Erişilebilirlik İzleme ve Denetimi ile ilgili olarak 10 Temmuz 2013 tarihinde Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yazıyı aşağıda bulabilirsiniz.
7/7/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 2’nci ve
3’üncü maddelerine istinaden erişilebilirlik izleme ve denetleme faaliyetlerini yürütecek
komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları ile yapılacak izleme ve denetlemenin
kapsamının belirlenmesine yönelik yönetmeliğin hazırlanması görevi Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.
Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren illerde valilikler tarafından kurulacak komisyonlar
marifetiyle söz konusu izleme ve denetleme çalışmaları yürütülecektir.
Komisyonlara Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlık edecektir. Komisyon
üyeleri 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3’üncü maddesinde sayılan Aile ve
Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlıklarının taşra teşkilatından görevlendirilen personeli ile farklı engel gruplarını temsil
etmek üzere engellilerle ilgili konfederasyonlardan temsilcilerden oluşacaktır.
Komisyon üyeleri, Yönetmeliğin nasıl uygulanacağı, izleme ve denetlemenin nasıl
yapılacağı, izleme ve denetleme formlarının nasıl kullanılacağı, erişilebilirlik standartları gibi
konularda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ayrıntılı
dokümanlar ve düzenlenecek eğitimle yürütülecek faaliyetler konusunda bilgilendirilecektir.
Komisyonlar, bu bilgilendirmeden sonra çalışmalarına etkin olarak başlayacaklardır.
Komisyonlar Yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları izleme
ve denetleme formlarında yer alan ayrıntılı sorulara verilecek cevaplar doğrultusunda gerekli
durum tespiti ve akabinde yapılacak süre verilmesi veya idari para cezası işlemini son derece
objektif olarak gerçekleştirebilecektir.
Komisyonlarca erişilebilirliğin izlenmesi ve denetlenmesi vatandaşlardan gelen şahsi
başvurular veyaKomisyon tarafından Bakanlığın çerçevesini belirlediği yıllık planlar
kapsamındayürütülecektir. Komisyon izleme ve denetlemeye konu yerin veya aracın
erişilebilirlik değerlendirmesini Yönetmelik ekinde yer alan binalar, açık alanlar ve toplu
taşıma araçları izleme ve denetleme formlarına göre yaparak gerekli raporu hazırlayacaktır.
Bu rapor çerçevesinde izleme ve denetlemeye konu yer veya araç için, belediye ve kamu
kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların
malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için ek süre
verilebilecek veyaidari para cezası uygulanabilecektir.

