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Giriş 
Çevrim İçi Erişilebilir Turizmdeki Dijital Beceriler İçin Eğitim Modülleri, projenin ikinci ürünü 
olan TOURISTIC Sanal Kampüs’ün bir parçasıdır. Sanal Kampüs, kullanıcılara eğitim vermeyi ve 
eğitim yönetimini desteklemeyi hedefleyen bilgilere, araçlara ve kaynaklara erişim sunan bir 
dizi etkileşimli çevrim içi hizmetlerolarak tasarlanmıştır.  

 

TOURISTIC Sanal Kampüs’ün Hedefleri 

▪ Sanal Öğrenme için Dijital Yeterlilikler Üzerine Çevrim İçi Öğretim Rehberiile sanal 
öğrenme ortamlarıyla etkileşimi sağlamak için Temel Seviye Mesleki Eğitim ve Sürekli 
Mesleki Eğitim öğretmenlerinin ve eğitmenlerinin dijital becerilerini geliştirmek; 

▪ Avrupa Referans Çerçevesi (Fikri Çıktı 1) temelinde geliştirilen Çevrim için Erişilebilir 
Turizmdeki Dijital Beceriler İçin Eğitim Modülleri sağlamak; 

▪ Temel Mesleki Eğitim ve Sürekli Mesleki Eğitim öğretmenlerine yönelik alanlara, 
seviyelere ve ünitelere ayrılmış Mesleki Eğitim ve Öğretim Açık Çevrim İçi Kurslara 
erişim sağlamaktır. 

TOURISTIC Sanal Kampüs, Çevrim İçi Erişilebilir Turizmdeki Dijital Beceriler konusunda eğitim 
sağlamak için Temel Mesleki Eğitim ve Sürekli Mesleki Eğitim öğretmenleri tarafından 
kullanılacak eğitim içerikleri, uygulamaya yönelik etkinlikler ve değerlendirme metotlarından 
oluşan yenilikçi Açık Eğitim Kaynaklarını içermektedir.  

 

EĞİTİM MODÜLLERİ 

Eğitim Modülleri, eğitimcilerin Avrupa YeterliliklerÇerçevesini (FÇ1) geliştirmek ve uygulamak 
için yararlanacakları eğitim içerikleri ve uygulamaya yöneliketkinlikönerilerisağlayan pedagojik 
bir araç olarak tasarlanmıştır.Eğitim Modülleri şunları kapsamaktadır:  

 

A. Eğitim İçerikleri 
İçerik ve metodoloji önerileri, değerlendirme için yönergeleri, öğretmen, eğitmen ve 
eğitimcilere notları ve kaynakları kapsayan bir ders planıdır.   

Her modülaşağıdakibaşlıklardanoluşmaktadır:: 

1. Modülün Amacı 
2. Önerilen İçerikler 
3. Metodoloji 
4. Değerlendirme 
5. Öğretmen, Eğitmen ve Eğitimciler İçin Notlar 
6. Kaynaklar 

 
B. Uygulamaya yönelik Etkinlikler 

Temel Mesleki Eğitim ve Sürekli Mesleki Eğitim öğretmenleri, eğitmenleri ve 
yöneticilerinden oluşan TOURISTIC hedef gruplarıyla uygulanacak etkinliklerin 
açıklamalarından oluşmaktadır. 
Her uygulamaya yönelik etkinlikte aşağıdakiler yer almaktadır:  
 
1. Etkinlik İsmi 
2. Etkinlik Amacı 
3. Etkinlik Açıklaması 
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4. Materyaller 
5. Daha Fazlası İçin 

 

İlerleyen sayfalarda, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi, (1) Erişilebilir Turizm, (2) İş Yönetimi ve 
(3) Dijital Becerilerşeklinde üç ünite halinde gruplandırılmış sekiz eğitim modülü yer almaktadır. 

 

 

 

 

  

 

 
Modül 1: ErişilebilirTurizmeGiriş 

 
Modül 2: EngellilikBilinci 

 ÜNİTE 1 – ERİŞİLEBİLİR TURİZM 

 

Modül 3: Pazar Farkındalığı & Erişilebilir Turizm Tedarik Zinciri 
 

Modül 4: Reklam Farkındalığı & Kapsayıcı Pazarlama İletişimi 
 

Modül 5: Stratejik Planlama & Paydaş Katılımı 

 

 ÜNİTE 2 – İŞ YÖNETİMİ 

 

Modül 6: Erişilebilir Turizmde Evrensel Tasarım  
 

Modül 7: Yenilikçi Reklam Ürün ve Servislerinin Tasarımı İçin Araçlar  

 
Modül 8: Dijital Erişilebilirlik & Dijital Vatandaşlık 

 ÜNİTE 3 – DİJİTAL BECERİLER 
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ÜNİTE 1 – ERİŞİLEBİLİR TURİZM 

 

Modül 1–Erişilebilir Turizme Giriş 

 

Modülün Amacı 

Bu modülün amacı, öğrenicilere erişilebilir turizm ile ilgili tanım, kavram ve konuları tanıtmak ve 
böylelikle farkındalıklarını artırmaktır. Bu modül ile katılımcıların erişilebilir turizmin ne olduğuna 
(veya olmadığına), nasıl geliştirilebileceğine ve faydalarının neler olduğuna dair bilgi edinmesi 
beklenmektedir.  

Önerilen İçerikler 

Bu modül kapsamında aşağıdaki içerikler önerilmektedir:  

Erişilebilir Turizm Ne Anlama Gelir?  

 “Erişim Turizmi”, “Evrensel Turizm”, “Kapsayıcı Turizm” veya “Engelsiz Turizm” olarak da bilinen 
erişilebilir turizm, özellikle günümüzde çokça tartışılan bir konudur, ancak aslında çoğu 
insanerişilebilir turizm hakkında konuşurken tam olarak neyi kastettiğini bilmemekte veya önemli 
bilgileri gözden kaçırmaktadır. Bu sebeple, erişilebilir turizmin tüm yönlerini içeren kapsamlı bir 
tanım sunmak önemlidir.  

Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı’na  (ENAT) göre, “erişilebilir” turizmin evrensel olarak kabul görmüş 
tek bir tanımı bulunmamaktadır.“Erişilebilir Turizm” hareket, duyma, görme, bilişsel ya da 
zihinsel ve psikososyal engelleri olan kişiler, yaşlı bireyler ve geçici engeli olan kişiler dahil olmak 
üzere engeli olan ya da olmayan herkes için erişilebilir turizm ve seyahat demektir' 
(TakayamaDeclaration -Appendix, UNESCAP, 2009).  

 

Turizmde Erişilebilirlik Nasıl Geliştirilebilir? 

Erişilebilir turizmin nasıl geliştirilebileceğini anlamakiçin öncelikle turizmde erişilebilirlik söz 
konusu olduğunda zorluk ve engellerin neler olduğunu ve genel olarak neyin yanlış olduğunu 
bulmak yardımcı olacaktır.  Neyin yanlış olduğunu bilirsek ilerlemenin yollarını da bulabiliriz.  

 

Erişilebilir Turizmin Faydaları Nelerdir? 

Erişilebilir Turizm’in faydaları hakkında konuşurken genellikle akla ilk gelen şey zorluk yaşayan 
bireylerin sosyal katılımıdır, ancak istihdam alanındadaha fazla fırsat yaratma ve ekonomi 
üzerindeki olumlu etkisi gibi başka yararları da olabilir.  

 

Erişilebilir turizm kimlere hitap etmektedir? 

“Erişilebilir Turizm” kavramını duyduğumuzda, birçok insanın aklına ilk gelen şey engeli olan 
bireylerdir. Peki, erişilebilir turizm yalnızca engeli olan bireyleri mi ifade etmektedir? Her ne 
kadar TOURISTIC projesi engeli olan bireyleri hedef grup olarak seçse de engeli olan bir birey 
farklı koşullara da sahip olabilir. Örneğin, bu kişi hamile, yaşlı veya göçmen de olabilir. Bu 
sebeple, erişilebilir turizmin gerçek hedef gruplarının ve bu grupların ihtiyaçlarının ne olduğunu 
görebilmek önemlidir.  

Metodoloji 

Bu modül içeriği ve önerilen etkinlikler için deneyimsel ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı 
kullanılacaktır. Kursiyerlere odaklanan etkinlikler dahil olmak üzere tüm yaklaşım, genel olarak 
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“öğrenici merkezli” olacaktır. Katılımcılara fikirlerini paylaşma, konuları tartışma ve analiz etme 
fırsatı verilecektir. 

İlk olarak, katılımcıları rahat ve güvende hissettirmek ve birbirlerini tanımlarını sağlamak 
amacıyla buz kırıcı aktivite kullanılacaktır. Katılımcıların birbirleriyle iletişim kurmalarına ve fikir 
alışverişi yapmalarına fırsat tanımak için etkinlikler küçük gruplar halinde uygulanacaktır. 
Eğitmenin, basit yönergeler vermesi, motive, cesaretlendirici, destekleyici olması ve beyin 
fırtınası gibi yüksek motivasyon için en etkili uygulamalara ve yaratıcı tekniklere odaklanması 
gerekmektedir.  

Modül sonunda, öğrenicilerin kendilerini değerlendirmelerine ve öz yansıtmalarına yardımcı 
olacak ve onları daha fazla motive edecek yansıtma soruları ve kontrol listelerinden oluşan 
Ölçme ve Değerlendirme araçları sağlanacaktır.   

Değerlendirme 

Bu modül kapsamında öğrenicilerin erişilebilir turizm ile ilgili derslerde edindiği bilgileri 
değerlendirmesi ve öz değerlendirme yapması amacıyla kurs sonunda öğreniciler tarafından 
tamamlanması önerilen değerlendirme şu şekildedir: 

Cümleleri tamamlayınız: 

Erişilebilir Turizm:   1. …… anlamına gelir.  

2……… yöneliktir.  

3. ………………. Yoluyla geliştirilebilir.  

Öğretmen, Eğitmen ve Eğitimciler İçin Notlar 

▪ Derste sunulan bilgiyi öğretmenlerin/eğitmenlerin/eğitimcilerin müdahalesi olmadan 
öğrenicilerin kendi başlarına keşfetmelerine izin vermesi önemlidir. 

▪ Konunun hassas olmasıveya eğitmenin görüşlerine zıt görüşlerin ifade edilmesi olasılığını 
dikkate alarakeğitmenin yargılayıcı olmaması ve tüm bakış açılarını kabul etmesi önemlidir.   

▪ Farklı bakış açılarından dolayı katılımcılar arasında gerilim söz konusu olursa, eğitmen bu 
gerilimi azaltmaya hazırlıklı olmalıdır.  

▪ Öğreniciler arasında etkinlikleri tamamlamada zorluk yaşayan engeli olan bireyler olması 
durumunda eğitmen bu kişileri cesaretlendirmeli, yardımcı olmalı ve gerekirse buna yönelik 
önlemler almalıdır. 

Referanslar 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-
20180817.pdf (available in Greek Language)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

Erişilebilir Turizm  

https://kalkinmasozlugu.izka.org.tr/?p=525 

Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir 
Araştırma  

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154480 

MODÜL 1–ETKİNLİK 1  

Adını Sen Koy! 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
https://kalkinmasozlugu.izka.org.tr/?p=525
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154480
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Etkinliğin Amacı 

Bu etkinliğin amacı, katılımcıların erişilebilir turizm kavramına aşina olmalarını sağlamaktır. 
“Erişilebilir turizm” ifadesini duyduklarında akıllarına gelenler üzerine beyin fırtınası yaparak, 
katılımcılardan kendi tanımlarını yapmaları istenmektedir. 

 

Etkinlik Açıklaması 

 

ADIM 1 

Her katılımcıya bir yapışkanlı kâğıt parçası ve bir tahta kalemi verilir ve aşağıdaki soruyu düşünüp 
cevabını kâğıda yazmaları istenir: “Erişilebilir turizmin bir ismi olsaydı bu ne olurdu? “Adını sen 
koy!”. 

 

ADIM2 

Katılımcılar, 20 dakika düşünür ve ardından buldukları adı yazarlar. Herkes yazmayı bitirdiğinde, 
her katılımcı kağıdını tahtaya veya duvara yapıştırır. Eğitmen, cevapları yüksek sesle okur ve tüm 
grupla birlikte benzer isimleri gruplandırır. 

 

ADIM 3 

Süreç, katılımcıların isimlerle hemfikir olup olmadıklarını ve sebeplerini tartışmayla devam eder. 
Bunun ardından, katılımcılardan erişilebilir turizme verdikleri isimler üzerine düşünmeleri ve 
tanımını yapmaları istenir. 

 

 
 

Kaynaklar 

Bu etkinliğin uygulanması için aşağıda yer alan materyaller gereklidir:  

Yazı tahtası veya tahta, tahta kalemleri veya tebeşir, kağıt, tükenmez kalem, yapışkanlı kağıt.  

 

   Erişilebilir 
Turizm 

 

 ... 

 ... 

 

 ... 

 ... 
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Daha Fazlası İçin 

 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-
20180817.pdf (Yunanca)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

Erişilebilir Turizm  

https://kalkinmasozlugu.izka.org.tr/?p=525 

Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma  

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154480 

 

 
  

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
https://kalkinmasozlugu.izka.org.tr/?p=525
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154480
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MODÜL1 -ETKİNLİK 2 

Erişilebilirlik Eşleştirmesi 

Etkinliğin Amacı 

Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin beyin fırtınası yaparak erişilebilir turizmin sahip olması ve 
olmamasıgereken özellikler konusundaki düşüncelerini ifade etmeleri, böylelikle turizmi herkes 
için erişilebilir hale getirmek için hangi adımların atılması gerektiğinin farkına varmalarını 
sağlamaktır. 

Etkinlik Açıklaması 

 

ADIM 1 

İlk olarak, katılımcılar iki gruba ayrılır. Eğitmen gruplardan birine “Erişilebilirlik ……….. olması 
demektir.” Yazılı bir kâğıt verir. diğer gruba ise “Erişilebilirlik ……. olmaması demektir.” Yazılı 
kâğıdı verir.Gruplar, bir diğer gruba verilen kağıtlarda ne yazdığını bilmez.  

 

ADIM 2 

Her grubun üyeleri beyin fırtınası ile sürece devam eder ve verilen cümleyi kelime veya kısa 
ifadelerle tamamlar. Grupların birbirlerinin ne söylediğini duymaması için aralarında mesafe 
olması önemlidir. Gruplara tartışmak ve cümlelerini uygun şekilde tamamlamak için yaklaşık 20 
dakika süre verilir. Her grup en az 10 kelime/kısa ifade yazmalıdır. 

 

ADIM 3 

İki grup da bitirdiğinde, eğitmen tahtada gruplara verilen iki cümleyi içeren iki liste oluşturur. Her 
gruptan bir üye grubunun cümleyi tamamladığı kelimeleri/kısa ifadeleri sesli okur ve eğitmen her 
şeyi ilgili listeye yazar.  

 

ADIM 4 

Herkes, iki listeye de bakar ve bir listedeki kelimeleri/ifadeleri diğer listedeki 
kelimelerle/ifadelerle (eş veya muhtemelen zıt anlamlı) eşleştirmeye çalışır. Örneğin, 
“Erişilebilirlik tekerlekli sandalyenin olması demektir.” ve“Erişilebilirlik tekerlekli sandalyenin 
olmaması demektir.”. 

 

ADIM 5 

Sonunda, tüm katılımcılar yapılan eşleştirmelere bakar ve “erişilebilir turizm nasıl geliştirilebilir?” 
sorusu hakkında düşünmeye başlar. 
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Erişilebilirlik …………….. olması demektir. Erişilebilirlik ……………….. olmaması 
demektir. 

 

Materyaller 

Bu etkinliğin uygulanması için aşağıda yer alan materyaller gereklidir:  

Yazı tahtası veya tahta, tahta kalemleri veya tebeşir, kağıt, tükenmez kalem, yapışkanlı kağıt ve 
yukarıda belirtilen iki cümlenin olduğu çalışma kağıtları. Etkinliğin geniş bir odada 
gerçekleştirilmesi önemlidir, böylece öğreniciler iki gruba ayrılabilir, birbirleriyle rahat bir şekilde 
çalışabilir ve iletişim kurabilir. 

Daha Fazlası İçin 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-
20180817.pdf (available in Greek Language)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

Erişilebilir Turizm  

https://kalkinmasozlugu.izka.org.tr/?p=525 

Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma  

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154480 

 

 

  

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
https://kalkinmasozlugu.izka.org.tr/?p=525
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154480
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Modül2 -Engellilik Bilinci 

 

Modülün Amacı 

Etkinliğin amacı, engelliliğin özellikle fiziksel engelliliğin ne olduğunu ve hizmetlerin/ürünlerin 
tasarımını nasıl etkilemesi gerektiğini daha iyi anlayarak erişilebilir turizmin kalitesini 
iyileştirmektir. 

Önerilen İçerikler 

Farklı Engelli Gruplarını ve Özelliklerini Açıklamak  

Engellilik, bir kişinin yaralanma veya fiziksel veya ruhsal hastalığından dolayı hareketlerinin, 
duyularının ve aktivitelerinin bozulması olarak tanımlanmaktadır.Engellilik doğuştan olabilir, 
daha sonra geçirilen hastalıklar veya kazalar sonucunda da ortaya çıkabilir. Engellilik, bir bireyin 
ya da grubun olağan standartlara göre önemli ölçüde bozulduğuna karar verilen bir durum 
veya işlev olarak da tanımlanmaktadır. Bu kavramları haklar açısından ele alırsak, tüm 
insanlareşit doğar ve topluma katılımda eşit haklara sahiptir. Ancak, gerçek yaşamda, bazı 
gruplar sosyal konumları, bilişsel ve fiziksel farklılarından dolayı bu haklara sahip 
olamamaktadırlar. Engeli olan bireyler, bu grupta yer almaktadır. Engeli olan bireylerin 
sorunları hiç kuşkusuz evrensel insan hakları konusudur ve engelliliğe dair en önemli husus ise 
toplumda ve hizmet sağlayıcılarında “farkındalık oluşturma” ve “anlayış” geliştirme 
ihtiyaçlarının giderilmesidir.  Son yıllarda, toplumsal hayatta engelliliğe dayalı ayrımcılıkla 
mücadele etmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için kapsayıcı eğitim, bilgiye erişim, sosyal 
politika ve ekonomi gibi modellere ihtiyaç duyulduğunda, engellilik türü ne olursa olsun 
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler ortak noktada buluşmaktadır.  

 

Engellilik türleri şu şekilde sınıflandırılabilir:  

• Fiziksel engel, 
• Görme engeli, 
• Zihinsel engel, 
• Bellek bozuklukları, 
• Öğrenme bozuklukları, 
• İletişim bozukluğu, 
• Ruhsal bozukluk, 
• Sosyal ilişkiler bağlamında bozukluk. 

 

Fiziksel Engeli Olan Bireylerle Etkili İletişim  

İletişim önemli bir haktır. Engeli olan biriyle iletişim kurarken, her insana birey olarak 
davranmayı hatırlamak önemlidir. Engeli olan bireyler bazen karmaşık iletişim ihtiyaçlarından 
dolayı desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.Engeli olan bireylerle iletişim kurmak sağduyu ve 
hassasiyet gerektirmektedir. Bu sebeple, aşağıda belirtilen birçok önemli husus 
vurgulanmalıdır:  

● Aktif dinleme, hizmet odaklılık ve sonuç odaklılık gibi iyi hizmet tutumları, diğer 
insanlar için olduğu kadar engeli olan bireyler için de eşit derecede işe yarar.   

● Önce kişiyi, sonra engelini düşünün. Dilin hassas kullanımı “önce insan” düşüncesini 
pekiştirir. “Engelli” yerine “engeli olan kişi” ifadesini kullanmak bu tutumu 
destekleyebilir.  

● Engeli olan insanları birey olarak kabul edin. Engeli olan bireyler ortak bir engele sahip 
olabilir, ancak engellerinin etkileri kişiden kişiye önemli ölçüde farklılık gösterir. 
Engelliliğin derecesi, süresi, bununla başa çıkmadaki kişisel strateji ve metotlar, hazır 
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destek yapıları gibi özellikler ve faktörlerin tümü kişisel ihtiyaçları etkiler. Hakkında çok 
az şey bildiğiniz engeli olan bireylerin tamamı hakkında genellemeler yapmayın. 

● İnsanların ne söylediğini dinleyin. Onların ne istediklerini veya onlar için neyin en iyisi 
olduğu konusunda varsayımlarda bulunmayın. Engeli olan bireyler, kendilerini 
düşünme konusunda diğer insanlardan farksızdır. İhtiyaçlarını dile getirmede zorluk 
yaşayabilirler, ancak ne istediklerine karar veremedikleri varsayımları da kırıcıdır.  

● Kendiniz olun, doğal olun ve duygularınızı bastırmayın. Gereksiz yere endişeli ve 
koruyucu olmayın. 

● Engel, hastalık demek değildir. Engeli olan bireylere hastaymış gibi davranmayın. 
Onlara sağlıklı bireyler gibi davranın.  

● İnsanlara yaşlarına göre davranın. Engeli olan bireylere çocukmuş gibi davranmak ve 
konuşmak doğru değildir. “Oğlum” veya “ufaklık” gibi ifadeler engeli olan yetişkinler 
için uygun değildir. 

● Kişiyle doğrudan konuşun, üçüncü şahıs ifadesi veya iş unvanını kullanmayın. Engeli 
olan bireylerin genellikle bir mesleği vardır, ancak kariyerleri belirli alanlara hizmet 
etmeye yöneliktir. Onları engeli olan bir bireyin sözcüsü veya savunucusu olarak 
görmeyin. Çevrenizdeki bir insan hakkında üçüncü şahıslarla konuşmak bir tür 
aşağılamadır.  

● Engeli olan bireyin iletişim sorunu yoksa, genellikle tercih edilen yöntemi bulmanıza ve 
göstermenize fırsat verir.  

● Engellilik bazı özel durumlarda bir problemdir, ancak kişinin hayatını yöneten ve 
başarıyı imkânsız kılan bir trajedi olmak zorunda değildir. Kişiler uyum sağlama ve 
engeli olan bireylerle iletişim için kendi yollarını bulur.  
 

Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Engeli Olan Bireylerle İletişim Önerileri  
● Yardım istemeden bir kişinin tekerlekli sandalyesini itmeyin, hareket ettirmeyin veya 

kolunu tutmayın.  
● Tekerlekli sandalyede veya skuterde oturan biriyle konuşurken, aynı göz hizasında 

olacak şekilde oturun. 
● Hareket kabiliyeti kısıtlı kişileri yönlendirirken mesafeyi, hava koşullarını ve 

merdivenler, kaldırımlar ve dik yokuşlar gibi fiziksel engelleri göz önünde bulundurun. 
● Engeli olan bir kişiyle tanıştığınızda tokalaşmak iyi bir davranıştır. Ellerini sınırlı bir 

şekilde kullanan veya yapay el takan kişiler de sizinle tokalaşabilir.   
● Bir hata yaptıysanız özür dilemekten çekinmeyiniz.  

