
BRM Elektronik Genel Müdürü Nurul-
lah Pireci kısa vadede ihracatta atak
yapmaya hazırlandıklarını duyurdu, 
20-30 ülkeye ihracat hedeflediklerini
söyledi. Gazetemize konuşan Pireci,
BRM Elektronik’in her yıl 2500-3000
adet ürününü yurt dışına dolaylı olarak
sattığını hatırlattı, “Endonezya’dan

Şili’ye kadar çeşitli ülkelerde ürünle-
rimiz kullanılıyor. Burada önemli olan,
bayilikler aracılığıyla ürünlerimizin 
direkt satışını yapmak” dedi.
İngiltere, Litvanya ve Almanya gibi pek
çok ülkede bayilikler aracılığıyla ürün-
lerin satılmaya
başlandığını anlatan Pireci, kısa vadede
20-30 ülkeye ihracat yapmayı hedef-
lediklerini duyurdu. Pireci, “Bugün
Avrupa’nın da hemen hemen her
ülkesinde varız diyebilirim. İyi bir ihra-
cat pazarlama ekibimiz var. Fuarda
Tunus’lu bir firmayla anlaştık. Orada
da satışımız başlayacak” diye konuştu.
Pireci, BRM Elektronik’in kuruluş
sürecine ilişkin de bilgi verdi. 2010’lu
yıllarda asansörler için çift yönlü acil
haberleşme sistemlerinin üretimi için
planlamalarını yapmaya başladıklarını
hatırlattı, pazara açılmak için de doğru
zamanı beklediklerini söyledi. Pireci,

şunları söyledi:
“Bu süreçte EN 81-20 Standardı da
yürürlüğe girince o dönemlerde sa-
hadan gelen şikayetlerin başında “halat
şişelerinin ve kabin içi haberleşme sis-
temlerinin henüz EN 81-20’ye göre
yapılamadığı” yorumları geliyordu. Bu
ihtiyacı da dikkate alarak firmamızı

takribi 3,5 yıl önce kurup, çalış-
malarımızı hızlandırdık ve yeni
ürünümüzü piyasaya sunduk.”

ÇİFT YÖNLÜ ACİL HABER-
LEŞME SİSTEMLERİ ALANINDA
İLK ÜÇ FİRMADAN BİRİYİZ
Sektöre girdikleri 3,5 yıllık süre içinde
önemli atılımlar kaydettiklerini ve
markalaşma yolunda başarılı işlere
imza attıklarını söyleyen Pireci, “Kuru-
luşumuz yeni olsa da çok kısa bir
zaman içerisinde çift yönlü acil haber-
leşme sistemleri alanında en çok satış
yapan ilk üç firma arasındaki yerimizi
aldık. Pazarın yüzde 25’ine hakimiz
diyebilirim” dedi.
Kendi alanında yaklaşık 20 firmanın
faaliyet gösterdiğine dikkat çeken
Pireci, “Bu firmaların ürünlerinin EN
81-20’ye ne kadar uyumlu olduğunun
sorgulanması gerekmektedir. Yine 2,5

yıl önce Bakanlığımızın önderliğinde
gerçekleştirilen bir çalıştayımız vardı.
Bakanlığımızın bu çalıştayın sonuç ra-
porundaki tavsiyelerin hayata geçirilip
geçirilmediği noktasında ön alması
gerekir kanaatindeyim” diye konuştu.

AVRUPALI ÜRETİCİLERLE EŞ
STANDARTLARI SAĞLIYOR
Yaklaşık 3,5 yıldır Ar-Ge faaliyetlerini
ve hedeflerini alandaki en iddialı ürün-
leri için oluşturduklarını söyleyen Nu-
rullah Pireci, şunları söyledi;
“Bir ürün geliştirme sürecinden sonra
yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni
ürünlerimizi hazırladık. Özellikle BRM
634 G ve BRM 721 isimli ürünümüz
Avrupa’daki muadilleri ile aynı kalite
ve özelliklere sahip, son teknoloji bir
üründür. Bu ürünümüz hem internet 
üzerinden hem de sim kart üzerinden
çalışabilme özelliğine sahip. Bu ürünle
Avrupa’daki rakiplerimizin ürünleriyle
aynı kalite ve güvenilirliği
yakaladığımızı söyleyebilirim. BRM
olarak ürünlerimizin kalitesini en üst
düzeyde tutarak geleceğin teknolojik
gelişmelerini de içine alacak şekilde
ürün planlamalarımızı sağlıyoruz.”

