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Konu : Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizrrıetinin

İrişll.Uill, Hile Getirilmesine Dair Yönetmelik

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA

iıgi: ıııoı ız0l 7 tarih ve 2994,7 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan şehirler Arası yolcu Taşıma

Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir H6le Getirilmesine Dair

yönetmelik

Erişilebilirlik, engellilerin toplumsal yaşama katılımı için temel gerekliliklerden biridir,

EngelIi vatandaşlarr.i z gtiu"nli ve yardıma ihtiyaç duymadan kuilanabilecekleri ulaşım

araçları bulunmadığı;da; sağlık, "ğitir, 
rehabilitasyon hizmetleri sağlansa da bunlara

.ış"rr"."ı.te, istihdim "jiı.. 
a" işe eıoip gelemediği için çalışamamakta, sportif ve külttirel

faaliyetlere katılamamakta, sonuç olarak toplumsal yaşamdan dışlanmaktadır,

5378 sayıIı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin beşinci flkrasında

yer atan "şehirler )roy yoü"u taşıma hizmeti ile, şehir iç,i servis ve turizm taşımacılığı

hizmetinin erişilebilir hdte getrilmesi için usul ve esaslar Bilim, sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı ile ulaştırma, Dlnfucitik ve Haberleşme Bakanlığının görüşleri, alınmak

suretiyle Aile ve sosyal politikalar Bakanlığınca bu fıkranın yürürlük tarihinde.n itibaren

bir yil içinde ç,karilacakyönetmelikle düzenlenir" hükmüne istinaden, "şehirler Arası

yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin EriŞilebilir Höle

Getirilmesine Dair Yönetmelik" 13/0 |l2017 tarihli ve 29947 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanmıştır.
söz konusu yönetmelik; karayolunda şehirler arasl taşIma hizmeti sağlayıcılarına,

seyahat acentelerine, karayollar, nroıu noktası ve terminal işletmecilerine, servis hizmeti

sagıuy,",ırrına, denizyoıunda şehirler arası taşıma ve kıyı tesisi işletmecilerine, demiryolu

trJn işı.t*ecilerine ve hava yolu taşıyıcılarl ile terminal işletmecilerine düşen

ytıttimıtııtıı<leri belirlemektedir. yönetmelik kapsamında ayrrca, karayolunda Şehirler arası

yol"r, servis ve turizm taşımacılığı yapılan araç|ar,denizyolu ve iç su yolu ile demiryolunda
-hizmet 

veren araçlarda erişilebiııriigın sağlanmasıyla ilgili hususlar yer almaktadır,

Söz kon.ısu yönetmelik kapsamında yer alan hüktlmlerin uYgulanmast,

yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak 5378 sayılı Kanunun geçici 3 üncü

maddesi kapsamında işiem yajılabileceği ve gerekli tedbirleri almaları konusunda

Bakanlığınız birimıeri ile Bakanlıgınıza bağtı, ilgili/ilişkili tüm kurum/kuruluşlar, hizmet

*Bu betge. 5070 sa_,-ılı Dlektrıınik İnıza Kanunu,nun 5. Maddcsi gereğincc nitclikli clektronik inız.a ile imzalanmıştır, As[ı ile

a_v-n ıdır. .../.../20...
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sağlayıcılar, acenteler, işletmeciler y9 işbirliği yaptığınız sivi1 toplum kuruluşlarına

bilgilendirme yup,ırr,*r'rr" yapılan ışıemıer iuı,ı,*au Bakanlığımıza bilgi verilmesi

hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim,

Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA
Bakan
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Bilim Sanayi ve Teknoloj i Bakanlığına

Kültür ve Turizm Bakanlığına
Ulaşfirma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
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*Bu belge. 5070 sal,ıli F.lcktronik inıza Kanunu,nun 5. Madcjcsi gercğince niı.elikli elektronik iınza iIe inız,alanınıŞtır- Asiı iIe

a.r,ıııdıı. .../.../20.,.
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