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PROGRAMIN AMACI:  
Programın genel hedefi; yüksek katma değer 
üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve 
hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel 
rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı 
sağlamaktır.  



PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:  

Öncelik 1: Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı 

üretim yapmalarını sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini 

kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının 

geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi  

Öncelik 2: Bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve ekonomik değere 

dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi  

Öncelik 3: Rekabetçilik ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi  



 Endüstriyel Depo ve Raf Sistemleri Tasarım ve Test 
Merkezi (EDRSTEST) İstanbul Kalkınma Ajansının 2012 yılı 
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı 
Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 
sağlanan destek ile kurulmuş olan laboratuvar destekli, 
bilgi ve teknoloji odaklı bir birimdir.  



Kullanıcılar: Farklı üretim / imalat 
sektörlerinde faaliyet göstermekte 
olan ve ürünlerini tüketicilere 
ulaştırma sürecinde depo ihtiyacı 
bulunan  özel sektör firmaları, 
üretim/imalat dışında sadece satış ve 
dağıtım ile ilgili depolama ihtiyacı olan 
kuruluşlar  (Migros, İKEA, Bauhaus) ile 
yoğun bir şekilde depolama ihtiyacı 
bulunan kamu ve sivil toplum 
kurumları ; Kızılay, İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlükleri, İnsani yardım 
kuruluşları  vb. gibi.  























"Endüstriyel Depo ve Raf 
Sistemleri (EDRS)" lojistik 
sektöründe tedarik 
zincirinin en kilit unsurları 
arasında yer almaktadır. 



İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BAKIŞIYLA EDRS 
 
• Bir ince cidarlı çelik yapı 
• Taşıyıcı sistem ağırlığı taşınan yükün %5’i 
mertebelerinde!  
• Düşey yükler ve rüzgar/deprem gibi 
yatay yükler altında hasar görme ve 
göçme riskleri mevcut. 
• Yüksek bina davranışı sergilerler (narin 
sistem) 
 
Dolayısıyla bu bakışla bir İnşaat (Yapı) 
Mühendisliği problemi. 



Geleneksel İnşaat Mühendisliği problemi 

Yeni Nesil İnşaat Mühendisliği problemi 



AMACIMIZ: 
Endüstriyel depo ve raf 
sistemleri (EDRS) üreticilerinin 
tasarım, imalat, montaj ve kalite 
süreçlerini bilgi ve teknoloji 
odaklı yöntemler ile 
gerçekleştirmelerini ve bunun 
sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu 
şekilde kullanıcılar ile ilişkili 
olarak mal ve can kayıpları 
açısından riskleri azaltılmış 
Endüstriyel Depo ve Raf 
Sistemleri (EDRS) üretilmesine 
katkıda bulunmak.  



 Fatih Üniversitesi, Büyükçekmece Kampüsü’nde faaliyetlerine 
başlayan EDRSTEST, modern teknoloji ile donatılmış uzmanlık 
laboratuvarı ile belirtilen amaç doğrultusunda depo ve raf sistemleri 
üreticileri, kullanıcıları ve daha geniş bir perspektif ile İnce Cidarlı Çelik / 
Aluminyum Yapılar konusu ile ilgili kurum/kuruluşlara bilimsel temelli 
hizmet vermeyi amaçlamaktadır.     



Bünyesinde yer alan kapsamlı test laboratuarı ile; 
 
1. EDRS üreticisi firmalar uluslararası standartlarda tarif edilen zorunlu 

eleman, birleşim, alt sistem ve sistem testlerini gerçekleştirebileceklerdir. 
2. Ürün kalitesinin sürekli gözetlenmesine imkan tanıyacak sağlıklı bir ortam 

sağlanmış olacaktır. 
 