 

Bedensel Engeli Olan Kişilere Yönelik Çevresel Düzenlemeleri Anlamak ve Önlem Almak  

Engeli olan bireylere yönelik tüm yapı, süreç ve sistemlerin erişebilirlik başta olmak üzere belirli 
özelliklere sahip olması ve zamanla geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde sosyal bir faaliyet 
olan turizm hareketlerine engeli olan bireylerin sorunsuz bir şekilde katılabilmeleri için 
gösterilen çabalar önem kazanmıştır. Böylece, turizmde erişilebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. 
Erişilebilir turizm, temel insan hakkı temelinde engeli olsa dahi hareket etme, görme, duyma 
gibi imkanların oluşturulması ve sağlanması ile tüm insanların seyahat hareketlerine katılmasını 
sağlayan bir turizm türüdür.Tüm bu açıklamaların ışığında erişilebilir turizm, hareket, işitme, 
görme, zihinsel engeli gibi engelleri olan bireylerin evrensel olarak tasarlanmış turizm 
hizmetlerinden, mallarından ve turizm fırsatlarından etik ve eşitlik çerçevesinde bağımsız 
olarak yararlanabilmeleri ve kullanabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, aşağıda 
yer alan konularda düzenlemeler yapmak önemidir.   
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Bedensel Engeli Olan Bireyler İçin Turizmde Çevresel Düzenleme Önerileri   

● Park alanları ● İşaretler ● Sahiller ● Asansörler 

● Kamusal 
Hijyen Alanları 

● Konaklama ● Yemek Hizmetleri ● Spor Olanakları 

● Merdivenler ve 
Rampalar 

● Bahçeler ve 
Yeşil Alanlar 

 Yatay Hareketlilik Düzenlemeleri 

 

Metodoloji 

Yukarıda önerilen içeriklerikatılımcılara aktarırken daha kapsamlı ve ayrıntılı bir program 
geliştirmek gerekmektedir.Bu bilgiler özet niteliğinde olup derinlemesine teorik ve pratik 
çalışmalarla desteklenecektir.Bu kapsamda, bu bilgilerin çevrimiçi platformlarda sunumu ve 
katılımcıların konu hakkında beyin fırtınası yapabilecekleri çalışmalar Web 2.0 araçları 
kullanılarak gerçekleştirilecek olup deneyimsel öğrenme metodolojisine uygun olarak 
planlanacaktır. 

Etkinlikler, önce buz kırıcı oyunlar ile başlayacak, ardından bilgilendirme etkinlikleri 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca, harekete geçirici faaliyetlerle katılımcıların sürece aktif katılımı 
sağlanacaktır. Buna paralel olarak katılımcılar tarafından örnek olaylar ile durum analizi 
yapılacak ve çözüm önerileri oluşturulacaktır. Bu sayede tüm katılımcıların sorunları 
özümsemesi, empati kurması ve çözüme katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

Değerlendirme 

Öğrenme etkinliklerinden sonra katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeylerinin ne ölçüde farklılık 
gösterdiğini belirlemek amacıyla eğitimin başında ve sonunda ön test ve son test 
uygulanacaktır. Bu testler için Google Formlar (Web 2.0 aracı) kullanılarak dijital sorular 
oluşturulacaktır. 

Öğretmenlere, Eğitmenlere ve Eğitimcilere Notlar  

• Çevrim içi platformda çalışmaya başlamadan önce teknik sorunları gözden geçirin. 
Örneğin, eğitimi Zoom üzerinden yapacaksanız, mikrofonu ve kamerayı kontrol 
etmeniz yararlı olacaktır. 

• Katılımcıların kullanılacak çevrimiçi platformun özelliklerini bildiğinden emin olun. 
Bilgileri yoksa, platformu tanıtmak faydalı olacaktır. Örneğin, Zoom platformunu 
kullanacaksanız, ifade gönderme, sohbet panelini kullanma, uzaktan kumanda ve ekran 
paylaşımı gibi özellikleri tanıtın. 

• Eğitim etkinlikleri ve duyurular için Google Sınıf gibi sanal bir sınıf oluşturun. 

• Ön test ve son test formlarını sanal sınıf platformunda duyurun ve takip edin. 

Kaynaklar  

● Akıncı, Z., & Sönmez, N. (2015). Engelli bireylerin erişilebilir turizm beklentilerinin 
değerlendirilmesine yönelik nitel bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları 
Dergisi, 26(1), 97-113. 

● Engelsiz Kariyer. (n.d.). Engellilerle uygun davranış 
biçimleri.https://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=59 

● National Center forBiotechnology Information (2005).TheSurgeonGeneral's Call to 
Action toImprovetheHealthandWellness of PersonswithDisabilities.(İngilizce)  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44667/ 

https://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=59
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44667/


 Çevrim İçi Erişilebilir Turizmdeki Dijital Beceriler İçin Eğitim Modülleri 

 

14 

● NationalLeagueforNursing (n.d.). Communicatingwith People withDisabilities. 
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-
d/additional-resources/communicating-with-people-with-
disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%2
0person's%20preferences 

● Organization, W. T. (2013). Recommendations on AccessibleTourism. Madrid: World 
TourismOrganization. (İngilizce)   
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284415984 

● Subaşıoğlu, F. (2008). Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin “engellilik 
farkındalığı” üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 9(2), 399-430. 

● The CentersforDisease Control andPrevention(2020, September 16). Impairments, 
Activity Limitations, andParticipationRestrictions. (İngilizce)  
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%2
0to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%
20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walkin
g%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf 

● QueenslandGovernment (2018, September 5). Bettercommunication. (İngilizce)  
https://www.qld.gov.au/disability/community/communicating 

● World HealthOrganization (2001, May 22). International Classification of Functioning, 
DisabilityandHealth (ICF). (İngilizce)  
https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-
disability-and-health 

● Yıldız, S. Yıldız ve E. Karaçayır, “Dünyada ve Türkiye’de Engelli Turizmi Pazarının 
Değerlendirilmesi”, Journal of TourismandGastronomyStudies, vol. 5, no. 2, pp. 61-80, 
2017. 

●  
 

 
  

http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284415984
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.qld.gov.au/disability/community/communicating
https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
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MODÜL2 -ETKİNLİK 1 

Sihirli Kutu (Buz Kırıcı) 

Etkinliğin Amacı  

Katılımcılar (ve moderatör) gruptaki kişiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olurlar. 

Etkinlik Açıklaması 

Materyaller:Kutu ve top, güneş gözlüğü, biberlik, gizemli nesneler ve kırmızı burun gibi eşyalar.  
 
Yönergeler 
 
Katılımcılardan "sihirli kutudan" sadece bir nesne (ne seçeceklerini çok düşünmeden) 
seçmelerini isteyiniz. Moderatör olarak önce siz başlayınız. 
 
Katılımcılara,  

● Kim olduğunuzu, 
● Bu nesneyi neden seçtiğinizi, ve 
● Ek olarak, seçtiği nesne ve etkinliğin konusu arasındaki bağlantının ne olabileceğini 

söyleyiniz.  
 

Çevrim içi uygulamalar için ipuçları:  
● Büyük, yakınlaştırılabilen bir tuval kullanmanıza olanak tanıyan bir çevrimiçi beyaz 

tahta aracı seçiniz. 
● Tahtaya çeşitli farklı nesne resimleri ekleyiniz.  
● Çevrim içi bir tahta kullanmıyorsanız, fotoğrafları derlemek, paylaşımını ve akran 

incelemesini kolaylaştırmak için Google Dokümanlar gibi bir ortak çalışma aracı 
kullanmanızı öneririz. 

● Grup tartışmasını yönetirken, katılımcıların konuşmak istediklerini belirtmek için sözlü 
olmayan araçlar kullanmalarını öneririz. Zoom'un sözsüz geri bildirim araçları, tepki 
emojisi gibi araçları kullanabilir veya sadece insanların ellerini kaldırmasını 
sağlayabilirsiniz.Kolaylaştırıcı, daha sonra o kişiyi konuşmaya davet edebilir. 

 

Kaynaklar 

TomSiegel 

Daha Fazlası İçin 

https://www.sessionlab.com/methods/magic-box 

 
  

https://www.sessionlab.com/methods/magic-box
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MODÜL2 -ETKİNLİK 2 

Konuşan Emojiler (Harekete Geçirici/ Isınma) 

Etkinliğin Amacı 

Bu etkinlikte, fiziksel engellilik ile ilgili sorular oluşturulacaktır. Sorular, katılımcıların empati 
kurmasını kolaylaştıracak şekilde hazırlanacaktır. Bu sayede eğitim süresince katılımcıların 
dikkatini çekecek, konuya ilgilerini artıracakve etkinliğe aktif katılımlarını artacaktır. 

Etkinlik Açıklaması 

Materyaller: Duraklatma/oynatma işlevi olan video / Emojiler 

Yönergeler 
Öncesi 
Katılımcı Sayısı: 10-15 
Katılımcı Türü: Bu yöntem her tür katılımcı ile uygulanabilir, ancak cinsiyet ve kültüre karşı 
ayrımcı olmamak çok önemlidir. 
Uygun Koşullar: Atölye katılımcıları, kendileri hakkında bir şeyler söyleme fırsatı bulur ve dürüst 
davranır. 
Ön Hazırlık: Kolaylaştırıcının atölye öncesinde bir soru listesi hazırlaması gerekmektedir.  
Kolaylaştırıcı – Katılımcı İlişkisi: İş Birliği 
Kolaylaştırıcı Özellikleri: Neşeli, yaratıcı 
Uygulama Zorluk Seviyesi: Özel bir beceri gerekmemektedir.  
 
Çevrim içi uygulama için ipuçları:  
Katılımcıların kameraları olduğundan ve sanal toplantı odasında kameralarını kendilerinin 
yönetebildiğinden emin olunuz.  Bunu yapmanın iki yolu vardır: 

 Daha küçük gruplar için ilk seçenek, kişilerden kameralarını açmalarını isteyiniz. Bir soruya 
evet cevabı veriyorlarsa, ayağa kalkmalarını veya emojiyi kullanmalarını isteyiniz. Bu, bir 
seans sırasında fiziksel hareketlendirici olarak kullanılabilir.  

 İkinci seçenek, örneğin ısınma olarak: Herkesten kameralarını kapatmalarını isteyerek 
başlayınız. Sonra bir soru sorun ve cevabı evet olan herkesin kameralarını açmalarını 
isteyiniz. Ardından herkesten kameralarını kapatmasını ve bir sonraki soruda da aynı şekilde 
devam etmesini sağlayınız. 

Zoom ayarı: "Video olmayan katılımcıları gizle" video ayarını kullanıldığında daha etkili olabilir. 
 
Sonra 
Beklenen Sonuçlar: Grup üyeleri birbirlerini eğlenceli bir şekilde tanır.  
Olası Zorluklar: Katılımcılar tehdit altında veya bir sorudan dolayı aşağılanmış hissedebilir.  
Başarının Değerlendirilmesi: Grup ilgilidir ve etkinlikte yer almaktan keyif alır.  

Kaynaklar 

IAF (Uluslararası Moderatörler Birliği) Metotları 

Daha Fazlası İçin  

https://www.sessionlab.com/methods/stand-up-if 

 
  

https://www.sessionlab.com/methods/stand-up-if
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MODÜL 2 -ETKİNLİK 3 

Mümkün Değil  

Etkinliğin Amacı 

Katılımcılar, engeli olan bireylerle empati kurup onlara nasıl yardım edeceklerini 
öğreneceklerdir. 

Etkinlik Açıklaması 

Materyaller: Gözbağı veya siyah gözlükler, fırın eldivenleri, buz maşası veya bant, kulak tıkacı 
veya kulaklık, farklı uzunlukta topuklu ayakkabılar, vazelin veya bantlanmış gözlükler, atelli 
bacak ve/veya koltuk değneği ve yumurta zamanlayıcı.  

Yönergeler 
1. Önceden öğrenilenleri tekrar ediniz.  
2. Katılımcılara, ‘Mümkün Değil' adlı bir simülasyon oyunu oynayacağınızı söyleyiniz. Bu 

oyun sırasında, katılımcılar, genellikle yaptığınız yürüme, konuşma veya okuma gibi 
değerinin farkında olmadığınız bir şeyi yapamıyormuş gibi davranacaklar. Rol 
yapmalarına yardımcı olmak için gözbağı gibi bir desteklerinin olduğunu ve "tüm 
kitapları tersten okuyun" kuralına uymaları gerektiğini açıklayınız. Halihazırda bir 
engelleri varsa kendileri olarak devam edebileceklerini ya da başka bir engel 
seçebileceklerini belirtiniz. (Not: ‘Görünmez’ engeli / öğrenme farklılıkları olan 
katılımcılar, bunu yapmak istemedikleri sürece özel ihtiyaçlarını başkalarının önünde 
kabul etmek zorunda bırakılmamalıdır. Ancak, arkadaşlarının özel ihtiyaçlarını anlamaları 
için paylaşmak isteyebilirler.) Bir engel seçmezlerse ve genellikle bir engel durumu söz 
konusu olduğunda böyle bir seçeneği yoksa, o zaman bu katılımcının "yardımcı" rolünde 
olduğunu söyleyiniz.   
 

3. Her engel türünü ve öncelikle katılımcılara neleri yapamayacaklarını açıklayınız. 
Ardından ya isteğe göre ya da kura çekerek her katılımcının engelini belirleyiniz. Gerçek 
hayatta, başlarına gelen engele dair seçme şansının olmayacağını açıklayınız. 
 

Engel Destek Kural 

Görme  
Gözbağı veya siyah 
gözlükler 

Gizlice bakmak yok 

Elleri etkileyen bir sinir 
sistemi hastalığı 
(uyuşukluk veya 
güçsüzlük) 

Fırın eldivenleri Fırın eldivenleri sürekli takılmalı  

Ampüte ve el protezi  
Buz maşası veya birbirine 
bantlanmış parmaklar  

Baskın eliyle sadece 
kullanılabilir  

Disleksik Yok Tüm kitaplar tersten okunmalı 

Disgrafi Yok 
Yazı için sadece baskın olmayan 
el kullanılabilir 

İşitme Kulak tıkacı veya kulaklık Kulak tıkaçları çıkarılmamalı  

Dilsiz Yok Konuşamaz 

Kekeme Yok 
Her kelime üç seferde 
söylenmeli   

Belden aşağısı felç Tekerlekli sandalye 
Ayağa kalkamaz veya 
yürüyemez 

Yumru ayak Farklı uzunlukta topuklu Ayakkabılar daima giyilmeli  
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ayakkabılar ya da bilek 
ağırlığı  

Konuşma güçlüğü Ucu zımbalı kâğıt boru  Tüm konuşma boruyla yapılmalı 

Katarakt 
Camları vazelinle kaplanmış 
veya bantlanmış gözlük  

Gözlükler daima takılmalı 

Felçli bacak 
Kırık bacak tahtası ve/veya 
koltuk değneği 

Tahta çıkarılamaz; koltuk 
değneği kullanılmalı  

Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite Bozukluğu 

Yumurta zamanlayıcı 
Katılımcı her üç dakikada bir 
farklı bir şey yapmak zorundadır  

 
- Yardımcı:  Engeli olan katılımcılara sadece istediğinde yardım edebilir. Kendileri 
yapabilecekleri şeyleri onların yerine yapamazlar.  
 

4. Olası diğer kurallar: 
● Simülasyon oyunu sadece sınıf ortamındadır. Katılımcı sınıftan çıkarsa, engellerini de 

arkada bırakırlar. (Durumun gerçek hayatta bu şekilde olmadığını açıklayınız.) 
● Simülasyon oyunu için zaman sınırını siz belirleyebilirsiniz.  
● Görev her ne olursa olsun katılımcıların çabalamaları ve yapabileceklerinin en iyisini 

yapmaları beklenmektedir. Daha fazla çaba gerektiği için tamamlanan tüm görevler iki 
görev gibi sayılacaktır. 

 
Grup Tartışma Soruları (Belirtilen zaman sona erdikten sonra)  
1. Engeli olan bir birey olmak nasıl hissettirdi?  

A:  Cevaplar moral bozucudan eğlenceliye kadar farklılık gösterebilir.  
2. Neyi yapamadınız? ve neleri yapabildiniz?  

A:  Cevaplar farklı olacaktır.  
3. Sizce engeli olan bireyler yapamadıklarına değil de yapabildiklerine odaklanıyorlar mı? 

Neden?  
A:  Yapabildiklerine odaklanırlar ancak öfkeli, üzgün hissedebilirler veya pes edebilirler.  

4.  Arkadaşlarınıza görünmez bir engelden bahsetmek neden iyi bir fikir olabilir? 
A. Engellilikle ilgili özel ihtiyaçları anlamaları ve daha fazla yardımcı olmaları için. 

5. Engeli olan bir bireyken size nasıl davranılmasını istediniz?  
A: Saygılı, sabırlı ve nazik şekilde vb. 

6. Yardımcı neden sadece sorulduğunda yardım etti ve sadece o zaman engeli olan kişinin 
kendi yapamadığı şeyleriyaptı? 
A: İstenmediğinde yardım etmek korumacı olmaktır. Bir başkasına bebek gibi davranmaktır. 
Ayrıca, bir başkası için onların yapabileceği bir şeyi yapmayız çünkü bu onları size bağımlı 
hale getirebilir ve kendileriniz yetersiz görmelerine sebep olabilir.  

7. Engeli olan bireylere ne konuda hayranlık duyuyorsunuz?   
A: Güçlü, cesur ve inatçılardır.  

 
Varyasyon/Devam  
1. Etkinliği kısaltmak için ya da yeterince destek malzemeniz yoksa, katılımcılar  şapkadan bir 

engel seçip ardından belirli bir görevi yerine getirirler (örneğin, raftan bir kitap alın, bir 
mektup yazın). 

2. 2. Simülasyonun sonuna doğru mola veriniz. Bu, onlara hareketin yoğun olduğu bir 
etkinlikte engellilikleri hakkında farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. 

 
 
Sonuç 
Katılımcılara şunları söyleyiniz:  
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“Bugün kısa bir süreliğine de olsa engeli olan bir insan olmanın nasıl bir şey olduğunu 
deneyimlediniz. Yürümek, konuşmak gibi genellikle basit gördüğümüz şeyler, çoğu zaman engeli 
olan bir kişi için günlük bir mücadeledir. Bu durumun her gün devam ettiğini ve engelinizin 
hayatınız boyunca sizinle olduğunu düşünün. Bugünlük zorluklarla yüzleşmek ve sizi üzmelerine 
ve depresyona sokmalarına izin vermemek gerçek cesaret ve metanet ister. Engeli olan bireyler 
sempatimizi değil, hayranlığımızı hak ediyor, çünkü onlar güçlü ve cesur insanlardır.”  
 
Çevrim içi uygulama için ipuçları:  

● Görme bozukluğu olan kişilerden sohbet alanına mesaj yazmalarını isteyebilirsiniz.  
● El protezi kullanan kişilerden kamera önünde at kuyruğu ve makyaj yapmalarını rica 

edebilirsiniz.  
● Disleksik kişilerden ekrana bakarak ters çevrilmiş bir PDF belgesini okumasını 

isteyebilirsiniz. Bunun için ekran paylaşımı özelliği kullanılabilir.  
● Duyma bozukluğu olan kişiler için herkesten mikrofonlarını kapatmaları ve bu kişinin 

konuşulanları anlamaya çalışmasını beklenebilir.  

Kaynaklar 

Life Tree Learning Systems 

Daha Fazlası İçin 

http://www.wikisori.org/Wikisori/Printouts/PaxCurriculum/30b_Not_Able_To.pdf 

 
 
Ek 
 

 
 
  

http://www.wikisori.org/Wikisori/Printouts/PaxCurriculum/30b_Not_Able_To.pdf
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MODÜL2 -ETKİNLİK 4 

Gir ve Çık 

Etkinliğin Amacı 

Engeli olan bireylerle ilgili farkındalığı artırmak ve daha fazla entegrasyon ve kapsayıcılık 
sağlamak. 
Hedefler: 
- Engeli ve engeli olmayan bireyler arasındaki engelleri aşmak. 
- Gençlik çalışanları, eğitmenler, gönüllüler için iyi uygulamalar sağlamak 
- Yaratıcılığı engellilik konusunda farkındalık yaratmak için bir araç olarak kullanmak. 

Etkinlik Açıklaması 

Giriş Etkinliği (5-7 dakika). 
Katılımcılar bir sırada durur ve her birine üstünde roller yazan bir kağıt verilir. Kağıtlarda 
daha sonra takımları da belirleyecek olan 3 farklı renk yer almaktadır. Katılımcılardan 3'ü 
(her renk grubundan bir kişi) sağır, kör ve tekerlekli sandalye kullanıcısı (tekerlekli sandalye) 
rolünde olacaktır. 
Kolaylaştırıcı soruları hazırlar. Katılımcı olumlu bir cevap alırsa bir adım ileri gider. Değilse 
aynı pozisyonda kalır. Kolaylaştırıcı, 5 (veya daha fazla) soru verir ve sonunda katılımcılardan 
grubun "haritasını" hatırlamalarını ve üzerinde düşünmelerini ister. 
Ana Etkinlik (20 dakika):  
Kolaylaştırıcı, katılımcılardan başlangıçetkinliği sırasında verilen kağıdın rengine göre grup 
oluşturmalarını ister. Her grupta aslında baş aktör olan engeli olan birey rolüne sahip bir kişi 
bulunur. 
 
Grup 1: Görme engeli olan kişi 
Kolaylaştırıcı görme engeli rolü olan katılımcının gözünü bağlar ve diğerlerine sadece sözlü 
ve başka hiçbir şey kullanmadan yönlendirme yapabilecekleri konusunda net talimatlar verir. 
Tüm grup masada birlikte oturur. Masada sadece yapıştırıcı, makas ve küpün ana hatlarını 
içeren basılı A4 kağıdıvardır (ek: kağıt küp modeli). Görme engeli olan kişi, diğerinin 
talimatlarıyla küpü kesip oluşturmak zorundadır. Gruba görevi tamamlaması için 15 dakika 
verilir. 
 
Grup 2: İşitme engeli olan kişi  
Grup konuşmadan, yazmadan veya çizmeden yönlendirilerek başka bir odaya gider. 
Kolaylaştırıcı, katılımcılara bir hikâye (ek: Hikâye) verir ve işitme engeli olan kişiyi birkaç 
dakika odanın dışına çıkarır. Bu sırada diğer grup üyeleri hikâyeyi okur ve ardından 10 dakika 
içerisinde işitme engeli olan kişiye açıklamaları gerekir.  
 
