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AMAÇ 

Günlük yaşantımızın bir parçası olan yürüyen merdiven ve yollarda, 

insan güvenliğini tehdit eden güvensiz durumlar, tehlikeli davranışlar 

sonucu meydana gelebilecek olası kazalar ile bu kazalara binaen 

alınabilecek önlemler hakkında kamuyu bilgilendirmek ve 

ekipmanlardaki tehlike/riskler hakkında farkındalığın arttırılması 

amaçlanmıştır. 

 



Daha çok alış veriş merkezleri, metro istasyonları ve havalimanları gibi yoğun 

insan kalabalığına sahip alanlarda katlar arasında kesintisiz erişimi sağlamak 

amacıyla hizmet veren yürüyen merdiven ve yollar, insanlara sağladığı 

rahatlık ve konfor açısından yaşamı kolaylaştıran ekipmanlardır.  Tüm 

dünyada sıklıkla kullanılan bu donanımlar her ne kadar risk içermeyen ve 

sadece kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyormuş gibi görünse de aynı 

zamanda birçok tehlikeyi içerisinde barındırmaktadır.  

GENEL 



 Kaza istatistiklerine göre (Avrupa Verileri); 
 

 Kazaların %29’unun ölümcül olduğu kaydedilmiştir.  

Cinsiyet kıstasına göre %71 oranla erkekler kazaya maruz kalmıştır. 

 Kazazedelerden yüksek paya sahip kesim 10 yaş ve altındaki 
çocuklardır ve bu oran %44’tür. 

Avrupa da endüstri piyasası olarak zamanında öngörülerek önlem 
alınsaydı 10 yaş ve altındaki kazaların %44, ölümcül kazaların %25 
azaltılabileceği belirtilmiştir.  

İSTATİSTİKLER 



 Mekanik Tehlikeler  

 Elektriksel Tehlikeler 

 Yangın Tehlikesi 

 Kayma/Takılma Sonucu Düşme  

TEHLİKE/RİSKLER 



 Hareketli Makine Parçaları ile Temas 

Bu tehlikeyi bertaraf etmenin en iyi 
yöntemi hareketli makine parçalarının 
panel veya duvarlarla örtülmesidir. 
Burada temel yaklaşım, hareketli 
makine parçalarının kullanıcılar 
(insanlar) ile olabilecek olan temasının 
sıfıra indirilmesi olmalıdır.  

Hareketli makine parçalarının görülebilir 
olması gerektiği noktalarda sadece 
yetkili personelin giriş-çıkış yapabileceği 
ayrı bölmeler oluşturulmalıdır.  

 

MEKANİK TEHLİKELER 



 El Bandı-Tırabzan Arası Parmak 
Sıkışması/Kesilmesi 

El bandı çevresinde bulunan metal 
çıkıntılar kesiklere neden 
olabilmektedir. Bu riski asgari 
düzeye çekmek için; 

- TS EN 115-1+A1 (Yürüyen merdiven 
ve yürüyen bantlar için güvenlik - 
Bölüm 1: Yapım ve montaj) 
standardına uygun tasarım, 

-Bakımlarda özen gösterilmesi, 

- El bandının doğru tutulması. x x  

MEKANİK TEHLİKELER 







Panel Kapağının Kesme Riski 

Panel kapaklarının basamaklara bakan 
yüzleri pürüzsüz ve çıkıntısız olmalıdır. 

 Aksi takdirde; 

- Çıkıntılara takılma ihtimali yüksek 
olacaktır.  

- Bunu önlemek için de teknik birimlerin 
periyodik kontrollere önem vermesi ve 
uygunsuz durumlara anında müdahale 
etmesi gerekir. 

 

MEKANİK TEHLİKELER 

Pürüzsüz  Panel Yan Kapakları 



 El Bandının Tırabzan Girişinde 
(Süpürgelikte) Sıkışma Riski 

El bandının tırabzana girdiği noktada 
herhangi bir parça girişini ve el 
sıkışmasını engelleyici tedbirler 
alınmalıdır.  
Bunun için; 
- Cisim sıkışmasını algılayıcı elektronik 

düzenekler (olası bir sıkışma 
durumunda yürüyen merdiveni 
otomatik olarak durdurmaktadır) 
Hareketli fırça sayesinde el bandı 
sıkışmasına sebep olduğunda fırça iç 
kısmında bulunan emniyet şalteri 
merdivenin durmasını sağlar. 

MEKANİK TEHLİKELER 





 Etek Paneli-Basamak, Basamak-Tarak ve 
Basamak-Basamak Arası Sıkışma Riski 

Yürüyen merdiven kazaları arasında çoğu ağır 
yaralanma ile sonuçlanan ve ilgili standartlarda 
“kısa sürede düzeltilmesi gereken yüksek risk 
grubunda bir olay” olarak tanımlanan en riskli 
durumlardan biridir.  
EN 115+A1 madde 5.5.5.1’e göre basamak ile 
etek paneli arası mesafe tek tarafta azami 4 mm 
çift tarafta toplam azami 7 mm ile iki basamak 
arası mesafe ise; azami 6 mm ile 
sınırlandırılmıştır.  
Ancak, bu kural sadece azami boşluk sınırını 
belirlemekte olup bu boşluğa herhangi bir 
elbise veya ayak sıkışmasını önleyici bir 
mahiyette önlem bulunmamaktadır.  

