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Değerli Okuyucular,
Gündelik hayatın ve fiziksel çevrenin engelliler için kolay ve erişilebilir bir duruma getirilmesi-
nin en önemli koşulu standardizasyon faaliyetlerinin yaygın bir şekilde uygulanmasıdır.
Ülkemizde erişilebilirliğe yönelik ilk yasal düzenleme olan 3194 sayılı İmar Kanunu'nda,  
"Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için imar planları ile kentsel, 
sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standardına 
uyulması zorunludur" ibaresi yer almış; bu düzenleme ile yeni yapılacak altyapı ve yapılarda 
erişilebilirlik ilkelerinin, görev ve sorumlulukları olan ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanması 
hüküm altına alınmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2011 yılında yayımlanan Engellilik Raporu'nda "İnsanları  
Engelleyen Faktörler Nelerdir?" sorusuna ilk yanıt, "Yetersiz politikalar ve standartlar" olmuş 
ve "Politika tasarımları her zaman engelli insanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurma-
makta veya var olan politikalar ve standartlar yerine getirilmemektedir" açıklaması yapılmıştır. 
Aynı raporun "Çözüm Önerileri" başlığında ise hükümetlere, "Ulusal erişilebilirlik standartlarını  
oluşturma; yeni binalarda, ulaşımda, bilgi ve iletişimde bu standartlara uyulmasını sağlama" 
tavsiyesinde bulunulmuştur.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, erişilebilirlik standartlarının belirlenmesi  
ve tüm kurumların çalışmalarını buna göre yürütmesinin önemine dikkat çekerek 2020'yi  
"Erişilebilirlik Yılı" olarak ilan etti. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ta-
rafından yayımlanan Genelgede ise, Bakanlığın Türk Standardları Enstitüsü ile binalar, açık 
alanlar, toplu taşıma sistemleri ve web sayfalarının erişilebilirliğiyle ilgili standartları belirlediği, 
ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde Planlı Alanlar İmar ile Yapı Denetim Uygulama 
Yönetmeliklerinde erişilebilirlik standartlarına yönelik düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.
Unutulmamalıdır ki, engelli bireylerin belirli bir yaşam kalitesine kavuşması ancak yapılı çevre 
ve ulaşım sistemlerinin standartlar doğrultusunda erişilebilir biçimde planlanması, tasarlan-
ması ve uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Standartlara göre üretim yapıldığında ve stan-
dardizasyon gerçek anlamda bütün ülkeye yaygınlaştırıldığında bütün bu sorunlar A'dan  
Z'ye çözülecektir.
Biz, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) olarak engelli insanlarımızın günlük hayatlarını daha rahat 
ve güvenli sürdürebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Gündelik hayatta engellilerin yaşadığı 
sorunlar sadece onların sorunu değildir; engellilik doğuştan olabileceği gibi sonradan da engelli 
olunabilir. Ayrıca yaşlılıkla gelen hastalıklarla sağlığımızı kaybettiğimizde de günlük hayatımızı 
sürdürebilmemiz için bu standartların uygulandığı bir dünyaya hepimizin ihtiyacı olacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu 
kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu.

Engelli vatandaşlar ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin atana-
cakları kamu kurumlarındaki görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Erdo-
ğan, ülkedeki engelli memur sayısının önceki döneme göre yaklaşık 10 kat 
artışla 56 bin 500’e ulaştığını söyledi.

Erdoğan, bugün de her eğitim seviyesinden 1304 engelli vatandaşı kamu-
da işe yerleştirdiklerini, devlet korumasında yetişen gençlerden 2002’den 
bugüne kadar kamuya yerleştirilenlerin sayısının 29 bine ulaştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“2020 yılının ‘erişilebilirlik yılı’ 
ilan edilmesinde fayda görüyorum.”
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Devlet olarak 17 yıllık görev sürecinde hiçbir zaman en-
gellilere duyarsız kalmadıklarını, her zaman yanlarında 
olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden 
Erdoğan, “Bugün her eğitim seviyesinden 1561 genci-
mizin daha atamasını gerçekleştiriyoruz. Böylece Türki-
ye, sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getiren bir 
ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu ülke-
de yaşayan her birey gibi engellilere ve devlet koruma-
sında yetişen gençlerimize sahip çıkıyor, kendilerini en 
iyi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Sosyal yardımlar için ayırılan yıllık bütçeyi 2 milyar lira-
dan 55 milyar liraya çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, 
son 17 yılda tam 339 milyar liralık sosyal yardımda bu-
lunulduğunu, milli gelir içindeki sosyal yardımların pa-
yını yüzde 0,3’ten yüzde 1,2 seviyesini yükselttiklerini 
bildirdi.

Engellilerin toplumsal hayatın her alanında olmalarını 
sağlamak için çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini ak-
taran Erdoğan, bunlardan ilkinin erişilebilirlik meselesi 
olduğunu belirtti.

Erdoğan, “Sağlık ve eğitim kurumları ile iş yerleri başta 
olmak üzere her alandaki hizmetlerin engelli ve yaşlı-
larımız açısından erişilebilir şekilde verilmesini özellikle 
istiyoruz. Bunun başarılması lazım. Evinden çıkan bir 
engelli veya yaşlı, kaldırımıyla, yaya geçidiyle, parkıyla, 
bina girişiyle, toplu taşıma aracıyla her bakımdan ko-
layca yararlanabileceği imkanlara sahip olmalıdır.” diye 
konuştu.

Yeni yatırımların erişilebilirlik esasına göre yapılması ve 
eski binaların bu doğrultuda dönüşümlerinin süratle 
tamamlanması gerektiğine işaret eden Erdoğan, “Onun 
için şimdi yeni bir hedef belirledik, 100 bin konut, TOKİ 
olarak ne yapacağız, yıllık inşa edeceğiz ve diyoruz ki 
yani gecekondu mu var, size hem destek vereceğiz hem 
de gelin TOKİ’nin yapmış olduğu bu yeni konutlara siz-
leri taşıyalım.” dedi. 

Bazı konutların bulunduğu bölgelere itfaiyenin bile gir-
mekte zorlandığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Niye? Erişilebilir değil de onun için. İşte bunları da 
erişilebilir hale getirmemiz lazım. Bu sürecin rastge-
le, plansız, programsız yürütülmesi de doğru değildir. 
Erişilebilirlik standartları belirlenmeli ve tüm kurumlar 
çalışmalarını buna göre yürütmelidir. İşte bu amaçla 

2020 yılının ‘erişilebilirlik yılı’ olarak ilan edilmesinde 
fayda görüyorum, hayırlı olsun. Yürütülecek projelerle 
hem fiziksel erişim hem dijital dönüşüm en önemlisi de 
zihinsel dönüşüm yönünde gereken adımlar atılmalıdır. 
Eğer zihinsel dönüşüm sağlanmazsa zaten burada bir 
sakatlık var demektir. Bu sürecin Cumhurbaşkanı olarak 
bizzat takipçisi olacağımı özellikle ifade etmek istiyo-
rum.”  

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk ise, 2019’un Mayıs ve Eylül döneminde devlet 
korumasında yetişen toplam 1714 gencin kamu ku-
rumlarında istihdam edildiğini belirterek, “Bugün yapa-
cağımız atamalarla 2019 yılı başından itibaren yaklaşık 
3200 gencimizi kamu kurumlarındaki kadro ve pozis-
yonlara yerleştirmiş olacağız.” dedi. 

“Hayaller engelsizdir.” diyerek engelleri azimle aşan-
ların ve devletin emaneti gençlerin heyecanına şahit 
olduklarını dile getiren Selçuk, herkesin önüne çıkan 
engelleri aşabileceği, taşıdığı potansiyeli en iyi şekilde 
değerlendirebileceği bir toplum düzenini savundukla-
rının altını çizdi.

Son 17 yılda engelli hakları alanında reform niteliğinde 
adımlar atıldığını söyleyen Selçuk, Engelliler Kanunu ile 
Türkiye’de ilk defa 1500 maddelik engelliler hukukunun 
oluşturulduğunu, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesini ilk imzalayan ülkeler arasında yer 
aldığını, engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın anayasal 
güvence altına alındığını anımsattı.

Erişilebilirlik standartlarının da yürürlüğe konulduğuna 
işaret eden Selçuk, evde bakım yardımı, evde bakıma 
destek, gündüzlü bakım ve kuruluşlarda yatılı bakım 
hizmet modelleriyle de birey ve ailelerin ihtiyaçlarının 
gözetildiğini dile getirdi. 

Bakan Selçuk, diğer alanlarda olduğu gibi engellilere 
sunulan hizmetlerde de önceliğin aile yanında bakım 
olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda 361 bakım mer-
kezinde 27 bini aşkın engelliye yatılı bakım hizmeti sun-
duklarını kaydetti.

Yayımlanan Kalite Hizmetleri Yönergesi ile bakım hiz-
metlerinde niteliği artırmaya yönelik bir sürece geçil-
diğinin altını çizen Selçuk, bakım gereksinimlerinin 
yanında, toplumun tüm kesimlerinin insana yaraşır iş 
fırsatlarına kavuşmaları için çalıştıklarını aktardı.
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Bakanlık “Erişilebilir Türkiye” için 
harekete geçti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak’ta düzenlenen 

engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış genç-
lerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde, erişilebilirlik 
standartlarının belirlenmesi ve tüm kurumların çalışmalarını buna 
göre yürütmesinin önemine işaret ederek, 2020’nin “Erişilebilirlik 
Yılı” olarak ilan edildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Erişilebilirlik Yılı” kapsamında yürü-
tülecek çalışmalar için kolları sıvadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlık olarak geniş kapsamlı bir 
kampanya başlatılması hedefleniyor. Eğitim ve kamu kurumlarına 
bilgilendirme yaparak da bu konuda hızlı yol almaları sağlanacak. 
Kılavuz kitapçıklar hazırlanarak dağıtılacak.” ifadelerini kullandı.

2019’daki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilki verilen Erişilebi-
lirlik Ödüllerinin her yıl tekrar edilmesini sağlayacaklarını anlatan 
Selçuk, yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Şehirler akıllı ve yaş dostu hale getirilerek yaşlıların kentsel ya-
şam alanlarından güvenli ve yardımsız olarak faydalanması için 
gerekli ölçütler belirlenmesi ve erişilebilirlik denetleme sürecine 
bu ölçütlerin dahil edilmesi sağlanacak. Aynı zamanda belediyeler 
iş birliğinde, sonradan engelli hale gelen kişilerin konutlarında ih-
tiyaç duydukları erişilebilirlik düzenlemelerinin yapılmasına ilişkin 
model geliştirilecek. Ayrıca periyodik olarak kurumlarca yürütülen 
çalışmalar takip edilecek.”

“Hedefimiz erişilebilir Türkiye”
Engelli vatandaşların daha rahat bir yaşama kavuşması, yapı-
lan hizmetlerde farkındalık oluşturulması ve belli standartların  
hayata geçirilmesini çok önemsediklerini vurgulayan Selçuk, 
“Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi akıllı şehirlerden bahset-
tiğimiz bir dönemde tüm şehirlerimizi engelli vatandaşlarımıza  
tamamen erişilebilir kılmak ve sosyal yaşama katılımlarını artırmak  
bu yıl en önemli önceliklerimizden biri olacak.” diye konuştu.

Bakan Selçuk, “2020 yılında yapacağımız çalışmalarla başta kamu 
kurumlarımız olmak üzere hayatın her alanını engellilerimize  
erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz erişilebilir Türkiye.”  
değerlendirmesinde bulundu.
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Bakan Selçuk’tan “Erişilebilirlik Yılı” 
Genelgesi
Öte yandan “Erişilebilirlik Yılı”na ilişkin farkındalık oluş-
turulması, ülke genelinde engelli ve yaşlı vatandaşların 
yaşamın her alanına rahatça erişebilmesinin sağlanma-
sı için Bakan Selçuk imzasıyla genelge yayımlandı.

Genelgede, erişilebilirliğin, engelliler ve yaşlılar başta 
olmak üzere herkesin toplumsal yaşama eşit ve etkin 
olarak katılabilmesinin ön koşulu olduğu belirtilerek, 
“Hareket kısıtlılığı olanların evlerinden çıkabilmesi; kal-
dırımları, yaya geçitlerini, parkları, binaları ve toplu taşı-
mayı kullanabilmesi; bilgi ve iletişim teknolojilerine ve 
hizmetlere erişebilmesi için, tüm bunların engelsiz yani 
erişilebilir olarak planlanması, tasarlanması ve düzen-
lenmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı 
Engelliler Hakkında Kanun’a işaret edilen genelgede, 
kanunda kamu kullanımına açık binalar, açık alanlar, 

ulaşım hizmetleri ve araçlarında erişilebilirliğin sağlan-
masına yönelik hükümlerin yer aldığı, erişilebilirlikle il-
gili eksikliklerin tespiti halinde de idari para cezalarının 
uygulanmasının söz konusu olduğu anımsatıldı.

Genelgede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğı’nın Türk Standardları Enstitüsü ile binalar, açık alan-
lar, toplu taşıma sistemleri ve web sayfalarının erişile-
bilirliğiyle ilgili standartları da belirlediği, ayrıca Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde Planlı Alanlar İmar 
ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliklerinde erişile-
bilirlik standartlarına yönelik düzenlemeler yapıldığı 
kaydedildi.

Bakan Selçuk, genelge ile Türkiye genelinde açık alan-
lardan binalara kadar her alanda erişilebilirlik düzen-
lemelerinin gerçekleştirilmesini, mevzuat kapsamında 
yürütülen iş ve işlemlerinin takibinin sağlanmasını iste-
di. Selçuk, genelgede tüm kurum ve kuruluşların “Eri-
şilebilirlik Yılı” ile ilgili duyuruyu yapmaları çağrısında 
bulundu.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Bilişim Der-
neği (TBD) iş birliğiyle 2. Ulusal Dijital Dönüşüm Tekno-
lojileri ve Standartları Zirvesi, TSE Konferans Salonu’nda 
düzenlendi.

Zirve’ye katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede, Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, 
firmaların üretim esnekliği, nitelikli insan kaynağı ve 
yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemi sayesinde 
önemli başarılara imza attığını söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi ışığında geliştirilen sanayi ve 
teknoloji politikalarıyla yeni başarıların hedeflendiğini 
ifade eden Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğının 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni belirlerken 
standartların önemli bir bileşen olarak karşılarına çıktı-
ğını belirtti.

Büyükdede, “Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standart-
ları Zirvesi, ülkemizin bilişim sektörüne yönelik kalite 

Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve 
Standartları Zirvesi
Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede: 
“Önümüzdeki dönemde 
küresel güç merkezleri 
dijital dönüşüm ve 
teknolojik gelişmeler 
üzerinden şekillenecek.”
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altyapısının güçlendirilmesi, ürün, sistem ve hizmetle-
rin geliştirilmesi ile standartlara uyumluluk açısından 
büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.

Dijital dönüşümde özellikle hizmet veren tarafların di-
jitallik seviyelerini yükseltme noktasında da standartla-
rın kritik rol oynadığına işaret eden Büyükdede, stan-
dartlara uyumun gerçekleşmesiyle verimlilik oranının 
yükseleceğini, bunun da dijital ekonominin büyümesi-
ne katkı sağlayacağını dile getirdi.

Büyükdede, ekonominin itici gücü olan sanayide  
katma değeri artırmak için dijital dönüşümün gerçek-
leştirilmek zorunda olduğuna dikkati çekerek şöyle  
devam etti:

“Önümüzdeki dönemde küresel güç merkezleri dijital 
dönüşüm ve teknolojik gelişmeler üzerinden şekillene-
cek; ülkelerin ekonomik üstünlükleri ve bağımsızlıkla-
rı bu parametre çerçevesinde yeniden tanımlanacak.  
Özgün ve yüksek teknolojideki konumumuzu güçlen-
direrek bu yarışta önde gelen ülkelerden biri olmak  
zorundayız.”

Büyükdede, TSE’nin dijital dönüşümde bir yandan stan-
dardizasyon faaliyetleriyle diğer yandan da bu alandaki 
belgelendirme ve test ihtiyaçlarına yönelik çalışma-
larıyla çok önemli görevler ifa ettiğini vurgulayarak,  
Enstitünün sunduğu hizmetlerle Türkiye’nin dijital dö-
nüşümüne katkı sağladığını söyledi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: 

“Dijital teknolojiler sanayide 
verimliliğe imkan sağlıyor.”
TSE Başkanı Adem Şahin de dijital dönüşümle sanayi-
de oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir döneme 
girildiğini ifade etti. Dijital teknolojilerin sanayide daha 
verimli üretim süreçlerinin kurulmasına imkan sağla-
dığına işaret eden Şahin, “Dijital dönüşüm, büyük veri 
analizleriyle müşteri taleplerinin doğru şekilde karşı-
lanmasını sağlarken, entegre ve tam otomasyona sahip 
akıllı sistemlerle nitelikli iş gücüne ihtiyacı artırıyor.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Türk Standardları Enstitüsü olarak Türkiye’deki 
bilişim teknolojileri alanındaki her türlü gelişmeyi des-
teklediklerini belirterek, TSE’nin bilişim sektörünün ih-
tiyacı olan standartların hazırlanması, adapte edilmesi 
hususunda uluslararası standardizasyon kuruluşları ve 
ülkedeki paydaşlarla hareket ettiğini bildirdi.

Geçen yıl yayımlanan Avrupa Birliği Siber Güvenlik 
Sertifikasyon Yasası’na uygun hazırlanan, nesnelerin 
interneti gibi konularda uygulanacak belgelendirme 
faaliyetlerine de yakın zamanda başlayacakları bilgisini 
veren Şahin, “Enstitümüzde ayrıca kamu ve özel sektö-
rün risklerini tanımlamaları, gizli bilgiler konusundaki 
risklerini yönetebilmeleri ve bu doğrultuda gerekli gü-
venlik önlemlerini yerine getirmelerine katkı sağlayan 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapılı-
yor.” ifadelerini kullandı.

Şahin, kişisel verilen korunması ve bulut hizmetlerinin 
uygulanmasıyla ilgili hazırlanan uluslararası standartlar 
çerçevesinde TSE’nin bu yıl içinde belgelendirme faali-
yetlerine de başlayacağına dikkati çekerek, yapılan test 
faaliyetleriyle ülkede üretilen bilişim teknolojileri ürün-
lerinin hatalarla birlikte yayınlanmasının önüne geçildi-
ğini, kalitesi yüksek ürünlerin sunulduğunu ve güvenlik 
açıklıklarının en aza indirgendiğini dile getirdi.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe:

“Kendi standartlarımızı 
tanımlamalıyız”
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe de 
21’inci yüzyılın ilk çeyreği bitmeden, yerli ileri teknoloji 
ürün ve çözümlerle dünyaya açılmayı hedeflediklerini 
belirterek, “Dijital dönüşüm alanında uluslararası stan-
dart olarak kabul görecek kendi standartlarımızı tanım-
lamak, işletmek ve dünya çapında tanınırlığını sağla-
mak dijital dönüşüm çabamızın en ön cephesi olmalı.” 
dedi.

Üretim sanayisinde dijital dönüşüm standartlarının 
oluşturulması gerektiğini vurgulayan Aktepe, yerli ve 
milli dijital standartların oluşumu için atılması gereken 
adımlara ilişkin bilgi verdi.
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Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Kon-
seyi 6’ncı toplantısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han, Pa-
kistan’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Han’ın ortak ba-
sın toplantısı öncesinde Türkiye ile Pakistan arasında  
11 stratejik anlaşma imzalandı.

Buna göre, “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ekonomik Çerçeve İlanı” 
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı 
Han tarafından imzalandı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Pakistan Standart 
ve Kalite Kontrol Kurumu (PSQCA) arasındaki Standar-
dizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Metroloji ve Eği-
time İlişkin Uygulama Programı ise TSE Başkanı Prof. 

Dr. Adem Şahin ile PSQCA Genel Müdürü Abdul Alim  
Memon tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasında Askeri Eğitim İş Birliği  
Anlaşması’na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve  
Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak imza koydu.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 
Pakistan İslam Cumhuriyeti Demiryolu Bakanlığı Ara-
sında Demiryolu Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat 
Zaptı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Tur-
han ile Pakistan Demiryolu Bakanı Şeyh Reşid Ahmed 
tarafından imzalandı.

PTT AŞ ile Pakistan Posta İdaresi Arasında İş Birliği Mu-
tabakatı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile Pa-
kistan Haberleşme Bakanı Murad Sayid tarafından imza 
altına alındı.

TSE ile PSQCA arasında 
Uygulama Programı imzalandı
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Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Hazine Heyeti Arasında 
Ticaretin Kolaylaştırılması ve Gümrük Konularında İş 
Birliği Alanında Mutabakat Zaptı, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ile Pakistan Başbakan Danışmanı Abdul Hafız 
Sheikh tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile 
Pakistan Ulusal Akreditasyon Konseyi Arasında Helal 
Akreditasyonuna İlişkin Mutabakat Zaptı’na Ticaret Ba-
kanı Pekcan ile Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad 
Çaudri imza koydu.

İki ülke hükümetleri arasında Turizmin Geliştirilmesi ve 
Kolaylaştırılması Anlaşması ise Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Serdar Çam ile Pakistan Eyaletlerarası Koor-
dinasyon Bakanı Fehmida Mirza tarafından imzalandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Pakistan Yayıncılık 
Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü’nü TRT Genel Mü-
dürü İbrahim Eren ile PBC Genel Müdürü Samina Vakar 
imzaladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Pakistan Televiz-
yon Kurumu Arasında İş Birliği Protokolü, TRT Genel 
Müdürü Eren ile PTC Genel Müdürü Amir Mansur tara-
fından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasındaki Diaspora Alanında İş 
Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile Yurtdışın-
daki Pakistanlılar ve İnsan Kaynakları Kalkınması Bakan 
Yardımcısı Amir Hasan imzaladı.
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Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu 
Başkanı Esat Emanet, Türkiye’nin özellikle AB ülkele-
rine yaptığı bisiklet ihracatının her geçen yıl arttığını 
söyledi. Bisiklet sektörünün 2019 yılında 333 bin adet 
ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Emanet, bu başarı-
nın kaliteli ve standartlı üretimle sürdürülebileceğini 
bildirdi.

Emanet, bisiklet ihracatındaki olumlu ivmenin sektö-
rü heyecanlandırdığına işaret ederek, “Firmalarımız 
ihracat konusunda çok daha çarpıcı girişimleri haya-
ta geçiriyorlar. Bunun en güzel örneklerini teknoloji 
payı yüksek olan elektrikli bisiklette görüyoruz.” diye 
konuştu.

2019 yılında Türk markalarının 12 bin adet elektrik-
li bisiklet ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çeken  
Emanet, bu alandaki üretim ve ihracatın sektörün  
geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile 
getirdi.

Emanet, üretilen ve ihraç edilen bisikletlerde kalite ve 
standardı yakalamanın büyük önem taşıdığını ifade ede-
rek, “Kalite ve standardınız muhataplarınızı tatmin etmi-
yorsa rekabet edebilmeniz de mümkün olmuyor.” dedi.

