Sağlık ve Toplum Yıl:27 , Sayı: 3 Eylül-Aralık 2017

DERLEME / Review

Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Yol Kazalarının Önlenmesi
Prevention of Escalators and Walking Road Accidents
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ÖZET

ABSTRACT

Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar insanları taşımak için
nispeten güvenli bir yoldur. Sorumsuz davranışlar ve hatalı
uygulamalar nedeniyle yaralanmalar ortaya çıkabilir. Amerika
Birleşik Devletleri'nde (ABD) yürüyen merdivenle ilgili
yaralanmalar yılda yaklaşık 10.000 acil servis başvurusuna neden
olmaktadır. 1990'lı yıllardan bu yana ABD'de sürekli bir artış
bildirilmiş ancak dünya çapında yürüyen merdiven kazalarına
ilişkin az sayıda istatistik yayınlandığı görülmüştür. Türkiye'de
yürüyen merdiven kazaları ile ilgili yeterli kayıt yoktur. Konunun
önemini vurgulamak amacıyla bu yazıda yürüyen merdiven ve
yürüyen yol kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenler
özetlenecektir.

Escalators and walking road are a relatively safe way to transport
people. Because of irresponsible behavior and faulty practices,
injuries may occur. In the United States (USA), escalator-related
injuries cause about 10,000 emergency service applications per
year. A steady increase has been reported in the United States since
the 1990s, but a small number of statistics on escalator accidents
around the world have been published. There are not enough
records on escalator accidents in Turkey. In order to emphasize the
importance of the matter, this article will outline the steps to be taken
to prevent escalators and walking road accidents.

Anahtar Kelimeler: Yürüyen merdiven, yürüyen yol, kaza
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Bir sağlık sorununun görülme sıklığı, ölüme
neden olması, sakat bırakması, iş gücü kaybına
neden olması ve özellikle de önlenebilir olması
toplum sağlığı için ne kadar önemli olduğunun
göstergesidir. Toplumda yaralanma koruma ve
kontrol programları içinde temel olarak yer
alması gereken kavramların başında akla gelmesi
gereken güvenlik duygusudur. Bireyin yaşamının
çevresiyle bir bütün olduğundan hareketle
kentlerin güncel bir bileşeni olan yürüyen
merdiven olanaklarının değerlendirilmesi bu
bakış açısının gerekliliğine bir zemin
oluşturmaktadır. Türkiye'de büyük kentlerde
kullanılan yürüyen merdiven ve yürüyen yolların
toplum tarafından çok fazla kullanılıyor olması
ve gazetelerde bu araçlarla ilgili kaza
haberlerinin artması nedeniyle ayrıntılı bir
değerlendirme yerinde olacaktır (1).

Bu yazıda yürüyen merdiven ve yürüyen yol
kazalarının önlenmesi için yapılması gerekenler
özetlenecektir.
1.Kazalar ve Yaralanmalar ile İlgili
Kavramlar, Riskler, Dünya'da ve Türkiye'de
Durum
Yürüyen Merdiven; aşağı ve/ veya yukarı yönde
insan taşımaya yarayan, basamaklı, sonsuz
hareketli, elektrikle çalışan ünite olarak
tanımlanmaktadır (2). Basamaksız olana yürüyen
yol denir. Bu araçlar günlük yaşamı kolaylaştıran
önemli bir teknolojidir ve giderek kamusal
alanlarda da yaygınlaşmaktadır. Sadece yaşlı ve
bedensel yeti kaybı olanlar için değil tüm toplum
kesimleri için yaşamı kolaylaştıran araçlardandır.
İlk yürüyen merdiven Coney Adası, New York'a
eğlence amaçlı kurulmuş ve 1892 yılında patent
almıştır ve o zamandan beri teknolojisi fazla
değişmemiştir (3).
Ancak bu araçlar kullanıldıkça kullanımı
sıradanlaşan ve tepkisel (refleks) olarak
kullanılan bisiklet, otomobil gibi araçlardan
değildir. Sağladığı kolaylık oranında tehlikelere
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de yol açabildiği unutulmamalıdır. Defalarca
binildiği için deneyim kazanılması söz konusu
değildir.

riski artmaktadır. " Kaykay kullanma-kayma", “
Koşu”, “Ters koşu”,” Eşya taşıma” gibi
kullanımlar da yürüyen merdiveni kötüye
kullanarak kaza ve yaralanmaları artırmaktadır.

