumlar, 
özellikler ve değerler, 
programa bağlı olarak 
ayarlanmış olabilir ve bu 
değişimlerin bildirimi, destek 
teknolojilerini de içeren 
kullanıcı aracılarına 
sunulmaktadır 
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4.2 “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” kullanılarak değerlendirme 

Bu teknik değerlendirme bölümü, geliştirici ekibin kodlarda ilgili revizyonları 
yapabilmesi için düzenlenmiştir. “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” kullanılarak 
yapılan değerlendirmede “ATRC Web Accessibility Checker (aChecker)” ve “WAVE Webaim” 
araçlarından faydalanılmıştır. Bu araçlarla www.hastanerandevu.gov.tr” web sitesinin ana 
sayfası, üye giriş sayfası ve randevu sayfalarının kod seviyesinde detaylı değerlendirmeleri 
yapılmıştır. Kullanılan araçlar İngilizce çıktılar sağlamakta olduğundan dolayı bu bulgular 
rapor içinde yine İngilizce olarak sunulmuştur (Ek 1, Ek 2, Ek 3).  

Ek 1 ve Ek 2 de “ATRC Web Accessibility Checker (aChecker)” aracı kullanılarak yapılan 
inceleme sonunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Ek 3 te ise “WAVE Webaim” aracı 
vasıtasıyla yapılan değerlendirmenin raporu yer almaktadır. Ayrıca istenildiğinde 
“wave.webaim.org” adresinde ilgili sayfalara yönelik bir tarama yaptırmak yeterli olacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hastanerandevu.gov.tr
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5. Kaynakça 

♣ Accessibility Evaluation Resources, http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html 
♣ Developing a Web Accessibility Business Case for Your Organization: Overview, 

http://www.w3.org/WAI/bcase/Overview.html 
♣ Introduction to Web Accessibility, http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility.php 
♣ Kolay Erişilebilir Web Sayfaları Hazırlamak için ipuçları, 

http://www.w3.org/2003/10/QuickTipsTurkish.htm 
♣ Rızvanoğlu, K. (2009) Herkes için Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım, Punto 

Yayınları, İstanbul. 
♣ Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 2.0, 

http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 
♣ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview, 

http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php 
♣ Web Content Accessibility Guidelines 2.0, http://www.w3.org/TR/WCAG20/ 
♣ Web Erişilebilirliğine Giriş, http://www.cs.man.ac.uk/~yesilady/docs/accessibility.html 
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http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php
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http://www.cs.man.ac.uk/~yesilady/docs/accessibility.html
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6. EKLER 

Ek 1: “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” Kullanılarak  Değerlendirme 1 (Checker) 
Ek 2: “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” Kullanılarak Değerlendirme 2 (Checker) 
Ek 3: “Web Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları” Kullanılarak Değerlendirme 3 (Wave) 
Ek 4: WCAG 2.0 Türkçe Çevirisi 
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