Özellikle AB ülkelerinin bu konularda hassas olduğu-
nu vurgulayan Emanet, şöyle konuştu:

“Doğal pazarımız olan AB ülkeleri bisiklet standartları 
konusunda ciddi hassasiyete sahipler. Türk markaları 
olarak ürettiğimiz bisikletlerin beklentileri karşıla-
yacak nitelikte olmasına son derece dikkat etmemiz 
gerekiyor. İhraç edilen bazı elektrikli bisikletlerde gri 
alanlar tespit ettik. Elektrikli bisiklet vasfına haiz ol-
mayan kimi modeller kullanıma sunulabiliyor. Bun-
lar, bazı açıklardan faydalanılarak yapılıyor. Bunların 
önlenmesi, ihracatın artırılması ve sürdürülebilirliği 
açısından önem taşıyor. Biz sürdürülebilirliği kalite ve 
standartla sağlayacağız.”

Bisiklet firmaları ihracatta 
sürdürülebilirliği  
kalite ve standartla sağlayacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, geçen yıl 68 bin 126 
sanayi ürününü denetiminde, her 3 asansörden 1’inin 
mevzuata aykırı olduğu görüldü ve bunlar için ceza  
uygulandı.

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür-
lüğünün 2019 yılında görev alanı kapsamında düzenli 
olarak denetlenen asansörler, basınçlı ekipmanlar ve 
gaz yakan cihazlar gibi ürünlerin farklı modellerinde 
toplam 68 bin 126 sanayi ürününün denetimi gerçek-
leştirilirken, bunların 18 bin 689’u ilgili mevzuata aykırı 
bulundu.

625 farklı ürünün teste gönderildiği denetimlerde 159 
farklı marka ve modeldeki ürün için toplatma kararı  
verildi. 2 bin 477 üründe uygunsuzluğun giderilmesi 
için süre tanınırken, piyasa gözetimi ve denetimi faali-
yetleri sonucu tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin top-
lam 9 milyon 90 bin 674 liralık ceza uygulandı.

Denetlenen ürünlerin yüzde 27,43’ü 
uygunsuz
Bu dönemde en çok denetlenen ürün grupları 16 bin 
315 adetle elektrikli ekipmanlar ve 13 bin 475 adet-

le taşınabilir basınçlı ekipmanlar oldu. Uygunsuzluk  
oranının en yüksek olduğu ürün grubu ise yüzde 77 ile 
taşınabilir basınçlı ekipmanlar olarak tespit edildi.

Geçen yıl denetlenen her 100 üründen yaklaşık 27’si-
nin mevzuattaki hükümlere uymadığı görüldü. Denet-
lenen ürünlerdeki ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 
27,43 olarak belirlendi.

Asansörler için 2019’da 6,4 milyon 
liralık ceza uygulandı
Günlük hayatta sıkça kullanılan asansörler, 2019’da 
sorumlularına en çok para cezası verilen ürün grubu 
oldu. Geçen yıl toplam 7 bin 944 asansör denetlenirken 
bunların 2 bin 610’u uygunsuz bulundu. Bu dönemde 
asansörlerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 32,85 olarak 
kayıtlara geçti. Denetlenen asansörlerin 250’si için dü-
zeltme süresi verilirken, 1’i için de toplatma kararı çıktı. 
Uygunsuz bulunan asansörler için sorumlularına geçen 
yıl toplam 6 milyon 443 bin 858 lira ceza uygulandı.

En çok idari para cezasının verildiği diğer ürün grup-
ları ise 1,6 milyon lirayla elektrikli ekipmanlar, 360 bin  
lirayla makineler olarak kayıtlara geçti.

Denetlenen her 3 asansörden 1’i 
uygunsuz çıktı
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Bursa Model Fabrika ile şirketlerin  
ileri teknolojiye geçişi kolaylaşıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı  
İbrahim Burkay, BTSO, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik  
Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  
(UNDP) destekleriyle yürütülen ve Bursa Model Fabrika adıyla bi-
linen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin, Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğini belirtti.
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Model Fabrika’nın, üre-
tim geliştirme model-
leriyle gerçek fabrika 
ortamı gibi kurgulan-
dığını aktaran Burkay, 
KOBİ’lerin dijital üretime 
geçiş uygulamalarına 
hız kazandıran merkezin 
Bursalı firmaların sürece 
adaptasyonlarını kolay-
laştırdığını dile getirdi.

Almanya’daki benzerleri 
örnek alınarak Türkiye’de 
10-15 Model Fabrika’nın 
hayata geçirilmesinin 
planlandığını bildiren 
Burkay, bunlardan ilkinin 
Ankara’da, ikincisinin de 
Bursa’da kurulduğunu 
ifade etti.

Endüstri 4.0 olarak ad-
landırılan üretimde diji-
talleşme süreçlerini Mo-
del Fabrika üzerinden 
şirketlere sağlayabilmeyi 
amaçladıklarını vurgu-
layan Burkay, “Model 
Fabrika, üretim prosesle-
rinin sanal değil, gerçek 
ortamda şirketlere su-
nulduğu önemli bir eği-
tim merkezi. Çalışanların 
niteliklerini artırmak için 
eğitim çalışmaları faali-

yetlerini yürütürken, Model Fabrika’yla da işletmeleri-
mizin eğitimini ve dönüşümünü sağlayacak birçok pro-
sesi burada hayata geçiriyoruz.” dedi.

Burkay, Model Fabrikaların başta şirketlerin, bölgele-
rin ve Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünü artırmak 
amacıyla kurulduğuna dikkati çekti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şöyle devam etti:

“Türkiye, üretim ve ihracata dayalı büyüme modeli seç-
miş bir ülke. Bu anlamda bizim, sanayide orta yüksek 
ve ileri teknolojiye geçişte bu üretim merkezlerinin çok 
önemli rolü var. BTSO olarak üyelerimize sunduğumuz 

hizmet ve altyapıyla şirketlerin bir anlamda rekabet gü-
cünü artırırken, kaynaklarını da daha verimli kullanma-
larını sağlıyoruz. Bu merkezlerde yapılan yatırım bütün 
şirketlere açık olduğu için şirketlerimizin bu yatırımları 
bireysel olarak kendi tesislerinde yapmalarına ihtiyaç 
kalmıyor. Bu merkezlerin aynısı Almanya Baden-Würt-
temberg ve Stuttgart’ta var. Almanya’nın teknolojide ve 
katma değerli üretimdeki merkezi olan bu bölgelerdeki 
yapıların bire bir aynılarını Bursa’da hayata geçirdik.”

“Otomotiv yan sanayi şirketlerini 
Model Fabrika ile güçlendireceğiz”
Dünya ekonomisindeki daralma süreçlerinin yavaş yavaş 
geride kalmaya başladığını ve OECD, Dünya Bankası ile 
IMF’nin Türkiye’nin büyümesiyle ilgili değerlendirmeleri-
ni pozitif yönde revize ettiğini anımsatan Burkay, 2020’de 
yapılacak altyapı çalışmalarıyla şirketlerin uluslararası 
pazarlarda çok daha güçlü hale getireceğini anlattı.

Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 
Vizyonu’nda ortaya koyduğu 500 milyar dolar ihracat 
hedefinin aslında sembolik bir rakam olduğunu belir-
terek, şunları kaydetti:

“Aslında buradaki nihai hedef, dünya dış ticaretinden 
yüzde 1,5 pay almaktır. Türkiye’nin ihracatı istediğimiz 
gibi artmadı ama rekabet ettiğimiz ülkelerin çoğunda 
ihracat rakamları son 4-5 yılda eksi yönde seyretti. Şu 
andan itibaren bütün ekonomik veriler pozitif yönde 
revize ediliyor. Bu da tabii ki yaptığımız çalışmalarla Tür-
kiye’nin bir adım öne çıkmasını sağlayacak. Bursa’nın 
ihracatı 15 milyar dolar, ithalatı 9,6 milyar dolar civa-
rında. Yaklaşık 6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir 
kent. Kilogram başına ihracat değerinin 4 dolar olduğu 
bir kenti konuşuyoruz. Bursa için koyduğumuz hedef, 
kilogram başına ihracat en az 7-7,5 dolar. Mükemme-
liyet ve dönüşüm merkezleriyle bu ihracatı yapacak 
yeni nesil sektörlerde teknolojimizi geliştirebilmeliyiz. 
Yeni otomotiv teknolojilerinden bahsediyoruz. Otomo-
tivdeki yazılım ve elektronik komponentlerin ağırlıkla-
rına baktığımızda BTSO olarak bir numaralı hedefimiz, 
bu sektördeki üyelerimizi, otomotiv yan sanayi şirket-
lerimizi yeni teknolojiye geçişlerinde bu merkezlerle 
onların ellerine güçlendirmek ve yeni bu teknolojilere  
çok daha hızlı adaptasyon sağlayıp ülkemizin 500  
milyar dolarlık ihracat hedefini hızlı bir şekilde yakala-
yabilmek.”
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Elektrik üretim ve depolama tesislerinin kabul işlemle-
rinin ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğunu, can, 
mal, saha emniyeti sağlanarak tesislerin iletim ve dağı-
tım şebekelerine uyumlu olarak bağlanmasını amaçla-
yan Yönetmeliğe göre, kabul ve tutanak işlemleri yetki-
si Bakanlığa ait olacak. Bu yetki, Bakanlıkça doğrudan 
ya da Bakanlığın yetkilendirdiği Proje Onay Birimi (POB) 
tarafından kullanılabilecek.

Kullanılan malzeme ve ekipmanlarda 
TSE belgesi şartı aranacak
Tesisler için gerekli tüm izin, ruhsat ve onay süreçleri-
nin lisans/tesis sahibi tarafından süresi içinde tamam-
lanması zorunlu olacak. Bu tesislerde, belgeli olmayan, 
standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamayacak. 
Kullanılan malzeme ve ekipmanlarda TSE belgesi şartı 
aranacak. Standardı bulunmayan konularda, TSE ta-
rafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu 
ispat eden Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) bu-
lunması gerekecek.

Kabul başvuruları, yetkili proje onay birimi tarafından 
5 iş günü içinde incelenecek ve kabul heyeti başvuru 
tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde tesiste hazır 
bulunacak. 

Elektrik Üretim ve Depolama  
Tesisleri Kabul Yönetmeliği
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının, 
Elektrik Üretim ve 
Elektrik Depolama 
Tesisleri Kabul 
Yönetmeliği, Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

standard ▪ mart 202016

■ haberler



Kabul heyeti ilgili proje onay birimi tarafından kendisini 
temsilen bir mühendisin başkanlığında, POB mühendi-
si, sistem işletmecisi mühendisi, lisans/tesis sahibi veya 
imzaya yetkili temsilcisi ve görevlendireceği mühendis-
le ilgili POB’un talep etmesi halinde imzaya yetkili yük-
lenici temsilcisi, diğer kamu kurum ve kuruluş mühen-
disiyle oluşturulacak.

10 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerji-
si santralleri tesisleri için kabul heyeti, ilgili POB tarafın-
dan kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında, 
POB mühendisi ve tesis sahibi/yetkili temsilcisinden 
oluşacak.

Proje onayı olmayan tesislere gerilim uygulanamaya-
cak. Tesise gerilim uygulanması sırasında ya da sonra-
sında can, mal ve saha emniyetini riske edici bir husu-
sun tespiti halinde, tesisin enerjisi bu durum giderilin-
ceye kadar sistem işletmecisi tarafından kesilecek.

Projesi, POB tarafından onaylanmamış veya yapımı  
tamamlanmamış üniteler için kabul başvurusu yapıla-
mayacak.

Ayrıca, tesisin onaylı projesine uygunluğundan, imala-
tından, yapımından ve işletmesinden doğabilecek her 
türlü olumsuz durumdan sırasıyla lisans/tesis sahibi, 
yüklenici, imalatçı ve proje müellifi sorumlu olacak.
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Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet 
Helvacıoğlu, kırtasiye ürünü alırken dikkat edilmesi ge-
rekenlerle ilgili tavsiyelerde bulunarak, ürünlerin mar-
kalı ve üzerindeki açıklamaların tam olması gerektiğine 
işaret etti.

Bazı ürünlerin CE, bazılarının TSE, bazılarının patent, ba-
zılarının ise tescil belgesi istediğini aktaran Helvacıoğlu, 
“Eğer tüketici çarşıda, pazarda, işportadan bir şey alı-
yorsa merdiven altına hizmet ediyordur. Kırtasiyeciler-
den KDV’sini ödeyerek, ambalajına bakarak aldığı ürün-
de herhangi bir sorun yaşayacak olsa bile zaten geri de 
götürebilir. Ambalaj bir ürünün kimlik kartıdır. Barkodu, 
üretim yeri, CE ibaresi, yaş grubu belli olmayan ürünler 
alınmamalı.” tavsiyesinde bulundu.

Helvacıoğlu, Ticaret Bakanlığının güvensiz ürüne sıfır 
tolerans prensibini en iyi şekilde uygulayan Dernek 
olduklarını dile getirerek, “Şu anda kanserojen olan 

yüzde 2,5 civarında ürün kaldı. Bunlar da spesifik ürün-
ler. Hedefimiz 2 sene içerisinde bunu sıfırlayarak, sıfır 
toleranslı ilk sektör olmak. Avrupa Birliğinin Oyuncak 
Yönetmeliğini takip ederek üzerinde CE ibaresi olan 
ürünler üretiyoruz. Böylece tüm testlerin yapıldığından 
emin oluyoruz.” şeklinde konuştu.

İthal kırtasiye malzemelerine ilave gümrük vergisinin 
uygulanmasının ardından 2 yılda yerlilik oranının arttı-
ğına işaret eden Helvacıoğlu, bunun yüzde 55-58 sevi-
yesine ulaştığını söyledi.

Mehmet Helvacıoğlu, bu oranın her yıl yüzde 3 ila 5  
artarak yükselmeye devam edeceğini belirterek, “Bu 
noktada merdiven altı ürün üretenlere müsaade edil-
memesi önemli. Haksız rekabet iyi niyetli esnafa ve  
ihracat için yatırım yapacak sanayiciye zarar veriyor.”  
ifadelerini kullandı.

Kırtasiyeciler 2 yıl içerisinde 
kanserojen ürünleri  
sıfırlamak istiyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk  
Standardları Enstitüsü (TSE) bünyesinde kurulan  
milli teknik (ayna) komitelerin çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Sanayici, akademisyen ve ilgili tüm tarafları 
TSE bünyesinde kurulan ayna komitelerin çalışmalarına 
katılmaya davet eden Varank, standartların belirlenme-
sinde üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları dön-
dürenlerin yönlendirici olması ve seslerini duyurması 
gerektiğini bildirdi.

Varank, TSE ile TOBB arasında iş birliği protokolü imza-
landığının altını çizdi. Protokolle sanayiciler ve ticaret 
erbaplarının, uluslararası standardizasyon faaliyetlerine 
etkin katılımı için önemli bir adım attıklarını vurgulayan 
Varank, “Standartlar konusunda üreticilerin elini taşın 
altına koyması gerekiyor. Standartların belirlenmesin-
de masa başında oturan, sektörü bilmeyen uzmanlar 
değil, üretim sürecinin bizzat içinde olan, çarkları dön-
düren üreticiler yönlendirici olmalı ve seslerini duyur-
malı.” değerlendirmesinde bulundu.

İş birliği protokolünün ardından TSE ve TOBB, Enstitü  
bünyesinde faaliyet gösteren ayna komitelere insan  

kaynağı sağlamak üzere veri tabanı oluşturdu. İki  
kurumdan yapılan açıklamalarda da “Standartlar  
Milli Takımı” olarak ifade edilen ekipleri kurmak üzere  
yürütülen iş birliğine ilişkin çalışmalar aktarıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TSE Başkanı Prof. 
Dr. Adem Şahin’in görüşlerine yer verilen açıklamalara 
göre, standardizasyon konusunda farkındalığı artır-
mak üzere TSE ve TOBB birlikte çalışacak. İşletmelerde 
standardizasyon konusunda yeterli insan kaynağı oluş-
turulması amacıyla bir eğitim programı uygulanacak. 
Buradaki asıl hedef, uluslararası teknik komitelere tem-
silciler göndermek olarak belirlendi.

Standardizasyon alanında insan kaynağı sağlamak  
üzere oluşturulan eğitim programına katılmak isteyen-
lerin, öncelikle TSE ve TOBB tarafından hazırlanan ve 
“http://std.tobb.org.tr” adresinden ulaşılabilen standar-
dizasyon veri tabanına kaydolmaları gerekiyor.

Eğitimler gerçekleştirildikten sonra programa katılan-
larla ayna komite toplantıları gerçekleştirilecek.

TSE ve TOBB, Standartlar  
Milli Takımı’nı kuruyor
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Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, verim-
liliğin hayat konforundan taviz vermeden enerjiyi en 
doğru şekilde kullanmak anlamına geldiğini söyleye-
rek, Türkiye gibi orta iklim kuşağındaki bir ülkede ko-
nutlarda enerji tüketim dağılımının, ısınmada yüzde 55, 
su ısıtmada yüzde 19, beslenmede yüzde 4, aydınlat-
mada yüzde 3 ve ev aletlerinde yüzde 19 olarak belir-
lendiğini aktardı.

Enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferber-
liği kapsamında enerji verimlilik bilincini tüm topluma 
kazandırmanın önemli olduğuna işaret eden Kalsın, 
binalardaki ısı kayıplarının yüzde 40’ının dış duvarların-
dan kaynaklandığını belirtti.

Kalsın, ısı kayıplarının yüzde 30’unun pencerelerden, 
yüzde 17’sinin kapı ve hava girişlerinden, yüzde 7’sinin 
çatıdan ve yüzde 6’sının taban döşemelerinden kay-
naklandığını ifade ederek, “Dolayısıyla yapılacak sağlıklı 
bir yalıtımla ciddi oranda tasarruf etmek ve aile bütçe-
sini rahatlatmak mümkün. Araştırmalar gösteriyor ki 
binalarda enerji kaybının yarısından fazlası ısınmadan 
kaynaklanıyor. Yalıtımı olmayan bir binada alınacak ön-
lemler ısı kayıplarını engeller ancak yeterli sonucu ver-
mez.” diye konuştu.

Kalsın, yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm cihazı kullanılan ev-
lerde tasarrufun daha kolay ve ölçülebilir olduğunu dile 
getirerek, şöyle devam etti:

“Sadece kış döneminde yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm ci-
hazı kullanılan evlerde 5 yılda daire başına 2500 liranın 
üzerinde tasarruf sağlanabilir. Bu durumda sağlanacak 
tasarruf, 5 yılda kümülatif 3,28 milyar lira olarak öngö-
rülüyor. 5-6 milyon adet konutun yalıtımı tamamlandı-
ğında ise yıllık 3 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu, 
yani 1 milyar dolarlık gaz ithalatının azaltımı sağlanabi-
lir. Binalarda çeşitli nedenlerle yalıtım yaptırılamıyorsa, 
enerji kayıplarını aza indirmenin çeşitli yolları var. Bun-

ların başında bölgesel yalıtım geliyor. Radyatör arkası 
ve pencerelerden kaynaklanan kayıpları önlemek için 
radyatörlerin arkalarında alüminyum folyo kaplı ısı yalı-
tım levhaları kullanılabilir. Kapı ve pencereler de sünger 
ya da benzer malzemeler kullanılarak ısı kaybını önle-
yecek bir standarda getirilebilir.”

Kalsın’a göre, ev ve iş yerlerinde yüksek faturalardan 
kurtulabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar 
şunlar:

■ Isıtma döneminde konutun iç sıcaklığının en fazla 22 
santigrat derece, soğutma periyodunda ise en az 24 
santigrat derecede olmasına özen gösterilmesi ge-
rekiyor. Yaz aylarında ortam sıcaklığı 30 santigrat de-
recenin altındaysa soğutma sistemlerini çalıştırmaya 
gerek olmadığı da unutulmamalı.

■ En basit yöntemlerden biri de kullanılmayan ışıkla-
rın kapatılması ve kullanılmayan cihazların fişlerinin 
prizden çekilerek kapatılması. Diğer yandan tasarruf-
lu ampullerin tercih edilmesiyle hem daha az enerji 
tüketilir hem de daha sağlıklı bir aydınlatma sağlanır.

■ Araştırmalara göre 75 watt değerinde akkor flamanlı 
ampuller yerine, 15 watt tasarruflu ampuller kullanıl-
dığında aynı aydınlatma için yüzde 80 daha az enerji 
harcanır.

■ Beyaz eşyalarda enerji tasarrufu sağlayan A sınıfı 
ürünler tercih edilmeli. Piyasaya ilk çıktığı dönemler-
de diğerlerine göre daha pahalı olan bu ürünler, ar-
tık çok daha uygun fiyata satılıyor ve diğer cihazlara 
oranla yüzde 45 oranında daha az enerji tüketiyor.

■ Buzdolabını mutfakta ısı yayan kalorifer peteği, fırın, 
ocak, radyatör gibi eşyalardan uzak bir yere yerleştir-
meye dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca buzdolabının 
daha az enerji tüketmesi ve ömrünün uzun olması 
için buzlanmadan da kaçınılmalı.

Enerjide verimliliğin  
anahtarı "yalıtım ve  
ölçüm cihazları"
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■ Su ısıtarak çalıştığı için bulaşık ve çamaşır makinele-
rini de kirlilik derecelerine göre ve mümkün olduğu 
kadar düşük sıcaklıkta çalıştırmak önemli. Her iki ma-
kineyi de tamamen doldurarak çalıştırmaya da dikkat 
etmek gerekiyor.

■ Kombi kullanımında en önemli konulardan biri, evde 
kimse yokken kombiyi kapatmak yerine ısısını düşür-
mek. Çünkü cihazı açıp kapama sırasında harcanan 
elektrik ve doğal gaz miktarı artıyor.

■ İzolasyonu olmayan konutlarda ahşap pencerele-
rin PVC ile değiştirilmesi ya da camların ısı filtresi ile 
kaplanması da ısı kayıplarını önlemede önemli bir  
yöntem.

■ Bunların dışında petek önlerinin eşyalar ile kapatıl-
mamasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Petekleri ör-
ten perdeler, yakıt tüketimini yüzde 15’e varan oran-
larda arttırıyor.

■ Odalarda sıcaklığı ölçmek ve sıcaklığa göre ayarlama 
yapmak için termostat da kullanılmalı. Peteklere tak-
tırılan termostatik vanalar, her odayı birbirinden farklı 
sıcaklıklara ayarlamayı mümkün kılıyor. Böylece gün 
içinde kullanılmayan odalarda petekleri kapatmak 
yerine sıcaklıklarını düşürmek mümkün oluyor.

■ Evleri sürekli havalandırmak yerine, 5-10 dakikalık ve 
güçlü hava cereyanı oluşturarak havalandırma tercih 
edilmeli.

Pencerelerin çift cam veya ısı cam  
olması ısı kayıplarını önlemede önemli 
bir yöntem.

Petek önlerinin eşyalar ile 
kapatılmamasına dikkat edilmeli. 
Petekleri örten perdeler, yakıt  
tüketimini %15'e varan oranlarda 
artırıyor.

