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ÖNSÖZ
Erişilebilir olmak her alanda önemlidir. Bu bağlamda Türkiye’de tüm kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı, programlı ve
standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi ile uygulamalara hız verilmesi amacıyla TC
Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 Ocak 2020 tarihinde “2020 Erişilebilirlik Yılı” ilan
edilmiştir. Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğinin
sağlanması, mevcut sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konularak bir yol
haritasının belirlenmesi amacıyla “Biltevt2020: Bilişim Teknolojilerinde Evrensel
Tasarım Çalıştayı” 17-19 Eylül 2020’de çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.
AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar
Üniversitesi’nin sekretaryasını yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından
ortaklaşa düzenlenen çalıştaya kamu kurumlarından, üniversitelerden, engelli ve
bilişim alanında faaliyet gösteren STK’lardan ve özel sektörden çok sayıda uzman
katılım göstermiştir. Çalıştayda gerçekleştirilen tüm konuşmalar internetten ve işaret
dili tercümesi eşliğinde canlı olarak yayınlanmıştır. Çalıştay “T.C. Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, “Manisa
Celal Bayar Üniversitesi” ve “Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu” işbirliğinde
gerçekleşmiştir.
Çalıştayımızın gerçekleşmesine katkı veren ve bizleri yalnız bırakmayan Manisa Celal
Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet ATAÇ ve AÇSHB Engelli Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan KOÇ’a, bizlerle değerli bilgilerini
paylaşan tüm konuşmacılarımıza, moderatörlerimize, raportörlerimize ve katılımcılara
teşekkürlerimizi sunarız.
Dr. Deniz Çağlayan GÜMÜŞ
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Erişilebilirlik Daire Başkan V.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ
Türkiye’de engellilerin profiline ilişkin veri toplama kriterleri zaman içinde farklılıklar
göstermektedir. TÜİK tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Konut
Araştırması dahilinde Washington Grubu kriterleri dikkate alınarak oluşturulan
engellilik modülüne yer verilmiştir. Bu araştırmaya göre süreğen hastalıklar hariç
olmak üzere, nüfusun % 6,9’u, en az bir engeli olduğunu ifade ederken, nüfusun,
%3,3’ü yürümede veya merdiven çıkmada / inmede, %1,4’ü görmede, %1,1’i duymada,
%0,7’si konuşmada, %2’si yaşıtlarına göre öğrenmede / basit dört işlem yapmada /
hatırlamada / dikkatini toplamada, %4,1’i taşımada / tutmada zorluk yaşadığını ifade
etmiştir. Cinsiyet bazında bu oran erkeklerde %5.9, kadınlarda ise %7.9’dur.
2011 Nüfus ve Konut Araştırmasına göre en az bir engeli olan 6 yaşın üstündeki
nüfusun %23,3’ü okuma yazma bilmeyen kişilerden oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle,
genel nüfus için okuma yazma bilme oranı %95.5 iken en az bir engeli olan nüfusun
okuma yazma bilme oranı toplamda %76.7 olarak bulunmuştur. Bu oran erkeklerde
%89.1 iken kadınlarda %67.6 olarak ortaya çıkmıştır. Engelli bireylerden %19’u ise
okuma yazma bilmekle birlikte, bir okul bitirmemiştir. Sonuç olarak engelli bireylerin
yaklaşık olarak yarıya yakını (%42,3) bir eğitim almamıştır.
2,2 milyon hane ve 9 milyon kişi üzerinde yapılan 2011 Nüfus ve Konut Araştırması
(2013: 79) temel işgücü göstergeleri incelendiğinde; işgücüne katılım oranı nüfus
genelinde %47,5 iken, engelli nüfusta %22,1 hesaplanmıştır. Nüfus genelinde işsizlik
oranı %7,9 iken; engelli nüfus içinde işsizlik oranı %8,8 hesaplanmıştır. Engel
gruplarına göre işgücüne katılım oranları incelendiğinde ise görmede zorluk çekenlerin
%23,2’si; duymada zorluk çekenlerin %18,5’i; bir şeyler taşımada veya tutmada zorluk
çekenlerin %18,1’i; yaşıtlarına göre öğrenmede, basit dört işlem yapmada, hatırlamada
veya dikkatini toplamada zorluk çekenlerin %16’sı; yürümede, merdiven çıkmada veya
inmede zorluk çekenlerin %15,1’i; konuşmada zorluk çekenlerin %12,9’u işgücüne
katılmaktadır.
Tüm bu istatistiklerden görülmektedir ki, engelli nüfusu toplam nüfusumuz içinde
önemli bir paya sahiptir. Buradan hareketle etkilenen kesimin sadece engelli
vatandaşlarımız değil aynı zamanda onların birinci dereceden yakınları olduğunu

düşünüldüğünde engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin hitap ettiği kesimin ne derece
büyük oran oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Bu engelli vatandaşlarımızın eğitim
hayatına ve ekonomik hayata katılımı da oldukça düşük seviyededir.
Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere,
engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını
yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları Sözleşmesi`nde ilk olarak
şu ifade yer almaktadır: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim
hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel
özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği”. Bu
kapsamda en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki internet ve bilişim
teknolojileridir.
Engellilerin bilişim hizmetlerinden yararlanmasındaki en önemli sorunlardan biri olan
erişilebilirlik konusu ise 9. Madde de detaylı olarak ele alınmıştır. Bu maddeye ve ilgili
fıkraları şu şekildedir:
Madde 9 Erişilebilirlik:
1. Engelli kişilerin bağımsız olarak yaşayabilmeleri ve yaşamın bütün yönlerine tam olarak
katılabilmeleri için Taraf Devletler, engelli kişilerin başkaları ile eşit olarak kentsel ve kırsal alanlarda
kamuya açık olan veya sağlanan fiziksel ortama, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil
olmak üzere bilgi ve iletişime ve öteki tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için gerekli önlemleri
alacaklardır. Erişim konusundaki engeller ve güçlüklerin belirlenmesi ve kaldırılmasını içerecek bu
önlemler, başka hususlar yanı sıra aşağıdakiler için geçerli olacaktır:
(b)Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil olmak üzere, bilgi ve iletişim araçları ve diğer
hizmetler.
(e) Kamuya açık binalara ve öteki tesislere girişin kolaylaştırılması için rehberler, okuyucular ve
profesyonel levha lisanı çevirmenleri dahil olmak üzere yardımcı kişi ve aracılar temin edilmesi;
(f) Engelli kişilerin bilgiye erişiminin sağlanması için bu kişelere başka uygun biçimdeki yardım ve
destek sağlanmasının teşvik edilmesi;
(g) Engelli kişilerin İnternet dahil olmak üzere yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmalarının
teşvik edilmesi;
(h) Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin, bunlardan asgari maliyetle
yararlanılabilmesi için erken aşamada tasarlanmaları, geliştirilmeleri, üretilmeleri ve dağıtılmalarının
teşvik edilmesi.

Madde 21 Düşünce ve İfade Özgürlüğü ile Bilgiye Erişim
Taraf Devletler engellilerin işbu Sözleşme’nin 2. Maddesinde tanımlanmış tüm iletişim araçlarını tercihe
bağlı kullanabilmesi, bilgi ve fikir araştırma, alma ve verme özgürlüğü dahil düşünce ve ifade
özgürlüğünden diğer bireylerle eşit koşullar altında yararlanabilmesi için uygun tüm tedbirleri alır. Bu
tedbirler aşağıdakileri içermelidir:
(a) Kamuya sunulması amaçlanan bilginin engellilerin erişebileceği biçimlerde ve farklı engelli
gruplarına uygun teknolojilerle güncel olarak ve ek bir bedel alınmaksızın sunulması;
(b) Engellilerin resmi temaslarda işaret dillerini, Braille alfabesini, beden dilini ve tercih ettikleri diğer
tüm erişilebilir iletişim araç ve biçimlerini kullanmalarının kolaylaştırılması;
(c) Kamuya açık hizmet sunan özel kuruluşların internet dahil olmak üzere, engellilerin erişilebileceği
ve kullanılabileceği biçimde bilgi ve hizmet sunmalarının teşvik edilmesi;
(d) İnternet aracılığıyla bilgi sunanlar dahil olmak üzere kitle iletişim hizmeti sunan kurumların
hizmetlerini engellilerin erişebileceği şekillerde sunmalarının teşvik edilmesi;
Madde 31 İstatistikler ve Veri Toplama
1. Taraf Devletler bu sözleşmenin uygulanması açısından gerekli politikaları formüle etmeleri ve
geliştirmelerinde kendilerine yol gösterecek, istatistik veriler ve araştırmalar da dahil olmak üzere uygun
bilgileri toplar. Bilgi toplama ve bilginin sürdürülebilirliği için aşağıdaki noktalar dikkate alınır:
(a) Verinin korunması, engelli kişilerin özel yaşamlarına saygı ve gizliliğin sağlanmasına ilişkin yasal
olarak oluşturulmuş güvenlik tedbirlerine uygun olmalıdır.
(b) İstatistiklerin toplanması ve kullanımında insan hakları, temel özgürlükler ve etik ilkelerin korunması
konularındaki uluslararası düzeyde kabul edilen normlara uygunluk aranmalıdır.
2. Bu Maddeye göre toplanan bilginin, uygun olması halinde, dağıtılması ve mevcut sözleşme
kapsamında taraf devletlerin uygulamalarının değerlendirilmesi ve engellilerin haklarını kullanırken
karşılaştıkları güçlüklerin ortaya konulmasında kullanılması sağlanmalıdır.
Sözleşme’de ayrıca engelli kavramı tanımlanmış ve “diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam
ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da
algısal bozukluğu bulunan kişiler” olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla, engellilik kişiler ile çevreleri
arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkan, toplumsal faktörlere bağlı bir olgu olarak nitelendirilmiştir.
Buradan hareketle, engelliliğe yol açan nedenlerin yapılı çevre içindeki fiziksel, kültürel veya sosyal
kısıtlılıklar olduğu anlaşılmaktadır.

Görüldüğü üzere BM Engelli Hakları Sözleşmesi`nde taraf devletlere engelli bireylerin
bilgi teknolojilerine ve iletişim araçlarına erişebilmeleri ve kullanabilmeleri konusunda
önemli sorumluluklar getirilmiştir.
Bilişim teknolojileri ve hizmetlerinde Türkiye’de de gerek kamu kurumları gerekse
toplumun tüm kesimlerinde önemli çalışmalar bulunmakla birlikte başta web

sayfalarının erişilebilirliği olmak üzere ciddi sorunlar bulunmaktadır. Ancak bu
sorunların çözümünü sadece devlet kurumlarından beklemek doğru değildir.
Engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin iyileşmesi için toplumun her kesimine önemli
sorumluluklar düşmektedir.
Tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı,
programlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi ile uygulamalara hız verilmesi
amacıyla TC Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 Ocak 2020 tarihinde “2020 Erişilebilirlik
Yılı” ilan edilmiştir.

ÇALIŞTAY HAKKINDA
Tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı,
programlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi ile uygulamalara hız verilmesi
amacıyla TC Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 Ocak 2020 tarihinde “2020 Erişilebilirlik
Yılı” ilan edilmiştir. Bu kapsamda engellilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında
erişilebilirliğinin sağlanması, mevcut sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya
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amacıyla

“Biltevt2020:

Bilişim

Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Çalıştayı” 17-19 Eylül 2020 tarihinde çevrim içi
olarak gerçekleştirilmiştir.
AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar
Üniversitesi’nin sekretaryasını yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından
ortaklaşa düzenlenene çalıştaya kamu kurumlarından, üniversitelerden, engelli ve
bilişim alanında faaliyet gösteren STK’lardan ve özel sektörden çok sayıda uzman
katılım göstermiştir. Çalıştayda gerçekleştirilen tüm konuşmalar internetten canlı
olarak yayınlanmıştır. (https://www.youtube.com/c/EngelsizBilisim )
Çalıştayın açılış konuşmaları 17 Eylül 2020 Perşembe günü, Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, AÇSHB Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürü Uzman Dr. Orhan KOÇ ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından
Selman SOLHAN tarafından yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından Selman SOLHAN açılış konuşmasında,
Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinde Dijital Dönüşümün Gerçekleştirilmesinde Sayın
Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkılarının olduğunu vurgulamıştır. SOLHAN, 2020
Haziran ayında yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in kamudaki tüm yazışmaların elektronik ortama aktarılmasını
kapsadığını belirterek Yönetmelik ile ilgili hazırlanan eğitim videolarının işaret diline

çevirisinin yapıldığına değinmiştir. İşitme engelli personelin kamuya ilk adım attığında
fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapan SOLHAN, talep halinde kamu
kurumlarıyla bu eğitimlerin paylaşılabileceğini ifade etmiştir.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, pandemi sürecinde
bilgiye erişimin önemini anlattığı konuşmasında, erişilebilirlik konusunun Genel
Müdürlük olarak öncelikli şekilde ele alındığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın
Erişilebilirlik Yılı olarak 2020 yılını ilan etmesiyle erişilebilirlik çalışmalarına hız
verildiğini, engelli ve yaşlı hizmetlerinde dijital dönüşümün gerçekleşmesinde engelli
ve yaşlıların basın yayın ve bilgiye erişiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük
katkıları olduğunu, birçok özel ve kamu binalarında, ulaşım araçlarında ve açık
alanlarda önemli gelişmelere imza atıldığını belirtmiştir.
En az bunlar kadar önemli olan bilgiye erişim konusunda daha fazla yol alınmasının
gerektiğini, erişilebilirlik konusunu ele alırken her alanda tasarım aşamasında
erişilebilirliğin önemini vurguladı. Uzm. Dr. Orhan KOÇ, bilişim alanı ile mimari
tasarımlarda erişilebilirliğin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak üretimde
erişilebilirliği çok önemsediklerine, kamu ve özel sektörü teşvik ettiklerine dikkat
çekmiştir. Uzm. Dr. Orhan KOÇ ayrıca erişilebilirlik alanında çok eksiğimiz olduğunu
düşünmediğini, ülkemizin birçok ülkeden önde ve rol model olduğunu belirtmiştir.

Son olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ahmet ATAÇ
günümüzde bilgi ve teknolojinin hızla geliştiğini ve eğitim alanında gerçekleşen
uygulamaların pandemi döneminde çok daha değerli olduğunu, küreselleşen dünyada
eğitim almak isteyenin eğitimin ayağına kadar geldiği bir dönemde yaşandığını
söylemiştir. Ardından bu alanda üniversite olarak engellilerin bilgiye erişme hızını tüm
engelleri kaldırarak sunmakta olduklarını ve bu çalıştayın bu alandaki sorunların tespiti
ve çözümüne yönelik bilgi sunmak amacıyla çok önemli olduğunu kaydetmiştir.

Açılıştan sonra yöneticiliğini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Mustafa Özhan KALAÇ’ın
yaptığı “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım” konulu panelde: AÇSHB Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkan V. Dr. Deniz
Çağlayan GÜMÜŞ “Türkiye Erişilebilirlik Çalışmaları”, RTÜK İnsan Kaynakları ve
Eğitim Daire Başkan Yrd. Feyza GİZLİGİDER “Sağırların, İşitme ve Görme
Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişimi” Çalışmaları, Maltepe Üniversitesi Öğretim
Üyesi ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca TELLİ
Uzaktan Eğitim Süreci ve Erişilebilirlik, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
Erişilebilirlik Komisyonu Üyesi ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Kerem

RIZVANOĞLU

Bilişim

dinleyicilere bilgiler vermişlerdir.

Teknolojilerinde

Erişilebilirlik

konularında

Günün ikinci panelinde yöneticiliğini Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Gonca TELLİ ‘nin yaptığı “Uzaktan Eğitimde Engelli Öğrenciler” konu edinilmiştir.
Panelde, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Vahap TECİM, Yakın
Doğu Üniversitesi (KKTC) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ, Yakın
Doğu Üniversitesi (KKTC) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL,
Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre DAŞGIN konuşmacı olarak yer
almışlardır.

Çevrim içi yapılan çalıştay’ın ikinci gününde yapılan kapalı grup çalışmalarında ise
Dijital Dönüşüm ve Erişilebilirlik, Web Erişilebilirliği, Mobil Yazılım Erişilebilirliği
ve Uzaktan Eğitim – Eğitim Teknolojileri ve Ders Materyal Erişilebilirliği konuları 4
farklı grupta tartışılarak sorunlar, kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri, örnek
çalışmalar ve çözümlerin hangi kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği
konuları masaya yatırıldı. Çalıştayda Dijital Dönüşüm ve Erişilebilirlik Grubu
Moderatörlüğü Prof. Dr. Vahap TECİM ve Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ,
raportörlüğü ise Seda Şentürk ÜNAL, Web Erişilebilirliği Grubu Moderatörlüğü Prof.
Dr. Kerem RIZVANOĞLU ve Doç. Dr. Yeliz YEŞİLADA, raportörlüğü Hale UÇUŞ,
Mobil Yazılım Erişilebilirliği Grubu Moderatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN,
raportörlüğü Ali Osman ALTINAY ve Uzaktan Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Ders
Materyal Erişilebilirliği Grubu Moderatörlüğü Prof. Dr. Gonca TELLİ ve Emre
DAŞGIN,

raportörlüğü

gerçekleştirilmiştir.
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Dijital Dönüşüm ve Erişilebilirlik Çalıştayı
Moderatörler:
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Rapor ve Sunu İçeriği
1. Sorunlar nelerdir?













Web erişilebilirliğinde fiziksel erişilebilirlikte olduğu gibi kılavuz eksikliğinin olması
Teknik personelin nelerin erişilebilir olduğunu bilmemesi
Web sitesinin tasarım aşamasında erişilebilir olmaması
Erişilebilirlik konusunda denetimi sağlayan bir kurum ya da bir mekanizmanın olmaması
Dijital erişilebilirliğe dönüşümün işlevinin ve faydalarının herkes tarafından tam olarak
bilinmemesi
Dijital dönüşümde kısa vadeli çözümler yerine kalıcı uzun vadeli Kamu-STK-Üniversite iş
birliğinin olmayışı ve uzun vadeli çözüm eksikliği
Dijital döşümü arttırmak için farkındalık eksikliği
Kurumların birbirinden habersiz işlemler yapılması
Yasal düzenleme eksikliği
Üniversitelerin farklı bölümlerinde bilgisayar, tasarım, animasyon gibi derslerde erişilebilirlik
konularının verilmemesi
Dijital dönüşümde sadece web sitesi erişilebilirliğinin yanında tüm altyapının erişilebilir
olmaması
Hala birçok dijital platform erişilebilir değil, sadece web sayfaları değil piyasada kullanılan tüm
dijital uygulamaların erişilebilirlik standartlarına göre üretilmemesi

2. Örnek çalışmalar nelerdir?







