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Asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinde ileri teknolojisiyle fark yaratan Mitsubishi 

Electric, 1-7 Mart Deprem Haftası’nda bu sistemlerin güvenliğine dikkat çekiyor 

Deprem Anında Yüksek Güvenlik Sağlayan Asansörler 

Dünyanın tek spiral yürüyen merdiven üreticisi olan ve ileri teknoloji asansörleriyle 

sektöre yön veren teknoloji devi Mitsubishi Electric, 1-7 Mart Deprem Haftası 

kapsamında asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinin güvenliğine dikkat çekti. 

Yüksek hızlı, konforlu, emniyetli ve yüksek enerji verimliliğine sahip asansörleri ile 

öne çıkan marka, olası riskli durumlarda oldukça güvenli bir kullanım deneyimi 

sunuyor. Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri’nin Türkiye’deki 

tek yetkili satıcısı olan AG MELCO’nun Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Bezmez, 

“Markamızın tüm asansörleri için son yıllarda sağladığı tam otomatik kontrollü 

sistemleri sayesinde, deprem ve elektrik kesintisi gibi durumlarda asansörler en yakın 

katta duruyor ve yolcuların asansörden tahliyesi sağlanıyor. Buna benzer riskli 

durumlarda asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin hemen boşaltılmasını ve bir süre 

kullanılmamasını öneriyoruz” dedi. 

 

Asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinde 

sektöre öncülük eden teknolojileriyle dikkat çeken 

Mitsubishi Electric, 1-7 Mart Deprem Haftası 

kapsamında bu sistemlerin güvenliğinin önemine 

vurgu yaptı. Mitsubishi Electric, asansörlerin 

sağladığı kolaylıkların yanı sıra riskli durumlarda 

oluşturabileceği tehlikelerin farkında olunması için 

kullanıcıların ve asansör sektöründe çalışanların 

daha bilinçli olması gerektiği bilinciyle hareket 

ediyor. Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen 

Merdiven Sistemleri’nin Türkiye’deki tek yetkili 

satıcısı olan AG MELCO’nun Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Bezmez; 

“Asansörlerimizin sahip olduğu yedek kontrol yazılımı ile deprem ve elektrik kesintisi gibi 

durumlarda asansörün kat arasında kalmasının önüne geçilirken, kontrol panelinde arıza 

olması durumunda ikinci bir back-up sistemi ile yolcuların asansörden tahliyesini sağlıyoruz. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgiyle karşılanan asansörlerimizde tam otomatik 

akülü kurtarma sistemi ile deprem sensörü ve kontrolü bulunuyor. Bunlara ek olarak back-up 

sistemini de asansörlerimizde standart bir özellik olarak sunuyoruz” dedi. Bezmez, deprem 

ve elektrik kesintisi gibi riskli durumlarda asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin hemen 

boşaltılmasını ve bir süre kullanılmamasını önerdiklerini belirtti. 

 

İleri teknolojisi, kaliteli üretim anlayışı, montaj aşamasındaki uzmanlığı ve yüksek 

memnuniyet sağlayan satış sonrası hizmetleri sayesinde asansörlerde arıza oranlarını en az 

seviyeye indiren Mitsubishi Electric, 20-25 sene boyunca modernizasyon çalışmasına ihtiyaç 
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duymayan asansörleri ile önemli bir maliyet avantajına da sahip. Üst düzeyde güvenlik 

donanımı ve yazılımının yanı sıra yedek kontrol yazılımıyla da fark yaratan Mitsubishi 

Electric, seyahat konforu, kalite ve sessizlik konularında da asansör sektörüne öncülük 

ediyor. 

 

Yapay zeka teknolojisi ile yüksek verimlilik 

Mitsubishi Electric, operasyonda verimlilik sağlayan ve kullanıcı memnuniyetini arttıran AI 

Neural Network’u geliştirerek asansörlerinde özel tasarlanmış yapay zeka denetleme sistemi 

kullanıyor. Bu sistemde mevcut trafik akışı sistem bilgisayarında hafızaya alınıp bekleme 

süreleri minimuma indirilerek servis hizmeti sorunsuz ve minimum enerji sarfiyatı ile 

gerçekleşiyor. İleri teknolojisi sayesinde daha küçük ve yüksek enerji tasarruflu asansörler 

geliştiren marka, ultra hızlarda dahi gürültü ve titreşimi ortadan kaldırarak güvenli ve 

sarsıntısız seyir konforu sağlıyor.  

 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında  

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 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 

2019’da sona eren mali yılda 4,519.9 milyar yen* (40.7 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı 

bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2019’da ilan ettiği 1 USD = 111 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 

 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in 

Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC 

mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. 

Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, 

markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve 

Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm 

sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp 

tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, 

ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki 

faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini 

Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen 

üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan 

Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. 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. 

 

Mitsubishi Electric Türkiye sosyal medya hesapları 
linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey 
facebook.com/MitsubishiElectricTurkeyA.S/ 
twitter.com/MitsubishiE_TR 
instagram.com/mitsubishielectricturkey/ 
plus.google.com/+MitsubishiElectricTurkey?hl=tr 
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Sosyal medya için hashtag  

@MitsubishiE_TR 

 #MitsubishiElectric 

#MitsubishiElectricTurkey 

 

 

 

 

 