Grup 3: Fiziksel Engel 
Bu grubun ses sistemine ihtiyacı olduğu için tercihen ana alanda kalmaları gerekir.  Fiziksel 
engeli olan kişi tekerlekli sandalyede oturur (ya da tekerlekli sandalye yoksa, tekerlekli ofis 
sandalyesi kullanabilirsiniz). Grubun tüm üyelerin dahil olduğu bir dans düzeni oluşturması 
gerekmektedir (istediğiniz müziği seçebilirsiniz). 
 
Sunum (10 dakika):  
Gruplar ana alanda toplanır ve yaptıkları işlerin sonuçlarını tüm katılımcılara sunarlar.  
 
Çözümleme (20 dakika):  
Tüm etkinlik üzerine grup tartışması ve yansıtması yapılır. Yansıtma yoluyla, etkinlik boyunca 
ortaya çıkan tüm duyguları, endişeleri, konuya dair anlayışı ve gerçeklikle bağlantısı hakkında 
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konuşmamız gerekir.  
 
Çevrim içi uygulama için ipuçları 
● Katılımcıları renge göre gruplamak için odalar oluşturun.  
● Katılımcılarına görme engeli olan kişi için küpü yaparken kamera açısının malzemeye 

odaklanması gerektiğini hatırlatın. 
● Konuşmaları duymaması için işitme engeli olan birey rolündeki kişiyi bekleme odasına 

alın. 
● Fiziksel engellilik rolü için, ellerin yoğun olarak kullanıldığı bir dans seçin. Fiziksel engeli 

olan kişi parmaklarını sınırlı bir şekilde kullanmak için ellerini bağlayabilir. 

Kaynaklar 

FilaretosVourkos 

Daha Fazlası İçin 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/out-and-in.1487/ 

 
Ek 1 (Hikâye) 
 

Bir zamanlar tek başına oturan küçük bir kız varmış. Ailesi ona evden çıkmamasını 
söylemişti.Küçük kızın canı sıkılmıştı ve bir değişikliğe ihtiyacı vardı, bu yüzden ailesini 
dinlemedi ve dışarı çıktı. Yaşadığı yerin çevresinde bir orman vardı. Doğanın tadını çıkarırken, 
duyduğu ayak sesleri onu ormanın derinliklerine kadar götürdü. Karanlık olmayabaşladı ve 
küçük kız korkmaya başladı. Her yerden garip sesler geliyordu. Küçük kız kaybolmuş ve korkmuş 
bir halde eve dönüş yolunu bulmaya çalıştı. Koşmaya başlayınca aniden yerdeki bir deliğe 
düştü. 

"Yardım edin, yardım edin! " diye bağırmaya başladı… 
Annesinin küçük kızın omzuna dokunup neyin yanlış olduğunu söylemesi onu şaşırttı. İşte 

o zaman rüya gördüğünü anladı… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/out-and-in.1487/
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Ek 2 (Kağıt Küp Modeli) 

 
 
 
Ek 3 (Giriş Etkinliği) 
 
[Not: aşağıdaki sorular sadece öneridir, spesifik ve net olması gerektiğini göz önünde 
bulundurarak kendi sorularınızı oluşturabilirsiniz.]. 
 
Sorular:  

1. 1 dakika içerisinde yukarıya çıkıp mutfağı bulup, çekmeceyi açıp ve bir kaşık getirebilir 
misiniz?  

2. Arkadaşlarınızla sinemaya gitmek için dışarı çıkabilir misiniz? 
3. Salsa dansı yapabilir misiniz?  
4. Kendi başınıza markete gidip belirli bir markanın beyaz peynirini alabilir misiniz?  
5. Web sayfasını tasarlamak için bir radyo istasyonunda çalışabilir misiniz?  
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ÜNİTE 2 – İŞ ZİHNİYETİ 

 

Modül3 – Pazar Bilinci ve Erişilebilir Turizm Arzı 

 

Modülün Amacı 

Erişilebilir turizm pazarına ilişkin bir anlayış geliştirmek ve tedarik zincirinin önemini açıklamak. 

Önerilen içerikler 

Farklı turizm sektörlerinde erişilebilir turizmdeki eğilimler ve iş fırsatları 

Endüstriler sık sık yeni eğilimler ve yeniliklerle kesintiye uğrar ve turizm endüstrisi ve erişilebilir 
turizm bunun bir istisnası değildir. Yeni turizm eğilimlerine dikkat etmek, işletmelerin rekabetçi 
kalmasına ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilir.Örneğin, COVID farklı 
ihtiyaç ve önceliklere yol açmış ve diğerlerinin yanı sıra Güvenlik ve Hijyen, Temassız 
Ödemelerle ilgili yeni gereksinimler ortaya çıkmıştır. Sağlıklı & organik yiyecek ve içeceklere 
duyulan ihtiyaç, sürdürülebilirlik, kişiselleştirilmiş hizmet, dijitalleşmenin artan talebi ve 
teknoloji kullanımı gibi tüketici davranışlarındaki daha genel değişikliklere dayanan çeşitli 
turizm eğilimleri vardır.Bu, ağırlamadan yemek hizmetine ve seyahate vb. farklı turizm 
sektörleri için geçerlidir. Dolayısıyla, aşağıdakilere odaklanmak önemlidir: 

●  Engeli olan bireylerin nüfusunda artış 

●  Engeli olan bireylerin turizme daha fazla katılımı 
●  Turizmde erişilebilirlik için daha fazla gereksinim 
●  Sesli Arama ve Sesli Kontrol (seyahat endüstrisindeki sesli arama, pazarlamacıların, 

işletme sahiplerinin ve bu alandaki işletmelerdeki diğer üst düzey kişilerin haberdar 
olması gereken yeni eğilimlerinden biridir) 

● Sanal Gerçeklik Turizm Eğilimleri 
● Herkes için Yalnız Seyahat ve destinasyonlar 
● Ekolojik Seyahat (günümüzün gezginleri arasında etik ve sürdürülebilir turizm 

seçenekleri için artan bir endişeyi yansıtmaktadır. Eko-seyahat, uçuş rezervasyonu 
yaparken karbon kredilerinin kullanılabilirliği veya geleneksel bir araç yerine elektrikli 
araç kiralama seçeneği gibi basit değişiklikleri içerir. Daha karmaşık örnekler arasında 
gönüllü bir unsurla turizm, belki de bir doğa rezervi üzerinde çalışmak veya koruma 
çalışmalarına katılmak yer alabilir.) 

●  Yerel deneyim (yerel mutfağın tadını çıkarmaktan bölgesel festivalleri ve tatilleri 
kutlamaya kadar, yerel deneyimler izlenmesi gereken en önemli turistik trendlerden 
bazıları haline gelecektir) 

Her kesimden ve her kökenden insan için turizme erişim sağlanarak, aşağıdaki konular da ele 
alınmalıdır: 

● Yaşlarına ve yeteneklerine bakılmaksızın ürünleri ve destinasyonları herkes için 
kullanılabilir hale getirme hakkında bilgi edinmek için Evrensel Tasarım yapma. Avrupa 
pazarında izin verilmesi gereken erişilebilir turizm ürünlerine ilişkin gereklilikler 
hakkında bilgi sahibi olma. 

● ENAT (Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı) İyi Davranış Kuralları - turizm işletmeleri ve 
kuruluşları için erişilebilir seyahat ve turizmi teşvik etme çabalarını tanıyan uluslararası 
bir sertifika programıdır. Ürünü erişim ihtiyacı olan tüm ziyaretçiler için erişilebilir kılan 
sekiz yol gösterici ilkeden oluşur. 

● Erişilebilir turizm ürünleri geliştirmek için diğer sağlayıcılarla (restoranlar, milli parklar 
veya müzeler gibi) işbirliği yapma. 
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Çevrimiçi erişilebilir turizm iş modeli, değer zinciri, küresel ekosistem ve tedarik zinciri 

Tanımlama, açıklama ve açıklığa kavuşturma: 
 
Bir iş modeli, bir işletmenin nasıl değer yarattığını, sunduğunu ve yakaladığını gösteren 
mimaridir. İç organizasyon ve dış varlıklarla olan bağlantıları ve ilişkileri ifade eder. 
Değer zincirleri, özel sektör firmalarının hükümet ve sivil toplumla işbirliği içinde kaynakları 
girdi olarak nasıl aldığını veya bunlara nasıl eriştiğini, çeşitli süreçler aracılığıyla değer kattığını 
(örneğin, planlama, geliştirme, finansman, pazarlama, dağıtım, fiyatlandırma) ve ortaya çıkan 
turizm ürünlerini, hizmetlerini ve deneyimlerini nasıl sattığını tanımlayan üretim-tüketim 
sürecindeki dikey bağlantılardır. 
Küresel değer ekosistemleri, turizmde değer yaratan, tüketen ve paylaşanlar arasında yüksek 
oranda dağıtılmış, akıcı ve dinamik bir teknoloji aracılı ilişkiler ve değiş tokuşlar kümesini ifade 
eder. Buna canlı ve cansız varlıklar (örneğin tüketiciler, üreticiler, hükümetler, topluluklar, 
doğa, dijital teknolojiler ve altyapılar) arasındaki etkileşimler dâhildir. 
Tedarik Zinciri - bir tüketiciye bir ürün veya hizmet tedarikinde yer alan organizasyonlar, 
insanlar, faaliyetler, bilgiler ve kaynaklar sistemidir. Tedarik zincirleri değer zincirlerini birbirine 
bağlar. Müşteriler ne zaman erişilebilir turizme ihtiyaç duyar? “Ziyaret yolculuğu” ve tüm değer 
zinciri boyunca! - Bilgi/rezervasyon – Ulaşım – Konaklama – Yemek – Gezi/Aktiviteler – 
Başkalarına Anlatma / Deneyimler 
Turizm Hizmetleri - Erişilebilir… Tüm dağıtım zinciri boyunca 

• Bilgi - arama, rezervasyonlar, Web siteleri, mobil… • Ulaşım - araçlar, terminaller, transferler, 
destek… • Altyapı - turistik yerler, konaklama restoranları, caddeler, plajlar… •Hizmetler - 
ağırlama, paketler, rehberlik, geziler, özel menüler, etkinlikler, teknik yardımlar, yardım… 

Turizm endüstrisindeki şiddetli küresel rekabet, artık bireysel firmalardan ziyade tedarik 
zincirlerinin ayrılmaz parçalarına odaklanıyor. Yüksek rekabet ortamı, turizm firmalarını rekabet 
avantajlarını artırmanın yollarını aramaya zorlamıştır. Turizm ürünleri tüketiciler tarafından 
genellikle farklı hizmet bileşenlerinin katma değerli bir zinciri olarak görülür ve birbiriyle ilişkili 
turizm işletme operasyonlarını etkin bir şekilde yönetmenin yollarını belirlemek, turizm 
firmalarının müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamasını ve iş hedeflerine ulaşmasını ve böylece 
eşit derecede verimli rakiplerine karşı rekabet avantajını korumasını sağlayacaktır.  
Günümüzde, geleneksel tedarik zincirinde farklılıklar vardır; bu nedenle, işletmelerin yeni 
tüketici zihniyetini karşılamak için uyum sağlamaları ve yenilik yapmaları hayati önem 
taşımaktadır. Bu şekilde, gezginler şunları yapabilir: 

● İlgi çekici bir varış yerini çevrimiçi olarak araştırma ve varış noktasında bir aile yanında 
konaklama seçeneği arayabilirler. İlgilenilen aktiviteleri araştırırken, kendi kendine 
yönetilen bir tur, yerel rehberli bir tur seçeneği veya yarım günlük bir grup turu 
bulabilirler. 

● Instagram'a göz atın. Bir yerin harika bir resmini gördüklerinde, onları fotoğraflara, oda 
bilgilerine ve fiyat seçeneklerine yönlendiren bir “şimdi rezervasyon yap” seçeneğine 
erişmek için kaydırarak otelde konaklama rezervasyonu yapabilirler. Gezginler, varış 
noktasına varana kadar başka düzenlemeler yapmazlar ve oradayken restoranlar, yerel 
bir rehber ve yürüyüş turları rezervasyonu yapmak için çeşitli uygulamaları kendi 
başlarına kullanırlar. 

Facebook'ta gezinin ve belirli bir destinasyonda harika bir Airbnb'de kalan bir arkadaşınızın 
gönderisini görün. Gönderi bir bağlantı içerdiğinden, gezginler buna tıklar ve rezervasyon 
yaptırır. Kalkıştan birkaç ay önce Airbnb, destinasyondaki gezginlerin ilgisini çekebilecek 
deneyimler hakkında e-posta gönderir ve bu yerel deneyimlerden biri için rezervasyon yaptırır. 
Varış noktasına vardığında Airbnb ev sahibi onlara bölgedeki harika seçeneklerden bahseder. 
Örneğin: Gezginler, gezinmek için Google Haritalar'ı, iletişim kurmak için Google Çeviri'yi ve 
yerel bir tur bulmak için GetYourGuide'ı kullanır. 
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Metodoloji 

Genel olarak VET(Mesleki Eğitim ve Öğretim) sağlayıcıları ve Okullar, özellikle COVID-19 
pandemisinden sonra, teknolojiye e-öğretim yöntemleri geliştirmek ve öğrenciler ile bu 
düzeyde etkileşim kurmak için bir fırsat olarak bakıyorlar. Günümüzde hemen hemen herkesin 
bir akıllı telefonu var. Google 'kütüphane' olarak, Wikipedia ise 'ansiklopedi' olarak kabul 
görüyor. Thesaurus "sözlük" ve Kindle "ders kitabı"dır. Böyle bir zamanda, öğrencilerimizi 
motive etmek için öğretme ve öğrenme metodolojilerimizi değiştirmemiz ve teknolojiyi günlük 
hayatımıza dâhil etmemiz önemlidir. 

Eğitim metodolojisi, katılımcıların aktif katılımını sağlayacaktır ve üç önemli unsurun 
birleşimine dayanmaktadır: 

● Gerekli bilginin sağlanması (teori) 
● Vaka çalışmaları, videolar, oyunlar, animasyonlar ve alıştırmalar gibi eğitim araçlarının 

kullanımı (alıştırma – uygulamalı deneyim) 
● Geri bildirim/yansıtma (inceleme) 

Modülün teslimi sırasında katılımcılara, modülün 15 saati boyunca sunulacak içeriği kapsayacak 
materyal verilecektir. Materyal PowerPoint (PPT) sunumları, videolar ve animasyonlar şeklinde 
sunulacaktır. Ayrıca, vaka çalışmaları, çalışma sayfaları, senaryolar ve alıştırmalar gibi çeşitli 
eğitim araçlarıyla katılımcıların aktif katılımı ve uygulamalı deneyimleri güvence altına 
alınacaktır. Bu eğitim araçları, katılımcıların edindikleri teorik bilgilerin gerçek hayat 
senaryolarında kullanılabilmesi için gereklidir; herhangi bir eğitim kursu için önemli bir yön ve 
katma değer. Modülün son gününde katılımcılar, belirli bir çalışma alanında edindikleri bilgileri 
ve edindikleri deneyimleri yansıtma fırsatına sahip olacaklardır. 

Değerlendirme 

Oturumun başında ve konunun tanıtımından sonra, kursiyerlerden ekteki formdaki ilk iki 
sütunu doldurmalarını isteyin – KWL Şeması (Ek Modül 3). 

İlk oturumun sonunda, kursiyerlerden Erişilebilir Turizm Piyasası bilinci ve Erişilebilir Turizm 
Arzı hakkında öğrendikleri bir şeyi ve hala sahip oldukları bir soruyu yazmalarını isteyin. 
Eğitmen bu bilgileri, öğrencilerin konuyu anlamalarında nerede olduklarını değerlendirmek için 
kullanacaktır. Bir sonraki oturumda, hala soruları olabilecek kişiler için açıklama veya daha fazla 
bilgi sağlayacaktır. Modülün sonunda, her stajyer önerilen faaliyetleri geliştirebilmeli / 
yapabilmeli ve KWL çizelgesinin 3. sütununu tamamlamalıdır. 

Öğretmenler, eğitmenler ve eğitimciler için ipuçları 

Öğrencilere göstermek için ilginç ve faydalı bir site https://pantou.org/ - her türlü erişilebilir 
turizm hizmetlerine yönelik güvenilir ve kapsamlı bir uluslararası rehber ihtiyacını karşılamak ve 
turizmi her yerde erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmak için geliştirilmiş bir web sitesidir. 
Herşey. Bu web sitesi, tüm turizm ve seyahat değer zincirini kapsayan erişilebilir turizm 
hizmetleri tedarikçilerinin Rehberini sunar. 2017 İlkbaharına kadar, site Avrupa Komisyonu 
tarafından finanse edildi ve odak noktası Avrupa işletmeleri, destinasyonları ve Avrupa'ya gelen 
turlar sunan hizmet sağlayıcılar üzerineydi. Nisan 2017'den itibaren Pantou Rehberi, dünyanın 
dört bir yanından erişilebilir turizm tedarikçilerine açıktır. Her ülke ve bölgeden turizm 
işletmelerini ve kamu turizmi sağlayıcılarını karşılıyorlar.  Pantou Rehberine katılarak, erişim 
ihtiyacı olan tüm ziyaretçilerin seyahat etmek istedikleri her yerde uygun turizm hizmetlerini 
bulmalarını kolaylaştırabilirler. 
Pantou Rehberi: 

● herhangi bir erişim ihtiyacı olan turistlerin bir ziyaret planlarken aradıklarını 
bulmalarını kolaylaştırır. 

● erişilebilir turizm tedarikçilerini teşvik eder, gidilecek yerleri ve yapılacak şeyleri 
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güvenli, rahatlık ve konfor içinde gösterir. 
● tedarikçilerin ve destinasyonların yeni ortaklar bulmasını ve ziyaretçilerin, yerel 

işletmelerin ve toplulukların yararına erişilebilir hizmet ağları oluşturmasını sağlar. 
Kapsamlı hizmetler 
Pantou'da listelenen tedarikçiler, konaklama, ulaşım, turlar, mekanlar ve gezilecek yerler, 
ekipman kiralama ve satış, kişisel yardım dahil olmak üzere çok çeşitli turizm hizmetleri 
sağlayarak - turizmi engeli olan bireyler,uzun süreli sağlık durumu veya diğer özel erişilebilirlik 
gereksinimleri olan kişiler için kapsayıcı ve erişilebilir hale getirir. 
Pantou'da listelenmek için turizm tedarikçileri, sunulan hizmet(ler)in türünü ve hizmet 
verebilecekleri belirli hedef grupları belirtmelidir. 
Öğrenciler hâlihazırda turizm sektörlerinden birinde çalışıyorlarsa, müşterilerine en kaliteli 
deneyimi yaşatmak için onlarla işbirliği yapan diğer tedarikçilerle olan ilişkilerini daha iyi 
anlamaları gerekecektir. Ayrıca, iyi uygulamaları şu kitapta aramak oldukça yararlıdır: Erişilebilir 
Turizmde En İyi Uygulama, Düzenleyen Dimitrios Buhalis, Simon Darcy ve Ivor Ambrose 
(https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news) .1277), kitapta erişilebilir turizm 
organizasyonları ve destinasyonlarının hedef pazarlarını genişletmenin yanı sıra daha fazla 
müşteri memnuniyeti, sadakat ve iş genişlemesine yol açan hizmet sunumlarının kalitesini 
iyileştirebileceğine dair yeterli kanıt sunmaktadır. 

Öğrenciler, mekânlarının / hizmetlerinin erişilebilirlik koşulları hakkında nasıl bilgi 
toplayacaklarını, müşterilerinin tekliflerinin kendilerine uygun olup olmadığına karar 
vermelerini sağlamak için bilgileri nasıl etkili bir şekilde sunabileceklerini ve hatta tekliflerini 
iyileştirmeye nasıl yardımcı olabileceklerini öğreneceklerdir. Öğrencilerin katılabilecekleri 
ulusal veya yerel erişilebilir turizm girişimlerini belirlemeleri de önerilir.  

“Turizm hizmetlerinde erişilebilirliği geliştirmek için haritalama becerileri ve eğitim ihtiyaçları” - 
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-
printing_final.pdf?i=t-guide - Bu rapor tüm araştırma bulguları ve veri toplama, sonuçların tam 
analizi ve konuyla ilgili bir dizi sonuç ve önerileri içerir. 

Referanslar 

Erişilebilir Turizmde En İyi Uygulama: Kapsayıcılık, Engellilik, Yaşlanan Nüfus ve Turizm – iyi 
erişilebilirlik gerektiren engeli olan konuklara, yaşlılara ve daha geniş pazarlara hizmet vermek 
için seyahat, ulaşım, konaklama, eğlence ve turizm hizmetleri sağlayıcılarını bilgilendirmek ve 
teşvik etmek için planlama, tasarım ve yönetimde küresel uzmanlığı bir araya getirir.  

 Erişilebilir Seyahat Hollanda, Tatil Katılım Merkezi (Belçika) ve Herkes İçin Turizm 
(Birleşik Krallık) - ulusal erişilebilir turizm dernekleri 

 Herkes için Destinasyonlar - erişilebilir turizm konulu dünya zirvesi 

 Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı - endüstri ağı 

 Uluslararası Özel İhtiyaçları Olan İnsanlara Yardım Eden Bilgisayarlar Konferansı - 
Erişilebilir Turizm Konulu Özel Tematik Oturumlu Konferans 

 ITB Berlin - erişilebilir turizme özel önem veren seyahat fuarı 

 Pantou - Avrupa Erişilebilir Turizm Rehberi 
 

Erişilebilir turizm için Avrupa pazarında fırsatlar sunan trendler: 
Erişilebilirlik norm haline geliyor. Turizm sektörü, erişilebilirliğin standart olması gerektiğine 
giderek daha fazla ikna oluyor. Birkaç konaklama birimini basitçe uyarlamak yerine, tüm 
tesisler tekerlekli sandalye dostu hale getirilmelidir. Bu, artan sayıda turizm şirketinin tüm 
turistlerin erişebileceği ürünler sunmaya çalıştığı anlamına geliyor. 
İnternet, özellikle engeli olan bireyler için önemli bir bilgi kaynağıdır. Birçoğu için bu onların 
birincil bilgi kaynağıdır. Engelli Avrupalı gezginler, tatillerini giderek artan bir şekilde, özellikle 

https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-printing_final.pdf?i=t-guide
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-printing_final.pdf?i=t-guide
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845412524/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lifeasabutter-21&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845412524&linkId=e03a5eff0e4e980790e48ac7af7afcbc
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genç nesillerden olanlar olmak üzere, yerel turizm sağlayıcılarıyla doğrudan rezervasyon 
yapmaktadır. Doğrudan satış şansınızı artırmak için ürününüzü (erişilebilir) turizm web 
sitelerinde/portallarında tanıtabilirsiniz. 
Örnek websiteler: 

● Handiscover 
● Lonely Planet Thorn Tree forum 
● Pantou 

 
Dernekler aracılığıyla iş çekmek 
Avrupa'da engeli olan bireyler genellikle belirli hastalıklara veya engelli bireylere yönelik 
kuruluşların üyeleridir. Ayrıca ilgili web sitelerinin düzenli ziyaretçileri olmaları da muhtemeldir. 
Erişilebilir tatiller arayan potansiyel müşterilere doğrudan erişim sundukları için bu tür 
kuruluşlara yaklaşmak değerli olabilir. 

