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HABER / NEWS

Arter, one of 
Istanbul’s leading 
art institutions

İstanbul’un başlıca 
sanat kurumlarından 
Arter’in Yük ve Araç 
Asansörleri Pera 
Mühendislik’ten
Pera Mühendislik 
provides Freight 
and Car Lifts for 
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Özellikle her türlü hidrolik asansörün tasarımı, tesisi, 
modernizasyonu, bakım ve servisi konusunda köklü deneyime 
sahip olan Pera Mühendislik, özel ihtiyaçlara yönelik sıra dışı 
talepleri de proje bazında tasarlayarak, en ileri teknoloji ile 
donatılmış asansör sistemlerinin tesisini ve tesis sonrası 
hizmetlerini Arter Binasındaki elektrikli asansörlerde de 
gerçekleştirdi.

Liftinstituut Solutions’dan tasarım kontrol danışmanlık 
hizmeti alan Pera Mühendislik, projeye özel imalatlar uyguladı 
ve sertifikalandırdı.

Proje için özel olarak yapılan imalatlar ise şöyle:
 ♦ 8.100 kg beyan yüklü, 1 m/sn beyan hızında, 29,2 m seyir 

mesafeli, MRL Elektrikli araç asansörü, 
 ♦ 7.400 kg beyan yüklü, 1 m/sn beyan hızında, 46,8 m seyir 

mesafeli, MDL Elektrikli yük asansörü,
 ♦ Projeye özel yangın sertifikalı yana kayar kapılar, 2.500 x 

3.700 mm (Genişlik* Yükseklik)
 ♦ Projeye özel kısa kapı açma sistemi,
 ♦ Projeye özel kabin üstü güverte,
 ♦ Asansörlerin Teknik ofisten grafik olarak izlenmesi ve data 

bilgilerine erişimi,
Tasarım ve uygulaması Pera Mühendislik tarafından yapılan 

asansörler, 2019’da Vehbi Koç Vakfı'nın çağdaş sanat kuruluşu 
olan Arter' in hizmetine girdi. 

Pera Enginering, which has especially longstanding experience 
in the design, installation, modernization, maintenance and other 
services of all types of hydraulic elevators, designed project-specific 
demands and provided the installation of high-tech elevator 
systems, and also carried out the other services of the electrical 
elevators in Arter Building after the installation. 

Having received design control consultancy service from 
Liftinstituut Solutions, Pera Mühendislik prepared project-specific 
constructions and certified them.

Constructions specific for the project are listed below: 
 ♦ MRL Electrical car lift with a rated capacity of 8,100 kg, a rated 

speed of 1 m/s and a travel distance of 29.2 m.
 ♦ MDL Electrical freight lift with a rated capacity of 7,400 kg, a 

rated speed of 1 m/s and a travel distance of 46.8 m.
 ♦ Customized sliding doors which have fire certification, 2.500 X 

3.700 mm (Width X Height)
 ♦ Customized short door opening system 
 ♦ Customized deck over the cabin
 ♦ Graphical observation and operational data of the elevators 

available to the technical office.
The elevators, designed and implemented by Pera Mühendislik 

in 2019, were put into service at Arter, the contemporary art 
institution of the Vehbi Koç Foundation.

Bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olarak İstiklal 
Caddesi’ndeki binasında 2010-2018 yılları 
arasında faaliyet gösteren Arter’in, 
Dolapdere’deki yeni binası 13 Eylül 2019 
yılında faaliyete geçti. Projenin yük ve araç 
asansörü işini, kurumun tüm özel teknik 
taleplerini, standart ve yönetmeliklere uygun 
olarak sağlayan, PERA Mühendislik üstlendi.

A subsidiary of the Vehbi Koç Foundation, 
Arter was active in its building on Istiklal Street 
from 2010-2018 and moved to its new building 
in Dolapdere on September 13, 2019. PERA 
Mühendislik, which met all of the special 
technical demands of the management in 
accordance with the standards and regulations, 
undertook service and vehicle lift projects.

Asansör motoru montajıAraç Asansörü Makine Halat Bağlantı Bölümü
//////////////

by Berk Özbelli
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Sıra dışı bir proje
Pera Mühendislik proje ile ilgili açıklamalarda 

bulunan Berk Özbelli; “Projedeki asansörlerin sıra dışı 
olması Pera olarak bizleri heyecanlandırmış ve ekstra 
motive olmamızı sağlamıştır. Koordineli görüşmelerin 
sonunda alınan kararların neticesinde yoğun bir imalat 
ve tedarik dönemine başlamış olduk. İmalat süreçleri 
boyunca mühendislik tecrübelerimizle etkin çözümler 
ürettik. Asansörlerin kapasitesi doğrultusunda talep 
edilen hız ve kapı ebatları sektörümüz için yeniliklere 
sahne olmuştur.” dedi. 

