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Komisyonu

DAĞITIMLI

       07/07/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2 
nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak çıkarılan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Yönetmeliği 20/07/2013 tarihinde 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiş, ilgi yazımızla anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği illerde valilikler 
bünyesinde erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarının oluşturulması istenmiştir. 
İllerde oluşturulan komisyon üyelerine yetki, görev ve sorumlulukları konusunda 26-27 
Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 
       İlgi yazımızda da açıklandığı gibi, komisyonlar izleme ve denetleme faaliyetlerini, 
yapılan başvurular ve yıllık izleme ve denetleme programı çerçevesinde yürüteceklerdir. 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ulusal düzeyde 
erişilebilirlik izleme ve denetleme önceliklerini ve hedeflerini belirleyen 2013-2014 Yılı 
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı ekte gönderilmektedir.   Anılan Yönetmeliğin 4 
üncü maddesinde tanımlanan ve 13 üncü maddesinde açıklanan izleme ve denetleme 
programı; Bakanlık tarafından hazırlanan izleme ve denetleme planında yer alan öncelikler 
çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri belirlemek üzere komisyon tarafından il düzeyinde 
hazırlanacaktır. Bu programda yerel ihtiyaçlar gözetilerek izleme ve denetleme kapsamına 
alınacak binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları ve yapılacak işlemler belirlenecektir. 
Binaların ve açık alanların listesi ile toplu taşıma araçlarının türü ve sayısı ile yapılacak 
denetim tarihleri programda açık biçimde belirtilmelidir. İzleme ve denetleme programının 
hazırlanmasında, http://www.eyh.gov.tr/tr/26255/Erisilebilirlik-Izleme-ve-Denetleme-
Komisyonlari web adresinde yer alan “İzleme ve Denetleme Programı Formu”ndan 
faydalanılabilir. Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince daha sonra Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek olan komisyon çalışmaları raporunda, 
programda yer alan faaliyetlerin gerçekleşme durumu belirtilecektir.
      Ayrıca, komisyonlara vatandaşlar tarafından yapılacak başvurular için kullanılabilecek 
binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları konulu “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Komisyonuna Başvuru Formları”, komisyon tarafından hazırlanacak izleme ve denetleme 
raporları için kullanılabilecek formatlar ve sıkça sorulan sorular yukarıda belirtilen web 
adresinde yayımlanmıştır.
      Diğer yandan, komisyonların mevzuata uygun, verimli ve etkin biçimde faaliyet 
göstermesi için;
      - İl dışından ve birden fazla ilin komisyonunda görevlendirilen kamu görevlilerinin, 
sadece görev yaptıkları ildeki komisyonda görevlendirilerek, diğer illerde bu üyeler yerine 
aynı bakanlığın farklı bir kurumundan temsilcinin görevlendirilmesi,  
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      - Komisyon üyesi olarak görevlendirilen bakanlık temsilcilerinin ve kamu görevlisi olan 
konfederasyon temsilcilerinin komisyon toplantılarının yapıldığı zamanlarda çalıştıkları 
kurumlarda izinli sayılmaları için ilgili kurumlara talimat verilmesi,
      - Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereği komisyon üyelerinin çalışma ortamı ve yerinin 
hazırlanması, üyelerin toplantıya gidiş ve gelişleri, izleme ve denetleme amacıyla gidecekleri 
yerlere ulaşımları ile izleme ve denetleme için kullanacakları araç ve gereçlerin sağlanması 
konusunda Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne destek sağlanması için gerekli 
tedbirlerin alınması,
gerekmektedir.      
       Bu kapsamda;  yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesi ile 2013-2014 Yılı 
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planında yer alan öncelikler çerçevesinde ilinizde 
yürütülecek izleme ve denetleme faaliyetlerini belirlemek üzere 2013-2014 yılı izleme ve 
denetleme programının hazırlanması ve programın 17 Ocak 2014 tarihine kadar 
komisyon@aile.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunda;
       Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

Dr. Nail Abdulgazi  ALATAŞ  
 Bakan a.  

Müsteşar Yardımcısı

EKLER :  
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Planı (2 sayfa)
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