Odalarda sıcaklığı ölçmek ve sıcaklığa 
göre ayarlama yapmak için termostat 
kullanılmalı. Böylece her odanın ısısı 
farklı sıcaklıklarda ayarlanabilir ve gün  
içinde kullanılmayan odalarda 
petekleri kapatmak yerine sıcaklıkları 
düşürülebilir.

Evleri sürekli havalandırmak yerine 
5-10 dakikalık ve güçlü hava cereyanı 
oluşturarak havalandırma tercih 
edilmeli.

Isıtma döneminde konutun iç sıcaklığının en 
fazla 22 santigrat, soğutma periyodunda ise 
en az 24 santigrat derecede olmasına özen 
gösterilmeli.

Kullanılmayan cihazların fişlerinin prizden 
çekilerek kapatılması.

Kontrollü aydınlatmaların ve tasarruflu 
ampullerin tercih edilmesi.

Beyaz eşyalarda enerji tasarrufu sağlayan  
A sınıfı ürünler tercih edilmeli.

Buzdolabının mutfakta ısı yayan kalorifer 
peteği, fırın, ocak, radyatör gibi eşyalardan 
uzakta muhafaza edilmesi.

Bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam dolu 
halde çalıştırılması.

Evde kimse yokken kombiyi kapatmak yerine 
ısısının düşürülmesi. Cihaz açıp kapama 
sırasında harcanan elektrik ve doğal gaz 
miktarı artıyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, havalimanla-
rında devam eden faaliyetlerin çevreye olası etkilerini 
kontrol altına almak amacıyla yürüttükleri çalışmalara 
ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda küresel ısınmaya karşı 
Karbonsuz Havalimanı Projesi’ni başlattıklarını dile ge-
tiren Turhan, “Projeyle küresel ısınma ve iklim değişikli-
ğine karşı alınan önlemlerle sonraki nesillere daha ya-
şanabilir dünya bırakmayı ve sürdürülebilir havalimanı 
işletmeciliğini sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Turhan, küresel ısınmaya sebep olan havalimanı  
kaynaklı karbon salımlarının uluslararası standartlara 
uygun şekilde hesaplanarak doğrulama işlemlerinin ta-
mamlanacağını ifade etti.

Enerjinin verimli kullanımı ilkesi doğrultusunda yeni-
lenebilir enerji yatırımları ve havalimanlarında elekt-
rikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlan-
dığına işaret eden Turhan, söz konusu çalışmalarla kar-
bon emisyonlarının azaltılmasının sağlanacağını dile  
getirdi.

Turhan, şöyle devam etti:

“Proje tüm havalimanlarını kapsayacak. Ayrıca projeye 
uluslararası kimlik kazandırılması adına Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüzce 
belirlenecek pilot havalimanlarıyla Uluslararası Havali-
manları Konseyi tarafından yürütülen Airport Carbon 
Accreditation (Havalimanı Karbon Akreditasyonu) 
Programı’na başvuru yapılarak söz konusu hesaplama, 
doğrulama ve azaltım faaliyetlerine ek olarak piyasada 
yenilenebilir enerji kaynaklarının sahip olduğu sertifi-
kaların alınması vasıtasıyla karbon emisyonları ‘offsetle-
nerek’ karbonsuz havalimanı işletmeciliği sağlanacak.”

Küresel Isınmaya Karşı Karbonsuz 
Havalimanı Projesi Başlatıldı
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Atık oluşumunu önleyecek tedbirler 
planlanıyor
Havalimanlarında sıfır atık prensibi doğrultusunda ön-
celikle atık oluşumunu önleyecek tedbirlerin alınacağı-
nı vurgulayan Turhan, oluşanların da kaynağında ayrı 
toplanması ve mümkün olabildiğince yüksek oranda 
geri dönüşüme gönderilebilmesinin, geri kalanların 
uygun şartlarda bertaraf edilmesinin sağlanacağını  
anlattı.

Turhan, atık suların da çevre mevzuatı kapsamında be-
lediyelerin altyapı tesislerine verileceğini ya da havali-
manlarında kurulu atık su arıtma tesisleriyle arıtılarak 
deşarj edileceğini belirterek, “Gerekli analizlerle bunla-
rın takibi yapılacak. Her bir havalimanının sahip olduğu 
gürültü haritalarının güncelliği takip edilecek. Havali-
manlarında oluşturulan komitelerle gürültü azaltımına 
yönelik önlemler masaya yatırılacak.” dedi.

Kış aylarında buzlanmayı önleyici/giderici faaliyetlerle 
ortaya çıkan kimyasallar toprağa karışmadan, kurulu 
altyapıyla ayrı toplanarak bertaraf için gönderileceği 
bilgisini veren Turhan, şunları kaydetti:

“Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken Çevre Yönetim Sis-
temi kapsamında dokümante edilecek. Belirlenen peri-
yotlarla yetkin personelce takip ve denetimi yapılarak 
sürekliliği sağlanacak. Söz konusu çalışmalarla DHMİ 
Genel Müdürlüğü misyon ve vizyonu doğrultusunda, 
bir yandan havalimanı işletmeciliği alanında dünyanın 
öncü kuruluşlarından biri olmak, diğer yandan da ge-
lecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve 
sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamak adı-
na çevreye ve insana duyarlı faaliyetler hedefleniyor.”
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Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) kısa ve uzun vadeli 
riskleri tespit etmek üzere Marsh&McLennan ve Zürih 
Sigorta Grubu’nun katkısıyla hazırladığı Küresel Riskler 
Raporu 2020’de, 750’den fazla küresel uzman ve karar 
alıcıdan, 2020’ye ilişkin endişelerini olasılık ve etki açı-
sından sıralandırmaları istendi.

Rapora göre, katılımcılar, kısa vadeli en büyük riskler 
olarak, ekonomik çatışma ve ülke içi siyasi kutuplaşma-
yı gösterdi. Öte yandan, raporun 10 yıllık geçmişinde ilk 
kez en önemli 5 uzun vadeli küresel risk çevre başlığına 

odaklandı. Buna göre, aşırı hava olayları, iklim değişikli-
ğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık, doğal afetler, 
biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı ve insan 
kaynaklı çevresel zarar ve afetler gelecek 10 yılda ger-
çekleşme olasılığı en yüksek 5 risk olarak öne çıktı.

Gelecek 10 yılda etkisi en yüksek olacağı düşünülen te-
mel riskleri ise iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum-
daki başarısızlık, kitle imha silahları, biyolojik çeşitlilik 
kaybı ve ekosistem tahribatı, aşırı hava olayları ve su 
krizi oluşturdu.

İklim değişikliği, gelecek 10 yılın 
en büyük küresel riski olacak
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Biyolojik çeşitlilik  
yıllık 33 trilyon dolar fayda sağlıyor
WEF Yönetim Kurulu Başkanı Borge Brende, rapora ilişkin yaptığı değer-
lendirmede, siyasi kutuplaşma, deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim de-
ğişikliği kaynaklı yangınlara dikkati çekerek, “Bu yıl, dünya liderlerinin yal-
nızca kısa vadeli kazanımlar için değil, risklerle mücadele edebilmek adına 
iş birliklerini onarması, yeniden canlandırmayı öncelemesi ve toplumun 
tüm kesimleriyle birlikte çalışması gereken bir yıl.” ifadelerini kullandı.

Zürih Sigorta Grubu Risk Sorumlusu Peter Giger de iklim değişikliğinin 
geri dönüşü olmayan etkilerine uyum sağlamak ve gezegenin biyolojik 
çeşitliliğini korumak için daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtti.

Biyolojik çeşitlilik gösteren ekosistemlerin, önemli miktarda karbon de-
poladığını ve yıllık 33 trilyon dolar değerinde ekonomik fayda sağladığını 
vurgulayan Giger, şunları kaydetti:

“Bu miktar, ABD ve Çin’in gayri safi yurt içi hasılasının toplamına denk 
geliyor. Şirketlerin ve karar vericilerin düşük karbonlu bir ekonomi ve 
sürdürülebilir iş modelleri içeren dönüşümü yaratmak için daha hızlı ha-
reket etmeleri gerekiyor. Stratejilerini 
politikalardaki ve müşteri tercihlerindeki 
değişimlerle uyumlu hale getiremeyen 
şirketlerin yok olduğunu görüyoruz. Dö-
nüşüm riskleri gerçek. Herkes bu riskleri 
azaltmak için üzerine düşeni yapmalıdır. 
Bu ekonomik bir zorunluluk olmanın 
yanı sıra etik bir sorumluluktur.”

Dünya Ekonomik Forumunun  
(WEF) Küresel Riskler Raporu'na 
göre, dünyanın gelecek 10 yılını 
en fazla etkileyecek küresel 
riskleri, iklim değişikliği ve iklim 
değişikliğine bağlı çevresel  
olaylar oluşturacak.

GELECEK 10 YILDA 
GERÇEKLEŞME 
OLASILIĞI EN YÜKSEK 
5 RİSK

GELECEK 10 YILDA 
ETKİSİ EN YÜKSEK 
OLACAĞI DÜŞÜNÜLEN 
TEMEL RİSKLER

KISA VADELİ EN BÜYÜK RİSKLER

"Aşırı hava olayları"

"İklim değişikliğiyle  
mücadele ve uyumdaki  
başarısızlık"

"Doğal afetler"

"Biyolojik çeşitlilik kaybı  
ve ekosistem tahribatı"

"insan kaynaklı çevresel  
zarar ve afetler"

"İklim değişikliğiyle 
mücadele ve 
uyumdaki başarısızlık"

"Kitle imha silahları"

"Biyolojik çeşitlilik 
kaybı ve ekosistem 
tahribatı"

"Aşırı hava olayları"

"Su krizi"

"Ekonomik çatışma"

"Ülke içi siyasi kutuplaşma"
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KPMG Türkiye, perakende sektöründe 2019’un değer-
lendirildiği, 2020’ye ilişkin beklentilerin sıralandığı ve 
trendlerle ilgili ipuçları veren Sektörel Bakış 2020 Pera-
kende Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, 2019’da 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan 
küresel perakende sektörü, önümüzdeki üç yıl içinde 30 
trilyon doları aşacak. 2009 krizi sonrası 10 yılda dünya 
ekonomisindeki ortalamanın gerisinde büyüyen pera-
kende sektörü, 2019’da yüzde 5’lik büyüme gerçekleş-
tirdi. Türkiye’de ise sektör büyüklüğünün 2019 yılında 
1,1 milyar TL’yi aştığı tahmin ediliyor.

Normal şartlar altında hızlı büyüyen AVM mecrası, 
2018-2019 döneminin zorlukları sebebiyle tarihte ilk 
kez yatay seyretti. 2018 sonunda 453 olan AVM sayısıyla 
geçen yılın eylül ayında da değişmedi. Geçen yıl sadece 
beş yeni AVM açılırken, 2020’de ise dokuz yeni AVM’nin 
açılması bekleniyor. Sektör 2023’ten itibaren yeni AVM 
açılmayacağını düşünüyor.

Öte yandan, Türkiye’de elektronik ticaret hızla büyü-
mekle birlikte, penetrasyon olarak gelişmiş ekonomi-
lerin oldukça gerisinde kalıyor. Potansiyelin çok önemli 
bir göstergesi olan evden internet erişimine sahiplik 
oranı 2018 yılında yüzde 83,8 iken 2019 yılında müthiş 
bir sıçrama yaparak yüzde 88,3’e ulaştı. Bununla birlikte, 
2019 itibarıyla internet üzerinden alışveriş yapanların 
oranı bir önceki yıla göre yüzde 29,2’den ilk kez yüzde 
30 sınırını aşarak yüzde 34’e yükseldi. 2019 itibarıyla ka-
dınlarda internet üzerinden alışveriş yapma oranı yüz-
de 29,9 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 38,3’e ulaştı.

2020 beklentileri
Teknolojik devrimin, perakende sektörü oyuncuları-
nın gündeminde bir numaralı madde olmaya devam 
edeceği öngörülürken, ellerindeki canlı verilerle akıllı 
tüketicilere dönüşen müşteriler ise bu süreçte avantajlı 
konumlarını sürdürecek.

Küresel perakende  
sektörünün büyüklüğü  
üç yılda 30 trilyon doları aşacak
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Yerel pazarda, hemen her sektörde olduğu gibi pera-
kendede de ana çerçeveyi makro ekonomik çerçeve 
çizecek. Hem içsel (maliyetler) hem de dışsal (satın 
alma gücü) faktörlerden hızlıca etkilenen sektör için 
2020’nin, hem 2018 hem de 2019’dan daha iyi geçeceği 
tahmin ediliyor. 

Teknolojiyle dönüşen kazanacak
Bu süreçte maliyet avantajı yaratabilen, operasyonel 
süreçleri ile müşterilerini daha fazla memnun edebilen, 
hayatlarını kolaylaştıran, zamandan tasarruf etmelerini 
sağlayan, yönlendiren ve yaşattıkları deneyimle akılda 
kalabilen oyuncular geleneksel firmaların önüne geçe-
cek. Ayrıca, yapay zekâ kişiselleştirme imkânı getirecek. 
Deneyime dayalı alışveriş, kişiye özel indirim gibi hiz-
met anlayışları öne çıkarken, yapay zekâ uygulamaları 
ile müşterinin gelişim periyodu izlenebilecek.

Perakende oyuncularının gündeminde Türkiye’deki bü-
yümeden çok yurt dışı yer alacak. 2020’de perakende 
oyuncuları yurt dışında bine yakın yeni şube açacak.

2020’nin ‘gastronomi yılı’ ilan 
edilmesi turizm hareketini artıracak
Bazı AVM’lerde yabancı tüketicinin toplam içindeki 
payı yüzde 30’lara kadar ulaşıyor. BKM verilerine göre 
ocak-eylül döneminde yabancıların kartla harcama-
ları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla  
58,2 milyar TL’ye ulaştı.

Veriler, aynı dönemde Türkiye’de toplam kartlı harca-
maların yüzde 7,7’sini yabancıların yaptığını göste-
riyor. 2020 için hedeflenen 51 milyon ziyaretçi ve 40  
milyar dolarlık turizm geliri perakendeyi de etkileyecek. 
2020’nin ‘gastronomi yılı’ ilan edilmesi turizm hareketini 
artıracak.

Küresel perakende  
sektörünün büyüklüğü  
üç yılda 30 trilyon doları aşacak
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Sıfır Atık’ı uygulayan kurumlara 
Sıfır Atık Belgesi verilmeye başlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kal-
kınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, 
gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşa-
nabilir bir dünya bırakmak amacını taşıyor.

Pilot ölçekte başlatılan çalışma sonucunda Sıfır Atık Pro-
jesi’nin yaygınlaştırılması, Onbirinci Kalkınma Planı’na 
dahil edilerek ülke politikası haline geldi. Uygulamanın 
başlamasından bu yana geçen 30 aylık süreçte sıfır atık 
yaklaşımı belediyeler, kurum, kuruluşlar ve sanayiciler 
başta olmak üzere farklı hedef kitleler tarafından sahip-
lenilerek, hızla yaygınlaşmaya başladı.

2 milyon 850 bin kişiye sıfır atık 
eğitimi verildi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si (TBMM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ildeki Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlükleri başta olmak üzere 29 bin 
500 kurum ve kuruluşun hizmet binasında sıfır atık sis-
temine geçildi, 2 milyon 850 bin kişiye de sıfır atık eği-
timi verildi.

Uygulamaların sistemli yürütülmesi, sıfır atık sistemine 
geçecek kurumlara ve mahalli idarelere yol gösterilme-
si ve sistemi kuran yerlere prestij kazandıracak Sıfır Atık 
Belgesinin esaslarının belirlenmesi amacıyla Sıfır Atık 
Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019’da yayınlandı. Bu kap-
samda 12 Ocak 2020 itibarıyla Sıfır Atık Sistemi’ni kuran 
kamu ve eğitim kurumları, belediyeler, sağlık kuruluşla-
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rı, sanayiciler, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri, 
havalimanları, zincir marketler, akaryakıt istasyonları  
ve sitelere temel seviye Sıfır Atık Belgesi verilmeye  
başlandı.

Sıfır Atık Belgesi, öncelikle sıfır atık konusunda kendi 
bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte 
belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama siste-
mini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesi-
ne ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi siste-
mine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve 

mahalli idarelere Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüklerince veriliyor.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden verilen temel seviye 
Sıfır Atık Belgesi için il müdürlüklerine yüzlerce başvu-
ru yapıldı. Bu kapsamda ilk belgeler Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi, TBMM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
verildi. Gümüş, Altın ve Platin seviyelerindeki sıfır atık 
belgesi başvurusu için temel seviyedeki sıfır atık belge-
sinin alınması ve takip eden 12 aylık sürenin geçmesi 
gerekiyor.
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Satış Sonrası 
Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme-
ye göre, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin süre-
si dolmadan yenilenmesi zorunluluğu getirildi. Böylece 
uygulamada görülen belgenin hangi süre aralığında 
yenileneceği konusundaki tereddüt giderildi.

Firmaların yetkili servis değişikliklerinde yapılması ge-
reken işlemlerin zaman alması nedeniyle sektörlerden 
gelen talepler dikkate alınarak, servis bilgilerindeki de-
ğişikliklerin 15 gün içinde Bakanlığa bildirilmesine yö-
nelik süre 30 güne çıkarıldı.

Satış sonrası hizmet zorunluluğu 
olan ürünlere yenileri eklendi
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Yetkili servislere Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin veril-
mesi yetkisinin yalnızca Bakanlık ve Türk Standardları 
Enstitüsünün (TSE) uhdesinde olduğu düzenlendi ve 
TSE tarafından verilen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin 
sadece Bakanlığa bildirilen yetkili servisler için zorunlu 
olduğu hükme bağlandı.

Servis istasyonlarına ait adres, iletişim bilgisi, ticaret 
unvanı gibi bilgilerin değişmesi veya üretici/ithalatçı-
ların servis sözleşmelerini feshederek başka servisleri 
yetkili kılmaları durumunda yapılan bu değişikliklerin 
firmaların internet sitelerinde yer alması zorunluluğu 
getirilerek, tüketicilerin güncel yetkili servis bilgilerine 
kolaylıkla ulaşması amaçlandı.

Garanti hükümleri kapsamında tüketiciler tarafından 
satıcılara gönderilen arızalı ürünlerin kargo, nakliye, 
posta ve benzeri giderlerinin firmalar tarafından karşı-
lanacağı hüküm altına alınarak, tüketicilerin bu konuda 
menfaat kaybına uğramaları engellendi.

Tüketicilerin yetkili servis istasyonlarını aradığında 
çağrı merkezi ve benzeri uygulamalar sonucunda te-
lefonda bekletilerek olağan ücret tarifesinden daha 
fazla telefon ücretine maruz kalmalarının önüne ge-
çebilmek adına düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle 
tüketicilerin yüklü telefon faturaları ile karşı karşıya kal-
ması ve haklarını ararken ekonomik menfaat kaybına  
uğraması gibi olumsuz uygulamaların önüne geçilmesi 
amaçlandı.

Ürünlere yerinde bakım ve onarım hizmeti verilmesi 
durumunda malın teslim alındığına dair belge düzenle-
me zorunluluğu kaldırılarak, uygulamadaki tereddütler 
giderildi, firmalar açısından bürokrasi azaltıldı.

Son yıllarda tüketiciler tarafından kullanımının oldukça 
yaygınlaşması ve satış sonrası montaj, bakım ve onarım 
konusunda tüketici şikayetlerinin artmaya başlaması 
nedeniyle Yönetmeliğin ekli listesine, görme engelliler 
için kitap okuyucu, tablet, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı 
ev ve otomasyon sistemi, hidromasaj sistemi ve jaku-
zi, duşakabin, akıllı TV kutusu (set top box ve benzeri), 
drone, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, 
elektrikli kay kay, çocuklar için akülü araç, akıllı saat ve 
bileklik, dalış saati/bilgisayarı, cam balkon ve elektrikli 
panjur gibi ürünler eklenerek, bu ürünler için de satış 
sonrası hizmet verme yükümlülüğü öngörüldü ve tüke-
ticilerin hakları güvence altına alındı.

Servis sayıları düzenlendi
Tüketiciye yönelik ürünlerle ilgili kurulması zorunlu 
olan servis sayıları, ürünün niteliği ve kullanım yaygınlı-
ğı dikkate alınarak yeniden belirlendi, bazı ürünler için 
servis sayıları artırılırken bazı ürünler için azaltıldı. Ku-
rulması zorunlu olan servis sayıları gerek tüketiciler ge-
rekse firmalar açısından daha optimum bir sayıda belir-
lenerek, yatırım ortamının ve tüketiciyi koruma alanının 
iyileştirilmesi amaçlandı. Ayrıca sektörel tutarlık açısın-
dan da servis sayılarında bazı değişiklikler yapıldı.

Bazı ürünlerin kullanım ömürleri malın niteliğine uygun 
olacak şekilde yeniden düzenlenerek, kullanım ömrü 
süresince verilecek servis hizmetlerinin daha etkin ve 
verimli bir şekilde sağlanması amaçlandı.

Bazı ürünlerin azami tamir sürelerinde değişiklik yapıl-
dı. Yönetmeliğin ekli listesinde “Taşıtlar” başlığı altında 
yer alan binek otomobiller, kamyonetler, motosiklet-
ler, ATV araçlar, motorlu bisikletler, motorlu scooterlar, 
deniz motosikletleri, yatlar, kar motosikletleri ve kara-
vanlar için azami tamir süresi 45 iş günü olarak yeniden 
düzenlendi.

Yönetmelikte belirlenen sayıdan daha fazla yetkili ser-
vis istasyonu kurulması durumunda, bu yetkili servis 
istasyonlarında yapılan iş ve işlemlerin de Yönetmelik 
hükümlerine uygun olması zorunluluğu getirildi.

Yönetmelik, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.
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Çin’in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan, kısa 
sürede ülke dışına da taşan Koronavirüs salgını nede-
niyle can kaybı sayısı artmaya devam ederken, üretim 
ve ihracat tarafında da sıkıntı giderek büyüyor. Dünya 
halk sağlığı için büyük bir tehdit haline gelen ve bir 
önceki yazımızda bahsettiğimiz Koronavirüs salgını, 
analistlere göre, ülkede ekonomik aktiviteyi önemli 
derecede azalttı ve etkileri küresel ticarette de kendi-
ni göstermeye başladı. Bu virüsün Çin dışında salgına 
dönüşmesi halinde ise, küresel ekonomiye 1,1 trilyon 
dolara mal olacağı öngörülüyor. Koronavirüs sebebiyle 
hayatını kaybeden kişi sayısının 3 bini aştığı belirtiliyor.