Erişilebilir videolar dijital dönüşümde önemli bir yer tutmaktadır
ALS hastaları için geliştirilen göz harekilerini algılayan teknolojilerin ülkemizde de geliştirilmesi
E-devlet gibi kurumların yaptığı işlemlerin birçok kuruma örnek olması
Bazı hazır erişilebilir uygulamaların kullanılması
Pandemi döneminde Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı uygulamalar
Uzaktan eğitimde nelere dikkat edilmesi hakkında hazırlanan kılavuzlar dijital dönüşüm için
önemlidir (Celal Bayar Üniversitesi gibi)

3. Çözüm önerileri nelerdir? (Kısa, Orta ve Uzun Vadeli)











Dijital dönüşümde kurumların, STK’ların ve Üniversitelerin işbirliği içinde olması
Dijital dönüşüm alanında mevzuat ve kılavuz hazırlanması
Web sitelerin tasarım aşamasında erişilebilir olması
Mevcut teknik personele yönelik web erişilebilirliği eğitimi verilmesi ve üniversitelerin
bilgisayar bölümlerinde okuyanlar için erişilebilirlik derslerinin eklenmesi
Web sitelerinin tasarım aşamasında erişilebilir olması
Erişilebilirlik konusunda denetimi sağlayan bir kurum ya da bir mekanizmanın olması
Dijital erişilebilirliğe dönüşümün işlevinin ve faydalarının herkes tarafından tam olarak
bilinmemesi için farkındalık çalışmalarının yapılması
Dijital dönüşümde kısa vadeli çözümler yerine kalıcı uzun vadeli Kamu-STK-Üniversite
işbirliğinin olduğu çözümlerin üretilmesi
Dijital dönüşümü arttırmak için farkındalık eğitimleri verilmesi
Bakanlıklar üretilen uygulamalarda zorunlu erişilebilirlik genelgesini uygulamaya sokmalı

4. Çözümleri hangi kurumlar gerçekleştirecektir?







Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları
Üniversiteler
Engelliler bireyler
Tüm Toplum

Web Erişilebilirliği Çalışma Grubu
Moderatörler:
 Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Yeliz YEŞİLADA ODTÜ Kuzay Kıbrıs Kampüsü
Raportör:
 Hale UÇUŞ – MEB
Rapor ve Sunu İçeriği
1. Sorunlar nelerdir?
 Konunun kritik önemine dair farkındalığın eksikliği tüm katılımcılar tarafından vurgulandı.
Erişilebilirliğin bir gereklilik olduğunun kurumlar ve toplum tarafından bilinmemesi ve
‘’Herkes için tasarım’’ ilkesinin benimsenmemesi temel sorunlar olarak dile getirildi.
 “Hak temelli” değil “yardım temelli” bakış açısında kalarak bu alanda yetkin bir profesyonel
bakış açısı ortaya konulamaması önemli bir sorun olarak dikkat çekti.
 Farklı alanlarda farklı sorunların olduğu vurgulandı. Eğitim alanında kullanılan EBA gibi
önemli kamu dijital platformlarında temel erişilebilirlik sorunları var. E-devlet platformlarında
da erişilebilirlik sorunları söz konusu.
 Konuya dair fikir vermesi açısından örnek olarak e-devlet platformlarında işitme engelliler için
kritik bir unsur olan tercüman imlecinin sayfanın çok aşağısında ve kolay erişilemeyen bir
noktaya konumlandırıldığı ifade edildi. Bununla birlikte yine işitme engelliler için temel bir
sorun olarak iletişim sekmesinde sadece telefona yer verildiği belirtildi.
 EBA gibi önemli bir eğitim platformunda çok geniş kapsamda bir içerik sunulduğuna işaret
edildi. İçeriğin farklı engelli gruplarının ihtiyaçlarına yönelik olarak sınıflandırılmadığı dile
getirildi. Bu konu üzerinden önemli bir sorun tespiti yapıldı. Web erişilebilirliği alanında belli
engelli toplulukları -örgütlenme gücüne de bağlı olarak- öne çıkmakla birlikte engelli
topluluğunu oluşturan tüm grupların eşit temsil edilmesi gerektiği tüm katılımcıların destek
verdiği ortak bir tespit olarak öne çıktı.
 Web erişilebilirliği ile ilgili olarak paydaşların eğitimine olanak sağlayacak eğitim
materyallerine erişim sınırlı. Örgün eğitimin farklı aşamalarında web erişilebilirliğiyle ilgili bir
müfredat yok.
 Mevcut eğitsel içeriğin büyük bölümü İngilizce, Türkçe kaynak sıkıntısı söz konusu. KAMIS
gibi rehberler var, ama bu rehberlerin oluşturulması ve güncellenmesi sürecine engelli örgütleri
bir paydaş olarak dahil edilmiyor.
 Özellikle dijital platformların hayata geçirilmesinde önemli bir özne olan geliştiriciler bu
konuda farkındalık sahibi değil ve bilgisiz.
 Web erişilebilirliğiyle ilgili adımlar ek maliyet getireceği sebebiyle erteleniyor ya da görmezden
geliniyor ama aslında fiili durumun bu şekilde olmadığını göstermek için farkındalık yaratılması
gerektiği konusunda fikir birliği oluştu.
 Konuyla ilgili regülasyonlara ihtiyaç var. Küresel ölçekte itibar gören önemli regülasyonlar var.
Bu regülasyonlara arasında Amerika Birleşik Devletleri Section 508, ADA (American
Disability Act), Avrupa’dan WAD (Web Accessibility Directive) verilebilir. Türkiye’de de bu
tarz regülasyonların hayata geçmesi web erişilebilirliği sürecini sürdürülebilir şekilde yönetmek
ve denetmek adına kritik önem taşıyor.
 Web erişilebilirliğini ölçmek için standartlar referans alınmalı. Küresel ölçekte “Web İçeriği
Erişilebilirlik Yönergeleri” WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) en önemli standart
seti olarak öne çıkıyor. Bu standartlara atıfta bulunan ISO 9241-151 İNSAN-SİSTEM
ETKİLEŞİMİNİN ERGONOMİSİ ve BÖLÜM 151: DÜNYA GENELİ AĞ KULLANICI
ARAYÜZLERİ KILAVUZU gibi ISO standartlarının Türkçe çevirileri TSE (Türk Standartları






Enstitüsü) tarafından yayınlanmış durumda. Ancak bu standartlara atıfta bulunan yasal mevzuat
olmadığı için kimse bu standartları benimsemiyor.
Web erişilebilirliği ile ilgili farkındalığı arttırmaya yönelik tüm süreçlere engelli örgütleri dahil
edilmiyor. Doğrudan engelli kullanıcıların deneyiminden faydalanılmıyor. Bununla birlikte
engelli sosyal örgütlerinin de talep ve şikayetlerini yeterince dile getirmesi gerektiği vurgulandı.
Platform farklılıklarından kaynaklanan erişilebilirlik sorunları söz konusu. Aynı mecranın
masaüstü ve mobil platformlarında farklı erişilebilirlik sorunları gözleniyor. Bugün bir çok
kullanıcı ağırlıklı olarak mobil platformları kullandığı halde, Türkiye’de halen ağırlıklı olarak
sadece masaüstü web sitelerinin erişilebilirliği konuşuluyor.
Web erişilebilirliği, tüm dünyada olduğu gibi öncelikle kamu dijital platformları özelinde
konuşuluyor, ancak yasal mevzuatlar olmasa da konunun özel sektör tarafından da istekle
sahiplenilmesi gerekiyor. Oturumda özel sektörden herhangi bir temsilcinin olmaması da bu
durumu teyit ediyor.

2. Örnek çalışmalar nelerdir?
 Disiplinler arası işbirliğinin önemine işaret edildi. Bu bağlamda örnek olarak Akdeniz
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde Araştırma görevlisi olarak çalışan Hatice Güdül Öz
tarafından tasarlanan görme engelli bireyler için web tabanlı cinsel sağlık eğitimi anlatıldı. Bu
ve benzeri eğitimlerin içeriğinin tasarımı, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde disiplinler arası
işbirliğinin kritik önem arz ettiği belirtildi.
 AÇSHB (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nde web erişilebilirliği konusunda görev alan Meliha Yenilmez Kara’nın üstünde
çalıştığı, WCAG’a atıfla geliştirilen kontrol listesi bir diğer örnek olarak ortaya kondu. Yeliz
Yeşilada ve Kerem Rızvanoğlu’nun görüş ve önerileriyle katkı verdiği bu kontrol listesinin bir
mevzuata bağlanarak kamu kurumlarının dijital platformlarının erişilebilirliğinin ölçülmesi ve
denetlenmesinde kullanılabileceği ifade edildi. Kontrol listesinin sonuç olarak denetlenen
platforma belli seviyeler ve skorlar sunarak motive edici bir etki yaratabileceği ve düzenli
denetimlerle kullanılarak sürdürülebilir bir erişilebilirlik sağlayabileceği belirtildi.
 TSE tarafından güvenli yazılım üretimini belgelendirmek ve denetlemek için geliştirilen yerel
standartlar, web erişilebilirliğine yönelik TSE merkezli standartların hayata geçirilmesi adına
başarılı bir örnek model olarak dile getirildi. Güvenli yazılım ile ilgili bu standartların
geliştirilmesi bir çok değişikliği gerektiren zorlu bir süreç olarak gerçekleşse de yaşayan,
dinamik bir süreç olduğu sürece başarılı oldu. Web erişilebilirliği özelinde de yine başarılı
olacağı öngörüldü. Üniversitelerde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanında çalışan uzman
ekiplerle ve dış uzmanlarla kurulan ilişkilerle bu sürecin daha kolay ve etkili şekilde
sürdürülebileceği öngörüldü.
 Görme engelli yazılımcılar tarafından kurulan ve popüler amblemlerin ve sembollerin
alternatif metin etiketlerinin tanımlanması bağlamında kitle kaynaklı bir çalışma modelini
benimseyen Körüz.biz dikkate değer bir girişim olarak ifade edildi.
 Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM ürettiği
içeriklerle başarılı ve örnek bir kurum olarak sunuldu.
 Youtube nitelikli erişilebilir video içerikleri sunan güzel bir uluslararası örnek olarak belirtildi.
 Görme Engelliler Derneği’nin verdiği web erişilebilirliği eğitimleri eğitim bağlamında başarılı
bir örnek olarak sunuldu.
 Engelsiz Erişim Derneği’nin özel sektör nezdinde gerçekleştirmek için çaba sarf ettiği
erişilebilirlik değerlendirme çalışmaları da başarılı bir girişim olarak vurgulandı.
 Banka ve Telekom sektörünün önemli temsilcilerinin kendi temel dijital platformlarına yönelik
erişilebilirlik değerlendirme süreçlerini dış uzmanlar vasıtayla başlatması dikkate değer bir
örnek olarak dile getirildi.
 Geçmiş yıllarda Engelsiz Bilişim Platformu öncülüğünde yapılan bir atölye çalışması sonucu
ortaya konan erişilebilirlik değerlendirme raporundan hareketle Sağlık Bakanlığı MHRS
randevu sistemi platformunun daha erişilebilir olduğu ve bu tarz faaliyetlerin erişilebilirlik
açısından platformlara somut katkı sağladığı ifade edildi.




Akademi tarafından örnek projeler de sunuldu.
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Projesi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce ve Prof.
Dr. Kerem Rızvanoğlu danışmanlığında Ersin Güreli tarafından geliştirilen
“Web
Erişilebilirliği Denetleme ve Raporlama Aracı” bir örnek olarak aktarıldı. Araç, Web İçeriği
Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) 2.0 standartları baz alınarak, alan adını gireceğiniz herhangi
bir web sitesini erişilebilirlik testine tabii tutuyor, kodu tarıyor, web sitesindeki erişilebilirlik
hatalarını yönergeler içindeki ilgili maddelere atıfla işaretliyor, kaydediyor ve yönetim panelleri
yardımıyla sorun sayısı, sorun kategorisi gibi filtreler yardımıyla analiz ederek detaylı bir durum
tespiti sunuyor. Ayrıca aracın önemli bir başka özelliği daha var: Araç, daha önce yapılan
erişilebilirlik testlerini karşılaştırmalı olarak analiz etmek imkanı sunuyor. Bu özellik, telekom,
finans gibi belli bir sektör içindeki bir çok platformun erişilebilirlik performanslarının
karşılaştırmalı olarak ortaya konmasını mümkün kılıyor. Şu an WAVE benzeri, anlık olarak
sayfalar üzerinde ikonlarla erişilebilirlik sorunlarını görsel olarak işaretleyen, özetleyen ve
Türkçe çalışan bir eklenti geliştirmek üzerinde çalışıldığı aktarıldı. Ancak bu örnek kapsamında
şu husus da önemle vurgulandı: Mevcut durumu ilgili yönergelere atıfla kodu tarayan
erişilebilirlik denetim araçlarıyla ortaya koymak tek başına yeterli değil. Sorunların çözümü
için engelli kullanıcılarla testler yapmak, çözüm önerilerinin implementasyonu gibi kritik
aşamalar için ilgili ekipleri eğitmek ve eyleme geçirmek önem taşıyor.



Doç. Dr. Yeliz Yeşilada da kendi akademik çalışmalarını özetledi. Yeşilada, özellikle yapay
zekanın erişilebilirlik için kullanımı üzerinde çalıştığını aktardı. Örnek olarak iki çalışmasından
bahsetti. Web sayfalarında tablolar düzgün kodlanmadığı zaman erişilebilirlik adına ciddi sorun
oluşturabiliyor. Özellikle ekran okuyucu gibi yardımcı teknolojiler bu tabloları okuyamıyor.
Yeşilada ve ekibi, yaptıkları çalışmalarda 900 web sayfası ve 16000 tablo taradıklarını ve
bunların bir çoğunun maalesef standartlara uyulmadan yaratıldığını ortaya koydu. Bu sorunu
gidermek adına tabloların yapısını anlamak ve türüne karar verebilmek için makine öğrenme
tekniklerini araştırdıklarını bildirdi. Bu tekniklerden özellikle veri tabloları ve görsel için
kullanılan tabloların ayrıştırılması ve başlıkların otomatik olarak anlaşılabilmesi üzerinde
çalışıldığını aktardı. Bir diğer örnek çalışmanın da erişilebilirlik değerlendirmesi için hangi
sayfaların seçilmesi gerektiği üzerine olduğunu söyledi. Tüm sayfaların taranmasının büyük
sitelerde teknik olarak mümkün veya sürdürülebilir olmayabileceğine vurgu yaptı. O yüzden bu
çalışmada bir sitedeki sayfa seçimi üzerine tekniklerin araştırıldığı ve algoritma geliştirilerek
sayfaların taranması ve benzerliklerinden yola çıkarak örnek seçimi ile olabildiğince kapsamı
geliştirmeye çalıştıklarını aktardı. Bu çalışmaların web sayfalarının erişilebilirliğinin otomatik
olarak değerlendirmesi için yeni yaklaşımlar sunabileceğini vurguladı.

3. Çözüm önerileri nelerdir? (Kısa, Orta ve Uzun Vadeli)
 Kabul görmüş küresel standartlara bağlı kalarak denetimi mümkün kılan yasal düzenlemeler
gerekiyor. Konuyla ilgili olarak hayata geçirilecek düzenlemelerle TSE tarafından Türkçeye
çevrilmiş ve WCAG merkezli ISO standartlarına atıfta bulunulması ve TSE’nin web
erişilebilirliği sürecinin belgelendirilmesi ve denetlenmesinde rol oynaması mümkün.
 Yasal düzenlemelerin yaptırımlar içermesi web erişilebilirliğinin benimsenmesine yönelik bir
dönüşüm açısından çok önemli.
 Kamu dijital platformları öncülüğünde başlayacak dönüşümün özel sektör ile sürmesi
gerekiyor.
 Herhangi bir dijital platformda saptanan bir sorunun ilgili mevzuatla ilişkilendirilerek yetkili
bir merciye aktarılması ve çözüm beklenebilmesi gerekiyor.
 Gerekli mevzuatlar hayata geçirildikten sonra Web erişilebilirliğini sağlamak doğrultusunda
atılacak adımların getireceği maliyetleri üstlenme konusunda özellikle bakanlık nezdinde destek
sağlanması dönüşüm açısından önem taşıyor.
 Konuyla ilgili farklı aktörlere farklı seviyelerde eğitimlerin verilmesi gerekiyor. İlgili içeriklerin
Türkçe olarak hazırlanması, uzmanların ve eğitimcilerin eğitiminin gerçekleştirilmesi ve
akabinde ilgili tüm kişilere bu eğitimlerin sunulması gerekiyor. Denetim sürecinde yer alacak






uzmanlardan bir havuz oluşturulması ve ihtiyaç duyulduğu zaman buradan uzmanların
çağrılabilmesi gerekiyor.
Tüm engelli gruplarının topluluğun önemli özneleri olarak eşit şekilde temsil edilmesi
gerekiyor.
Engelli sosyal örgütlenmeleri içinde konuyla ilgili profesyonel uzmanların yer alması gerekiyor.
Yaptırım kadar ödüllendirme mekanizmaları da önem taşıyor. Ancak bu ödüllendirmelerin
keyfi değil, WCAG 2.1 gibi saygın standartlar temel alınarak yapılması gerekiyor.
Bu alanda yenilikçi ve öncü gelişmelerin filizlenebilmesi adına erişilebilirlik için araştırma
geliştirme desteklerinin olması gerekiyor.

4. Çözümleri hangi kurumlar gerçekleştirecektir?
 Türk Standardları Enstitüsü
 AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Bütün engelli topluluklarının temsiline olanak sağlayacak şekilde tüm engelli sosyal örgütleri:
Vakıflar, dernekler, sosyal girişimler, vs.
 Üniversiteler ve eğitim kurumları.
 TÜBİTAK: Araştırma kurumları, sanayii ve özel sektör arasında işbirliğine olanak sağlayacak
özel çağrıların çıkması gerekiyor.
 Finans, Telekom ve e-ticaret gibi dijital kanallarda kullanıcı deneyimi merkezli bir bakışı
öncelikli olarak sahiplenen özel sektör temsilcileri
ÖZET
“Herkes için tasarım’’ ilkesi kapsamında web erişilebilirliğin bir gereklilik olduğuna dair farkındalık hem
birey hem de toplum nezdinde oldukça düşüktür. Ağırlıklı olarak, “hak temelli” değil “yardım temelli” bakış
açısını sahiplenerek, bu alanda yetkin bir profesyonel bakış açısı sunulamaması diğer bir önemli bir sorun
olarak dikkat çekmektedir.
Kabul görmüş küresel standartlara bağlı kalarak denetimi mümkün kılan yasal düzenlemeler gerekmektedir.
Konuyla ilgili olarak hayata geçirilecek düzenlemelerle TSE tarafından Türkçeye çevrilmiş ve WCAG
merkezli ISO standartlarına atıfta bulunulması ve TSE’nin web erişilebilirliği sürecinin belgelendirilmesi ve
denetlenmesinde rol oynaması mümkündür. Yasal düzenlemelerin yaptırımlar içermesi web
erişilebilirliğinin benimsenmesine yönelik bir dönüşüm açısından çok önemli. Kamu dijital platformları
öncülüğünde başlayacak dönüşümün özel sektör ile sürmesi gerekmektedir..
Gerekli mevzuatlar hayata geçirildikten sonra Web erişilebilirliğini sağlamak doğrultusunda atılacak
adımların getireceği maliyetleri üstlenme konusunda özellikle ilgili bakanlık nezdinde destek sağlanması
dönüşüm açısından önem taşımaktadır.
Konuyla ilgili farklı aktörlere farklı seviyelerde eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. İlgili içeriklerin Türkçe
olarak hazırlanması, uzmanların ve eğitimcilerin eğitiminin gerçekleştirilmesi ve akabinde ilgili tüm kişilere
bu eğitimlerin sunulması önem taşımaktadır.
Tüm engelli gruplarının topluluğun önemli özneleri olarak eşit şekilde temsil edilmesi gerekmektedir.
Engelli sosyal örgütlenmeleri içinde konuyla ilgili profesyonel uzmanların yer alması gerekmektedir.
Bu alanda öncü çalışmaların ortaya konabilmesi için erişilebilirlik odakla araştırma geliştirme fonlarının ve
ilgili çağrıların artması önemlidir.