BRM ACİL HABERLEŞMENİN 
HER ALANINDA
Aynı zamanda çağrı merkezi hizmeti de
veren BRM Elektronik kendi iştiraki
olan bir şirket üzerinden şu ana kadar
2000 hat satışı gerçekleştirdi. Satışı
yapılan hatta ve sisteme sahip olan
asansörlerin çağrı merkezine dahil

olduklarını kaydeden Pireci, “Bizim
ürünümüzün özelliği CAN BUS ve RS
480 üzerinden asansörlerin online taki-
bini sağlayan sistemi gerçekleştirmek-
tir. Hedef, “Tam Kontrol”. Bu sistemde
tüm arıza ve bakımlar takip edilebildiği
gibi bu sisteme sahip asansörler online
takip edilebilmektedir. Bu sistemi ilk
uyguladığımız ülke İngiltere’dir. Aynı
sistemi şimdi Türkiye’de de 2022
yılının üçüncü ayına kadar uygulaya-
cağız. İngiltere’deki uygulama bizim
için bir nevi Ar-Ge çalışması oldu.
Kendimizi altyapı ve teknik yönlerden
çok geliştirmemizi sağladı” dedi.

BİR YILA YETECEK MALZEME
STOĞUNA SAHİBİZ
Yıllık 30 bin civarında bir üretim kapa-
sitesine sahip olduklarını belirten
Pireci, “Şu an kapasitemizin hepsini
kullanmıyoruz. Yıllık satışımız
20.000’ler civarında. Bu arada pandemi
sürecinde gerekli adımları atamadık.
Mal tedariğinde ciddi sorunlarımız
oldu. Şu anda da gerekli malzemeleri-
mizi stoğumuza çektik. Bu stok bizim
üretimimizi 1 yıl kadar idare edebilir.
Bu malzeme gücünü de yanımıza alarak
2022’de daha çok ve hızlı satış yapmayı
planlıyoruz” diye konuştu.

BRM 2022’DE YENİ ÜRÜN 
TANITIMINA HAZIRLANIYOR 
BRM Elektronik, Mart ayında düzen-
lenecek olan Asansör İstanbul
Fuarı’nda yeni ürün ve yeni yazılım-
larını görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. 

Tek Gündem Asansör: Şenol bey,
bilindiği üzere 2014/33/AB Asansör
Yönetmeliğinde de açıkça tanımlanmış
olan alarm tertibatı ve iki yönlü haber-
leşme sistemi; ilgili TS EN 81-28 AC
Standardının istediği gerekliliklerinin
de karşılanması sonucu mevzuatımızda
ve asansör montaj uygulamalarımızda
yerini almıştır. Firmanız, bu gereksi-
nimleri karşılayan ürünler konusunda
öncü şirketlerden birisidir.
Okurlarımıza ürünlerinizle ilgili bilgi-
lerinizi paylaşarak başlayalım mı?

Şenol Korkmaz: Tabiki Biz Procube
IoT olarak en başından beri standart-
lara uygun kaliteli ürün üretmek ilkesi

ile yola çıktık ve devam ediyoruz.
Ancak Ülkemizde TS EN 81-28 AC
yürürlükte olmasına rağmen bize göre
bu konu adeta ucu açık bırakılarak sek-
törde gereken uygulama yapıla-
mamıştır. Bu durum bir şekilde
Avrupa’daki uygulamaların görmezden
gelinip, standartları yönetmelikler ile
esneterek, acil durum telefonlarının
önemsiz bir aparata çevrilmesine sebep
olmuştur.
Bu bağlamda, ürünün tasarımından do-
nanımına her kademesinde standartlara
bağlı kalarak çalıştık, kabin içi pig-
togramın tasarımından GSM modü-
lünün tasarımına ve mühendisliğinde