Salgının etkin bir şekilde kontrol altına alınması için 
Çin’in en az 24 eyaleti, bölgesi ve belediyesi iş yerleri-
nin 10 Şubat’a kadar kapanmasına karar verildi. Wuhan 
kentinin yer aldığı Hubei eyaletinde ise bu tarih 14 Şu-
bat olarak açıklandı. Otomotiv sektörü, özellikle parça 
üretimi için Çin’e bağımlı olduğundan birçok otomotiv 
üreticisi şirketin hisseleri 17 Ocak’tan bu yana düşüşte. 
General Motors, Volkswagen, Honda, Daimler, BMW ve 
Ford Motor hisseleri son haftalarda yüzde 4 ila 9 arası 
düşüşler yaşadı. Tesla, Çin genelindeki 24 mağazasının 

tamamını kapattı. Ülkenin birçok bölgesinde fabrikalar 
işbaşı yapamazken, imalat sektörü başta olmak üzere 
geciken üretim başlangıcı sebebiyle küresel çapta te-
darik zincirinde aksamaların meydana gelmesinden 
korkuluyor. Dünyanın önemli tedarikçisi Çin, otomo-
tiv, elektronik ve makine alanında önde gelen üretici  
Güney Kore, en büyük üçüncü ekonomi Japonya ve  
Avrupa’nın merkezi noktası İtalya’nın yüksek riski, salgı-
nın küresel ekonomiye etkilerini artırıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının küre-
sel ekonomik büyümede bu yıl yaşanacak iyileşmeyi  
kırılganlaştırdığını belirtti. Fon’un Başkanı Kristalina  
Georgiova, belirsizliğin ‘yeni normal’ haline gelmeye 
başladığını söyledi. IMF, bu yıl Riyad’da gerçekleşecek 
G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanları zir-
vesi öncesinde hazırladığı “G-20 İzleme Notu”nda, sal-
gının yüzde 3,3’lük küresel büyümeyi riske soktuğunu 
belirtti. 2020 için küresel ekonomik büyüme beklenti-
sini zaten daha önce yüzde 2,9’dan yüzde 2,5’e indiren 
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ise salgı-
nın artması halinde, küresel büyümenin yüzde 1,5’e bile 
inebileceğini öngörüyor.

Peyman Yüksel
► Ekonomist

Küresel Ticarete 
Koronavirüs Tehdidi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, ekono-
mik aktivitenin oldukça düşük seviyelere inmesinin Çin 
ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olmasını bek-
lediklerini belirterek, Çin’in 2020 büyüme tahminlerini 
aşağı yönlü revize etti. Kredi derecelendirme kurulu-
şu Moody’s yaptığı açıklamada, Çin’in 2020 büyüme 
tahminini yüzde 5,8’den yüzde 5,2’ye, S&P ise yüzde 
5,7’den yüzde 5’e indirdiğini duyurdu.

Dünya Koronavirüs ile uğraşırken bölgesel gelişmeler 
ve bunlara uzmanlardan gelen değerlendirmeler de 
devam ediyor:

∫ Çin, yine de ABD ile imzaladı-
ğı ilk faz ticaret anlaşması için 
önemli bir adım attı ve misil-
leme olarak açıkladığı gümrük 
vergilerini, 14 Şubat’tan itiba-
ren yarıya indireceğini duyurdu. 
Öte yandan ABD’li yetkililer, Çin’in 
ilk faz anlaşmada vadettiği 200 mil-
yar dolar değerinde ABD menşeli ürün 
ihracatını, virüs nedeniyle zamanında 
yerine getiremeyeceğini öngörüyor. Şirket-
ler Çin’deki üretim ve ihracattan kaynaklanan 
boşlukları doldurmak için yeni stratejiler gelişti-
riyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta 
kimya olmak üzere, tekstil, ayakkabı, mobilya, 
çelik ve turizm gibi sektörler Çin’den doğan boş-
luğu doldurmak için harekete geçti. 

∫ ‘Dr. Felaket’ olarak anılan dünyanın önde gelen eko-
nomistlerinden Nouriel Roubini, bu yıl küresel ekono-
mi için jeopolitik riskler, ABD seçimleri, Çin ile sürege-
len ticaret gerilimi, iklim değişikliği ve siber savaş gibi 
birçok zorluk bulunduğunu, Koronavirüsün ise tehli-
ke yaratan çok sayıdaki riskten biri olduğunu söyledi.

∫ Avrupa Birliği’nin (AB), İngiltere’nin ayrılışı (Brexit) ile 
birlikte, uzmanlara göre ekonomik ve siyasi olarak 
önemli ölçüde güç kaybetmesi öngörülüyor. İngilte-
re’nin üyelikten 1 Şubat’ta ayrılmasıyla AB’nin eko-
nomik gücü ve küresel siyasi etkinliğinin azalacağı 
değerlendiriliyor. Brexit’le AB’nin üye sayısında, nü-
fusunda, milli gelirinde, yüz ölçümünde ciddi azalma 
yaşanırken söz konusu kayıplar gelecek dönemde 
AB’yi zayıflatarak, ayrılığın diğer ülkelerin gündemine 
gelme ihtimalini de artırıyor.

Küresel Ticarete 
Koronavirüs Tehdidi
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Türkiye Son Çeyrekte Dünyanın En 
Hızlı Büyüyen İkinci Ekonomisi Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye 
ekonomisi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, yüzde 6,0 
büyüdü ve böylece 2019 yılını yüzde 0,9 büyümeyle 
tamamladı. Bu büyüme, son yedi çeyreğin en hızlı bü-
yümesi olduğu gibi, Türkiye ekonomisi de dünyanın, 
Filipinler’den (yüzde 6,4) sonra Çin’le (yüzde 6,0) be-
raber en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi oldu. Büyüme, 
kredilerdeki ve tüketimdeki hızlı artıştan sağlanırken 
makine teçhizat yatırımları beş çeyrekten sonra ilk kez 
arttı. Türkiye ekonomisi 4 trilyon 280 milyar TL büyüklü-
ğe kavuşurken dolar cinsinden ekonominin büyüklüğü 
753,6 milyar dolar oldu. 

Dünya ticaretini etkilemeye başlayan Koronavirüsü, 
Türkiye için artı ve eksi yönleriyle etkide bulunabilir. 
Bu etkileri değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Yurt dışındaki firmalar Çin’e alterna-
tif olarak Türk firmalarıyla irtibata geçmeye başladılar. 
Çin’den sipariş kaydırmak isteyen firmalar tekstil firma-
larıyla iletişime geçti.” açıklamasında bulundu.

Şubat ayındaki verilere bakacak olursak:

∫ TÜİK şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna 
göre enflasyon sürpriz yaptı ve şubatta beklentilerin 
yarısı kadar arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) yüzde 0,35, artış gösterdi. Beklentiler ise yüz-
de 0,70 artacağı yönündeydi. TÜFE, şubatta geçen yı-
lın aralık ayına göre yüzde 1,71, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 12,37 yükseldi. 

∫ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıkla-
mada, şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini 
duyurdu. 2020 yılına hızlı başlayan ihracatın şubat 
ayında da artışını sürdürdüğünü belirten Pekcan, “Bu 
yılın başından itibaren küresel ve bölgesel ekonomi-
de yoğun bir şekilde görülen zorluk ve olumsuzlukla-
ra rağmen şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon 
dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 artarak 17 milyar 651 
milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 ar-
tışla 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiş-
tir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama 
oranı yüzde 83’e yükselmiştir.” ifadelerini kullandı. 
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∫ TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 
ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir 
önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 
milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 mil-
yon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 
433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nü-
fusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise ka-
dınlar oluşturdu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların 
oranı yüzde 92,8 olurken belde ve köylerde yaşayan-
ların oranı yüzde 7,7’den yüzde 7,2’ye düştü.

∫ İş gücüne katılımın bir önceki aya göre 263 bin kişi 
azalışla 32,5 milyon olduğu kasım döneminde, işsiz-
lik oranı yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 
milyon 308 bin kişi oldu. 

∫ “Türkiye Pazar Analizleri 2019 Yıl Sonu Raporu’na” 
göre; Türkiye Varlık Fonu’nun İstanbul Finans Merkezi 
(İFM) projesine yatırımcı olarak 1,67 milyar lirayla da-
hil olması, yatırım faaliyetlerini yılın son çeyreğinde 
hareketlendirdi. Reel sektör güven endeksi ve imalat 
sanayi endekslerinin üçüncü çeyrekte yükselişe geç-
mesiyle ekonomide gözlemlenen ılımlı toparlanma, 
kısa ve orta vadede ticari gayrimenkuldeki yeni ya-
tırım beklentilerinin önünü açtı. Geçen yıl boyunca 
İngiltere’den Danimarka’ya, Tayvan’dan Almanya ve 
ABD’ye kadar yabancı birçok firmanın yatırım rotala-
rını Türkiye’ye çevirmesi, ülkenin ulaşım ve depo ala-
nında merkez üs olmasını hızlandırdı.

∫ Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt 
ise yaptığı açıklamada, Türkiye ve İstanbul’un, Doğu 
Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) içerisinde yer alan 
14 ülkenin (Türkiye, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gür-
cistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, 
Moğolistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbe-
kistan ve Ukrayna) merkezi olacağını belirtti. Gaunt, 
Türk şirketlerinin mevcutta var olan Orta Asya, Kuzey 
Afrika ve Rusya’daki güçlü iş ilişkileri vasıtasıyla İngiliz 
şirketlerin bu 14 ülkeye erişmesini sağlamak için çalı-
şacaklarını belirtti.

standard ▪ mart 2020 35



Bebek arabası veya valizinizle şehir içinde hareket et-
tiğinizi düşünün; kaldırımdan yaya yoluna inmek is-
tediğinizde rampa olmadığını veya yapılan rampanın 
standartlara uygun yapılmadığını, üst geçidi kulla-
narak karşıya geçmek istediğinizde üst geçidin asan-
sörsüz olduğunu fark etseniz ne yapardınız? Oldukça 
iri veya şişman olduğunuzu düşünün; herhangi bir 
toplu taşıma aracını kullanmak istediğinizde kapıların 
oldukça dar ve koltukların sizin için uygun olmadığını 
görseniz ne hissederdiniz? Bacağınızın alçıya alındı-
ğını hayal edin; bir binanın altıncı katına çıkmak iste-
diğinizde binada asansör bulunmadığını görseniz ve 
onlarca basamakla karşı karşıya kalsanız ne düşünür-
dünüz? Yaşlılığa bağlı hareket kısıtlılığı yaşadığınızı 
hayal edin; kamu kullanımına açık bir alanda yapılan 
tuvaletlerin kullanımınız için uygun olmadığını fark 
etseniz ne hissederdiniz? Çok kısa boylu olduğunuzu 
düşünün; kullanmanız gereken merdivenlerin yanın-
da, uygun yükseklikte ve sürekliliği olan bir küpeşte 
bulunmadığı için merdivenleri çıkmakta zorlansanız 
veya kullandığınız asansörün kontrol ve çağrı düğme-
leri çok yüksekte olduğundan düğmelere ulaşamayıp 
asansörü kullanamasanız ne yapardınız? Muhteme-
len dışlandığınızı düşünür veya yok sayıldığınızı his-
sederdiniz. 

Günlük hayatta bunlara benzer birçok erişilebilirlik  
sorununu tecrübe eden  çok sayıda birey bulunmak-
tadır. Toplumsal hayata katılım konusundaki bu en-
geller, ancak ve ancak tüm kentsel hizmet ve donatı-
lar erişilebilirlik standartlarına uygun olarak tasarlan-
dığında aşılabilecektir. 

Erişilebilirlik engelliler için bir zorunluluk, buna yaşlı-
ları da eklediğimizde toplumun önemli bir kısmı için 
bir gereklilik ve herkes için konforlu bir yaşam de-
mektir. Çünkü erişilebilirlik herkes içindir. 

Erişilebilirlik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığınca “herkesin, istediği her yere ve her hizmete, 
bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları 
kullanabilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Herkesin 
denmekte, çünkü erişilebilirlik sadece engelli birey-
leri değil toplumun tüm kesimlerini kapsamaktadır. 
Her yere ve her hizmete denmekte, çünkü bireylerin 
konutlarından eğitim ve sağlık binalarına, toplu taşı-
ma araçlarından bilgi ve iletişim teknolojilerine kadar 
tüm alan ve hizmetlere erişmesi gerekmektedir. Ba-
ğımsız ve güvenli erişim denmekte çünkü yapılan dü-
zenlemeler başkalarının yardımı olmaksızın ve tehlike 
arz etmeksizin kullanılmalıdır. 

“Erişilebilirlik” konusu engelli bireylerin hayatını doğ-
rudan etkileyen konuların başında gelmekle birlikte, 
erişilebilirlik sağlanmadığı takdirde sağlık, eğitim, is-
tihdam alanlarında üretilen politikaların hayata geçi-
rilmesi de mümkün olmamaktadır. 

Fiziksel, sosyal ve kültürel çevreye ulaşabilmede, bu 
çevrelerde sunulan hizmetlerden yararlanabilmede 
önemli ve vazgeçilmez bir kavram olarak karşımıza 
çıkan erişilebilirlik, aynı zamanda haklardan yararlan-
manın ön koşuludur. Engelli bireylerin sahip oldukları 
hakları kullanabilmelerinin temel şartı, öncelikle ya-
pılı çevreye ve sunulan hizmetlere erişebilmeleridir. 
Bu nedenledir ki yapılı çevrenin erişilebilir olması, 
farklı engel gruplarındaki bireylerin söz konusu yapılı 
çevreyi kullanabilmelerini sağlar.

ENGELLİLİK ve 
ERİŞİLEBİLİRLİK
Mehmet Gökdal
► Aile,	Çalışma	ve	 
Sosyal	Hizmetler	Uzmanı

Seda Ünal
► Aile,	Çalışma	ve	 
Sosyal	Hizmetler	Uzman	Yardımcısı
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Bunun yanı sıra günümüzde bankacılık, sağlık, eğitim 
alanları başta olmak üzere kamu kullanımına sunulan 
pek çok hizmet elektronik hale gelmiş ve internet aracı-
lığıyla kullanılabilmektedir. Bu hizmetlerden engelliler 
ve yaşlıların da bağımsız ve güvenli olarak faydalanabil-
mesi ve toplumsal yaşamın içinde yer almaları için bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin de erişilebilir olması gerek-
mektedir.

Türkiye’de Erişilebilirlik Mevzuatı 
Türkiye’de erişilebilirliğin sağlanması için uluslararası 
sözleşmelere taraf olunmasının yanı sıra birçok yasal 
düzenleme ve idari çalışma yapılmıştır. Türkiye, Engelli 
Hakları Sözleşmesini (EHİS) imzalayan ilk ülkeler arasın-
da yer almakla birlikte ülkemizde Sözleşmenin hayata 
geçirilmesi için önemli adımlar atılmıştır.

Erişilebilirliğe yönelik ilk yasal düzenleme 1997 yılında 
3194 sayılı İmar Kanunu’nda yapılmıştır. Söz konusu dü-
zenleme ile “Fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve 
yaşanabilir kılınması için imar planları ile kentsel, sosyal, 
teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standardla-
rı Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur” 
hükmü mevzuata girmiştir. Söz konusu düzenleme ile 
yeni yapılacak altyapı ve yapılarda erişilebilirlik ilkele-
rinin, görev ve sorumlulukları olan ilgili kurum ve kuru-
luşlarca uygulanması hüküm altına alınmıştır. 

07/07/2005 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanun’da (EHK) 
19/02/2014 tarihinde yapılan düzenleme ile erişilebilir-
lik tanımı ilk defa mevzuata girmiştir. Söz konusu Ka-
nun’un 3’üncü maddesinde erişilebilirlik “Binaların, açık 
alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve 
iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve ba-
ğımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması” olarak 
tanımlanmıştır. Aynı Kanun’un 7’nci maddesinde “eri-
şilebilirlik” başlığı altında yapılı çevrenin, özel ve kamu 
toplu taşıma araçlarının ve bilgilendirme hizmetlerinin 
erişilebilirliği ele alınmaktadır. Bu madde ile yapılı çev-
rede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için plan-
lama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denet-
leme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk 
sağlanması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.   
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Kanun’un geçici 2’nci maddesi ile kamu kurum ve ku-
ruluşlarına ciddi sorumluluklar yüklenmiştir. Söz konu-
su maddede “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut 
resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık 
ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel 
alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından ya-
pılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu 
Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıl içinde 
engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” hükmü 
yer almaktadır. Kanun’un geçici 3’üncü maddesi şehir 
içi toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişebilirliği-
ne uygun hale getirilmesi ile ilgilidir. Söz konusu mad-
dede “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde 
kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü 
koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan 
araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin 

erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. 
Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanun’un 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıl içinde, sürücü kol-
tuğu hariç dokuz ila on altı oturma yeri olan araçlarla 
verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapı-
lan araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu 
şehirler arası toplu taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri 
7/7/2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma 
getirilir” hükmü yer almakta olup geçici 2’nci maddede 
olduğu gibi söz konusu yükümlerinin yerine getirilmesi 
için Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıllık 
süre tanınmıştır. 

12/07/2012 tarihinde yapılan değişiklik ile Engelliler 
Hakkında Kanun’un geçici 3’üncü maddesine aşağıdaki 

fıkralar eklenerek erişilebilirliğin izlenmesi ve denetlen-
mesi ile erişilebilir olmayan uygulamalar için idari para 
cezası uygulaması hususları düzenlenmiştir (Çağlayan 
Gümüş, 2014).

Geçici 3’üncü maddeye eklenen bu fıkralara göre;

∫ “Bu Kanun’un geçici 2’nci maddesi ile bu maddede be-
lirtilen erişilebilirlik standartlarının ve yükümlülükleri-
nin uygulanmasının izlenmesi ve denetimi her ilde Aile 
ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, 
Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlıkları ile engelliler ile ilgili konfederasyonların 
temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. 
İhtiyaç halinde birden fazla komisyon kurulabilir. Dene-
tim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuru-
luşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların 

ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının 
sahiplerine eksikleri tamamlaması için birinci fıkrada 
belirtilen sürenin bitiminden itibaren 2 yılı geçmemek 
üzere ek süre verilebilir.”

∫ “Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülükle-
rini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit 
edilen umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve 
açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan ger-
çek ve özel hukuk tüzel kişileri ve ikinci, üçüncü fıkralar 
ile beşinci fıkra kapsamında yürürlüğe konulan yönet-
melikle öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği 
denetim komisyonlarınca tespit edilen gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı tarafından her bir tespit için bin Türk Lirası’ndan beş 
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bin Türk Lirası’na kadar idari para cezası uygulanır. Bu 
şekilde 1 yıl içinde uygulanacak idari para cezasının 
tutarı elli bin lirayı geçemez. İkinci ve üçüncü fıkrada 
öngörülen yükümlülüklerini veya geçici 2’inci ve 3’üncü 
maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren ön-
görülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim 
komisyonlarınca tespit edilen büyükşehir belediyeleri, 
belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit 
için beş bin Türk Lirası’ndan yirmi beş bin Türk Lirası’na 
kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde 1 yıl içinde 
uygulanacak idari para cezasının tutarı beş yüz bin lira-
yı geçemez. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları 
tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde ödenir. Genel bütçe-
ye gelir kaydedilen idari para cezası tutarları dikkate alı-
narak erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak 
üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinde 
ödenek öngörülür.”

∫ “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Maliye, Çevre ve Şe-
hircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkla-
rının ve engelliler ile ilgili konfederasyonların görüşleri 
alınmak sureti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 
1 yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir”

Bu ek maddelerle birlikte Kanun’un erişilebilir olma-
sını zorunlu tuttuğu binalar, açık alanlar ve toplu taşı-
ma araçlarının fiziki anlamda erişilebilirlik mevzuatına 
uygun olup olmadığını denetleyecek bir mekanizma 
öngörülmüş ve mevcut bina, açık alan ve toplu taşıma 
araçlarının erişilebilirlik dönüşümlerinin hız kazanabil-
mesi için itici bir kuvvet oluşturulmuştur. 

Kamu kullanımına açık bina, açık alan ve toplu taşıma 
hizmetlerinin yanı sıra konut alanlarıyla ilgili de düzen-
lemeler yapılmıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42’nci 
maddesine ek madde ile “Engellilerin yaşamı için zo-
runluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin 
en geç 3 ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek 
sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplan-
tının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat tale-
binin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili 
kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye 
sokulmadığını bildirir, komisyon raporuna istinaden il-
gili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya 
krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, 
tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç 6 ay 
içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile  
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engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve 
esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönet-
melikle belirlenir.” hükmünün eklenmesi engelli birey-
lere kendi konutlarına erişim hakkının sağlanması ile 
ilgilidir (Gökdal, 2016a).

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda (2004), 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda (2005) ve 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanunu’nda (2005) engelli bireyleri ilgi-
lendiren hükümler bulunmaktadır. Hizmet sunumun-
da engelli bireylere uygun yöntemlerin kullanılması 
gerektiğini vurgulayan bu maddeler dolaylı bir şekilde 
de olsa yerel yönetim kuruluşlarına erişilebilirlik ile ilgili 
yükümlülükler getirmektedir (Gökdal, 2016b). 

İkincil mevzuatta ise, kanun düzenlemelerinin uygulan-
masına yönelik tedbirler alınmıştır. 

3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak ha-
zırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Plansız Alanlar 
İmar Yönetmeliği, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönet-
melik, Otopark Yönetmeliği ve Sığınaklarla İlgili Ek Yönet-
melik ile ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 36’ncı 
maddesi gereğince hazırlanan Gecekondu Kanunu Uy-
gulama Yönetmeliği engelli erişebilirliği ile ilgili çeşitli 
hükümler içermektedir. Bu Yönetmeliklerde engelli 
bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla söz konu-
su Yönetmeliklerin uygulanacağı alanlarda engellilerle 
ilgili Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standartlarına 
uyulması zorunlu tutulmuştur. 

Erişilebilirlik konusunda temel düzenlemelerden biri 
olan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği, En-
gelliler Hakkında Kanun’un geçici 2’nci ve geçici 3’üncü 
maddelerine istinaden 20/07/2013 tarihinde Resmî Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
Yönetmelik, umuma açık hizmet veren her türlü yapılar 
ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirli-
ğin izleme ve denetimini yapacak olan komisyonların 
teşkili, çalışma usul ve esaslarını, genel bütçeye gelir 
kaydedilen idari para cezası tutarlarının kullanımına 
ilişkin hususları belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. 

EHK’nun geçici 2’nci ve geçici 3’üncü maddelerinde yer 
alan umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık 
alanlar ile toplu taşım araçlarını kapsayan bu Yönetme-
lik, illerde valilikler bünyesinde vali veya vali yardımcısı 
başkanlığında “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Ko-
misyonları” kurulmasını öngörmektedir. EHK’da belirti-

len bakanlıkların temsilcileri ile engellilerle ilgili konfe-
derasyon temsilcilerinden oluşturularak kurulan bu ko-
misyon üyelerinin meslekleri söz konusu Yönetmeliğin 
5’inci maddesinde sayılmaktadır.

