: 96413503-330.99-E.1572122

Konu

: Merdiven Tırmanma Cihazı hk.
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T.C.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

: a) TSE'nin 19/10/2017 tarih ve E. 406493 sayılı yazısı.
b) 03/09/2018 tarihli CİMER başvurusu.
c) 06/09/2018 tarihli başvuru.
ç) 01/10/2018 tarih ve E. 320349 sayılı yazımız.
d) 09/05/2019 tarih ve E. 1195536 sayılı yazımız.
e) 21/05/2019 tarihli ve E.136289 sayılı yazı.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
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Ülkemizde, engelli vatandaşlarımızın erişilebilirlik hakkını da içeren toplumsal hayata
tam katılımları özellikle ulusal mevzuatımızda pek çok düzenleme ile güvence altına
alınmıştır. Bu düzenlemelerden en önemlisi olan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 7
nci maddesinde yapılı çevrenin planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve
denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanması? geçici 2 nci
maddesinde ise kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapıların 8 yıl içinde
erişilebilir hale getirilmesi gerektiği hükmü yer almakta olup bu süre 2013 yılında sona
ermiştir. Anılan Kanunda 2012 yılında yapılan düzenleme ile, geçici 3 üncü maddede
erişilebilirliğin izlenmesi ve denetlenmesi görevi illerde valilikler bünyesinde kurulan
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarına verilmiştir. Komisyonlar 2016/7 sayılı
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesi ekinde yer alan formları doldurarak
denetleme faaliyetlerini sürdürmekte, eksiklik tespit edilmesi halinde idari para cezası
uygulanabilmektedir.
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında yayımlanan ve TSE
Standartları ve ilgili mevzuata göre hazırlanan "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları
Genelgesi"nin "Ek-1 Binalar Formu"nda? öncelikle iç mekanda veya cephede asansör?
asansör kabin ölçülerinin sağlanamaması veya cepheye asansör yapılamaması halinde
alternatif ulaşım yöntemi olarak kaldırma ve iletme platformu (ölçüleri eğik bir düzlemde
hareket eden merdiven tipi asansörde en az 90 cm x 125 cm, düşey/dikey kaldırma platformu
ise 90 cm x 140 cm)? proje onayı veya inşaat izni 2 Eylül 1999 yılından önce alınmış
binalarda bunların uygulanamayacağına dair teknik tutanak bulunması halinde, 3 kata kadar
erişimde, çalışır durumda, personel desteği ile çalıştırılabilen güvenli olarak kullanmaya
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu
Söğütözü Mah. 2177. Sok. No: 10/ A Kat: 14-15-16 06510
Çankaya/ Ankara
(312)705 70 00
(312)705 70 50
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yönelik yetkin olduğuna dair eğitim belgesi bulunan personel ile desteğin sağlandığı, TSE
standartlarına uygun merdiven tırmanma cihazının kullanılabileceğine dair hüküm
bulunmaktadır.
Birçok kişi, kurum ve kuruluş tarafından "merdiven tırmanma cihazı" için TSE
belgesinin zorunlu olup olmadığı, sadece CE belgeli cihazların tercih edilmesinde mahsur olup
olmadığı hususlarında Genel Müdürlüğümüzden bilgi talep edilmektedir. Ayrıca ilgi (b)
CİMER başvurusunda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından özel öğretim kurumlarında
CE belgeli merdiven tırmanma cihazlarının kullanılmasının kabul edildiğinden bahisle
durumun düzeltilmesi ve doğru belgelerle denetimlerin yapılması talep edilmektedir.
Diğer yandan, ilgi (c) yazı ekinde yer alan dilekçede başvuru sahibinin? söz konusu
standardın EK C maddesinde yer alan emniyet kemeri, baş desteği ve merdiven göstergesi
bulunması hakkındaki bilgiler tavsiye niteliğinde olduğundan tasarımın imalatçı
sorumluluğuna bırakıldığı ve bu durumun cihazı kullanan engellinin sağlığı ve güvenliği
açısından tehlike oluşturduğu, engellinin söz konusu cihaza nasıl transfer olacağına dair bir
maddenin olmadığı, cihazın tasarımı, oturma açısı konularında düzenlemenin bulunmadığı,
standartta cihazın minimum taşıma kapasitesine ve kullanılabileceği merdivenlerin yapısına
dair zorunlu tutulan bir madde olmadığından bahisle TS ISO 7126-28 standardının
belgelendirme föyünde gerekli düzenlemelerin yapılması talebi Genel Müdürlüğümüzce
incelenmiş olup söz konusu talep ilgi (ç) ve ilgi (d) yazılarımız ile değerlendirilmek üzere
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığına gönderilmiştir.
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda ilgili
standardın EK C maddesinde yer alan emniyet kemeri, baş desteği ve merdiven göstergesi
bulunması bilgilerinin tavsiye niteliğinde değil zorunlu hükümler olarak revize edildiği ve söz
konusu standardın UB-TSE-MS-BF-0467 numaralı belgelendirme föyü üzerinde değişiklik
yapıldığı bilgisi bir örneği ekte yer alan ilgi (e) yazı ile Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir.
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığınca söz konusu standardın belgelendirme
föyünde yapılan değişiklikler ve Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmelere göre
Bakanlık birimlerinizce Özel Öğretim Kurumlarında yapılan denetimlerde aşağıdaki hususlara
dikkat edilmesi gerekmektedir;
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Türk Standardları Enstitüsü'nün ilgi (a) yazısına istinaden merdiven tırmanma
cihazlarında TS ISO 7176-28 standardı için CE işaretlemesinin mümkün olmadığı, bu
cihazların TSE standardına sahip olması gerekmektedir.
Türk Standardları Enstitüsü'nün ilgi (e) yazısına istinaden merdiven inme/çıkma
cihazları merdivenlerin yapısına göre sınıflandırılmış olduğundan denetim sırasında
öncelikle merdivenin düz/sahanlıklı mı yoksa spiral/dönerli mi olduğu tespit edilmelidir.
Eğer katlar arasındaki merdivenler spiral/dönerli ise "Döner Merdivende Kullanılan"
ifadesinin yer aldığı TSE belgesine sahip merdiven inme/çıkma cihazlarının
kullanılması gerekmektedir ("Döner Merdivenlerde Kullanılan" ibaresinin yer aldığı
ve buna göre sınıflandırılan cihazların düz/sahanlıklı merdivenlerde kullanılmasında
herhangi bir sakınca yok iken "Döner Merdivende Kullanılmayan" ibaresinin yer
aldığı ve buna göre sınıflandırılan cihazlar spiral/dönerli merdivende kullanılmaz).
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Türk Standardları Enstitüsü'nün ilgi (e) yazısına istinaden tekerlekli sandalye taşımayan
merdiven tırmanma cihazlarının azami taşıma kapasitesi 130 kg, tekerlekli sandalye
taşıyan merdiven tırmanma cihazlarının azami taşıma kapasitesi ise 160 kg olmalıdır.
Merdiven tırmanma cihazlarının çalışır olduğunun denetim personelince kontrol
edilmesi gerekmektedir.
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Uzm. Dr. Orhan KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür
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Ek : TSE görüş yazısı (5 sayfa)
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