
Erişilebilirlik Neden Önemli?
Türkiye nüfusunun %12’sini oluşturan engelli bireyler 
istihdam, eğitim ve kültür sanat gibi pek çok alanda 
hayata eşit katılamamaktadır. Bir bilgi kaynağı olarak 
ele alınabilecek sosyal medya hesaplarının erişilebilir 
olması var olan toplumsal eşitsizliklerin giderilmesine 
katkı sunacaktır.

Tanımlar ve Önemli Bilgiler

Alternatif Metin: Görme engelli kullanıcıların ekran 
okuyucu yazılımlar ile erişebileceği ama görünür 
olmayan metin dosyalarıdır.

Betimleme: Görsel bir içeriğin olabildiğince açık ve 
sade bir şekilde sözel ya da yazılı olarak anlatılmasıdır. 

Ekran Okuyucu: Yazılı bir içeriği sesli hale çeviren ve 
genelde görme engelli bireyler tarafından kullanılan 
yazılımlardır. 

Erişilebilirlik: Bir ürüne, hizmete, kaynağa kolayca ve 
herkesle eşit bir şekilde ulaşabilme durumudur. 

Görme Engellilik: Tamamen veya kısmen görmeme 
durumudur. Bu açıdan görme engellilik kapsamında 
az görenlerin de varlığı unutulmamalıdır.

İşaret Dili: Bazı işitme engelli ve sağır bireylerin  
iletişim kurmak için kullandığı ve çeşitli el ve mimik 
hareketlerinin farklı sözcük anlamlarına gelmesiyle 
oluşturulmuş sözel olmayan dildir. Ülkeden ülkeye 
hatta şehirden şehire işaret dili farklılık gösterebilir. 

İşitme Engelli / Sağır: Sağırlık doğuştan hiç 
duymayan, ana dili Türk İşaret Dili olan ve sağırlık 
kültürüyle büyüyüp, bu toplumun kültürel özelliklerini 
taşıyan bireyler için kullanılırken işitme engelli terimi 
belli bir desibel aralığında ve/veya farklı yardımcı 
teknolojiler aracılığıyla duyan bireyleri 
tanımlamaktadır. Yaşlılık durumunda işitme kaybı 
yaşanması da işitme engelli grubuna girer.

Yardımcı Teknolojiler: İşitme cihazı, ekran okuyucu 
yazılımlar, akülü tekerlekli sandalye gibi engelli 
bireylerin hayatlarını kolaylaştıran ve bağımsız 
hareketini destekleyen teknolojilerdir.

Sosyal Medya Erişilebilirliği 
Hakkında Pratik Bilgiler

Sosyal medya erişilebilirliğinin ilk adımı olarak görsel içeriklerinizi 
betimleyebilir, videolarınıza işaret dili çevirisi ve altyazı ekleyebilirsiniz. 

Görsellere Yazılı Betimleme (Alternatif Metin) Nasıl Eklenebilir?:

Facebook (Fotoğraf): Gönderi paylaşılırken imleci 
fotoğrafın üzerine getirdikten sonra ‘’Düzenle’’ ye ve 
ardından açılan bölümden ‘’Alternatif Metin’’ sekmesine 
tıklanmalıdır. Eğer mobilden yükleme yapılıyorsa, fotoğraf 
yüklendikten sonra sağ üstte çıkan üç noktaya basılmalı 
ve ‘’Alternatif Metni Düzenle’’ tıklanarak eklenmelidir. 

Instagram (Fotoğraf): Gönderi paylaşılırken, paylaşım 
metni yazılan alanın en altında yer alan ‘’Gelişmiş 
Ayarlar’’ a tıklanmalı, en altta yer alan Erişilebilirlik 
başlığından ‘’Alternatif Metin Yaz’’ alanına tıklanmalıdır. 

Twitter (Fotoğraf): Gönderi eğer bilgisayar üzerinden 
paylaşılıyorsa ‘’Açıklama Ekle’’ kısmına tıklanmalı ve 
‘’Alternatif Metin’’ boşluğuna metin girilmelidir. Mobilden 
paylaşılıyor ise görsel eklendikten sonra sağ altta çıkan 
+ALT yazan butona tıklanmalı ve ‘’Alternatif Metin’’ 
eklenmelidir. 

Linkedin (Fotoğraf): Gönderi paylaşılırken fotoğraf 
seçildikten sonra fotoğrafın sol üst köşesinde çıkan 
Alt. metin ekle seçeneğine tıklanmalıdır. Linkedin’de 
mobilden alternatif metin eklenmemektedir. 

YouTube: Video içeriklere alternatif metin 
yazılamamaktadır. Bu nedenle betimlemelerinizi 
açıklama kısmına veya ilk yoruma sabitleyerek 
yazabilirsiniz. 

Sosyal medya platformlarında video içeriklere alternatif metin 
yazılamamaktadır. Bu nedenle, gönderi metninde asıl mesajın bir 
boşluk altına "Betimleme: ..." olarak veya gönderideki ilk yoruma 
yazılabilir.

İnstagramda yazılan betimleme metni sonra tekrar düzenlenebilir 
veya eklenebilirken Twitterda gönderiyi düzenlemek mümkün 
değildir.

!

Mailinglere Betimleme Eklenmesi:

• Sosyal medya içerikleri gibi mailinglere de alternatif 
metin eklenerek betimleme yazılabilmektedir. Eğer 
mailing aracılığıyla bir görsel gönderimi yapılıyorsa ve 
görsele tıklandığı zaman bir video açılıyorsa videoda ne 
olduğu bir - iki cümle ile anlatılmalıdır.