 

 

MODÜL 3 - ETKİNLİK 1 

Akıllı turistik destinasyonu 

Etkinliğin Amaçları 

Akıllı turistik destinasyonun anlamını açıklığa kavuşturmak 

Etkinliğin Tanımı 

Erişilebilir Turizm işletmelerinin internet örneklerini araştırın ve özellikle nasıl kar elde 
ettiklerine, ürün ve hizmetlerini nasıl sunduklarına odaklanın. 

Gruplar halinde çalışarak, Erişilebilir Turizm işletmesi kendi fikrinizi geliştirin: ne satar, nasıl 
para kazanır, mevcut diğer benzer işletmelerle karşılaştırıldığında ne gibi fark olur? 

Üç başarılı erişilebilir turizm dijital girişimcisini/işletmesini araştırın ve hangi ortak başarı  
özelliklerine sahip olduklarını resimli olarak özetleyin. 

Bölgenizde veya ülkenizde Herkes için Turizm'in neyle ilgili olduğu konusunda ne gibi boşluklar 
var? İşletmeniz bu boşluğu hangi yollarla doldurabilir? 

1. Erişilebilir işletmeler olmayan ancak olabilecek iki yerel turizm işletmesini düşünün. 
Erişilebilir Turizm işletmesi olmak için ne gibi değişiklikler yapmaları gerekir ve bu 
değişikliği yapmalarının avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

2. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir Turizm işletmesi seçin ve aşağıdakileri araştırın: 
▪ Ne satacaksınız? 
▪ Kime satacaksınız? 
▪ Ne tür destinasyonlar sunacaksınız ve neden? 
▪ Nasıl akıllı destinasyonlar olabilirler? 

Kaynaklar 

İnternet  

Daha fazla bilgi edinmek için 

 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416585 - Manual on Accessible Tourism 
for All Public-private Partnerships and Good Practices (Tüm Kamu-Özel Ortaklıkları ve İyi 
Uygulamalar için Erişilebilir Turizm El Kitabı) 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-
destination-management-handbook-enat.pdf - Accessible Tourism Destination Management 

https://www.handiscover.com/en/
https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/travellers-with-disabilities
https://pantou.org/register
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416585
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-destination-management-handbook-enat.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-destination-management-handbook-enat.pdf
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Handbook (Erişilebilir Turizm Destinasyon Yönetimi El Kitabı) 

 

 
 

MODÜL 3 - ETKİNLİK 2  

Güvenli ve akıllı seyahat etme 

Etkinliğin Amaçları 

● Tedarik zincirinin turizm işletmesindeki önemini anlamak.  
● Kişisel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, en iyi seçenekleri ve teklifleri bularak 

herkesin erişebileceği bir tatil paketi planlayabilmek.  

Etkinliğin Tanımı 

Bir Seyahat Acentesinde çalışıyorsunuz ve Portekiz'in Lizbon şehrinde yaşayan ve ihtiyaçlarına 
uygun bir yerde bir haftalığına tatile gitmek isteyen 7 kişilik bir aile sizinle iletişime geçti. 
Oldukça esnek oldukları için tatilleri için en iyi haftaya sizin karar vermenizi istiyorlar. Aile 
şunları içerir: 

● Büyükanne ve büyükbaba: ikisi de seksenlerinde. Bastona ihtiyacı olan ve engebeli 
zeminde yürümekte zorlanan dede ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olan büyükanne. 

● Ebeveynler: 60'larındalar. Babanın, basamakları tırmanmasını ve uzun mesafeler 
yürümesini zorlaştıran bir bacak sorunu var. 

● Çift: 30'larında. Kadın hamile, yani fazla fiziksel efor yapamıyor ve uzun yürüyüşlere 
çıkamıyor ve bebek arabasında yürüyebilen 2 yaşında bir oğulları var. 

 
1. Hangi destinasyon(lar)ı önerirsiniz? Niçin? 
2. Ne zaman tatile çıkmalılar? Niçin? 
3. Onları desteklemek için neye ihtiyaçları olacak? 
4. Gidecekleri yere nasıl seyahat edecekler? 
5. Aileyi havaalanından otele götürmek için ne tür bir ulaşım seçerdiniz? 
6. Otel, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin konaklaması için nasıl döşenmiş olmalıdır? 
7. Hangi restoranlara gidebilirler? 
8. Şehri/yeri ziyaret etmek için ne tür bir ulaşım aracı kullanabilirler? 
9. Hangi kültürel faaliyetleri yapabilecekler? Örn: hangi müzeleri ziyaret edebilecekler. 
10. Başka hangi faaliyetleri yapabilecekler? 

Yukarıdaki soruları göz önünde bulundurarak, bu aile için en iyi seçeneklerin ne olacağını 
turistik tedarik zincirinde bulun ve hafta tatillerini planlayın. 

 

Kaynaklar 

İnternet 

 

Daha fazla bilgi edinmek için 

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz: 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/edpd_etd_2013_conference_report_en.pdf 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en 

 

https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/edpd_etd_2013_conference_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en
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MODÜL 3 EK 1 
 
B-İ-ÖHaritası 
Belirli bir konu hakkında ne bildiğinizi, onunla meşgul olmadan önce ve sonra değerlendirin. 
Aşağıdaki sütunları konu hakkında Bildikleriniz, bilmek İstedikleriniz ve Öğrendikleriniz ile 
doldurun. 

Konu hakkında ne Biliyorsun? Ne bilmek İstiyorsun? Ne Öğrendin? 
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Modül 4 – Ticari Farkındalık ve Kapsayıcı Pazarlama İletişimi 

 

Modülün Amaçları 

Bu öğrenme ünitesini tamamladığınızda, şunları yapabilmelisiniz: 

1. Ticari farkındalığı geliştirmek ve pazarlama iletişimini tanımlamak için bazı önemli 
hususları açıklayabilme. 

2. Bilgi ve iletişimi kullanılabilir kılmak için uygun stratejileri ve araçları belirleme ve analiz 
etme. 

3. Dijital pazarlama için uygun araçları ve sosyal medyayı reklam yapma ve çevrimiçi 
erişilebilir turizm hizmetlerini/ürünlerini tanıtma için kullanmaya yönelik temel 
hususları belirleme. 

4. İş ihtiyaçlarını anlama ve turizm hizmetlerini/ürünlerini daha rekabetçi hale getirmek 
için tüketici davranışı göstergelerini analiz etme ve değerlendirme. 

5. Viral turizm pazarlamasında bazı temel faktörleri tanımlama. 

Önerilen içerikler 

“E-Turizm” ve ticari farkındalığın geliştirilmesi  

“E-Turizm” günümüzde modası geçmiş bir terimdir, ancak burada tartışmak istediğimiz şeyi 
özetlemek için kullanılabilir - bu, “Turizm, seyahat, konaklama ve yemek endüstrilerindeki tüm 
süreçlerin ve değer zincirlerinin dijitalleştirilmesidir. (E-ticaret dâhil)” (Buhalis 2003). TURİSTİK 
projesinin bu biriminin amacı doğrultusunda, bir turizm hizmeti veya ürünü için pazarlama ve 
iletişimi geliştirmek ve desteklemek için dijital araçları kullanma görevine odaklanacağız. 

Pazarlama İletişimini Tanımlama 

Entegre Pazarlama İletişimi (EPİ), bir şirket içindeki tüm pazarlama iletişimi araçlarının, 
yollarının ve kaynaklarının, tüketiciler ve diğer son kullanıcılar üzerindeki etkiyi minimum 
maliyetle en üst düzeye çıkaran kusursuz bir programda koordinasyonu ve entegrasyonudur. 
EPİ, tüm işletmeler arası, kanal, müşteri, harici ve dâhili iletişimleri içerir. EPİ hızla 
karmaşıklaşabilir! Aklınıza gelebilecek tüm farklı çevrimiçi araçları, iletişim kanallarını ve her 
birine kaç kişinin dâhil olabileceğini düşünün - ör. bir gönderici, kodlama süreçleri (mesajı 
ileten sözlü ve sözlü olmayan ipuçları), iletim cihazı vb. Bu süreci kendiniz için basitleştirmede 
önemli olan, müşterinin karar verme sürecinin tipik olarak nasıl çalıştığını düşünmektir. Turizm 
işletmelerinin bilgi arama ve incelemesinin nasıl gerçekleştiğini anlamaları hayati önem taşır. 

 

Bilgileri kullanılabilir hale getirmek için stratejiler ve araçlar 

Bir karar verirken, bir müşteri tipik olarak belirli bir dizi adımı izleyecektir. Buradaki çevrimiçi 
kaynaklardan ve araçlardan bazılarında hemen size erişebilecekler ve bunlarda görünür 
olmanız önemlidir - örneğin: 

1. İhtiyaçları ve İstekleri Belirleyin - Bunların bir kısmı basılı (dergiler, gazeteler vb.), 
seyahat acenteleri, televizyon veya radyo gibi çevrimdışı medyadan gelebilir. Ancak 
çoğu zaman, seyahate odaklanan çevrimiçi web sitelerinden, sosyal medya 
etkileyicilerinden ve seyahati teşvik eden hesaplardan, örneğin; Instagram, YouTube, 
Twitter, Facebook ve Google gibi arama motorlarında online reklam olarak gelecektir. 

2. Bilgi Arama - Çoğumuz için birincil bilgi kaynağı çevrimiçi arama motorları, özellikle de 
Google'dır. Bununla birlikte, müşteriler genellikle Tripadvisor, Trivago vb. gibi seyahate 
özel "kaynak" web sitelerinde (1 alanda çok fazla veri toplayan web siteleri) daha fazla 
bilgi bulabilir. Bunun için diğer çevrimiçi alanlar sosyal medya işletme hesaplarını, 
Ulusal turizmiveya havayolu web siteleri vb. içerir.  
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3. Seçimleri Değerlendirin - Bu genellikle müşterilerin bilgi aradığı aynı alanda yapılır. 
Özellikle müşteri, Google gibi arama motorlarında ve ayrıca belirli öğeler için kaynak 
web sitelerinde seçimlerini karşılaştırmak için kullanırlar. (örneğin, kalacak yerleri 
karşılaştırmak için booking.com, Google uçuşlarını veya uçuşları karşılaştırmak için 
Skyscanner'ı vb.) 

4. Satın Alma Kaynağını Seçin ve mal veya hizmet satın alın - Seçme ve satın alma süreci, 
genellikle sağlayıcının kendi sitesi aracılığıyla doğrudan sağlayıcı ile veya Booking.com, 
Expedia, vb. gibi web siteleri aracılığıyla satın alma işlemi yapılır. 

5. Deneyimi değerlendirmek için mal veya hizmeti kullanın - günümüzde dijital EPİ’de ek 
bir önemli husus, müşterilerin aldıkları hizmet veya ürün için çevrimiçi olarak geri 
bildirim bırakabilmeleri ve genellikle geri bildirim bırakıyor olmalarıdır. Bu genellikle 
booking veya Expedia gibi kaynak sitelerde yapılır, ancak sosyal medya hesaplarını, 
arama motoru incelemelerini vb. de hesaba katabilir. Sizinle etkileşime girdikten sonra 
müşteri bakış açılarını takip etmek ve izlemek önemlidir. 

Dijital pazarlama ve sosyal medya için araçlar 

Geçmişte EPİ, televizyon veya radyo gibi “geleneksel” medyaya çok güveniyordu, ancak son on 
yılda çevrimiçi araçların kullanımı patladığından, pazarlamada büyük bir değişim çevrimiçi 
araçlara, özellikle sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyayı kullanmanın faydaları açıktır. Çok 
sayıda farklı sosyal medya platformu olsa da, mümkün olan en alakalı ve popüler sosyal medya 
platformlarında aktif olmak önemlidir. Turizm için en büyüklerden bazıları Facebook, Twitter ve 
Instagram'dır. Ayrıca, sosyal medyaya ek olarak çok çeşitli dijital pazarlama araçları vardır - 
buraya giremeyecek kadar çok. Dijital pazarlama araçlarını listelemeye ve kategorilere 
ayırmaya yardımcı olabilecek bazı yararlı grafikler Smart Insightsve Louise Mayers’tan 
görülebilir, ancak orada daha birçok benzer kılavuz ve grafik vardır. Yukarıda özetlendiği gibi, 
önemli olan hedef kitleniz için doğru amaç için doğru araçları seçmenizdir - bu ancak onlar 
hakkında ve onlardan bilgi topladığınızda doğru bir şekilde yapılabilir! Bununla ilgili daha fazla 
bilgiyi bu bölümün “Metodoloji” altında bulabilirsiniz. 

 

Dijital pazarlama ve Sosyal Medya, sohbetleri mümkün kılmakla ilgilidir. Safko & Brake'in 
belirttiği gibi, “konuşmaları kontrol edemezsiniz, ancak etkileyebilirsiniz. Etki, ekonomik olarak 
sürdürülebilir ilişkilerin temelidir” (Safko & Brake 2008).Chaffey ve ark. ayrıca, bu tür araçların 
iyi bir şekilde kullanılmasının “Bir şirket ve markalarıyla olumlu etkileşimi teşvik etmek ve ticari 
değere yol açmak için dijital medya aracılığıyla müşteri-müşteri etkileşimini, katılımını ve 
paylaşımını izlemek ve kolaylaştırmak" olduğunuve "Etkileşimler bir şirketin sosyal ağlarında ve 
diğer üçüncü taraf sitelerinde gerçekleşebilir.” olduğunu belirtti. (Chaffey ve diğerleri, 2019). 

Müşteri davranış göstergeleri 

Müşteri davranış göstergelerini değerlendirmenin bir aracı olarak, davranışlarını ve 
gereksinimlerini tahmin edebilmeniz veya karşılayabilmeniz için veri toplamak üzere 
müşterilerinizin genel bir görüntüsünü oluşturmaya çalışın. Farklı kullanıcıları farklı aşamalarda 
özetleyen bir "Sosyal Medya Yaşam Döngüsü” vardır. 

● Gizli takipçiler: Sadece gözlemler, katkıda bulunmaz, arada ziyaret eder 
● Yeniler: Toplulukla ilişki kurmaya başlar, katılım ve içerik sağlar 
● Üyeler: Sürekli olarak topluluğa girer, etkileşim kurar ve diğerlerini değerlendirir 
● Liderler: Kıdemli Katılımcılar 
● Yaşlılar: Ağdan ayrılanlar 

Tüm kullanıcılarınızı düşünün ve doğru kullanıcıya doğru mesajı belirlemek için bu döngüde 
nereye uyacaklarını belirlemeye çalışın. Bir gizli takipçi, temel bilgiler ve tekliflerle 
ilgilenebilir.Bir üye, diğer kullanıcılara yardım ettiği için övülebilir veya ödüllendirilebilir. Bir 
yaşlıdan ne önerileri veya geliştirilmesi gerekenler hakkında bilgi istenebilir. 

https://www.smartinsights.com/wp-content/uploads/2018/10/Digital-Marketing-Tools-2020-web.jpg
https://louisem.com/95461/online-marketing-tools
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Sağladığınız 4 tür sosyal medya içeriğini ve bunların müşteri ihtiyaçlarınıza nasıl uyum 
sağlayabileceğini de düşünün: 

1. İletişim: Ne ile iletişim kuruyorsunuz? İletişiminiz kitleniz tarafından nasıl algılanıyor? 
Etkinliğini ölçebiliyor musunuz? Kitlelerinizden en faydalı yanıtları hangi stratejiler 
tetikliyor? 

2. İşbirliği: Dahili veya Harici işbirliği mi arıyorsunuz? Bilgi paylaşımını veya müşterilerden 
gelen geri bildirimleri destekleyebilir misiniz? Veri toplamak veya işbirliği yapmak için 
başka araçlarınız var mı? Katılımı ödüllendirebilir misiniz? 

3. Eğitim: Dahili/harici hedef kitlenizi ne sıklıkla eğitmeniz gerekiyor? Bunun için fırsat mı 
arıyorsunuz? Bu konuda yardımcı olacak hangi araçlar veya medya mevcut? 

4. Eğlence: Eğlencenin her zaman Komik anlamına gelmediğini ve mizahın çoğu zaman 
yanlış anlaşılabileceğini unutmayın. Her şeyi "komik" hale getirmeye çalışmak yerine 
ilginç/zorlayıcı içeriğe odaklanın. 

Metodoloji 

İster sosyal medyada isterse diğer dijital araçları kullanarak olsun, herhangi bir dijital pazarlama 
stratejisi yaklaşımında kilit unsur, platformla değil insanlarla başlamaktır! Forrester (2007), bu 
süreci, müşterileriniz için dijital stratejiniz hakkında düşünmeniz gereken sırayı özetleyen POST 
(İHST in Turkish )aracılığıyla düşünmeye yardımcı olacak iyi bir kısaltmaya sahiptir: 

1. İnsanlar 
2. Hedefler 
3. Strateji 
4. Teknoloji 

 

Bu ünitenin öğrenme materyalinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi, bir müşteri karar verirken 
tipik olarak belirli bir dizi adımı izleyecektir ve bunların farkında olmak önemlidir:  

1. İhtiyaçları ve talepleri belirleyin 
2. Bilgiyi arayın 
3. Seçenekleri değerlendirin 
4. Satın alma kaynağını seçin ve mal veya hizmet satın alın 
5. Deneyimi değerlendirmek için mal veya hizmet kullanın 

 

Bir müşterinin karar verme sürecinde yer alan 5-6 adımı düşünüyorsanız, ilgili çevrimiçi 
alanlarda çevrimiçi bir hesap oluşturmayı düşünebilirsiniz. Her müşteri türü farklı olacaktır, bu 
nedenle her müşteri için işinize yarayacak belirli bir araç veya kaynak seti yoktur - ihtiyaçları ve 
istekleri belirlemek, bilgi aramak, seçenekleri değerlendirmek vb. Öğrenmek için kendi 
araştırmanızı yapmanız (ve mümkünse doğrudan müşterilerinizden veri toplamanız) ve orada 
bulunduğunuzdan emin olmanız önemlidir.  

 

Sosyal medya, bu tür veri toplama ve kullanıcılardan geri bildirim alma için kullanışlı bir araçtır. 
Sosyal medya, nicel araştırmacıların genellikle anketler veya odak grupları aracılığıyla toplaması 
gereken bir şey olan, kullanıcıların istem dışı duygu ve fikirlerine erişmemizi sağlar. Bu, 
insanların kendi sözleriyle analiz etmeniz için büyük bir veri ölçeği sunar.Özellikle, kullanıcıların 
ihtiyaçları ve istekleri, bilgileri nerede buldukları, projeleri nasıl değerlendirdikleri vb. hakkında 
yukarıda özetlenen bilgileri size göndermeleri kullanıcılar için yararlı bir yol olabilir. Sosyal 
medya, markanızın çevrimiçi algısını anlama ve geliştirme, yeni ürünler pazarını anlama, 
varlığınızı bir rakiple karşılaştırma veya kategorinizdeki trendleri ve tartışmaları anlayarak yeni 
kitleler çekme konularında da yardımcı olabilir. 
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Ancak, etkili pazarlama için sosyal medyanızı kullanmanın bir “Görgü Kuralları” olduğunu 
unutmayın: 

- Tekrarlanan gereksiz içeriğe sahip kullanıcıları spam etmeyin - mümkün mertebe iyi değil 

- Müşterilere cevap verin - aynı gün içinde minimum olmalıdır 

- Doğrudan müşterilerle konuşun - mümkün ise @CustomerName kullanın 

- Neyin önemli olduğunu vurgulayın ve onlara neyin fayda sağladığına odaklanın 

-  Etkinliği izlemenize yardımcı olacak bildirim sayfalarını kullanın 

- Güncellemeleri planlamak ve göndermek için “orada ve sonra" yazmak yerine zamanlama 
araçlarını kullanın 

 

Ayrıca şirketinizdeki çalışanların da sosyal medya kullanıcıları olduğunu ve çalıştığınız alan ve 
sosyal medya alanı hakkında fikir sahibi olabileceklerini unutmayın. Bir şirkette dahili olarak 
sosyal medya kullanımını da düşünebilirsiniz. 

1. Daha hızlı iletişim kurun/ Birlikte daha verimli çalışın 
2. Şirket içi eğitim ve güncellemeleri destekleyin 
3. Etkililik vb. hakkında geri bildirim sağlayın 

Değerlendirme 

Bir değerlendirme faaliyeti olarak, ya kendi dijital pazarlama araçlarınızı - web siteniz, sosyal 
medya hesaplarınız vb. - inceleyin ya da henüz bunlara sahip değilseniz, sizinkine benzer veya 
işletmenizle aynı alanda bulunan bir şirket için dijital pazarlama araçlarını seçin. Şirketiniz veya 
harici şirket için dijital pazarlama çabalarının etkinliği hakkında bir rapor yazın ve bu çabaların 
nasıl geliştirileceğine dair önerilerde bulunun. 
Bunu yaparken aşağıdaki başlıkları göz önünde bulundurun: 
 
Tanıtım 
İşletmenin geçmişi, web sitesi / sosyal medyaseçimi 
 
Kullanıcı Profilinin Tanımlanması 
Bu sitenin veya sosyal medya hesabının amacının ve sitede sunulan ürünler/bilgiler için 
önerilen kullanıcıların, kullanıcıların özellikleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesi 
 
Dijital pazarlama araç(lar)ının işlevselliği 
Web sitesinin veya sosyal medya hesabının kullanıcı profili göz önünde bulundurularak 
değerlendirilmesi, web sitesinin onların ihtiyaçlarına, navigasyonuna, kullanıcı dostu olmasına, 
tasarımına, estetiğine ne kadar iyi cevap verdiği 
 
SEO ve anahtar kelimelerin analizi 
Sitenin veya sosyal medya hesabının teknik açıdan değerlendirilmesi - metinde yeterince 
“Anahtar Kelime” kullanıyor mu, bağlantılar çalışıyor mu, indirmeler hızlı mı? Bunun bir parçası 
olarak, biraz "anahtar kelime" araştırması yapın ve hangi anahtar kelimelerin iyi hacim 
oluşturacağına dair öneriler bulmaya çalışın. 
 
 
 
 
Erişimi Geliştirmek için Sosyal Medya Kampanyası 
Sosyal medya hesabına yaratıcılık, uygun sosyal kanal ve içerik seçimi, kampanyanın nasıl 
etkileşimde bulunacağı ve paylaşımı teşvik edeceğine ilişkin beklentiler, açılış sayfası, tutarlılık 
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açısından siteye bakın. 
 
Analiz 
Performans nasıl ölçülebilir, hangi metriklerin kullanılması gerektiği ve bunların faydaları. 