hep en iyiyi aramaya devam ediyoruz.
Avrupa’ya ürün göndermemiz
gelişmemizde büyük öncülük etmiş
oldu. Bunun en önemli göstergesi, biz
telefon ahizesi değil bir kat kaseti gibi
dayanıklı, butonlu intercom özelliği de
olan bir modeli yaptık. Çünkü standart
böyle istiyordu.
Sesli haberleşmemenin sadece kabin
içi yolcu için olması gerekliliğini an-
latarak kuyu dibi ve kabin üstü uygula-
masının alarm tertibatı olmasının
yeterli olduğu maddesini de hatır-
latarak sektörü doğru yönlendirmeye
devam ediyoruz. Ülkemizde birçok
tabuyu yıkıyoruz. Statükonun dışına
çıkıyoruz. Sektörü dijitalleşmeye ve

teknoloji ile çalışmaya davet ediyo-
ruz. Gelir getiren varlıklarını izle-
meye, ölçmeye, maliyet oluşturmaya
değil maliyetlerini düşürmeye ve gelir-
lerini arttırmaya davet ediyoruz
aslında.  Bakanlığımaz bir teklifte de
bulunduk. ‘Size bir platform yazalım,
tek bir sistem odasından, hangi asan-
sörün nerede olduğu, hangi firmanın
bakım yaptığını, etiket renginin ne
olduğunu, hangi belediyenin sorumlu-
luk alanında olduğunu ve Hangi 
A Tipi muayene kuruluşun denetle-
diğini tek tuşta bildirelim.’ Bugün
ülkemizdeki asansör sayısı net olara
hiçbir mecrada belirtilememekte ve

tahminler ile politikalar  oluşturulmaya
çalışılmaktadır. 
Kısaca bu sektörün tam anlamı ile diji-
talleştirilmesine yaptığımız davetin
henüz sonuçlanmaması hem firma
olarak hem de bir vatandaş olarak mo-
tivasyonumuzu etkilemektedir.

Tek Gündem Asansör: Asansör-
lerdeki alarm tertibatı ve iki yönlü
haberleşme sistemleri Avrupa
ülkelerinde örnekleri görülen ancak
bizde henüz yerleşmeyen asansör çağrı
merkezi konusunu da gündeme
taşımıştır. Sizin yurtdışında böyle sis-
temlerin altyapısını oluşturan ve sis-
temi aktifleştiren bir firma olduğunuzu
biliyoruz. Asansör çağrı merkezi sis-
temi ile ilgili yurtdışı faaliyetlerinizden
bahseder misiniz?

Şenol Korkmaz: Biz bir İngiliz Fir-
ması olan Liftnet Ltd. ile beraber iş
birliği yapıyoruz. Liftnet firması İn-
giltere, Almanya’dan sonra Türkiye’de
de hizmet vermeye başlayacaktır. Lift-
net sadece bir Çagri merkezi olup
asansör firmaları ile beraber çalışacak-
tır. Asansör firmalarının 7/24 hizmet
vermesini sağlayıp genel anlamda hem
kullanıcı tarafında hem de asansör fir-
maları tarafında hizmet kalitesini art-
tıracaktır. Yürürlükte olan TS EN
13015 standardı arıza bakım fir-
malarını 7/24 çalışıyor kabul etmekte
ve bakım firmaları aylık bakım bedel-
lerini bu değerlendirme üzerinden al-
maktalar.

Tek Gündem Asansör: Çağrı merkezi
oluşturulması hizmet sunduğu bölgeye
nasıl avantajlar sağlıyor? Anlatır
mısınız?

Şenol Korkmaz: İnsanın can güven-
liğini ve sağlığını korumak temel
amaçtır.
Öncelikle çağrı merkezinin temel
amacı asansörde mahsur kalmış olan
kişiyi en kısa sürede bulunduğu yerden
çıkartmak ve bu süre zarfında psikolo-
jik olarak yardımcı olmaktır. 

