
T.C. 


MU~ VALiLiGi 

il Mill! Egitim Mudiirlugii 


SaYl : 73774402-807.0 I-E. 1486890 10.02.2016 
Konu : Bina Bilgilerinin Ulusal Eri~ebilirlik 

izlerne Sisternine Kaydedilrnesi 

............................................................KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitirn MudiirlUgii 

................................................................ MUDURLUGUNE 


ilgi :Aile ve Sosyal Politikalar il Mudiirlugiiniin 29.01.2016 tarih ve 198 sayI11 yazlsl. 

Bina Bilgilerinin Ulusal Eri~ebi1ir1ik izlerne Sisternine Kaydedilrnesi He ilgili i~ ve 
i~lernlerin ilgi yazI ve Eri~ilebilirlik izlerne klamrn kllavuzuna gore yapIlrnasl konuyla iIgili 
sorunlanmz iyin Mu~ Aile ve Sosyal Politikalar il MudurlUgii Personeli Giilaga A viN<; iIe 
0.436-21640 II nurnarah telefondan irtibata geyilrnesi hususunu; 

Bilgilerinize rica ederirn. 

Cevdet ARSLAN 
VaH a. 

iI Milli Egitirn Mudiirii 

Ek :1.Yazl(2 Sayfa) 
1.Eri~i1ebi1irIik izlerne sisterni Kullamrn Ktlavuzu 

Dagltlrn : 


ilye Kaymakarnhklarma 

Merkez TUrn Okul Mud. 

RAM Mud 

BiLsEM Mud. 

i~ Egitirn Uygularna Ok.Mud 


Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalanml~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tradl,'esinden f77d-9ff9-32a7-hhO 1SIOS:;:>" ' 

http://evraksorgu.meb.gov.tradl,'esinden


T.C. 
T.e MUS VALiLi(iiAile veISosyal Politi kala, 

! 8akanhgl Aile ve So!'yal Politikalar if Miidiirlugii 

SaYl : 96413503-330dQg (1:1O 1 /20 16 
Konu : Bina Bilgi1erinin Dlusa1 Eri~ilebilirlik 

izleme Sistemine Kaydedilmesi Hk . 

...~t. ..m!~.tJ...€.iI7l.t'J1....IJJ.'ld).e/.rii4ij ........ . 


ilgi :a) 07.07.2005 Tarih ve 25868 SaYlll 5378 saYlll "EngelliZer Hakkmda Kanun", 
b) 20 Temmuz 2013 Tarih ve 28713 SaYlll "Eri~iZebilirlik jzleme ve Denetleme 

Yonetmeligi ", 

Bilindigi Uzere, tlgi (a) Engelli1er Hakkmda Kanun ve Ilgi (b) Y6netmelik geregi, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhglmlz ve i~birligi yapllan diger Bakanhklar ile birlikte 
yurUtUImekte olan eri~ilebilirlik faaliyetleri kapsammda; tUm il MudUrIUkieri ile Kamu 
Kurum ve KuruIu~larmll1 hizmet binalanmn bina 'Sorumlusu kaydl ve/veya eri$ilebilirlik 
formu olu~turulmu~ kaYltlann https:lleris.aile.gov.tr adresinden ekte g6nderilen ~ifreler ve 
https:11 hnps:lleris.aile,gov. tr/Yardlm/AdresKoordintGirisiYardim,pdf adresinde bulunan 
Eri~ilebilirlik izleme Sistemi Adres GUncelleme YardnTI DokUmaMndan faydalamlarak adres 
kaYltlarmm gUncellenmesi gerekmektedir. Eri~ilebilirlik izleme sistemi kullamm kllavuzu 
ekte sunuImu§tur, Bu c;erc;evede, Eri~ilebilirlik jzleme ve Denetleme surecinin sorunsuz ve 
ivedilikle tamamlanabilmesi ic;in kurum amirlerince gerekli hassasiyetin gosterilmesi ve 
konunun takibinin yapllmasl hususunda; 

Geregini bilgilerinize rica ederim. 

~ 
Seddar Y A vDz 

Vali 

EK: 
1) Eri~ilebilirlik Izleme Sistemi Kullamm Kllavuzu 
2) Ilgi yazl 

DAGITIM: 
1) Kaymakamhklara 
2) 1lII1ge/ Belediye Ba~kanhgma 
3) Kamu Kurum ve Kurulu~larma 
4) il MUdUrlUkleri 

=:- 1 P ·l·t'l 1 1'1 Mu"d·uhrluaWYe<:ilyurt Mahallesi.Fidanllk AliI MUS lIiibat: AIle ve Sosya 0 11<:a ar '{0 

S,GI)NDOGDU. Tel:216.40.11 Dahili:129 Fax:216-,40.12 

http:Fax:216-,40.12
http:Tel:216.40.11
https:11
https:lleris.aile.gov.tr


'T.e. 
AiLE VE SOSYAL pOLiTiKALAR BAKANLIC;I 


EngeUi ve Ya~h Hizmetleri Genel MiidiirJiigu 


Sap: 96413503-33.0-183343 1411212015 
Komi: Eri~ilebi!irlik izleme Sistemi 

MU$ V ALiLiGiNE 

(Aile ve Sosyal Politikalar il Mfidiirliigii) 


llgi : 25110/2013 tarihli ve 96413503-330-109609 saYll1 yazImlZ. 