Öğretmenler, eğitmenler ve eğitimciler için ipuçları 

Her zaman müşteriyi göz önünde bulundurarak geliştirmeniz, gönderi paylaşmanız, 
yayınlamanız vb. gerektiğini unutmayın. Her şey müşterilere ve gereksinimlerine 
odaklanmalıdır. 

Gönderi paylaşmadan önce kendinize sorun - bu bilgilendirici/yararlı/ ilgi çekici/ilginç mi? 
Cevabınız hayır ise tekrar düşünün 

Müşterilerden veri toplamanıza yardımcı olacak ek araçlar kullanmayı düşünün - anketler, 
çevrimiçi anketler, odak grupları, sesli düşünme, mevcut araştırmalar vb. çevrimiçi varlığınızı 
geliştirmenize ve müşterilerinizin ne istediğini öğrenmenize yardımcı olabilir. 

Kaynaklar 
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Routledge. 

Safko, L., & David, K. (2008). Brake. 2009.” The Social Media Bible: Tactics, Tools & Strategies 
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MODÜL 4 - ETKİNLİK 1 

Sosyal Medya Strateji Planlayıcısı 

Etkinliğin Amaçları 

Bu etkinliğin amacı, sosyal medya stratejisi oluşturmanıza ve etkili olmanıza yardımcı olacak bir 
başlangıç değerlendirmeleri oluşturmak olacaktır. Bu, ileriye dönük çevrimiçi pazarlama 
profilinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. 

Etkinliğin tanımı 

Süre: 2-3 saat. 

Hootsuite, tüm sosyal medya profillerinizi, gönderilerinizi vb. 1 alandan yönetmenizi sağlayan 
bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir gösterge panosu şeklini 
alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını 
destekler. Hotosuite, tekliflerinin bir parçası olarak sosyal medya planlaması ve stratejisi 
konusunda da çok sayıda eğitim sunmaktadır. 

 

Bunun bir parçası olarak, sosyal medya stratejinizi planlamanıza yardımcı olmak için 
indirilebilen ve kullanılabilir çok etkili sosyal medya strateji şablonlarına sahiptirler. Sosyal 
medya strateji şablonlarına erişmek için https://www.hootsuite.com/resources/blog/social-
media-strategy-templateadresindeki formu doldurun. 

https://www.hootsuite.com/resources/blog/social-media-strategy-template
https://www.hootsuite.com/resources/blog/social-media-strategy-template
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Bu size daha sonra kendiniz için PowerPoint olarak indirebileceğiniz bir Google Slayt dosyasına 
erişim sunacaktır. 

 
 

İndirdiğinizde, hizmetinize/ürününüze uygun olarak doldurun. Bunun ayrıntılı olması gerekmez 
- sadece ilk deneme olarak düşünün. Hootsuite'in https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-
social-media-marketing-plan/ adresinde bu stratejiyi doldurmanıza yardımcı olacak yönergeleri 
vardır ve sosyal medya planınızı daha etkili yapabilmeniz için size yardımcı olacak daha birçok 
bağlantı vardır. 

Bunu istediğiniz gibi güncellemek için zaman içinde tekrar ziyaret edebilirsiniz - ve zaman içinde 
sosyal medyanızı yönetmenize yardımcı olması için bir referans olarak kullanabilirsiniz. 

Kaynaklar 

Bir tarayıcı, bir e-posta adresi, PowerPoint (veya bir google hesabınız varsa Google Slaytlar) 

Daha fazla bilgi edinmek için 

https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/ 

 

  

https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
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Modül5 – Stratejik Planlama ve Paydaş Katılımı 

 

Modülün Amaçları 

Ünitenin amaçları: 

- stratejik planlamanın ne olduğunu ve temel unsurlarını tanımlamak 

- Paydaşlar ve katılımın nasıl sağlanacağı hakkında teorik bilgi vermek 

- kilit paydaşlarla yüksek düzeyde katılımı sürdürmek için proje ve yönetim aracıyla ilgili 
paydaşları belirlemek için pratik yöntemler sağlamak. 

Önerilen içerikler 

 
Stratejik Planlama 
 
1. Stratejik planlamanın tanımı 
Stratejik planlama, bir kuruluşun neyi başarmaya çalıştığını belirlemeye yardımcı olan ve 
başarılı olmak için gerekli adımların haritasını çıkaran bir süreçtir. Başka bir deyişle, stratejik 
planlama, bir organizasyonun önümüzdeki yıl veya daha sonrasında nereye gideceğini, oraya 
nasıl gideceğini ve oraya gidip gitmediğini nasıl bileceğini belirler. Eksiksiz bir plan olmadan iş 
tamamlanabilir, ancak genellikle bir amaç, yön ve öncelik algısından yoksundur. Stratejik 
planlama, stratejik plan oluştururken size yardımcı olacak altı temel unsurdan oluşur. 
 
2. Stratejik planlamanın temel unsurları: 
 
VİZYON: Bir vizyon beyanı, mevcut ve gelecekteki eylem planlarını seçmek için açık bir kılavuz 
görevi görür - kurumunuzun uzun vadede nerede olmasını istediğinizin bir tanımıdır. Gidişatı 
belirler ve ufukta bir Kuzey Yıldızı sağlar. 
 
MİSYON: Misyon beyanı, bir kurumun ne olduğunu, neden var olduğunu, varlık nedenini 
tanımlar. Misyon beyanı, hedef gruplarımızın kim olduğunu tanımlamalı, bir kurumun sağladığı 
hizmetleri açıklamalı ve bir kurumun faaliyet gösterdiği coğrafi konumu tanımlamalıdır. 
 
DEĞERLER: Kurumunuzun faaliyetlerine ve hedeflerine rehberlik eden inançlardır. Yaptığınız 
şeyi neden yaptığınızı ve kurumunuzun neyi temsil ettiğini belirlerler. Değerler, kurumunuzun 
nasıl çalışmayı planladığını açıklar. 
 
HEDEFLER: Hedefler, bir kurumun belirli bir zaman çerçevesinde ulaşmayı amaçladığı belirli 
sonuçlardır. Açıkça tanımlanmış hedefler, bir kurumun genel sağlığını ve stratejik girişimlerin 
etkisini ölçebileceği hedefler yaratır. Genel olarak, iyi hedefler açık, ölçülebilir olmalı ve 
kurumun genelinde birden çok stratejik girişim tarafından desteklenmelidir. 
 
STRATEJİ: Strateji, bizi şu anda bulunduğumuz yerden olmak istediğimiz yere götüren yoldur. 
Genellikle büyük, kapsamlı ve uzun vadeli bir hedefe ulaşmak için bir eylem planıdır. Stratejiler, 
kurumların hedeflerine ulaşmasını sağlayacak istenen değişiklikleri elde etmek için çaba sarf 
ettikleri yerdir. 
 
TAKTİKLER: Taktikler, kuruluşların stratejik bir plan yürütmesine izin veren odaklanmış 
girişimler, projeler veya programlardır. Taktikler yürütmenin anahtarıdır. Tüm bunları 
gerçekleştirmek için yaptığınız eylemlerdir. 
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3. Stratejik planlamada bize yardımcı olabilecek sorular: 
 
Doğru sorulduğunda, sorular ifadelerden daha fazla ikna etme yeteneğine sahiptir. Sorular bir 
fikri plana dönüştürür. Doğru sorular eski sorunlara yeni bir ışık tutabilir. Harika sorular, harika 
cevaplar için alan yaratır. Sorular yalnızca stratejik planlamada değil, yaşamda da güçlü bir 
araçtır. Dönüştürücüdürler. İşte stratejik planlamada bize yardımcı olabilecek sorular: 

 Hangi programları ve hizmetleri sunmalıyız? 

 Neden varız? 

 Nasıl benzersiziz? 

 Müşterilerimiz/kullanıcılarımız kimlerdir? 

 Vizyonumuzu gerçekleştirmek için ne yapılması gerekiyor? 

 Kuruluşumuz için zorlukların ve fırsatların kaynağı nedir? 

 Kuruluşumuz için sorunları, zorlukları ve fırsatları kim yaratıyor? 

 Sorunları ve fırsatları ne yarattı ve bu noktaya nasıl geldik? 

 Şimdi ve gelecekte sunduğumuz en önemli üç ila beş program nelerdir? 
 

Paydaş katılımı 
 
1. Paydaşın tanımı 

Proje Yönetim Enstitüsü'ne (PYE) göre, paydaş terimi, bir organizasyonun eylemlerini etkileyen 
veya bunlardan etkilenebilecek bir grup, şirket, organizasyon, üye veya sistem anlamına gelir. 
Bir proje paydaşı, bir projenin bir kararından, faaliyetinden veya sonucundan etkilenebilecek 
veya etkilendiğini algılayabilecek bir birey, grup veya kuruluş olarak tanımlanır. 

 
Paydaşlar bir kuruluşun içinden veya dışından olabilir. İç paydaşlar, bir şirkete ilgileri istihdam, 
mülkiyet veya yatırım gibi doğrudan bir ilişki yoluyla gelen kişilerdir. Dış paydaşlar, bir şirketle 
doğrudan çalışmayan, ancak bir şekilde işin eylemlerinden ve sonuçlarından etkilenen 
kişilerdir. Sağlayıcılar, alacaklılar ve halka açık grupların tümü dış paydaşlar olarak kabul edilir. 
 
2. Anlamlı Paydaş Katılımının Önemi 
Diğer tüm iş süreçlerinde olduğu gibi, katılım süreci de sistematik, mantıklı ve pratik olmalıdır. 
Sizi planlama ve hedefleri belirleme noktasından izleme ve değerlendirmeye götürecek bir 
süreç planlamamız gerekiyor. Bu süreç, sabit olduğu için, geçmiş deneyimlerden alınan 
derslerin daha sonra gelecekteki planlama ve katılımı şekillendireceği bir daire olarak temsil 
edilir. 
Süreç doğrusal değildir; aksine, bir kuruluşun karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler geliştirirken 
anlamlı paydaş katılımı gerçekleştirme yeteneğini öğrendiği ve geliştirdiği bir süreçtir. 
 
3. Paydaş katılımı nasıl planlanır? 
Ele alacağımız topluluklar, paydaşlar ve konular hakkında iyi bir anlayış geliştirmek, 
kuruluşumuzun olumlu proje sonuçları olasılığını artıracak etkili bir danışma ve katılım süreci 
geliştirmesine yardımcı olacaktır. Başlamadan önce, ekibimizin başlamasına yardımcı olacak 12 
soru vardır - bu, danışma tarafları ve konularla ilgili bazı önemli faktörlerin belirlenmesine 
yardımcı olacaktır: 

• Şirketinizin faaliyetlerinden doğrudan etkilenen paydaşlar ve hak sahipleri kimlerdir? 
Hangisi şirketinizin faaliyetlerini etkileyebilir? Her iki kategoride de hangisi var? 

• Projenizden dolaylı olarak etkilenen paydaşlar kimlerdir? 
• Paydaşlarınızdan hangileri kuruluşunuzun faaliyetlerinden faydalanıyor? 
• Paydaşlarınız hangi gruplara aittir? Hangi gruplardan etkileniyorlar? 
• Projenizde hangi hükümet, finans, hukuk, çevre ve endüstri grupları yer alıyor? Bu 
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gruplardan hangileri projenizi etkiliyor? 
• Bu proje ile kuruluşunuzun faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olan güncel konular 

nelerdir? 
• Kuruluşunuzun doğrudan kontrolü dışında olan hangi sorunlar var; yine de projenizin 

başarısını etkiler mi? 
• Projeniz, paydaşlarınız ve coğrafi konumunuzla ilgili hangi tarihi konular var? 
• Mevzuat ve çevresel uyumluluk gereklilikleri nelerdir? 
• Hangi konular coğrafi alanlarla veya kültürel öneme sahip olanlarla ilgilidir? 
• Paydaş danışmanlığı üzerinde çalışacak ekip üyeleri kimlerdir? 
• Kuruluşunuz danışma kayıtlarını nasıl güncel tutacak? Paydaş bilgi yönetiminden ve 

ekip üyelerini döngüde tutmaktan kim sorumlu olacak? 
 

4. Paydaş katılımına beş adımlı yaklaşım 
 
Adım 1 - KATILIM STRATEJİSİ: Gelecekteki katılım için vizyon ve hedef düzeyi belirleyin ve 
geçmiş taahhütleri gözden geçirin. Temel hedeflerinizi, ele alacağınız sorunları ve kuruluşunuz 
için kritik olarak öncelik verdiğiniz paydaşları belirleyin. 
Adım 2 - PAYDAŞ HARİTALAMASI: paydaşları belirleme ve önceliklendirme kriterlerini 
tanımlayın ve katılım mekanizmalarını seçin. Paydaşlarınızı anlamak çok önemlidir: onların istek 
ve ihtiyaçlarını ve bunların sizin istek ve ihtiyaçlarınızla nasıl ilişkili olduğunu anlayın. 
Motivasyonlarını, hedeflerini ve sorunlarını ve bunlardan hangilerinin sizin sorunlarınızı 
oluşturduğunu anlamak, öncelikli paydaşların profilini çıkarmaya yardımcı olacaktır. 
Adım 3 – HAZIRLIK: Yaklaşımı yönlendirmek, katılım için lojistiği belirlemek ve kuralları 
belirlemek için uzun vadeli hedeflere odaklanın. Kuruluşunuz ve paydaşlarınız arasındaki olası 
ortak noktaları ve karşılıklı konuşma ve kazan-kazan durumlarına yönelik olası yolları 
belirlemek için uygun zaman ve kaynakları ayırın. 
Adım 4 – KATILIM: katılımı bizzat yürütün, paydaşların adil katkısını sağlayın, önceliklere 
odaklanmaya devam edin ve geri bildirim isteyin. Farklı paydaşlar, farklı seviyelerde güven ve 
güvenmeye istekli olacaklardır. Etkileşimlerinizi planlayın ve iyi ilişkiler kurun. Önceden 
belirlenmiş beklentilerine ve ilgi alanlarına doğrudan yanıt veren bilgi ve öneriler sunarak 
duyarlı olun. 

Adım 5 – EYLEM PLANI: Bilgi yönetimi, bilgileri yakalamak ve öğrenilenleri paylaşmak için kritik 
öneme sahiptir. Paydaşlara ilerleme hakkında, kendilerine uygun bir biçimde ve dilde rapor 
vermeyi unutmayın. Geri bildirimden gelen fırsatları ve eylemleri belirleyin, hedefleri tekrar 
gözden geçirin ve gelecekteki katılımlar için sonraki adımları planlayın. 

Metodoloji 

Paydaşları belirleme ve yönetme metodolojisi projenin başarısına yardımcı olur. Çalışmalarımız 
üzerinde etkisi olan insanlarla iyi ilişkiler sürdürme sürecini sağlar. Bu yöntemler sayesinde 
şunları yapabileceğiz: 
       -      paydaşlarımızı belirlemek ve ihtiyaçlarını anlamak 

- Paydaşları güç ve çıkarlarına göre öncelendirmek 
- Kilit paydaşları göz önünde bulundurmak 
- Karşılıklı güven ve saygı oluşturarak paydaşlarla etkileşim kurmak 
- Paydaşların topluluğunu izlemek ve incelemek 

Güç-çıkar haritası, yatay eksende gücü ve dikey eksende çıkarı temsil eden 2x2'lik bir ızgara 
olarak çizilir. Güç, kaynak sağlayarak projeyi etkileme yeteneğini ifade eder. Çıkar, bir paydaşın 
proje sonuçlarına olan çıkarını ifade eder. 

Paydaş yönetimi aracı, tüm proje boyunca yerleştirilmesi gereken iletişim sürecini ele alır. 
Paydaş analizi, çeşitli hedef kitleleri bölümlere ayırmada ve iletilmesi gereken mesajların 
sıklığına, yöntemine ve içeriğine karar vermede kilit bir faaliyettir ve bu da iletişim programını 
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bilgilendirir. 

Değerlendirme 

Oturumun başında katılımcılara aşağıdaki soruları sorun: 
     - Stratejik planlama hakkında ne biliyorsun? 
     - Neden önemli? 
     - Paydaşlarımız kimlerdir? Onlarla nasıl iletişim kurarız? 
Oturumun sonunda katılımcılara sorun: 
     - Paydaş yönetim planını nasıl kullanabilirsiniz? 
     - Bunları haritalamak projenizde size nasıl yardımcı olabilir? 

Öğretmenler, eğitmenler ve eğitimciler için ipuçları 

▪ grup paydaşları belirlemeye çalıştığında, beyin fırtınası ile bir oturum başlatın 

Kaynaklar 

https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/com_man_stake_enga.pdf 

http://www.bawiki.com/wiki/Stakeholder-Maps.html 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm 

 

 

 

MODÜL 5 - ETKİNLİK 1 

Paydaş iletişim planı 

Etkinliğin Amaçları 

- paydaşları belirlemek 

- farklı paydaşlar hakkında bilgi düzenlemek  

- Paydaş iletişim planı geliştirmek 

Etkinliğin Tanımı 

Projeyi şekillendirmeye yardımcı olmak için en güçlü paydaşlarınızın görüşlerini ve etkisini 
kullandığınızda, siz ve proje başarı için daha donanımlı olacaksınız ve bilgiye ihtiyaç 
duymayanlarla iletişim kurarak değerli zamanınızı ve kaynaklarınızı boşa harcamayacaksınız. 

Ek olarak, en fazla itibar ve etkiye sahip kilit paydaşlarınız, kaynakları elde etmenize, kaynaklar 
veya zaman çizelgeleri için rekabet eden taleplere öncelik vermenize ve olası engelleri 
aşmanıza yardımcı olabilir. Paydaşları ve onları en verimli şekilde nasıl yöneteceğinizi 
belirledikçe, iletişim planınızın da başlangıcını yapmaya başlayacaksınız. 

 

Projeniz için paydaş yönetimi ve iletişim planı oluşturun! 

 

https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/com_man_stake_enga.pdf
http://www.bawiki.com/wiki/Stakeholder-Maps.html
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm
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Kaynaklar 

https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-
for/9780814432778/AppendixC.xhtml 

https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-
c7af3cdee239 

https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-
plans 

https://www.ownerteamconsult.com/importance-of-project-stakeholder-management/ 

 

Daha fazla bilgi edinmek için 

A Practical Guide to Dealing With Difficult Stakeholders, Jake Holloway, David Bryde & 
Roger Joby, Gower, 2015 
Managing Project Teams: Shortcuts to Success, Elizabeth Harrin, BCS Publishing, 2013 
The Project Managers Little Book of Cheats, Beth Spriggs, 2016 
Message Not Received: Why Business Communication is Broken and How to Fix It, Phil Simon, 
Wiley, 2015 

 

 
 
 

MODÜL 5 - ETKİNLİK 2 

Paydaş haritalaması 

Etkinliğin Amaçları 

- paydaşların kim olduğunu anlamak 
- paydaşların proje üzerindeki etkisini analiz etmek 

- projenizi etkileyebilecek tüm kişi ve kuruluşlara taslak sunum sağlamak 

https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-for/9780814432778/AppendixC.xhtml
https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-for/9780814432778/AppendixC.xhtml
https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-c7af3cdee239
https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-c7af3cdee239
https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-plans
https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-plans
https://www.ownerteamconsult.com/importance-of-project-stakeholder-management/
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Etkinliğin Tanımı 

Paydaş haritası, farklı insanların projenizi nasıl etkileyeceğini analiz etmek için 
kullanabileceğiniz bir tekniktir. İnsanları matris üzerinde görselleştirmek, herkesin projenizde 
nereye uyduğunu ve her bir paydaşa iletmeniz gereken bir iletişim düzeyini görmeyi 
kolaylaştıracaktır. 
 
Paydaşlarınızı, projenizdeki güç ve ilgi düzeylerine göre eksenle eşleştirerek başlayın. Bu 
alıştırma, projedeki diğer paydaşlarla ilişki kurarken önemli bir referans noktası sağladığı için 
faydalıdır. 

 
 
Paydaş haritalama, ilgili paydaşların, birbirleriyle olan ilişkilerinin, çıkar düzeylerinin, sahip 
oldukları güçle ilgili rol ve sorumluluklarının sistematik olarak belirlenmesi ve analiz edilmesi 
sürecidir. Göreceli güçleri ve çıkarları dört gruba ayrılır: Çıkarı yüksek ama gücü az olanlar (A), 
yüksek çıkarlı ve gücü yüksek (B), çıkarı düşük ama gücü yüksek (C) ve çıkarı az ve gücü düşük 
(D). 

Projeniz için bir paydaş haritası oluşturun! 

Kaynaklar 

https://milanote.com/templates/strategy/stakeholder-mapping 
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80594&section=5.2 
https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/ 

 

Daha fazla bilgi edinmek için 

https://milanote.com/templates/strategy/stakeholder-mapping
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80594&section=5.2
https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/
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Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions, Guy Kawasaki, Portfolio 
Penguin, 2011 
Project Management Communication Tools, William Dow & Bruce Taylor, Dow Publishing, 
2015 
Practical People Engagement: Leading Change Through the Power of Relationships, Patrick 
Mayfield, Elbereth Publishing, 2013 
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UNİTE 3 – DİJİTAL BECERİLER 

 

Modül 6 - Erişilebilir turizmde Evrensel Tasarım 

 

Modülün amaçları 

Evrensel tasarımı etkili şekilde uygulamak ve uygun teknoloji çözümlerini kullanarak herkes için 
erişilebilir turizm sağlamak  

Önerilen içerikler 

Konu 1: Evrensel Tasarıma Giriş 

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki Evrensel Tasarım Merkezi'ne (CUD) göre, Evrensel 
Tasarım (UD) "adaptasyon veya özel tasarıma ihtiyaç duymadan mümkün olan en büyük ölçüde 
tüm insanlar tarafından kullanılabilecek ürün ve ortamların tasarımıdır". 

ET ilkeleri uygulandığında, ürünler ve ortamlar çok çeşitli özelliklerle potansiyel kullanıcıların 
ihtiyaçlarını karşılar. Engellilik, bir bireyin sahip olabileceği birçok özellikten sadece biridir. 
Örneğin, bir kişi Hispanik, 1.80 boyunda, erkek, otuz yaşında, mükemmel bir okuyucu, öncelikle 
görsel bir öğrenici ve işitme engelli olabilir. İşitme engeli de dâhil olmak üzere tüm bu 
özellikleri, kendisinin ve diğer birçok özelliği olan bireylerin kullanabileceği bir ürün veya ortam 
geliştirirken dikkate alınmalıdır. 

Bir ürünü veya ortamı engeli olan bireyler için erişilebilir kılmak çoğu zaman başkalarına yarar 
sağlar. Örneğin, otomatik kapı açıcılar, yürüteç ve tekerlekli sandalye kullanan kişilere fayda 
sağladığı gibi, bakkaliye taşıyan ve bebek tutan kişilerin yanı sıra yaşlı vatandaşlara da fayda 
sağlar. 