Uzaktan Eğitim – Eğitim Teknolojileri
ve
Ders Materyal Erişilebilirliği
Moderatörler:
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO, Maltepe Üniversitesi
Emre TAŞGIN, Eğitimde Görme Engelliler Derneği
Raportör:
Onur AYHAN, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir EBA
Rapor ve Sunu İçeriği
1. Çalıştay Notları
Toplantı, Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO ve Emre TAŞGIN moderatörlüğünde saat
10.05’te başladı. Raportör olarak Onur AYHAN görev aldı.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Sorular yazılı olarak alınabilir. Katılımcılarımız
isterlerse sözlü olarak da etkileşimde bulunabilirler. Toplantıda işitme engelli katılımcı olmadığı
görüldü. Bu yüzden işaret dili tercümanı toplantıda yer almıyor.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Uzaktan Eğitim süreci mart ayından itibaren ülkemizin
gündeminde yer alıyor. Özellikle engelli bireylerin uzaktan eğitime erişimlerinde sorunlar neler; bu
sorunları ne şekilde çözebiliriz, tartışalım.
Emre TAŞGIN: Uzaktan eğitim sürecindeki sorunlar elbette katılımcılar tarafından
detaylandırılacak.
Engel gruplarında öncelikle EBA ile ilgili sıkıntılardan bahsetmek gerekiyor. EBA sistemine
erişimde ve girişlerde yaşanan bağlantı problemleri yanında EBA içeriklerinin erişilebilir olmadığı;
görme ve işitme engelli öğrencilerin faydalanabileceği içeriklerin EBA’da yer almaması en başlıca
sorun olarak karşımıza çıkıyor.
Üniversiteler ise erişilebilirlik bağlamında çok farklı sistemler kullanıyor. Evrensel sistemleri
kullanan üniversitelerin daha işlevsel olarak sürece katkısı olduğu görülüyor. Ders materyallerine ve
öğretim elemanlarına ulaşımda da üniversiteler erişilebilirlik açısından sorunlar barındırıyor.
Uzaktan eğitimle birlikte Açık Öğretim ve Merkezi sınavların çevrim içi olarak yapılması engelli
bireylerin sınava katılımlarını ve sınav başarılarını olumlu anlamda etkileyebilir.
MEB Özel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Özelim, Eğitimdeyim” uygulaması
geliştirilebilir. Sınırlı kaynaktan aileler çocuklarına destek olmak istiyor; fakat maalesef EBA içerikleri
verimli değil. Ailelerin sürece katılmaları, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin uzaktan eğitim
sürecini iyi geçirmeleri adına çok önemli.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Emre TAŞGIN’a katılıyorum. Ailelerin sürece
katılımları desteklenmeli. Ailelerin eğitiminde öğretmenler birer mentör ya da danışman olarak
yönlendirme yapmalı.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Söz almak isteyen, katkı sağlamak isteyen bir katılımcı
var mı?
Esra ÖĞÜR: İngilizce Öğretmeniyim; aynı zamanda EBA için İngilizce ders içeriği üretiyorum.
İlköğretim kademesindeki öğrenciler için içerik hazırladık; fakat bu içerikleri hazırlarken engelli
öğrencileri hiç düşünmedik.
Anamur’da Kız Meslek Lisesinde görev yapıyorum, öğrencilerimizin sosyo-ekonomik sıkıntıları

var. Uzaktan eğitim sürecine katılımlarında bu açıdan sorunlar yaşıyoruz. Kaynaştırma öğrencilerimiz
var, İngilizce dersinden sınav olarak muaf olsalar da dersime severek ilgi gösteriyorlar. Yine uzaktan
eğitime katılmaları sosyal ve ekonomik nedenlerle kısıtlı oluyor.
Ailelerin bu süreçte eğitimlere alınması önemli. Aileler, özellikle özel eğitime gereksinim duyan
öğrencilerimizin aileleri okulu bir kurtuluş olarak görüyorlar. Bu süreçte çocukları ile evde vakit
geçiren bu aileler çocuklarla baş etmede yaşadıkları sıkıntılar için psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor.
Bizler içerik üretirken bireysel farklılıkları dikkate almıyoruz; her çocuk aynı gibi davranıyoruz.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğüm bir Erasmus projesinde her okul kendi öğrencisini
dikkate alarak dijital içerik üretmişti. Uzaktan eğitim sürecinde bu konu mutlaka desteklenmeli.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Ailelerin psikolojik olarak desteklenmesi konusunda
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı katkı sağlayabilir. Öğrenci seviyelerini uzaktan ölçmek
için araçlar gerekiyor. Modüler bir yöntemin benimsenmesi ve bunun uzman kişilerce uygulanması
sağlanırsa olumlu sonuçlar alınabilir. Uzaktan eğitim platformlarını zenginleştirmek önemli.
Emre TAŞGIN: Esra Hocam, içerik geliştirme süreci nasıl işliyor? EBA TV Canlı yayını için
neler yapılıyor?
Esra ÖĞÜR: TV için ayrı bir ekip var. Farklı illerden 100 İngilizce öğretmeni uzaktan eğitim
içerikleri için görevlendirildik. Bu konuda öncesinde bir çalıştay yapıldı. Web 2.0 araçları ile videolar,
animasyonlar, oyunlar ve alıştırmalar, gelen senaryolara göre düzenlenerek uzaktan eğitim materyaline
dönüştürüldü.
Emre TAŞGIN: Öğretmenlere verilen görev ne ise, öğretmenler o materyali hazırlıyor yani.
Esra ÖĞÜR: Evet.
Onur AYHAN: İzmir EBA ekibinde görevliyim. Esra Hocamın bahsettiği gibi biz de bize verilen
görevler ve senaryolar üzerinden içerikleri üretiyoruz. Ben aynı zamanda İşitme Engelliler Okulunda
bir Türkçe öğretmeniyim. EBA’daki ilk görevlerimde işitme engelli öğrencilerimize yönelik içerikler
yapıyordum; fakat gelen istek doğrultusunda şu an farklı ders içerikleri yapıyoruz.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Artık uzaktan eğitim hayatımızın bir parçası. Her ne
kadar şu an Covid-19 nedeniyle bu süreci fazlasıyla yaşasak da gelecekte farklı nedenlerle de uzaktan
eğitim süreci mutlaka devam edecektir. Yapılan araştırmalar, uzaktan eğitimin yararlı olduğu yönünde.
Papatya KARAKURT: Uzaktan eğitim sürecini Erzincan Üniversitesi olarak başarıyla devam
ettiriyoruz.
Hüseyin SIHAT: Uzaktan eğitimde tezli yüksek lisans yapıyorum, Bilişim Teknolojileri dersi
öğretmeniyim. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle ilgili herhangi bir eğitim almadan süreçle
karşılaştılar. Birçok sorun maalesef öğretmenlerimiz tarafından yaşandı. Uzaktan eğitim (EBA TV –
Canlı dersler) ile ilgili MEB bir farkındalık çalışması yapmadı. Üniversiteler bu açıdan daha iyi
durumda görünüyor.
Uzaktan eğitim, zamandan bağımsız olduğu için son derece yararlı olacaktır. Öğrenciler tekrar
derslere ulaşma ve tekrar dersi dinleme gibi erişimlere sahip olacağı için uzaktan eğitimden verim
alabilir.
Uzaktan eğitim için geliştirilen içerikler, üç beş kişinin katkısıyla engelli öğrencilerin kullanımına
uygun hale getirilmeye çalışılıyor; fakat bu konuda Ankara’da görevlendirilecek kişiler ve yapılacak
işlemler için bir mevzuat hazırlanması gerekiyor. Mevzuatın hazırlanması, ihtiyaçların belirlenmesi ve
yapılacak işlerin hızlandırılması adına önemli. Farklı alanlardan kişilerin bu konudaki çalışmaları
yürütüyor olması, sistemdeki büyük sıkıntılardan biri.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: İçeriklerin hazırlanması ve geliştirilmesi ile uzaktan
eğitimin yürütülmesi konusunda farklı paydaş etkileşimleri var. Burada önemli olan nokta uzaktan
eğitimin, yakından ya da klasik eğitimin bir taklidi niteliğinde olmaması. Hüseyin Bey’in bahsettiği
gibi herhangi bir eğitim almadan öğretmenlerimiz bu süreci yürütmeye çalışıyor. Halbuki, uzaktan
eğitimin mantığı, bireysel öğrenmeyi aktif kılacak; farklı materyaller ile süreci destekleyecek şekilde

düzenlenmesidir.
Mevzuat konusuna gelirsek, geniş kapsamlı hazırlanacak, öğretmenlere esneklik sağlayacak;
standartın üstüne öğretmene katkı sağlayacak bir mevzuatın hazırlanması yararlı olacaktır. Ders
materyal kaynaklarında ciddi sıkıntılar var. Denetimsiz kaynakların fazlalığını görüyoruz. Hazırlanacak
mevzuat ile hızlı adımlar atılması sağlanabilir.
Emil ÇAY: Hüseyin Bey önemli noktalara değindi. MEB Bünyesinde hazırlanacak içerikler ve
sürecin işlemesi aşamasında ekiplerin uzmanlığı çok önemli. EBA’daki altyapı sıkıntısından dolayı
öğretmenler farklı platformları kullanmak durumunda kalıyor. Bu da birtakım güvenlik açıklarını
doğuruyor. Öğretmenlere uzaktan eğitim araçları için bir kılavuz hazırlanarak, öğretmenlerin bu
konuda karşılaştıkları zorluklar bir nebze azaltılabilir. MEB içinde uzman bir ekibin bu kılavuzu
hazırlaması gerektiğini düşünüyorum.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Ekip uzmanlığının vurgulandığını görüyoruz. Onların
danışmanlığının olduğu; sürece aktif olarak destek sağlayabilecekleri bir ortam yaratılmalı. Sistemle
ilgili sıkıntılar, aşırı yüklenme vb. konular çok önemli. Asenkron yapılabilecek konular canlı dersle
verilmeye çalışılıyor, bu da problem yaratıyor tabii ki. Farklı platformların uzaktan eğitim konusunda
kullanıldığını görüyoruz. Kılavuz hazırlanırken sayfalarca hazırlamak yerine küçük boyutlu fakat daha
erişilebilir ve daha basit bir yapıda olmasının daha doğru olacağı görüşündeyim.
Emre TAŞGIN: Kılavuzlar önemli. Her platformun kendine ait farklı özellikleri var. Bu farklı
özelliklerin kılavuzla uygulayıcıya aktarılması gerekiyor. Engellilere yol gösterme açısından bu
kılavuzlar fayda yaratacaktır.
Canlı derslerle ilgili sahadan bilgi vermek gerekirse, öğrencileri motive etmek oldukça zor.
Öğrencilerin hazır bulunuşluklarının düştüğünü görüyoruz. Telafi eğitimlerinin uzaktan olması tabii ki
değerli fakat uzaktan eğitimin daha işlevsel olması gerekiyor. Bu konuda da öğretmen rolleri çok
önemli.
Bilişim okur yazarlığı konusunda teknolojiyi eğitim materyali olarak kullanmaları için
öğrencilerin geliştirilmesi konusunda bir proje çalışması yapılması gerekiyor.
Sistem erişilebilirliği maalesef gündem olmadı; erişilebilirlikle ilgili taleplerimiz de iş planının
dışında kalmış olduğu için ancak fırsat bulununca ilgilenilen bir konu olarak kaldı.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Öğrenci ve öğretmen motivasyonu çok önemli.
Öğretmenler bu süreçte kendilerini yüzme bilmeden havuzda hatta okyanusta buldu. Geçmiş
alışkanlıklar bir direnç yarattı. Mevzuatlar hazırlanırken aynı zamanda belli bir kurallara da oturtmak
gerekiyor. Belli kurallar oturduktan sonrası için ise zenginleştirme aşaması, öğretmen ve öğrencilerin
yaratıcılığına bırakılmalıdır.
Erişilebilirlik, içeriklerde mutlaka olmalı. Örneğin içeriklerde görsel materyal kullanılıyorsa, bu
görselin betimleme yoluyla da aktarılması gerekir. Hatta bunu başka bir öğrenci yapabilir. Bu da ona
puan, yıldız gibi motive edici dönüşümler de sağlayabilir.

Sami ÖZGENÇ: Uzaktan eğitimden önce işitme engelliler için farklı sıkıntılar da var fakat en
önemli sorun tercümanların dersleri işitme engelli öğrencilere doğru ve verimli aktaramamasıdır.
Uzaktan eğitim sürecinde işitme engelli bireyler, anlatıcıyı değerlendirmeli; eğer verimsiz ise başka bir
anlatıcı ya da tercüman görev almalı.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: İşitme engelli öğrenciler için uzaktan eğitim sürecinde
görsel çizgi film, animasyonlar yapılabilir ya da yapay zekâ teknolojisi ile tercüman ve öğretmenin
anlattığı konu hakkında anlaşılmayan yönler çözülerek öğrenciye o şekilde aktarılabilir Anlatıcı
değerlendirmesine de yine yıldız veya puan sistemleri ile değerlendirilebilir.
Kerem ÇİÇEKÇE: Görme Engelliler Ortaokulunda müdür yardımcısıyım. Uzaktan Eğitimle
ilgili yaşadığımız en büyük sorun, tablet ve bilgisayar eksikliği. Teknolojiyi kullanmada yaşça küçük

olan öğrencilerimizin de birtakım sıkıntıları var.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Altyapı sıkıntıları çok önemli bir konu. Uçurum
genişliyor.
Esra ÖĞÜR: Öğrenciler arasında ekonomik ve sosyal farklar çok fazla. Bu da fırsat eşitsizliğine
yol açıyor.
Öğretmenler uzaktan eğitim sürecine karşı direnç gösteriyor. Öğretmenlerin bu süreçte,
öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğrencileri için içerik hazırlamaları gerektiğini
düşünüyorum. Bu konuda öğretmenlere uzaktan eğitimler sağlanabilir.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Böylelikle hem sorunlardan hem de çözümlerden
bahsediyoruz. Platformumuz sayesinde gerekli yerlere uygulayabilme konusunda fırsatlar sunmuş
oluyoruz. Diğer ülkelere de örnek olacak düzeyde çalışmalar olsun istiyoruz. FATİH projesinin ne
kadar önemli olduğunu görüyoruz. O sayede köylere kadar internet erişimi sağlanmış oldu. Esas
sorunun içerik olduğunu da görüyoruz. Erişilebilir içerik sayısının yetersiz oluşu en büyük sorun olarak
karşımıza çıkıyor.
Emre TAŞGIN: İlk zamanlarda herkes kendi ürettiği içeri yüklüyordu, EBA daha sonra bunları
temizleyerek daha nitelikli hale geldi. Şimdi satın alma yoluyla olan içerikler de var. Akademik açıdan
daha nitelikli içeriklerin yer alması adına öğretmenlere kendi içeriklerini hazırlayabilecekleri
eğitimlerin verilmesi gerekiyor.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Hangi kurumlarla bağlantı kuralım ki bu sorunların
çözümüne kavuşalım? Neler yapalım; kimlerle bağlantı kuralım? Bunları bir konuşalım isterseniz.
Hüseyin SIHAT: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler bu çalıştayla ilgili. Cumhurbaşkanlığının bu
konudaki katkısı, diğer paydaşları etkilemede çok önemli. Bu konuda ilgili kurumların, vereceğimiz
öneriler doğrultusunda, faaliyetlerini yönetmek adına bir genelge yayınlanabilir. Vizyon kazandırmak
önemli.
MEB ve Üniversitelerle bu sürecin yürütülmesi bir zaruret. Engellilerle ilgili çalışma yapan farklı
kurumlar ve birimler sürece katılmalı; aynı zamanda engellilere yönelik STK’ların da fark yaratmak
adına süreçte yer alması sağlanmalı.
Danışman bir kurul kurularak kılavuzların hazırlanması ve uygulanması çok önemli. Milli Eğitim
Bakanlığı mutlaka süreçte olursa sonuç olumlu olacaktır. Bakanlığın FATİH projesinde en büyük
yanlışı bana göre, uygulayıcıların uygulamaya başlamadan önce herhangi bir eğitim verilmemesiydi.
Tabletler, etkileşimli tahtalar çok güzel bir şekilde sunuldu fakat uygulama ve geliştirme aşamasında
sıkıntılar oldu. Bunların önüne geçemezsek engellilerin etkileşimli içeriklere kavuşması konusunda
umutlu değilim maalesef.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Hatalardan ders almak da bir öğrenmedir.
Erişilebilirlik konusunun önemsendiğini düşünmüyorum fakat son zamanlarda engelli derneklerinin
sürece katılımı, bu konuda farkındalığı artırdı. Detaylı bir planlama, tüm paydaşların sürece katılımı
adına bu çalıştaylar bir dinamizm katıyor. Hazırlanan raporlara ilgi gösterilmesi önemli. Bu çalıştaya
katılım, ihtiyacın bir göstergesi aynı zamanda. Yöneticiler bu ihtiyacı görecek ve gereken ilgiyi
gösterecektir.
Hüseyin SIHAT: Youtube, alt yazılar için çeşitli yapay zekâ yazılımlarını kullanıyor. Bizde de
birtakım yapay zekâ çalışmaları var. Yapay zekâ ile sesli içerikleri alt yazıya çevirmek mümkün.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Birimi, ya da başka yapay zekâ birimleri bu konuda yardımcı
olabilir.
Esra ÖĞÜR: Biz öğretmenler bireysel çabamızla uzaktan eğitimi yürütüyoruz. İl Milli Eğitim
Müdürlükleri bu konuda yararlı eğitimler düzenledi ve çok da yararlı oldu. Bakanlık düzeyinde de bu
konuda daha kapsamlı eğitimler verilmeli.
Erişilebilirlik kavramı çok önemli. Şu anda Erasmus projelerine başvurularak, özellikle engelli
platformları, STK’lar bu konuda destek alabilirler.

