AYSAD: “Yürüyen merdivenleri kullanırken, talimatlara uyalım”
AVM’lerde hizmet veren yürüyen merdivenlerde ayakkabı sıkışması sonucu meydana gelen
kazalarla ilgili bir değerlendirme yapan AYSAD Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu, kullanıma dair uyarılara riayet edilmesinin önemine dikkat çekti.
Yapılan açıklamada, bu uyarılara dikkat edildiği ve insana hizmet veren bir makina olarak
bakımları yapıldığı takdirde, yürüyen merdivenlerin en güvenli taşıma sistemlerinden biri
olduğunun da özellikle altı çizildi.
Yürüyen merdiven kullanımının yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde, özellikle çocuklara ve
refakat edilmesi gereken insanlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan AYSAD Yönetim Kurulu,
şu açıklamayı yaptı:
“Son zamanlarda meydana gelen kazalara karışanların, küçük çocuklar olduğunu üzülerek
gözlemliyoruz. Geçtiğimiz gün meydana gelen ve basına yansıyan üzücü kazaya karışan
çocuğumuza ve ailesine, ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi sunarız.
Ülkemizde EN (Avrupa) standartlarına uygun olarak tesis edilen yürüyen merdiven ve yollar,
kurallara uygun şekilde kullanıldığında son derece güvenli toplu taşıma sistemleridir. İlgili EN 115
standardı, yürüyen merdivenler için harmonize standarttır ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından
da TS EN 115 Türk standardı olarak aynen yayınlanmıştır. Buna uygun olarak tesis edilen yürüyen
merdivenlerin güvenli olduğu ürün kabul edilir. Yüksek yolcu taşıma kapasitesi ile çalışan bu
sistemlerde, yolcuların güvensiz hareketlerinden kaynaklanan tehlikeli durumlar ortaya
çıkabilmektedir.
Bu tehlikeli durum ve davranışlara örnek olarak, basamaklara sıkışma ihtimali yüksek olan
ayakkabılar veya uzun giysiler giymek; yürüyen merdiven üzerinde hareket ederek kayma/ düşme;
el bandı üzerine tırmanma sonucu düşme gibi örnekler verilebilir.
Kullanım esnasında, yürüyen merdivenin üzerinde ve girişlerinde bulunan uyarı işaretlerine dikkat
edildiğinde, bu tip kullanıcı kazaları tamamen ortadan kalkar.
Son olaydaki yürüyen merdiven standatlara uygun olduğu ve bakım ve kontrollerinin yapıldığı
bilgisine ulaşılmıştır. Bu durumda olayın tüm boyutlarıyla değerlendirmeden bir kanate varmak
mümkün değildir. Yaralanan çocuğumuza acil şifalar diler, olayın yürüyen merdivenlerin daha
güvenli işletimi ve kullanımı konusunda bir farkındalık yaratmasını dileriz.
Unutmayalım, tüm güvenli ürünler, belli ve bildirilmiş kurallara uygun kullanıldığı sürece güvenlidir.
Sefa Targıt; AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
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İşaretlemelere örnekleri:
Yürüyen merdiven girişlerinde bulunan ikaz işaretleri, çocuklara dikkat edilmesi, bebek arabası ile
girilmemesi, bant yanında sabit duruş, basamak kenarına yanaşmama gibi tehlikeleri işaret eder.
Standartlara göre, aşağıdaki şekilde hazırlanan etiketler, yürüyen merdivenler üzerinde görünür bir
yere konulmak zorundadır. Bu işaretleri genellikle yürüyen merdivenlerin giriş noktalarında
görebilirsiniz.

Bunun dışında, ülkemizin yanı sıra tüm ülkelerde de, özellikle ayakkabı sıkışmasına yönelik
farkındalık yaratmak amacıyla aşağıdaki ikaz etiketleri yürüyen merdivenlere iliştirilmektedir.
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ELA EUROPEAN LIFT ASSOCIATION
Yürüyen Merdiven İkaz Broşürü
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