BU SAYEDE; 
1. kullanıcıları için emniyetli,  
2. özellikle depreme dayanıklı, 
3. kullanım ömürleri uzun,  
4. sürdürülebilir EDRSler 
 
  



Kullanıcılar: Farklı üretim / imalat sektörlerinde faaliyet göstermekte olan ve ürünlerini 
tüketicilere ulaştırma sürecinde depo ihtiyacı bulunan  özel sektör firmaları, üretim/imalat 
dışında sadece satış ve dağıtım ile ilgili depolama ihtiyacı olan kuruluşlar  (Migros, İKEA, 
Bauhaus) ile yoğun bir şekilde depolama ihtiyacı bulunan kamu ve sivil toplum kurumları ; 
Kızılay, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, İnsani yardım kuruluşları  vb. gibi.  

Projeden dolaylı olarak yaralanacak diğer kuruluşlar ise soğukta şekil verilmiş ince cidarlı 
metal (çelik, alüminyum) yapısal eleman ve levha üreticileridir. Bu kuruluşlar bahis konusu 
elemanlar ile konut tipi yapılar, çok katlı konteynırlar, endüstri binaları ile bina cephe ve 
çatı kaplamalarında kullanılmak üzere ince cidarlı metal oluklu levhalar üretmektedirler.  
 
 





 Endüstriyel Depo ve Raf Sistemlerinin yapısal hesap ve tasarımına esas 
teşkil eden ve uluslararası teknik normlarda tarif edilen standart testler söz 
konusudur. Konvansiyonel ince cidarlı hafif çelik yapı tasarımında zorunlu 
olmamakla birlikte raf sistemleri taşıyıcı sistem hesap ve tasarımında yapılması 
zorunlu bu testler yürürlükte olan "EN15512-2009 Paletli Raf Sistemleri Yapısal 
Hesap ve Tasarımı" standardında detayları ile tarif edilmiştir.  



1.DüzenekA  
A1- Kısa kolon testi 
A2- Uzun kolon testi 
A3- Kolon eki testi 
 
2. Düzenek B  
B1- Kiriş-kolon birleşim bölgesi eğilme testi 
B2- Kiriş-kolon birleşim bölgesi gevşeklik testi 
B3- Kiriş-kolon birleşim bölgesi kesme testi 
 
3. Düzenek C  
C- Taban birleşimleri testi 
 
4. Düzenek D  
D- Koridora dik doğrultudaki çerçevelerin kesme 
testi 
 
5. Düzenek E 
E1- Kolon kuvvetli eksen eğilme testi 
E2- Kiriş eğilme testi  
 
6. Düzenek F  
F- Kolon zayıf eksen eğilme testi 
 
7. Düzenek G  
G- Kiriş-kolon birleşim bölgesi çevrimsel davranış 
testi 
 
8. Düzenek H  
H-Genel amaçlı geniş yükleme çerçevesi 
 
9. Düzenek J 
J-Chapry darbe test cihazı 
10. Düzenek K 
K- Malzeme çekme testi 





























Uluslararası mühendislik standartlarının adaptasyonu 
Ülkemizde kullanılmakta olan İnce Cidarlı Çelik Yapılar standardı güncelliğini yitirmiştir ve 
revize edilmesi gerekmektedir. Öte yandan ince cidarlı çelik depo raf sistemlerinin statik 
hesap ve tasarımına yönelik standart ise ülkemizde halen bilinmemekte ve 
kullanılmamaktadır. Bu doğrultuda İnce Cidarlı Çelik Yapıların statik hesap/tasarımı ile ilgili 
standardın en güncel hale getirilmesi ve depo raf sistemleri ile ilgili mevcut Avrupa 
standartlarının ülkemizde TS olarak adaptasyonu EDRSTEST’in önemli bir faaliyet alanı olarak 
belirlenmiştir. 



 Kalite Uygunluk Süreçleri 
 EDRSTEST Kalite Lisansı  
CE Belgesi 

1 Temmuz 2013 yılı itibariyle Avrupa Birliği üye ve aday 

ülkelerin AB bölgesinde ürün pazarlayan ilgili firmalarından 

inşaat ürünleri (construction products) ile ilgili CE Belgesi 

alması zorunluluğu getirilmektedir.*  

 
*Kaynak: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm  
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 www.edrstest.com internet sayfası 

 Basılı eğitim dokümanları 

 Eğitim seminerleri 

 Konuyla ilgili yıllık uluslararası teknik 

çalıştaylar (FEM / ERF) 
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