Liftnet kurtarma operasyonu sırasında
öncelikli olarak mevcut asansöre
bakım yapan asansör firmasına ulaşıp
onu bilgilendirir. Bakım yapan asansör
firmasına ulaşamadığı sürede en yakın-
daki diğer asansör firmaları ile
iletişime geçer. Eğer halen sonuç
alamıyorsa, itfaiye ile iletişime geçip
kurtarma işlemi sonuçlandırılır. Bu
süre içerisinde kabinde mahsur kalan
yolcu ile devamlı irtibatta kalınıp ona
psikolojik olarak destek olunur. Bakan-
lık yetkilileri de artık binalarda ortak
anahtar uygulaması için harekete
geçmeli ve sektörel gelişmelerin ve
teknolojinin gerisinde kalmamalıdır.

Tek Gündem Asansör: Peki bu sis-
temin Türkiye’de uygulaması nasıl
olur? Bu konuda girişiminiz var mı?

Şenol Korkmaz: Bu konu ile ilgili
çalışmalarımız yoğun bir şekilde
devam ediyor. Lift net firması ile an-
laştıktan sonra Türkiye tarafında dene-
me çalışmalarına başlamıştır. 2022 ilk
çeyreğinde lansman yapılıp hizmet
verilmeye başlayacaklardır.
Türkiye’nin ilklerinden olacak olan bu
çağrı merkezi hizmeti, daha önce
yapılan denemelere ve başarısızlığa
rağmen, fiyat odaklı ve yükselen
Türkiye piyasasında rekabetçi fiyatları
ile en iyi hizmeti vermeyi kendilerine
hedef olarak koymuşlardır.

Tek Gündem Asansör: Bir pilot
uygulama söz konusu olabilir mi?
Önerileriniz nelerdir?

Şenol Korkmaz: Evet, Liftnet Ltd.
pilot uygulamasını başlatmak için alt
yapı çalışmalarını hızla bitirmeye
doğru yaklaşıyorlar. En iyi hizmeti
verebilmek için bize gerekirse yine
bakanlığımız öncülük ederek pilot
uygulama için bir bölge gösterip
destek verir ise bu işi de layığı ile
sonuca ulaştıracağımıza eminiz. 
Buradan sizin aracılığınız ile Sanayi
Bakan yardımcımız Sayın Hasan
Büyükdede’ye de sesimizi duyurmuş
olalım isterim. Sadece yasal destek
yeterlidir.

Tek Gündem Asansör: Son olarak
mesajlarınızı alabilir miyiz?

Şenol Korkmaz: Umarım bizim iş bir-
liği yaptığımız Liftnet Ltd. gibi diğer
üreticilerde iş birlikleri yapıp asansör
sektörünün kalitesini beraber artırır ve
sorumlu kişilere referans olur ve
Türkiye’de de EN81-28 regülasyonu
Avrupa’daki gibi en kısa sürede
zorunlu hale gelir…
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Refah ve mutluluğu “yeni yıl” değil,
ancak akılcılık ve bilim getirir...

EDİTÖRDEN

Turhan KORKMAZ

tekgundemasansor@gmail.com

AYSAD İletişim Danışmanı

Geride bıraktığımız 2021 yılının son ayında, gerek
çevrim içi ve gerekse yüz yüze katılma şansı bul-
duğum etkinliklerden çıkardığım sonuçları ve be-
raberindeki bir kaç değerlendirmemi sizlerle
paylaşmak istedim.