Bugün yürüyen merdivenler her gün yaygın
olarak kullanılmaktadır. Dünyada en uzun dış
ortam yürüyen merdiveni Hongkong'dadır. Bu
merdiven 210600 kişi taşıma kapasiteli, 24 saat
çalışmakta, günde ortalama 55.000 kişiyi
taşımaktadır. Yer altında ise St.Petersburg 142
metre uzunluğuyla başı çekmektedir. Yürüyen
merdiven kazası raporunun ilki Londra'dan 1969
yılında yayınlanmıştır. Yürüyen merdiven
kazalarının %33'ü alışveriş merkezlerinden
bildirilmektedir (3). Son yıllarda yürüyen
merdivenlere bağlı kaza ve yaralanmalarda artış
görülmektedir. Hafif atlatılan kazalar
bildirilmemektedir. Bu nedenle kazaların gerçek
sayısı daha yüksektir. Yürüyen merdivenlerle
ilgili yayınlanan çoğu araştırma ya çocuklarla
ilgilidir veya olgu sunumu olarak yayınlanmıştır.
Yürüyen merdiven kazaları ile ilgili riskleri
anlamak, grupları netleştirmek, etkili koruyucu
ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak,
hastane kayıtlarını incelemek etkili koruyucu
önlemler için standartlar geliştirmek
gerekmektedir.

Ülkemizde yürüyen merdiven kazaları ile ilgili
yeterli kayıt yoktur. Amerika Birleşik
Devletleri'nde (ABD) yürüyen merdivenle ilgili
yaralanmalar yılda yaklaşık 10.000 acil servis
başvurusuna neden olmaktadır. 1990'lı yıllardan
bu yana ABD'de sürekli bir artış bildirilmiş ancak
dünya çapında yürüyen merdiven kazalarına
ilişkin az sayıda istatistik yayınlandığı
görülmüştür(4)..................................

Bildirim eksikliği ve ayrıntılı değerlendirme
eksikliği gerçek nedenin saptanmasını
engellemektedir. Kazalar sadece çocuklarla ilgili
değildir. Yetişkinler için de yaşamsal tehlikeler
s ö z k o n u s u o l a b i l m e k t e d i r. Y ü r ü y e n
merdivenleri açılıp kapanmasından sorumlu olan
görevlilerin bu araçların kullanım güvenliği
konusunda eğitilmeleri zorunludur. Sorun belirli
saatlerde açma ve ilk fırsatta kimi metro
istasyonlarında olduğu gibi kapatıp ayrılmak
değildir. Tek bir günde yapılan değerlendirmede
dört metro istasyonunda merdivenin tırabzan
bantlarından birinin dönmediği belirlenmiş,
sorumlular bu konuda uyarı yapılmasına çok
şaşırmışlardır.

Şekil 1: Ankara'da bir alışveriş merkezi Saat: 21:00

Yürüyen merdivenlerde kaza ve yaralamalara
neden olacak riskler TMMOB makine
mühendisleri odası asansör ve yürüyen
merdiven/bant güvenli kullanım kılavuzunda şu
şekildedir (2,4) ;

Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar insanları
taşımak için nispeten güvenli bir yoldur.
Sorumsuz davranışlar ve hatalı uygulamalar
nedeniyle yaralanmalar ortaya çıkabilir (1). Kaza
nedeni olarak gevşek kıyafetler, ayakkabı tipi ve
bağcıkları, kullanım sırasında taşınan eşyalar, el
arabaları ve bebek arabaları önemlidir. Yaşlı,
çocuk, genç ve yeti yitimi olan kişilerde kaza

“Mekanik riskler;
•Hareketli makine parçaları ile temas ve sıkışma
riski (Basamaklar, hareket/tahrik sistemi, vb.)
•El bantları, korkuluklar ve bunlar arasındaki
parmak sıkışması, kırılması ve kesilmesi riski.
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•Kaplamalar, süpürgelikler ve profillerdeki
kesme riskleri
•Yürüyen merdiven ve yolların bina ve çevredeki
cisimler arasındaki sıkışma ve ezilme riski.
•El bandı girişlerindeki sıkışma ve ezilme riski.
•Basamak / palet ile tarak ve süpürgelik arasında
sıkışma riski.
•El bandı ile bina arasında sıkışma riski.
•Basamak ile basamak ya da palet ile palet
arasındaki sıkışma riski.