 
 

MEKANİK TEHLİKELER 





BASAMAK – PANEL ARASI SIKIŞMA 
BASAMAK – BASAMAK ARASI SIKIŞMA 

BASAMAK –  TARAK ARASI SIKIŞMA 

MEKANİK TEHLİKELER 





 Etek Paneli-Ayak Temasını Engelleme 
Amaçlı Güvenlik Tedbirleri 
 Basamak Emniyeti Uygulaması 

Yürüyen merdivenlerde kullanıcıların 

ayaklarının basamak ile etek paneli arasına 

sıkışmasını engellemek amacıyla basamak 

emniyeti parçası uygulamasıdır. Böylelikle 

ayağın, panel ile basamak arasına sıkışması 

önlenebilmektedir.  

 

MEKANİK TEHLİKELER 



MEKANİK TEHLİKELER 

Basamak Tırtılı Yükseltmesi ve 
Renklendirilmesi 

• Basamak tırtıllarından her iki tarafta 
etek paneline yakın kısımlardaki 2-3 
tırtıl diğerlerine nazaran daha fazla 
yükseltilerek ayak panel temasını 
engellemek için yapılan önleyici 
tedbirdir. 

 



MEKANİK TEHLİKELER 

 Fırça (Süpürgelik) Uygulaması 

Eteklik, basamak ile panel 
arasına elbise sıkışmasını 
engelleme amaçlı üretilmiş bir 
üründür. Fırçalar, monte 
edilirken sadece elbise 
sıkışmasını önleyici amaçla 
değil ayak-panel temasını 
engelleyici şekilde de 
tasarlanmıştır. 





MEKANİK TEHLİKELER 

Metal Fırçadan Kaynaklı Meydana Gelen Kaza 



Elektronik Algılayıcılar 

Herhangi bir basamak-panel arası 
sıkışmayı veya basamak-tarak arası 

sıkışmayı algılayıp yürüyen merdiveni 
acil durduran elektronik algılayıcılardır. 
Örneğin, basamakların kırılması ve 
düşmesi sonucu basamak kontakları ya 
da optik sensörler bu durumu algılayıp 
kontrol katına bildirir. Kontrol katı da 
frenleme yaptırarak sistemin 
çalışmasını durdurur. 

 

MEKANİK TEHLİKELER 



  Panel Renklendirmesi 

Güvenlik seviyesini artırmak amacıyla bazı yürüyen merdivenlerde tırabzanın el bandı altı, eteklik 

paneli gibi el veya ayak sıkışma ihtimali yüksek olan kısımlarının renklendirilmesi uygulamaları 

mevcuttur.     

 

 

MEKANİK TEHLİKELER 



 Uyarı (Bilgilendirme) Etiketleri 

Kullanıcıları yürüyen merdiven 
üzerinde nasıl hareket etmeleri 
konusunda bilgi vermektedir. Yürüyen 
merdiven yetkilisi bu etiketlerin 
yapıştırılmasından sorumludur. 
Yürüyen merdivenlerde risk seviyesini 
düşürücü tüm önlemlerden sonra son 
olarak yolcuları ikaz etme amaçlı 
olarak uyarı etiketleri yapıştırılmalıdır. 
Bu şekilde yolcular kullandıkları 
donanımın ihtiva ettiği tehdide karşı 
bilinçlendirilmelidir. 

 

 

MEKANİK TEHLİKELER 



 

 

Daha çok bakım personellerini 
etkiler. 

Merdivenin uzaktan verilebilecek 
komut ile merdivenin hareketini 
önlemek için Etiketleme-Kilitleme 
sistemlerinin kullanılması önemlidir.  

 

ELEKTRİKSEL TEHLİKELER 





Gres, yağ, kâğıt vs. gibi yanıcı maddelerin 
birikmesi sonucu ortaya çıkar.  

Merdivenlerin iç kısımlarının temizliği 
özellikle bakımdan sonra iyi yapılmalı ve 
bölge her türlü yabancı maddelerden 
arındırılmalıdır.  

Yürüyen merdivenlerin iç kısımlarında 
kullanılan LHD (Linear Heat Detection) 
kablolar ısı artışı meydana geldiğinde 
erken algılamayı ve yangın tehlikesi 
oluşmadan sonlandırılmasını mümkün 
kılar. 

Otomatik söndürme sistemleri kurulmalı.  

YANGIN TEHLİKESİ 



King Cross Faciası 

1987 kasım’ının 18’inde Londra yer altı metrosunun King crooss mevkiinde yürüyen merdiven yanarak 
31 kişinin ölümüyle sonuçlanan trajedi yaşanmıştır. Yangın yağlı aksamlarda tozların-çöplerin-havların 
birleşmeleri ile kendiliğinden tutuşmuş ve büyük miktarda duman çıkarmaya başlamıştır. Bu da bilet 
satış salonunu duman ve alevle doldurarak ölüm ve yaralanmalara sebep olmuştur. 