20/07/2013 tarih]i ve 28713 saYlh Resmi Gazetede yaytmlanarak ytiriirlilge giren 
Eri~ilebilirlik izleme ve Denetlerne Yonetmeliginin 4 Uncii maddesinin birinci flkrasmm CO 
bendinde tammlanan ve 14 iincil maddesinde aylklanan UlusaI Eri~ilebi1irlik Izleme 
Sisteminin kurulmasl 9ah§malan BakanhglffiIZCft yiiriitiilmektedir. izleme sistemi ile kamu 
kurum ve kurulu~lanna~ait mevcut resmi yaeI1ar, rnevcut rum Yi?l,~~aldu-lffi, yaya geyidi. aclk 
ve yesil alanlar, spor alanl3.f1 ve benzeri sosvaI ve klilt\lnialt yap! alanlan He geryek ve tuzel 
ki~iler tarafmdan yapllm~ ve urnuma apk hizmet veren her rurlfi yapllarda ve toplu ~lma 
araylarmda erit?ilebilirlik standartIarmm uygulanmasmm takip edilmesi ama91anmaktadu-. 

• 
Ulusal Eri§iiebilirlik izleme Sistemi kapsammda Aile ve Sosyal Politikalar BakanhgI 

-EngeUi ve Ya$h Hizmetleri Genel Mfidurliigtinde envanter verilerinin kaydedilecegi yazlhm 
altyaplSl geli§tirilmi~tir. Ttirkiye Et~Irebmrlik Envanteri olu~t1.Jrulacagt konulu ilgi 
yazlmlz{!a, illerde sisteme yonelik «ah~malann, engeHilerle ilgiIi gorev yapan ve 09/1012013 
tarihinde Ankara'da duzenlenen lfEri~ilebiJirlik izleme Sistemi Bilgilendirme Toplantlsl"na 
katllan il mudfir yardlfficllanmlZ tarafmdan koordine edilecegi ve ilk etapta kamuya ait 
binalarm eri!?ilebilirlik envanterinin olu§turulacagI belirtilmi§ur. 

UIusal Eri~i1ebmrlik izleme Sistemine bina sorumlusu ve eri~ilebilirlik izleme formlan 
bazmda veri giri§leri devam etmekte olup zaman· i9inde, i~i§leri Bakanltgl Ntifus ve 
Vatandat?hk i~leri Gene} Miidiirlilgli tarafmdan yfirUllilmekte oIan Adres KaYlt Sistemiyle 
olu~turulan Ulusal Adres Veri Tabanmda yer alan adreslede entegrasyon ihtiyacl dogmu~tur. 
Bu kapsamda Ulusal Eri~ilebilirlik izleme Sisteminde kuHa..'1limakia olan adres bi1e~enlerinin 
giincellenmesi gerekmektedir. Glinceileme ~lemi yapdan kaYltlar entegrasyon somas! yeni 
Ulusal Eri~Hebilirlik izleme Sisteminde goriilebilecek oiup, adres gunceHemesi yapllmayan 
kaYltlar i~in yeniden eri~ilebilirlik ferrou veri giri§i gerekebilecektir. 

Bu yeryevede; ilinizde bulunan diger it muoiirlfikIeri, tUm kamu kurum ve kurulu$lan 
tarafmdan. daha once bina sorumlusu kaydl ve/veya eri~ilebilir1ik ferrou olu§turulmu~ 
kaYltlann https:lleris.aile.gov.tr adresinden ekte gonderilen ~ifreler ve 
https:lleris.aiie.Q:ov.trlYardim/AdresKoordinatGirisiY ardim.pdf adresinde bulunan 
Eri§ilebilidik izleme Sistemi Adres Giincelleme Yarcilm Dokiimanmdan faydalanarak adres 
kayttlarmm glinceHenmesi gerekruelctedir. 

Bu t;er~evede. konuyla ilgili gerekli ~aJl~m yiiriitiilrnesi i~jn iIinizde bulunan ii 
mfidiirliikleri ile diger kamu kurnm ve kurolu~lanna gerekli duyurunun ve takibin yaplimasl 
hususunda; 

Bilgi lerinizi vegru:eginiarz .ederim. 

Bu evrak 5074l $aym ~ haza Kaalmu'oa gOre elektrooik otarnk imzalanm1§tu'.
--"---------
Adres • Eski~hir YQlu ~Mahallesi 2117,Sokak No:WIA AYflntrtl Bilgi : T. SAYAN Sehir PlaneIS! 

