
Deneyim, bir kör olarak ios kullanıyorken android kullanırsam 
 

Selamlar, UKT adı verilen, genelde teknoloji editörlerinin şöyle yada böyle maruz bırakıldıkları bir 

senaryoyu, kendi hayat akışım içerisinde uygulamak zorunda kaldım. Şimdiye kadar elde edilen 

sonuçlardan farklı sonuçlar elde ettiğimi ve kendime has bir tarz uygulayabileceğim düşüncesiyle 

yazmaya karar verdim. Laflarımın kişisel çıkarlar için kullanılmaması için önceden söylüyorum, 

Android deneyiminizi iyi ya da kötü yapan en büyük etken cihazınız, sonra kişisel deneyiminiz ve 

uygulamalar. Ben kişisel olarak, biraz optimizasyon ve yazılım becerisi olan biriyim. Şuan birkaç 

uygulamayı şekillendirdim ve çevirdim, üstelik İos Cihazım geldikten sonra direk cihaz üzerinde 

çalışmalarıma devam edeceğim. Bu arada arkada çalan Orhan Ölmez – İçerdeyim şarkısı da baya 

motive ediyor 😉 

Yahu nerden çıktı bu android meselesi? 

Haklısınız, aslında bu tam olarak böyle sorulması gereken bir soru. Benim 2015 yılında 

kullanmaya başladığım İphone 5S cihazım garantisi dolduktan 5 ay sonra çeşitli hastalık belirtileri 

göstermeye başladı. Son derece arsızca, 3 mikrofondan ikisinin çalışmaması, bataryanın şarj 

döngüsünün 1770’e ulaşması vesilesiyle %40’a ulaşınca kapanması, buna bağlı olarak, dokunmatik 

algısının zayıflaması fiziksel olarak hiçbir çiziği olmamasına rağmen benim sinirden kendisini karalama 

defterine dönüştürmezden evvel bir becerikli servis bulunup gönderilmesi zorunluluğunu ortaya 

çıkardı. 

Cihazı biraz elledikten sonra, deneyimimi de paylaşayım becerikli servis konusunda. Yaklaşık 1 ay 

önce bunu yapmaya karar vermemin ardından, bir telefon arayışı başladı. Bazı durumlar, benim 

birtakım işlerimin aksamaması için, gene üzerinde yazılım çalıştırılabilen bir telefon kullanmamı 

gerektiriyordu. Nitekim, uzun zamandır merak ettiğim android tarafına bakmaya karar verdim. 

Bununla beraber, sövüp saymadan kullanabileceğim, ikinci el ve halen performansını kaybetmemiş 

bir model bulmam gerekiyordu. Üstelik, bu Samsung gibi dominant akımın ürünleri yerine, etiket 

markalarının ürünleri olmalıydı ki, ticari kaygılarla olan yavaşlatılmalardan etkilenmesin. Bir Samsung 

cihazı alsaydım, kesinlikle o fiyata düzgün bir cihaz bulamayacaktım ve sahibi muhtemelen içine 

ettikten sonra satacaktı. 

Nitekim android cihazı kararlaştırıldı. Etiket markalarından ve ülkemizde çokça kullanılan General 

Mobile’in 4g modelini ikinci elden ucuza buldum. Böylelikle maceramız başladı. 4G modeli, kullanıcı 

deneyimi anlamında  İphone 5s ye benzer bir performans sunuyor zaten. Rakamlara odaklanmayın, 

Android’in yapısı itibariyle o 1.9 GB ram’a ihtiyacı var. 

Önemli noktaları ile android deneyimime bakalım mı? 