•Hatalı tasarımdan ya da fazla yüklemeden ötürü
doğabilecek kırılma ve kopma riskleri;
•Hesaplananın üzerindeki konstrüksiyona
etkiyen yüklerin oluşturabileceği çökme kopma
riski.
•Yürüyen merdivenin, yolun yapıya ilettiği
yüklerin yanlış saptanmasından dolayı
oluşabilecek çökme- kopma riskleri.
•El bandı üzerinde hesaplananın üzerindeki
yüklerden ötürü kopma riski.
•Basamak-paletler üzerinden hesaplanandan
fazla yükleme sonucu kırılma riski.
•Basamak- palet zincirleri üzerinde
hesaplanandan fazla yükleme sonucu kopma
riski.
•Hareket mekanizması üzerinde hesaplanandan
fazla yükleme sonucu kopma, sıkışma ve kırılma
riski.

Elektriksel riskler;
•Enerji ile temas sonucu yaralanma riski.
•Hatalı bağlantı riski.
•Arızalı acil DUR devresi riski.
•Elektriksel bileşenlerin hatalı montajı.
•Ortama uygun seçilmeyen elektriksel
bileşenlerin dış etkenlerden etkilenme riski
•Elektro statik elektrik sonucu yaralanma riski.

Düşme ve kaymalardan doğabilecek riskler;
•Tarak plakası, giriş plakaları, basmak ve paletler
üzerindeki kayma riski.
•El bandı hızının uyumsuzluğu sonucu düşme
riski.
•Duruş ve kalkış ivmelerinin fazlalığı sonucu
düşme riski.
•Çalışma yönünün değişmesi sonucu düşme
riski.
•Beklenmedik çalışmalardan ötürü düşme riski.
•Girişlerde ve sahanlıklarda yetersiz
aydınlatmadan ötürü düşme riski.

Hatalı kullanımdan doğabilecek riskler;
•Çocukların kontrolsüz hareketlerinden
kaynaklanan riskler.
•Hayvanların kontrolsüz hareketlerinden
kaynaklanan riskler.
•Yolcuların uygunsuz kullanımları.
•Hatalı tasarımdan kaynaklanan ergonomi
problemlerinden doğan riskler;
•Yolcular için ergonomik boyutların ( korkuluk
yüksekliği, el bandı ölçüleri vb.) ihmali riski.
•Çalışma alanlarında ve bu alanlara geçişlerde
yetersiz aydınlatmadan doğabilecek riskler.
•Çalışma alanlarında ya da bu alanlara erişimde
yetersiz ve uygun olmayan boşluklardan doğan
riskler
•Ağır malzemeleri kaldırmak için gerekli
donanımın bulunmamasından doğacak riskler.

Yürüyen merdiven ve yollara has oluşabilecek
riskler;
•Eksik basamak ya da paletlerden doğabilecek
riskler.
•Elle hareket esnasında volan tarafından sarılma
veya sıkışma riski.
•İnsan dışında taşınmaması gereken cisimlerin(
Bebek arabası, bavul, koli vb.) taşınması sonucu
oluşabilecek riskler.
•Korkuluk dışına tırmanma riski.
•Korkuluklar arasında sürünme riski.
•El bandı üzerinde tırmanma riski.
•Korkuluklar arasında kayma riski.
•El bantlarına ve korkuluk bölgelerine yük, cisim
depolamadan kaynaklanacak riskler.
•Hatalı yerleştirilmiş yürüyen merdiven
yollarının iniş ve çıkışlarında oluşabilecek yolcu
bloke olma riskleri.
•Bağlı ve yanlış yerleştirilmiş yürüyen merdiven
yollarının yolcu akışının bozulması riski.