Emil ÇAY: Geldiğimiz noktada bir değişim içindeyiz. Uzaktan eğitimde diğer hocalarımın
bahsettiği gibi bağlantı, müfredat vb. sorunlar var. Bütün bunları bir bütün olarak düşünmek gerekiyor.
Milli Eğitimin içerik üreten büyük firmalara bir yaptırımı ya da bir baskısı olabilir ve bu konuda
erişilebilirlik açısından bir destek sağlanabilir.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Son sözleri alabiliriz.
Emre TAŞGIN: Farklı bakış açılarının olması burada çok önemliydi. Çok verimli geçtiğini
düşündüğüm bir çalışma oldu. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO: Dijital bir dönüşümün içindeyiz. Eskiye dönme gibi
bir durum söz konusu olmayacaktır. Buna, eğitim öğretim süreçlerine dahil etmek gerekir. Bilişim, her
alanda olduğu gibi eğitimde de aktif rol oynayacak. Farkındalık yaratma, iş birliği oluşturma, farklı
açılardan bakma açısından Erasmus projelerine katılma ya da farklı okullarla beraber ortak çalışmalar
içerisinde yer alma, platform olarak bizlerin öncülüğünde gelişebilir. Bu çalışmalarda, farklı engel
gruplarından kişilerin yer alması; işin uzmanlarıyla beraber ilerleme gibi durumlar beraber
düşünülebilir.
Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Oturumumuzu sonlandırıyoruz.
2. Sorunlar nelerdir?
 EBA’da yaşanan bağlantı problemleri.


Uzaktan eğitim için gerekli olan tablet, bilgisayar, internet altyapısı gibi ihtiyaçların her
öğrenci için aynı seviyede sağlanamamış olması. (Fırsat eşitsizliği)



EBA ve diğer uzaktan eğitim platformlarında erişilebilir içeriklerin yeterli ve verimli
olmayışı.



Uzaktan eğitim süresince
bulundurulmaması.



Ailelerin psikolojik olarak süreçle ilgili yaşadıkları sıkıntılar.



Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine hazırlıksız yakalanmaları ve bazı öğretmenlerin bu
yeni sürece direnç göstermesi.



Süreç başında öğretmenlerin farkındalığının olmaması.



Uzaktan eğitimin, yakından (Klasik) eğitimin bir taklidi olarak görülmesi.



EBA’da yaşanan bağlantı problemlerinden dolayı öğretmenlerin farklı platformlara
yönelmesi, bunun da güvenlik zafiyeti meydana getirmesi.



Faklı platform uygulamalarının kafa karıştırması ve kullanımındaki farklılıklar



Öğrenci, aile ve öğretmenlerin uzaktan eğitim ile ilgili motivasyonlarının düşük olması.

öğrencilerin

bireysel

farklılıklarının

göz

önünde

3. Örnek çalışmalar nelerdir?
 Erasmus projelerine katılarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun içerikler hazırlanmış
olması.


Youtube içeriklerinin yapay zekâ ile anında alt yazılı hale gelebilmesi



Bazı Milli Eğitim Müdürlüklerince uzaktan eğitim ile ilgili öğretmenlere bilgi paylaşımı
yapılmış olması.



EBA Destek Noktalarının tablet, bilgisayar gibi ihtiyaçları olan öğrenciler için kurulmuş
olması. Ancak bu destek noktalarının yeterli sayıda olmaması.

4. Çözüm önerileri nelerdir?
 Erişilebilir içeriklerin hazırlanması ve geliştirilmesi konusunda MEB EBA bünyesinde işin
uzmanlarından ekipler kurularak içeriklerin sayısının artması, daha verimli ve daha işlevsel
hale getirilmesi.


Ailelere ve öğrencilere bu süreçte karşılaştıkları zorluklar için psikolojik destek sağlanması.



Öğretmenlere kendi içeriklerini üretebilecekleri araçlar ile ilgili eğitim verilmesi.



Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim platformları ile ilgili bir kılavuz hazırlanarak
öğretmenlere sunulması



Engelli derneklerinin ve STK’ların Erasmus projelerinde yer almalarının teşvik edilmesi



EBA’daki aşırı yüklenmeyi aza indirmek adına asenkron olarak verilebilecek konuların canlı
ders saatlerinde verilmemesi.



Bilişim okur yazarlığı adı altında bir proje ile öğrenci ve öğretmenlerin süreçten en üst
düzeyde yararlanmalarının sağlanması.



Uzaktan eğitimin işinde uzman bir ekip tarafından planlanması ve uygulanması.



Uzaktan eğitim içeriği yapan özel sermayeli firmalara Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
erişilebilir içeriklerin yapılması konusunda teşvik ve destek sağlanması

5. Çözümleri hangi kurumlar gerçekleştirecektir?
 Farkındalık yaratılması ve çalışmalara ivme kazandırılması açısından Cumhurbaşkanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları


Erişilebilir içeriklerin hazırlanması ve geliştirilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı
YEĞİTEK



Ailelere ve öğrencilere bu süreçte karşılaştıkları zorluklar için psikolojik destek sağlanması
konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı



Öğretmenlere kendi içeriklerini üretebilecekleri araçlar ile ilgili eğitim verilmesi konusunda
Milli Eğitim Bakanlığı ya da Müdürlükleri, konuyla bağlantılı özel sektör kuruluşları,
platformlar



EBA’daki aşırı yüklenmeyi aza indirmek adına asenkron olarak verilebilecek konuların canlı
ders saatlerinde verilmemesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığı ve Doğru uygulamaların sunulması bu uygulamaların planlama ve organizasyonu
açısından İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Okul Müdürlükleri



Bilişim okur yazarlığı adı altında bir proje ile öğrenci ve öğretmenlerin süreçten en üst
düzeyde yararlanmalarının sağlanması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı



Uzaktan eğitimin işinde uzman bir ekip tarafından planlanması ve uygulanması konusunda
Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK

MOBİL YAZILIM ERİŞİLEBİLİRLİĞİ
Moderatörler:
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN Necmettin Erbakan Üniversitesi
Raportör:
Ali Osman ALTINAY Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

1. Çalıştay Notları
Arkadaşlar herkese günaydın diyorum. Ben isterseniz önce kendimi bir tanıtayım. Dr. Öğr.
Üyesi Yusuf UZUN Selçuk Üniversitesi rektör danışmanıyım aynı zamanda Necmettin Erbakan
Üniversitesi' nde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Konyalıyım.
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu olarak güzel bir çalıştaya da imza atıldı. Buradan teşekkür
ediyor ve tebrik ediyorum Çok güzel anlamlı çalışmalara imza atıyor.
Bugün bizler konumuz olan mobil yazılım erişilebilirliği konusunda bir çalıştay yapacağız.
İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum.
Burada aramızda her birimden birbirinden kıymetli katılımcılar var, ben şöyle bir tarama
yapmıştım ve burada da gönüllülük üzerine çalışma yapılıyor, zaten bu çalıştayların en önemli özelliği
de gönüllülük üzerine olması herkese de buradan teşekkür ediyorum böyle anlamlı bir çalışmaya imza
attığınız için.
Bu mobil yazılım erişilebilirliği konusunda sorular hazırladık, 4 tane temel sorumuz var bu
sorulara aramızda cevaplar arayacağız.


BÖT nedir açabilir mi Ayça Hanım, aklımda çeşitli ön görüler var ancak doğrusunu
kendinden duymak iyi olur.
Teşekkür ederim.
Üst üste söz alarak saygısızlık etmemek adına unuttuğum bir görüşü buraya almak istedim.
Mobil platformların yazılımları erişilebilir hale getirme uyarıları, kodlayıcılara sadece öneri
olarak gösteriliyor, herhangi bir bağlayıcılığı olmadığından dolayı da yazılımcılar süreçten
uzak kalıyor.



Açık kaynak kodlu yazılımlarım isteyen herkes indirebilsin ve geliştirebilsin diye şahsi
sitemden yayınladığım adresim http://ibrahimkarasu.tk/
Şimdiden herkesin emeğine sağlık diyorum



Ücretsiz sunum ve sosyal sorumluluk meselelerine ilişkin eklemek istediklerim var. Herkes
sırasını tamamladıktan sonra söz alabilmem mümkün müdür



Olası iş birlikleri ve fikir paylaşımları sağlanabilmesi üzere dileyenler
cagriartan@outlook.com üzerinden iletişim kurabilir. Selda Hanım'ın özelinde burada olan
herkes için yazmak istedim.



Android tarafında çokça üretici olması çok yönlü çalışma gerektiriyor. Ulaşılabilirlik
konusunda Apple eleştirisine katılıyorum.
Artık iyi bir Android cihazın fiyatı Apple cihazlarla yarışır durumda bir yandan :)



Yaptığın çalışmalardan haberdarım Ali Osman abi.Kastım sen değildin farklı algılanmış



Dijital erişilebilirlik çok az okulda seçmeli uygulanıyor ancak zorunlu olması ve evrensel
tasarımın her alanda vurgulanması önemli, Ayça Hanım'ı desteklemek üzere eklemek istedim.



Ülkemiz pazarlama ve hizmet benzeri yazılımların koştuğu sektörler sonradan kapsanması
gerektiğini düşündüğü ve ağırlıklı çoğu hizmete ücretsiz ulaşım sağladığını öğrendiği kitleleri

pazar payında değerlendirmiyor. Bunu duyduğum örnekler mevcut.
Etkin izleme, denetleme ve yaptırım mekanizmalarına eşlik eden özendirici ve bilgilendirici
çalışmalar kurgulanmalı.


Gönüllülük temel alınarak yürüyen işler ülkemizde isimlere bağlı oluyor. Dolayısıyla süreç
sistem bağlamında profesyonelleşemiyor.

2. Sorunlar nelerdir?
Sarper ARIKAN, Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapıyorum yardımcı teknolojiler isimli bir birimimiz
var bu birimin sorumluluğunu yürütüyorum asıl orada php developer olarak çalışıyorum yazılım
geliştirme alanında çalışıyorum web programları geliştiriyorum bu şekilde bireysel yürüttüğüm birçok
projede var ama en temeli tabiki bu.


Aslında bakarsanız sorunun en temelini oluşturan konu firmaların ya da bu özellikle Özel
sektör veya devlet olsun erişilebilirliğin tanımına Tabii ki hâkim değiller ama mobilden işte
birlikleri Bir web sayfasını erişilebilirliğini ek bir iş yükü olarak görmeleri aslına bakarsanız
en temel Problem burada ortaya çıkıyor yani erişilebilirlik ya çok pahalı bir geliştirme ya da
çok yapılması zor bir işmiş gibi algılanıyor.

Çağrı ARTAN, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin engelli öğrenci birim koordinatörlüğü şu an yapmış
olduğum görev yanı sıra yaklaşık bir 10 küsur senedir yani 8 10 sene arası bir dönemdir engelsiz erişim
Derneği'nin üyesiyim. Şu anda da yönetim kurulundayım Sarper' de keza benzer bir görevi üstleniyor
orada yapmış olduğumuz nice çalışma var.


Birincisi bu alanda yetişmiş sertifikasyonu olan bir bölüm olmadığı için mobil ya da web
erişilebilirlik uzmanlığı tarafı her ne kadar rehberler vs olsa da hani bunları Sarper’ in dediği
nedenlerden kaynaklı geri plana itilmesine en önemli sıkıntı olarak şey eşlik ediyor nitelikli
uzman şeyi yok sertifikasyonu uygulanan bir alan değil mobil erişilebilirlik tarafı ya da web
mobil dijital erişilebilirlik tarafı.



Bunun yanı sıra yine içerde mobil erişilebilir neyin ne olduğunun farkına Varan ve bunu doğru
aktivizm yöntemleri ile ifade edip bir şeyler yapmaya çalışan insan sayısı da buna yönelik az.



Bu noktada bizim acilen yetişmiş ve sertifikalandırabilecek programlar üzerinden mobil
erişilebilirliğin ne olduğu test uygulamalarını nasıl yapıldığı ve benzeri konularda bu şeyleri
alamadığımız.



Tabii ki şu an dijital erişilebilirlik tarafında mimari erişilebilirliği yönelik o detaylı formlar
boyutunda bir yasal düzenleme mevcut değil.



Sürdürülebilirlik konusu çok önemli.

Ayça EFE, öncelikle ben bu çalışta ya katıldığım için çok mutluyum çünkü ben bir BÖTE öğrencisiyim
üçüncü sınıf öğrencisiyim şu an alanında böyle Yetkili insanların tecrübelerini projelerinden dinlemek
beni çok mutlu etti. Engelsiz Bilişim çalıştayını da ben şöyle duydum başvururken de hadi başvuru
formunda şu anki konumunuz diye soruyorlardı ama ben öğrenci olarak başvurdum ve katılmayı çok
istediğimi söylemiştim. Şöyle ki ben bir ay önce falan çok güzel bir platform ile tanıştım
NARTANESİ.ORG orada bilişim sektöründe gelişmek isteyen öğrencilere ücretsiz mentorluk
sağlanıyordu bende işte oradan Sağ olsunlar bana bir mentor atadılar ve O mentor bana dedi ki işte
böyle böyle bak bir çalıştay var katıl dedi beni tanırken çünkü ben de geçen yıla kadar bir Duyu
bütünleme merkezinde otizmli çocuklarla ilgileniyordum.


Geleceği yazan kadınlar da mesela bir proje vardı. Görme engellilerin kullanabileceği bir
proje Mobile App olarak tasarlanmıştır. Böyle ödül alan bir girişim vardı görme engelliler
bastonu yapılmıştı tamamıyla onlara entegre yazılım odaklı yapılan projelerde söyle ki biz
yani kendim alanında da bir kusurum yada yanlış söylersem kusura bakmayın ama okulda da
şöyle bir projeler geliştiriyoruz Hani bunları işte insanlara tamamı ile işte aktarma üzerine
yapıyoruz ama belirli kesimlere düşünmüyoruz kesinlikle bu var yani bu bizim de aklımıza

gelmiyor.


Bilişim alanında okuyan öğrencilere Hani Onların da çok aklına gelmez böyle şeyler yani
tamamı ile bulunun okul alanında mesela öğretmenlerde söylemez ben en büyük eksik
bunların okulda böyle alanlarda konuşulmaması olduğunu düşünüyorum.



Türkiye engelsiz Bilişim Platformunun da bu alanlarda bence daha çok olup daha çok
üniversite öğrencilerine tanıtım amaçlı da olabilir diye düşünüyorum.

Burak BOZTEKE, Eğitimde Görme Engelliler Derneği adına katılıyorum öğrenciyim Müzik
Teknolojileri bölümü de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyorum. Yazılım uzun
zamandır uğraştığım bir konu mobil yazılımla son bir buçuk iki senedir ilgileniyorum. Bununla ilgili
açıkçası yazılımsal tabanda çok ciddi sorunlar olduğunu zaten Sarper hocam çağrı hocam belirttiler.


Kullanıcı ara yüzüne yönelik ciddi problemler var. Yoksa altyapılarda hiçbir sorun yok sıkıntı
yok ama görsel tasarımlar olsun kullanıcıya hitap şekli olsun bu tür şeylerde ciddi problemler
yaşıyoruz hani bunlarla ilgili denildiği gibi yasal düzenlemelerimiz olmadığı için hani bir
kuruma geribildirim yaptığımızda Bununla ilgili net bir sonuç alamıyoruz mesela bu bizim
için çok ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Ali Osman ALTINAY, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli öğrenci birimi koordinatörüyüm.
Dijital Erişilebilirlik alanında Sarper Arıkan la birçok çalışmalar yaptık. Yaptığımız bu çalışmaları
Birçok üniversiteye gidip kurduk ve tanıtımını yaptık.


Yazılımların tam anlaşılmadığını ve yazılımlarla ilgili direkt kullanıcıların özellikle
kullanıcılarla iletişime geçilip de birebir hataların tespit edilmesi gerektiğine inanıyorum
çünkü programı yapmak yeterli değil o programı kullanıcının da nasıl kullanabildiğini
izlemek ve gözlemlemek gerekiyor Bununla ilgili çalışmaların daha çok yoğun yapılması
lazım.

Selda KARAVİL, konuya çok hâkim değilim ve ben yazılımcı değilim. Sağlıkçıyım biyomühendisiyim
arkasından da bir çalışma yapma imkânımız olmuştu görme engelli arkadaşlarla ilgili olarak yaptığımız
yani onlarla konuştuğumda mobil ile ilgili olarak sıkıntılar var ama aynı zamanda kendi alfabelerini
aktarmakta sıkıntı olduğunu söylemişlerdi bana onun üzerinde de aslında sizden alacağım bilgilerle
onlara destek vereceğim.


Sürdürülebilir ve sürekli olarak inovatif bir şekilde onun geliştirilmesini sağlamak da çok
önemli olacak diye düşünüyorum

3. Örnek çalışmalar nelerdir?
Ayça EFE


Ben başta da söyledim ama şu an dediğim gibi bu erişilebilirlik konusunda iki tane bu noktada
girişim aklıma geliyor birincisi geleceği yazan Kadınlar daki sosyal proje yani görme
engelliler için geliştirilen mobil uygulama şu an yanlış hatırlamıyorsam yani İsmini
hatırlamıyorum Kusura bakmayın ama direkt çıkar yani diğeri de bu YGA ve Microsoft un
Hatta birlikte şey yaptığı ve ödül aldığı görme engelliler için navigasyon tabanlı bir şey
yapılması yani baston yapılması bu şu anda Türkiye'de tabi birazcık şeyi pahalı ama yurt
dışında bu çok ilgi gören ve görme engelliler için çok büyük bir proje kullanımı kolaylaştıran
direk onların navigasyonunu işte şey yaparken ulaşabilecekleri bir şey Bir de şunu söylemek
istiyorum.