Söz konusu Komisyonlar, kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait mevcut resmi yapı, yol, kaldırım, yaya geçici, açık ve 
yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel 
alt yapı alanları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapıl-
mış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile 
büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şehir içinde 
sundukları ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hiz-
metlerini söz konusu Yönetmelik hükümlerine istina-
den çıkarılan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları 
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Hakkında Genelgede yer alan ve TSE tarafından yayımla-
nan erişilebilirlik standartlarına göre hazırlanan binalar, 
açık alanlar ve toplu taşıma araçları izleme ve denetle-
me formlarındaki kontrol listesi sorularını yanıtlayarak 
denetlemektedir (Çağlayan Gümüş, 2015, s.65). 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3’üncü 
maddesinin beşinci fıkrasına istinaden çıkarılan “Şe-
hirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Şehir İçi Servis ve 
Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hâle Getiril-
mesine Dair Yönetmelik” 13/01/2017 tarihli ve 29947 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yö-
netmelik; karayolunda şehirler arası taşıma hizmeti 
sağlayıcılarına, seyahat acentelerine, karayolları mola 

noktası ve terminal işletmecilerine, servis hizmeti sağ-
layıcılarına, denizyolunda şehirler arası taşıma ve kıyı 
tesisi işletmecilerine, demiryolu tren işletmecilerine ve 
havayolu taşıyıcıları ile terminal işletmecilerine düşen 
yükümlülükleri belirlemektedir.  Yönetmelik kapsamın-
da ayrıca, karayolunda şehirler arası yolcu, servis ve tu-
rizm taşımacılığı yapılan araçlar, denizyolu ve iç su yolu 
ile demiryolunda hizmet veren araçlarda erişilebilirliğin 
sağlanmasıyla ilgili hususlar yer almaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42’nci maddesi hü-
kümlerine dayanılarak hazırlanan “Yapılarda Özürlülerin 
Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Ça-
lışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” engellilerin 
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ulaşımı ve kullanımına uygun olmayan yapıların 
uygun şekle getirilmesine yönelik değişiklik 
taleplerinin değerlendirilmesi için oluştu-
rulacak komisyonun teşkili, çalışma usul 
ve esaslarına ilişkin hususları belirlemek 
amacıyla çıkarılmıştır. 

Bankacılık hizmetlerinin engelli 
müşterilerin erişim ve kullanımına 
uygun hale getirilmesine ilişkin 
usul ve esaslar “Bankacılık Hiz-
metlerinin Erişilebilirliğine Dair 
Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Ay-
rıca Yönetmelikte ATM cihazları, 
şubeler, banka ve kredi kartları, 
POS cihazları, internet bankacılığı 
ve çağrı merkezlerinde yapılması 
gereken erişilebilirlik düzenleme-
leri de belirlenmiştir.

İşitme ve görme engellilerin yayın 
hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi-
ne ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 
amacıyla 10 Ekim 2019 tarihinde Radyo 
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından “Sa-
ğırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmet-
lerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’nin 
4’üncü maddesinde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Formlarının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığınca belirleneceği hükme bağlanmış olup umuma 
açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile 
toplu taşıma araçlarının denetlenmesi sürecinde kulla-
nılması için 2016/7 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetle-
me Formları Genelgesi çıkarılmıştır.

EHK’nun geçici 3’üncü maddesinde erişilebilirlik ile il-
gili yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim ko-
misyonlarınca tespit edilen gerçek ve özel hukuk tüzel 
kişilerine uygulanacak idari para cezasına ilişkin hüküm 
yer almaktadır. Söz konusu Kanun hükmüne istinaden 
illerde valilikler bünyesinde kurulan Erişilebilirlik İzleme 
ve Denetleme komisyonlarının yürütmesi gereken iş ve 
işlemler ile idari para cezalarının uygulanmasında uyul-
ması gereken hususlar 2017/4 sayılı “5378 Sayılı Engelli-
ler Hakkında Kanunun Geçici 3’üncü Maddesi Kapsamın-

da Verilecek İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Diğer 
Hususlar Genelgesi” ile belirlenmiştir.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinin 
13’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Erişilebilirlik 
politikası ve stratejisi çerçevesinde izleme ve denetle-
me konusundaki öncelikler ile genel amaç ve hedefleri 
belirlemek üzere Bakanlık tarafından ulusal düzeyde 
yıllık plan hazırlanır ve gerekli hallerde değiştirilebilir” 
ve ikinci fıkrasında “İzleme ve denetleme planında yer 
alan öncelikler çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyet-
leri belirlemek üzere komisyon tarafından il düzeyinde 
yıllık izleme ve denetleme programı hazırlanır” hüküm-
leri yer almaktadır. Söz konusu hükümlere istinaden 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her yıl 
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı yayımlanmak-
tadır. 2019 yılında 2019/1 sayılı Genelge yayımlanmış 
olup Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonların-
ca İl programları hazırlanmıştır. 
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Erişilebilirlik Standartları
Ülkemizdeki mevzuatta yapılı çevrenin erişilebilirliğinin 
sağlanmasına yönelik teknik detaylar için TSE tarafın-
dan hazırlanmış standartlara atıf yapılmaktadır. EHK’da 
“erişilebilirlik standartları” ifadelerinden yine aynı Ka-
nun’un 3’üncü maddesinde tanımlandığı üzere “Türk 
Standardları Enstitüsünün erişilebilirlik ile ilgili yayım-
ladığı standartlar” anlaşılmaktadır. Yapılı çevre ölçü ve 
ölçütleri, TSE’nin ilgili standartlarında ayrıntılı olarak ele 
alınmış olup engelli erişebilirliği ile ilgili olanlar aşağı-
daki gibidir (Gökdal, 2016a).

TSE tarafından bina ve açık alanların erişilebilirliğine 
ilişkin aşağıdaki standartlar geliştirilmiştir.

∫ TS 9111 Özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler 
için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri (Revizyon tarihi 
22/11/2011)

∫ TS 12576 Şehir içi yollar - Kaldırım ve yaya geçitlerin-
de ulaşılabilirlik için yapısal önlemler ve işaretlemele-
rin tasarım kuralları (Revizyon tarihi 14/06/2012)

∫ TS ISO 23599 Görme özürlü veya az görenler için yar-
dımcı mamuller - Hissedilebilir yürüme yüzeyi işaret-
leri (14/06/2012)

∫ TS 13536 TS ISO 23599’un uygulamasına yönelik ta-
mamlayıcı standart (27/12/2012)

∫ TS EN 81-41 Asansörler - Yapım ve montaj için güven-
lik kuralları - İnsan ve yük taşıması için özel asansörler 
- Bölüm 41: Hareket engelli insanların kullanımı için 
düşey kaldırma platformları (21/02/2013)

∫ TS EN 81-82 Asansör - Yapım ve montaj için güvenlik 
kuralları - Mevcut asansörler - Bölüm 82 - Engelliler 
dahil mevcut asansörlere erişebilirliğin geliştirilmesi 
(13/02/2014)

∫ TS EN 81-70/A1 Asansörler - Yapım ve montaj için gü-
venlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uy-
gulamalar bölüm 70: Engelliler dâhil insanların asan-
sörlere erişebilirliği (27/09/2005)

∫ TS EN 81-70 Asansörler - Yapım ve montaj için güven-
lik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygu-
lamalar - bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri 
için erişilebilirlik (21/06/2007)

∫ TSE CEN/TS 81-76 Asansörler - Yapım ve montaj için 
güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel 
uygulamalar - Bölüm 76: Asansör kullanan engelli 
yolcuların tahliyesi (31/01/2012)

∫ TS EN 81-40 Asansörler - Yapım ve montaj için gü-
venlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel 
uygulamalar - Bölüm 40: Hareket engelli yolcular için 
yürüyen merdivenler ve eğimli kaldırma platformları 
(19/01/2010)

∫ TS EN 81-41 Asansörler - Yapım ve montaj için güven-
lik kuralları-İnsan ve yük taşıması için özel asansör-
ler-Bölüm 41: Hareket engelli insanların kullanımı için 
dikey kaldırma platformları (12/04/2011)

∫ TS ISO 9386-2 Hareket engelliler için güç tahrikli kal-
dırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel ça-
lışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, 
ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kulla-
nıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tah-
rikli merdiven tipi asansörler (13/01/2011)

∫ TS ISO 9386-1 Hareket engelliler için güç tahrikli kal-
dırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel ça-
lışma ile ilgili kurallar - Bölüm 1: Düşey kaldırma plat-
formları (13/01/2011)

∫ TS 13882 Yaya yürüme yüzeylerinin sınıflandırma 
kuralları – Temel gereklilikler ve değerlendirme yön-
temleri (30/09/2019)

∫ TSE tarafından ulaştırma hizmetlerinin hareket kısıtlı-
lığı olan kişiler tarafından da kullanılabilmesine yöne-
lik ise aşağıdaki standartlar geliştirilmiştir. 

∫ TS 13622 Engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişi-
ler için toplu taşıma sistemlerinde erişilebilirlik gerek-
leri (25.06.2014)

∫ TS ISO 23600 Görme engelliler ile görme ve işitme en-
gelliler için yardımcı mamuller - Yaya trafik ışıkları için 
sesli ve hissedilebilir sinyaller (27.12.2012)

∫ TS 12460 Şehir içi yollar - Raylı taşıma sistemleri bö-
lüm 5: Özürlü ve yaşlılar için tesislerde tasarım kural-
ları (20.04.1998)

∫ TS 12694 Demiryolu taşıtları - Yolcu vagonları - Özür-
lü yolcuların tekerlekli sandalyeleri ile seyahatine uy-
gun vagon düzenlemeleri (14.07.2011)

∫ TS ISO 23600 Görme ve işitme özürlüler için yardımcı 
mamuller - Yaya trafik ışıkları - Sesli ikazlar ve hissedi-
lebilir yüzeyler (12.04.2012)

Yayımlanan bu standartlar engelli veya hareket kısıtlı-
lığı yaşayan bireylerin yararlanabileceği erişilebilir uy-
gulamaların tasarımına katkıda bulunmaktadır. Tasarım 
ve uygulamada söz konusu standartların dikkate alın-
ması engelli bireylerin toplumsal yaşama bağımsız ve 
güvenli bir şekilde katılımına büyük ölçüde katkı sağ-
layacaktır.
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ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün erişile-
bilirliğe yönelik çalışmaları “herkesin, istediği her yere 
ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilme-
si ve bunları kullanabilmesi” amacı ile yürütülmektedir. 
Genel Müdürlük tarafından erişilebilirlikle ilgili mevzu-
at düzenlemeleri ve standartların geliştirilmesinin 
yanı sıra, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik 
eğitim ve yayın faaliyetleri ile uygulamayı destekle-
yici proje ve çalışmalar da yürütülmektedir. Erişilebi-
lirlik mevzuatının uygulanması için toplumsal farkında-
lığın sağlanması ve özellikle mimar ve mühendislerin 
bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca, Genel Müdür-
lükten talepte bulunulması halinde kamu kurum ve 
kuruluşlarına, üniversitelere teknik bilgi desteği sürekli 
olarak sağlanmaktadır.

Bu bölümde, yukarıda sayılan mevzuat çalışmaları ve 
düzenlemelerinin yanı sıra Engelli ve Yaşlı Hizmetle-
ri Genel Müdürlüğünce yürütülen diğer çalışmalar ve 
projeler hakkında bilgiler verilecektir.

Erişilebilirlik Destek Projeleri (ERDEP)
Farklı kentsel kullanımları içeren pilot alanlar için bilim-
sel ölçütlere ve TSE standartlarına uygun olarak hazır-
lanan projelerin valilikler aracılığı ile desteklenmesi ve 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün mali 
ve teknik bilgi desteği ile illerde yapılan çalışmalarla 
erişilebilirliğin kent ve ülke geneline yaygınlaştırılması 
amaçlanan Erişilebilirlik Destek Projeleri (ERDEP) kap-
samında 2012 yılından bu yana farklı illerde belirlenen 
okul, belediye hizmet binaları, hükümet konağı, has-
tane gibi binalarda; kaldırımlar, duraklar, yaya geçitleri 
gibi açık alanlarda örnek pilot uygulamalar hayata geçi-
rilmiştir. Söz konusu projeler uygulama amaçlı olmakla 
birlikte, projeler ile bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması 
ve erişilebilirliğin yaygınlaştırılması da sağlanmaktadır.  

Eğitim ve Yayın Faaliyetleri 
Genel Müdürlük tarafından 2011 yılından bu yana bele-
diyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
yaklaşık 12.000 teknik personele ve yöneticiye erişile-
bilirlik eğitimi verilmiştir. Bölgesel olarak 5 adet düzen-

lenen ve yaklaşık 500 üniversite çalışanının katıldığı 
“Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri” ise bilgi ve bilinç 
düzeyinin artırılmasına yönelik önemli çalışmalardan-
dır. Eğitim faaliyetleri tüm hızıyla devam etmektedir.

Erişilebilirlik konusuna dikkat çekilmesi, farkındalığın 
artırılması ve vatandaşlar tarafından yaratılan toplum-
sal ve kültürel engellerin önlenerek engellilerin erişe-
bilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan broşürler 
çoğaltılarak vatandaşlara ulaştırılmaktadır. 

Mevcut bina ve açık alanlardaki engellerin tespit edil-
mesi konusundaki bilgilendirme filmleri hazırlanarak 
Genel Müdürlüğün web sayfasında yayınlanmaktadır.

Bunların yanı sıra;    
∫ Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı 180 Günlük Ey-

lem Planında da yer alan Erişilebilirlik Değerlendirme 
Modülü (ERDEM) hazırlanarak kullanıma açılmıştır. 
Binalarda yapılması gerekenlerin rapor olarak temin 
edilmesini sağlayacak ve erişilebilirlik belgesi alınma-
sını teşvik edecek bir formül olan ERDEM ile isteyen 
herkes, bakanlık web sayfamız üzerinden modüle 
erişerek modülde yer alan soruları öz değerlendirme 
şeklinde cevaplayabilecek ve bu sayede bir binanın 
erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenler 
rapor olarak temin edilebilecektir.

∫ Erişilebilirlik standartlarının daha çok çizim, animas-
yon gibi görsellerle destekleneceği erişilebilirlik 
kılavuzu hazırlanmaktadır. Söz konusu kılavuz, özel-
likle planlama ve tasarım aşamasında mimar ve mü-
hendislere rehberlik edecek, ayrıca üniversitelerde 
kaynak olarak da kullanılabilecektir. 

∫ Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Genel Müdürlüğü ile milli parklar, tabiat park-
ları ve sulak alanların erişilebilirliği ve bu alanlarda 
yapılabilecek uygulamalar konusunda iş birliği sür-
dürülmektedir. Engelli ve yaşlı sivil toplum kuruluş-
larının görüşlerinin alınmasının ardından belirlenen 
pilot alanlarda yapılacak erişilebilirlik düzenlemeleri 
ve engelli ve yaşlılar için düzenlenebilecek etkinlik 
alanlarına ilişkin projeler üzerinde çalışmalar yapıl-
maktadır. 

∫ Bakanlık olarak engellilerin, yaşlıların, çocukların ay-
rımcılığa uğramadan toplumun diğer kesimleriyle 
birlikte, bağımsız ve güvenli olarak rekreasyon ola-
naklarından yararlanabilmesi, afet anında bu yeşil 
alanların engelliler ve hareket kısıtlılığına sahip di-
ğer bireyler tarafından kullanılabilmesini sağlamaya 
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yönelik çalışmalar kapsamında millet bahçelerinin 
erişilebilir hale getirilmesi için ilgili kurumlarla iş bir-
liği yapılmaktadır. Genel Müdürlük olarak yapımı ta-
mamlanan ve yapılmakta olan millet bahçelerinde 
erişilebilirliğin sağlanması için yerelde de çalışmalar 
yapılarak ilgili kurumlara rehberlik sağlanmaktadır.

∫ 3 Aralık 2019 tarihinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla “Herkes İçin Erişilebilirlik” temasıyla dü-
zenlenen programda erişilebilirlik konusundaki far-
kındalığın arttırılması için sağlık, eğitim, konut, ula-
şım, kültür ve sanat, kamu hizmet binaları ve sosyal 
hayata katılım olmak üzere toplam 7 dalda 10 ödül 
verilmiştir. Ayrıca, erişilebilirlik ödüllerinin Genel Mü-
dürlükçe her yıl 3 Aralık’ta verilmesi planlanmaktadır.

Sonuç olarak engelliler ve diğer hareket kısıtlılığı bulu-
nan kişilerin kentsel yaşam alanlarında bağımsız ve gü-
venli bir şekilde hareket etmesi ve sosyal hayatın tüm 
alanlarından eksiksiz bir şekilde faydalanması için erişi-
lebilirlik hayati bir öneme sahiptir. Diğer tüm haklardan 
faydalanmanın ön koşulu olan erişilebilirliğin gerekli 
tüm alanlarda hayata geçirilmesi için erişilebilirlik mev-
zuatının uygulanması gerekmektedir. 

Bireyleri engelli hale getiren tüm engelleri ortadan kal-
dırmak ve ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapmak, baş-
ta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerin, kamu 
kurum ve kuruluşlarının ve ilgili tüm tarafların görevi-
dir. Erişilebilir bir çevre; bir kaldırıma rampa, bir binaya 
veya bir üst geçide asansör yapmaktan ibaret değildir. 

Erişilebilir ve yaşanabilir kentler için tüm kentsel alan-
larda, binalarda, açık alanlarda, toplu taşıma sistemle-
rinde ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde erişilebilirliğin 
sağlanması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki tüm bi-
reyler yaşama, çalışma ve sosyal hayata katılma gibi ko-
nularda aynı haklara sahiptir ve bu haklardan herkesin 
eşit fırsatlarda faydalanabilmesi için erişilebilir bir çevre 
ve hizmetler temel gerekliliktir.
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Ankara

Ünal, S. (2018) Engellilerin Elektronik Hizmetler ve Acil Hizmet-
ler Dahil Olmak Üzere Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişilebi-
lirliğinin Sağlanmasına Yönelik Politikaların İncelenmesi: Ülke 
Örneklerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara

www.mevzuat.gov.tr

standard ▪ mart 2020 45



Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlhan’ın katkılarıyla 
Türkiye’de ilk kez Rehber Köpekler standartlarını oluş-
turma çalışmaları hayata geçirildi. Uluslararası 
standartlarda rehber köpekler yetiştirmesi ve 
toplumumuzda görme engellilerin hizmetine 
sunması nedeniyle Dernek, TSE’nin organizasyonu ile 
‘Aktif Ayna Komite Ödülü’nü kazandı. 

Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nurdeniz  
Tunçer, hem iki gözüm hem de en yakın arkadaşım 
dediği Rehber Köpek Kara ile hayatının daha özgür-
leştiğini belirterek; Rehber Köpeklerle ilgili toplumda 
gelişmekte olan farkındalığı sürdürülebilir standartlar 
içinde kalıcı hale getirme hedefiyle faaliyetlerini sür-
dürdüklerini ifade ediyor. 

Rehber Köpekler,  
Görme Engellilerin  
Daimi Yol Arkadaşı
Rehber Köpekler Derneği, 
görme engellilerin, evlerinde, 
iş yerlerinde ve sosyal 
alanlarda rahat ve bağımsız 
bir yaşam sürmelerine, 
erişebilir olmalarına imkân 
sağlayan Rehber Köpeklerin 
Türkiye’de yaygınlaşması 
için çalışıyor. 
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Rehber Köpek eğitimi  
standardize edildi 
Uluslararası rehber köpek eğitim standartlarında yetiş-
tirilen köpeklerin çalışmaları kapsamında Dernek, reh-
ber köpekler ve engellilerin rehber köpek sahiplenme-
si ile ilgili standartları geliştiriyor. Köpek cinsi, eğitimi, 
veteriner bakımı ve görme engelli sahiplerine uyumu 
gibi konuların standarda kavuşturulduğu çalışmalar, 
geçtiğimiz Ekim ayında Dünya Standartlar Günü dola-
yısıyla düzenlenen Standardizasyon Çalışmalarına Aktif 
Katılım Ödül Töreni’nde ‘Aktif Ayna Komite Ödülü’nü al-
maya hak kazandı. 

Rehber Köpekler Erişilebilirlik Yasası 
Meclis’te
Dernek, geçtiğimiz aylarda “Rehber Köpekler Erişilebi-
lirlik yasa tasarını hazırladı ve Meclis’e sundu. Rehber 
Köpekler Erişilebilirlik Yasası, rehber köpeklerin ve sa-
hiplerinin sosyal alanlarda rahatlıkla dolaşabilmesine 
ve her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlara rahatça 
girebilmesine imkân sağlayacak. Bu yasa kabul edildiği 
taktirde, toplu taşımadan, kamuya açık alanlara kadar 

pek çok ortamda, görme engellilerin bağımsız 
hareket kabiliyeti rehber köpeklerin kullanı-

mı ile artacak. Rehber Köpekler Erişilebilir-
lik Yasası özel gereksinimi olan gazilerin 

de rehber köpek hizmetinden yarar-
lanmasına imkân sağlarken, ulusla-
rarası standartlarda rehber köpek 
yetiştirme okulu açılmasına da imkân 
sunacak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Projeleri 
Rehber Köpekler Derneği toplumda farkındalığı güç-
lendirmek hedefiyle, ulusal ve uluslararası kurumlarla 
iş birlikleri sağlayabilecek kurumsal sosyal sorumlu-
luk projeleri geliştiriyor. Örneğin, Sabancı Üniversitesi, 
TOBB, Yedi Tepe Üniversiteleri, Marriott International 
Türkiye Otelleri, Zorlu Center, Nestle gibi saygın kurum 
ve markalarla iş birliği içinde, toplumda engelli hakları 
ile ilgili farkındalığın yaygınlaşmasına katkı sağlama-
ya özen gösteriyor. Dernek çalışmaları, öğrencilerden  

diplomatlara, iş insanlarından emeklilere kadar toplu-
mun her kesimine hitap edebilecek projeler geliştir-
meye imkân sağlıyor. Faaliyetler, kamu ve özel sektör 
kuruluşları ile birlikte farkındalık etkinlikleri, uluslara-
rası platformlarda engelli hakları üzerine temsilcilik 
çalışmaları, gönüllü bakıcı aile eğitimleri gibi geniş bir 
yelpazeye yayılıyor. 

Derneğin temel faaliyetlerinin başında; rehber köpek 
adaylarının seçilmesi, gönüllü bakıcı aile ve eğitmen 
gözetiminde köpek eğitimi ve görme engelli ile rehber 
köpek eşleştirilme sürecinin takibi yer alıyor. 

Eğitimli Köpekler Başka Hayatlara da 
Dokunuyor
Dernek, yakın zamanda Türkiye’de ilk kez gönüllülük 
esasına dayanan Terapi Köpekleri uygulamasını da 
başlattı. Köpekler sadece görme engellilere değil, özel 
gereksinimli gruplara da destek oluyor. Türkiye’nin ilk 
Servis Köpeği Zeytin gibi...
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Av. Nurdeniz Tuncer 
Rehber Köpekler Derneği Başkanı
“Rehber Köpeğim Kara hem iki gözüm hem de en  
yakın dostum...Görme engelli bireylerin hayatlarını 
kolaylaştırmak için uğraş vermek ve onların da her 
birey ile aynı seviyede sosyal ve özgün bir hayata sahip 
olma hakkı olduğunu daima hatırlamak ve topluma 
hatırlatmak gerek...”