 

İlk gün sancıları 
Birçok kişinin aksine, benim ilk günüm herkesi pes ettirecek biçimde idi. İlk maceram cihazı bulmaktı 

belki ama, bu günün yanında o deve de kulak kalır düşüncesi ile ilk gün maceralarını anlatmaya karar 

verdim. Cihazı satın aldım, son derece korunaklı bir kutuda geldi ve paketleme o kadar güzeldi ki, 

orijinal kutusu olmamasına rağmen, ninare ye güzel kılıf uydurmuşlardı. Balonlu naylon ile yapılmış 

bir kılıfa da telefonu iteleyip, kılıfların içine telefon boşluğunu doldurması için konulan pedlerden de 3 

tane sarsıntı korumasını yaparak kutuya yerleştirmişler. Hatta telefonun arkasına, kalp etiketlerden 

yapıştırıp telefonun kusurunu da yazmışlar. Helal olsun lan heriflere 😊 Asıl sorun burada değil 



zaten. Buradan sonra başlıyor. İlk işim arkadaşım Eray Bolat’ı bulup “Şu ekran okuyucuyu kendi 

başıma nasıl açarım” sorusunu sormak. 

Arkadaşı buldum, oturduk TeamTalk’ta telefonu adam etmeye karar verdik. Tabi geceden telefonu 

şarja koydum ki karnı doysun diye. 

Cihazı açtık, Ekranın geldiğini tahmin ettiğimiz bir sürede, ekranın orta kısmına parmağımızı koyup 

beklettik, o da ne! Ekran okuyucu açılmıyor. Anneme gösterdim, sim kart istiyor. Onu atladık, Lütfen 

başlamadan önce, daha önceden senkromize edilen Google hesabını girin diyor. İlk söylediğim hay 

s….. oldu. Hakikaten öyle. Sen cihazı al, her şey güzel gözüksün ama adam sıfırlarken hesabı 

kaldırmadan sıfırlamış olsun. Direk aklımıza orijinal romunu yüklemek geldi. Eray’ın zaten android 

kullanıyor oluşu, üstelik halihazırda general mobile kullanması, ilgili kominite bağlantılarına kolay 

ulaşabilmesini sağladı. Sonunda 4G Dual modelinin orijinal rom dosyalarına ulaştık. Başlıyoruz 🙆 

 Her şey in bu kadar kolay olacağını mı düşünüyorsunuz? Sizce benim şansım bu kadar yaver gider mi? 

Gitmedi de. Cihazı açamadığımız için OEM kilidi denen, cihaza dışarıdan müdahale edilmesini 

engelleyen kilidi açmamız için bir tür yazılım kullanmamız gerekiyordu. Zaten rom dosyaları ile 

beraber bu yazılım verilmişti. Peki sorun bunun neresindeydi? Sorun, Bu dosyaların Windows 7 

uyumlu hazırlanması ve Windows 10 hatta, ultra güncel 17046 sürümü üzerinde cihazı 

algılamamasıydı. En güncel sürümü bulduk ve nihayet gerçekten başlıyoruz 🙆 

Cihazın kilidini açtık, rom’u yükledik ve cihazın bağlantısı kopup yeniden başladı. Baya bekledik; iyi de 

yine ekran okuyucu açılmıyor. Elimle yeniden başlattım. 

Android cihazların sıfır kurulum sonrası erişilebilirlik seçeneklerinden TalkBack ile başlamasını 

sağlayan parmak hareketini gerçekleştirdim, İki parmağımı ekranda bekletirken, “Please double tap 

to start accessibility services.” Mesajını duydum. Aha oldu lan galiba dedim, elimi çektim. 

Heyecandan oldu tabi. Dinlesem, orda dokunmaya devam edin dediğini anlayacaktım ama, bu kadar 

uğraştıktan sonra kulaklar tıkanıyor. Neyse yeniden denedim, bu seferde konuşmuyor. Üstelik cihazın 

ekranında hiç bir şey olmadığını teyid ettim. Cihazı BootLoader moduna alıp, fasboot ile yeniden 

başlattım. İşte bu sefer cihaz olması gerektiğinden biraz daha geç açıldı ve artık TalkBack’ı açıp cihaz 

kurulumunu yaptık. Bütün bunlar neredeyse tüm günümüzü aldı. 