Benim Küçükken 7. sınıfta teknoloji tasarım dersinde arkadaşımın yapmış olduğu bir proje
var işitme engelliler için tabi Şimdi çok çok daha iyileri çıkarılmıştır ama o da şuydu işitme
engelliler için zil yapmıştı o da şey kapıdaki zile bastığında işitme engellinin şeyi titriyordu
yani elinde bir tuş vardı bir kanal vardı o direkt titriyordu ve işitme engelli onu hissettiğinde
kapının çaldığını hissediyordu bu şekilde de bir proje olmuştu. Küçükken o da bilmiyorum o

zaman beni etkilemişti yani ama şu an onun haricinde güncel hani mobil yazılım üzerine bir
şey bilmiyorum açıkçası yani sadece söyleyebileceklerim bunlar.
Sarper ARIKAN


Ben şuna biraz da vurgu yapmak istiyorum hocam müsaadenizle şu ana kadar işte örnekler
üzerinden anlatılan yazılımlar görme engelli bireyler için işitme engelli bireyler için asla
bizim tartışmamız gereken ya da üzerine vurgu yapmamız gereken herkes için olan
yazılımların aslında ne kadar herkes için olduğunu konuşmamız lazım. Mesela nedir? Bir
alışveriş uygulaması Bugün ben size örnek vereceğim Amazon uygulamaları Örneğin
gerçekten çok başarılıdır Medya tarafında netflix'i görüyoruz. Erişebilmek anlamında
altyazıları bile dinleyebildiğiniz uygulamalar ben bizim aslında bir gruba yönelik Tabii ki
tema o yönde ama bir grup önlük değil de mevcut yazılımların ne kadar bu alana Entegre
olduğunu konuşmamız gerekiyor. Benim örnek verebileceğim kısma gelip Gelecek olursak
örneğin bu dediğim gibi alışveriş uygulamaları kendi yaptığım uygulamalar konusunda ses
tanıma yönelik ben birazcık daha uygulamalar geliştiriyorum. Bu ne anlama geliyor Bir web
sayfası düşünün mevcut Web sayfasında bazı erişebilirlik kriterleri Tabii ki ilk önce onların
uygulanması çok esas Yani ben ses tanımanın data biraz da inovatif bir şey olduğunu ve çok
uygulanabilirlik anlamında da son dönemde Yapay Zeka destekli artık birazcık daha böyle
kullanıcı Bir web sayfasını ziyaret ettiğinde hem mevcut Navigasyona dolaşıma destekleyici
bir alternatif olarak geliştirilen bir proje şeklinde hayata geçirdik biz buna erişilir Eba
dediğimiz erişebilir bilgilendirme asistanı ve yönlendirme sistemi olarak adlandırıyoruz çok
karışık çok kompleks web sitelerinde mevcut erişebilirlik niteliklerini ek olarak aynı zamanda
bir linke bir içeriye hem sesli olarak gidebilmenizi hem de örneğin bir bedensel engelli ise
kişi ki aslında temelinde Ben Bu proje hayata geçirirken bir gruba yönelik değil ama o gruba
da faydası olduğu için söylüyorum linkleri dolaşımında bugün ekran okuyucular bu yöne
doğru gidiyor Örneğin yakın bir zamanda cavs dediğimiz ekran okuyucu da karşımıza çıkacak
Windows işletim sisteminde bazı noktalara sesli kontrol söz konusu bugün Örneğin ile IOS
tarafında yine sesli kontrol Voice Command lerle ekranı dolaşmanız söz konusu adeta buna
benzer bir yazılım geliştirdik ve bunu bazı üniversitenin web sitelerinde uyguladık önemli bu
konuda örnek vereceğim Ege Üniversitesinin web sitesidir. Bazı bölümleri sesli kontrollerle
gidebiliyorsunuz ve sizin sesinizi Algoritma bir altyapıda inceleyerek algılayarak eşleştirme
mantığıyla ve Öneri kimi zaman dile getiren mantığı ile kullanılan bir proje ki yine bir web
sitesinden Ben bahsedeceğim bu yine benim yaptığım çalışmalardan bir tanesi bunun linkini
paylaşırız voka live price dediğimiz bir altyapı geliştiriyorum yine insan sesini tanıyarak
Örneğin farklı asistanlar oluşturabileceğiniz bir site ve bir sistem vocalizepress.com bu site
üzerinden Örneğin hem bunun mobil tarafı da şimdi yapılıyor Siz herhangi bir konuda
herhangi bir bilgilendirici Asistan oluşturabiliyorsunuz ve bunu mobil tarafı da Android
tarafında yer alacak aslına bakarsanız dediğim gibi yani herkese örnek uygulamalar
konusunda konuşmamız lazım Benim öneri dile getireceğim alışveriş tarafında Amazon
Medya tarafından netflix gerçekten çok kullandığımız uygulamalar navigasyon tarafında
zaten navigasyon uygulamalarının engelli bireylere uyumluluğu konusunda Tabii ki
weWALK’ı deneyimliyoruz weWALK tarafında yine bazı önemli gelişmeler ve geliştirmeler
de yapılıyor ama sadece görmeyi engelleyen lütfen uygulamalı ele almayalım. Bir de şu çok
önemli yine ben sözümü çok uzatmadan söyleyeyim bir uygulama geliştiricisi özellikle
geliştirdiği uygulamaları lütfen Erişebilirlik denetimlerinden geçirmesi çok önemli işte Visual
Studio da kullanıyorsa erişebilirlik denetiminden geçirmesi ki bunu araçları var Android
Studio kullanıyorsa keza yine erişebilirlik dedektifleri var Bunları menülerden bulup çok
rahat bir şekilde uygulamasını denetleyebilir Çok teşekkür ediyorum ben yine ara ara dahil
olmaya çalışacağım.



Öncelikle hani şöyle Apple gerçekten erişebilirlik anlamında kapsayıcı bir yapı ve bu Yapı
gerek Apple'ın her türlü ürünün de insanın karşısına çıkan bir durum Yalnız bu Apple kadar
olmasa da ben Android Cephesi'nde de ki Android cephesine ciddi bir katılım var Türkiye'den
gel sandık projesini ben 2013 yılından beri yürütüyorum ve engelsiz Android isminde de bir

oluşum var keza Apple tarafında da var orada engelsiz Apple isminde yeni bir web sitesi ve
bir grup engel sayfanın ismin de var. Her iki işletim sisteminde de temel anlamda kullanım
ve bu alanda Yetkin insanlar ve Görme Engelli arkadaşlarımız var ve kullanıyor onun bilgisini
vereyim iPhone tarafının en önemli farkında olduğunu şunu söyleyeyim Evet iPhone biraz
pahalı bir cihaz Ama buradaki en temel problem iPhone'un pahalılı değil iPhone'a
erişilebilecek altyapının Ülkemizdeki ekonomik durumla alakalı yoksa tabii ki pahalı olacak
çünkü kapsayıcı bir yapı Çünkü içerisinde 7-8 farklı erişebilirlik alanında başlık bulunduruyor
arkadaşlar yani buna çok fiyatından öte sunduğuyla alakalı bir durum Çünkü Beist olarak yani
temelinde geliyor işte Android’de de temelinde geliyor ama burada Örneğin buraya brail
yazabilirsiniz dedi Örneğin voice-over kullanabilirsiniz işitme engellilere yönelik bir yapısı
da var ve bu direkt içinde geliyor fakat Şunu da söyleyeyim Android Cephesi'nde de yıllardır
2003 yılından beri 220 bini Aşkın görme engelli veya bu alanda çalışacak insan Ben web
sitesindeki oranlara göre söylüyorum size bu dünyaya ilgi gösteriyor ve kullanıyor son
dönemde de ciddi bir artış var o da farklı üreticilerin özellikle işte Xiaomi gibi erişilebilirliği
birazcık daha içerisine yedirmiş olmalı ile kaynaklanıyor Evet eskiden problemdi ama şimdi
artık o kadar problem olmuyor hatta Çin'de geliştirilen takman ismindeki bir ekran okuyucu
ile birlikte şu an görme engelli Android kullanıcılarının sayısı çok daha fazlalaştı Ama şuna
vurgu yapayım erişilebilirlik sonradan kurulan bir şey olmamalı sistemin içinde gelmeli Çok
teşekkür ediyorum
Çağrı ARTAN


Dün Kerem hocanın sunumunu YouTube' dan canlı ilk açılış oturumunda takip edenler varsa
duymuştur artık Evrensel tasarımı değil Evrensel kullanılabilirliği konuşmak lazım yani
mobil taraf ve web tarafı işi ayırt edilmeksizin dijital ya da herhangi bir ne çıkıyorsa piyasaya
ve topluma hitap ediyorsa bunun özür dilerim herkes için kullanılabilirliği yönünde
Sarper’inde Az önce söylediği gibi çalışılması mümkün hale getirilirse Ayrıca görme engelli
için ayrıca Bilmem işitme ve benzeri 7 farklılıkları olan bireyler için bunun uygulanması
gerekliliği ortadan kalkar Çünkü kullanılabilirlik söz konusudur ve kullanılabilirliğin temel
ilkeleri herkesi ilgilendirir İşte en az çaba İşte en az Yerine göre Hani uğraş işte sezgisellik
vesaire algılanabilirlik gibi bütünü ilgilendiren meseleler var yani dün Deniz hanım da söyledi
erişilebilirlik herkes içindir diye erişilebilirlik kavramı nedense sadece 7 farklılıkları
kapsanmadığı için toplama ve herhangi bir dünya üzeri meseleye sonradan dahil edilmeye
çalışan Entegre edilmeye çalışan bir grup olduğu için kapsanmadığı içinde bu tür
problemlerin meydana gelmesi olası her zaman sonradan gelen yük görülür. Azınlık olan yük
görünür Dolayısıyla iyi uygulama örneklerine gelecek olursa bunları ele alan yegane Yani
ben ekosistemden bahsedeyim O da Apple dır şu an Dünya üzerinde Belki bu konuda çok
iddialıyım yaptığı her hizmeti kendinden çıkanlardan bahsediyorum. Olabildiğince herkes
için tasarlamaya çalışan herkes için yaptığından dolayı Normalde erişilebilirlik ayarları
içerisinde bulunan kimi özellikleri herhangi bir yeti kaybı olmayan birinin de kullanmaya
başladığını gördüğümüz Örneğin mesela yeni işte iPhone 10s ve sonrasını O backtalk diye bir
özellik eklendi Örneğin ya Bunun amacı Aslında hani düğmelere fazlaca basamama gibi
durumları ortadan kaldırmak yani el hareketlerini kısıtlayan durumlar ortadan kaldırmak için
olduğunu düşündüğüm bir özellik arka tarafına telefonun iki ya da üç kere dokunarak işte
çeşitli sık kullanılan fonksiyonların oraya atanması sağlanabiliyor yani buna benzer nice
Apple özelliğini Ben burada saymaya kalksam beni burada aforoz edersiniz. Çünkü baya sürer
saatler sürer ama yani sürekli yenilenen bir teknoloji ile eşdeğer biçimde olabildiğince herkesi
kapsama yönelik dışarıda çoğu markanın yaratmadığı meselelere cesurca giriyorlar örnek
veriyorum erişilebilir olmayan uygulamaların ekrandaki işte traplari oradaki yuva taytları
vesaire sini tanımak için yapmış oldukları geliştirmiş oldukları ekran tanıma özelliği işte
resimlerin alt textleri olmayan görsellerin dekoratif olmayan ve Hani kullanımı gereken
görselleri tanımlanması benzeri nice meselenin apple'a başladı aşikar devamlılığında işte
Facebook Instagram Facebook grubu ve işte yanı sıra Türkiye'den örnek vereceksek sesli
adımlar doğrudan odağa ile çalışan Bir ekibi olduğu için boni Global o konu da benim öne
çıkaracağım bir şey çünkü o uygulamayı Biz Mesela havaalanlarına biz diyorum Çünkü

gönüllü olarak destek verdiğim ve yaşayan bir uygulamaydı o gerek üniversitemize gerek
havalimanlarına kurulması farklı alışveriş merkezleri camiler gibi alanlara gitmesi gibi
noktalarda elimizden geldiğince testlerine doğrudan dair alıp tasarımı gerektiğinde bizlerin
belirlediği bir uygulama oldu geliştiricilerin iç içe çalıştığı odak kitleleri olabildiğince
kapsamaya yönelik hareket ettiği her proje ve uygulama iyi uygulamadır benim öne
çıkaracağım dediğim gibi o ikisi yanı sıra yine son olarak bazı uygulama geliştiricilerinin
Hani doğrudan bir işbirliği açıklanmadığı için isim vermeyi doğru bulmuyorum ama içerde
kullanıcı deneyimlerini proseslerini ele alırken doğrudan odak kitleleri olabildiğince
kapsamaya yönelik çalışmaları olduğunu E-Ticaret ve alışveriş Pazaryeri uygulamaları
üzerinden konuşuyorum şu an yakın zamanda söyleyebilirim weWALK örnek bir proje
Türkiye üzerinde dışarıya da açılan açık konuşacağım piarı çok fazla olan Ama geri bildirim
ekibinde olduğum için söylüyorum doğrudan ortaya çıkan iletişimsel tarafı Odak kitle ile
dışarıya yansıttıkları Algı kadar pürüzsüz olmayan bir yapı ama şuan mesela uygulamalarına
kattıkları yeni özellikler eve bizim onlara giyilebilir teknoloji önceleyin sadece bir baston a
odaklanmayın gibi noktaları verdiğimiz için biraz daha öne çıkmış oldu Sağ olsunlar bizlere
biraz daha Kulak verdiler Dolayısıyla şu an ve Türkiye üzerinden yerli Örnek olarak onu da
vererek Ben şu an için mikrofonu bırakıyorum Çok teşekkür ederim sabrınız için
Burak BOZTEKE


Çağrı hocam Aslında ben de biraz bu Herkesin kullanabileceği uygulamalar konusundaki
örnek çalışmalar Apple’ın uygulama örnekleri ben kendim alanımdan dolayı Ben de çok aktif
kullanıyorum bir müzik yazılımı erişilebilir olması herkes için mobil tarafta Çok ciddi bir şey
çünkü Müzik geldi dalga formları üzerinden işlenerek çalışılan bir şey bunun herkesi yönelik
olmasına gayret edilmesi güzel bir örnek benim verebileceğim çıkarsa teşekkür ediyorum

İbrahim KARASU


Apple konusunda çalışmalara Ben de hak veriyorum ama karşı çıktığımız tek sorunu Hani
donanımsal olarak 500 lirayı geçmeyecek Bir cihazın yani binlerce liraya satılarak Hani bizim
engelli bireylere daha çok engel olması O yüzden açık kaynak kodları üzerinde Hani
üniversitelerde sabit kadrolu ekipler kurulsa da hani bu altyapıyı Android tabanlı olarak
geliştirseler Hani daha güzel olacak gibi geliyor. (Sarper Arıkan) Android tepesinde var
aslında ama hani geliştirmeler burada söze girdim Kusura bakmayın Android uygulamalar
var. (İbrahim Karasu) altyapı olarak var ama reklamı olmadığı için bir çoğu ücretsiz Açık
Kaynak kodlu olduğu için çoğu engelli arkadaşımız da bunlardan bir haber durumda hani
Birazda bilgilendirme yetersizliği var bu konuda diye düşünüyorum.

Ali Osman ALTINAY


Öncelikle hem Çağrı'nın dedikleri Apple lan ilgili hem sarperin dedikleri Android IOS’la ilgili
söyledikleri Gayet doğru iki ayrı kullanıcı kitlesi ve iki ayrı programlama ve yazılım alanları
Tabii herkes kalitesine göre de ücretlendirme yapıyor yazdığı yazılıma IOS uygulamalarının
ücretleri belli ama herkes için yapıyor bunu ama herkesde kendi bütçesine göre hareket ediyor
Androidlerde ise bu tamamen çoklu bir yazılım zaten kullanıcılarda biliyor IOS telefonlar
sadece kendisinden başka hiçbirşeyi tanımıyor. Androidler bütün markalar birbirleriyle
eşleşebilirken ama IOS tamamen tek bir yazılım E tabi bu kullanıcı açısından bakıldığında İyi
kalite iyi hizmetler veriyor parasına göre inşallah Biz bunlara Bizim kendi sizin gibi Değerli
hocalarım yerli yazılımlarıyla gündeme getirip sosyal sorumluluk projeleri başta çağrınında
söylediği o lafı direkt bana getirdi Hani devam etsin açısından sosyal sorumluluk değil de bu
hizmet olarak tam gelsin manasında söylediği bir şey ama biz üniversitelerde maalesef en çok
yaşadığımız şeyler siz de biliyorsunuz her götürdüğümüz şeyi bir bütçe olayımız var
stratejiden geri dönüyor para yok Para yok para yok bizim en çok sıkıntımız bu yani bir şeye
başlıyorsunuz ama devamını sürdürebilmemiz için maalesef arkanızda güçlü bir kuvvetli bir
şey olması lazım üniversitelerde bu konularda şirket değil En çok sıkıntımız Bu bir şeyleri
yapmaya çalışıyoruz ama bir noktaya kadar gidiyor devamını getiremiyoruz Maalesef bu acı

bir durum örnekler Gayet iyi çok güzel tabii Bizim amacımız her iki kulvarında zengin bir
şekilde kullanıcıya hitap etmesi markalarının modellerinin yazılımlarından ziyade herkes için
erişebilir olması yönünde desteklenmesi teşekkür ederim sağolun.
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN


Ali Osman abinin dediklerini ben de katılıyorum üniversitelerde her bir ürün alımı için veya
bir yatırım için belli bir bütçeler var belli kalemler var Onun dışarısına çıkarılamıyor. diğer
kurumlarda da aynı şekilde kamu kurumlarını şöyle bir beklenti içerisinde yine tavsiye
ediyorum burada sonuçlarda da bildireceğiz kalkınma ajansları olsun TÜBİTAK olsun Yani
projelere destek veren birimlerin erişebilirlik Üzerine de projeler çağrılarına çıkması
gerekiyor bence de özel olarak mesela belli bir proje çağırsan çıkılmasında fayda var burada
da Genç yazılımcılar Genç Girişimciler Bu projelerden faydalanarak bir takım erişebilir
projelere imza atacaklarını inanıyorum canı gönülden Tabii bu yukarısının vereceği kararlar
ama bizimki bir tavsiye niteliğinde olmuş oluyor genel anlamda ikinci sorumuzu kadar bu
şekilde tamamlıyoruz