CankayafANKARA " 
T<:l<:fOIl. :j:J. ·S"3 fa.x: o{312, 70S 70 50 

e-posta . luha.sayancgiaile_gov~tr Ekktrooik Ag: ~~..ailE,lIDVJT 

https:lleris.aiie.Q:ov.trlYardim/AdresKoordinatGirisiY
https:lleris.aile.gov.tr
http:alanl3.f1
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ERiSill::siLiRliK iZlEME SiSTEMi KUllANIM KlAVUZU 

Ama~ ve Kapsam 
Sisteme bilgi girme i~lemiyle ilgili olarak hamlanan bu kilavuz; Eri~ilebilirlik izleme Sistemi Projesi 
kapsammda yer alan Kamu Binalannm· sorumlulannm sisteme bilgi giri~ini a~lklama amaci 
ta~lmaktadlL 

Yazlhmm Ozellikleri 
Sisteme Sifre ile Giri~ Yapllmasl: Uygulamaya http://eris.eyh.qov.tr adresi uzerinden internet eri~im 
programmlz ile ekrana gelen Giri~ Formu ekranmdaki Kuliamcl adl ve Sifre bollimunu a~aglda 
belirtilen il ~iFRESi ile doldurarak Giri~ butonuna baslnlz. 

iL SiFRESi: iL KODU: 49 KULLANICI ADI: Bkd582 SiFRE: svz365 

Bina Arama Ekranmda Sorumlu Oldugunuz Binanm Bulunmasl: Giri~ yaplldlktan sonraki ekranda 
sorumlu olunan binanm filtreleme yapllarak; iI~e, Mahalle, Ost-Alt Kategoriler de kullanrlarak Ara 
butonu He binaYI bulunuz. 

Bina Sorumlulannm Girilmesi: Sorumlusu oldugunuz bina uzerine fare ile tlklayarak binaYI se~ip, 

sayfa uzerinde yukanda bulunan ilGili Kisi BilGiSiNi GONCELLE butonuna baslnlz. Kar~mlza gelen 
ekranda yer alan bina AsiL ve YEDEK sorumlu ki~ilerine ait girilmesi istenen bilgileri ilgili alana girerek 
Kaydet butonuna baslnlz. 

Sistemde Sorumlusu Oldugunuz Bina Yoksa: Sistemde yaptlgrnlz arama sonucunda sorumlusu 
oldugunuz binanm bilgilerini bulamlyorsanlz, ana sayfadaki YENi BiNA BiLGiSi GiR butonuna tlklaYlp 
a~llan ekrandaki binaya ait ADRES ile AsiL ve YEDEK sorumlulara ait ilgili yerleri doldurunuz. 1 veya 2 
i~ gunu i~erisinde kaydml yaptlglnlz binamz glsteme tanrttiacaktlL 

BUgi Giri~i Yaplhrken Dikkat Edilecek Hususlar: 
E-Posta Adresi: Bina asH ve yedek sorumlulan kururrlsal veya ki~isel E-Posta adresleri yoksa temin 
etmelidirler. E-Posta adresi x¥z@abc.xxx formatmda olmak zorundadlr. ileriki sure~te binaya ait 
formu doldurmak i~in yaptlacak tUm yazl~malar bu adres uzerinden yapdacagl i~in E-Posta adres ve 
~ifresinin unutulmamasl ve slk slk kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Ad-Soyad: Sorumlu personel{ler)in ad ve soyadl girilmelidir. 

Telefon: Telefon numarasl 10 haneli (Orn:3121234567) olarak girilmelidir. 

Cep Telefonu: Sorumlu ki~iye ait cep telefonu 10 haneli (Orn:5051234567) olarak girilmelidir. 

Sifre: ileriki sure~te sisteme bilgi giri~i yaplllrken kullanrlmak uzere, kullanlcmm kendisinin 
belirleyecegi en az 5 karakterden olu~an ~ifre girilmelidir. Bu ~ifre, ilgili bina sorumlusu adma 
tanlmlanml~ olacaktlr.{Daha sonraki sure~te; sorumlu olunan bina bilgileri, sisteme sorumlu ki~ilere 
ait e-posta ve belirlemi~ olduklan ~ahsi ~ifreleri He girilecegi i~in unutulmamah ve gizliligi 
korunmahdlr). 

Bu kurallara uymadan ger~ekle~tirilen giri~ler klrmizi renkle gosterilecek alup Kaydet butonu 
~all~mayacaktlr. Fare ile klrmlZI alanm Ozerine gelindiginde ilgili hata hakkmda bilgi verilmektedir. 
Hata duzeltilerek bilgi giri~i Kaydet butonuyla tamamlanmalldlr. 

NOT: Konuy/o ilgi/i sorularmlz j~in Mu§ ASP iL Miidiir1i.igii person eli Sosyolog Giilogo AviN9 ile 
Tel:2164011 Dohili: ~umoroll telefondon irtiboto gefebilirsiniz. 

Mu~ Aile \Ie Sosyal Politikalar II MudurlLigujYe§ilyurt Mah. Fidanhk altl 
~="-=-~= Faks:2164012jG. AviNC;:- S.GONDOGDU 

mailto:x�z@abc.xxx
http:http://eris.eyh.qov.tr

