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Kamu İnternet sitelerine

s t a n d a r t
Herkesin kullanabilmesi ve erişebilmesi için kamu 
internet siteleri, KAMİS Rehberi Projesi standartlarına 
uygun hale getirilecek. 

Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM 
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
(YTE) tarafından hayata geçirilen Kamu 
İnternet Siteleri (KAMİS) Rehberi Projesi 

kapsamında, Kamu İnternet Siteleri Rehberi 
(İş Paketi-1) ve Kamu İnternet Siteleri Rehberi 
Bilgilendirme Portalı (İş Paketi-2) hazırlandı.
Kamu İnternet Siteleri Rehberi’nde TS EN ISO 
9241-151 (İnsan-Sistem Etkileşiminin Ergonomisi 
Standartları), WCAG ve ISO/IEC 40500:2012 (Web 
İçeriği Kullanılabilirlik Standartları ve Kriteri) 
standartlarında bulunan bilgilerin ve ölçeklerin 
daha kolay anlaşılmasını sağlayacak açıklama 

ve örnekler yer alıyor. Ulusal ve uluslararası 
alanda yapılan çalışmaların, hazırlanan standart 
ve rehberlerin incelenmesi ile oluşturulan ve 
oldukça geniş bir kapsama sahip Kamu İnternet 
Siteleri Rehberi, akademisyenler, kullanılabilirlik 
uzmanları ve ilgili kurum yetkilileri tarafından 
verilen geri bildirimlerle olgunlaştırıldı. Hazırlanan 
rehberin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bilişim 
Teknolojileri Komisyonu tarafından verilen ISO 
9241-151 ve ISO/IEC 40500 sertifikalarına yönelik 
yerine getirilmesi gereken kriterlerin daha 
anlaşılır hale getirilmesine çalışılacak.
Proje kapsamında hazırlanan Kamu İnternet 

Siteleri Rehberi Bilgilendirme Portalı ise hazırlanacak rehberi desteklemek, yapılan çalışma 
sonuçlarının, görsellerin, bilgilendirme dokümanlarının ve tanıtıcı videoların paylaşıldığı bir 
internet sitesi olacak.
Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından hazırlanan Kamu İnternet Siteleri Rehberi, 
Türk Standartları Enstitüsü tarafından ulusal bir standart/kriter haline getirildi. Hazırlanan 
kriterin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) Laboratuarı 
tarafından gerçekleştirilen ISO 9241-151 ve ISO/IEC 40500 sertifikalandırma sürecinde 
uygulanması planlanıyor.
Beta sürümünde yayında olan Kamu İnternet Siteleri Rehberi Bilgilendirme Portalı http://
kamis.gov.tr adresinde hizmet veriyor.

Erişilebilir internet siteleri, birçok ülkede yasal zorunluluk 

Kamu kurumlarının vatandaşların tamamına eşit olarak hizmet etmesi bekleniyor. Dolayısı 
ile kamu internet sitelerinin de toplumun her kesiminden vatandaşlar tarafından erişilebilir 
ve kullanılabilir olması gerekiyor. Erişilebilir internet sitelerinin geliştirilmesi birçok ülkede 
yasal zorunluluk haline getirildi. Özellikle kamu internet sitelerinin vatandaşların tamamına 
hitap edebilmesi için erişilebilirlik standartlarını yerine getirmesi önemli. Kamu internet 
sitelerinin bütün kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasıyla, kuruma gidemeyecek durumda 
olan vatandaşların ya da engelli kullanıcıların da sunulan hizmetlerden faydalanması ve 
hayatlarının kolaylaştırılması sağlanacak.
Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesinde yer alan “Erişilebilirlik” başlıklı 
maddede (Madde 9);
“Taraf Devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin 
katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, 
bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, 
hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini 
sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır. Erişim önündeki engellerin tespitini ve ortadan 
kaldırılmasını da içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında, aşağıda belirtilenlere de uygulanır:
(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve iş yerleri dâhil diğer 
kapalı ve açık tesisler;
(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dâhil olmak üzere bilgi ve iletişim araçları ile 
diğer hizmetler” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla, kamu internet sitelerinin ve elektronik 
kamu hizmetlerinin engelli vatandaşlar tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olması 
gerekmektedir.
İnternet sitelerinin erişilebilirliği ile ilgili temel ilkeler ISO/IEC 40500:2012 standardı ve WCAG 
2.0’da (Web Content Accessibility Guidelines – Web İçeriği Erişebilirlik Kılavuzu) ele alınıyor. 
WCAG 2.0 kılavuzu, Dünya Çapında Ağ Birliği (W3C) tarafından belirlendi ve uluslararası 
geçerliliğe sahip 61 kriter bulunuyor. Belirlenen 61 kriter, A Düzeyi (25 kriter), AA Düzeyi (13 
kriter) ve AAA Düzeyi (23 kriter) olmak üzere 3 seviyeden oluşuyor. A Düzeyi ilkeler, temel 
seviyede yerine getirilmesi beklenen standartları; AA düzeyi ilkeler yerine getirilmesi tavsiye 
edilen standartları, AAA düzeyi ilkeler ise yerine getirilmesi ideal olan standartları kapsıyor.
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