Rehber Köpekler, uzun ve kapsamlı bir eğitimden geç-
tikten sonra görme engelli bireylere her ortamda eşlik 
eden, güvenli ve bağımsız hareketliliğe olanak tanıyan 
özel köpeklerdir.  Özel olarak eğitilmiş bu köpekler, 
görme engellilerin hareket kabiliyetlerini artırmalarına, 
günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek rahatlıkta dolaş-
malarına yardımcı olur.

Dernek faaliyetlerine her yaştan ve eğitimden bireyler 
ilgi ve becerileri yönünde destek olabilir. Rehber Köpek 
adayı yavruların eğitim sürecinde, eğitmen gözetimin-
de, gönüllü bakıcı aile olarak katkıda bulunabilir. 

Rehber Köpekler Derneği Tarihçesi:
Türkiye’de, görme engellilere tamamen ücretsiz olarak 
rehber köpek  desteği veren Rehber Köpekler Derne-
ği, bu alanda ülkemizdeki ilk sivil toplum kuruluşudur. 
Rehber Köpekler Derneği, Türkiye’de 2014 yılında, dö-
nemin İngiltere Büyükelçisi’nin eşi Maggie Moore ve Av. 
Nurdeniz Tunçer öncülüğünde, kuruldu. Dernek Avru-
pa Rehber Köpekler Federasyonu üyesi ve Uluslararası 
Rehber Köpekler Federasyonu üye adayıdır.

Rehber Köpekler, uzun ve kapsamlı bir eğitimden geç-
tikten sonra görme engelli bireylere her ortamda eşlik 
eden, onların güvenli ve bağımsız hareketliliğine reh-
berlik eden özel köpeklerdir.   Dünyanın ilk rehber kö-
pek okulu 1916’da açıldı. İlk rehber köpekler 1.Dünya 
Savaşı’nda görme yetilerini kaybeden askerlere reh-
berlik etmesi için yetiştirildiler. Bugün, pek çok ülkede 
rehber köpek okulları ve rehber köpek dernekleri ara-
cılığıyla binlerce köpek eğitim görüyor ve engellilere 
ulaştırılıyor. Rehber köpekleri olan görme engellilerin 
hakları, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne 
taraf olan tüm devletlerce korunuyor. 

www.rehberkopeklerdernegi.org

Rehber Köpek 
Sahipleri Ne Diyor...
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Yusuf Uçar 
Spor Öğretmeni
“Baston ile yirmi dakikada gidebildiğim mesafeye  
Rehber Köpeğim Aslan ile artık yedi ya da sekiz  
dakikada ulaşabiliyorum. “

Hasan Arısoy 
Gazi
“Her adımıma ışık olan Rehber Köpeğim Bobby ile  
beraber yürüyeceğimiz daha çok yolumuz var.  
Birbirimize sahip olduğumuz için çok şanslıyız.”

Mustafa Keskin 
Avukat
“Engelleri can dostum Tabs ile daha kolay aşıyorum.”

Servin Sarıyer 
Gönüllü Bakıcı Aile
“Sadece köpek eğitimine odaklı olacağını  
düşündüğüm süreçten ben de olumlu yönde değişip, 
dönüşerek çıktım. Bu süreç bana daha şefkatli ve  
duyarlı olmayı, yaşadığım dünyayı daha önce  
görmediğim bir gözle görmeyi öğretti.”
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan Dünya 
Sağlık Araştırması’na (World Health Survey) göre, dün-
ya nüfusunun %15.6’sının (yaklaşık bir milyardan faz-
la insanın), Küresel Hastalık Yükü (Global Burden of 
Disease) çalışmasında ise yaklaşık % 19.2’sinin (975 
milyon) engelli olduğu tahmin edilmektedir (WHO 
Dünya Engellilik Raporu, 2011). Ülkemizde yaklaşık ola-
rak 8,5 milyon engelli bireyin yaşadığı (Yılmaz, Gökçe, 
Şavklı ve Çeşmeci, 2012), aileleriyle bu nüfusun 25 
milyon gibi önemli bir kitleye ulaştığı bilinmektedir 
(Bekçi, 2012). Devlet İstatistik Enstitüsü ve Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı’nca (2002) yapılan Türkiye Özürlüler 
Araştırması’na göre, engelli olan nüfusun toplam nüfus 
içindeki oranı % 12.29 olarak belirlenmiştir. 

Engelli bireylerin toplumsal yaşamda bağımsız olabil-
meleri ve olağan gelişim gösteren bireylerin yararlandı-
ğı fırsatlardan eşit olarak yararlanabilmesi, gelişmiş top-
lumlarda engelliler için belirlenen en temel hizmet ilke-
leri olarak görülmektedir (Altunay, 2012). Çağdaşlığın 
temeli olan bireyler arası eşitlik ilkesi göz önüne alın-
dığında, çağdaş devletler yurttaşlarının hepsine hiçbir 
ayrım olmaksızın insanca yaşayabilecekleri olanaklar 
sunmak zorundadır (Bekçi, 2012). Yetersizlikten etkilen-
miş kişilerin sorunları gerçekçi bir şekilde ele alınarak, 
toplumla bütünleştirilmesi gerekmektedir. 

Tufan ve Arun tarafından (2006) yapılan Türkiye 
Özürlüler Araştırması’ndaki verilerin ikincil analizinde, 

yetersizlikten etkilenmiş bireylerin çok büyük sosyal 
dezavantajlara maruz kaldıkları ortaya koyulmuştur. 
Bu bireylerin sosyal yaşamla bütünleşmelerinin önün-
deki engellerin başında yoksulluk, ulaşım ve fiziksel 
çevrenin yetersizliği olan kişilere yönelik tasarlanma-
mış olması gibi faktörler gelmektedir (Bekçi, 2012). 
Yetersizlikten etkilenmiş kişilerin oranının yüksek oldu-
ğu ülkemizde, kentsel mekân düzenlemesinin onları da 
dikkate alacak biçimde tasarlanması bir zorunluluktur 
(Atıcı, 2007). Kişilerin toplumda bağımsız olarak işlevde 
bulunabilmesi, toplum içinde yer alabilmesi için her or-
tamın ulaşılabilir olması gerekmektedir. Yetersizlikten 
etkilenmemiş kişiler için hiçbir problem oluşturmayan 
bir basamak bile fiziksel yetersizliği olan kişilerin kar-
şısına büyük bir sorun olarak çıkmaktadır. Sokağa çık-
mayı düşünen bir engelli için sorunlar evinin kapısını 
açarken başlamakta, merdiven basamakları, asansör 
kabini, kaldırımlar, yaya geçitleri, ulaşım vasıtaları onlar 
için aşılamaz engellere dönüşmektedir. Bu nedenler-
den dolayı çok sayıda engelli bireyin sokağa çıkmamayı 
tercih ettiği bilinmektedir (Altınok ve Kars, 2010). 

Engelli bireylerin yaşamın en temel alanlarını, diğer bi-
reylerle paylaşamamaları ciddi bir sorundur. Engellilik 
meselesinin toplumsal bir sorun olduğu, yetersizlik-
ten etkilenmemiş kişilerce bilinmemektedir (Coşkun, 
2010). Toplumdaki her bireyin, engellilerin ihtiyaçları 
ve beklentilerine karşı duyarlı olması gerekmektedir. 
Bütünleştirme kavramı, engelli kişilerin toplumda ba-

Yetersizlikten Etkilenmiş Bireyler 
İçin Erişilebilirlik ve Önemi
Doç. Dr. Banu Altunay
► Gazi	Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi	 
					Özel	Eğitim	Bölümü 
					Görme	Engellilerin	Eğitimi	 
					Anabilim	Dalı
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ğımsız bir yaşam sürdürebilmesi için diğer kişilerin ya-
rarlandığı hak ve olanaklardan eşit şekilde yararlanması 
gerektiğini vurgulamaktadır (Altunay, 2012). Sosyal 
izolasyon kişilerin kendine olan güven ve saygısını 
azaltırken, toplumla bütünleşmesini engellemektedir 
(Yılmaz ve diğ., 2012). Yetersizlikten etkilenmiş birey-
lerin mekânsal alanlarda problemlerle karşılaşmaları, 
diğer kişilerin algılama biçimlerinden ve karşılaştıkları 
tutum farklılığından dolayı sosyal anlamda problemler 
yaşamakta, bu durum da psikolojik açıdan olumsuzluk-
lara neden olmaktadır (Atıcı, 2007). Engelli kişilere sağ-
lanan eşit fırsatlar, engellilere yönelik tutumların değiş-
tirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yetersizlikten 
etkilenen kişilerin başkalarına bağımlı olmayan bir 
hayat sürdürmeleri, kendi ihtiyaçlarını giderebilmeleri 
kendilerini algılamalarını büyük ölçüde etkileyecektir. 
Sağlanan eşit fırsatlar sonucu, yetersizlikten etkilen-
miş kişilerin toplumsal yaşama daha fazla katılmalarını 
sağlayacaktır. Bir yandan da toplumdaki diğer bireyler, 
onların toplumda bağımsız olarak işlev-
de bulunduklarını gördüğünde, onlara 
karşı tutumlarında değişiklik meydana 
gelebilecektir. Bu durum da sosyal kabu-
lü kolaylaştıracaktır. Tufan ve Arun tara-
fından yapılan (2006) Türkiye Özürlüler 
Araştırması’nın ikincil analizinde, hangi 
engel türünde olursa olsun genel olarak 
engelli bireylerin %68’inin yaşadığı çev-
rede engeline bağlı olarak herhangi bir 
düzenleme bulunmadığı belirlenmiştir. 
Bu durum, engelli bireyin kamusal alandan tecrit edildi-
ğinin önemli göstergelerinden biridir. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından (2010) yapılan Özürlülerin 
Sorun ve Beklentileri araştırması ile yetersizlikten et-
kilenmiş bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları 
zorlukları tespit etmek ve onlar için uygun, sorunlarını 
çözecek ve beklentilerini karşılayacak politikalar üret-
mek planlanmıştır. Araştırmada; Ulusal Özürlüler Veri 
Tabanında kayıtlı olan özürlü bireylerin, demografik 
özelliklerini, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, çevre ve 
ulaşım alanlarında karşılaştıkları sorunlarını, kamu ku-
rum ve kuruluşlarından beklentilerini yansıtan çeşitli 
istatistikî bilgiler derlenmiştir.   

Toplum yaşamına katılımda mekâna ulaşmak, mekânı 
kullanabilmek, temel haklardan yararlanabilmek ulaşı-
labilirlik, fiziksel çevrenin ulaşım ve dolaşım olanaklarıy-
la tüm kullanıcı grupların istek ve gereksinimlerine göre 
tasarlanması ve uygulanması, kentsel alanlara, yapılara 
ve yapı içinde mekânlara ulaşabilmek erişebilirlik kav-

ramıyla ifade edilmektedir (Dikmen, 2011). Erişebilirlik 
(accessibility), insan haklarının ayrımcılığı da kapsayan 
alanlarından biri olarak son dönemlerde insan hakla-
rı yazınında ve uluslararası örgütlerin çalışmalarında 
önemli bir yer edinmiştir. İnsan yapımı ve doğal fiziksel 
çevre başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel 
çevreye ulaşabilme, bu çevrelerde verilen hizmetlerden 
yararlanma ve katkıda bulunma olanaklarına sahip ol-
mayı ifade eden erişebilirliğin, her türlü hakkın kullanı-
mında önemli bir unsur olduğu görülmektedir (Çağlar, 
2012). Herkesin mekândan eşit ve bağımsız olarak ya-
rarlanma hakkına sahip olduğu bilinmelidir.

Birçok ülkede, yetersizlikten etkilenmiş kişilerin ya-
şamlarının her alanında karşılaştıkları ayrımcılık, hem 
anayasalarla hem de yasalarla yasaklanmıştır. Örneğin; 
Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallıkta engelli-
lere yönelik ayrımcı uygulamalar kanunlar ile Almanya 
ve Japonya’da ise anayasa ile yasaklanmış bulunmakta-
dır. Ayrımcılığa karşı en yüksek yaptırımlar Almanya’da 

uygulanmakta, Birleşik Krallıkta ise hiç-
bir yaptırım uygulanmamaktadır (Okur, 
2001). Toplumsal farkındalık yaratmak 
amacıyla, engellilere yönelik olarak ulusal 
ve küresel ölçekte politikaların üretilmesi 
ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
tüm dünya ülkeleri tarafından benimsen-
mektedir. Türkiye’de başta Anayasa olmak 
üzere İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa 
Sosyal Şartı, Çocuk Hakları Sözleşmesi, 

Avrupa Kentsel Şartı gibi yasal düzenlemelerin yapılma-
sı engellilere yönelik üretilen politikaların bir göstergesi 
niteliğindedir (Dikmen, 2011).

Ülkemizde 3/12/2008  tarihli ve 5825 sayılı Kanunla 
onaylanması uygun bulunan ekli “Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşme”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 
13/5/2009 tarihli ve HUMŞ/619 sayılı yazısı üzerine, 
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3'üncü mad-
desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2009 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. Yetersizlikten etkilenmiş kişilerin ula-
şılabilirliğiyle ilgili, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5378 sayı-
lı Özürlüler Kanunu’nun geçici 2. Maddesi, 5378 sayılı 
Özürlüler Kanunu’nun 19. Maddesi (bu maddeye göre 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nunda bir değişiklik 
yapılmış ve binalarda yapılması gereken tadilatlar ko-
laylaştırılmıştır), Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı 
(2010-2011), yapılı çevrede düzenlemelerle ilgili TS 
9111, TS 12576, TS 12460 standartları bulunmaktadır 
(Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, t.y). 
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Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden 
oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrım-
cılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartla-
rını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli 
Hakları Sözleşmesi’nde (2008), erişilebilirlikle ilgili aşa-
ğıdaki maddeler yer almaktadır: 

1. Taraf Devletler, engellilerin bağımsız yaşamalarının 
ve toplumun tüm alanlarına tam katılımının sağ-
lanması ve engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde 
fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi 
ve sistemi dahil bilgiye ve iletişime, hem kırsal hem 
de kentsel bölgelerde halka açık olan veya halka 
sunulan diğer tesislere ve hizmetlere erişiminin sağ-
lanması için uygun tedbirleri almalıdır. Bu tedbirler 
erişime yönelik engellerin tespitini ve ortadan kaldı-
rılmasını da içermelidir. Bu tedbirler aşağıda belirti-
len yerler ve hizmetler bakımından da geçerlidir: 

(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, 
sağlık tesisleri ve iş yerleri dahil diğer kapalı ve 
açık tesisler; 

(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil 
olmak üzere, bilgi ve iletişim araçları ve diğer 
hizmetler. 

2. Taraf Devletler, ayrıca aşağıdakileri gerçekleştirmek 
için uygun tedbirler almalıdır: 

(a) Kamuya açık olan veya kamuya sunulan tesis ve 
hizmetlere erişime ilişkin asgari standart ve kı-
lavuz ilkeler geliştirmek, ilan etmek ve bunların 
uygulanmasını izlemek; 

(b) Kamuya açık tesisleri işleten veya kamuya hiz-
met sunan özel teşebbüslerin, engellilerin eri-
şebilirliğini her açıdan dikkate almalarını sağla-
mak; 

(c) Engellilerin karşılaştığı erişim sorunlarına yöne-
lik olarak ilgili kişileri eğitmek; 

(d) Kamuya açık binalarda ve diğer tesislerde 
Braille ve anlaşılması kolay formda işaretleme 
sağlamak; 

(e) Kamuya açık binalara ve tesislere erişimi kolay-
laştırmak için rehberler, okuyucular ve profes-
yonel işaret dili tercümanları dahil çeşitli canlı 
yardımları ve vasıtaları sağlamak; 

(f ) Engellilerin bilgiye erişimini sağlamak için, on-
lara uygun yollarla yardım ve destek sunulma-
sını teşvik etmek; 

(g) Engellilerin internet dahil olmak üzere yeni bil-
gi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine eri-
şimini teşvik etmek; 

(h) Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sis-
temlerinin tasarımını, geliştirilmesini ve dağı-
tılmasını ilk aşamadan başlayarak teşvik etmek 
ve böylelikle bu teknoloji ve sistemlere asgari 
maliyetle ulaşılabilmesini sağlamak.

Erişilebilirlik, evrensel tasarım ve kapsayıcı tasarım kav-
ramlarıyla ilişkilidir. BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde 
“evrensel tasarım” ve “kapsayıcı tasarım” kavramları, 
ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel 
bir tasarıma veya uyarlanmaya gerek duyulmaksızın, 
mümkün olduğunca herkes tarafından kullanılabilece-
ği şekilde tasarlanması olarak tanımlanmıştır. “Evrensel 
tasarım” ve “kapsayıcı tasarım”, gerek duyulduğu takdir-
de özel engelli grupları için yardımcı cihazların tasarı-
mını da kapsamaktadır (BM Engelli Hakları Sözleşmesi). 
Evrensel tasarım felsefesi, herkesin gereksiz çabaya, 
özel muameleye ve ayrı çözümlere gerek kalmadan 
kolayca kullanabileceği, duygusal açıdan da erişilebilir 
olan, erişim ve kullanımda seçme özgürlüğü, katılım 
konusunda eşitlik sağlayan, çeşitliliği ve farklılığı içinde 
barındırabilen, anlaşılır, güven duygusu veren ve gü-
venli, nitelikli bir çevre öngörmektedir (Aközer, 2007). 
Erişebilirlik, yaşanan yer içinde bir noktadan diğerine 
fiziki anlamda erişebilme ile sınırlı bir kavram değildir, 
aynı zamanda üretilen bilgilerin edinilebilmesini de 
kapsamaktadır. Ülkemizde yetersizlikten etkilenmiş ki-
şilerin hem fiziki hem de bilgiye erişebilirliklerinin sağ-
lanmasında sorunlar görülmektedir (Patır, 2012).

Bilgi ve bilgiye erişim, mevcut bilgi çağında kritik ko-
nulardan birisidir (Babalola ve Yacob, 2011). Bilgiye eşit 
erişim özgürlüğü demokratik toplumların temelidir ve 
engelli bireylerin de toplumun her bireyi gibi bilgiye 
erişme fırsat eşitliğine kavuşup, bilgisini arttırma hakkı 
vardır (Sağlamtunç, 2010). Ayrıca engelli bireyler fizik-
sel çevreyi gereksinimlerini karşılayacak şekilde kullan-
makta problemlerle karşılaşmaktadır. Konut alanları, 
kentsel sosyal ve kültürel altyapı alanları, kamusal bi-
nalar, eğitim, sağlık ve spor tesisleri, iş yerleri, alışveriş 
merkezleri, eğlence, dinlence ve tatil amaçlı tesisler, 
açık alanlar, mezarlıklar, kent içi ve kentler arası ula-
şım tesis ve araçları, yollar, kaldırımlar, trafik lambaları, 
geçitler gibi tüm kullanım alanları ve kent mobilyala-
rı engellilerin kullanımına uygun tasarlanmadığında 
bu bireylerin yaşam kalitesini etkileyerek, hayatlarını 
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bağımsız olarak devam ettirmede birer engel olarak 
karşılarına çıkabilmektedir (Erdem, 2007). Sağlanacak 
hizmetlerin ve kurumların amacı, engellileri başkaları-
na bağımlı kılmadan kendileriyle ilgili her türlü görev 
ve sorumluluğu üstlenebilecek bir konuma getirmek 
olmalıdır. 

Kaynakça

Aközer, E. (2007). Özgürleştiren tasarım. Bülten 46. TMMOB 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi.

Altınok, M. & Kars, M. M. (2010). Tekerlekli sandalye kullanan 
engellilere yönelik ıslak mekân düzenlemelerinde fonk-
siyonel yaklaşımlar. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, 107-
122.  

Altunay, B. (2012). Görme engelli öğrencilerin kütüphane kul-
lanımında yaşadıkları temel sorunlar ve çözüm önerileri. B. 
Yılmaz (Ed.), 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen 
Dünyada Halk Kütüphaneleri bildiriler, posterler ve çalıştay 
raporları kitabı içinde (ss. 276-288). Bodrum: TC. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı.  

Atıcı, İ. (2007). Fiziksel engelliler ve kentsel mekanın kullanı-
mı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, G. Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara.

Babalola, Y.T. & Yacob, H. (2011). Library and information ser-
vices to the visually impaired-The role of academic libra-
ries. Canadian Social Science, 7(1), 140-147.

Bakırcı, R. (2011). Hollanda’da görme engellilere verilmekte 
olan dijital erişimli bilgi sistemi ve Türkiye’de durum. Türk 
Kütüphaneciliği, 25(2), 306-311.

Bekçi, B. (2012). Fiziksel engelli kullanıcılar için en uygun ula-
şım akslarının erişebilirlik açıdan irdelenmesi: Bartın kenti 
örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14, 26-36.

BM Engelli Hakları Sözleşmesi (2008). 15 Ocak 2013 tarihin-
de http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=-
com_content&task=view&id=686&Itemid=36 adresinden 
erişildi. 

 Coşkun, H. Y. (2010). Özürlü birey ve ailesinin sosyal iletişim 
sürecinde karşılaştığı ve yaşadığı durumlar hakkında teorik 

 ve ampirik bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Çağlar, S. (2012). Engellilerin erişebilirlik hakkı ve Türkiye’de 
erişebilirlikleri. AÜHFD, 61 (2), 541-598.

Dikmen, Ç. B. (2011). Avrupa kentsel şartı ulaşım ve dolaşım 
ilkeleri kapsamında engellilerin kentsel alan ve yapılara 
erişebilirliklerinin sorgulanması: Yozgat örneği. e-Journal of 
New World Sciences Academy, 6(4).

Erdem, H. E. (2007). Ankara’da iç ve dış mekan tasarımla-
rında tekerlekli sandalye kullanıcılarının yaşam anali-
zi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, G. Ü. Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara.

Patır, Ç. (2012). Özürlülük olgusunun tarihsel sürecinde 1980 
sonrası söylem ve politikaların küreselleşme ortamında 
hayata geçirilebilirliği üzerine bir tartışma: Türkiye örneği. 
Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Okur, N. (2001). Özürlülere yönelik örgütlenmenin incelenmesi. 
Ankara: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. 

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (t.y). Ulaşılabilirlik: 
3- Binalar. 25 Aralık 2012 tarihinde http://www.ozida.gov.
tr/ulasilabilirlik/Belgeler/4_YAYINLARIMIZ/BROSURLER/
Binalar.pdf adresinden erişilmiştir.

Sağlamtunç, T. (2010). Görme engelliler ve kütüphanecilik 
hizmetleri. Bilgi Dünyası , 11(1), 178-191.

Tufan, İ. ve Arun, Ö. (2006). Türkiye özürlüler araştırması 2002 
ikincil analizi. 16 Kasım 2012 tarihinde http://www.tsd.org.
tr/turkiye-ozurluler-arastirmasi-2002-ikincil-analizi-6240 
adresinden erişildi.