 

Kullanıcı deneyimim 
Cihazı kullanmaya 15 aralık tarihinde başladım. Sempati duyduğu microsoft uygulamalarını ve 

bilgisayarım ile daha fazla uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak ek yazılımları yükledim. Spotify vs. 

zaten kullanıyordum. Vocalizer 2 yi yükledim ve @Voice aloud reader ile kullanmak üzere acapela 

seslerini satın aldım. Kitap işini de @Voice Aloud Reader ile çözdüm. Cihazımda birçok uygulama 

kurulu aslında. Bunlar benim kişisel deneyimime yönelik ama şunu belirtmem gerekiyor, bazı 

uygulamalar platform geçişlerini yumuşak yapamamış. Örneğim whatsapp bile deneyim noktasında 

sürdürülebilir falan değil. Tasarımsal olarak her iki platformda da aynı olmasını beklersiniz. Üzgünüm, 

iki platformda en çok benzer uygulamalar, Google ve microsoft uygulamaları. Onun haricindeki tüm 

uygulamalar birbirlerinden farklı. Özellikle android Voice Dream, İos Voice dream yanında neredeyse 

çöp. Ben microsoft ve Google cloud üzerinde çalıştığım için, iki platform arası geçiş hiç sorun olmadı. 

Kişilerim, çalışmalarım ya da belgelerim, ya Google  Drive ya da OneDrive üzerindeydi. Beni Apple 

ekosistemine göbekten bağlayan bir durum yoktu. O yüzden iki platformda da veri anlamında bir 

sıkıntı çekmiyorum. Keşke şu uygulama rozetleri ve launcher meselesine bir çözüm bulabilseydim. 

Bildirim çekmecesi ekranında kontrol ve bildirimlerin olması biraz zorluyor. Cihazların haberleşmesi 



ile, cihazınızın fonksiyonlarını kontrol ettiğiniz alanın ayrı ayrı olmasının doğru bir tasarım olduğuna 

şahit oldum. Cihaza bağlı olduğunu biliyorum. Bu satırları okuduktan sonra, benim telefonumda böyle 

değil diyenleri de duyuyorum, hatta hızlı ayarlar düğmesine basmak çok mu zor diyenleri de 

hissediyorum. Mesele kullanıcı deneyimiyse, benim deneyimimde bu. Hatta benim deneyimimde, bir 

şeyleri dinleyerek karar vermek ve bilgiye dinleyerek te olsa hızlı ulaşmak önemliyken, doğru düzgün 

bir launcher ve onun notifier’ini bulamamak çok garip. Uygulama ikonunun üstünde kaç bildirimi 

olmak görmek kimsenin aramadığı bir şey miymiş ki Google bunu Android 8 ile beraber veriyorum 

deme cesaretini gösteriyor? Bulduğum notifier adlı uygulama da pek işe yaramadı. Daha doğrusu 

erişilebilir olmadığı için benim için işe yaramadı. 

 Şunu söylemeden geçmeyelim, kullanıcı deneyimi ya da erişim kolaylığı açısından VoiceOver 

talkBack’a göre daha gelişmiş bir ekran okuyucu. Erişilebilirlik yönünden değerlendirdiğimdeyse 

ikisinin de arasında bir fark yok aslında. Neyle yaptığınıza değil de yaptığınız işe odaklanınca, ikisinin 

de ekrandaki nesneleri okuduğunu, çift tıklayarak işlem gerçekleştirme gibi noktalarda benzeştiğini 

görebiliriz. Dediğim gibi erişilebilirlik sıkıntımız pek yok. TalkBack’ın gezinme zinciri kullanıldığında 

ekranda görünmeyen öğeleri bulması ve bulmasına rağmen etkileşim kuramamak sadece Google 

geliştiricilerinin hiçbir işe yaramadığını gösterir; çünkü aslında TalkBack içinde gerekli malzemeleri 

bulunduruyor. Bir geliştirici ipucu: TalkBack’ın fonksiyonlarını kullanarak, tek satır class oluşturmadan 

yeni bir ekran okuyucu hatta daha işe yarar bir yazılım çıkarılabilir. 