4. Çözüm önerileri nelerdir? (Kısa, Orta ve Uzun Vadeli)
Sarper ARIKAN


Hocam ben öncelikle şeyden gireyim geliştiriciler tarafından az önce de dedim ya şeye dikkat
edilmesi lazım bu bir projenin tüm yaşam döngüsü içerisinde olması gereken bir olay nedir
yazın geliştirme süreçlerinde sonradan erişilebilir dahil etmemeleri lazım. Yani daha bir proje
geliştirilirken geliştirdikleri araçlar içerisinde yer alan az önce de söylediğim gibi erişebilir
denetimlik mekanizmaları var ya bu direk içerisine giriyor Visual Studio da var Android
Studio da var veya ex-code da var Birçok platformda bu var bunlara dikkat ettikleri zaman
sonradan kendileri de zaten tırnak içerisinde söylüyorum “iş yükü gibi” görülecek durumlar
Ortaya çıkmayacak Dolayısıyla önemli konu daha yazılım geliştirme sürecinde iken herkes
önlük geliştirmeler önemli yani bir şeyle bahsetmiyorum tabiki görme engelli bireylere
yönelik ya da işitme engelli bireylere yönelik yazılımlar için konuşmuyorum. Onlar zaten
hani muhakkak ki erişilebilirlik kriterlerine uygun geliştiriliyor ama bizim burada vurgu
yapmak istediğimiz Tabii ki güncel ve herkesin kullandığı yazılımlar Bunlar daha geliştirme
sürecinde birinci önerim erişebilirlik standartlarına uygun geliştirilmesi geliştirdikleri araçlar
kullanılıyorsa burada erişebilirlik denetimlerinden geliştiriciler açısından ele alınması çok
önemli bir diğeri yasal boyutu şimdi 24 Ekim 2014 tarihinde daha eski ye dayanıyor.
Uygulanan bir yasa asister teknoloji üzerine yani yardım teknolojiler üzerine eğitim yasası
Hatta 1988 yılına kadar dayanıyor bu yasa hem Engelli bireylerin kullandığı Asis yardımcı
teknolojileri tanımlayan ve gereklikleri anlatan bir yasa ki bilmeyenlere ben bu yasa ile ilgili
link de paylaşırım buna benzer bence kapsayıcı bir mevzuat oluşturması lazım Bu da uzun
vadeli bir çalışma bu asistır teknoloji yardımcı teknolojilerle ilgili hem nasıl uygulanacağına
dair hem de nerelerde uygulanacağına dair alanlar yasal olarak belirtilirse belki biz buradan
Bununla ilgili bir öneri metni bile hazırlayabiliriz bunun Aslında biz birçok şeyi Yönetim
yönetsel olarak çözmüş olacağız Çünkü bir kere denetim mekanizmaları olmadığı takdirde
Biz bunu bir mevzuata bağlayamadığımız takdirde şey yapamıyoruz Yani bir noktada evet
erişe bilirliği sağlamak için hep gönüllü olarak algılanıyor ama bir sistem geliştirilirken gerek
web anlamında olsun gerek mobil anlamda olsun Eğer bir mevzuat altyapısına
dayandıramazsak bunu ne yazık ki sürdürebilirlik anlamında çağrıda buna çok vurgu yapıyor
Ben önemsiyorum bunu sürdürebilirlik anlamında eksik kalınıyor Evet bir defaya mahsus
bizden destek alınıyor erişebilir hale getiriliyor ama sonrası biliyorsunuz uygulamalar yaşam
döngülerine sahip ve güncellenen şeyler çalışmalar projeler dolayısıyla her güncellemeden
sonra bu kalıtsal hale gelmiyor ve sürekli olmuyor Bana kalırsa yardımcı teknolojiler
yurtdışında bunun örneği var benzeri bir yasa çıkarılması herhangi bir yasanın altında yer
almadan Sadece buna buna yönelik ve uzun vadede bunun alt başlıkları oluşturularak
uygulanabilirliğinin de sağlanması çok önemli ki Burada yine bizim devletimizin içerisinde
yer alan kurumlara BTK başta olmak üzere birçok alanda görev düşüyor benim ilk etapta dile

getireceğim Bunlar dediğim gibi siz konuşurken hem bilgilerini tazelemek amacıyla
isteyenler de bakabilir eğti yasası olarak geçiyor 1988 yılında ilk uygulanmış 24 Ekim 2014
tarihinde de kabul edilmiş bu yasanın benzerin ülkemizde uygulanması Benim arzum dur
uzun vadede çok teşekkürler.
Mustafa Özhan KALAÇ


Tabii ki bu arada çok faydalı fikirler ele alınıyor ve diğerlerini dinlemediğim için hemen
Sarper’in en son söylediği hareketle vurgu yapıyorum. Aslında bizim de savunduğumuz
şeylerden birisi özellikle kamunun bu tip teknolojik yazılım ve teknolojileri ele alırken ihale
şartı olarak artık bunları getirmesi lazım. Mesela bir üniversitede yazılım geliştirilecek ise
üniversitede kullanılan onun proje şartına işlevini konulması lazım yani yapılan bir şey
sonradan düzeltmek zor oluyor ama ilk başlangıçta satın alırken veya yaparken bu tür şeylere
dikkat etmek çok büyük bir avantaj sağlar. Özellikle bende bir üniversite çalışanı olarak
vurgulayacağım şey ister mobil yazılım ister diğer teknolojilerde mutlaka ihale şartlarına artık
erişe bilirlik maddesinin getirilmesi lazım. Neler konuştuğunuzu da çok dinlemediğim için bu
noktasından bir katkı vermiş olayım bende. Zaten gruptaki arkadaşlara bakıyorum belki sayı
olarak biraz az gözükebiliriz ama hemen hemen hepsi bu alanda çalışan katkı sağlayan
arkadaşlar o yüzden çok verimli bir rapor çıkacağını düşünüyorum.

Çağrı ARTAN


Vallahi benim bu kısa orta uzun meselesi ile ilgili kafam bayağı karışık Çünkü yaşadığımız
ülkede neyin kısa neyin orta neyin uzun vadeli olabileceğinin kararının verilemeyeceğini
üzülerek söylemeliyim ki benim perspektifimden böyle bir dönem bütününden geçiyoruz
Çünkü her yer her yerde diye bir annelerimizin şeyi vardır ya böyle tabir Yani biz de bazen
uzun gibi görülen şey bi anda da kısa vadeye dönüşebiliyor daha kısa ölçekte
değerlendirdiğimiz bir şeyin uzun vade haline gelebiliyor Ben sadece aklımdakileri sıralamak
istiyorum bu nedenden dolayı onu da notlara geçilmesini rica ediyorum Hani plan
belirsizlikleri Yani iş planlarını nitelikli çıkartılamamasından kaynaklı benzeri bir açıklama
ile hani değerli Ali Osman abi özelden de yazdım beni farklı algılamış herhalde Ben az önceki
sosyal sorumluluk projeleri meselesinde Onun da dertli olduğu bir alana vurgu yapmıştım
Aslında Sağlık olsun tanırız severiz birbirimizi zaten Dolayısıyla şuraya getireceğim süreçteki
Bu belirsizliğin neden olduğu iş planı oluşturamama durumuyla karşı karşıyayız yani size
örnek vereceğim diyelim Yusuf Hocam ekseninde Biz bir koordinasyon kurulu oluşturduk
tamam mı işte kendi Üniversitesi'nden örnek vereyim ya da bizden Biz çok güzel böyle kısa
orta uzun ölçekli planlar hazırladık İşte dedik gibi yönerge hazırlayanın en kısa zamanda
Onun uygulanabilirliği için izleme denetleme tarafını kurgulayalım bu orta vade olsun uzun
vade dedi bunu kalıcılığı için çalışmalar bilgilendirici çalışmalar yaygınlık vesaire yapalım
Ne oluyor Yarın Yusuf hoca ile beni bir alıyorlar abi orada Ondan sonra kalıyor o görev
sıfırlanıyor Mesela yani bizim yapımızda da sistemli çalışılabilmesi üzere kişilerden ya da
kurumlardan bağımsız bir kurumlar üstü bir birliktelik le bu işin her yönüyle ele alınması
gerekiyor çünkü sorun az gibi görünüyor ama çözümü tarafında regülasyon açısından ciddi
sorunlar var .Ben o yüzden mesela yasa meselesi biraz daha Orta vadeli bir iş gibi geliyor kısa
gibi de bir taraftan Hani çünkü mesele belli sorunların işte denecek ki örneğin ilgili yazılım
işletim sistemlerinin erişilebilirlik denetleme ve uygulama rehberleri kullanılarak yazılım
herkes için tasarlanmalı gibi bir şey Örneğin BTK böyle kanunlar da yönetmeliklere böyle bir
şey koydu İşte bunun uygulanabilirliği için orta vadede yine nitelikli uzman tarafına mesele
giriyor İşte o ihaleler dediğiniz noktaya diyelim şartname konduysa geliyor öbürünün eniştesi
o şartname olsa bile şartnamenin içindeki o maddeye uygun hareket ettiğini söylüyor
öbürünün eniştesinin önüne geçiyor hani biraz çok kahvehane gibi oldu Kusura bakmayın da
sistem böyle yürüyor maalesef ama ülkede Dolayısıyla bunun yegane örneğini Çünkü biz
geçtiğimiz yıllarda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı miydi adı hep değişiyor şu
an Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı oldu oradaki gören göz ismi verilen Zaten şu isimlere de
tamamda hani bir yeti kaybı varsa neden öbür arkadaşını çıkarttığı şeyin adı o yetinin

olmaması üzerinden vurgulanır yani Bu uygulamanın daha böyle evrensel bir adı olamaz mı
genel olarak söylüyorlar Siyingeyay gibi bir örnek bile duruyor Microsoft tarafından
önümüzde yani ekranı gören bir Yapay Zeka gibi mesela Neyse Dolayısıyla bu tarafta bu tür
sorunları bir gören göz faciasını yol açtı binlerce alet dağıtıldı insanlara Ve çoğu insanların
evinde duruyor Dolayısıyla işin ihale tarafında daha iyi olması için son projeden bahsediyor
uğraşan arkadaşlarımız oldu ama onlar bir şekilde bu projeye doğrudan odak kitle olarak daha
iyileştirilmesi üzere çalıştılar yani ayrı bir cihaz üretilmesi yerine programla bunu dağıtım
vesaire gibi nice meseleye baya bi siper oldular siper ettiler kendilerini ama çıkan iş yine o
denetimsizlik ten ve Yasal düzenlemelerin eksikliğinin yanı sıra yine tanıdık bildik Temelli
iş yürütme temelinde yürüdüğümüz için bunlar delilli meseleler hani doğrudan Tabii kimseyi
Zan altında bırakmak üzere konuşmuyorum yarın öbür gün kayıtlarda farklı durumlara yol
açmasın sadece şunu söylüyorum arkadaşlarımızın geri bildirimleri ile daha iyiye götürmeye
çalıştığı bir işin daha kötü çıkmasının Ben öngörüleri mi Sadece sıralıyorum burada farklı
işlerde bu oluyor çünkü konumuza Daha çok verecek olursam şeyi İşte bu Az önce
bahsettiğim sertifikasyon tarafı Yani bu işi erişebilirlik aktivistin olur başka bir şey mi uzmanı
mı olur hani dijital erişilebilirlik uzmanlığa adı atıldında Tabii sertifikasyon programı
içerisinde yazılım bilgisi temel düzeyde verilen yani işte bir mobil uygulamada işte Android
için rolün ne olduğunu bilen işte IOS tarafında trade nedir Ondan sonra işte you aylar nedir
falan filan yap bu tür temel yazılım bilgilerini verebileceğimiz hep böyle verilerle bir Hani
denetleme ve test tarafına yönelik insan gücü yetiştirilmesi meselesi var Bu da yine kısa mı
orta mı uzun mu arada kaldığım bir mesela Ama bence en kısa yöntem Yasal düzenlemelerin
harekete geçirilmesi orta tarafta bu uzman olan arkadaşların yetiştirilmesi ve doğru
sertifikasyon programlarını yapılması ama hani böyle gelişigüzel işte bilmem kim onaylı
sertifika şeklinde değil de akreditesinin de doğru kurgulanabileceği bir regülatif şeyiyle
altyapısıyla Sonuç olarak da bu uzmanlık gerçekleştiren kişilerin hem profesyonel anlamda
Bütün ülke üzerinde geliştirme yapan yazılım ekiplerine ya da uygulama sahiplerine
farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri vermese Çünkü onlar yazılımcı zaten Sadece buna
eğilmeleri gerekiyor Bu yasal zorunlulukları anlatan işte çalışmalar yapmaları belki burada
uzun vadeli plan olabilir Şu an için aklıma gelen bu Bir de en önemli sorun Az önce sorunları
söylerken önermeye çalıştım öneriydi O çok üstünde durmadım Pardon bir iki tane örnek
görüyorum Mesela Vodafone tarafı bir görme engelli front End developer çalıştırıyor şu anda
ine Yemek sepeti Mesela bir görme engelli ve erişe bilirlik testi tarafına yönelik arkadaşımızı
çalıştırıyor Hem bu arkadaşlarımızın bilgi birikimleri İçeride de gelişebiliyor Önemli olan
onların insan testi tarafında bir şeyleri kullanabildikleri ni göstermeli Aslında Yani aslında
farkındalık çalışmaları Belki kısa ve ortanın meselesi olabilir yani görme engellilere destek
teknolojileri kullandıkları ve herkes için tasarlanmadığı için ilgili platformlardaki yazılımlar
onları kullanamadıkları yönünde yine belki kendileri üzerinden belki sivil toplum kuruluşları
üzerinden çeşitli robicilik bilgilendirme çalışmaları ile birebir uygulama geliştiricilerinin ya
da uygulama yürütücülerini firmaları kafakola alarak yani tabirle Yani onların üzerinde pro
aktif bir baskı olumlu anlamda yumuşak güç oluşturarak bu durumu bazen böyle işte
uygulamaya bir yıldız verme bazen işte uygulanamaz erişilebilir olmadığı için
kullanamıyorum de diyen çeşitli kanallardan geri bildirimler Yani bunlar yine kısa ve orta
tarafını meselesi belki ama toparlayacak olursak kısa vadede yasa orta vadede yine bu
uzmanlık meselesi yasaya dayanan ve doğru sertifikasyonların kurgulandığı Uzun vadede
bütün firmaları herkes için kullanılabilirlik ilkelerine uygun uygulama tasarımının
gerekliliğine yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları ile özendirme ve sadece yasa
sopasından bağımsız bunun doğal bir iş kolu olduğu yönünde bir işlendirme farkındalık
çalışmaları diye noktalıyorum teşekkür ederim
Ayşe EFE


Merhabalar tekrardan Öncelikle Dediğim gibi daha öncesinde erişilebilirlik kapsamında bir
proje geliştirmediğim için yazılım tarafında çok bir şey diyemeyeceğim Ama ben gerçekten
ben mesela şu an bunu öğrendim yani erişilebilirlik yazılıma sonradan eklenen bir şey değil
tabanında olması lazım ya da bunların Zaten işte görme engelli ya da işitme engelli gibi

ayrılmayıp zaten erişilebilirliğin hani bir şeylerin eklentisi ile değil yani herkesi kapsayıcı
olması bilincin oluşturulması lazım Ben kesinlikle ya yeni şunu söyleyeceğim bu alanda
okuyan insanların yani yetişen bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin derslerde hani
bunun da konuşulması gerektiğini hatta bilişim teknolojileri ve yazılım derslerini
erişilebilirlik konusu yasa konusu bunların proje tabanlı çocuklara daha en başından
öğretilmesi Çünkü neden bu aşılandığında dünyaya zaten o gözle bakacaklar onlara bir
farklılık ya da onları da işte içimize de alalım gibisinden değil hani zaten bu herkesi kapsayıcı
bişi yani erişilebilirliği çocuk o anlamda anlamış herkesi görerek daha perspektifti düşünerek
daha geniş düşünerek projeler geliştirecek dünyayı öyle bakacak hangi alanda olursa olsun
yapacak böyle yetişen çocuklar bunu dediğim gibi Bunun yanı sıra üniversitelerde de bu
sektörde okuyan öğrenciler bu bölümde okuyan öğrencilerin bunun farkında olarak Çünkü
şunu söyleyeceğim. Hani bu zamana kadar dersler aldım yani programlama dilleri dersleri
aldım Ama hani bu konular konuşulmadı Yani evet yeni projeler geliştirildi ödevler verildi
Ama bu konuları değinilmedi yani o kendi adıma da söyleyeceğim Hani bugün şu an burada
öğrendim bu da bir ders olabilir seçmeli bir ders olabilir belki hani ama bence yine de
Öğretmenlerin bu konudaki Öğretim üyelerinin de derslerinde bunlara değinilmesi çok güzel
olur böyle projeler geliştirmeleri de öğrencilere ön ayak olması çok güzel olur.
Burak BOZTEKE


Bunlarla ilgili kısaca çözümler var Aslında kısa vadede denildiği gibi ilgili Odak birimi temsil
eden dernekler aracılığıyla Kılavuz oluşturup bundan yola çıkılarak bir yasal düzenleme
yapılması gerektiğini savunuyorum Ayrıca aynı süre zarfı içerisinde öğretim eğitim
programlarının oluşturulması gerekiyor. Zaten kısa vadede belki artı olarak yapılabilir bazı
bunlarla ilgili sorumlu yapılara yönelik geçici eklentiler oluşturulabilir ama hazır bu
mevzuatların hazırlanması sürecinde şirketlerle ilgili Bunlar Aslında şöyle bir durum
farkındalık kazandırmalıyız Ama belli bir noktadan sonra artık uzun vadeli bir çözüm önerisi
olarak bunların artık zorunlu hale getirilmesi gerekiyor çünkü bilinçlendirmek için Seminerler
olabilir toplantılar Olabilir Herkes bir şeyler söyleyebilir buna uyduğunu belirtebilir işte
Bununla ilgili tasarımlar yapıyoruz bunla ilgili çalışmalarımız var diyebilir Ancak
Türkiye'deki sektör açısından genel anlamdaki sektör açısından baktığımız zaman hani
erişilebilirlik ekibinde bile bazı çok büyük firmalardan çok başka erişilebilirlik bölümünde
kitleye yönelik istihdam bile bulunmuyor Bu çok ciddi bir sor çünkü adam bedelli bir teoride
sadece erişilebilirliği diye biliyor ama işte Çağrı Abinin de verdiği örnek gibi işte Yemek
sepeti gibi yerlerde Vodafone gibi yerlerde Bununla ilgili Odak kitleye yönelik elemanların
iç sahada olupta bunların oluşturulması çok farklı bir dünya ve bu çok ciddi bir aslında bir
noktada ilerlemeye teşkil ediyor Çünkü bu şekilde insanlar anlıyor ki sadece belli bir kesimin
Bu işin içinde olmayıp bunun Herkes tarafından kullanılacağını göz önünde bulundura biliyor
bu nedenle Aslında bu bir noktada şunu arttırabilir diye düşünüyor Hani birimle Odak nokta
ile ilgili istihdamın arttırılarak bunun Aslında İç sahada direkt bir şekilde standartlaştırılması
gerektiğini ortaya çıkarabiliyor

İbrahim KARASU


Kısa ve Orta vadeli çözümler genelde hep geçici kalıyor gereksiz masraf gibi hani bir anda
şirketlerin yüklenmesiyle tam şartnamelerin eksik tamamlanmasıyla Hani alelacele
geçiştirilmek üzere gidiyor o yüzden uzun vadeli çözümler daha kalıcı olduğunu
düşünüyorum ben yasal süreçlerin Hani sorunların tam neler olduğunu daha iyi
ilerleyebileceği şekilde bu şekilde düşünüyorum başımıza da geliyor çoğu yerde Galericiler
Hani bu ihtiyaç var deniyor yarım yamalak toparlanıp geliyor ve askıda kalıyor ispan sonra
kalite standardı getirilmeli bunları yönelik Hani sabit otellerde Olsun restoranlarda olsun sabit
Yıldız verir bir kalite belgeleri olmalı Bu da bunların içine dahil olmalı bu şekilde
düşünüyorum.