YANGIN TEHLİKESİ 



 Basamak/Plaka Kayganlığı 

Yürüyen merdivenlerin 
basamakları ve/veya giriş-
çıkış plakalarının üzerinde 
kaymayı engelleyici tedbirler 
alınmadığı takdirde özellikle 
zemin ıslak olduğu zaman 
düşme riski artmaktadır. 
Üzeri açık olan yürüyen 
merdivenlerde bu riskin 
olasılığı daha fazladır. 

 

 

KAYMA/ TAKILMA SONUCU 
DÜŞME 



 Yürüyen Merdiven Hızının Fazla Olması 

Yürüyen merdiven hızları için çeşitli durumlara göre belirlenmiş bazı hız 
aralıkları mevcuttur. Bu hız aralıklarının üzerine çıkıldığı takdirde yolcular 
(özellikle de yaşlı yolcular) basamaktan zemine geçiş esnasında dengesini 
kaybetmekte  

Ve düşmektedir. 

 
EN 115+A1 madde 5.4.1.2.2’ye göre eğim açısı 30°’ye kadar olan yürüyen 
merdivenlerde nominal hız 0,75 m/s’yi, eğim açısı 30°-35° arasında olan 
yürüyen merdivenlerde nominal hız 0,50 m/s’yi geçmemelidir. Bu hız 
değerlerinin yürüyen bantlarda 0,90 m/s’ye kadar çıkmasına 
izin verilmektedir. 

 

KAYMA/ TAKILMA SONUCU 
DÜŞME 



 Basamak Hızı ile El Bandı Hızının Uyumsuz Olması 

El bandının hızı ile basamak hızının birbiri ile uyumlu olması esastır. 

İşletme esnasında bu hızlar arasında ancak %0 – 2 oranında bir fark 

olması kabul edilebilir sınırlar dâhilinde olacaktır. Bu sınırların dışında 

olan durumlarda yürüyen merdivene müdahale edilmeli ve hız uyumu 

sağlanmalıdır. Aksi takdirde; bu durumda düşmelere neden 

olabilmektedir. 

 

KAYMA/ TAKILMA SONUCU 
DÜŞME 



 Yürüyen Merdivenin Ani Durması/Kalkması/Yön Değiştirmesi 

Yürüyen merdivenlerin ani durması/kalkması/yön değiştirmesi de 
yolcu/kullanıcıların dengesini kaybetmesine sebep olabilmektedir. Ani 
durma ve kalkmalarda yolcuların düşmesini önlemek için EN 115 A1 
madde 5.4.2.1.3.2’e bazı durma mesafesi değerleri belirlenmiştir. 
Yürüyen merdivenlerin durma mesafelerinin bu aralıklarda olmasına 
dikkat edilmelidir. 

 

 

Nominal Hız Durma Mesafesi Aralığı 

0,50 m/s 0,20 m ile 1,00m arası 

0,65 m/s  0,30 m ile 1,30 m arası 

0,75 m/s   0,40 m ile 1,50 m arası 

KAYMA/ TAKILMA SONUCU 
DÜŞME 



Çin Halk Cumhuriyeti’nde Beijing Metrosu’nda MERDİVENİN aniden 
ters yönde çalışması sonucu  

* Bir (1) yolcunun hayatını kaybettiği, ikisi ağır olmak üzere yirmi sekiz 
yolcunun da yaralandığı bir facia yaşanmıştır. 

 

KAYMA/ TAKILMA SONUCU 
DÜŞME 



 Rahatsızlanma/Bayılma/Denge Bozulması Gibi Kişisel Nedenler 
Her türlü tedbire rağmen yolcuların kişisel nedenlerden ötürü düşme 
ihtimali de vardır. 
Özellikle; yaşlı, engelli ve anatomik olarak denge sorunu yaşayan 
kullanıcı/yolcuların yürüyen merdiven yerine asansörleri kullanması 
uygun olacaktır. 

 

KAYMA/ TAKILMA SONUCU 
DÜŞME 











 Sonuç olarak; 

•  Maalesef, Yürüyen merdivenlerde yaşanan kazların %90 ‘dan fazlası yürüyen merdivenlerin , 

yolların uygun kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Yürüyen merdiven ve yollar EN 115-1+A1 

tanımlandığı üzere uygun şekilde kullanıldığında son derece güvenli ve diğer dikey taşıyıcılardan 

yolcu kapasitesi olarak bir hayli yüksektir. Bunun ile beraber yolcu kazalarının birçoğu hatalı 

kullanım ya da dikkatsizlik sonucu oluşmaktadır.  

• Küçük çocuklar ve evcil hayvanlar kontrolsüz şekilde bırakılmamalı, sahip çıkılmalıdır. 

• Çocuk arabası, engelli arabalı ve yaşlı kullanıcılar mevcut ise; asansörleri tercih etmelidir. Aksi 

halde; görevlilerden yardım talep edilmelidir. 

• Düzenli olarak bakımlar standartlara uygun gerçekleştirilmeli ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. 

• Bakım esnasında ortaya çıkan parça temini standartlara uygun tercih edilmelidir. 
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