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5 yaşındaki Fatih Kızılot, Fatsa City alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenlere elini sıkıştırdı.
Küçük çocuk itfaiye ve 112 ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı. 
 Alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, ailesinden habersiz evlerinin yakınındaki bir
alışveriş merkezinin oyun salonuna giden Fatih Kızılot, yürüyen merdivenden indiği sırada elini
merdivenlerin basamaklarının arasına sıkıştırdı. Yürüyen merdiven personel tarafından
zamanında durduruldu. Vatandaşlar 112 acil servise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen
itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından küçük çocuğun eli sıkıştığı
yerden çıkardı. Fatih Kızılot, Fatsa Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına
alınırken, sol elinde doku zedelenmesi olduğu belirlendi.

  

Fatsa City alışveriş merkezinde yaşanılan talihsiz olay ile ilgili söz konusu Alışveriş Merkezi
Genel Müdürü Ömer Gamzeli yazılı bir açıklama yaptı.
 Gamzeli şu ifadelerde bulundu: "Alışveriş Merkezimizde yaşanan bu üzücü olayın internet
haberlerinde de söz edildiği ve AVM güvenlik kamera kayıtlarında görüldüğü gibi "Küçük
Ziyaretçimizin" AVM'ye tek başına geldiği ve ailesinin evden uzaklaştığından haberi olmadığı
anlaşılmıştır. Güvenlik kamera kayıtları izlendiğinde merdivende eğilerek merdiven
basamağından bir şey almaya çalışırken gömleğinin takılması ile olayın gerçekleştiği
görülmüştür. Küçük ziyaretçimizin yürüyen merdivene kolunu sıkıştırdığı anda merdiven
otomatik olarak STOP konumuna geçmiştir. Herhangi kaza ve buna benzer durumların risklerini
en aza indirebilmek için bu özelliğe sahip olan merdivenler bu olayda da otomatik olarak
güvenlik modu devreye girerek şahsın zarar görmesini engellemiş bulunuyor. Fatsa Devlet
Hastanesi doktorlarının teşhislerine göre sadece doku zedelenmesi olduğu belirlenen minik
ziyaretçimiz ve ailesi adına olduğu kadar, kendi adımıza da çok sevindik. Çünkü mekanik
güvenlik sistemimiz gerektiği gibi çalışarak, kaza en az zararla hatta zararsız atlatılmıştır. Küçük
ziyaretçimizin AVM'e yetişkin bir gurup ile giriş yaptığı anlaşılmıştır. Tek başına girmek istese
zaten bizim tarafımızdan ailesine bilgi verilirdi. Herhangi bir güvenlik zafiyeti ya da ihmali söz
konusu değildir. Olay sonrasında söz konusu küçük ziyaretçinin ailesine hastanede refakat
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ederek anne ve babasına üzüntülerimizi ve mahcubiyetimizi bildirdik. Küçük ziyaretçinin ailesi
kendi bilgilerinin dışında geliştiği ve herhangi bir şikâyetleri olmadığını bizlerle ve emniyet
görevlileri ile paylaştıklarını belirttiler. Olay tamamen kaza olup kazaya herhangi bir sebep söz
konusu değildir. Bu olaydan dolayı çok üzgünüz ve küçük ziyaretçimize acil şifalar diliyoruz."
diye konuştu.

  

Yaşanan talihsiz olayın ardından kolunu yürüyen merdivene kaptıran 5 yaşındaki çocuğun
tedavisi devam ederken; Fatih Kızılot’un babası Fahri Kızılot yaptığı açıklamada; “Çocuğunun
sabah kahvaltısından sonra evlerinin 20 metre yakınındaki internet kafeye gitmek için evden
çıktığını, ancak alışveriş merkezine gittiğini söyledi. Kazayı bir arkadaşının kendisini aramasıyla
öğrendiğini söyleyen baba Fahri Kızılot, “Olay yerine gittiğimde çocuğum kolu sıkışık vaziyette
yürüyen merdivende duruyordu. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonunda onu kurtardılar.
Kazadan sonra yürüyen merdivende sıkışan sol kolu şişme yaptı. Doktorlar Fatih’in kolunda
kırık ve ezilme olduğunu söylediler. Ameliyat edilecek. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur”
dedi.
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