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5378 sayılı Engelliler Kanunu erişilebilirlik standartlarına uygun 
olmayan yapılı çevre uygulamalarına idari para cezası verilmesini 
emrediyor. Kanunun geçici 2 ve 3 maddeleri kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar ile gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların 
7 Temmuz 2013 tarihine kadar engellilerin erişebilirliğine uygun 
duruma getirilmesini emrediyor. Umuma açık hizmet veren her türlü 
yapılar ve açık alanların gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine 
standartlara uygun erişilebilir olmayan uygulamaya yönelik her bir 
tespit için 1.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar idari para cezası 
uygulanır. Belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşlarına standartlara 
uygun erişilebilir olmayan uygulamaya yönelik her bir tespit için 
5.000 TL’den 500.000 TL’ye kadar idari para cezası kesilecektir. 
İdari para cezalarına yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 20 Temmuz 2013 
tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Yönetmelik kapsamında her ile vali başkanlığında 
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları kurulmuştur. Bu 
komisyonların 7 Temmuz 2015 tarihine kadar ek süre verme veya 
idari para cezası kesme yetkisi bulunmaktadır. İzleme ve denetleme 
çalışmaları engellilerin yoğun kullandıkları alanlardan başlayarak 
yapılacak olup şikayet durumları öncelikli olarak değerlendirmeye 
alınacaktır. Aynı zamanda bireylerin erişilebilirlik standartlarına 
uygun olmayan uygulamalar için mahkemeye verme hakkı da vardır. 
 
Zemin döşemesinin ıslak yada kuru durumda kaygan olması 
erişilebilirlik standartlarına aykırı olduğu için en kısa sürede bu 
döşemelerin kaydırmaz hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde cezai 
müeyyideye uygulanabilir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 Sayılı 
Kanunun Geçici 3 ncü maddesinde idari para cezasını yer 
almaktadır. 
3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında erişilebilirlik 
hükümlerine aykırı yapılan uygulamalara ilişkin 1997 yılından bu 
tarafa dava açılabilmesi mümkündür. 
 



Erişilebilirlik (Ulaşılabilirlik) Nedir? 

 
Erişilebilirlik; “Yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere 
ulaşabilmek ve bunlardan yararlanabilmek” anlamına gelmektedir. 
Yaşamda herkes eğitim görme, çalışma, sağlık olanaklarından 
faydalanma, sportif faaliyetlere katılma ve eğlenme konularında aynı 
hakka sahiptir. Toplanan vergiler yoluyla oluşturulan yapılar, yollar, 
ulaşım araçları ve kentsel donatıların sadece sağlıklı insanların 
ihtiyacına göre düzenlenmesi adil ve çağdaş bir yaklaşım olmayıp, 
söz konusu tesislerden engelli engelsiz herkesin yararlanabilmesi 
sağlanmalıdır. Engellilerin erişebilirliğinden hareketle yapılacak 
fiziksel çevre düzenlemeleri yalnızca engellilerin değil, aynı 
zamanda geçici olarak engeli olanlar, yaşlılar, hamileler, bebek 
arabalılar, çocuklar gibi hareket kısıtlılığına sahip bireyler olarak 
tanımlanan kişilerin de erişilebilirliğine ve toplumsal hayata 
katılımlarına hizmet edecektir. Engelli bireylerin hizmete 
ulaşmalarındaki sorunların çözümünde yapılması gereken, 
engellilerin hareket edebilirliklerinin artırılması ve fiziki çevre 
şartlarının engellilere uygun hale getirilmesidir. 
 

Kanunlar Erişilebilirlik ile İlgili Ne Diyor? 

 
Anayasa 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10uncu maddesinde "Çocuklar, 
yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl 
ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." 
hükmü ile engelliler lehine alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı 
olmayacağı anayasal güvence altına alınmıştır. 
 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi 
 

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Bakanlar 
Kurulu'nun 27.5.2009 tarih ve 2009/15137 sayılı kararıyla da 
onaylanmış ve Türkiye’deki hukuki sistemin bir parçası haline 
gelmiştir. 



“Erişilebilirlik (ulaşılabilirlik)” başlıklı 9 uncu maddede; Taraf 
Devletlerce engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm 
alanlarına etkin katılımını sağlamak ve diğer bireylerle eşit 
koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve 
sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem 
kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve 
hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirlerin alınmasını 
hüküm altına almakta ve bu tedbirlerin hangi alanlarda nasıl alınması 
gerektiğini açıklamaktadır. 
 

5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2005) 

Geçici Madde 2 

 
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm 
yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve 
benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engellilerin  
erişebilirliğine uygun duruma getirilir 
 

Geçici Madde 3 

 
Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince 
sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin 
engellilerin erişilebilirliğine uygun olması içingereken tedbirleri alır. 
Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde engelliler için erişilebilir 
duruma getirilir. Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile bu maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen erişilebilirlik standartlarının 
uygulanmasının izlenmesi ve denetimi her ilde Aile ve Sosyal 
Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlıkları ile engelliler ile ilgili konfederasyonların 
temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından yapılır. İhtiyaç halinde 
birden fazla komisyon kurulabilir. 
 
 



Denetim sonucunda ilgili 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 birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren 
iki yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir.Sürenin bitiminden itibaren 
öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim 
komisyonlarınca tespit edilen umuma açık hizmet veren her türlü 
yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek 
ve özel hukuk tüzel kişilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından her bir tespit için 1.000 Türk Lirasından 5.000 Türk 
Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde 
uygulanacak idari para cezasının tutarı 50.000 Türk Lirasını 
geçemez. Sürenin bitiminden itibaren öngörülen yükümlülüklerini 
yerine getirmediği denetim komisyonlarına tespit edilen büyükşehir 
belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir tespit için 5.000 
Türk Lirasından 25.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası 
uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının  
tutarı 500.000 lirayı geçemez. Bu maddeye göre verilen idari para 
cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Genel bütçeye 
gelir kaydedilen idari para cezası tutarları dikkate alınarak 
erişilebilirlik konusundaki projelerde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal  
Politikalar Bakanlığı bütçesinde ödenek öngörülür. 

 