Yılmaz, T., Gökçe, D., Şavklı, F., Çeşmeci, S. (2012). Engellilerin 
üniversite kampüslerinde ortak mekanları kullanabilmele-
ri üzerine bir araştırma: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür 
Merkezi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(3), 1-10.  

WHO Dünya Engellilik Raporu (2011). 6 Ocak 2013 tarihin-
de http://siteresources.worldbank.org/TURKEYINTURKIS- 
HEXTN/Resources/455687-1328710754698/YoneticiOzeti.
pdf adresinden erişildi.

standard ▪ mart 2020 53



Kurum ve kuruluşların bünyesinde bulundurdukları bil-
ginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği büyük önem 
arz etmektedir. Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve sunulan 
hizmetlerin kesintiye uğramaması amacıyla kurum ve 
kuruluşlar büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Bu yatı-
rımlar sonucunda kuruluşlar güvenlik altyapılarını son 
derece geliştirmişlerdir fakat buna rağmen günümüz-
de çok sayıda güvenlik ihlal olaylarının yaşandığı bi-
linmektedir. Bunların en büyük sebebi ise teknolojinin 
gelişmesi ile birlikte bilişim sistemlerini hedef alan sal-
dırganların veya başka bir deyişle korsanların (hacker-
ların) yöntem ve metotlarını sürekli olarak geliştirme-
sidir. Kuruluşlar korsanların bu tutumlarına karşı kendi 
sistemlerinin özellikle büyük yatırımlar sonucu kurduk-
ları güvenlik altyapısının geçerliliğini test etmek için 
korsanlarla iş birliği yapmak zorundadırlar. Bu zaruriyet 
yüzünden etik hackerlik veya korsanlık kavramı litera-
türe girmiş olup güvenlik hizmeti sunan firmalar bün-
yelerinde etik hacker çalıştırarak kurum ve kuruluşlara 
sızma testi/penetrasyon test hizmeti sunmaktadırlar.

Sızma testini yaptıracak kurum/kuruluş için sızma tes-
ti/penetrasyon test hizmeti firmalarının güvenilirliği, 
verdikleri hizmetin kalitesi ve Sızma Testi Uzmanlarının 
yeterlilikleri önemlidir. Bu ihtiyacı karşılamak için Türk 
Standardları Enstitüsü tarafından ilk olarak 2014 yılında 
“TS 13638 Sızma testi yapan personel ve firmalar için 
şartlar” standardı yayınlanmıştır. TSE tarafından kişiler ve 
firmalara eğitim, uygulamalı ve teorik sınavlar ve belge-
lendirme hizmeti sunulmaya başlanmıştır. 2016 yılında 
güncellenen standart, 2017 yılında ise tadil edilmiştir. 
Bu tadil ile kişiler ve firmalar Türk Standardları Enstitüsü 
tarafından yaptırılacak olan güvenlik soruşturmalarını 
geçmeden TSE tarafından sunulan eğitim, sınav ve bel-
gelendirme hizmetinden yararlanamamaktadırlar.

TS 13638 standardı firmalar ve müşteri kuruluşların 
sızma testi hizmeti öncesi, esnası ve sonrasında yerine 
getirmesi gereken gerekliliklerini belirtmektedir. Bu 
gerekliliklerden en önemlileri ise firmaların Türkiye’de-
ki yasal mevzuatlara uyumudur. Standardın 7. Bölümü 
“Kişisel Bilgilerin Gizliği”, 8. Bölümü ise “Kanunlara 
ve Mevzuata Uyum” dur. Bu başlıklar direkt olarak ya-
sal mevzuatlara uyumla ilgili olsa bile standardın diğer 
gereksinimleri ile birlikte bir bütün olarak ele alınmalı 
ve doğru bir şekilde sızma testi hizmeti veren firmalar 
tarafından karşılanmalıdır. Bu da yapılan sızma testinin 
etik ve yasal olmasını sağlar.  Standardın doğru uygu-
lanması Türk Ceza Kanunu’nun 243-246. Maddeleri 
onuncu bölümün altında bilişim alanında suçlar bö-
lümü, TCK 239. Madde (Ticarî sır, bankacılık sırrı veya 
müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklan-
ması), TCK 135-140.Maddeler (Kişisel verilerin kaydedil-
mesi) ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ihtilafa 
düşmemek için önemlidir. Bu yazı ile hem TCK’nın ilgili 
maddeleri hem de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
paralelinde standardın daha doğru nasıl uygulanabile-
ceği ele alınacaktır.

“TS 13638 Sızma testi yapan personel ve firmalar için 
şartlar” standardı sızma testi uzmanları, sızma testi hiz-
meti veren firmalar ve bu firmalardan hizmet almak is-
teyen kurum ve kuruluşlar için yazılmıştır. Standart 10 
bölümden oluşur. 0.-4. bölümler sırasıyla “Giriş”, “Kap-
sam”, “Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar”, “Te-
rim ve tarifler” ve Kısaltılmış “Terimler”dir. Standardın 
5.-9. bölümleri ise sırasıyla “Sızma testi aşamaları”, “Yet-
kinlik şartları”, “Kişisel bilgilerin gizliliği”, “Kanunlara ve 
mevzuata uyum” ve “Gözetim ve yeniden belgelendir-
me”dir. Standarda göre sızma testi aşamaları planlama, 
uygulama ve raporlama aşamalarından oluşur. Yetkin-
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lik şartları ise personel ve firma yetkinlik şartları olmak 
üzere ayrı başlıklar altında işlenmiştir.

TCK 243. Madde’ye göre bir bilişim sisteminin bütününe 
veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada 
kalmaya devam eden kimseye 1 yıla kadar hapis veya 
adli para cezası verilir. Aynı maddenin 3. Fıkrası’nda ise, 
“bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya 
değişirse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolu-
nur” denmektedir. Burada TS 13638 Standardı devreye 
girerek standardın “5.1.1. Test Öncesi” bölümünde 
sızma testi yaptıracak firmaya testten önce sözleşme 
yapmasını ve ekinde kapsam dokümanında yapılacak 
işlerin detaylandırmasını istemektedir. Yapılacak kap-
sam dokümanında testin gerçekleştirileceği sistemin 
bilgileri verilerek TCK 243. Mad-
deye göre firmanın sızma testi 
sırasında hukuksuz bir işlem 
yapmasının önüne geçilmiş 
olur. Standardın “5.1.2. Test 
Esnası” bölümüne göre 
firma sızma testi sırasında 
kapsamın genişletilmesi 
veya daraltılması gibi 
durumlar söz konusu 
olduğunda kapsam 
formunun iki taraf ara-
sında tekrardan düzen-
lenmesi ve “6.2.1 Kuruluş 
ile iletişim şartları” başlığında 
belirtildiği üzere müşteri kurulu-
şun yazılı izni ile mümkün oluna-
cağı belirtilmektedir. Standardın 
“8. Kanunlara ve mevzuata 
uyum” bölümünde müşteri 

kuruluşun yazılı izni olmadan sızma testini yapacak fir-
manın kapsam dışına çıkamayacağı tekrardan belirtil-
miştir.

TCK 244. Madde bilişim sisteminin işleyişini engelleme, 
sistemdeki verileri bozma, yok etme ve değiştirme, sis-
temdeki verilere erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme 
ve sistemdeki verileri başka yere göndermeyi suç olarak 
kabul etmektedir. TS 13638 Standardı özellikle hem sız-
ma testi sırasında hem de sızma testi sonrasında siste-
min işleyişi ve bütünlüğünün bozulmamasına büyük 
önem verir. TS 13638 Standardı tarafından sızma testini 
yaptıracak firmanın sızma testi öncesinde kritik sistem-
lerini belirlemesi ve bunları sigortalatması tavsiye edilir. 
Standardın “5.1.2. Test Esnası”, “5.1.4. Test Sonrası”, 
“5.1.6. Test Zamanlaması”, “5.2.1. Sızma Testi Aşa-
maları”, “6.2.1 Kuruluş ile iletişim şartları” bölümleri-

ne uyulması, firmaların TCK 244. Maddeye göre suçlu 
bulunmamasını sağlar. Test esnasında bulunan acil/

kritik öneme sahip güvenlik açıklıkları bilişim sis-
teminin işleyişini etkileyebilir. Bu tipteki açıklık-

lar bulunur bulunmaz müşteri kuruluşa iletilir 
ve kuruluşun görüşüne göre sızma testine 

devam edilir. Test sonrasında sızma testini 
yapan firma bilişim sistemine yüklediği 

dosyaları, kayıt defteri değişikliklerini 
ve oluşturulan zayıflıkları temizle-

yerek sistemi test öncesi aşamaya 
döndürmesi gerekmektedir. Sız-

ma testini yapacak olan firma 
müşteri kuruluş ile sızma tes-

tinin yapılacağı zaman dili-
minde mutabık olmalıdır. 

Sistemin yoğun olma-
yan saatleri seçilmeli-

dir. Bu seçimde DoS/
DDoS gibi testlerin 
sisteme normalden 
daha fazla yük ge-

TS 13638 Sızma Testi Yapan Firma 
Standardı ile Türkiye’deki Yasal 
Mevzuatların Uyumu

standard ▪ mart 2020 55



tireceği unutulmamalıdır. Sızma testini yaptıran kuruluş 
standarda göre sızma testi esnasında sistemleri izlemeli, 
sistemde yoğunluk oluşturacak işlerden kaçınmalı ve bi-
lişim sisteminin işleyişinin aksamaması için sızma testini 
yapan firma ile sürekli iletişim halinde kalarak firmaya 
yardımcı olmalıdır.

TCK’nın 245/A Maddesi, yasak cihaz ve programları 
açıklamaktadır. Bu programların yapılması veya oluş-
turulması, imal, ithal ve sevk edilmesi, depolanması, 
kabul edilmesi, satılması, satışa arz edilmesi, satın alın-
ması, başkalarına verilmesi veya bulunması suç olarak 
belirlenmiştir. Standardın “8. Kanunlara ve mevzuata 
uyum” bölümü testlerde kullanılan araç ve yöntemlerin 
yasa dışı olmamasını istemektedir. TCK’ya göre sızma 
testlerinde kullanılan araçlar yasa dışı olarak görülse de 
sızma testlerine başlanılmadan önce yapılan sözleşme 
ve üzerinde anlaşılan kapsam sayesinde bu araçlar hu-
kuki zemine oturtulmuş olur. Sızma testinde kullanılan 
araçlar büyük kapsamlı kurumsal ürünler olabileceği 
gibi küçük çapta yazılan script kodları da olabilir. Bu-
rada sızma testini yapan firma, sızma testinden önce 
kullandığı araçların sistemlerde arka kapı bırakmadığı, 
aracın üreticisi tarafından iddia edilen işlerin uygunlu-
ğunu ve iddia edildiği gibi çalıştığını doğrulamalıdır. 
Firma DoS/DDoS testlerinde ise kesinlikle botnet deni-
len zombie ağlara başvurmamalıdır. Ayrıca kuruluş ISO/
IEC 27001 şartlarına göre fikri mülkiyet haklarına riayet 
etmeli ve lisans gerektiren araçları lisanssız olarak kul-
lanmamalıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun 239. Maddesi’ne göre ticari sır, 
bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 
belgelerin açıklanması suç teşkil etmektedir. TS 13638 
Standardı bu konuyu hassasiyetle alır. Standarda göre 
taraflar arasında gizlilik sözleşmesinin imzalanması 
gerekir. Ayrıca müşteri kuruluş sızma testini yapacak 
personelle de gizlilik sözleşmesi imzalatır. Standart sız-
ma testi hizmeti kapsamında üretilen tüm doküman-
lara firma tarafından “gizli” bilgi sınıfına sokulmasını ve 
buna göre gerekli etiketleme ve koruma önlemlerinin 
alınmasını ister. Bu önlemler standartta aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir:

∫ Sızma testini yapan firma, müşteri kuruluşun bilgi-
lerini firma içinde sızma testini yapacak personel dı-
şında firma çalışanları ile kesinlikle paylaşmamalı ve 
bununla ilgili etkin erişim kontrolünü sağlamalıdır. 

∫ Sızma testi raporu vb. gibi bilgilerin paylaşımı sadece 
müşteri kuruluşun sorumluları ile yapılmalıdır. 

∫ Bilgilerin paylaşımında şifreleme gibi önlemler alına-
rak gizlilik sağlanmalıdır.

∫ Raporlar örnek mahiyetinde diğer kuruluşlara göste-
rilmemeli ve sunumlarda kullanılmamalıdır. 

∫ Raporlar doğrulama testinden sonra aksi belirtilme-
diyse ve firma faaliyetlerine son verdiğinde geri dö-
nülemeyecek şekilde imha edilmelidir.

∫ Firma içeriklere erişim sağladığını göstermek için ör-
nek olarak birkaç kayıt delil sağlamak amacıyla sızma 
testi raporuna koyabilir. Bunun haricinde kuruluşa ait 
içeriklerin tamamına erişim sağlamamalı ve kopyala-
mamalıdır.

Sızma testlerinin yapısı gereği sızma testini yapan firma 
sızma testleri esnasında birçok kişisel veri ile karşılaş-
maktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nu ve Türk Ceza Kanunu’nun 135-140. ve 245. maddele-
ri hem sızma testini yapan firma hem de testi yaptıran 
kurum/kuruluşa kişisel verilerin korunması için büyük 
sorumluluklar yüklemektedir. Standardın “7 Kişisel 
bilgilerin gizliliği” ve “8 Kanunlara ve Mevzuata 
Uyum” başlıkları altında belirlenen gereksinimler sız-
ma testini yapan firmaya ilgili kanunları ihlal etmemesi 
için bir çerçeve çizmektedir. Standarda göre testi yapan 
firma, müşteri kuruluşun ticari sırrının açığa çıkmaması 
ve gizlilik çerçevesinde test sırasında içeriklerin tümü-
ne erişim sağlamamalı ve kopyalamamalıdır. Böylelikle 
testi yapan firma, olası kişisel veri ihlallerinden kaçınmış 
olur. Sızma testini yapan firma, kişisel bilgilere ulaşması 
durumunda bu bilgileri kuruluş ile paylaşmamalı, sızma 
testi sonuç raporuna koymamalı ve raporlarda kullanı-
cı adı ve parolalarını maskelemelidir. Hem sızma testini 
yapan firma hem de sızma testini yaptıran kurum/ku-
ruluş KVKK 11. Madde 1. fıkra g ve ğ bentlerine göre ki-
şinin aleyhine bir sonuç çıkması durumunda kişinin bu 
sonuca itiraz etme ve zararların telafisini isteme hakkı 
olduğunu unutmamalıdır. Testi yapan firma sosyal mü-
hendislik testlerinde TCK 245. Maddeye göre her ne se-
beple olursa olsun kişilerin banka veya kredi kartı gibi 
bilgileri ele geçirmeye imkân verecek senaryolardan 
kaçınmalıdır. Sızma testini yapan firma ilgili kanun ve 
mevzuatları sürekli takip etmeli ve müşteri kurum/ku-
ruluş ile iletişim halinde kalarak kanun ve mevzuatları 
ihlal etmekten kaçınmalıdır. Veri sorumlusu, Kanunun 
12. Madde 1. fıkrada belirlenen yükümlülükleri yerine 
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getirmekten sorumludur. Sızma testi yaptırıldığı sıra-
da bu yükümlülükleri yerine getirmekten sızma testi-
ni yapan firma ile müştereken sorumludurlar. Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi’ne göre 
kişisel verilerin işlenmesi için kişilerden açık rıza alın-
ması gerekmektedir. Kurum/kuruluş bu sebeple sızma 
testlerinden önce kişilerden açık rıza alındığına emin 
olmalıdır.

“TS 13638 Sızma testi yapan personel ve firmalar için 
şartlar standardı”nın yayınlanması, kuruluşların nasıl 
sızma testi yapacağı veya hangi firmalara sızma testi 
yaptırılacağı ile ilgili büyük bir sorunu ortadan kaldır-
mıştır. Standart, Türkiye’deki kanun ve mevzuatlara 
uyum konusunu titizlikle ele almış; standardın doğru 

uygulanması sızma testini yapan ve yaptıran tarafların 
karşılaşabileceği hukuki yaptırımların önüne geçilme-
sinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yazıda bu yap-
tırımların neler olacağı ve standardın nasıl doğru bir 
şekilde uygulanacağı anlatılmıştır. Bu şartların uygulan-
masında kişi ve firmaların güvenilirliğe de çok önemli-
dir. Standarda 2017 yılında getirilen değişiklikle firmalar 
ve sızma testi uzmanları için “Güvenlik Soruşturması ve 
Arşiv Araştırması” zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle 
yapılan belgelendirmelerin güvenilirliği daha da artırıl-
mıştır. Şu an için Türk Standardları Enstitüsü tarafından 
20 firma TS 13638 Standardına uygunluklarını belge-
lendirmiş olup güvenilirliği yüksek sızma test hizmeti 
vermektedirler.
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Dünyamız; sonlu mu yoksa sonsuz mu olduğuna henüz 
karar veremediğimiz, ucuna bucağına eremediğimiz Ev-
ren’deki evimiz. Öylesine güzel, öylesine inanılmaz mu-
cizelerle dolu ki, böyle bir yerin adını duymuş olsanız, 
varlığına dair bilginiz olsa bile, gidip gördüğünüzde bir 
kez daha muhteşemliğine şaşırıp, bir kez daha hayran 
kalıyorsunuz. Gezip, görmeyi heyecanlı ve benzersiz kı-
lan da işte bu duygular bence.

Neden mi söze böyle başladım? Çünkü “O” yerin ilk kez 
bir fotoğrafını gördüğümde hayran kalmıştım. Göz ala-
bildiğine bir beyazlık, masmavi gökyüzünün altında 
uzanıyordu ve üzerinde göz okşayan bir düzen içinde 
kocaman tuzdan bal petekleri vardı; gözlerime inana-
mamıştım. Daha sonra başka fotoğraflarını da gördüm 
ilk gördüklerime hiç benzemeyen. Uçsuz bucaksız bir 

ayna ile kaplanmıştı yeryüzü ve bu dev aynada beyaz-gri 
bulutlarıyla gökyüzünün muhteşem bir simetri ile yansı-
ması. Evet yanılmadınız. Size bir doğa mucizesi anlatmak 
istiyorum. Suyun, tuzun, tuzlu suyun hikayesinden, Salar 
De Uyuni adı verilen Uyuni tuzlaklarından söz etmek is-
tiyorum. Salar De Uyuni öylesine harikulade ki onu göre-
bilmek hemen her gezginin rüyalarını süslüyor. Ben de 
bunu hayal edenlerden biri idim yıllarca. Doğanın yarat-
tığı bu inanılmaz eser, ne yazık ki ülkemizden çok uzak-
larda, Güney Amerika’da bir ülke olan Bolivya toprakla-
rında bulunmakta idi. Gezip görmenin en önemli ilk iki 
parametresi zaman ve para bilindiği gibi. İklim, ulaşım, 
konaklama, program, rehber vs. uç uca eklenmesi gere-
ken diğerleri. Yıllar içinde hepsinin birbirine denk geldiği 
bir anda yolumuz Bolivya’ya doğru çevrildiğinde, benim 
de hayatımın hayallerimle kesiştiği an gelmişti.

Nihal Ege
► Dünya	Mirası	Gezginleri	 
					Derneği

TUZ MUCİZESİ

UYUNI
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Güney Amerika kıtasında Peru, Şili, Brezilya, Arjantin ve 
Paraguay ile komşu bir kara ülkesi olan Bolivya, sadece 
Salar De Uyuni ile değil gerek ülkenin coğrafi güzellikleri 
gerek toplumsal yapısı ve gerekse de tarihi ile çok ilgi çe-
kici bir ülke idi benim için. Ülkede yaşayan halk arasında, 
eski bir İspanyol sömürgesi olduğu için bu ülkede doğan 
ve Mestizo adı verilen İspanyol kökenliler çoğunluğu 
oluşturmakta. Ülkenin gerçek sahipleri olan yerli grupla-
rının en büyükleri ise Quechua, Aymara, Cholo ve Guara-
ni kabileleri ve bunlar İspanyol kökenlilerin yaklaşık yarısı 
kadar bir nüfusa sahip. Ülkenin doğu yaylalarında birkaç 
düzine kadar Amazon kökenli etnik topluluğun yaşa-
makta olduğu tespit edilmiş. Nüfusun karmaşık yapısını 
anlamak için resmi dillerin sayısına bakmak yeterli. 2009 
yılında kabul edilen anayasa ile, İspanyolca ile birlikte 36 
yerli dili resmi dil olarak kabul edilmiş. Ne yazık ki son yıl-

larda bunlardan birkaçını konuşan kalmamış artık. Yüzde 
80’e yakın nüfusu Katolik olan bu güzel ülke, yoksulluk, 
düşük eğitim düzeyi, yetersiz beslenme, ölüm yaşının 
erkenliği ve doğurganlık oranının yüksekliğinde Güney 
Amerika ülkeleri arasında en olumsuz koşullara sahip 
olanlar arasında bulunmakta.

Seyahat öncesi Bolivya hakkında araştırma yaptıkça ge-
rek iç gerekse uluslararası kaynaklarca yayınlanan, ülke 
hakkındaki bilgilere ulaştıkça içimi kaplayan sıkıntı ve 
hüzün artıyordu. Nüfusunun yaklaşık yüzde 15 kadarı iş 
bulmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve 
komşusu Arjantin’de kaçak yaşayan bu ülkede, bulaşıcı 
hastalık riski çok yüksek ve 1000 kişiye 1,6 hekim dü-
şüyor. Dertleri bu kadarla bitmiyor Bolivya’nın. Orman-
lık alanların tarım amaçlı temizlenmesi, plansız ve aşırı 
otlatma, toprak erozyonu, ekim yöntemlerinin ilkelliği, 
çölleşme, su kaynaklarının endüstriyel kirliliği belli başlı 
problemler. Endüstriyel kirlilik olması bana garip gelmişti 
okuduğumda. Bu kadar yoksul bir ülkede hangi endüstri-
yel faaliyetler kirlilik yaratıyor diye düşünmüştüm. Ancak 
Bolivya’nın kalay, kurşun, altın, gümüş, doğal gaz, petrol, 
çinko, tungsten, antimuan, demir madenleri açısından 
çok zengin bir ülke olduğunu öğrendiğimde nedenini 
anladım. 1500’lü yıllardan beri özellikle altın ve gümüş 
madenleri sömürülen bu topraklar, o günlerde fazla bi-
linmeyen, bazıları bilinse bile henüz verimli elde etme 
teknikleri keşfedilmemiş olan pek çok yer altı zenginli-
ğine daha sahipmiş. Gelişmiş ülkelerin iştahını kabartan 
maden yatakları, bu ülkelerin şirketlerince işletilmekte, 
doğal olarak yer altı zenginliklerinin Bolivya’ya pek de 
faydası olmamakta. Yani sonunda anladım ki sömüren-
ler değişmiş, sömürme biçimi değişmiş, ama sömürülen 
yine aynı. Yorumcuların birleştiği nokta bu düzenin te-
mellerinin, dikta yönetimleri ve generaller döneminde 
daha da sağlamlaştırıldığı. Bu ağır tabloda, halkın yüzde 
75’i La Paz, Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba gibi büyük 
şehirlerde, geri kalan kısmın çoğunluğu ise Altıplano adı 
verilen ve And dağlarının doğusunda uzanan, denizden 
ortalama 4000-4500 metre yükseklikteki ovalarda yaşa-
makta. Yeri gelmişken Bolivya iki başkente sahip ender 
ülkelerden biri; La Paz yönetimsel başkent, Sucre ise ana-
yasal ve adli başkent olarak işlev görmekte.

