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Asansörün Tarihçesi

Bu gÃ¼n dÃ¼nyam1zda harika bir dikey taþ1ma arac1 olarak kulland1ð1m1z ve insanl1ð1n
hizmetine sunulan asansÃ¶r ilk olarak Avrupadan bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yay1ld1ð1n1 gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze
kadar gelen elimizdeki belgelerden Ã¶ðreniyoruz.
Ã‡ok eski Ã§aðlardan orta Ã§aða 13 yÃ¼zy1l1n baþlar1na kadar kald1rma araÃ§lar1n1n
arkas1ndaki gÃ¼Ã§ 0nsan ve Hayvan gÃ¼cÃ¼ydÃ¼ Eski Roma 0mparotorluðu saraylar1nda katlar
aras1nda inip Ã§1kan dolaplar1n bulunduðu yaz1tlardan Ã¶ðreniyoruz. Romal1 Mimar V0TARÃœS
.M.S. 26 y1l1nda yazm1þ olduðu eserde Romada M.Ã–. 236 y1l Ã¶nce dahi yÃ¼k kald1rmak ve
indirmek iÃ§in bir tak1m araÃ§lar1ndan sÃ¶z etmiþtir. Daha sonra bu dolaplar1n ilkel bir
asansÃ¶r olduðuna o zamanki bilim adamlar1 karar vermiþlerdir.
Orta Ã§að dÃ¶nemlerinde buna benzer dolaplar1n (asansÃ¶r) manast1rlar1n duvarlar1nda
d1þar1dan faliyet gÃ¶steren asansÃ¶rlerin olduðu bilinmektedir bu tÃ¼r asansÃ¶rlerin daha
Ã§ok savunma ve korunma amaÃ§la yap1ld1ð1 dÃ¼þmanlar1n gece bask1nlar1 yaparak iÃ§eriye
girmesinin Ã¶nlenmesi iÃ§in yap1ld1ð1 dÃ¼þÃ¼nÃ¼lmektedir.
17. YÃ¼z y1l1n baþlar1nda VELAYER ad1ndaki bir frans1z mimar bu ilkel aleti biraz daha
geliþtirerek karþ1 að1rl1k ile daha iyi dengede Ã§al1þmas1n1 saðlad1 ve bu alet elle
Ã§evrilerek hareket ettiriliyordu bunun ad1na ise uÃ§an sandelye ad1n1 vermiþtir. 15 y1l
sonra Amarikal1 mimar HENRY WATERMAN daha bÃ¼yÃ¼k bir dolap yapt1 ve iki katl1 bir
binada kulland1 bu aleti bas1nÃ§l1 hava ile Ã§al1þt1rarak. 0nsan gÃ¼cÃ¼ne ihtiyaÃ§
kalmad1ð1n1 gÃ¶sterdi.
1867 y1l1nda EDOUX ad1nda Frans1z mÃ¼hendis uluslar aras1 Paris sergisi munasebetiyle
yeni bir kald1rma makinesi yapt1 ve ad1n1 ASANSÃ–R (Asseneeur) koydu bu makine ziyarete
gelen misafirleri en yÃ¼ksek noktaya kadar Ã§1kart1p indiriyordu.1878 y1l1nda yine Paris
sergisinde EDOUX AsansÃ¶r ile 62.5 metreye yÃ¼ksekliðe Ã§1karmay1 baþard1.1880 y1l1nda bu
kez Alman fizikÃ§1 ERNER VAN S0EMENS yeni bir buluþ ortaya Ã§1kard1. MANNHE0M sergisinde
Elektrikten faydaland1. 1889 y1l1nda Pariste aÃ§1lan bir sergide Ã¼nlÃ¼ frans1z
MÃ¼hendis E0FFEL ad1n1 Ã¶lÃ¼msÃ¼zleþtirdiði birde asansÃ¶r kurdu ve insanlar zahmetsiz bu
kuleye Ã§1kararak Parisi seyretdirdi..
Ã‡ok deðil tam 3 y1l sonra Ãœlkemizde 0stanbul'da tarihin sakl1 olduðu bir kent Alt1n
Boynuz'un bÃ¼yÃ¼leyici gÃ¼zelliðine bakan otelde (Pera palas), Orient Expres yolcular1n1
að1rlamak iÃ§in 1892 y1l1nda Frans1z Mimar Alxander Valley taraf1ndan inþa edilmiþtir.
