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MUS V ALiLiGi 

il Mil11 Egitim Miidiirltigu 


SaYl 	 : 78628626-41O.07-E.2806257 09.02.2018 
Konu : Ozel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 

(Eril;dle bilirlik) 

................. KAYMAKAMLIGINA 

(ilve Milli Egitim Miidiirltigu) 

TOM REHABiLiTASYON MERKEZLERiNE 

ilgi: 	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgmm 05.01.2018 tarihli ve 96413503-331.99-E.2113 
sayIlI yazlSl. 

Bakanhglmlz uhdesinde faaliyette bulunan ozel egitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 
kurumlanna kaYlth olan engelli bireylerin ula~lmml temin etmek amaclyla servis hizmeti 
verdikleri bilinmektedir. ilgili mevzuatta soz konusu hizmetin sunulmasma ili~kin zorlaYlcl 
bir hiikmiin olmadlgl ancak kurumlann kaYlth ogrencilerine servis hizmeti vermek istedikleri 
anla~llmaktadlf. Yapllan denetimler ve sahadan alman bilgiler dogrultusunda, soz konusu 
hizmetin yerine getirilmesi ~amasmda servis aravlan ile ilgili olarak ilgili mevzuatmda 
belirtilen standartlann yerine getirilmesi gerektigine i1i~kin kurumlarm bilgilendirilmesine 
ihtiyav oldugu degerlendirilmektedir. Bu kapsamda ozel egitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinin sagladlklan servis hizmetleriyle ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanhgmdan alman ilgi yazl ile Bakanhglmlz Ozel Ogretim Kurumlarl Genel 
Miidiirliiguniin 08/02/2018 tarih ve 2707366 saYlh yazlsl ekte gonderilmi~tir. 

Bakanhglmlza bagh olarak faaliyetlerini siirdilren ozel egitim ve rehabilitasyon 
merkezlerine ekli yazllarda yer alan avlklamalar dogrultusunda i~ ve i~lemlerin yilriltillmesini; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii 


Sayl : 35235946-410.07-E.2707366 08.02.2018 
Konu : Ozel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 

(Eri~ilebilirlik) 

................. V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Miidiirliigu) 

iIgi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanhgmm 05.01.2018 tarihli ve 96413503-331.99-E.2113 
saYlh yazlSl. 

Bakanhglmlz uhdesinde faaliyette bulunan ozel egitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 
kurumlarma kaylth olan engelli bireyierin ula~lmlm temin etmek amaclyla servis hizmeti 
verdikleri bilinmektedir. ilgili mevzuatta soz konusu hizmetin sunulmasma ili~kin zorlaYlcl 
bir hiikmiin olmadlgr ancak kurumlann kaYlth ogrencilerine servis hizmeti vermek istedikleri 
anla~llmaktadlf. Yapllan denetimler ve sahadan alman bilgiler dogrultusunda, soz konusu I 

I hizmetin yerine getirilmesi a~amasmda servis ara9Ian ile ilgili olarak ilgili mevzuatmda I 
belirtilen standartlann yerine getirilmesi gerektigine ili~kin kurumlarm bilgilendirilmesine 
ihtiya9 oidugu degerlendirilmektedir. Bu kapsamda ·ozel egitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinin sagIadlklan servis hizmetleriyle ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanhgmdan alman ilgi yazIdan ozetle; 

5378 saYIh Engelli1er HakkInda Kanun'un 3 iineii maddesinde "Eri#lebilirlik: 
Binalarm, apk alanlann, ula~lm ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve ileti$im 
teknolojisinin, engelliler tarafindan giivenli ve bagzmslz olarak ula~llabilir ve kullamlabilir 
olmasl fl olarak tammlanmaktadIr. Amlan Kanun'un geyici 3 iincii maddesinde, fl ••• 71712018 
tarihine kadar, servis ta~lmaczllgl yapan gerrek ve tiizel ki~iler, engelli personel veya 
ogrenciye talep halinde eri~ilebilir ta~lma hizmetini saglamakla yiik'iimliidiir. Bu fikranm 
yiiriirliige girdigi tarihten sonra iiretilen ~ehirler araSl ve uluslararasl yolcu ta~lmaczllgl ile 
servis ve turizm ta~lmacllzgl yapan ararlar dl~mda ~ehir iri yolcu ta~lma hizmeti yapan 
ararlardan eri#lebilir olmayanlara yolcu ta~lma hizmeti irin yetki belgesi, izin ve ralz$ma 
nthsatl verilmez.... "hiikiimleri bulunmaktadIr. 