Politik yaşam derseniz, 1532 yılında İspanyol işgalciler 
Fransisco Pizarro komutasında bu topraklara ayak bastı-
ğından beri çok karmaşık. Güney Kolombiya’dan Kuzey 
Şili ve Arjantin’e kadar uzanan efsanevi İnka İmparator-
luğunun mirası, bu topraklarda hala göz kamaştırması-
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na rağmen sahip oldukları altın ve 
gümüşler için öldürülen yerli halk, 
kolonyal düzen yerleştikçe, maden-
lerde ve tarlalarda ölesiye çalıştırıla-
rak yok edilmiş. Özellikle erkeklerin 
maruz kaldığı bu kıyım sonunda İs-
panyol erkeklerin yerli kadınlardan 
olan çocukları Mestizoları oluştur-
muş. Tarihin bu topraklarda yaşa-
yanlar için hızla yön değiştirdiği bu 
zamandan itibaren yaklaşık 300 yıl-
lık sömürge yönetimi döneminde, 
acımasızca çalıştırılan yerel insan-
ların tükendiği noktada İspanyollar, 
Afrika kıtasından getirilen köleleri 
çalıştırmaya başlamışlar. O günlerde 
Uzakdoğu ile yapılan ipek, baharat, 
porselen ve pek çok değerli ürünün 
ticaretinde ödeme aracı olarak kul-
lanılan gümüşün, insan hayatları 
pahasına elde edildiği ve 500 yıl 
boyunca dünyanın en büyük ve en 
verimli birkaç gümüş madeninden 
biri olan Potosi’de üretim hızlı bir 
yükseliş göstermiş. Sadece bu top-
rakları etkilemekle kalmamış dün-
yadaki güç dengelerini de alt üst 
ederek Potosi, Güney Amerika kıta-
sındaki ünlü tarihi Gümüş Yolu’nun 
başlangıcı olmuş. Katolik Hristiyan 
mezheplerinin yerli halk arasında 
yayılma çalışmaları ve bazen de güç 
mücadeleleri devam ederken, yer-
li halk ve Afrikalı kölelerin ıstırapla 
dolu yüzyılları geçmiş. Ta ki sadece 
Bolivya’nın değil, Güney Amerika 
kıtasının bağımsızlık kahramanı 
ve Bolivya’ya adını veren Simon 
Bolivar’ın, yakın arkadaşı General 
Sucre ile birlikte 16 yıl devam eden 
bağımsızlık savaşını 1825 yılında 
kazanmasına kadar. Bu başarı, Bo-
livya’nın İspanya’dan kopması sonu-
cunu getirmiş. Bağımsızlık sancısız 
gelmemiş elbette. İç karmaşa, kom-
şularla olan sorunlar hatta savaş. 
Komşuları Peru ve Şili ile yaşanan ve 
Pasifik Savaşı adı ile tarihte yer alan 
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(1879-1884) bu savaştan Bolivya, 
Pasifik sahillerindeki madence zen-
gin sahil şeridi de dahil olmak üzere 
önemli miktarda toprak kaybederek 
çıkar. Böylece Pasifik Okyanusu’nda 
sahilleri olan Simon Bolivar Boliv-
ya’sı, savaşın sona erdiği 1884 yılın-
dan itibaren bir kara ülkesi haline 
gelir. Tüm Orta Amerika ve Güney 
Amerika ülkelerinde olduğu gibi 
Bolivya’da da Kuzey Amerika’da ku-
rulan ve giderek güçlenen Amerika 
Birleşik Devletleri’nin güç gösterileri 
politik karmaşayı artırarak devam 
ettirmiş. Yirminci yüzyılın ortaları, 
askeri darbelerin artarak hırpaladığı 
Bolivya’da generaller dönemi olmuş 
bir süre. 1978 yılındaki son askeri 
darbeyi takiben, 1982 yılında ilk sivil 
yönetim kurulan ülkede, politik ya-
şam da normalleşme yolunda me-
safe kat etmeye başlamış.

Bolivya’ya ilişkin araştırma yapar-
ken de ülkeyi gezerken de İspanyol 
işgali ile başlayan ve Hispanik ola-
rak adlandırılan bir tarih çizgisinin 
üstünden atlıyormuşum duygusu-
na kapılmıştım. Araştırmacıların, 
tarihçilerin incelerken hayranlığa 
kapıldıkları bir eski medeniyet olan 
İnka İmparatorluğu o çizginin bir ya-
nında kalıyor ki, yönetim sistemleri, 
tarım yöntemleri, anıt eserleri hala 
dikkatleri çekiyor. Çizginin diğer 
tarafında ise yönetim, kavramlar, 
yaşam biçimleri, özetle hayat adı-
na ne varsa her şeyin bir anda yok 
olup tamamen farklı, yenilerinin ko-
nulduğu başka bir dönem başlıyor 
bu toprakların insanları için; ta ki 
1800’lerin başlarına kadar. Ancak o 
tarihten sonra yaşananlar da görül-
düğü kadarıyla özlenen bir yaşam 
biçimi getirmemiş henüz.

Salar De Uyuni’nin büyüleyici gü-
zelliğini görmeyi hayal ederken ve 
gideceğimiz ülke hakkında seyahat 

koşullarına ilişkin bilgi toplarken, eşim ve ben kendimizi ansızın harikulade 
güzel ve ilgi çekici doğası, dünya tarihinde kilometre taşları sayılan pek çok 
olaya sıkı sıkıya bağlı tarihi ve zorlu yaşam koşulları içindeki yoksul halkı olan 
bir ülke ile baş başa buluverdik. Yakın birkaç arkadaşımızla düştük yollara. Bo-
livya bir derya. Tarihin akışına göre şekillenen, zaman zaman da kıta tarihini 
şekillendiren bir ülke. Her köşesinde ayrı güzellikler buluyor, her yanında ayrı 
ilginç bilgiler alıyoruz. Ama bir taraftan da ben, Salar De Uyuni’ye bir an önce 
varabilmek için sabırsızlanıyorum. Aldığım notları okuyor, uzun otobüs yol-
culuklarımızda sizlerle olduğu gibi seyahat arkadaşlarımla da paylaşıyorum.

Bolivya’nın güneybatısında, deniz yüzeyinden 3.653 metre yükseklikte bulu-
nan ve 10.582 metrekare yüzeyi ile yaklaşık Marmara Denizimiz kadar alanı 
kaplayan Solar De Uyuni, dünyamızın sahip olduğu en büyük tuz rezervlerin-
den birisi. Yapılan hesaplara göre 10 milyon ton tuz bulundurmakta imiş. Yer 
yer 25 metre derinliğe kadar tuz tabakası ile kaplı olabilen Salar De Uyuni, hem 
doğa güzellikleri hem de bulundurduğu ekonomik değer taşıyan maddelerle 
gezginlerin, iş dünyasının ve bilim insanlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.
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Lityum, bilindiği gibi uzun ömürlü pillerin ana madde-
si. Salar De Uyuni çok zengin bir lityum kaynağı. Ayrıca 
önemli miktarda gümüş bulundurmakta. Bir diğer de-
ğerli ürün olan tuz ise yılda 25 bin ton civarında üretil-
mekte imiş.

Sonunda Uyuni’ye vardık. Uyuni aynı zamanda gölün 
çevresindeki çok sayıdaki etnik yerleşim yerinden birisi-
nin de adı. Uyuni’ye kadar gördüklerimiz ve deneyimleri-
miz, o köyler tek tek dolaşılmalı diye fısıldıyor kulaklarımı-
za. Çünkü insanları, yerel giysileri, gelenekleri, el sanatla-
rı, yiyecekleri, müzikleri, dansları, etrafta dolaşan lamaları 
ile kısaca her şeyi ile farklı bir dünyadayız. İspanyolların 
bu topraklarda üç yüz yılı aşkın bir süre içinde yoğurduk-
ları kültür hamuru, içindeki unsurların hiçbirine tam ola-
rak benzemeyen çok ilginç ve çok özel bir toplum yapısı 
ortaya çıkartmış. Meraklarımız ve ayaklarımız bizi o yöne 
doğru çekse de gezginlerin sıkıntısını çektiği en değerli 
şey olan zaman kaygısı, bizi kendine çağıran bu mace-
ra kıvamındaki sesi bizden uzaklaştırıyor. Bizi başka bir 
heyecan bekliyor şimdi. Bir gecemizi Uyuni tuz gölü üze-
rinde geçireceğiz. Arazi araçları ile sabah erken saatlerde 
vardığımız göl kenarından göle bakıyoruz önce. İlk heye-
canlar, ilk fotoğraflar çekiliyor. Aynı fotoğrafların hayali-
me çizdiği gibi bembeyaz uzun bir gelin duvağı gibi uza-
nıyor gözlerimizin önünde. Pürüzsüz beyaz bir düzlükte-
yiz. Sağı solu, yönü bize göre belli olmayan bir beyazlığa 
giriyoruz arabalarımızla. Ayaklarımızın altındaki, sağlam 
bastığımızı düşündüğümüz topraktan hızla uzaklaşıp bu 
beyazlık içinde kayboluyoruz. Rehberimiz düşünceleri-
mizi yüzümüzden okuyor sanki: “Merak etmeyin” diyor, 
“yolumuz ve hedefimiz belli, kaybolmamız söz konusu 
değil.” Bal peteklerini arıyor gözlerim ama o sırada fark 
ettiğim başka bir şey, tuz yüzey üzerinde belli belirsiz 
tekerlek izleri ve egzoz gazlarının gri çizgileri var. Doğru 
yoldayız, en azından bizden önce başka araçlar geçmiş 
bu yoldan. Bal petekleri ise henüz görünürde yok. Ama 
parlak eylül güneşi altında yüzeyden yansıyan gün ışığı 
gözümüzü kamaştıran kristal ışıltıları ile parlıyor. Ayna 
görüntüsü ne yazık ki bu aylarda oluşmuyormuş. Mayıs 
ve kasım ayları arasındaki kurak mevsimdeyiz. Yağmur 
mevsiminde ise buraya ‘Dünya’nın Aynası’ deniyor ve 
göçmen kuşlarla ve pelikan üreme alanları ile şenleniyor. 
Yolumuz gölün içinde tamamen tuz kalıplarından yapıl-
mış dünyaca ünlü Luna Salada Hotel. Otelimize gölün 
ortalarında bir yerde olmasına rağmen ancak akşamüstü 
varabildik. Çünkü yol boyunca yer yer durduk. İlk dura-
ğımız tuz elde edilen bir üretim yeri idi. Toplanan tuzlar 

koniler halinde kümelenmiş ve kamyonlara yüklenmeyi 
bekliyordu. Kümelendikleri yerin tabanındaki su, gölcük-
ler yapmıştı. Tuz yığınlarının taban suyunda yansıması 
harika görünüyordu. Bu kadarcığı bile ‘Dünya’nın Aynası’ 
adını almasını anlaşılır kılıyordu. Gölün başka bir köşesin-
de durduğumuzda rehberimiz ile biraz yürüdük ve tuz 
deryasının ortasında kaynayan su kaynakları gördük. Bu-
ralarda minik gözeler oluşmuştu. Pırıl pırıl suyun çeper-
leri büyüklü küçüklü tuz kristalleri ile şekillenmişti. Hatta 
bazılarında tuz kristalleri kahverengiden turuncuya uza-
nan bir renk skalası ile şekillenmişti. Rehberimiz bunun 
Uyuni’nin aynı zamanda zengin bir mineral deposu ol-
masından kaynaklandığını belirtti. Su kaynakları sık sık 
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Tuz otele ve odalarımıza bayılmıştık. Tuz bloklarından 
yapılmış yataklarımıza tertemiz beyaz çarşaf takımları 
serilmiş, tuzdan duvarlarımız ve yatak başlıklarımız otan-
tik kabartmalarla süslenmişti. Otelimizin salonu ise tuz 
heykellerle donatılmış, oturma grupları tamamen tuz 
bloklarından oyularak şekillendirilmişti. Fotoğraf maki-
nalarımız ve cep telefonlarımız ile otelin içinde dolanıp 
duruyor ve gördüğümüz hemen her nesnenin fotoğra-
fını çekiyorduk. Akşam yemeği için ikinci kattaki yemek 
salonuna çıktığımızda masa ve sandalyelerin ahşaptan 
yapılmış olduğunu görüp alıştığımız dünya ile yeniden 
bağlantı kurdum sanki. Lezzetli sebzeli yahni bizi kendi-
mize getirdi ve yorgun, mutlu odalarımıza çekildik.

Ertesi gün yine güneşli, parlak bir güne uyandık. Yemek 
salonunda kahvaltımızı yapıp kahvelerimizi içerken Uyu-
ni’nin güzelliğini biraz daha yukardan seyretme fırsatı 
bulduk. Kahvaltı sonrası yine 4x4 ciplerimize binip yola 
çıktık. Parlak beyazlığa biraz daha alışmış gözlerim güzel-
liklerin tadına varıyordu. Sonsuz gibi görünen bembeyaz 
yüzeyde çok uzaklardan geçen bir, bazen birkaç cip daha 
görüyorduk. Tek sıra halinde sıralanmış beş motosikletli 
bir konvoy geçerken, “bir bilim-kurgu film platosunda 
mıyız” acaba diye düşündüm. Gerçekte burası, dünyanın 
hayranlık duyduğu dev bir ‘Yaşam Platosu’ idi. Öğleye 
doğru uzaklarda gittikçe büyüyen koyu bir leke görün-
meye başladı. Yaklaştıkça büyüdü ve bir adaya dönüştü. 
Uyuni’de çoğunda yaşam olmayan büyüklü küçüklü bir-
kaç ada olduğunu okumuştum ve hatta bunlardan birini 
ziyaret edeceğimizi biliyordum ama bu görüntü bildiğim 
ada kavramını yanıltıyordu. Adalar sularla çevrili olur. Bi-
zimki beyaz bir kara ile çevrili idi. Adadan beyaz karaya 
inip yürüyüp gidebiliyordunuz. Ada’nın çevresinde dola-
şan lamalar bunu kanıtlıyordu. Ayrıca kelime olarak düşü-
nürsek, bu beyaz kara tabiri de bir garipti. Hoş bir terslik 
vardı bu işte. Adamız ise başka bir alemdi. Etnik Quechua 
dilinde ‘İnkalar’ın Evi’ anlamındaki Incahuasi adanın adı. 
Küçük bir yerli grubunun yaşadığı ada, dev kaktüslerle 
kaplı küçük bir kara parçası idi. Kaktüslerden başka hiçbir 
bitki görünmüyordu etrafta. Bu adada biraz dolaşıp öğle 
yemeğimizi yiyecek ve tuz gölünün diğer kıyısına doğ-
ru yolumuza devam edecektik. Bu ada ziyareti turistler 
için çok ilginç olmakla birlikte burada yaşamını sürdüren 
yerli kabile için de çok önemli bir gelir kaynağı olmalı idi. 
Küçük adamızda yaya bir tura çıkıyoruz. Minicik bir müze 
yapmışlar. Yerel giysiler, otantik takılar, kullanılan aletler, 
totemler. Etnik törenlerin mankenlerle sergilendiği mini 
müzede çok ilgimi çeken bir diğer konu yine kaktüsler-

yer değiştirir ve yeni noktalardan kaynamaya başlarmış 
sular. Genç kaynaklar oluştuğunda suyun tuz yüzeyine 
ulaştığı yerde oluşan tuz kabartısının göz şeklinde olma-
sından dolayı yerli halkın bunlara ‘Tuzun Gözü’ adını ver-
diğini söyleyen rehberimiz bunlardan birkaç tanesini tuz 
yüzeyinden ayırarak ellerimize verdi. “Doğa ne kadar şa-
şırtıcı oluşumlarla karşımıza çıkıyor” diye düşündüğümü 
hatırlıyorum. Yolumuza devam ederken gölün içerilerine 
doğru gittikçe benim hayalini kurduğum tuzun üzerinde 
uzanan kocaman bal petekleri görüntüleri yavaş yavaş 
yoğunlaşmaya başladı. Bu kez heyecanla arabayı durdu-
rup fotoğraf almaya çalışan ben oldum. Sanki küçük tuz 
kristallerinin, muntazam dev altıgenlere dönüşüp dev bir 
platforma döşenmiş hali idi gözlerimin önünde uzanan. 
Işık oyunları kocaman altıgenlerin dev altıgen prizmalar 
halinde gölün derinliklerine doğru devam ettiği duygu-
sunu uyandırıyordu. Kısa mola sırasında rehberimiz yine 
bir göz yanılgısına dayanan bir fotoğraf çektirdi bize. Tuz 
deryasının ortasında eşimin beni avucunda tuttuğu bir 
fotoğraftı bu. Hem eğlenceli hem de değerli bir anı oldu 
bizim için. Molaların birinde seyahat acentesinin bizim 
için hazırlattığı lezzetli ve pratik, paket öğle yemekleri-
mizi neşe ile atıştırdık. Otele varışımız biraz yorgun ama 
gördüklerimizden heyecanlı, mutlu ve doygun bir ruh 
hali ile oldu. Gezgin bir ruh böyle tamamlanan bir gün-
den başka ne ister? Diyordum ki, otelimiz günün son 
sürprizi oldu. Tamamı tuzdan yapılmış, yani duvarları, 
odaları, merdivenleri, yatakları, ortak alanlardaki oturma 
grupları, lobisi kısaca aklınıza gelen her şey tuzdan ya-
pılmış. Tuz kalıpları kalın tuğlalar şeklinde kesilerek inşa 
edilmiş iki katlı bir bina düşünün. Dolaştığımız koridorla-
rın, salonların ve odamızın tabanına, ayaklarınızın altında 
çıtırdayan toz halinde bembeyaz tuz serilmiş. Ortamın 
uyandırdığı ilk şaşkınlık ve heyecan hafifledikten sonra 
sağlıklı bir uyku çekeceğiz bu gece diye düşündüğümü 
hatırlıyorum. Neden derseniz, tuz yataklarında açılan 
tuz madenleri, tuz bulunduran mağaralar, yüzlerce yıl, 
özellikle nefes darlığı ve astım hastaları için şifa kaynağı 
olarak kullanılmış. Bunlardan biri, benim de daha önce 
ziyaret ettiğim aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mi-
rası olan Polonya’daki Wieliczka tuz madeni. Yerin yüz-
lerce metre altına kadar devam eden tuz koridorlarında 
çalışan tuz işçilerince yapılan sanat harikası heykelleri ile 
ünlü olduğu kadar, tuz kütlesi içine oyulan odacıklarda 
bir süre bekletilen astım ve nefes darlığı çeken hastalara 
şifa olması ile de ünlü. Günümüzde artık tuz üretimi ya-
pılmayan ve koruma altında olan Wieliczka tuz madeni 
içinde yine işçilerce yapılan tuzdan bir katedral bile var 
ve zaman zaman evlilik törenleri için kullanılıyormuş.
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le ilgili idi. Ada’nın dev dikenli kaktüslerinin neredeyse 
bir ağaç gövdesi gibi kalınlaşan iskeleti ve ondan ya-
pılan eşyalar. Ağaç kurtları oyup delik deşik etmiş gibi 
bir görünüşe sahip olan kalın kaktüs gövdeleri, amaca 
uygun kesilerek kerestenin kullanıldığı hemen her işte 
kullanılabiliyormuş. İlginç görünüşlü bu kereste benzeri 
gövdelerin, daha sonra köyü dolaşırken yerli kulübele-
rinin kapı ve pencerelerinin yapımında kullanıldığını, 
masa ve sandalyelerin hatta merdivenlerin yapımında 
çok işe yaradığını görüp bir kez daha şaşırdık. Doğa her 
ortamda ve her koşulda çözümleri içeriyor, insanoğlu da 
onu bulup kullanmayı beceriyor galiba. Hayran oluna-
cak ortama uyum yeteneğimiz bu olsa gerek. Ada, aslın-
da göl ortasında yükselen küçük bir tepeden ibaret idi. 
Kaktüsler arasında kıvrılarak uzanan yokuş yolları tırma-
narak tepeye doğru çıkarken, kaktüslerin üzerinde kimi 
açmış kimisi henüz tomurcuk haldeki kocaman beyaz 
çiçeklerin fotoğraflarını çekmeye doyamadık. Tepeye 
vardığımızda gözlerimizin önüne serilen manzara heye-
can verici idi. 360 derecelik bir açı ile Uyuni tuz alanını 
görebiliyorduk. Beyaz bir gezegenin ortasına yerleşmiş 
bir tepede duruyorduk ve çepeçevre beyaz çiçeklerle 
bezeli dev kaktüslerle kuşatılmıştık. Kulaklarımıza ya-
bancı gelen bu derin sessizlikte, uzaktan uzağa birbirine 
seslenen insanların sesleri yankılanıyordu. Uzaklardan 
geçen ip gibi dizilmiş birkaç cip, adanın çevresindeki 
tuz denizinde yürüyen birkaç lama bu sahneye hareket 
katıyordu. Biz harika manzaranın tadına varırken, bazıla-
rımız da tepenin en üst noktasında taşlarla çevrili kutsal 
alanı incelemekle meşguldü. Bir tür şaman tören alanı-
na benziyordu ve pek çok küçük obje dikkati çekiyordu. 
Düğmeler, bozuk paralar, küçük deniz kabukları, kumaş 
parçaları gibi şeyler düzensizce bırakılmıştı. Birer bozuk 
para, saç tokası, çantadan çıkan tek bir düğme gibi elimi-
ze geçen birkaç şeyi de ortadaki minik yığına biz ekledik. 
Yerin kutsal olduğunu düşünen birkaç arkadaşımız dua 
edip dilek dilediler. Tepeden aşağı adanın tuz sahillerine 
indik. Tuz sahilleri, söylenmesi bile tuhaf geliyor kulağa. 
Ada yerlilerinin, tur acentemizin bizim için gönderdiği 
malzemelerle hazırladıkları lezzetli öğle yemeğini tuz 
üzerine kurulan portatif masalarda yedik. Bu az rastlanır 
manzarayı seyretmenin keyfine vararak kahvelerimizi 
yudumladık ve tuz ülkesinin sınırına doğru tekrar yola 
koyulduk. Saatler sonra tekerleklerimiz tekrar toprakla 
buluşup, Salar De Uyuni tuz alanından çıkarken suyun, 
tuzun, tuzlu suyun uzak bir ülkedeki hikayesinden de 
çıkıyorduk. Ama o benim hayatıma girmişti bir kere. Ak-
lımda ve anılarımda hep olacaktı ben yaşadıkça.

Dünyamızın kim bilir neresinden ve nasıl bir hikâyede 
buluşacağız bir sonrakinde?

Sevgiyle kalın sevgili dostlar.
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