Projede birçok yenilik yer aldı
Asansörlerdeki yenilikler açısından birkaç örnekten 

bahseden Özbelli; “Yük asansörümüzün kapı yüksekliği 3.700 
mm olması için tedarikçimizle yaptığımız görüşmeler ve 
yönlendirmelerimiz doğrultusunda sertifikasyon süreci 
tamamlanarak uygulamaya başlandı. Bir başka örnek ise; yük 
asansörü 1’inci durak kat kapısı diğer katlardan farklı olarak 
2.500 mm yüksekliğinde yapıldı. Kat kapısı ile kabin kapısının 
farklı ölçülerde olmasına rağmen aynı mekanizma ile tahrik 
edilmesi sağlandı.”

Tecrübeli ekip ve doğru planlama
Asansörlerin imalat ve montajı hakkında da konuşan Özbelli, 

planlanan iş programı çerçevesinde çok sıkı iş güvenliği 

An outstanding project
Berk Özbelli of Pera Mühendislik said, “The 

extraordinary elevators of the project excited and 
motivated us. As a result of the decisions taken at the 
end of the coordinated negotiations, we entered into a 
busy manufacturing and procurement period. We 
have produced effective solutions with our engineering 
experience throughout the manufacturing processes. 
The speed and the door dimensions demanded are 
innovations for our industry, when compared with the 

capacity of the elevators.”

Several innovations through the Project
Özbelli, mentioning a few innovations, said, “Following our 

negotiations with our supplier, a 3,700-mm-long door for the 
freight lift was manufactured, and its certification process was 
completed. Another example is that the first landing door of the 
freight lift was manufactured at a height of 2,500 mm, unlike the 
other landing doors.  Although the landing door and the cabin 
door were in different sizes, they were driven by the same 
mechanism."

An experienced team and correct planning
Considering the manufacturing and installation of the 

elevators, Özbelli underlined that they were carried out within the 
framework of the work schedule under very strict occupational 

Berk Özbelli

Adet 
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(W*D*H) mm

Kapı Ölçüleri  
(G*Y) mm

Door Dimensions 
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MDL Elektrikli Yük 
Asansörü

MDL Electrical Freight Lift
1 7.400 kg 12 1.00 10 46.860 

3.820 x 5.650 
mm

2.650 x 4.750 x 
3900 mm

2500 x 3700 mm

MRL Elektrikli Araç 
Asansörü

MRL Electrical Car Lift
1 8.100 kg 3 1.00 3 29.200 

3.680 x 6.450 
mm

2.500 x 5.500 x 
2.500 mm

2400 x 2300 mm

Arter Araç Asansörü
///////

Arter Araç Asansörü
///////
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kuralları esaslarına dayalı 
şekilde yapıldığının altını 
çizdi. Yüksek tonajlı 
asansörlerin montajının 
tecrübeli ekip ve doğru 
planlama ile istenen sürede 
tamamlandığını vurgulayan 
Özbelli “Pera ailesi olarak 
ustalık eserimiz diye 
adlandırdığımız bu projede 
yer aldığımız için gurur 
duymaktayız. Ülkemiz kültürü 
adına büyük kazanım olan 
projeye bizleri de ortak ettiği 
için Vehbi Koç Vakfı'nın 
çağdaş sanat kuruluşu olan 
Arter’ e teşekkür ediyoruz.” 
dedi.

ARTER Hakkında
Arter’ in yeni evi, 2013 

yılında uluslararası bir proje 
yarışması sonucunda seçilen 
İngiliz Grimshaw Architects 
tarafından tasarlandı. 
Grimshaw Architects ekibi, 
yapının tasarımını iki tema 
etrafında şekillendirdi; açıklık 
ve akışkanlık. Ekibin hedefi 
Arter’ in yeni binasının 
bulunduğu çevreyle güçlü 
ilişkiler kuran sanatsal bir 
buluşma noktası haline 
gelmesiydi.

Hedeflerden bir tanesi, 
Arter’in ziyaretçilerinin 
şehirden kopmuş hissetmeden 
yeni binanın içinde farklı 
sanatsal ve hatta mekânsal 
deneyimler elde edebilmesi 
olmuştur. Bu yaklaşımla Arter, 
bir çeşit dinamik mekanlar 
dizisi olarak kurgulanmıştır. 
Eski binasından sonra birçok 
programı ve imkânı 
bünyesinde barındırabilecek 
ve İstanbul’un kültürel yapıları 
arasında önemli bir yere 
oturacaktır.

