
 



 



 



 

 

                         



1.ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE       

          BURSA 

 

 
 

  BİLİRKİŞİ   RAPORU 

 
Dosya No   : 2012/18 D.İş. 

Tespit İsteyen          : Yiğitler  toplu yapı yönetim Kurulu Yöneticiliği          
Vekili                        : Av. Olcay GÖÇÜM  Av. Ebru KOCAGÖZ   

Karşı Taraf             : Serdar AKIN (STM Asansör sanayi – Sakarya Mah. Gedikli   
                                  Sok. No 25/A Osmangazi/BURSA    
K o n u                    :  Tespit 

          
 TESPİT  KONUSU   :                         

          Tespit isteyen vekili 24.04.2012 tarihli delil tespiti dilekçesinde özetle:                                                         
“Müvekkil-tespit isteyen site yönetimi ile karşı taraf arasında 25.01.2011 tanzim tarihli 
ve bir yıl süreli ‘Asansör Bakım Sözleşmesi’ akdedilmiştir’  

Karşı taraf ile akdedilen ‘Asansör Bakım Sözleşmesi’ yenilenmeyerek 
31.12.2012 günü sona ermiştir. 

Karşı taraf ile yapılan sözleşme sona erdikten sonra yapılan kontrollerinde 
tanzim edilen fatura bedeli ödenen malzemelerden bazılarının yapılmadığı tespit 
edilmiştir. 

İbraz edilen faturada belirtilen … 
-2080 mt. Fleks kablo fatura edilmiş olmasına rağmen 1474 mt. Fleks kablo 

kullanılmış(fark yaklaşık 10.011,00-TL) 

-400 adet akü takıldığı fatura edilmesine rağmen, aküler takılmamıştır.(Bedeli 
yaklaşık 15.104,00-TL ) 

Yukarıda izah edilen nedenler ve ileride ikame edilecek davalarda delil olarak 
kullanılmak üzere … 
1- Karşı tarafça fatura edilen 2080 mt. Fleks kablonun kaç metresinin sitede 

kullanıldığının, 400 adet akü takılıp takılmadığının, eksik kullanılan ve hiç 
kullanılmayan malzemelerin birim değerinin tespitine, 

2- Tespit giderlerinin de karşı tarafça tahmiline karar ittihazını saygı ile arz ve 
bilvekale talep ederiz.” Demektedir.   

   

İNCELEMELER  :   

Re’sen Bilirkişi seçilmekle  27.04.2012 tarihinde Mahkeme Hakimliği ile birlikte 
Bursa ili Yıldırım ilçesi Yiğitler Mah. Toplu Yapı Konutlarının bulunduğu alana 

gidilerek tespite konu bloklardaki asansörler tarafımdan  incelenerek aşağıdaki 
tespitler yapılmıştır.  

Toplu konut alanında 13 adet blok apartman bulunmakta olup bu blokların 6 

adedi 10 katlı 7 adedi 9 katlı olduğu görülmüştür. 
Her blokta ayni kuyu içinde ikişer adet asansör bulunmaktadır. çatı arasındaki 

asansörlere ait makine dairesinde asansör motor platformunun ön bölümünde 
kumanda panoları bulunmakta, bu panolardan çıkan Fleks yassı kablolar kuyuya inen 
delikten asansör kabin altına irtibatlı olarak kuyu boyunca sarkmaktadır. 

Asansör kumanda panolarının ön bölümünde elektrik kesintilerinde acil kurtarma 
tertibatı için kullanılan akü grupları için soketli bağlantı kabloları mevcuttur. Ancak 



tespit konusu akülerin yerinde olmadıkları dolayısı ile ve bu hali ile asansörlerin acil 

kurtarma fonksiyonu bulunmamaktadır.  
 

Asansörlerde  kullanılması gereken 24 lük fleks kablo metrajı: 

 
Kat yüksekliği ve en üst kat makine dairesi yüksekliği 3 mt. Makine dairesindeki 

mesafe 2.5 mt. Kuyu içi kabin altı mesafe 2.5 mt. Alınarak yapılan hesaplamaya göre: 
10 katlı bloklarda 38 mt.x2 ad.x2 as.x6 blok =  912 mt. 

  9 katlı bloklarda 35 mt.x2 ad.x2 as.x7 blok =  980 mt. 
                                                         Toplam =1892 mt. 

 

Asansörlerin kabin ile kumanda panosu arasındaki irtibatı sağlayan Fleks 
kablonun iki adet 24 uçlu kablo olması gerekmesine rağmen bazı asansörlerde bir 

adet 12 uçlu, bir  adet 24 uçlu kablonun çekilmiş olduğu görülmüş olup, bloklardaki 
tespitlerime göre değerlendirmeler aşağıda çıkarılmıştır. 