Selda KARAVİL



Öncelikle erişilebilirlik konusunda da çok aydınlandım. Çağrı Bey'e de katılıyorum genel
anlamıyla Ama ben şöyle bir şey söyleyebilirim dediğim gibi yazılım sektörünün dışındayım
ama phd’yim farklı hani hem Akademi’de hem de özel sektörde tecrübelerim oldu benim yani
birçok Akademik olarak da hani iyi bir durumdayım bir şeyim an burada da aynı şekilde
akademileri devam ediyorum ama şunu söyleyebilirim Türkiye'de eğer devlet yardımıyla
TÜBİTAK olabilir başka bir kurum olabilir bir proje yapıyorsanız genellikle ve üniversite
bunu tek başına yapıyorsa hizmet alımı adı altında yardım alabilir ama tam anlamıyla bir
inovasyon bir gelişim söz konusu maalesef tamamlanamıyor yani bir geliştirdiğiniz ürün tam
anlamı ile piyasaya çıkıp yaygınlaşıp işte herkese kapsayan bir şekilde ürün gelişimi tam o
süreç tam tamamlanamıyor ama diğer taraftan benim gözlemlerim eğer sorumluluğu Devleti
ve üniversiteye değil şirkete verirseniz şirket aynı zamanda bundan para kazanmak zorunda
ve bir yatırım yapmış oluyor ve son ürünü en iyi şekilde en fazla kullanıcıya hizmet verecek
şekilde modifiye etmeye çalışıyor benim o yüzden Önerim mutlaka yani özel sektörle
üniversitenin birlikte çalışması ikisinin de aynı şekil ve yani sorumluluğun şirkete verilmesi
burada korku şunu yaratıyor bu yani o zaman bu ücret Bu ürün ücretli olacak ve insanlar bunu
nasıl karşılayacak diye ama Aslına bakarsanız Siz başlı devlette ama yardım almadığınız için
size devletin başta verdiği yani o kat veya ihaleye çıkıp da hazır bir ürünü satın almadığınız
o ürünün geliştirilmesinde hem akademiyi hem de kar kazanacak Kurumu birleştirdiğimiz
için en sonunda çıkardığınız ürün ücretli bile olsa onun dağıtımında veya o ürüne ulaşımda o
zaman devletin katkısını sağlamak daha doğru olacak diye düşünüyorum yani o zaman en son
ürün zaten olabildiğince verimli çıkmış oluyor Siz bunu insanları ulaştırmada katkı
sağlıyorsunuz o zaman gelişiminde Siz yaptınız için akademisyenlerle de ortak çalışıyorsunuz
Hani Bu üründe Sürdürülebilir olabilir Daha fazla kişiye erişimi devlet tarafından
desteklenebilir gibi bir durum söz konusu olabilir bu nacizane görüşüm diğer tarafta kısa uzun
orta dediği gibi Çağrı bey’in Türkiye’de ne olacağını belirlemek ve bu bence hepsi bir arada
yürütülebilir diğer taraftan Yani aynı zamanda Teknik arkadaşlar yetiştirilebilir Kesinlikle
şirketlere yasal olarak yani istihdam sağlamaları gerektiği konusunda bir uygulama söz
konusu olabilir ve arkasından da dediğim gibi yani böyle bir ürün gelişimi içinde üniversite
ile şirketlerin işbirliği yapıp bunu başarıyla sonuçlandırıp Ondan sonra devletten destek
almaları Bence en son geliştirilecek ürünü daha kaliteli olmasına yardımcı olacaktır diye
düşünüyorum.

Ali Osman ALTINAY


Biz şöyle bir şeye bakalım hocam Hani Gerçi konumuz mobil uygulamalar ama birimlerden
örnek vereyim Ben 2006 yılında engelli öğrenci primlerini kurulması ile ilgili YÖK bir yazı
gönderdi Sks de kurulsun diye akabinde yönetmelikler resmi gazetede yayınlanan yazılara
istinaden YÖK 2013'te Bunu Rektörlükler e bağlayarak kurulmasını söyledi Peki YÖK’ün bu
kadar yaptırımı ve kanun yönetmelik bu kadar yaptırım olmasına rağmen hangi üniversite
buna ne kadar uyuyor maalesef uymuyor. Bu da bizim gerçeğimiz yani yayınlanan bir yazı
var YÖK'ün talimatı var ama uymuyor bu sefer üniversitelere bir yarış içine soktu Biz de bu
dönem bu yarışın içinde 1. gelenlerden biriyiz ne yaptı bayrak ödülleri dedi erişilebilirlik
yönünde düşündüğümüzde baktığımızda yasal düzenlemelerle bu işin çözülmediği
kanaatindeyiz yani yaptırım yazıları çıkıyor uygulama yazıları çıkıyor ama ne kadar
üniversiteler bazında ya da şirketler bazında uygulanıyor o da ayrı bir konu Tartışmaya açık
bir Konu yapılıp yapılmadığı Tabii yapanlar Gerçekten iyi niyetli insanı düşünen insan olduğu
için değer veren sektörler diyeyim ama diğer taraftan maalesef yasal düzenlemelere çoğu
firmalarda kurumlarda uymuyor. Öneri yönünden baktığımızda çözümünü yönünden
düşünüldüğünde hani şu anda valilik komisyonlara ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın
İl müdürlüklerinin valilikçe oluşturduğu komisyonlar var erişilebilirlik denetlemeleri
yapılıyor Aynı bunun gibi denetleme mercihlerinin oluşturularak bu alanlarda yapılan
çalışmaların denetlenmesi ve onaylanması bir an evvel sisteme uygulanması yönünde
teşvikler yapılması olduğunu düşünüyorum YÖK’te bu konuda mesela bir gene girişimde
bulunabilir. Seçmeli derslerden bahsedildi Selda Hanım şirketlerin üniversitelerle
çalışılmasından bahsetti aslında herkes bir şeyler yapmanın derdinde şirketlerde üniversite

çalışmaya kalktığında olay paraya dönüyor sizinle demin konuştuğumuz olay bütçeye
dönüyor hiç kimse özellikle üniversiteler bu işi para vermeden yaptırmanın derdinde kendi
alanlarında çalışan akademisyenlerle kendi alanında çalışan elemanlarıyla bazı şeyleri
yaptırmanın derdinde Ama bu işin profesyonelleşmesi açısından Yasal düzenlemelerin
faaliyete geçirildikten sonra takibinin yapılması ve denetleme mekanizmalarının acilen
devreye girmesi yoksa yaptığımız her iş sadece Bizim Gönüllülüğü esas yaptığımız işlerden
ibaret kalıyor denetleme olmadığı sürece maalesef biz bunları gerçekleştiremiyoruz. Teşekkür
ederim.
5. Çözümleri hangi kurumlar gerçekleştirecektir?
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN


Evet biraz önce çözüm önerilerinden bahsettik örnek çalışmalardan sorunlardan vesaire
bahsettik bu çözümleri Hangi kurumlar gerçekleştirecek 4. sorumuz bu mesela üniversite
boyutunda işte Ali Osman abi dedi YÖK boyutunda birtakım kararlar alındı ama
uygulanabilirlik bakımında baktığımız zaman olmadı işte binaların erişilebilirliği panosunda
daha üst düzey kararlar alındı 2012'de mesela asansörlü vesaire Bunlar zorluklar vardı ama
yine aynı şekilde birçok kurum katmadı bu konuda hangi kurumlar bu çözümleri
gerçekleştirmesi gerekiyor ve ne gibi yaptırımlarla gerçekleştirmesi gerekiyor bunlarla devam
edelim.

Sarper ARIKAN


Şimdi kurum konusunda şey söyleyebilirim özellikle hala Tabii aynı isimde mi ya da değişti
mi nedir bilmiyorum ama bilişim teknolojileri kurulu ya da buna benzer devletin yapıları
muhakkak bu işin içerisinde denetleme ve yasa uygulayıcı olarak yer almalı Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı nasıl ki bir binanın erişilebilirliği konusunda bazı kriterlerin yerine
getirip getirmediğini denetliyor ve bununla ilgili zaman zaman tırnak içinde yaptırım
uygulama yetkisine sahipse bence bu bakanlıklar işin içerisinde yer almalı . Bir şey
söyleyeceğim eğitim kısmında da bildiğiniz gibi çok son dönemde popüler bir şey olduğu için
söylüyorum Bir milyon yazılımcı eğitimi var Portalı var Bu portalda da bana kalırsa
erişilebilir mobil uygulama ve web uygulamaları geliştirme gibi eğitimler geri almalı ve bu
konuda bence biz bir öneri sunmalıyız diye düşünüyorum En azından bu sertifikasyon
vurgusu yapıldığı içinde hem bu tarz devlet eliyle yapılan çalışmalar içerisinde böylesi
projelerde erişilebilirlik konusu yer alırsa En azından bu gündemi Biz güncel tutmuş oluruz
ve insanlar hazır hem bu pandemi döneminde uzaktan kendilerini geliştirme yönünde
eğilimleri varken erişilebilirlik konusunu da gerçekten hani insanların kafasında daha iyi
oturtacağımıza inanıyorum ben ikincisi üniversiteler Bu konuda gerçekten çok ciddi çalışma
yapmalı Yazılım geliştirme eğitimlerinde veya bilişim teknolojileri eğitimlerinde bu Hem
gerek bir ders gerek ders olmasa dahi zaman zaman öğrencileri atölye çalışmaları itebilecek
organizasyonlar yapmalı bunlar yapıldığı taktirde En azından işim belli bir kısmı daha işin
yetişme aşaması çocuklarda binevi çözülmüş olacaktır o muhakkak ben şeye öneriyorum
Bence de kayda geçmeli diye düşünüyorum Bir Milyon yazılımcılar ilgili olan bu projede
erişilebirlik adı altında hem Mobile geliştirme hem WEB yazılım geliştirme konusunda yer
almalı diye düşünüyorum Şimdilik böyle.

Ayşe EFE


Hani Hangi kurumlar gerçekleştirir bazında düşündün mü zaman aklıma STK’lar geliyor
bence ilk başta ama sizin içinde olduğunuz için başka sıkıntıları söylüyorsunuz işte bütçedir
işi destektir vesaire Yani devlet ve özel sektörün birleşme Olabilir ama burada kesinlikle Hani
amaç şey olmalı diye düşünüyorum Amaç para kazanmak yada kar elde etmek değil de bu
erişilebilirlik kapsamında biraz daha Hani sosyal sorumluluk bir hak olarak düşünüp Yani
herkesin Herkes mi ulaşması gerektiği için öyle bir bütçelendirme yapması gerektiğini
düşünüyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN


Gıda da bazen sorumlu ürünler olduğu zaman Gıda Tarım Bakanlığı teşhir ediyor değil mi
ilçelerde de bence erişebilir olmayan Satılmış sana her kurumlara da Bunlar yazılı mesaj
bunlar ona teşhir edilmesinde fayda var ki insanlar biraz daha çekingen olsun diyorum
Benimki biraz ağır oldu gibi ama insan gördüğü zaman gerçekten üzüyor bazı kurumsal web
sayfalarında Mobilya hazırlıklarına görüyoruz Sarper’in dediği gibi sadece engeller bazında
erişilebilirlik değil Herkes için erişilebilir olması yönünde baktığımız zaman erişilebilirlikten
çok çok uzak tasarlanır ve yazılımlar gerçekleştirildiğini görüyoruz.

Çağrı ARTAN


Bu tür yapıların Etkin izleme ve değerlendirme diye yazdım ya az önce Hani buradaki
Etkin'den kasıt şey şu anlama geliyor aile çalışma sosyal hizmetler Bakanlığı tonla il
bazlarında erişilebilirlik izleme ve denetleme Komisyonları kurdu ama gerek içindeki Liyakat
sorunları gerek o alanlarda bir araya gelenlerin çoğu zaman yok denecek kadar az faaliyet le
süreçleri sürdürdüğü gibi duyumlar alıyoruz bunun zaten böyle olmadığını aksini ispat
edebileceğimiz şeyler olmalı yani Mesela Konya'da işler çok iyi gidiyordur da İzmir tarafında
geriliyor dur deriz ki ya Konya'nın işte erişilebilirlik denetleme tarafı iyi çalışıyor bakanlığa
da raporlamış sağolsun bakanlık da yapmış adamlar ilerde İzmir çalışmıyor böyle bir şey yok
ayırt edemiyoruz çoğu noktada Maalesef bu sıkıntı var yani işte bu alanlarda
görevlendirilecek İnsanların liyakati sadece diploma Temelli değil yaşam deneyimleri Yani
bir engelli mesela o erişilebilirlik komisyonlarına izleme değerlendirme komisyonları
girdiyse ya Sadece eline alıp İki tane ALO dediği telefonla mesela mobilden bahsediyorum
örnek böyle bir şey kurulsa böyle bir adamı alırsan sen devamlılığı sağlayamayacak bu
konuma getirsin Ya bu tür alanlarda ulusal bir etki izleme ve değerlendirme kurulu oluşmalı
Burada da işte STK ların desteği ile üniversitenin desteği ile kurulmuş Bağımsız
konsorsiyumları ve organizasyonlar Örneğin Türkiye engelsiz Bilişim Platformu gibi bu
sürecin içine farklı disiplinlerden dahil olan insanlarla yola devam eden bir yapı gibi tabi bu
yapılara girer çıkarken de şu önemli sadece tanıdıklık ya da işte onunla aramayı şunu alayım
şeklinde değil bu alanda etkin katkı verdiğini kendi içinde de izleme denetlemesini
yapılabildiği bir komisyon ya da organizasyon önemli Yani aylardır yatan katkı vermeyen bir
adamı Ben her yerde tayt alınıp kullanacak diye bir erişilebilirlik izleme ve denetleme
Komisyonu da tutmam alıyım Çünkü benim işe ihtiyacım var ya bu bunu Bence kurum
bağımsız yasa koyucuların altında devlet tarafının yaptırım anlamında ele alması lazım tabii
yaptırım deyince şikayetler başlıyor hocam öyle diyorsunuz da işte şurada şunu yapmaya
çalıştık firma bize bunu bunu olmadığını söylüyor diyor işte ama işte izleme denetleme ve
değerlendirme kuruluşları ya da organizasyonları bunları da saptamalı Yani bir kuruma
yaptırım uygulanıyor ama o kurum gerekli özendirici bilgilendirici ve farkındalık çalışmaları
ile desteklenmiş mi o kuruma İşte bu alanda yaptığı şeylerin Kurumunu ya da işte işini yukarı
taşıdığı kapsayıcı olmayı başardığı ne kadar dile getirilmiş ve onun üzerine hiçbir şeye
uymuyorsa mı yaptırım uygulanmış ve denetlenip değerlendirilmiş yani denetleyen
değerlendiren taraftan başlayarak kesin Liyakat ve yaşam becerilerini yani Bilişim
okuryazarlığı bu alanda konuşuyorsak iyi olan Ya bunu İlla bir php ya da başka bir işte mobil
tarafta işte bir alanda 3-5 konuya ciddi katkısı olmuş Ancak sertifikasyonu henüz sağlamamış
bir kişinin de değerlendirmeye alınması gerekliliği doğuyor Çünkü bu alanda dediğin gibi bir
uzmanlık ya da sertifikasyon programı olmadı için alanda işte ben Sarper’i tanıyorum dahil
ediyorum işte Ali Osman abi beni tanıyor dahil ediyor Yusuf hoca Ayça Hanım'a söylüyor
öyle giriyoruz Ama bu alandaki sadece liyakatin alınan bu sertifikanın temelindeki gerekliliği
yerine getirme tarafıyla anlam kazandığını tekrar vurgulayalım Dolayısıyla bu alanda iş
yapacak herkesin gerçekten nitelikli olması bunun için ulusal bazda çözüm sertifikasyon bana
göre en azından bir programa bağlı olarak ya da bu işi yapmak Mesela yani sertifikasyon
yapamıyorsak da bu işleri yapacak insanlara şu kılavuza ya da yönerge bağlı olarak
uygulamaları ya da firma hizmetleri değerlendir dememiz lazım Sonuç itibarı ile kurum
bağımsız birden fazla ayağı olan olduğu için etkin erişilebilirlik ve izleme denetleme

mekanizmasının öne çıktığı birden fazla disiplinde işe katılım sağlanacak ulusal çapta
organizasyonların ve aktif çalışabildiği de içeride de denetlenebilen Yani kendi de
denetlenebilen hem de bir içeriye hesap verilebilirliği olan bir yapı halinde çok uçtuğumu
farkındayım ülkemiz şartlarında bu ütopik ama çözüm bu tür şeylerle gelir diyerek
noktalıyorum.
Selda KARAVİL


