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5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden
20/7/2013 tarihinde 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi gereği 2017 Yılı
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı hazırlanmıştır ve Genelge ekinde yer almaktadır.
Yönetmeliğin anılan maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Komisyon
tarafından izleme ve denetleme planı çerçevesinde yıl içinde gerçekleştirilmesi amaçlanan
faaliyetleri içeren belge” olan İzleme ve Denetleme Programının her il için hazırlanması
gerekmektedir.
İzleme ve Denetleme Programı hazırlanırken aşağıda yer alan hususların göz önünde
bulundurulması gerekmektedir;
1) İl için hazırlanan Programda (ilçeler dâhil) Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme
Planının 1. Aşaması kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği
binalar ve gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren binalar;
kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanındaki açık alanlar ve gerçek ve tüzel kişiler
tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren açık alanlar ile kamu kurum ve kuruluşları
tarafından sunulan toplu taşıma hizmeti araçları ve gerçek ve tüzel kişiler tarafından sunulan
toplu taşıma hizmeti araçlarının tümünün denetlenmesi tamamlandıktan sonra Planın 2 nci
aşamasına, bunlar tamamlandıktan sonra 3 üncü aşamalarında yer alanların denetimine
geçilecektir.
2) Denetleme programı oluşturulurken, aynı aşama listesinde yer alan bina, açık alan
veya toplu taşıma araçları karma olarak belirlenecektir (Örneğin birinci aşamada yer alan
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları ve Rehberlik
Araştırma Merkezleri (RAM), üniversiteler, adliyeler, belediye ana hizmet binaları ve diğer
ek hizmet binaları, banka şubeleri, şehirlerarası otobüs terminalleri, havaalanları terminalleri
ve garların denetimleri programlanırken ilde bulunan sağlık kuruluşlarının bir kısmının
denetiminden sonra eğitim kurumlarının bir kısmı, daha sonra üniversitelerin bir kısmı
şeklinde programlanmalıdır).
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(5A+nqM-ArL2fU-Hdb9pQ-fBGkPs-PiOepshW) kodunu yazınız.
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141516 06510 Çankaya/ Ankara
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e-Posta: bilgiedinme.eyhgm@aile.gov.tr İnternet Adresi: http://www.eyh.gov.tr/iletisim
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3) Binalar denetlenirken, sağlık kuruluşları için yatak kapasitesi, poliklinik sayısı ve
hasta potansiyeli dikkate alınarak yapılan sıralamaya göre en yoğun kullanılan sağlık
kuruluşları; eğitim kurumları için öğrenci sayısı dikkate alınarak yapılan sıralamaya göre en
yoğun kullanılan eğitim kurumları ile seçimlerde oy kullanma yeri olan okullar denetim
programına alınacaktır.
4) Komisyon tarafından, erişilebilirlik tespiti yapılan bina, açık alan ve toplu taşıma
araçları için erişilebilirlik yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen kamu kurum ve
kuruluşları ve bunların sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, denetime ilişkin
komisyon kararının tebliğinden itibaren geçerli olmak üzere, eksiklerini tamamlaması için,
tespit edilen eksikliklerin kapsamına göre bir defaya mahsus olmak üzere 3 aydan 6 aya
kadar gerekçesini belirtmek suretiyle komisyon kararı ile süre verilebilir.
5) Komisyonlar; süre bitiminde, şikâyete binaen veya program kapsamında ikinci kez
denetleme yapabilecektir.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA
Bakan
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