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‘Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması’ Türkiye’de ilk kez düzenlendi

Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdivenleri Üç Dalda Ödül Aldı
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denetleyen uluslararası kuruluş Liftinstituut’un bu yıl ilk kez Türkiye’de
düzenlediği ‘Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması’nda üç dalda
ödül aldı. Her kategoride, ürünün montajı ve bakımını yapan firma ile ürünün
sahibi ve işletmecisinin ödüllendirildiği yarışmada Mitsubishi Electric; ‘Yılın En İyi
Elektrikli Asansör Montajı & Yılın En İyi Yürüyen Merdiven Montajı’, ‘Yılın En İyi
Asansör Bakımı’ ve ‘Yılın En İyi Yürüyen Merdiven Bakımı” ödüllerini kazandı.
Dünyanın dört bir yanındaki asansör ve yürüyen merdivenleri 80 yıllık tecrübesiyle
denetleyen Hollandalı bağımsız denetleme kuruluşu Liftinstituut’un her yıl yurtdışında
düzenlediği ‘Yılın En İyi Asansör ve Yürüyen Merdiven Yarışması’ bu sene ilk kez
Türkiye’de de gerçekleştirildi. Liftinstituut’un denetlediği ve belgelendirdiği firmalar
arasında yapılan yarışmada 2016 yılı değerlendirilerek, Türkiye’nin en iyi asansör ve
yürüyen merdiven firmaları seçildi. Her kategoride, ürünün montajı ve bakımını yapan
firma ile ürünün sahibi ve işletmecisinin ödüllendirildiği yarışmada, teknoloji öncüsü
Mitsubishi Electric üç ayrı kategoride ödüle layık görülerek, ‘Yılın En İyi Elektrikli Asansör
& Yürüyen Merdiven Montajı’, ‘Yılın En İyi Asansör Bakımı’ ve ‘Yılın En İyi Yürüyen
Merdiven Bakımı’ ödüllerini kazandı.
İstanbul’da Grand Hyatt Otel’de düzenlenen ödül töreninde Mitsubishi Electric markası
adına ödülü alan Eta Melco Genel Müdürü Ufuk Bayam, Japonya'nın en büyük
asansör ve yürüyen merdiven üreticilerinden Mitsubishi Electric’in bugüne kadar birçok
ilke imza atarak sektörde öncü olduğunu belirtti. Markanın sektöre kazandırmış olduğu

yeniliklerden bahseden Ufuk Bayam, “İlklerimize örnek olarak Mitsubishi Electric’e özgü
bir mühendislik harikası olan spiral yürüyen merdiveni, ilk zigzag asansörü, Yokohama
Tower'ın saniyede 12,5 metreyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren yüksek hızlı
asansörünü ve 632 metre yüksekliğe sahip Shanghai Tower’ın saniyede 20,5 metre yol
alabilen dünyanın en hızlı asansörünü verebiliriz” diye konuştu.
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müşterilerimize, hizmet verdiğimiz her alanda en
üst seviyede kalite, güvenlik ve konforu taahhüt
ediyoruz. Mitsubishi Electric’in ileri teknolojisiyle
üretilen inovatif ürünlerimizi, uzman kadromuzun
danışmanlık, montaj ve bakım konularındaki deneyimiyle birleştirerek yüksek müşteri
memnuniyeti sağlıyoruz. Bu noktada, Türkiye’nin en iyi asansör ve yürüyen merdiven
firmaları arasında yer almış olmaktan büyük onur duyduk. Kazandığımız her ödül,
teknolojimizi ve hizmetlerimizi bir üst basamağa taşımak konusunda en büyük
motivasyon kaynaklarımızdan biri oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın tecrübeye sahip ve
bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi
teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi,
pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric,
kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko
Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle
zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2016’da sona eren mali yılda 4,394.3 milyar Yen (38,8 milyar
USD*) konsolide grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2016’da ilan ettiği 1 USD=113 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri
asansör sistemleri, CNC mekatronik sistemler ve ileri robot teknolojilerinin satış ve satış sonrası
hizmetlerinden oluşuyor. Şirket, bu faaliyetlerinin yanı sıra uydular, görsel veri sistemleri, güç kaynakları ve
ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de destek veriyor. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık
altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı
sıra Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev
tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Ocak 2018’de Manisa fabrikasında üretim
yapmaya hazırlanıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com
Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri Hakkında
Mitsubishi Electric, ileri teknolojisi ile yüksek hızlı, konforlu, emniyetli ve yüksek enerji verimliliğine sahip
asansörler geliştiriyor. Dünyanın tek spiral yürüyen merdiven üreticisi olan Mitsubishi Electric, dikey
taşımacılık sektöründe de lider markalardan biri konumunda. Marka, standart ürünlerden spiral yürüyen
merdiven gibi özel ürünlere kadar farklı ürünler üretiyor. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde öncü teknolojisi
ile hizmet veren Mitsubishi Electric, Çin’deki 632 metre yüksekliğe sahip Shanghai Tower projesinde
dünyanın en hızlı (saniyede 20,5 metre) asansörlerine de imza attı.

Eta Melco Dış Tic. Ltd. Şti. Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation ortaklığıyla kurulan Eta Melco Elevator CO LLC, dünya genelinde otel, çarşı,
iş merkezi gibi büyük ve görkemli yapılara asansör ve yürüyen merdiven sistemleri tesis ediyor. Merkezi
Dubai’de bulunan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 24 temsilcilik ofisi bulunan Eta Melco Co LLC’nin Türkiye
operasyonlarını yürüten Eta Melco Dış Ticaret Ltd. Şti., Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdiven
Sistemleri’nin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi konumunda. 1988 yılında İstanbul’da kurulan Eta Melco Dış
Ticaret Ltd. Şti., bugün Ankara, İzmir ve Antalya’da bulunan temsilcilik ofislerinin yanı sıra Bursa’daki teknik
ofisi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde prestijli yapıların asansör ve yürüyen merdiven
projelerine imza atan Eta Melco Dış Ticaret Ltd. Şti., uzman mühendis ve teknisyen kadrosu ile bakım ve
danışmanlık hizmeti de sunuyor.

