Özel

Herkes için Erişilebilirlik
Taahhüdümüz
Politikamız, şirketimizin web siteleri ve mobil uygulamaları
ile sunulan bilgilerden engelli bireyler de dahil olmak üzere
mümkün olan en geniş kitlenin tam olarak yararlanmasını
sağlamaktır.

— Şirketimizin web sitelerinin ve mobil uygulamalarının, Dünya Çapında Ağ Konsorsiyumu (W3C) ve Web Erişilebilirliği İnisiyatifi (WAI) tarafından yayınlanan
Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri 2.1 (WCAG) A Düzeyi ve AA Düzeyi Başarı Kriterleri ve Uygunluk Gereksinimlerine uyması için çalışıyoruz.
— Şirketimiz web sitelerinin ve mobil uygulamalarımızın içeriği ve formatı hakkında tasarım, geliştirme, bakım, yönetim veya başka türlü sorumluluk sahibi
olanlar da dahil olmak üzere tüm iş gücümüze bu politikayı dağıtıyoruz ve eğitim sağlıyoruz.
— Şirketimizin web sitelerinin ve mobil uygulamalarının erişilebilirlik testini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz.
— Engelli bireylere erişim sağlamak için şirket web sitelerini ve mobil uygulamalarını düzenli olarak değerlendiriyor ve gözden geçiriyoruz. Örneğin:
— Ekran okuyucuları veya sesli interaktif yazılımları kullanın bireyler,
— Verileri girmek ve web sitelerinde gezinmek için yalnızca veya ağırlıklı olarak klavye kullanan bireyler,
— Braille çıktı cihazlarını kullanan bireyler,
— Ekran klavyelerini kullanan bireyler,
— Metin büyütme yazılımlarını kullanan bireyler,
— Web sayfalarını görüntülemek için yazı tipi boyutunu ve/veya rengini ayarlaması gereken bireyler,
— Video içeriğine erişmek için sesli açıklama gereken bireyler,
— İşitsel ve görsel materyallere erişmek için başlıkların bulunması gereken bireyler.
— Erişilebilirlik ve WCAG konusunda bilgili, şirket web sitelerimiz ile mobil uygulamalarımız için kaynak olarak yararlanılabilecek bir Şirket Erişilebilirlik Lideri ve
Liderlik Ekibi belirledik.
— Şirketimizin web sitelerinin ve mobil uygulamalarının değerlendirilmesinde, iyileştirilmesinde ve sürekli bakımında Erişilebilirlik platformlarından yararlanmak
için Dijital Erişilebilirlik Ortağı olarak eSSENTIAL Accessibility ile birlikte çalışıyoruz. Bu ortaklık aracılığıyla, görme ve motor beceri engeli olan kişiler dahil
ancak sınırlı olmamak üzere engelli bireyler için yardımcı teknolojiler sağlıyoruz. Web sitelerimizde tanınabilir bir simge aracılığıyla sunulan uygulama; fare ve
klavye değiştirme, ses tanıma, konuşma etkinleştirme, eller serbest/dokunmatik gezinme gibi araçları içermektedir. Bu teknoloji, web sitesinde gezinme ve
etkileşime yardımcı olurken aynı zamanda ADA tarafından zorunlu kılınan yardımcı destek ve iletişim desteği olarak hizmet eder.
— Üçüncü taraf tedarikçilerin, şirket web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız için geliştirdikleri içeriklerin erişilebilirliğini doğrulamasını sağlamaya çalışıyoruz.
— Şirket web sitelerimizin ve mobil uygulamalarımızın, kontrol etmediğimiz ve doğrudan bağlı olmadığımız üçüncü taraf web sitelerine ve mobil uygulamalara
bağlantı verebileceğini veya kullanıcı arayüzü oluşturabileceğini lütfen unutmayın.
— Şirket web sitelerimizin ve mobil uygulamalarımızın erişilebilirliğini sağlamak için çalışmaya devam ederken, erişilebilirliğin nasıl geliştirilebileceği konusunda
ziyaretçilerimizi geri bildirimlerini sağlamaya davet ediyoruz.