Yazma deneyimine gelirsek de, android kullanıcılarını bu noktada tebrik etmek istedim. Yahu nasıl 

alıştınız o klavyelere? Aslında bir yandan güzel bir yandan değil. Özellikle rakamların her klavyede üst 

satırda olması o kadar çok işe yarıyor ki? Android tarafında dahili klavyelerde bile o satır varken, İos 

tarafında da harici klavyeler bile inadına o tuşları almıyor. 

Geliştiriciler daha özgür oldukları için, bazı Codecleri özgürce kullanmışlar. Youtube’daki ses kalitesi, 

Uygulamaların kendi VSP’lerini kullanmaları vs. bir bakıma güzel. İşte şu malzemeleri alıp doğru 

düzgün bir kullanıcı deneyimi sunan üretici bulmak lazım. Nitekim bazen bunlara rastlaya biliyoruz da. 

Örneğim bir doğrulama SMS’i gönderiliyorsa direk kodu oradan alabilmek gibi. Bunu WhatsApp 

kurarken, Ziraat’e giriş yaparken, PlayStore üzerinden uygulama satın alırken vs. yaşadım. 

Unutmak istemiyorum, ekran okuyucunun zaman zaman sapıtıp kendisini yeniden başlatması, 

Android’in doğasında var. Uygulama durdu hatalarına alışın. 

 

Değerlendirme 
İlk girişte söylediğim şeyi tekrar söylüyorum, Bu deneyimler, cihazınıza ve kişisel becerinize göre 

farklılık gösterir. Bazı şeyler kişisel beceriniz ölçüsünde kolaydır ya da en nihayetinde, android 

deneyiminizi belirleyen en önemli unsur büyük ölçüde cihazınız. Mesela benim sıkıntı çektiğim kontrol 

merkezi ve uygulama rozetleri konusunun, Samsung cihazlarında sıkıntı olmadığını söyleyenler oldu. 

Öte yandan kullandığı android cihazında, TalkBack’ın ve dokunmatik ekranın doğru düzgün tepki 

vermediğini söyleyen de oldu. Deneyim dairesinin en büyük dilimini cihaz ve yazılımlar, diğer 

kısımlarını ise kişisel beceri ve kullandığınız uygulamalar oluşturuyor. 

TalkBack nasıl bir ekran okuyucu diye soranlara ise şunu söyleyebilirim, TalkBack içinde birçok 

kullanılmayan modülü barındıran, geliştiricilerinin boş kafalılığı yüzünden kullanımı iyice zorlaştırılmış 

İyi çocuk ama yaramazlık yapıyor cinsinden bir ekran okuyucu. TalkBack, popüler uygulamalarda ve 

popüler ara yüzlerde, VoiceOver yada diğer platformların ekran okuyucularından aşağı kalmıyor. 

Tekrar söylüyorum, bir erişilebilirlik sıkıntımız yok. Sıkıntı geliştiricilerin kullanıcı deneyimini tam 

olarak becerememiş olması. Un var, yağ var, şeker var ama bunlar helvayı biraz tatsız yapmışlar. Bir 



bütçe sıkıntınız varsa ve 1600 lira bandında kalabiliyorsanız en fazla, önceki nesil bir İos Cihazı satın 

almaktansa Orta seviye bir android cihazı almanız kişisel tavsiyemdir. Aldığınız cihaz, Önceki nesil bir 

İphone’a göre pil ve donanım bakımından daha güncel olacaktır. Üst seviye de ise, ben kişisel olarak 

İphone almayı tercih ederdim. Kişisel olarak Bir son kullanıcı gözüyle baktığımda, VoiceOver halen 

daha fazlasını veriyor. 

Bana müsaade. 

 