Konu 2: Evrensel Tasarım İlkeleri 

1 - Adil Kullanım 

2 - Kullanımda Esneklik 

3 - Basit ve Sezgisel Kullanım 

4 - Algılanabilir Bilgi 

5 - Hata Toleransı 

6 - Düşük Fiziksel Efor 

7 - Yaklaşım ve Kullanım için Boyut ve Alan 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html 

 

Konu 3: Web uygulamaları ve yazılım geliştirme bağlamında Evrensel Tasarım ilkeleri 

Her birey hayatın her alanında bilmeyi, öğrenmeyi, keşfetmeyi, büyümeyi ve başarmayı hak 
eder. Ortalama bir kullanıcının özelliklerini göz önünde bulundurarak web veya normal 
uygulama geliştirmek genel bir uygulamadır. Ancak, çok çeşitli engel ve yeteneklere sahip 
kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılım tasarlamamız gerektiğinde, bu bizi yazılım için 
evrensel tasarım kavramına getiriyor. 

Web uygulamaları ve genel yazılım geliştirme bağlamında evrensel tasarım süreci ve ilkesine 
ışık tutmak önemlidir. Daha iyi ve erişilebilir yazılımlar oluşturma konusundaki bilgimizi ve 
farkındalığımızı artırmaya yardımcı olacağına inanıyoruz. 

 

https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-
accessibility 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html
https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-accessibility
https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-accessibility
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Önerilen kitap: Universal Design for Web Applications: Web Applications That Reach Everyone - 
November 2008, Chisholm Wendy, May Matt 

 

Konu 4: I.S. EN 17161:2019 erişilebilirlik için Evrensel Tasarım yaklaşımı uygulamak 

Ürün ve hizmetlere erişilebilirliğin diğerleriyle eşit koşullarda engeli olan bireylere erişiminin 
sağlanması esastır. Herkes İçin Tasarım yaklaşımı bu farklılıkları kabul eder ve erişilebilir ürün 
ve hizmetlere ulaşmak için gereksinimlerini mümkün olan en geniş ölçüde karşılamayı amaçlar. 

Bu bağlamda, Avrupa Standardı EN 17161:2019 'Herkes için Tasarım - Ürünler, mallar ve 
hizmetlerde Herkes için Tasarım yaklaşımının ardından Erişilebilirlik - Kullanıcı yelpazesinin 
genişletilmesi', kuruluşların engeli olan bireyler için erişilebilirliği ele almak için tutarlı bir 
yaklaşımla uyum sağlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bir kuruluşun, engeli olan 
bireyler de dâhil olmak üzere en geniş kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilen, anlaşılabilen ve 
kullanılabilecek ürünler, mallar ve hizmetler tasarlamasını, geliştirmesini ve sağlamasını 
sağlayabilecek gereksinimleri belirtir. 

Bu standart, Avrupa Komisyonu Standardizasyon Talebi M/473'ün ilgili standardizasyon 
girişimlerine 'Herkes İçin Tasarım'ı dâhil etmesinin sonucudur. 

Bu standartta belirtilen gereklilikler geneldir ve tür, boyut veya ürün(ler), mal(lar) veya 
sağlanan hizmet(ler) ne olursa olsun tüm kuruluşların ilgili tüm bölümlerine uygulanabilir 
olması amaçlanmıştır. 

Konu 5: Kullanıcı merkezli etkileşimli ve yardımcı teknolojileri Evrensel Tasarım ile 
birleştirmek 

Kullanıcı Merkezli Tasarım (KMT), yinelemeli bir tasarım ve değerlendirme sürecini içeren ve 
çok disiplinli bir yaklaşım kullanarak, kesin görev gereksinimlerinin net bir şekilde anlaşılmasını 
sağlamaya çalışarak, kullanıcının tasarım sürecine aktif katılımına odaklanır. (Vredenburg, 
2002). 

Evrensel Tasarım (ET), ürün tasarımcılarının her türlü teknolojiyi geliştirirken kullanabilecekleri 
bir esneklik sunacak kadar geniş olan tasarım ilkelerine dayanmaktadır. 

 

https://www.researchgate.net/publication/228588245_The_synergies_between_universal_de
sign_and_user-centred_design 

 

Bu nedenle, en iyi durum, tüm ürünlerin engeli olan veya olmayan herkesin kolayca ve verimli 
bir şekilde kullanabileceği şekilde tasarlanmış olması olsa da, ürünleri bu kadar erişilebilir 
olacak şekilde tasarlayamayız. 

Evrensel Yazılım Tasarım Süreci 

Evrensel Yazılım Tasarım İlkeleri 

Kullanıcı Merkezli Tasarım sürecinin bir parçası 
olarak Evrensel Tasarım ilkelerini kullanan bu iki 
tasarım felsefesi ve süreci arasındaki sinerji, 
potansiyel olarak daha erişilebilir, esnek ve sezgisel 
ürünler ve hizmetler yaratmak için gelişmiş bir fırsat 
sunar. 



 Çevrim İçi Erişilebilir Turizmdeki Dijital Beceriler İçin Eğitim Modülleri 

 

45 

Çok geniş bir engelli yelpazesine sahip bireylerin kullanabileceği ürünler tasarlayabiliyoruz. 
Hatta bazı durumlarda, birçok engeli olan, hatta bazen ağır engeli olan kişilerin bunları eşit 
derecede verimli bir şekilde kullanabilmeleri için bunu yapabiliyoruz. Ancak, hemen hemen her 
durumda, bazı kişiler cihazları doğrudan çalıştıramaz ve yardımcı teknolojilerin kullanılması 
gerekir. Ek olarak, genellikle bir cihaza erişmek için yardımcı teknolojilere ihtiyaç duymayan, 
ancak bunları kullanmayı daha uygun bulan kişiler vardır. 
Bu nedenle, daha erişilebilir ve kullanılabilir bir dünya tasarlamak şunları gerektirecektir:  
1. Ürünleri, ticari açıdan pratik olduğu kadar geniş özellik yelpazesine sahip kişiler tarafından 
doğrudan kullanılabilecek şekilde tasarlamak; ve 
2. Yardımcı teknolojilerle (ürünleri doğrudan kullanamayanlar için) ticari açıdan pratik olduğu 
kadar uyumlu hale getirmek. 

Evrensel Tasarım, Yardımcı Teknolojilerle (YT) birlikte de düşünülebilir. Yardımcı Teknolojiler, 
engeli olanların veya yaşlıların işlevsel yeteneklerini artırmak, sürdürmek veya geliştirmek için 
kullanılan herhangi bir öğe, cihaz, ekipman parçası, yazılım programı veya ürün sistemidir. En 
iyi durum, tüm ürünlerin, engeli olan veya olmayan tüm kişilerin bunları kolayca ve verimli bir 
şekilde çalıştırabilmesi için tasarlanması olsa da, ürünleri bu kadar erişilebilir olacak şekilde 
tasarlayamayız.  

 

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Techn
ology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements 

 

Metodoloji 

Önerilen içeriğin ayrıntılı olması amaçlanmamıştır, ancak Ünitenin geliştirilmesi için kapsanması 
gereken içeriklere kısa bir giriş niteliğindedir. Bu nedenle, eğiticilerin Üniteyi uygularken 
konuları ek bilgilerle geliştirmeleri ve materyali hedef kitlelerine uyacak şekilde uyarlamaları 
gerekecektir. 

Eğitmen, PPT sunumu, grup etkinlikleri, öğrenciler arasındaki etkileşimi teşvik etme ve 
mümkün olduğunca somut örnekler sunma gibi içerikleri sunmak için çeşitli metodolojileri 
izleyebilir. 

Sonunda, edinilen bilgilerin değerlendirilmesi ve pekiştirilmesi için değerlendirme ve 
uygulamalı etkinlikler önerilmektedir. 

Değerlendirme 

Öğrenicilerin edindikleri bilgileri değerlendirmek için eğitmen onlardan bu derste ele alınan 
bazı önemli yönlerden örnekler bulmalarını isteyebilir. 

Bir örnek, Evrensel Tasarım ilkelerini izlenerek oluşturulan bir turizm ürününü tanımlamak 
olabilir. Bu tür bir değerlendirme, katılımcıların kavramları pekiştirerek açıklanan teori ile pratik 
bir bağlantı bulma yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. 

Öğretmenler, eğitmenler ve eğitimciler için ipuçları 

- Derse herkesin rahat etmesi ve birbirini tanıması veya birbirleri hakkında daha fazla 
şey öğrenmesi için buzkıran bir aktivite ile başlaması tavsiye edilir. 

- Katılımcıların ilgisini çekmek, ilgiyi yüksek tutmak ve teoriyi daha anlaşılır ve net hale 
getirmek için açıklayıcı örnekler ve etkileşimli materyaller tercih edilir. 

- Dinamik ve teşvik edici bir ortam yaratmak için tartışmayı ve katılımı teşvik edin 
- İçeriği güçlendirmek ve derslerin gelişimi hakkında ilham almak için sağlanan 

referansları ve daha fazla okumayı keşfedin 

Kaynaklar 

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
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http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html 

https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-
universal-design 

https://www.washington.edu/doit/web-accessibility-guidelines-administrators 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-
with-the-principles-of-universal-design 

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Techn
ology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements 

https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/ 

https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx 

https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-
all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities.  

https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologie
s_Supporting_Universal_Design_Practice(daha fazla okuma için) 

https://www.brainline.org/article/universal-design-and-assistive-technology-workplace(daha 
fazla okuma için) 

https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-
transforming-the-institution(daha fazla okuma için) 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417902(daha fazla okuma için) 

http://www.photoability.net/the celebration of tourism experiences suitable for all -herkese 
uygun turizm deneyimlerinin kutlanması (daha fazla okuma için) 

 

 
 

MODÜL 6 - ETKİNLİK 1 

Evrensel Tasarım ve Kullanıcı Merkezli Tasarım: nasıl yapılır? 

Etkinliğin Amaçları 

Teknolojiler geliştirirken erişilebilirlik yaratmada mükemmel sonuçlar elde etmek için Evrensel 
Tasarım ve Kullanıcı Merkezli Tasarımın birleştirilmesinin önemini göstermek. 

Etkinliğin Tanımı 

● Evrensel Tasarım ve Kullanıcı Merkezli Tasarım 

Eğitmen, Evrensel Tasarımın ne olduğu ve ilkelerinin neler olduğu hakkında bir açıklama almak 
için https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-
with-the-principles-of-universal-
design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20eac
h%20otheradresinde bulunan bilgileri okumalı ve bunun içerik oluşturma için nasıl 
kullanılacağına dair bazı ipuçları toplamalıdır. 

Eğitmen, Kullanıcı Merkezli Tasarım hakkında genel bir anlayışa ve bunun içeriğe nasıl 
uygulanacağına dair kapsamlı bir ipucu listesine sahip olmak  için aşağıdaki bağlantıya 
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html(“What & Why of 
Usability” and “How To & Tools” sections) bakmalıdır. 

Eğitmen daha sonra aşağıdaki bağlantıdaki videoyu izlemelidir. 
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY.Videoda Amazon'un görsel tasarımcısı Michael Allen 
Nesmith, Evrensel Tasarım ve modern teknolojideki uygulamaları hakkında bir konuşma 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html
https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-design
https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-design
https://www.washington.edu/doit/web-accessibility-guidelines-administrators
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/
https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx
https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities
https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities
https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologies_Supporting_Universal_Design_Practice
https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologies_Supporting_Universal_Design_Practice
https://www.brainline.org/article/universal-design-and-assistive-technology-workplace
https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-transforming-the-institution
https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-transforming-the-institution
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417902
http://www.photoability.net/
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY
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yapıyor. Nesmith'in kendisi Google Glass ile kullanılmak üzere işitme engeli olanların filmlere, 
videolara, müziklere ve seslere erişilebilirliğini artırabilecek üç farklı uygulama oluşturdu: 

− − Kaliteli altyazılar sağlayan Movita; 
− − Melodiyi algılayan ve karaoke tarzı şarkı sözleri sağlayan Intune; 
− − Bir sesi tanıyabilen ve konuşmacının fotoğrafıyla eşleştirebilen Saveface. 

Eğitmen, Evrensel Tasarım ve Kullanıcı Merkezli Tasarım kombinasyonunda en iyi uygulamayı 
temsil eden bu uygulamaların sunum videolarını izlemelidir, çünkü bunlar, isteyen (veya ihtiyaç 
duyan) herkes tarafından kullanılabilir: https://www.michaelallennesmith.com/work/google. 
 

● İletişim araçları ve sosyal medyadaki erişilebilirliği karşılaştırın 

Erişilebilir iletişim aracı: Skype 

Eğitmen kendi Skype hesabında oturum açmalıdır (eğer yoksa, şu prosedürü izlemelidir: bir 
tarayıcı açın ve Skype Web yazın > Skype Web'e tıklayın > Şimdi Sohbet'i seçin > Hesap 
oluştur'u seçin ve talimatları izleyin) ve bir görüntülü arama (ana sayfanın sol tarafından 
Aramalar'ı seçin > fareyle bir kişinin üzerine gelin > Görüntülü arama düğmesine tıklayın). 
Görüntülü arama başladığında, eğitmen daha fazla ••• butonuna tıklamalı ve ardından 
Altyazıları aç'ı seçmelidir. 

Eğitmen, diğer kişi her konuştuğunda videonun sol alt tarafındaki altyazıları görmelidir. 
 
Tüm Skype aramaları için canlı altyazıları ve başlıkları etkinleştirmek için eğitmen şu prosedürü 
izlemelidir: profil resimlerini seçin > Ayarlar’I seçin> Arama'yı seçin > Arama altyazıları'nı seçin 
> tüm aramalar için altyazıları göster'i açın (yalnızca kendiniz için değil, diğer katılımcılar için 
altyazıları görmek istiyorsanız Yalnızca diğer katılımcılar için altyazıları göster'i açın). 

Daha az erişilebilir iletişim aracı: Zoom 

Eğitmen Zoom hesabına giriş yapmalıdır (eğer hesabı yok ise şu prosedürü uygulamalıdır: bir 
tarayıcı açıp Zoom yazın> Oturum aç'ı seçin> ücretsiz Kaydol'u seçin ve talimatları izleyin) ve bir 
toplantı başlatın (sayfanın sol tarafındaki menüden Toplantılar'ı seçin > Toplantıyı oluştur’u 
seçin > sayfanın sol alt tarafında indirilecek bağlantıya tıklayın > Oturum Aç'ı seçin > Davet Et'i 
tıklayın > URL'yi Kopyala'yı seçin ve E-posta yoluyla kişilerden birine gönderin). Toplantı 
başladıktan sonra, eğitmen Kapalı olan altyazıbutonuna tıklatmalıdır ve üç seçenek 
sunulacaktır:  

1. Yazması için bir katılımcı atayın; bu, katılımcılardan birinin altyazıları kaydetmesini 
sağlar (imleci, altyazıları yazmak istediğiniz katılımcının üzerine getirin> Diğer'i seçin > 
Altyazıyı yazmak için Ata seçeneğini seçin). 

2. Ben yazacağım seçeneği, altyazıları sizin yazmanıza olanak tanır. 
3. Altyazı oluşturmak için üçüncü taraf bir araç kullanmanızı sağlayan API belirtecini 

kopyalayın. 
Altyazıya ihtiyaç duyan bir Zoom kullanıcısı, bir toplantı her başladığında bu işlemi 
tekrarlamalıdır ve altyazı için özel bir aracı yoksa, altyazı oluşturmak için başka bir kişiye ihtiyaç 
duyar. Bu özellik, bu iletişim aracını Skype'tan daha az erişilebilir hale getirir. 
Erişilebilir sosyal medya: YouTube 

Eğitmen YouTube ana sayfasını açmalı (bir tarayıcı açın ve YouTube yazın > YouTube'a tıklayın) 
ve izlemek için bir video seçmelidir. Video, eğitmenin bildiği bir dili konuşan bir sese sahip 
olmalıdır. 

İşte İngilizce bir örnek: https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg 

Video başladıktan sonra eğitmen videonun sağ alt köşesindeki Altyazılar butonuna tıklamalıdır; 
altyazılar varsayılan olarak videonun aynı konuşulan dilinde yazılır, ancak bazen daha fazla dil 
seçeneği olabilir. Bunları aramak için eğitmen, Altyazılar düğmesinin yanındaki Ayarlar 

https://www.michaelallennesmith.com/work/google
https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg
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düğmesini tıklamalı ve altyazılar için mevcut tüm dilleri gösterecek olan Altyazılar/CC'yi 
seçmelidir. 
 
Daha az erişilebilir sosyal medya: Facebook 
Eğitmen kendi Facebook hesabına giriş yapmalıdır (eğer yoksa, şu prosedürü izlemelidir: bir 
tarayıcı açın ve Facebook yazın > Facebook'u seçin – Giriş Yap veya Kaydolun > Yeni hesap 
oluştur'u seçin ve talimatları izleyin). 
Altyazıları açmak için eğitmen, ana sayfanın sağ üst köşesindeki ˅ butonuna tıklamalıdır> 
Ayarlar ve gizlilik'i seçin > Ayarlar'ı seçin > sayfanın sol tarafındaki menüden Videolar'ı seçin > 
Altyazıları Her Zaman Göster'in yanındaki Kapalı'ya tıklayın > varsa, Facebook videoları için 
altyazıları açmak için Açık'ı seçin. 
Eğitmen Facebook'un YouTube kadar erişilebilir olmadığını fark edecektir, çünkü varsayılan 
olarak her video için altyazı sağlamaz (alt yazılar video yükleyen kişiler tarafından 
sağlanmalıdır). 

Eğitmen şimdi karşılaştırmak için biri diğerinden daha erişilebilir olan iki erişilebilir dijital araç 
örneği bulmalıdır. 

Kaynaklar 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-
with-the-principles-of-universal-
design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20eac
h%20other 
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html 
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY 
https://www.michaelallennesmith.com/work/google 
https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-
a-skype-call 
https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg 
https://www.facebook.com/help/273947702950567/?helpref=hc_global_nav 
 

Daha fazla bilgi edinmek için 

Eğitmen aşağıdaki bağlantıda bulunan kitabı okumayı düşünebilir: 
https://www.oreilly.com/library/view/universal-design-for/9780596155681/ 

Eğitmen burada 7 ET ilkesi hakkında daha fazla örnek bulabilir.: 
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-
design 

Bu bağlantı, erişilebilir bir web sitesi oluşturmak için 11 ipucu sağlar: 
https://www.shopify.com/partners/blog/universal-design 

Eğitmen, ET’ı çalışmalarına nasıl dahil edeceğine dair daha fazla ipucuna sahip olmak için içerik 
oluşturucular, geliştiriciler, yöneticiler veya satın alma uzmanları olarak kendilerine göre 
bulunan aşağıdaki adreste bulunan videoları izlemeyi 
düşünebilirler.https://www.section508.gov/create/universal-design-video-series, 

 

 
 
 

MODÜL 6 - ETKİNLİK 2 

Gözle bakma teknolojisi evrimi 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY
https://www.michaelallennesmith.com/work/google
https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-a-skype-call
https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-a-skype-call
https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg
https://www.facebook.com/help/273947702950567/?helpref=hc_global_nav
https://www.oreilly.com/library/view/universal-design-for/9780596155681/
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-design
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-design
https://www.shopify.com/partners/blog/universal-design
https://www.section508.gov/create/universal-design-video-series
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Etkinliğin Amaçları 

Evrensel Tasarım ve Kullanıcı Odaklı Tasarım aracına iyi bir örnek olarak hem iletişim hem de 
fiziksel güçlükleri olan insanlar için gözle bakma teknolojisinin evrimini göstermek. 

Etkinliğin Tanımı 

E-tran çerçevesi, üzerine sembollerin, harflerin veya kelimelerin örneğin Velcro kullanılarak 
yapıştırılabileceği sert, şeffaf plastik bir levhadır. Hem iletişim hem de fiziksel engeli olan bazı 
kişiler, bir kitabı veya tabloyu işaret etmeyi veya iletişim kartlarını kullanmayı zor bulabilir. 
Gözleri üzerinde iyi kontrolleri varsa, bir E-Tran çerçevesi kullanabilirler. 

 

İletişim ortağı kullanıcıya bakar ve çizelgeyi aralarında tutar. Kullanıcı söylemek istediği harfe, 
sembole veya kelimeye bakar. Başlangıçta her köşeye bir sembol veya kelime yerleştirilecektir. 
Kullanıcı ve iletişim ortağı daha yetenekli hale geldikçe, her iki tarafın ortasına semboller 
eklenebilir. Yöntem, daha fazla öğeye erişilebilmesi için renk veya sayı kodlama sistemleri 
kullanılarak geliştirilebilir.(https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-
frames/). 

https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
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Eğitmen, E-tran çerçeve iletişiminin görsel bir örneğine sahip olmak için aşağıdaki videoyu 
izlemelidir.https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4 

Eğitmen, bir E-tran çerçevesi oluşturarak bir E-tran çerçeve iletişimini simüle etmeyi 
düşünebilir ve bir ortakla iletişim kurmaya çalışabilir. E-tran çerçevesinin profesyonel olması 
gerekmez: eğitmen farklı malzeme ve tasarım kullanabilir. Bu aktivitenin amacı, bu tür bir 
iletişimi ilk elden deneyerek daha iyi anlamaktır. 

Eğitmen, gözle bakma teknolojisi evriminin bir örneğini görmek için bu videoyu izlemelidir: E-
tran çerçevesinden bilgisayara.https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8 

Eğitmen, gözle bakma teknolojisi ve iletişim hakkında bu videodan biraz ilham alabilir. 
https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc 

 

Kaynaklar 

https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4 

https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8 

https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-
alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=im
ages&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.
html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&c
d=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu 

 

Daha fazla bilgi edinmek için 

Eğitmen, metin içeren bir E-tran çerçevesinin ekstra bir örneğini almak için bu videoyu izlemeyi 
düşünebilir.https://www.youtube.com/watch?v=P6DZ31Gp3Ks 
Eğitmen, sembollü bir E-tran çerçevesine örnek almak için bu videoyu izlemeyi 
düşünebilir.https://www.youtube.com/watch?v=X0iyOm1tzV4&t=1s 
 
Eğitmen, ücretsiz olarak indirilebilecek piktogramlar bulmak için bu web sitesinde gezinmeyi 
düşünebilir (web sitesi birçok farklı dil içerir).https://arasaac.org/ 
 
Eğitmen, gözle bakma teknolojisinin ne olduğu hakkında daha fazla bilgi okumayı ve bulmayı 
düşünebilir.https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-
technologyandhttps://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-
and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-
palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20mor
e%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%
20screen 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4
https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8
https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc
https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4
https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8
https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.youtube.com/watch?v=P6DZ31Gp3Ks
https://www.youtube.com/watch?v=X0iyOm1tzV4&t=1s
https://arasaac.org/
https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-technology
https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-technology
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
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Modül 7 – Yenilikçi ticari hizmetler / ürünler tasarlamaya yönelik 
araçlar 

 

Modülün amaçları 

Bu birim, erişilebilir turizm sunumunda yenilikçi hizmetlerin ve ürün tasarımının nasıl 
tasarlanacağını öğretmek için Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerini/eğiticilerini ve 
profesyonellerini desteklemeyi amaçlar. 