Beyoðlu'nda ilk elektrik kullanan bina olmakla birlikte, TÃ¼rkiye'nin en eski elektrikli
asansÃ¶rÃ¼de Pera Palas otelinde bulunmaktad1r. (1892) Otelin en gÃ¼zel kÃ¶þelerinden
birini oluþturan as1rl1k asansÃ¶r adeta Pera Palas'la bÃ¼tÃ¼nleþmiþ, yenilerine taþ
Ã§1kar1rcas1na gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar gÃ¼zelliðini ve ihtiþam1n1 koruyarak gelmiþtir. 5 kiþi
(400)kg bir að1rl1k taþ1yabilen asansÃ¶rÃ¼n haftada bir bak1m1 ve y1lda birkezde muayenesi
yap1lmaktad1r. Bir Liftboy'un idare ettiði asansÃ¶rde þimdiye kadar Ã¶nemli bir kazan1n
meydana gelmemesi yÃ¼zy1ll1k asansÃ¶rÃ¼n gurur kaynað1 olmuþtur.
Tam 15 y1l sonra Ãœlkemizin ve Ege bÃ¶lgemizin incisi olan 0ZM0Râ€™de 1907 y1l1nda Musevi
Vatandaþ1m1z olan Nesim Levi taraf1ndan Karataþ semtinde bir AsansÃ¶r kuruldu,Ã–zelikle
yaþl1 ve sakatlar1n kullan1m1 gayesi yap1lan bu asansÃ¶r Ã¶nceleri su buhar1 ile
Ã§al1þ1yordu bu gÃ¼n ise Elektrikle Ã§al1þ1yor.
Bu yap1 0zmirin tarihi asansÃ¶r kulesiydi 60 metre yÃ¼kseklikte olan bu kulede 55 metre
seyir mesafeli iki asansÃ¶r bulunuyor yak1n bir dÃ¼Ã¶me kadar bozuk olan asansÃ¶rler
1995 y1l1nda ACE olarak taraf1m1zdan restore edilmiþ ve yenilenemiþtir.Â AsansÃ¶rÃ¼n Ã¼st
kat1nda dinlenmeniz ve 0zmir kÃ¶rvezinin eþsiz manzaras1n1 seyretmenizi olanak saðlayan
bir kaffe ve resturant bulunmakatad1r.
Bu tarihlerden birkaÃ§ y1l arayla Ã¶zelikle 0stanbulun Beyoðlu semtinde bir Ã§ok asansÃ¶r
inþa edilmiþ ne yaz1ki bunlar yap1lam imar tadilatlar1nda yada y1k1lan binalar1n yerine
yenilerin yap1lmas1 sÃ¼reti ile bu tarihi asansÃ¶rler yok olmuþtur.
19.yÃ¼z y1l1n baþlar1nda dÃ¼nyada asansÃ¶rlerde yap1lan teknolojik devrimler sayesinde
h1zla ivme kazanarak Uluslar aras1 dev firmalar kurulmuþ ve asasÃ¶rde adeta bir
teknolojik devrim yarat1lm1þt1r.
http://www.aceasansor.com
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Bu gÃ¼n bu asansÃ¶rler h1zlar1 saniyede 8 metre olan ve 400 metreye kadar yÃ¼kselen
asansÃ¶rle yap1lmakta Ã¼stelik bu asansÃ¶rler rahatl1kla 20-25 kiþiyi taþ1yabilen ak1ll1
asansÃ¶rlerdir.
Ak1ll1 asansÃ¶rler den Ã§ok k1sa olarak sÃ¶z etmek gerekirse bu asansÃ¶rler bina yolcu
trafðine gÃ¶re tasarlanm1þ,hatta otmasyon sistemi sayesinde yolcunun kullan1m
al1þkanl1klar1 takip ederek Ã–rneðin: hergÃ¼n herhangi bir kattan asansÃ¶re binen yolcu
birkaÃ§ gÃ¼n sonra sistem sayesinde otomatik olarak alg1lan1r o yolcuyu o katta haz1r
bekler.en Ã¶nemlisi her hangi bir tehlike an1nda asansÃ¶rÃ¼n veri bankas1nda biriken
bilgiler sayesin asansÃ¶rlerin Ã¶ncelikle hangi katlara yÃ¶neleceðini kendisi
belirler.AsansÃ¶r dolduðunda diðer katlara uðramadan gider ve vakit kayb1n1n Ã¶nÃ¼ne
geÃ§erler.Ayr1ca bu asansÃ¶rler UPS beslemeli yap1ld1ð1 takdirde eleketrik kesilmelerinde
veya jenarÃ¶tÃ¶r ar1zas1nda asansÃ¶rlerin kat aras1nda kalmas1 da Ã¶nlenebilmektedir.
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