Amlan hiikiimlere istinaden hazIrlanan ~ehirler ArasI Y olcu Ta~lma Hizmeti ile Servis 
ve Turizm Ta~nmaeIhgI Hizmetinin Eri~ilebilir Hale Getirilmesine Dair Yonetmelik" 
13/0112017 tarihinde yaYImlanarak yiiriirliigue girmi~tir. Yonetmelikte servis tal?Imaehgl ile 
ilgili eri~ilebilir hizmetlerin nasIl sunulmasl gerektigi belirlenmi~tir. Yonetmeligin 11 nei 
maddesinde; "Servis hizmeti veri/en arar, 4 ilncil maddede belirtildigi ~ekilde eri~ilebilirlik 
ozelliklerini ta$lmlyorsa; servis hizmeti saglaYlczlan, engeline bag/z hareket klSltititgl olan 
yolcunun tercihine gore transfer aparatl temin eder veya ek bir ilcret talep etmeden 4 ilncil 
maddeye gore eri~ilebilir olarak ilretilmi~ veya eri~ilebilir hale getirilmi$ olan ararla hizmet 
almmaslm saglar. Transfer aparatmm yolculuk siiresince ararta bulunmasl gerekmektedir." 
hiikmii bulunmaktadIr. 

Bakanhglmlz uhdesinde faaliyette bulunan ozel egitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 
hizmet veren servis araylanrun Okul Servis Ara9Ian Yonetmeligi'nde belirtilen $artlan 

MEB Be~evleT KampUsii E Blok Yenimahalle! ANKARA Ayrmt!ll bilgi iyin: Yasemin KURT M.E Uzm.. Yrd 
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ta~lmasl gerektigi bilinmektedir. Amlan Y5netmeligin 4 lincu maddesinin (c) flkrasmda; 
"Okul servis araCl olarak kullanzlacak taJztlarda, ogrenci ve r;ocuklarzn kolayca 
yetiJebilecegi camlar ve pencereler sabit olacak, ir; duzenlemesinde demir aksam ar;zkta 
olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuJak bir madde ile kaplanacak ve 
engelli ogrenci ve c;ocuklarz taJlyacak olan okul servis arac;lan aynca 11712005 tarihli ve 
5378 sayzlz Engelliler Hakkznda Kanun ve bu Kanuna dayalz olarak C;lkanlan ikincil 
mevzuata uygun olacakttr." hiikmu bulunmakta olup 5ze1 egitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde hizmet veren servislerin 5378 say1l1 Engelliler Hakkmda Kanun ve ~ehirler 
AraSl Yolcu T~lma Hizmeti ile Servis ve Turizm T~lmaclhgl Hizmetinin Eri~ilebilir Hale 
Getirilmesine Dair Y5netmelikte belirlenen ~artlan ta~lmasl gerekmektedir. 

Bu kapsamda Bakanhg1llllZa bagh olarak faaliyetlerini surdilren 5zel egitim ve 
rehabilitasyon merkezlerine yukanda yer alan avlklamalar dogrultusunda bilgi verilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Kemal ~AMLIOGLU 


Bakan a. 

Genel Mudilr 


EK: ilgi yaZl eki 

BPlam 

Aynlltlll bllgi iyin: Yasemin KURT M.E U7..ln. YrdMEB Be:;;evler Kampiisfi E Blok Yenimahalle/ANKARA 
Tel: 0312413 3048 

Bu evrak gUvenli elektronik imza He jmZlllanrm~llr. https:ffevrnksorgu.meb.gov.lr adresinden 08a4-53f5-327c-a33c-c352 kodu ile teyil edilebilir. 

https:ffevrnksorgu.meb.gov.lr


I 

T.e. 
AiLE VE SOSYAL POLiTiKALAR BAKANLIGI 


Engelli ve Ya~h Hizmetleri Genel Mtidiirliigu 


SaYI : 96413503-331.99-E,21 13 05/0112018 
Konu : Eri!1i1ehilirlik 

I 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 

(Ozel Ogretim Kurumlan Genel Madiirltigu) 


Erio;ilebilirlik, engellilerin toplumsal ya~ama katIllml ierin temel gerekliliklerden biridir. 

Engelli vatanda~lanmlz gaven!i ve yardlma ihtiyac; duymadan kullanabilecekleri ula~lm 

arac;lan bulunmadlgmda, sagllk, egitim, rehabilitasyon hizmetleri saglansa da bunlara 

i!ri~ememekte, istihdam edilse de i~e gidip gelemedigi ic;in c;ah~amamakta, sportifve kiiltUrel 

faaliyetlere katllamamakta, sonuc; olarak toplumsal y~mdan dl~lanmaktadlr. 

5378 saydJ Engelliler Hakkmda Kanun'un 3 tinell maddesinde "Eri~iJebilirlik: 

Binalann, ac;tk alanlarm, ula~lIn ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve ileti'?im 

teknolojisinin, engelliler tarafmdan giivenli ve baglmslz olarak ula~llabilir ve kullamlabilir 

olmasl," olarak tammlanmaktadlr, Engellilerin kentsel hizmetleri baglmslz yani kimsenin 

yardlml olmakslZln ve gtivenli bir ~ekilde kullanabilmesi yasal bir zorunluluktur. 