Bunun için Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerini/eğitmenlerini ve profesyonellerin 
turizm sektöründe hizmet/ürün tasarımı kavramı ve ilkeleri, dijitalleşmeye ilişkin temel 
kavramlar, dijital dönüşüm ve turizm sektörüne etkisi, akıllı turizm ve dijitalleştirilmiş 
turizmde kullanılan dijital çözümler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu modülün sonunda öğrenciler şunları yapabilecektir: 

● Ürün ve hizmet tasarımının ve ilkelerinin neler olduğunu anlatın 
● Dijital dönüşümün ve teknolojinin (Nesnelerin interneti, konum tabanlı hizmetler, 

yapay zekâ, artırılmış ve sanal gerçeklik, blockchain) nasıl olduğunu gösterin 
● Yenilikçi ticari hizmetler / ürünler tasarlamak için dijital araçlardan yararlanın 
● Teknoloji ve chatbot) erişilebilir turizmde hizmet / ürün yeniliği yapabilir 
● Çevrimiçi erişilebilir turizm içeriği oluşturmak için uygun dijital çözümleri belirleyin 
● Erişilebilir turizm endüstrisinde konuşlandırılan akıllı ürün ve hizmetleri tartışın 
● 4.0 turizmde en son ticari hizmetleri / ürünleri değerlendirin 

Önerilen İçerikler 

Yukarıdaki öğrenme çıktılarına uygun olarak, bu öğrenme modülünde aşağıdaki konu 
alanlarının detaylandırılması önerilmektedir. 

 

Konu 1: Erişilebilir Turizmde Hizmet ve Ürün Tasarımı 

1.1 Turizm Ürün ve Hizmeti Nedir? 

UNWTO (BM Dünya Turizm Örgütü) tarafından tanımlandığı gibi, bir Turizm Ürünü "belirli bir 
ilgi merkezi etrafındaki doğal, kültürel ve insan yapımı kaynaklar, cazibe merkezleri, tesisler, 
hizmetler ve faaliyetler gibi somut ve soyut unsurların bir kombinasyonudur. destinasyon 
pazarlama karmasının çekirdeğini oluşturur ve potansiyel müşteriler için duygusal yönleri 
içeren genel bir ziyaretçi deneyimi yaratır. UNWTO (BM Dünya Turizm Örgütü)'nün tanımına 
uygun olarak turizm, müşterilerin deneyimlerinin kalitesine ve memnuniyet ve 
memnuniyetsizlik değerlendirmelerine bağlı olan hizmet yoğun bir endüstri olarak bilinir. Bu 
nedenle, turizm hizmet sağlayıcıları, yenilikçi turizm ürün ve hizmetlerini tasarlarken Hizmet 
Tasarım Düşüncesi aracılığıyla misafirlerle birlikte anlamlı bir deneyim yaratmak için 
bütünsel bir müşteri anlayışına sahip olmalıdır.  
 
1.2 Turizm sektöründe Hizmet Tasarımı Düşüncesinden nasıl yararlanılır? 
Empati, yaratıcılık ve müşteri memnuniyeti ve harika deneyimler üzerine inşa edilmiş olması 
gereken insan odaklı bir turizm etkinliği olarak, düşünme gelişen bir yol olarak Düşünme 
Hizmeti Tasarım kuruluşları hizmetlerini yapmak için yararlı, verimli, farklı ihtiyaçları olan 
insanlar için etkili, çekici ve en önemlisi erişilebilir yardımcı olabilir. 
 
Mükemmel bir hizmet tasarımı için, Hizmet Tasarımı Düşüncesinin arkasında 5 temel ilke 
vardır: 
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▪ Kullanıcı Merkezli (Müşteri Merkezli): Müşteriler için hizmetler oluşturulur; bu 
nedenle hizmet sağlayıcılar, müşterileri sürecin merkezinde tutmalıdır. 

▪ Ortak Yaratıcı: Bu ilke, kullanıcılar ve müşterilerin yanı sıra diğer paydaşların da 
tasarım sürecine dahil edilmesi gerektiğini ifade eder. 

▪ Sıralama: Hizmet, birbiriyle ilişkili olaylar ve eylemler dizisi olarak ele alınmalıdır. 
▪ Kanıtlama: Hizmetler somut ve akılda kalıcı olmalıdır. Hizmet sonrası deneyimi 

genişletir. 
▪ Bütünsel: Tüm süreçler birbiriyle bağlantılı ve bütünseldir. Hizmetin gerçekleştiği 

ortam göz önüne alındığında büyük resme bakmak çok önemlidir.  
 

Konu 2: Turizm Sektöründe Dijital Dönüşüm 
Dijitalleşme, işletmeleri ve iş ekosistemlerini dönüştürmek için dijital teknolojilerden ve 
verilerden yararlanır. Dijital teknolojilerin evrimi ve uygulanması, sosyal ve ekonomik 
yaşamın yönünü derinden değiştiriyor ve aynı zamanda turizmi yeni bilgi ve beceri  
gereksinimlerine yol açan dönüşüyor ve yeniden şekillendiriyor. Turizm endüstrisindeki 
dijital dönüşüm, yalnızca insanların bilgi ve hizmetleri benimseme biçimini değiştiriyor. 
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan son araştırmalar, Avrupa genelinde turizmde dijital 
teknolojilerin kullanımında önemli farklılıklar bulmuştur. Temel e-pazarlama ve e-ticaret 
yaygın olarak benimsenirken, veri analitiği, bulut bilişim ve coğrafi etiketleme gibi ileri 
teknolojiler sınırlı bir ilgi gördü. 
 
 
2.1 Turizmde Dijital Eğilimler 
Teknolojik gelişmelerin turizm sektörü üzerinde derin bir etkisi olduğu açıktır. Bu gelişmeler, 
işletme yönetimi teknolojilerinden yenilikçi turizm ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri üreten 
teknolojilere kadar uzanmaktadır. İşte turizm işletmeciliğinde kullanılan olanak sağlayan 
teknolojiler ve ürünler, hizmetler ve deneyimler. 
 

 Nesnelerin İnterneti (IoT), veri açısından zengin bir turizm sektörünü besleyebilir ve 
şehirleri daha verimli hale getirerek akıllı turizmi destekleyebilir. 

 Yapay Zekâ (AI), sohbet robotları ve ses teknolojisi, müşterilerin internet araması, 
dijital check-in, dijital konsiyerj hizmetlerine, sesli asistanlara ve akıllı odalara 
erişmesini sağlar. 

 Artırılmış Gerçeklik (AR)/Sanal Gerçeklik (VR) Turizmdeki kullanımlar, destinasyonda 
kâğıt tabanlı pazarlama ve reklam malzemelerinin, oyunlaştırmanın ve artırılmış 
ziyaretçi deneyimlerinin değiştirilmesini içerebilir. 

 Blockchain, belirli bir ağın ürettiği tüm işlemleri herkese açık olarak saklayan bir 
teknolojidir. 

 
2.2. Akıllı Turizm 
Akıllı turizm, BİT ve turizmin yakınlaşmasını temsil eder ve turizmin teknoloji yoluyla 
dönüşümünü ifade eder. Dijital araçların, ürünlerin ve hizmetlerin evrimi, tüm ziyaretçiler 
için fırsat eşitliği ve erişim, yerel alanın sürdürülebilir gelişimi ve yaratıcı endüstrilere, yerel 
yeteneklere ve mirasa destek de dahil olmak üzere hızla değişen bir sektördeki zorluklara ve 
taleplere meydan okuyor. Avrupa'daki akıllı turizm destinasyonlarının başarılarını tanıyan bir 
girişim olan Avrupa Akıllı Turizm Başkenti, şehirlerin erişilebilir, sürdürülebilir, dijitalleşmiş 
ve yaratıcı olmalarına katkıda bulunmak için daha fazla uygulama ve uygulamayı teşvik 
etmektedir. 
 
4.0'ın erişilebilir turizmde entegrasyonuna örnek olarak Erişilebilirlik kategorisindeki en iyi 
uygulamalardan bazıları şunlardır: 
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 Yeni bir normal olarak Fiziksel Erişilebilirlik; Malaga Bu, aynı seviyede kaldırımlara 
sahip tek yüzeyli yolları, daha geniş yaya bölgelerini ve belirli alanları daha kolay 
ayırt edilebilir kılmak için zemindeki renklerin kullanımını ifade eder. 

 GotEvents için Erişilebilirlik Uygulaması; Göteborg: Uygulama, görme veya işitme 
engelli kişiler için belirlenmiş alanlar yerine esnek oturma, arena sesinin işaret 
yorumu ve canlı görsel yorumlama sağlar. 

 

Konu 3: Çevrimiçi Erişilebilir Turizm İçeriği Oluşturmak için Araçlar ve Kaynaklar 
Erişilebilir turizmde kullanılan içerik ve kaynakların BİT aracılığıyla erişilebilirliğine öncelik 
vermiyorsak, engelliler için mevcut eşitsizlikleri ve dijital uçurumu genişletme riskiyle karşı 
karşıyayız demektir. Bu anlamda, yardımcı teknolojiler ve dijital erişilebilirlik standartları, 
yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda farkındalık, dijital içerik üreten kişiler için 
bir sorumluluktur. 
Çevrimiçi erişilebilir turizm için erişilebilir içerik üretmek için aşağıdaki araçlar ve kaynaklar 
mevcuttur ve tüm elektronik iletişim için önerilir:  
 

 Yazı Tipleri: Farklı ihtiyaçları olan bireyler için eşit okunabilirlik için, yazı tipi ve yazı 
tipi boyutu seçeneklerinin sunulması çok önemlidir. Okunabilirliği kontrol etmek için 
WebAIM'i kontrol edebilirsiniz. 

 İçeriği erişilebilir olacak şekilde yapılandırma ve erişilebilir içerik oluşturma: Web 
Erişilebilirlik Girişimi, web erişilebilirlik eğitimleri 

 Renk: kontrast ve grafikler: Web siteleri oluştururken, metin ve grafiklerin 
okunabilirliğine yardımcı olması ve tasarım ipuçları vermesi için Color Contrast 
Analyzer ve Color Oracle'ı kontrol etmek isteyebilirsiniz. 

 Alternatif Metin: Sosyal medyada erişilebilir turizm içeriği yayınlamak istiyorsanız, 
görselleri Twitter'da erişilebilir kılmak için yönergeleri kullanabilirsiniz. 

 Erişilebilir Videolar Oluşturma: Bu kaynakları, Facebook videoları ve Youtube 
videoları için altyazı eklemek için kullanabilirsiniz. 

 Erişilebilir İçerik Oluşturma: Microsoft erişilebilirlik web sitesi, erişilebilirlik 
özelliklerini kullanarak erişilebilir belgeler oluşturmaya yönelik yardım sayfaları ve 
ipuçları sağlar. 

 

Metodoloji 

Araştırmalar, zenginleştirilmiş sınıfların öğrenmeyi daha doğal bir süreç haline getirerek 
öğretmenler/eğitmenler ve öğrenciler arasında daha fazla sosyal etkileşime olanak 
sağlayabileceğini göstermektedir. Ders materyallerini ve fikirleri öğrenenlerle pasif bir 
iletişimle sergilemek yerine, öğrenme ortamından ve konuyla ilgili memnuniyeti artırmak 
için öğretim daha canlı ve etkileşimli bir ortamda geliştirilebilir. Bu ünitede ele alınacak 
konular dikkate alınarak aşağıdaki metodolojiler kullanılabilir:  

 

● Küçük grup etkinlikleri: Bu yöntem, öğrencilere bazı durumlar ve görevler verilerek 
öğretim hizmeti ve ürün tasarımında benimsenebilir. Bu yol daha pratik dersler 
verilmesine yardımcı olacaktır. 

● Akran etkileşimi: Öğrenciler arasında akran etkileşiminin teşvik edilmesi, turizm 
endüstrisinde ihtiyaç duyulan beceri kazanımını (işbirliği, eleştirel düşünme, 
problem çözme, yenilikçilik, vb.) destekleyebilir. 

● Vaka çalışmaları: Öğrenme ortamına özgünlük getirmek, gerçek bir turizm hizmeti 
tasarımı vakasında uygulamalı uygulamaları göstererek anlamlı öğrenmenin 
gerçekleştiğini destekler. Bu nedenle öğrenenlerin gerçek hayattan örneklerle 
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karşılaşmaları, öğrendikleri ile gerçek dünyada nasıl uygulandıkları arasında bağlantı 
kurabilmeleri açısından önemlidir. Bu yöntem için turizmde gerçek hizmet tasarım 
örnekleri ve turizm içeriğinden, tercihen erişilebilir turizmden yararlanılabilir. 

 

Değerlendirme 

Bu alanda beceri kazanımını desteklemeye çalıştığımız için eğitim, öğrencilerin esnek 
olmalarına ve öğrenmelerini şekillendirmelerine izin vererek doğrusal olmayan bir şekilde 
verilebilir. Bu nedenle, özetleyici bir değerlendirme yerine biçimlendirici değerlendirme şu 
yollarla uygulanabilir:  

 

 Öz-yansıtma: Öğrencilerden, uygulamalı etkinlikler sırasında öğrendikleri ve 
deneyimledikleri hakkında aşağıdaki gibi rehberlik edilen bazı sorularla yansıtmaları 
istenebilir: 

- Konu hakkında daha önce ne kadar şey biliyordunuz? 
- Bu işi üretmek için hangi süreçlerden geçtiniz? 
- Bu iş hakkında ne düşünüyorsun? Bu parçaları ne gibi ya da sevmemek mi? Niçin? 
- Bu işte geliştirmek istediğin tek şey ne olurdu? 
- Peki ya yine bu parça yapmak için bir şans olsaydı değiştirmek ister miydiniz? 

 

Bu sorular onların geriye, içe ve dışa dönük bakışlarını öğrencilerin ürettikleri eserde 
görmemizi sağlayacaktır. Öğrenciler, öğrenme sürecinde tamamladıkları çalışmalarla 
öğrenmelerini yansıtabilecek, analiz edebilecek ve geliştirebileceklerdir. 

 

 Proje Ödevi: Müfredata veya müfredata gerçek hayat getirerek, proje ödevleri 
yoluyla, öğrencilerin bağımsız çalışanlar olmaları desteklenir; bu da başkalarıyla, 
özellikle akranlarıyla çalışma biçimlerinin temelini oluşturabilir. 

 

Öğretmenler, eğitmenler ve eğitimciler için ipuçları 

▪ Mümkün olduğunca özgün örnekler kullanın. 
▪ Turizm endüstrisinde model olarak hangi hizmetlerin mevcut olduğu konusunda 

kapsamlı araştırma yapın. 
▪ Hizmet tasarımında kullanılan farklı Müşteri Yolculuk Haritaları örneklerine bakın. 
▪ Erişilebilir içeriklere aşina olun 
▪ Turizm sektörü birden fazla kişi tarafından yani ekip çalışması ile yürütüldüğünden 

öğrenen-öğrenen etkileşimini daha fazla kolaylaştırmalısınız. 

Referanslar 

Hizmet Tasarımı Nedir? 
Turizmde Hizmet Tasarımının Rolü 
Seyahat müşteri deneyimini geliştirmek için Tasarım Düşüncesini kullanma 
Servis Tasarımı Araç Takımı 
Seyahat Sektöründe Dijital Dönüşüm 
Turizm Sektöründe Dijitalleşme için Yol Haritası (TR) 
Turizm İşletmelerini Dijital Geleceğe Hazırlamak 
Erişilebilir Dijital İçerik Oluşturma Kılavuzu 
Dijital Erişilebilirlik Araç Seti 

Akıllı Turizmin Avrupa Başkenti 
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MODÜL 7- ETKİNLİK 1 

Özetle Hizmet Tasarımı 

Etkinliğin Amaçları 

Bu etkinlik, öğrencilerin Hizmet Tasarımı Düşüncesiyle hizmet ve ürün tasarlama konusunda 
deneyim sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Bu, ileriye doğru hareket eden benzersiz 
tasarımlarını oluşturmalarına yardımcı olacaktır. 

Etkinliğin Tanımı 

Bu etkinlikte öğrenciler, hizmet ve ürün tasarım prosedürlerinin bir parçası olarak bir 
Müşteri Yolculuk Haritası tasarlayacaklardır. 

Müşteri Yolculuk Haritası, bir müşterinin markanızla olan deneyiminin görsel bir temsilidir. 
Bu görseller, bir müşterinin etkileşimin her aşamasında nasıl hareket ettiği ve her aşamayı 
nasıl deneyimlediği hakkında bir hikâye anlatır. Müşteri Seyahat Haritası, bir kişiyi 
(müşteriniz), seyahat aşamalarını (ilham, alışveriş, rezervasyon, seyahat öncesi, seyahat içi 
ve seyahat sonrası vb.) içerir. Aşamalardaki müşteri ihtiyaçları ve faaliyetleri, her aşama için 
turizm hizmetlerinden beklentiler, müşterilerin hizmeti deneyimlemek için geçtiği temas 
noktalarındaki duygusal kişilik durumu (hayal kırıklığı ve/veya karışıklık) ve turizm 
sağlayıcının hizmetindeki fırsatlar ve iyileştirme alanları. 

 

Süre: 2-3 saat 

Grup boyutu: Üçlü gruplar 
 
İlk olarak, müşteri yolculuk haritalarının ne olduğunu ve neden hizmet tasarımında 
kullanıldığını açıklayarak başlayın. Ardından, bu etkinliğin sonundaki boş şablonla 
öğrencilerin kendi müşteri yolculuk haritalarını tasarlamaya başlamasına yardımcı olmak için 
aşağıdaki talimatları verin veya çevrimiçi şablonları arayabilirsiniz.  
 
TalimatlarSelect a work area and location that you want to focus in tourism business.  

1. Turizm sektöründe odaklanmak istediğiniz bir çalışma alanı ve konum seçin. 
2. Bir kişilik oluşturun (hizmetinizin hitap edeceği ideal müşteriniz). Kişinin demografisi 

(yaş, aile durumu, cinsiyet, konum, eğitim vb.), iş unvanı, seyahatle ilgili ihtiyaçlar ve 
hayaller, kişinin deneyimi satın almasını engelleyebilecek hayal kırıklıkları hakkında 
ayrıntılı bilgi edinin. Bu kısım için kendi dilinizde “Trip Advisor” üzerinden müşteri 
yorumlarına bakabilir ve gerçek zamanlı verilere dayalı bir persona oluşturabilirsiniz. 

3. İlham, alışveriş, rezervasyon, seyahat öncesi, seyahat içi ve seyahat sonrası gibi 
yolculuğunuz aşamalarını tanımlayın. 

4. Müşterinin bakış açısından bazı endişeleri, soruları veya sorunlu durumları yazarak 
her faaliyetin altına müşteri duygularını ve beklentilerini ekleyin; çok fazla seçenek 
var, en iyi teklifi alıyor muyum? Seyahatimi iptal edersem paramı geri alabilir miyim? 

5. Son adım olarak, şirketinizin veya markanızın sağlaması gereken bazı iyileştirmeler 
veya taktikler yazın; ör. daha bilinçli seçim, kişiselleştirilmiş teklifler, vb.  

 

Tüm gruplar müşteri yolculuk haritalarını tamamladıktan sonra, bitmiş çalışmalarını 
sunmalarını teşvik edin ve süreç ve bitmiş harita hakkında düşünmelerini isteyin. 

 

Tamamlanmış bir Müşteri Yolculuğu Haritası şöyle görünür: 
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Kaynaklar 

İnternet tarayıcısı, Müşteri Yolculuğu Şablonu (Ek 1'e bakınız) 

 

Daha fazla bilgi edinmek için 

Customer Journey Map (TR) 

Customer Journey Map 2 (TR) 

Customer Journey Map Video (TR) 

Customer Journey Mapping in Tourism (EN) 

 

MODÜL 7- ETKİNLİK 2 

Erişilebilir turizme katkıda bulunalım 

Etkinliğin Amaçları 

Bu etkinlik, öğrencilerin turistik yerlerdeki bilgilere katkıda bulunabilecekleri ve 
zenginleştirebilecekleri erişilebilirlik uygulaması “wheelmap” hakkında bilgilendirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Etkinliğin Tanımı 

Süre: Öğrencilerin dışarı çıkıp mahallelerini ve şehirlerindeki diğer yerleri keşfetmeleri 
beklendiği için bu etkinlik bir proje ödevi olabilir. Yani, birkaç gün sürebilir. 
 
Grup Boyutu: En az 2’şerli gruplar halinde 
 
Bu aktivitede, öğrenciler wheelmap.org platformuna aşina olacaklar ve turistlere güvenilir 
bilgi vermek için yerleri eklemek ve derecelendirmek için web sitesini/uygulamayı 
kullanmayı öğrenecekler, böylece akıllı turizmi ve şehirlerin erişilebilirliğini teşvik edecekler.  

https://ethnogram.com/ekitap/Ethogram_MusteriYolculuguHaritasi.pdf
https://ajansara.com/musteri-yolculuk-haritasi/
https://www.youtube.com/watch?v=JZZSeeW17I4
https://tourismeschool.com/blog/customer-journey-mapping-tourism-brands/
https://news.wheelmap.org/en/


 Çevrim İçi Erişilebilir Turizmdeki Dijital Beceriler İçin Eğitim Modülleri 

 

57 

 
Wheelmap.org,Alman kâr amacı gütmeyen kuruluş Sozialhelden e.v. tarafından geliştirilmiş, 
tekerlekli sandalye erişimine uygun yerleri bulmak ve işaretlemek için çevrimiçi, dünya 
çapında bir haritadır. Harita, tekerlekli sandalye veya tekerlekli yürüteç kullanan kişilerin 
günlerini daha kolay planlamalarına yardımcı olmak için oluşturuldu. Şu anda dünya çapında 
yaklaşık 600.000 halka açık yer haritada bulunabilir. Her gün yaklaşık 300 yeni yer ekleniyor. 
Wheelmap, web sitesinde ve iOS, Android ve Windows Phone için bir uygulama olarak 
mevcuttur. 
 
İyi haber şu ki, herkes halka açık yerleri (otobüs durakları, restoranlar, sinemalar, müzeler, 
bankalar, devlet daireleri vb.) bulup işaretleyebilir ve basit bir trafik aydınlatma sistemine 
göre derecelendirebilir.  
 

 

 Yeşil 
Tekerlekli 
sandalye erişimine 
uygun 

 

 

 

 Turuncu 
Kısıtlı tekerlekli sandalye 
erişimine uygun 
 

 

 

 Kırmızı 
Tekerleklisandalye 
erişimine uygun değil 
 

 

Tekerlekli sandalye erişimine göre derecelendirilen yerler gri olarak işaretlenmiştir. 
 