Dinamik mekânlar dizisi 
Arter, görsel olarak birbirine 
bağlanan ve fiziksel olarak 
birbirine açılan mekanlardan 
oluşuyor. Bu kurgu, farklı 
disiplinleri bir araya getiren 

safety rules. Özbelli emphasized 
that the installation of high-
tonnage elevators was 
completed within the desired 
time, thanks to the experienced 
team and proper planning. He 
said, “As Pera family, we are 
proud to take part in this 
project, which we call our 
masterpiece. We would like to 
thank Arter, the contemporary 
art institution of Vehbi Koç 
Foundation, for making us one 
of the partners in this project, 
which is a great contribution for 
the country’s culture.”

About ARTER 
Arter’s new home was 

designed by British Grimshaw 
Architects, selected by an 
international project 
competition in 2013. The 
Grimshaw Architects team 
shaped the design of the 
building around two themes: 
openness and fluidity. The 
target of the team was to ensure 
that Arter's new building 
becomes an artistic meeting 
point that establishes strong 
relations with its surroundings. 

One of the goals was to help 
Arter’s visitors to enjoy different 
artistic and even spatial 
experiences without feeling 
detached from the city. With 
this approach, Arter has been 
designed as a kind of dynamic 
set of spaces. The center will be 
able to accommodate many 
programs and opportunities in 
this new building and will 
occupy an important place 
among the cultural structures of 
Istanbul.

Arter, which is a dynamic set 
of spaces, is formed of spaces 
that are visually connected and 
physically interlinked. This setup 
provides a structure for a 
program that brings different 
disciplines together and a 
structure that encourages 
creativity and interaction with 

Asansör karkas montajı çalışması

Asansör kumanda paneli

//////////////

//////////////
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bir programa ve mekanların her biri 
ile yaratıcılığa ve etkileşime teşvik 
eden bir yapıya mekân 
sağlamaktadır. Binada 6 kata 
yayılmış toplam 4.000 metrekareye 
yakın galeri alanının yanı sıra, iki 
performans salonu bulunmaktadır. 
Sergileme ve performans alanlarının 
yanı sıra binada öğrenme atölyesi, 
kütüphane, kitabevi, yeme-içme 
alanları, teraslar ve bir arka bahçe 
bulunuyor.

Yeşil alan, yükseltili havuzlar ve 
bankları içine alan peyzaj 
özellikleriyle ziyaretçileri karşılayan 
Arter’in cephesi, cam takviyeli 
betondan yapılmış düzlemlerden 
oluşuyor. Üçboyutlu dışbükey ve 
içbükey baklava biçimli panellerden 
oluşan düzlemler, el yapımı sırlı 
seramik yüzeylerle tamamlanıyor. 
Güneş gün boyu hareket ettikçe ışık 
ve gölge her bir düzlemin farklı 
yüzeylerinde toplanıyor ve seramik 
yüzeylerden gökyüzünü yansıtıyor. Uzaktan bakıldığında ise 
bina, yansıtıcı yüzeyler sayesinde zengin bir ışık, renk ve doku 
paleti şeklinde görülüyor. Böylece binanın tasarımı katmanlı 
yapısıyla bir yandan çağdaş mimariyle diğer yandan da içinde 
bulunduğu şehrin mimari gelenekleriyle sıkı bir diyalog 
kuruyor.

Arter’in Dolapdere’deki yeni binası, Grimshaw Architects 
liderliğinde Thornton Tomasetti, Max Fordham ve Neill 
Woodger Acoustics’in imzasını taşıyor. Arter, 2015 yılında 
başlayan inşaatından sonra 2019 yılında kapılarını açmıştır.

each of the spaces. The building 
has a total gallery area of 
approximately 4,000 m2 spread 
over six floors, and also two 
performance halls. In addition to 
exhibition galleries Arter’s new 
building also has two 
performance halls, learning 
areas, a library, a conservation 
laboratory, an arts bookstore, a 
terrace, a backyard and a café.

Arter’s façade, which 
welcomes visitors with its 
landscaped design, including 
green spaces, elevated pools and 
benches, is formed of glass-
reinforced concrete planes. 
Planes consisting of three-
dimensional convex and concave, 
diamond-shaped panels are 
completed by handmade glazed 
ceramic surfaces. As the sun 
moves along during the day, light 
and shadow gather on different 

surfaces of each plane, and reflect the sky on ceramic surfaces. 
When it is seen from a distance, the building looks like a rich 
palette of light, color and texture, thanks to its reflective surfaces. 
In this way, with its layered structure, the design of the building 
establishes a strong dialog with both the contemporary 
architecture and also the architectural tradition of the city. 

Arter’s new building in Dolapdere, bears the signature of 
Thornton Tomasetti, Max Fordham and Neill Woodger Acoustics, 
under the leadership of Grimshaw Architects. Following its 
construction, which started in 2015, Arter opened its doors in 2019.