Amtan Kanun'un gec;ici 3 uncll maddesinde, 

",.,7/712018 tarihine kadar, servis to§'lmaclilgl yapan ger{:ek ve tiJzel ki~iler, engelli 

personel veya ogrenciye talep hdlinde erifjilebilir ta,}'fma hizmel in; saglamakla 

yiikiimliidur, 

Bu flkranm yuriirliige girdigi {ar'ihten sanra iirelilen $ehirler arasl ve ulusiararasl 

yoleu lafi1mat.:lilgf ife servis ve lurizm laSlmaclhgl yapan ara~lar dl$mda ~ehir i9i yolell 

ta.ylma hizmeli yapan ara~'lardan eri,yilebilir olmayanlara yolcu ta~lma hizmeti i{:in yelki 

belgesi, izin ve r;alrsma ruhsatl veri/me::. 

hilkilmleri bulunmaktadtr, 

Antlan htikumlere istinaden hazlrlanan "$ehirler ATas1 Yolcu TU§lmll Hizmeti ile 
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Servis ve Turizm Ta~lmacl"gl Hizmetinin Eri#lebilir HIUe Gelirilmesine Dair 

Yone/me/ik", 13/01/20 J 7 tarihinde yaYlmJanarak yurUrJuge girmi~tir. Yonetmelikte servis 

ta~JmacJllgl ile ifgili eri$ilebilir hizmetlerin nasll sunulmasl gerektigi belirlenmi$tir. 

Yonetmeligin II nci maddesinde; "Servis hizmeti veri/en aral':, 4- uncu maddede 

belirtildiKi $ekilde eri$ilehilirlik ozelliklerini la9lml)'OrSa; servis hizmeti sag/aYlcllarl, 

engeline bagll hareket klSlthlrgl olan )'olcunun lercihine gore transfer aparoll lemin eder 

veya ek hir iicret talep elmeden 4 iincii maddeye gore eri,yilebilir olarak urefilmi~ veya 

eri,yilebilir hale gefirilmii olan arafla hizmef almmaSlnl saglar. Tran.~fer aparafmm 

yalculuk siiresince ara((la bulunmasl gerekir. " hilkmu bulunmaktadlr. 

KonuyJa i1gili olarak, fizik tedavi amaclyla olel egitim ve rehabilitasyon merkezlerinden 

faydalanan engellilerin bu merkezlere ula$lmlnda servis ara~lanm kulJamrken ara~larda 

asanstir ve tekerlekli sandalyeyi sabitleyecek terti bat olmadlgl, bazl ara~larda rampa olsa da 

bu rampalann uygun olmadlgl i~in sorun ya~adlklan bilgisi Genel Mildiirli.igUmtlze 

ileti Imiijtir, 

Ozel egitim ve rehabilitasyon merkezlerinin tabi oldugu mevzuat incelendiginde Ankara 

Buytik~ehir Belediyesi, Antalya Biiyilki?ehir Belediyesi, Sivas Belediyesi gibi belediyeler 

tarafmdan ozel servis ara\=lan ile ilgili yonetmelikler yaYlmlandlgl gorUlmiili olup bu 

yonetmelikierde rehabilitasyon merkezlerinde hizmet veren servis ara"lannm Okul Servis 

Arafi:lan Yonetmeligi'nde belirtilen i?artlan ta~lmasl gerektigi belirtilmi~tir. 

Okul Servis Ara'rlan Yonetmeligi'nin 4 tineil maddesinin (e) tlkrasmda; 

"Okul servis araci olarak kullamlacak fa~ltlarda, ogrenci ve c;ocuklarm kolayca 

yeli~ebilecegi camlar ve pencereler sahif olacak, it; diizenlemesinde demir aksam at;lkra 

olmayacak, varsa yaralanmaya sebebiyel vermeyecek yumu~'ak bir madde ile kaplanacak 

ve engelli ogenci ve c;ocuklan fa~lyacak olan okul servis arar,:lan aynca 11712005 larih/i 

ve 5378 saYlh Engelliler Hakkmda Kanun ve bu Kanuna dayalt olarak pkanlon ikincil 

mev:Juafa uygun alacokllr. " hlikmu bulunmakta olup ozel egitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde hizmet veren servislerin 5378 saYlh Engelliler Hakkmda Kanun ve ~ehirler 

Arasl Yo[cu Taijlma Hizmeti ile Servis ve Turizm Ta~lmaclhgl Hizrnetinin Eril?ilebilir Hiile 

Getirilmesine Dair Yonetmeliginde belirlenen ~artlan ta~lmaSI gerekmektedir. 

Bu kapsamda, Bakanligmlzdan a"i1I§ iznilruhsat alan bagh ozel egitim ve rehabilitasyon 

merkezleri i"in hizmet veren servis ara'rlarmm ilgili mevzuat hi.ikumlerine uymasl i"in 

Bakanhgmlzea bu tedbirlerin oze! egitim ve rehabilitasyon merkezlerine duyurulmasl ve 

tedbirlerin uygulanmasma ytinelik gerekli talebin yapllmasl, ayrlca yapJlan i$lemlerle ilgili 

olarak 26 Ocak 2018 tarihine kadar Genel MOdUrlugOmUze bilgi verilmesi hususunda; 

·flu beige, 5070 say.!! Elektronik !m7.ll KanIJllU'Il1J11 5. Maddesi gcregincc nitelikli elektronik imza lie imza1arum~tlr. Ash He 
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Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. 

AvniOZKAYA 

Bakan a. 


Genel Mfidfir V. 
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