Kontrol devresi arızalarından doğabilecek
kaza riskleri;
•Tehlikeli bir durumda stop devresinin
çalışmaması riski
•Tesisatta oluşabilecek kısa devrelerin riski.
•Aşırı yüklenmeden doğabilecek riskler.
•Beklenmedik çalışmalardan ( durması
gerekirken kontrolsüz çalışması ) doğabilecek
riskler.
•Beklenmedik yön değişiklikleri sonucu
oluşabilecek kaza riskleri.
•Hız aşımından ötürü oluşabilecek kaza riskleri.
•Ani duruş ivmesinden ötürü oluşabilecek kaza
riskleri
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•El bandı ile sabit cisimler, korkuluklar, bina ya
da bariyerler üzerine düşme sıkışma riskleri.”
Yukarıda belirtilen riskler bakıldığında en önemli
sorunlardan biri düzenli yürüyen merdiven
bakım ve onarımlarının yapılmamasıdır. Düzenli
bakım anlaşmalarına gereken önem
verilmemektedir.
Bakım sonucu gerekli
yenilemeler işletme maliyeti açısından büyük bir
yük olarak görülmekte, bunu fırsat bilen yürüyen
merdiven üretici ve temsilcileri kısa sürede
yükümlükten kurtulmaktadır. En büyük yürüyen
merdiven kazalarından biri bakım yetersizliği ile
ilgilidir. 1987 yılında Londra'da bir metro
istasyonundaki yürüyen merdiven patlaması
nedeniyle 31 kişi ölmüştür. Yürüyen merdivenin
yuvasında biriken milyonlarca kağıt, atık tiftiği
ve makine yağı alev saçarak patlamıştır (3).
Ülkemizdeki yürüyen merdivenlerin çoğunda
görünür ve erişilebilir yerde durdurma düğmeleri
bulunmamaktadır. Bu düğmeler yaşamsal
önemdedir. Bu düğmelerin yerinin bilinmesi hem
kendimizin hem başkalarının hayatını kurtarmak
açısından çok önemlidir.

ortamdaki planlama yaşayanların konforlu,
güvenli ve kaliteli yaşama haklarını sağlamak
üzere yapılmalıdır (5). Bireylerin eğitim, çalışma
ve sosyal yaşama katılımına olanak tanıyacak
farklı alanlarda güvenli ulaşımı sağlamak, kamu
binalarında, ulaşımda ve iletişimde karşılaşılan
kaza ve yaralanmaları ortadan kaldırmak,
çevresel düzenlemelere yönelik yaklaşımı
belirleyen temel ilkeler olmalıdır. Güvenlikli
yürüyen merdiven standartları oluşturularak
kamu ile özel sektör arasında işbirliği oluşturup
uygulamaların koordine edilmesinden sorumlu
olan bir birim organize edilerek gerekli
kontrollerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca
güvenlik eğitimi verilerek planlamacılar,
mimarlar ve tasarımcılar için evrensel tasarımlar
(erişkin, çocuk, yaşlı, yeti yitimi olan ve olmayan
tüm bireyleri kapsar şekilde) oluşturulmasının
sağlanması; halk eğitimiyle bunun desteklenip
daha kapsamlı bir hale getirilmesi çözümlerden
bazılarıdır.
Standartlar, farklı ortamlara uygun ve sorunları
yaşayan insanların katılımı ile biçimlenecek olan
somut verilere dayalı sistematik bir yaklaşımla
oluşturulmalıdır. Uygunsuzlukların bildirilmesi
durumunda kurum ve kuruluşlara yönelik
yaptırımlar kurallara uyulmasına yardımcı
olabilir. Yürüyen merdivenlerle ilgili bazı ulusal
ve uluslararası standartlar şunlardır:

2.Yürüyen Merdiven Güvenliği İle ilgili Öneriler

TSE STANDARTLARI:TS EN 115-1+A1
ULUSLARASI KARŞILIĞI: EN 115-1+A1EQV; DIN EN 115-1+A1-EQV; NF P82-501-1EQV; BS EN 115-1+A1-EQV
TS EN 13015 + A1 Asansör ve Yürüyen
Merdiven /Bant – Bakım Talimatları _
Haziran 2009 2006/42/AT Makine Emniyeti
Yönetmeliği _ 27158 Sayılı R.G. 03.03.2009
TS EN 115-1+A1 Yürüyen merdiven ve
yürüyen bantlar için güvenlik Aralık 2013
TS EN 115-2 Yürüyen merdiven ve yürüyen
bantlar için güvenlik Bölüm 2: Mevcut
yürüyen merdiven ve yürüyen bantların
güvenliğinin iyileştirilmesi için kurallar _
Aralık 2013
Yürüyen merdiven kazalarının önlenmesi için;
tasarım, risk değerlendirmesi ve kontrolü,
koruyucu bakım, test etme, uzun ömürlülük,
güvenlik testleri ve kaza analizi riskleri
azaltacaktır.