Çin Halk Cumhuriyeti merkezli 5. kez ve çevrimiçi
gerçekleştirilen “Teknik Konferans”, son derece
ufuk açıcıydı. Teknolojik gelişmelerden ve inovatif
enstrümanlardan haberdar olmak bir şanstı. 
Sayfalarımızda da haberleştirdiğimiz üzere sek-
törümüzü de yakından ilgilendiren işyeri güvenliği
ve işçi sağlığı konularında kullanılan ekipman ve
robotik araçlar sayesinde, çalışanlar için riski en aza
indirilmesi hedefleniyor. 
Schindler R.I.S.E. diye bilinen ve ‘Asansörler için
Robotik Kurulum Sistemi’ olarak dilimize çevrilen
teknolojinin asansör kuyusunda daha verimli,
kaliteli ve sıfır hata payı ile çalışmayı olanaklı hale
getirmesi kadar bu sistemin tanıtımının bir Türk
mühendis tarafından yapılması da bir o kadar 
önemliydi.
Mekanik ve elektroniğin ortak iştigal alanı olan
asansör endüstrisinde teknolojinin edinimi, uygulan-
ması ve bu alandaki inovatif fikirlerin emniyeti ve
kolaylıkları getirirken beraberinde ticari kazanca
dönüşerek katma değer yaratması da teknoloji ve 
inovasyonun sahipleri için gerçek bir başarıdır.

***
Yine Aralık ayı içinde, kurucuları arasında
AYSAD’ın da olduğu Türkiye Makine Federasyonu
ve Makine İhracatçıları Birliği gibi makine endüstri-
sine yön veren iki ciddi kurumun ev sahipliğinde
gerçekleştirilen “Derneklerin Yurtdışı Faaliyetleri
Çalıştayı”nın bir parçası olma şansı yakalamıştım.
Hepsi kendi alanında uzman, yurt dışında olan
bitenleri takip eden ve katılımcılara çok kıymetli
bilgiler veren konuşmacıları dinlemek ve çalıştayın
sonunda ortaya çıkan fotoğrafı çekmek sivil toplum
organizasyonunun aslında ne olması gerektiğine
dair önemli çıktıları beraberinde getirdi.

***
Yine geçen yılın son ayında, AYSAD’ın üyesi
olduğu Avrupa Asansör Birliği (ELA)’dan gazete-
mizin hem Türkçe hem de İngilizce versiyonlarında
yayınlanması talebiyle gelen iki önemli haber de
küresel asansör endüstrisi açısından önem arz et-
mekte... Manşetimizi de süsleyen ve ISO 8100-1 ve
ISO 8100-2 standartlarının uygulanmasında ELA ile
Çin Asansör Derneği (CEA) arasındaki mutabakata
göre ülkemizde de kabul gören Avrupa normlarının
artık küresel asansör pazarının 1 numarası Çin’de de
uygulanmasının ilgili standartların yürürlüğü girme-
siyle beraber başlayacak olması önem arz ediyor.
Yine Avrupa Birliği’nden ayrılan Birleşik Krallık’la
iş yapacak firmaların 1 Ocak 2023’e kadar adı
geçen ülkenin UKCA işaretine sahip olmaları
gerekliliği de ELA’dan tarafımıza iletilen önemli bir
haberdi.

***
Görüldüğü üzere yukarıda örneklediğim etkinlik ve
sektörel gelişmelerin hepsi aklın, bilimin rehber
edinildiği, bilginin kıymetli olduğu, iş ve yaşam
kültürünün her daim önemsendiği, kalite, emniyet,
işçi sağlığı ve işyeri güvenliği ile bu alanlardaki
normlara ve tüm yazılı kurallara uymayı hedef 
edinmiş ve bu değerlere sahip çıkmış liyakatli ve
uzman beyinlerin ürünleridir. Tüm bu değerler 
sektörlere ve ülkelere zenginlik getirir.
Her gelen yeni yılın, milletlere arzuladıkları refah
ve mutluluğu getirmesinin anahtarı yukarıdaki 
değerler olsa gerek...

Öte yandan bu değerlere yabancı kalmış ve dog-
matik zihinlerin varacağı yer olsa olsa kalitesizlik,
cahillik, başarısızlık, düzeysizlik ve sefalettir!
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Asansör Çağrı Merkezi hangi avantajları getiriyor?
Sistem, Türkiye’de ne zaman kabul görecek?
Procube Endüstri 4.0 Teknoloji Sistemleri A.Ş. Kurucu 
ortağı Şenol Korkmaz’la bir söyleşi gerçekleştirdik.

BRM ELEKTRONİK’TEN İHRACAT
ATAĞI: HEDEF 30 ÜLKEYE İHRACAT