Talimatlar:  
 

1. wheelmap.org web sitesine gidin ve/veya mobil uygulamayı akıllı telefonunuza 
indirin. 

2. Ardından, işaretli yerleri görmek için haritada şehrinizi arayın. 

 
3. Şehrinizi bulduktan sonra, daha fazla yer görmek için yakınlaştırın. Bu manzaraya 

 

https://news.wheelmap.org/en/
https://news.wheelmap.org/en/
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sahip olacaksın:

 
4. İstediğiniz yere yakınlaştırın ve yukarıdaki renk koduna göre yerlerin tekerlekli 

sandalye erişilebilirliğini söyleyin. 
5. Şimdi dışarı çıkıp şehri keşfetme zamanı. 

Örneğin: Yerebatan Sarnıcı işaretsiz görünüyor. Burayı nasıl değerlendireceğimizi görelim.

 
Burayı keşfettikten sonra tekerlekli sandalye erişilebilirliğini değerlendirebilir ve tekerlekli 
sandalye kullanan turistlere daha fazla yardımcı olmak için bazı resimler ekleyebilirsiniz.  

6. Lütfen harita üzerinde bir restoran ve kafe, bir alışveriş yeri, bir otel, bir banka, bir 
kamu kurumu, bir okulu değerlendirin. 

7. Keşfiniz sırasında yaşadığınız şehrin erişilebilirliği hakkında notlar alın. 

Kaynaklar 

Kameralı bir bilgisayar ve / veya akıllı telefon, dizüstü bilgisayar 

Daha fazla bilgi edinmek için 

Wheelmap for Android 
Wheelmap Info 
Wheelmap Video 
Wheelmap for IOS 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wheelmap.android.online&hl=tr&gl=US
https://sozialhelden.de/en/wheelmap-org/
https://www.youtube.com/watch?v=IK0FBVQB0g0
https://apps.apple.com/us/app/wheelmap/id399239476


MODÜL 7 EK 1 
 
 

Kişi  

Arka plân:  

İhtiyaçlar ve 
Beklentiler: 

 

 
 

YOLCULUĞUN  
AŞAMALARI  1. AŞAMA » 2. AŞAMA » 3. AŞAMA » 4. AŞAMA » 5. AŞAMA ᴥ 

Müşteri 
Faaliyetleri 

     

Müşteri 
Beklentileri 

     

Müşteri Duyguları      

Turizm Hizmet 
Sağlayıcısı için 
Fikirler ve 
Fırsatlar 
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Modül 8 – Dijital Erişilebilirlik ve Dijital Vatandaşlık 

 

Modülün amaçları 

Erişilebilir turizm sunumunu tasarlamada web erişilebilirliği ve dijital vatandaşlık becerilerinin 
önemi hakkında farkındalık yaratmak 

Önerilen içerikler 

Konu 1- Dijital erişilebilirliğin temelleri 
Erişilebilirlik, engelli veya duyu bozukluğu olan bireylerin cihazı veya ürünü başarıyla 
kullanabileceği cihazlar, ürünler ve ortamlar tasarlamayı ifade eder. 

Dijital erişilebilirlik kavramı özellikle dijital medyaya atıfta bulunsa da, genel erişilebilirlik 
fikrinden çok farklı değildir. 

Bununla birlikte, dijital ortamdaki erişilebilirlik gereksinimleri elbette çok farklıdır. 

Bazı örnekler şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): 

 Görme engeli olan kullanıcılar için bir web sitesini ayrıştıran ekran okuyucular, 

 Web sitelerindeki videolar kapalı- işitme engeli olankullanıcılar için altyazılı, 

 Görüntüler görme bozukluğu olan kullanıcılar için “alt metin" 

 Bir fareyi kullanamayabilecek kullanıcılar için web siteleri klavyeyle gezilebilir olmalıdır. 
(Örneğin, klavyedeki “Sekme” yi kullanarak gezinme) 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility 

 

 

Erişilebilirlik teknikleri 

Web erişilebilirliği, web teknolojileri, web tarayıcıları ve diğer "kullanıcı aracıları", yazma 
araçları ve web siteleri dahil olmak üzere birlikte çalışan çeşitli bileşenlere bağlıdır. 

Bu bileşenler şunları içerir: 

 İçerik- aşağıdakiler dahil olmak üzere bir web sayfasındaki veya web uygulamasındaki 
bilgiler: 

- Metin, resim ve sesler gibi doğal bilgiler 
- Yapıyı, sunumu vb. Tanımlayan kod veya işaretleme. 
 Web tarayıcıları, medya oynatıcılar ve diğer “kullanıcı aracıları” 
 Yardımcı teknoloji, bazı durumlarda- ekran okuyucular, alternatif klavyeler, anahtarlar, 

tarama yazılımı vb. 
 Kullanıcıların bilgi, deneyim ve bazı durumlarda web'i kullanan uyarlanabilir stratejiler 
 Geliştiriciler- tasarımcılar, kodlayıcılar, yazarlar vb. engelli geliştiriciler ve içeriğe 

katkıda bulunan kullanıcılar dahil 
 Yazma araçları- web siteleri oluşturan yazılım 

Değerlendirme araçları- web erişilebilirlik değerlendirme araçları, HTML doğrulayıcıları, CSS 
doğrulayıcıları vb.  

Erişilebilirlik, yüksek kaliteli web siteleri ve 
web araçları oluşturmak isteyen insanların 
ürünlerini ve hizmetlerini kullanmasını 
engellemeyen geliştiriciler ve kuruluşlar için 
gereklidir. 

 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
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https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/ 

 

Konu 2- Web Erişilebilirlik Yönergesi ve Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) 

Web Erişilebilirlik Yönergesi https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility 

2016/2102 sayılı Direktif (AB) olarak da bilinen web sitelerinin ve mobil uygulamaların 
erişilebilirliğine ilişkin Yönerge 2016 yılında AB tarafından kabul edilmiştir. Bu sadece kamu 
sektörü organları için geçerlidir, ancak AB üye devletlerinin bu mevzuatı 2018 yılına kadar 
ulusal hukuka dönüştürmesi gerekiyordu. Amaç, tüm kamu sektörü kuruluşlarının AB'deki 80 
milyon engelli için erişilebilir olmasını sağlamaktı. 

https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/ 

 

Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG), bireylerin, kuruluşların ve hükümetlerin 
uluslararası ihtiyaçlarını karşılayan web içeriği erişilebilirliği için tek bir paylaşılan standart 
sağlamak amacıyla, dünya çapındaki bireyler ve kuruluşlarla iş birliği içinde W3C (World Wide 
Web Consortium) süreci aracılığıyla geliştirilmiştir. 

WCAG belgeleri, web içeriğinin engelli kişiler için nasıl daha erişilebilir hale getirileceğini 
açıklar. Web "içeriği" genellikle aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir web sayfasındaki veya 
web uygulamasındaki bilgileri ifade eder: 

 Metin, resim ve sesler gibi doğal bilgiler 

 Yapıyı, sunumu vb. Tanımlayan kod veya işaretleme. 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ 

 

Konu 3 – Dijital Vatandaşlığın Dokuz Puanı 

1. ŞİFRELER 
- Güvenli bir parola nasıl oluşturulur? 
2. ÖZEL BİLGİLER 
- Adres, e-posta ve telefon numarası gibi bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek 

bilgiler nasıl korunur? 
3. KİŞİSEL BİLGİLER 
- Kiminle paylaşacaksınız? (Örneğin Facebook'ta) 
4. FOTOĞRAFLAR 
- Coğrafi etiketleme özelliği nasıl kapatılır? 
- Yüz tanıma yazılımı nasıl çalışır? 
5. MÜLKİYET 
- Fikri mülkiyeti oluşturanların mülkiyet haklarına nasıl saygı duyulur? 
- Kendi çalışmanız için nasıl lisans oluşturabilirsiniz? 
6. İZİN 
- Kullanılan iş için nasıl izin alınır ve nasıl alıntı yapılır? 
7. KORUMA 
- Virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, kimlik avı, fidye yazılımı ve kimlik hırsızlığı nedir ve 

bunlar nasıl çalışır? 
8. PROFESYONELLİK 
- Netiquette, çevrimiçi dilbilgisi ve kültürel tabular nelerdir? 
9. KİŞİSEL MARKA 
- Nasıl olmak istiyorsunuz ve çevrimiçi ortamda nasıl algılanıyorsunuz? 

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/ 

 

Konu 4 –Basit Görgü Kuralları veya İnternet Görgü Kuralları ve GDPR'nin 10 Temel Kuralı 

 

Ağ görgü kurallarının kısaltması olan Netiquette, çevrimiçi ortamda nazik iletişim için 
yönergeleri ifade eder. Sosyal durumlarda davranış kuralları sağlayan geleneksel görgü kuralları 
gibi, netiquette'in amacı da çevrimiçi iletişim için hoş, konforlu ve verimli bir ortam 
oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olmak, ayrıca sisteme yük bindirmekten ve kullanıcılar 
arasında çatışma yaratmaktan kaçınmaktır. Netiquette, çevrimiçi ortamda uygun sosyal 
etkileşim ve teknik performans için rehberlik sağlayan 10 temel kural içerir. 

Kural 1: İnsanı Hatırla 
Kural 2: Gerçek hayatta izlediğiniz çevrimiçi davranış standartlarına uyun 
Kural 3: Siber dünyada nerede olduğunuzu bilin 
Kural 4: Başkalarının zamanına ve bant genişliğine saygı gösterin 
Kural 5: İnternette iyi görünmenizi sağlayın 
Kural 6: Uzman bilgisini paylaşın 
Kural 7: Hararetli tartışmalardakendinizi kontrol altında tutmaya özen gösterin 
Kural 8: Başkalarının mahremiyetine saygı gösterin 
Kural 9: Gücünüzü kötüye kullanmayın 
Kural 10: Başkalarının hatalarını bağışlayıcı olun 

 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği'nde (AB) yaşayan bireylerden kişisel 
bilgilerin toplanması ve işlenmesi için yönergeler belirleyen yasal bir çerçevedir. Avrupa Birliği 
(AB) tarafından hazırlanmış ve kabul edilmiş olmasına rağmen, AB'deki insanları hedefledikleri 
veya bunlarla ilgili verileri topladıkları sürece her yerde kuruluşlara yükümlülükler getirir. 
Yönetmelik 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

İşte GDPR ile ilgili resmi bilgi kaynağı:https://gdpr.eu/ 

 

Metodoloji 

Önerilen içerik eksiksiz bir eğitim materyali seti değildir. Eğitmenlerin, Üniteyi uygularken 
konuları ek bilgilerle geliştirmeleri ve materyali hedef kitlelerine uyacak şekilde uyarlamaları 
gerekecektir. 

Eğitimci, materyali geliştirirken, teoriyi daha anlaşılır ve net hale getirmek için, açıklayıcı örnek 
siteler ve katılımcıların geçmişleriyle ilgili materyaller de dahil olmak üzere, içeriği mümkün 
olduğunca erişilebilir turizmin kilit alanıyla ilişkilendirmelidir. 

Derse herkesin rahat etmesi ve birbirini tanıması veya birbirleri hakkında daha fazla şey 
öğrenmesi için buzkıran bir aktivite ile başlaması tavsiye edilir. 

Son olarak, edinilen bilgilerin değerlendirilmesi ve pekiştirilmesi için değerlendirme ve 

Dijital vatandaş olmak için, 
çevrimiçi olarak sorumlu bir 
şekilde hareket etmek için bilgi 
ve deneyime ihtiyacınız var. 
 

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/
https://gdpr.eu/
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uygulamalı etkinlikler önerilmektedir. 

Değerlendirme 

Bu modülün değerlendirilmesi için eğitmen, kursiyerin “erişilebilir web sitesi” ve “erişilemeyen 
web sitesi” algısını değerlendirebilir: kursiyerden bir erişilebilir web sitesi ve bir erişilemez 
(veya daha az erişilebilir) web sitesi örneği göstermesi (veya tanımlaması) ve web sitesi 
tercihlerine ilişkin düşüncelerini ve motivasyonlarını raporlaması istenir. 

Öğretmenler, eğitmenler ve eğitimciler için ipuçları 

▪ https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/İçerik geliştirmeye başlamak 
için videoyu güvenilir kaynak olarak kullanın 

▪ “Birçok kuruluş, erişilebilirliği benimsemenin birden fazla faydaya yol açtığı gerçeğinin 
farkına varıyor – yasal riskleri azaltmak, marka varlığını güçlendirmek, müşteri 
deneyimini geliştirmek ve iş arkadaşlarının üretkenliğini artırmak...” - Paul Smyth, Head 
of Digital Accessibility, Barclays 

▪ Web Erişilebilirlik Yönergesi ve WCAG'nin yanı sıra, Yazma Aracı Erişilebilirlik 
Yönergeleri (ATAG) ve Kullanıcı Aracısı Erişilebilirlik Yönergeleri (UAAG) da vardır. 

▪ Dijital vatandaş, başkalarıyla iletişim kurmak, topluma katılmak ve dijital içerik 
oluşturmak ve kullanmak için dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanma bilgi ve 
becerisine sahip bir kişiyi ifade eder. 

▪ Dijital vatandaşlık, dijital teknolojilerle kendinden emin ve olumlu bir ilişki kurmakla 
ilgilidir. 

▪ Netiquette ve GDPR bazı durumlarda kesinlikle ilişkilidir. Bir örnek spam'dir: büyük bir 
alıcı grubuna onların rızası olmadan iletişim göndermek veya bir alıcıya birden fazla 
mesaj göndermek spam olarak sınıflandırılır. Bu, bir işletmenin profesyonel imajına ve 
güvenilirliğine zarar verebilir ve yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 
kapsamında para cezalarına yol açabilir. 

Kaynaklar 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility 

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/ 

https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/ 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ 

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/ 

https://gdpr.eu/ 

https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship 

https://accessibility.huit.harvard.edu/techniques (daha fazla okuma olarak) 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility (daha fazla okuma olarak) 

 
 
 
 

MODÜL 8 - ETKİNLİK 1 

Erişilebilir web sitesi: hadi başlayalım 

Etkinliğin Amaçları 

Erişilebilir bir web sitesinde gezinmenin ne anlama geldiğine bir örnek vermek  

https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/
https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/
https://gdpr.eu/
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship
https://accessibility.huit.harvard.edu/techniques
https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
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Etkinliğin Tanımı 

● Klavye kullanıcıları: TAB düğmesinin yüksek kullanımı 

Erişilebilir web sitesi örneği (TAB kullanımına odaklı): 

Eğitmen https://www.canada.ca/en web sitesini açmalı ve klavye kullanıcılarını simüle etmek 
için TAB düğmesine dokunarak aktiviteyi başlatmalıdır. 

Eğitmen, sayfanın üst kısmında “Ana içeriğe geç” etiketinin görüneceğini ve bu düğmeye dört 
kez dokunarak metinde ilerlemeye başlayabileceğini söyleyecek. Sayfanın sağ üst tarafındaki ilk 
kelimenin etrafında bir çerçeve belirecektir: “Franҫais”. 

Eğitmen, TABtuşuna dokunmaya devam ederek, çerçevenin sayfanın diğer düğmelerine 
yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru hareket ettiğini görecektir. Bunları seçmek için, 
çerçeve istenen bağlantı etrafındayken eğitmenin Enter tuşuna basması gerekir. 

Butonlardan açılan sayfalarda gezinmek için eğitmen yukarıda açıklanan prosedürün aynısını 
tekrarlamalıdır. 

 

Bu web sitesinin kesin özellikleri: 

- Klavye odağı; 

- Gezinme içeriğini atla düğmesi (bu düğme yalnızca kullanıcılar sayfada gezinirken kullanılabilir 
olur, bu nedenle fare kullanıcıları için görsel tasarımı bozmaz); 

- Sayfa düzenini yansıtacak şekilde kodlanmış sekme sırası; yani yukarıdan aşağıya ve soldan 
sağa; bu, gören klavye kullanıcılarının sayfada gezinmesine yardımcı olur. 

Daha az erişilebilir web sitesi örneği (TAB kullanımına odaklı): 

Eğitmen web sitesini açmalıhttp://www.littlemissturtle.com/ve klavye kullanıcılarını simüle 
etmek için TAB düğmesine dokunarak aktiviteyi başlatmalıdır. 

Eğitmen ekranda “Ana içeriğe geç” etiketinin görünmediğini fark edecek, ancak daha yakından 
bakarak, sayfanın sol alt tarafında, içerikte gezinmek için TAB düğmesi bastıklarında gri bir arka 
plan üzerinde bir URL kodunun görüneceğini fark edeceklerdir. URL kodu, TAB butonu ile hangi 
butona göz attıklarını gösterir ve sıralama yukarıdan aşağıya ve soldan sağa olmasına rağmen 
takip edilmesi zordur. 

Bir buton seçmek için, istenen URL kodu ekranda göründüğünde eğitmenin Enter tuşuna 
basması gerekir. 

Butonlardan açılan sayfalarda gezinmek için eğitmen yukarıda açıklanan prosedürün aynısını 
tekrarlamalıdır. 

Bu web sitesinin kesin özellikleri: 

- Klavye odağı yok; 

- Gezinme içeriğini atlama butonu yok; 

- Sekme sırası anlaşılmıyor (içerik seçimine dair net ve görsel bir kanıt yok; sayfada 
gezinirken, ekranın sol alt tarafında, kullanıcının hangi içeriği seçtiğini gösteren yalnızca 
bir referans URL kodu var). 

● Görme bozukluğu olan kişiler: okuma güçlüğü 

Erişilebilir web sitesi örneği (başlığın kontrast oranına odaklı): 
Eğitmen web sitesini açmalıhttps://www.canada.ca/enve başlığa bakmalıdır. 
Eğitmen, mavi bir arka plan üzerinde “Canada.ca - Kanada Hükümetinin resmi web sitesi” 
etiketinin altında bazı ağaçların resmini görecektir. 
 
Bu başlığın kesin özellikleri: 

http://www.littlemissturtle.com/
https://www.canada.ca/en
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- Uygun kontrast (başlık resmindeki kelimelerin arka planı koyu olduğundan, aşağıdaki 
resimde öne çıkmalarını sağlar); 

- Karakterlerin uygun boyutu (başlık üzerine yazılan her kelimenin herkes tarafından 
kolayca okunabilecek uygun bir boyutu vardır). 
 

Daha az erişilebilir web sitesi örneği (başlığın kontrast oranına odaklı): 

Eğitmen web sitesini açmalı http://www.littlemissturtle.com/ve başlığa bakmalıdır. 

Eğitmen, “Tekerlekli sandalye kullananlar için seyahat ipuçları” etiketinin altında birkaç ağaç ve 
su bulunan bir geyik resmi ve sayfanın sol üst tarafında, altındaki fotoğraftan ayırt edilmesi zor 
beyaz karakterlerle yazılmış başka kelimeler görecektir. 

Bu başlığın kesin özellikleri: 
- Yanlış kontrast (başlık resmindeki kelimelerin arka planı yoktur, bu da onları aşağıdaki 

resimde daha az görünür kılar); 
- Karakterlerin boyutlarının uygun olmaması (başlığın sağ üst köşesindeki kelimelerin 

herkes tarafından kolayca okunabilecek bir boyutu yoktur). 

Eğitmen, yukarıda açıklanan dört kategorinin her biri için bir örnek bulmalıdır. 

Kaynaklar 

https://www.canada.ca/en 
http://www.littlemissturtle.com/ 

 

Daha fazla bilgi edinmek için 

Daha fazla profesyonel eğitim ve yardım için:https://webaim.org/ 

Klavye erişilebilirliği hakkında daha fazla bilgi 
için:https://www.nngroup.com/articles/keyboard-accessibility/ 

Erişilebilir web tasarımı hakkında daha fazla bilgi için: https://www.dbswebsite.com/blog/ada-
compliance-starts-with-accessible-design/#contrast-ratio 

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için: https://www.youtube.com/watch?v=O10GLNhf6_k 

 

 
 

MODÜL 8 - ETKİNLİK 2 

Ekran Okuyucu ile tanışma 

Etkinliğin Amaçları 

Özellikle ekran okuyucu kullanması gereken kişiler için erişilebilir web sitesi sayfalarının nasıl 
oluşturulacağını göstermek. 

Etkinliğin Tanımı 

Eğitmen, görme engelli kişilerin ihtiyaç duyabileceği cihazların işlevlerini daha iyi anlamak için 
bir ekran okuyucunun nasıl çalıştığı hakkında faydalı bilgiler bulmak için 
okumalıdır.https://webaim.org/techniques/screenreader/ 

Eğitmen, ekran okuyucu kullanıcıları için içerik oluştururken ortaya çıkabilecek zorluklar 
hakkında genel bir anlayışa sahip olmak için aşağıdaki videoyu izlemelidir. 

https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU 

Eğitmen, erişilebilir içeriğin oluşturulması hakkında faydalı ve pratik bilgiler toplamak için 

http://www.littlemissturtle.com/
https://www.canada.ca/en
http://www.littlemissturtle.com/
https://webaim.org/
https://webaim.org/
https://www.nngroup.com/articles/keyboard-accessibility/
https://www.dbswebsite.com/blog/ada-compliance-starts-with-accessible-design/#contrast-ratio
https://www.dbswebsite.com/blog/ada-compliance-starts-with-accessible-design/#contrast-ratio
https://webaim.org/techniques/screenreader/
https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU
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aşağıdaki bağlantıyı açmalı ve ilk çıkacak metni okumalı ve sayfanın sol tarafındaki “İpuçları” 
menüsünü araştırmalıdır.https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing 

 

Aşağıdaki bağlantı, HTML kodunu kullanarak erişilebilir bir web sayfasının nasıl oluşturulacağı 
konusunda yararlı bir kılavuz sağlar: https://bbc.github.io/accessibility-news-and-
you/guides/screen-reader-ux.html. 

 

The trainer should read https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-
screen-readers/ to have some tips on how to make accessible content on social medias and 
blogs for screen reader users. 

Eğitmen, adresinde bulunan ücretsiz ekran okuyuculardan birini indirmeyi düşünebilir ve 
bunları bir belgenin, web sitesinin vb. erişilebilirliğini doğrulamak için 
kullanabilir.https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/ 

Kaynaklar 

https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU 

https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing 

https://webaim.org/techniques/screenreader/ 

https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html 

https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/ 

Daha fazla bilgi edinmek için 

Eğitmen, W3C tarafından desteklenen bu ücretsiz çevrimiçi kursa kaydolmayı düşünebilir 
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/foundations-course/ve çeşitli engelli kişiler için 
erişilebilir içerik hakkında daha fazla bilgi toplamak için sayfanın sol tarafındaki menüyü 
keşfedebilir. 

 

https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing
https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html
https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/
https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU
https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing
https://webaim.org/techniques/screenreader/
https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/foundations-course/