• Teknik nedenlerden ötürü mailinglerde tırnak işareti 
kullanılamamaktadır.

Örnek Resim:

Sol üst köşesi koyu mavi, geri kalanı eflatunun tonlarından oluşan 
ince bir çerçevenin içinde bulunan kare bir görsel. Görselin sol 
üst köşesinde koyu mavi arka planlı beyaz Sabancı Vakfı logosu 
bulunuyor. Görselin üst yarısını, içinde Güler Sabancı’nın da 
bulunduğu yüzlerce insanın toplu çekilmiş ilk bursiyer 
buluşmasına ait bir fotoğrafı kaplıyor. Fotoğrafta insanlar 
kameraya poz vermiş, yan yana ve arka arkaya karışık bir şekilde 
durmuş, bir salon içerisinde bulunuyorlar. Görselin alt yarısının 
sağ tarafında küçük harflerle şunlar yazıyor: Sabancı Vakfı 
olarak, 46 yıldır başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla 
sağladığımız burslar sayesinde bugün kocaman bir aileyiz. Her 
yıl yeni bursiyerlerimizle bu ailemiz büyüyor. Bursiyerlerimizin 
başarılarını desteklemekten ve mezun olduklarında da bu 
başarılarını paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Geçen 
yıl ilkini düzenlediğimiz Bursiyer Buluşmamızı geleneksel hale 
getirmeyi arzu ediyor ve ikincisini katılımınızla düzenlemek 
istiyoruz; eğitimine devam eden ve mezun olan bursiyerlerimizle 
bir arada olmak ve yakından tanışmak istiyoruz. Sizi de bu 
buluşmada aramızda görmekten mutluluk duyacağız; Güler 
Sabancı; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı. Görselin alt 
yarısının sol tarafında büyük puntoyla şunlar yazıyor: Bursiyer 
Buluşması. Yine yazının altında şu bilgiler yer almakta: Tarih: 27 
Şubat 2020, Perşembe; Yer: Sabancı Center 4. Levent – İstanbul; 
Program: 18:00-18:30 Karşılama, 18:30-19:30 Açılış Konuşmaları ve 
Etkinlik, 19:30-20:30 Kokteyl; Bu davetiye kişiye özeldir. Kıyafet 
serbest; Katılmak için tıklayınız; LCV: Deniz Yılmaz 0216 456 84 
64, sabancivakfi@kecievents.com

Sabancı Vakfı olarak, 46 yıldır başarılı öğrencileri teşvik etmek 
amacıyla sağladığımız burslar sayesinde bugün kocaman bir 
aileyiz. Her yıl yeni bursiyerlerimizle bu ailemiz büyüyor.

Bursiyerlerimizin başarılarını desteklemekten ve mezun 
olduklarında da bu başarılarını paylaşmaktan gurur ve mutluluk 
duyuyorum.

Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Bursiyer Buluşmamızı geleneksel 
hale getirmeyi arzu ediyor ve ikincisini katılımınızla düzenlemek 
istiyoruz; eğitimine devam eden ve mezun olan bursiyerlerimizle 
bir arada olmak ve yakından tanışmak istiyoruz.

Sizi de bu buluşmada aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Güler Sabancı 
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Tarih : 27 Şubat 2020, Perşembe
Yer : Sabancı Center 4. Levent - İstanbul
Program : 18:00-18:30   Karşılama
   18:30-19:30   Açılış Konuşmaları ve Etkinlik
   19:30-20:30  Kokteyl

Bu davetiye kişiye özeldir. Kıyafet serbest
Katılmak için lütfen tıklayınız.
LCV: Deniz Yılmaz 0216 456 84 64 
sabancivakfi@kecievents.com

Bursiyer 
Buluşması

Örnek Video:

23 Nisan Videosu: El yazısıyla “Küçük hanımlar, küçük beyler!” 
yazısıyla başlayan videoda gülümseyen veya ders çalışan kız ve 
erkek çocuk fotoğrafları kayan animasyon ile sırayla 
belirmektedir. Fotoğraflar önce çizim olarak yer almakta, sonra 
netleşerek fotoğraf haline gelmektedir. Atatürk’ün şu sözü her 
fotoğrafın altına bir cümle gelecek şekilde yazmaktadır: "Küçük 
hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve 
ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin 
ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. 
Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Videonun sonunda ise beyaz fonda 
koyu mavi harflerle “Bugün sokaklarda olmasak da aynı coşkuyla 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 1000. yılı kutlu 
olsun.” yazısı ve ardından Sabancı Vakfı logosu belirmektedir.

Yazılı Betimleme Hazırlarken Bahsedilmesi Gerekenler:

Fotoğraf Video

Dış çerçeve 
ve şekil

Arka fon
İsim ve unvanları ile 
tanınmış kişiler

Logolar Son mesaj ve logo
Yazılar

Durağan sahnelerde
kamera açısı

Videoda 
beliren 
yazılar

Renkler

Giriş sahnesi ve genel akış
Videonun türü (Çizim, animasyon, kolaj vb.)

İsim ve unvanları
ile tanınmış kişiler

Sosyal Medya 
Erişilebilirliği 
Kılavuzu

Kurum

Erişilebilir Her Şey

Sesli Betimleme Derneği

Anlatan Eller

Telefon

0 530 011 95 94

0 312 229 29 09

-

Mail

info@erisilebilirhersey.com

bilgi@sebeder.org

info@anlataneller.org.tr

Destek 
Alabileceğiniz 
Paydaşlar:


