
 

 

 ENGELLİ BİREYLERİN BANKACILIK ALANINDA 

YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU   
 

 Söz konusu rapor, Engelsiz Eğitim ÇalıĢanları Sendikası ve Engelsiz EriĢim Derneği 

tarafından hazırlanmıĢtır.  

  

1. Günümüzde, bankacılık hizmetlerinden faydalanan, maaĢlı-maaĢsız pek çok engelli 

müĢteri bulunmaktadır. Sadece kamu bünyesinde yaklaĢık 55.000 (EllibeĢ bin) 

civarında engelli kamu çalıĢanı görev yapmaktadır. Özel sektör verileri de dahil 

edildiğinde; bu rakam yüzbinlere ulaĢmaktadır. 

2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca çıkarılan Bankacılık Hizmetlerinin 

EriĢilebilirliğine Dair Yönetmelik ile tüm engel gruplarına yönelik her Ģeyin en ince 

ayrıntısına kadar düĢünüldüğü, oldukça net ve kapsayıcı düzenlemeler ortaya 

koyulmuĢtur. Ne var ki; devletimizin tüm iyi niyetli çabalarına rağmen;  

A. söz konusu düzenlemelerin bankaların tasarrufuna bırakılmıĢ olup, bu konuda 

gerekli denetimlerin yapılmaması,  

B. düzenlemelere uyulmaması ve bu düzenlemelere aykırı tutum ve davranıĢ içine 

girilmesi,  

C. Getirilen kural ve düzenlemelerine uyulmadığı takdirde her hangi bir yaptırımın söz 

konusu olmaması gibi sebeplerden ötürü, yasal metinde yer alan tedbirlerin birçoğu 

uygulanma imkânı bulamamıĢtır.  

3. Bankalar tarafından, çoğu zaman temellendirilemeyen iç tüzük genelge gibi 

Yönetmeliğin altında kalan yasal metinler, amir kurum olan BDDK tarafından 

getirilen düzenlemelerin de üstünde tutulmaktadır.  

4. Eğitim eksikliği, ön yargılar ve benzeri sebeplerle, mevzuat ile getirilen 

yükümlülükler yok sayılmakta; engellileri birey olarak değerlendirmeyen tutumlar 

sergilenmektedir.  

5. YaĢanan teknolojik geliĢmelerle, tüm engel grupları için evrensel eriĢilebilirliğin 

sağlanması mümkün olmasına rağmen, gerek kamu bankaları, gerekse de özel 

bankalarca gerekli tedbirlerin alınması ve altyapılarının eriĢilebilirliğinin sağlanması 

noktasında yeterli çaba gösterilmemektedir.  

A. Bankaların eriĢilebilir Ģube ve ATM’leri bulunmakla birlikte, bunlar kısmi oranda 

kalmaktadır. Banka Ģube ve ATM’lerin büyük bir çoğunluğu fiziki anlamda eriĢilebilir ve 

ulaĢılabilir değildir.  

B. iyi örnekler bulunmakla birlikte; görme engelli müĢterilerin kullanımına uygun 

olmayan “eriĢilebilir olmayan” sorunlu internet ve mobil bankacılık Ģubelerine sahip 

pek çok banka bulunmaktadır. Örneğin: Halk Bankasının mobil bankacılık hizmeti, 

yapılan giriĢimler sonucunda eriĢilebilir hâle gelmiĢken, Ġnternet bankacılığı maalesef 

hâlâ sorunludur.  

6. Türk Borçlar Kanunu’nun 15’inci maddesinin son fıkrası ile, görme 

engellilerin, kendi talepleri olması halinde, imzalarında iki Ģahit aranması aksi 

halde, imzalarını Ģahitsiz atabilecekleri açık ve tartıĢmaya mahal bırakmayacak 

biçimde düzenlenmiĢtir. Yine BDDK tarafından çıkarılan Bankacılık 

Hizmetlerinin EriĢimine Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 4’üncü 

fıkrasında, görme engelli müĢterilerin, bankalarca sunulan hizmetler hususunda 

sözleĢmelere iliĢkin bilgi edinme ve inceleme haklarını kullandıktan sonra, 

sözleĢmelere imza atabilecekleri, müĢterinin talebi olmaksızın baĢkaca bir 

uygulamaya gidilmeyeceği hüküm altına alınmıĢtır. Bankalarca çıkarılan 



 

 

genelge, düzenleme ve benzeri metinler, yönetmeliklerin de altındadır. Bu 

hiyerarĢik sıralamaya göre, kanunlar Anayasa’ya; yönetmelikler kanunlara, 

genelge düzenleme gibi metinler de yönetmeliklere aykırı olamazlar. 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, Türk Borçlar Kanunu ile getirilen ve görme 

engellilerin, ancak kendi talepleri olması halinde iki Ģahitle imza atabileceklerine dair 

hükme aykırı olarak; yönetmelik ve genelge ya da iç düzenleme yayınlanması 

mümkün değildir. Bu bağlamda, Kurulunuzca, görme engellilerin, latin arfleri ile ve 

kendi el yazıları ile “Elden aldım” gibi ibareleri yazmalarına zorlanan uygulamaların 

önüne geçilmesi için, mevzuatta düzenleme yapılması ve bankalar arası uygulama 

birliğinin sağlanması gerekmektedir. 

7. Gerek kamu bankaları, gerekse de özel bankalarca görme engelli müĢterilerin 

iĢlemlerinde; (hesap açma, kredi kartı ve kredi baĢvuruları gibi) baĢta Anayasamız ile 

getirilen eĢitlik ilkesine ve devamında da Türk Borçlar Kanunu ile öngörülen Ģahitsiz 

imza atabilme hükmüne aykırı davranılmakta, müĢterinin rızası hilafına Ģahit 

istenilmektedir. Bu taleplerine gerekçe olarak ise görme engellilerin okuma-yazma 

bilmedikleri gösterilmektedir. Böylece, birçok görme engelli müĢteri, hak kayıplarına 

uğramakta; maaĢ kartını zamanında alamamakta, kredi ya da kredi kartı baĢvurusu 

yapamamakta, hesap açtıramamakta; kısacası Türk Medeni Kanunu ile tanımlanan tam 

ehliyetli birey olarak kabul edilmediğinden; Anayasamız ve ülkemizin taraf olduğu 

uluslararası sözleĢmeler ile belirlenen kiĢilik hakları ihlal edilmektedir. 

8. Bankacılık Hizmetlerinin EriĢilebilirliğine Dair Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde, 

banka personelinin engelli müĢterilerle iletiĢim, iĢaret dili eğitimi ve bu müĢterilere 

karĢı davranıĢlar konusunda eğitime tabi tutulması gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. 

Bankalarca zaman zaman bu tarz eğitimler yapılmakta; ancak eğitimler tabana 

yayılmadığı ve süreklilik arzetmediği için amacına ulaĢamamaktadır. 

9. Bankacılık Hizmetlerinin EriĢilebilirliğine Dair Yönetmeliğin 4’üncü maddesi ile 

belirlenen bankacılık hizmetlerinin eriĢilebilirliğine iliĢkin genel ilkelere, 5’inci madde 

de belirtilen ATM cihazları üzerinden sunulan hizmetlerin eriĢilebilirliğine iliĢkin 

genel ilkelere, 6’ncı maddede belirtilen ortopedik engelli müĢterilerin eriĢimine iliĢkin 

düzenlemelere, 7’nci madde de getirilen görme engelli müĢterilerin eriĢimine iliĢkin 

düzenlemelere, 8’inci madde ile getirilen Ģubelerin eriĢimine iliĢkin genel esaslara, 

9’uncu madde ile düzenlenen görme engelli müĢterilerin banka ve kredi kartları ile 

sunulan hizmetlere eriĢimine dair genel esaslara, 10’uncu madde ile getirilen pos 

cihazları üzerinden sunulan hizmetlerin eriĢimine dair düzenlemelere; 11’inci 

maddede belirtilen görme engelli müĢterilerin internet bankacılığına eriĢimine iliĢkin 

ilkelere, 12’nci madde ile getirilen çağrı merkezleri aracılığı ile sunulan hizmetlerin 

eriĢimine dair genel esaslara uygun hareket edilmemektedir. Bunun sebebi ise 

bankalarca bu düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde ciddi yaptırımlarla 

karĢılaĢılmayacağının bilinmesidir. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, getirilen 

bu düzenlemelerin kağıt üzerinde kalmasının önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır.  

10. Birçok banka tarafından mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde eriĢime önem 

verilmemekte; özellikle ekran okuma programlarının kullanımı halinde, kredi ya da 

kredi kartı baĢvurusu gibi iĢlemlerin yapılması önlenmekte, müĢteri çağrı merkezine 

yönlendirilmektedir. Bu konuda, Engelsiz EriĢim Derneği tarafından yayınlanan bir 

basın açıklaması bulunmakta olup; sözü edilen durum, söz konusu açıklamada 

ayrıntıları ile belirtilmiĢtir. 

ENPARA.COM CEP ġUBESĠ UYGULAMASININ KREDĠ ÇEKME ALANINA 

EKRAN OKUYUCUYLA GĠRĠġ YASAĞINA ĠLĠġKĠN BASIN AÇIKLAMAMIZ  

Yönetmelik karĢıtı düzenlemeler değerlendirildiğinde, gerek 1982 Anayasası ile 

getirilen eĢitlik, ekonomik hayata özgürce katılım ve ekonomik faaliyette bulunabilme 

https://www.engelsizerisim.com/detay/enparacom-cep-subesi-uygulamasinin-kredi-cekme-alanina-ekran-okuyucuyla-giris-yasagina-iliskin-basin-aciklamamiz/
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ilkelerine, gerekse de uluslararası sözleĢmeler ve ulusal mevzuatımız ile belirlenen 

kiĢilik haklarına ve veri güvenliği ilkesine aykırılık teĢkil edecek biçimde hareket 

edildiği gözlenmektedir. 

11. Tüm bu açıklamalar ıĢığında, Öncelikle tüm engel gruplarını kapsayacak, evrensel 

eriĢilebilirlik ilkelerinin benimsenmesi, bu ilkelerin tüm bankalarca uygulanmasının 

sağlanması ve Kurulunuzca çıkarılan Bankacılık Hizmetlerinin EriĢilebilirliğine Dair 

Yönetmelik hükümlerinin geniĢletilerek; uygulanmasının gerçekleĢtirilmesi amacıyla, 

yaptırımlar öngörülmesi zorunludur. Günümüz teknolojik imkanları dikkate alınarak; 

tespit edilecek eriĢilebilirlik ilkelerinin tam amacına ulaĢmasının sağlanması için, tüm 

paydaĢların katılımının sağlanması ve alanda faaliyet gösteren hak temelli yaklaĢımı 

benimsemiĢ sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket edilmesi önem taĢımaktadır. 

Saygılarımızla. 

 

 Engelsiz Eğitim ÇalıĢanları Sendikası  

 Genel BaĢkan: Resul Partici  

 ĠletiĢim: 0533 570 65 76  

 Mail: info@engelsizsen.org 

 www.engelsizsen.org  

 Adres: Anafartalar Mahallesi. Rüzgarlı caddesi. Ġbrahim Müteferrika Sokak Fazilet ĠĢ 

Hanı. No: 4-505. Altındağ/Ankara.   

 

 ENGELSĠZ ERĠġĠM DERNEĞĠ  

 Genel BaĢkan: Engin Yılmaz  

 ĠletiĢim: 0532 552 11 40  

 E-Posta: mail@engelsizerisim.com 

 www.engelsizerisim.com 

 Adres: Murat Reis Mahallesi. Çinili Mescit Sokak. No: 47-2 Üsküdar/Ġstanbul.  
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