Merhabalar tekrar Yani ben söylenilenlere katılıyorum Ama şöyle katılmadığım noktalar da
var şimdi benim anladığım kadarıyla gönüllülük esasına dayalı olarak yani yazılım
geliştirmeye erişilebilirlik sağlanmaya çalışılıyor bu konuda denetimlerde ama benim demek
istediğim Aslında şuydu yani dediği gibi hocamızın da eğer siz sadece üniversite ile veya işte
devlet kaynaklarını kullanarak bir şey yapmaya çalışırsanız karşı taraf bir şirketi buna dahil
edersiniz Siz başta o şirkete ne kadar para Verdiğinizi söylüyorsunuz ve şirketten Ne
istediğinizi konuşuyorsunuz ve sonra şirkete bağımlı hale geliyorsunuz Şevket de bu parayı
aldığı için veya ne kadar alacağını bildiği için ensede sadece Sizin başta konuştuğunuzu
veriyor ve başka hiçbir türlü de devamı da gelmiyor Sürdürülebilir de olmuyor işte burada
şöyle problemler yaşamaya başladık gibi bir sürü şey oluyor. Hizmet alımlarında Bence söz
konusu olmuştur benim yaşadıklarım Yani benim çalıştıklarımın hepsin de mutlaka oldu ama
benim söylemeye çalıştığım şey şuydu Evet Türkiye'de biraz daha bu zor olabilir yani daha
az şirketini yapabilir durumda olabilir ama şunu yapacak şirketler vardır Bütün sermaye
sermayeyi başta Bu yazılım geliştirme ile ilgili olarak kivi sermaye başta kendisi koyacak
bütün şeyi akademisyenlerle birlikte aynı zamanda dediğiniz gibi istihdamda sağlayacak
projenin sürdürülebilirliğini erişebilirliğine sağlayacak bütün projeyi yapacak ondan sonra
Devleti'nde Yani devlet de zaten başında ne istediğini belirtmiş olacak sonra devlete gidip
diyecek ya ben bunu yaptım senin istediklerini uyuyor mu evet uyuyor veya şu nu geliştir
veya bunu geliştir Tamam kodlarımı açık vermemişsin diyorsan yani devlette konuşuyor şu
anda kodlarını açık da verebilirim sana zaman şu kadar oluyor Hani onu da bu zaten başta
konuşmuş olacaklar alan veren her şey çok güzel Ben şunu gördüm mesela istediğim gibi
İngiltere’deyim şu an bizim burada çalıştığım 12 tane Türk yazılım arkadaşımız var
Türkiye'de yani yazılım eğitim konusunda çok ileriyiz onu söyleyebilirim çalışkanlık
konusunda çok ileriyiz analiz teknik düşünme mani bütün şeyler de çok iyiyiz yani Ve bunu
yapabilecek de güçteyiz şimdi Daha sonrasında nerenin bünyesinde olursa olsun isterse
YÖK'ün birisine TÜBİTAK’ın bünyesinde ve ya işte dediğiniz gibi yani ilgilenen devlet
kurumlarının bünyesinde de olabilir üniversitelerin ortaklığında da olabilir Bir yazılım
Kurumu kurulup geliştirilen projenin üzerine çalışmaya devam edilebilir onlar geliştirilip
sürdürülebilirliğini sağlayabilir veya şirketle devam da edebilirsiniz bir şey yapabilirsiniz
burada bir yani Bence Olay şu biraz önce Çağrı beyin bir önceki Konuşma da değindiği gibi
işte tanıdık vasıtasıyla bir kenara ayırıp onu da zaten bir kenara ayırmak işte sorumluluğu
şirketi yıkmakla oluyor bence çünkü Eğer şirket kar etmek için bu İşe girecek Elinde sonunda
E onu da kar etmesi kötü bir şey değil Bunu da Hani sanki böyle bir şey de var Bu arada
Türkiye'de Birisi bir yaptığı bir işlem para kazanmaya başladığı zaman hani a bu sosyal
sorumluluk projesi olması gerekir sen niye bundan para kazanıyorsun gibi bir şeye giriyor.
Hayır onun Amacı zaten para kazanmak ama bunu yaparken Aslında bu parayı kazanırken
çok iyi bir işte bu parayı kazanıyor yani emeğini veriyor istihdam sağlıyor yararlı olabilecek
son çok iyi bir ürün çıkarmaya çalışıyor gibi gibi bunu da hani buna bir Ön yargı ile bakmayı
bırakıp arkasından Akademi’nin de gerçekten orada da biraz dost tanıdık kısmına geçip
gerçekten kim çok iyi kim buna çok iyi analiz yapabilir atıyorum Mesela işte bir kurum kendi
ayağını akademisyenlerin collaboration 6 ay oturup Gerçekten ne istiyoruz diye şirketteki
developerlar la birlikte oturup çalışıp çok iyi bir şeyde çıkarılıp arkasından Bence çözümlense
hiçbir sorun olmaz ama bizim bir önceki konuştuğumuz Sadece proje geliştirilmesi miydi
Hayır Bunun dışında bunun işte denetlenmesi dir verilen ürün Evet gerçekten iyi oldum
olmadımı kaynaklar tam kullanıldımı kullanılmadı mı sonrasında uygulandımı uygulanmadı
mı yasal boyutu nedir kısmında Burada bence aktivasyon hareket çok yani burada Gönül
esaslı lık işte işin içine Bence girebilir o da nasıl girebilir ya Ben uzakta yaşamama rağmen

şunu söyleyebilir miyim Söyleyebilirim Ciber diye Cumhurbaşkanlığı iletişim diye bir şey
var işte giriyorsunuz dolduruyorsunuz şeyinizi ne emin olun orada yazan o kadar ufak şeyler
var ki ama anında cevap geliyor yani burada Mesela biz onu çok kullanıyoruz Türkiye ile
ilgili bir sorunumuz olduğunda O öyle söyleyebilirim size konsolosluktan tutun herhangi bir
Türkiye'de bir devlet dairesine aradık bize yardımcı olmadılar veya şey oldu Oraya yazıyoruz
şöyle yapılabilir diye yani örnekle vereyim bir tam o da bir yasa geldi yasayı bir şekilde
uygulayamadığını söylüyorlar birincisi o yasanın orada uygulanıp uygulanmadığını tespit
edilmesi lazım bunda da Celal Bayar Üniversitesi'nden örnek vereyim atıyorum Böyle bir
uygulama var ve biz bunu kullanamıyoruz diye bunu şikayet edelim Yani bu yazılsın geri
bildirim olayı Burada giriyor Bunu da daha fazla Gönüllü Bu çok basit bir şey aslında bunu
böyle duyularla aktivasyon hareket başlatarak Yani siz bana ulaşırsınız mesela bak bugün
yani çok farklı bir kesimden birisi olarak katıldım Ben başkasını ulaşırım O Başkasına ulaşır
Hani bu kontrol denetim ve geliştirme adı altında çok basit bir şekilde bu hani gönüllülük
Esasi ile Bence bu ilerleyebilir diye düşünüyorum yasaların her zaman uygulanması ilk başta
zor oluyor yani bir şey olarak Türkiye'de yaptırımlar zor İşte tam anlamıyla
gerçekleştirilemeyen yaptırımlarda yasaların uygulanması da orada bir sorun var Ama
dediğim gibi ne kadar çok şikayet eder bunu ne kadar çok duyurursak Bence o kısmı da yani
yasanın başta çıkıp da uygulanmasında aktivasyon hareketin yararlı olacağını düşünüyorum
toplarsam diğer kısmında da bu şey gibi anlaşılmasın Hani tekrar söylüyorum Çünkü
akademisyenim aynı zamanda akademik Camia nında çok içindeyim Biliyorum ne kadar
kıymetli önünü zaten inovasyon dışına ya geliştirme ARGE siz hiçbir şey olmaz ama o ARGE
kısmının artık finansal olarak devlete yüklenmesi yerine şirkete yüklenmesinin taraftarıyım
Aslında de böyle olursa şirkette kar edemeyeceği içinde veya böyle bir riski başta almak
istemediği güvenmediği işe girmek istemeyeceğiniz son ürünlerinde daha kaliteli olacağına
ve Bence bu şekilde de hani bütün sorunların diğer tarafların hızlıca aşılabileceğini
düşünüyorum Teşekkür ederim.
İbrahim KARASU


Benim görüşlerim Genelde aynı yönde şirket bazlı olarak geliştirilen işler genelde daha
faydalı oluyor Aynı dediği gibi ancak projeler tamamlandıktan sonra destek alması daha
makul kalıyor bana göre de onun haricinde şirketlerden gelen Bayağı güzel işler var Yani
ihale olarak yapıldığında kısa vadede kalıyor genelde Hani bir süre sonra işlevselliğini
yitirdiğinde yapılan projeler Takibi de yapılamıyor Bu konuda hani tam bir etki tepki
mekanizması kurulsa Hani sivil toplum örgütleri olur hani Tamam bir şekilde yazıldığında bir
tepki geliyor Ama çoğu kurumda bu işlevselliği kurum çalışanları görüyor ve kurum
çalışanları Bununla ilgili görüş bildirimlerde iş tehditine kadar varabiliyor o yüzden de tam
bir fonksiyonellik kazanmıyor Yani benim düşüncelerim Bunlar şimdilik

Burak BOZTEKE


Öncelikte en başta bütün sıra bana gelene kadar ki herkesin söylediklerine %100 katılıyorum
bunların geri bildirimi olsun finanse edilmesi olsun üniversitelerin Bu konuyla ilgilenmesi
olsun STK ların bu yönde ilgilenmeleri olsun Benim de eklemek istediğim şöyle ufak bir
nokta var Biz genellikle şu ana kadar biraz Üst perdeden konuştuk diyeyim STK lar
üniversiteler şirketler devletler diye bir de şöyle bir durum var teknik liselerinin bilişim
bölümleri var burada yazılıma ilgili olan çocuklar burada okuyorlar burada Aslında biraz
baştan ama Çünkü bilinç aslında lise döneminde oluşan bir şey benim kanımca üniversitede
artık 18 19 20 yaşlarında ki bir insan ne kadar bir şey katabiliriz o biraz tartışılır yine almak
isteyen gerçekten alabilir ama mesela Bilişim bölümlerinde liselerin Evrensel uygulama
ilkeleri adı altında bir ders şeklinde 14 15 yaşındaki çocuklara bu Ebru Hanım ben herkesi
kullanımla ilgili bir bilinç kazanılması gerektiğine inanıyorum ben şahsen Çünkü Evet STK’
ların üniversitelerin bunlarla ilgili eden firmaların Elbette bunları yapmasını bekliyoruz
istiyoruz talep ediyoruz ama temel nokta aslında bu işin başlangıcı yani üniversite bu işi biraz
daha bir üst seviye taşıyıp bu işi Profesyonelleştirmek isteyen birinin gittiği bir kurum eğitim

anlamında ama mesela Bilişim bölümlerinde bu işe meraklı olan 14 15 yaşındaki genç hevesli
arkadaşlarımıza da bunun Evrensel uygulama tasarım ilkeleri gibi bir ders Bu benim
örneklemek istediğim ismi böyle bir derse daha altında hani genel herkes yönelik kullanımla
ilgili bilincinin kazandırılması derste gerekiyor bence çünkü üniversitedeki bir kişi zaten belli
bir düşünce yapısına sahip olmuştur Hani onun için üniversiteler biraz daha renkli bir kurum
liseye göre çünkü lisede genç Arkadaşlar bir şeyler almaya çalışıyorlar bir şeyleri öğrenip
kendi düşünce dünyalarını oluşturuyorlar en büyük rol orada Onun için bence bu işin biraz da
Bilişim bölümündeki liselere kadar indirgen ilmesini ben düşünüyorum çünkü orada ne
kazandırabilirsek orada ileriye dönüp çok ciddi yatırım olabilir Teşekkür ederim.
Selda KARAVİL


Sadece bir şey destek verecektim bir cümle ile dediği gibi yani şirketlerinin hizmet alımında
olarak aldığında Evet iyi iş çıkarıyorlar ama Sürdürülebilirliği olmuyor çünkü projeyi teslim
edip Yani işi bittikten sonra veriyorlar ve bitiyor ve teknoloji her gün gelişen bir şey Sürekli
geliştirilmesi lazım onun için de benim önerim bu elde edilen yani geliştirilen üründe
şirketinde söz sahibi olup Atıyorum devletle anlaşma yapabilirler işte 10 sene boyunca ben
size hizmet de vereceğim geliştirilmesi bakım hizmeti vereceğim gibi veya işte atıyorum
şirket yüzde seksenini verecek firmaya ve dicek işte 1000 tane ürünü ben alıyorum ama işte
bunun üzerine sattığında diğerlerinden de işte yüzde yirmi kar alacaksın gibi orada şirketin
aynı zamanda pazarlama gücünde kullanabilir daha fazla insana da yayabilir farklı diller
eklenebilir farklı yani erişilebilirlik adı altında sadece görme engelli işitme engelli bireyim
farklı bir sürü insana Cami ya herkesi ulaşabilecek bir yapıya dönüşebilir ve bu da zaten
sürekli olarak geliştirmekle yani mümkün olabilecek bir şey Onun için bu hani böyle hizmet
alımı gibi değil de demek istediğim de oydu daha yani şirketle devletin üniversite’nin uzun
süreli işbirliği calibration u şeklinde olursa bence çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum.

Ali Osman ALTINAY


Aşağı yukarı herkes gene aynı fikirde ama erişilebilirlik gönderdiğin denetlemesi ile ilgili
esas bizim ana konumuz kurum hangi kurum gerçekleştirecek çözüm önerileri yönünde Biz
kurumlar Hangi kurumlar bunu yapacak STK ları deniliyor da Hani bazen Çağrı'nın dediği
olayda nitelikli özellikle STK ların valiliğin komisyonda STK lar kullanılıyor ama gerçekten
vasıflı mı bu işin de alanda uzman mı O da tartışılır ayrı bir konu ama görev verilmiş biz
sadece böyle bir denetlemede Tabii nitelikli personellerin Alanında uzman kişilerin bu kişileri
ya bu işleri denetlemeleri Tabii bu programların kullanım açısından iyi olacağı kanaatindeyim
kurumlar bazında düşünürsen bunu gene biz üniversitede çalıştığımız için gerek örnekleri hep
üniversite bazından veriyoruz yanlış da anlaşılmasın ama YÖK'ün bu kulvarda denetim
mekanizmalarını arttırması kendi kendini yani Üniversitede mi kendinin denetlenmesi
gerektiğini düşünüyorum YÖK maalesef bu konuda biraz zayıf kalıyor hatta Bazı şeylerde
çekimser Bile kalıyor en başından beri yani şu uzaktan eğitim sürecinde dahi net bir açıklama
yapmaması nedeniyle tüm üniversiteden kararları kendi doğrultusunda vermeye başladı sizde
bu sürecin içindesiniz yani Özellikle böyle Önemli konularda mesela yaptırım olması lazım
nasıl bayrak ödüllerinde teşvik amaçlı yarışma gibi bunu yaptırabiliyorsa bu erişilebilirlik
yönünde de denetim mekanizmalarını elinde bulundurduğu sağlam profesyonel ekiplerle
yapabilir Tabii bunun içine alanında uzman şirketleri de STK larda dahil edebilir ve bunu
valiliklerde yapabilir bakanlık bazında da yapılabilir yani geniş kapsamlı yayılabilir bu
denetimler ve bu denetimler neticesinde sağlıklı erişebilir alanların olacağına Ben inanıyorum
Özellikle bu mobil erişimler üzerinde Hatta sizin önerdiğiniz Gereksiz olan yazılımların tarım
il müdürlüğünden Örnek verdiniz gerçekten çok harika bir örnek oldu o Yani herkes yazılım
yapıyor ama ne kadar işlevi önemli nasıl bir kasapta et ürünün satılması ile ilgili denetleme
yapabiliyorsanız Bu ürünlerin insan sağlığına Ya da boş zamanını geçirmemesi yönünde
hemen iptal edilmeli ve zarar olduğu tespit edilerek kaldırılmalı boşu boşuna aklı yormamalı
ben böyle bir şey söylüyorum.

SON SÖZLER
Sarper ARIKAN


Ben şuna vurgu yapmak isterim Müsaadeniz ile erişebilirliğin bir lüks olarak algılanmaması
ve hem yazılım geliştiricileri açısından hem de yasa uygulayıcılar açısından erişebilen herkes
için bir hak olduğu ve bu konuda çalışmaların ve anlayışın benim benimsenmesi tarafındayım
ben dediğim gibi yazlım geliştiricileri tarafında ise lütfen kullandıkları geliştirme aracındaki
erişilebilirlik denetleyicileri de daha çok kullanmaları ve özel sektör açısından da bunu bir iş
yükü olarak değil aslında Hedef kitlelerinin genişletici bir alan olarak görmelerini buradan
önemsiyorum teşekkür ediyorum.

Çağrı ARTAN


Moderasyonunuza teşekkür ederim olabildiğince esnek davranmaya ve böyle bizim kafamızı
sokmamız amiyane tabirle her şeyi gösterdiğiniz anlayış gösterdiniz heyecanla bazı şeyleri
ifade ederken birilerini kırdıysak özür dilerim. Bu işin ortaklaştığımız noktası ne bu işi
YÖK’ün meselesi tek başına ne aile çalışma sosyal hizmetler ne işte Kalkınma vesaire yani
Dolayısıyla bu taşın altına herkesin elini koyması önemli ama kalemler fırlatılarak tartışılan
panellerde ya da şeylerde değil böyle uzlaşı temelinde neyin olumlu neyin olumsuz olduğunu
herkesin birbirine aktarabileceği ortamların test edildiği yerlerde Bu işlerin olması olduğunu
taşıyarak bana verilen fırsat için çok çok teşekkür ediyorum önce Türkiye engelsiz Bilişim
Platformu onun nezdinde de siz değerli Yusuf hocam ve burada katılımcı olarak var olan
değerli insanlara sabrı için

Ayça EFE


Bende Öncelikle çok bilgilendim Bu yüzden teşekkür ediyorum takipte kalacağım Artık bir
platform hem de dediğim gibi bu erişilebilirlik konusunu Ben de hem şu an online öğrenim
döneminde gerekse yüz yüze ve İnşallah mezun olurken bitirme projem de kullanmayı çok
istiyorum Dediğim gibi daha da çok üzerine araştırma yapıp bundan sonra yazılım Temel
eğitimlerini de bu konuyu da değerlendireceğim çok bilinçlendim çok bilgi veren Herkese
çok teşekkür ederim platformumuza da ayrıca Teşekkür ederim.

İbrahim KARASU


Ben de hepinize teşekkür ediyorum bu tarzda platformlarda Hani Geleceğe yönelik
çalışmaların her zaman devam etmesini isteyen birisiyim katılan herkese Öncelikle sizlere
Şimdiden teşekkür ediyorum Çok sağ olun.

Burak BOZTEKE


Böyle bir etkinliğin içinde bulunduğum için çok mutlu oldum güzel şeyler güzel noktalara
gittik konuşmalar Gayet güzeldi online olmasına rağmen çok verimli bir toplantı oldu herkese
teşekkür ediyorum.

Selda KARAVİL


Bende çok teşekkür ederim gerçekten ben Çok bilgilendim keyif aldım farklı bir şeyden
ortamdan katılmış oldum. Farklı bir background ’um var ama umarım bir şey hata
yapmamışımdır yaptıysam da şimdiden af dilerim Çok teşekkür ederim.

Ali Osman ALTINAY


Evet hocam herkesin dediklerini tek tek kaleme aldık inşallah yarınki yapacağınız sunuma
hepsini yetiştireceğiz net bir şekilde görüşler düşünceler gerçekten birbirinden güzel harika
katılımcı kitlesi ne ben çok teşekkür ediyorum Bilişim Platformu adına da. Aynı zamanda
zaten sizinle program yapmak moderatörlüğünüzde keyifli daha önceden de bir dünya yaptık

bunu bir aradaydık. İnşallah daha güzellerine covid döneminden sonra rahat rahat yüz yüze
yapmayı temenni ediyorum bu arada sürç-i lisan ettiysek de affola İnşallah yeni bir programda
tekrar bir arada birlikte sağlık içinde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum Teşekkür
ederim.
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN


Teşekkür ediyoruz evet arkadaşlar bugünkü bu çalış tayımızın sonuç raporunu yarın saat 1012 arasında YouTube üzerinden canlı yayından da biz sonuç raporları moderatörler olarak
sunacağız inşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Ülkemiz adına milletimiz adına erişilebilirlik adına
bunların değerlendirirler ilgili yerlere ulaştırılacağına eminim Mustafa Özhan hocam da bu
konuda gayretli farklı platformlarda toplantılara Katılıyor ve bizim bu sonuç raporlarımız
orada ilgili yerlere sunacağına eminim burada emeği geçen teknik ekipteki arkadaşlarımıza
da çok çok teşekkür ediyorum onlar da sabırla görevlerinin başındalar hiçbir aksaklık
yaşatmadan bizlere bu ortamı sağladılar onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar
öğleden sonraki herhalde oturuma gerek kalmamış oluyor şu an bütün soruları tamamlamış
olduk .Sağlıcakla kalın bu Pandemi sürecinde her şey gönlünüzce olsun Sağlıcakla kalın
diliyorum Allah'a emanet olun.