Şekil 2: Viyana Metrosu

Çevre tüm bireylerin eşit haklarda kullanım
hakkına sahip olduğu bir ortamdır ve bu
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Yürüyen merdivenlerde çocukların elinden
tutulmalıdır ve vücudumuza yakın durmaları
sağlanmalıdır. Çocukların denge sistemleri tam
gelişmemiştir. Aynı durum yaşlılar için de söz
konusudur. Onlarda da vücut dengesini sağlayan
eşgüdümde gerileme vardır. Çocuklar tekerlekli
herhangi bir araca bindirilerek yürüyen
merdivenlerden çıkarılamaz. Öyle bir uygulama
çok büyük tehlikelere yol açar ve kaza riskini
artırır.

Yürüyen merdiven ve bileşenlerine güvenli
erişim sağlanmalıdır
Giriş ve çıkış alanlarının güvenliği önemlidir
Kullanım için gerekli hacim olmalıdır
Yeterli ve etkili aydınlatma bulunmalıdır
Makinenin yeri ve çevresinin, boşluklara
düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmalıdır
Yürüyen merdiven, temel sağlık ve güvenlik
gerekliliklerini karşılamalıdır.
Kullanım için herhangi bir işaret veya talimatın
olmalı, talimatlar anlaşılır olmalıdır.
Topluma yönelik yürüyen merdivenler, kazalar
ve yaralanmalar ile ilgili broşürler, posterler,
infogramlar vb.'nin hazırlanmalıdır
İlgili tüm düzenlemelere uyulmalıdır
Mantıklı ve uygulanabilir mevzuatlar
geliştirilmeli ve denetimler sağlanmalıdır (6,7).

Ay a k l a r m e r d i v e n i n d i ş l e r i n e y a k ı n
yerleştirilmemelidir. Özellikle çocukların küçük
ayakları kolayca dişler arasına kaçabilmektedir.
Yine kenar çizgilerinin ötesine taşmamalı, kenar
fırçalarının altına girmemelidir.
Ağır bavul vb. büyük kütleler yürüyen
merdivenle taşınmamalıdır. Asansörlerden
yararlanılmalıdır.

Sonuç; toplum bireyleri özellikle ana-babalar
yürüyen merdivene binmenin bir alışkanlık
olmadığını bilmelidir. Yürüyen merdiven her
binişte ilk biniş dikkati gösterilmesi gereken
araçtır. Yürüyen merdivenlerden inip çıkarken
cep telefonu kullanılması araç sürerken
kullanılması kadar risklidir.

Yürüyen merdivenden iner inmez çıkış
bölgesinden uzaklaşılmalıdır. Özellikle kalabalık
merdivenlerde arkadan gelenlerin acelesi, itmesi
ya da çıkışın tıkanması öndekilerin düşmesine ya
da arkadan gelenlerin yuvarlanmasına neden
olabilmektedir.,

Basamakların hareket yönüne dikkat edilmelidir.
Ters yöne binişlere bağlı tehlikeli düşme ve
yuvarlanmalar sanıldığından fazladır. Yanlış
tarafa binildi ise sonuna kadar devam etmeli daha
sonra geri dönmelidir. Ters yönde koşarak
çıkmaya kalkışılmamalıdır.
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Yürüyen merdivenlerde tırabzanlara
tutunmalıdır. Birçok uluslararası hava-alanında
bu konuda anons yapılır. Yürüyen merdivenlerin
iki tarafındaki tırabzan bantları yürüyen
merdivenle birlikte kayamadığında ters tarafa sırt
üstü düşme riski doğmaktadır. Düşme tehlikesi
doğduğunda tepkesel (refleks) olarak banda daha
sıkı yapışıldığında tehlikeli sonuçlarla
karşılaşılmaktadır.
Basamakları sağa sola kayan ya da tırabzan
bantları hareket etmeyen merdivenler
durdurulmalı en kısa zamanda onarılmalıdır.
Onarılıncaya kadar kullanılmamalıdır.
Bu bantlara oturulmamalı, buralardan aşağıya
kaymaya kalkmamalıdır. Çoğu kişi sistemin
çalışma düzeninin bozulacağını bilmemektedir.
Bu uygulamaya bağlı birçok ölümcül kaza ile
karşılaşılmıştır.
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