 

FLEKS KABLO METRAJI 
 
 

 
 

BLOK ADI 

 
 

SOL 
TARAFTAKİ 

ASANSÖRDE 
KULLANILAN 

FLEKS 

KABLO 

 
 

SAĞ 
TARAFTAKİ 

ASANSÖRDE 
KULLANILAN 

FLEKS 

KABLO 

 
 

 
 

AÇIKLAMA 

 
 

EKSİK 
KULANILAN 

FLEKS 
KABLO 
MİKTARI 

 

B1 BLOK  
24-24 

 
12-24 

Sağ taraftaki asansörde 12 lik 
fleks kablo eksik kullanılmış 

 
35 mt. 

(9 KATLI) 

B2 BLOK  

12-24 

 

24-24 

Sol taraftaki asansörde 12 lik fleks 

kablo eksik kullanılmış 

 

35 mt (9 KATLI) 

B4 BLOK  
12-24 

 
12-24 

Sağ ve sol taraftaki asansörlerde 
12 lik fleks kablo eksik kullanılmış 

 
70 mt. (9 KATLI) 

B5 BLOK  
12-24 

 
12-24 

Sağ ve sol taraftaki asansörlerde 
12 lik fleks kablo eksik kullanılmış 

 
70 mt. (9 KATLI) 

B6 BLOK  
12-24 

 
12-24 

Sağ ve sol taraftaki asansörlerde 
12 lik fleks kablo eksik kullanılmış 

 
70 mt. (9 KATLI) 

B7 BLOK  
24-24 

 
12-24 

Sağ taraftaki asansörde 12 lik 
fleks kablo eksik kullanılmış 

 
35 mt. (9 KATLI) 

C3 BLOK  

24-12 

 

24-24 

Sol taraftaki asansörde 12 lik fleks 

kablo eksik kullanılmış 

 

38 mt. (10 
KATLI) 

C5 BLOK  

24-12 

 

24-24 

Sol taraftaki asansörde 12 lik fleks 

kablo eksik kullanılmış 

 

38 mt.  (10 

KATLI) 

C6 BLOK  
24-12 

 
24-24 

Sol taraftaki asansörde 12 lik fleks 
kablo eksik kullanılmış 

 
38 mt. (10 

KATLI) 

 
B  tipi  Bloklarda (9 adet Asansörde)    9 x 35  = 315 mt.  



C tipi Bloklarda (3 adet Asansörde)  3 x 38 = 114 mt. Olmak üzere toplam 429 mt 

fleks kablonun eksik kullanıldığı,                                                           , 
B3, C1, C2, C4 Bloklardaki asansörlerde Fleks kabloların eksiksiz kullanıldığı 

tespit edilmiştir. 

 
 

 
NETİCE   VE KANAAT       :  

 

 9 katlı bloklardaki 14 adet asansörde ve 10 katlı bloklardaki 12 adet asansörde 
toplam 1892 mt. Fleks kablo kullanılması gerekmektedir. Ancak STM Asansör firması 
tarafından kesilen faturada 2080 mt. Fleks kablo fatura edilmiştir. 12 lik  Fleks 

kablodan 429 mt kullanıldığı, bu kabloların 24 lük fleks kablo ile değiştirilmesi 
gerekmektedir. 24 lük Fleks  kablonun toplamda  188 mt. fazla fatura  edildiği tespit 

edilmiştir. 
 
Asansörlerde, kullanılması gereken (12 V., 7 A.) akü sayısı, 1 asansör için en 

az 5, en fazla 10 adettir. Site yönetiminin deposunda kullanılmış ömrü tükenmiş 191 
adet akü mevcut olup, bu akülerin asansörlerin ilk montajı sırasında takılan TOPİN 

marka  12 V.  7 A. lik aküler olduğu ve deşarj halde oldukları görülmüştür.  
STM Asansör firması  tarafından fatura edilen 400 adet akü sitedeki hiçbir 

asansörde mevcut değildir.  

Bu durumda faturada belirtilen 2080 mt. Yassı fleks kablo(12 lik yada 24 lük 
olduğu belirtilmemiş) için 14.-TL birim fiyat üzerinden 29.120.-TL yerine olması 
gereken miktar 1892 mtx14=26.488.-TL dir.ayrıca 12 lik fleks kablonun sökülerek 

yerine 24 lük fleks kablo konulması gerektiğinden yukarıdaki tablodan bu miktarın 
429 mt.olduğu tespit edilmiş olup 429 mt.x 14.-TL=6.006.-TL nin ayrıca faturadan 

düşülmesi.yine faturada belirtilen ve hiçbir asansörde bulunmayan akülerin bedeli 
olan 400 adx32.-TL=12.800.-TL nin de iade edilmesi gerekmektedir.    
 

Tarafımdan düzenlenen iş bu raporumu mahkemenin takdirlerine 

saygılarımızla  arz ederim. 08.05.2012 
 

                                                               BİLİRKİŞİ 
                                                              Firuzan TUNCA 

                                                              Elk.  Müh 
 

 


