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Değerli iş ortaklarımız...

Binalarda enerji yönetimi ve yaşam konforu alanında entegre çözümler sunarken son yıllarda özellikle üst segment 
projelerde en çok tercih edilen marka haline geldik. Sektör liderliğini yapan birçok firmanın güvenini kazanmanın 
mutluluğunu yaşarken projelerimizde hayatı kolaylaştıran, Avrupa standartlarına uygun çözümler getirdik.

Son yıllarda özellikle Rezidans Projelerinde servis hizmetlerinin optimize edilmesi için concierge-software ürünlere ağırlık 
verdik ve günümüzde rezidans yaşam standartlarını bir üst konfora taşıdık. İnşaat sektörünün liderliğini yapan firmaların 
yeni trendleri hızla benimsemesi ile birlikte binalarda talep edilen hizmetleri karşılayabilmenin yanı sıra, 
estetik ve fonksiyonelliği de harmanlayarak yaşam konforu alanında entegre hizmetler sunmaya hız verdik.

Otel, Ofis, AVM ve diğer ticari binalarda yatırımların hızla çoğalması, sektörel rekabetlerle birlikte inşaat sektörünün 
beklentilerin üzerinde büyümesi özellikle enerji kaynaklarının doğru yönetilmesini sağlamak adına yeni yönetmelikler 
devreye girdi. Buralarda Berker’in dizayndaki başarısı, Hager’in endüstriyel alandaki uzmanlığı ile bir taraftan enerji 
tasarrufları sağlarken bir taraftan da binaları daha rahat yönetebilir olmak ve izleyebilmek için yaşam fonksiyonlarına 
kolaylıklar getiriyoruz.

Çözüm ortağımız Yönnet ile birlikte geliştirdiğimiz Otel Yönetim Sistemlerine uygun hardware ve software çözümler ile otel 
işletmeciliğinde özellikle konforun artması adına birçok yenilikler getirerek otel işletmecilerinin bekledikleri fonksiyonları 
entegre ettik.

Yakın gelecekte Hager Enerji Dağıtım Sistemlerini ekleyerek ürün gamımızı artırmakla birlikte pazardaki etkinliğimizi 
artırmayı planlıyoruz.

Beş yıl içerisinde yaşanılan kararlı büyüme sonucunda kendi pazarımızın liderliğini yakalamakla birlikte Akıllı Bina 
Otomasyonları alanında grup içi büyüme hızı sıralamasında Dünya’da ilk üç ülke arasında yer aldık.

Güven ve işbirliğiniz için teşekkürler..

Medeni Kahraman
Genel Müdür

“ Son yıllarda özellikle rezidans
projelerinde servis hizmetlerinin
optimize edilmesi için 
concierge-software ürünlere
ağırlık verdik ve günümüzde
rezidans yaşam standartlarını 
bir üst konfora taşıdık.”

3



 

Yuvarlak hatlı cam yüzey üzerine teknolojinin en zarif yansıması olan R.1 
Touch Sensor’un Berker KNX sistemi sayesinde tek bir dokunuşla evinizi 
kontrol altına alabileceksiniz. Berker R.1 Touch Sensor, ayrıcalıklı tasarımın 
yanında sağladığı kullanım kolaylığı ile hayatı güzelleştirecek…

Renk/yüzey seçenekleri: beyaz cam, siyah cam.

Tek bir dokunuş yeter...

Konfor ve teknolojiyi bir arada sunan Berker B.IQ, yaşam alanınıza estetik 
katarken aynı zamanda KNX sistemi ile aydınlatma, perde-panjur, müzik, 
ısıtma ve soğutma gibi farklı fonksiyonları sadece tek bir anahtar üzerinden 
kontrol ediyor. Üstün tasarım ödüllü Berker B.IQ ile tüm kontroller artık çok 
daha kolay..

Akıllı bina sektörünün öncüsü 
Berker Türkiye’de her gün 
yeni projelere imza atarken 
daha iyi hizmet vermek amacı 
ile adresini Buyaka’ya taşıdı. 
Anadolu yakasının yeni cazibe 
merkezinde showroomun 
da yer aldığı Buyaka; Berker 
ile değişimin, estetiğin ve 
teknolojinin yeni adresi olacak.

Tasarım ve işlevselliğin iki  
büyük markası akıllı binalar için 
güçlerini birleştirdi. Sofistike 
tasarıma sahip, yüksek teknoloji 
standartlarını karşılayan, KNX 
platformunda birbirleri ile tam 
uyumlu çalışan ürünler sayesinde 
hayat artık çok daha kolay. 

Renk - Yüzey Seçenekleri : Fırçalanmış Paslanmaz Çelik, Alüminyum.

Güvenli ve Güçlü Duruş

Berker Buyaka’daki 
yeni ofisine taşındı !

Hager, Berker özel 
tasarımları ile birlikte 
akıllı binalarda 
optimum kontrol 
sağlıyor.
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Berker KNX - R.1 TOUCH SENSOR

Berker B.IQ 
GERÇEK PASLANMAZ ÇELİK & ALUMİNYUM

Berker’DEN SON HABERLER 
Hager ve Berker ile Akıllı Binalarda Değişim Başladı.
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MANUFAKTUR diye adlandırdığımız el yapımı özel üretim ürünlerimizde 
tıpkı porselen ve ipek ürünlerin üretimi gibi özen ve el emeği ile ince bir 
zanaatkarlık sergilenmektedir.
Günümüzde bir çok insan tek olma‚ ‘ sadece kişiye özel olma, ‘ gibi bir 
trendi tercih etmektedir.
Bu trendin adı bizde Berker MANUFAKTUR...
Mimarlar ve tasarımcıların eşliğinde, gerçek teknoloji ve el işçiliği ile 
yaptığımız anahtar prizlerimiz burada üretilmektedir. Bir benzerinin 
bulunmasını istemeyen müşterilerimizin hayal güçlerini gerçeğe 
dönüştürmek gurur kaynağımızdır.
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Berker KNX
by Hager

KolaylıkKonfor

Enerji Tasarrufu

Güvenlik

Ne yapmasını istiyorsanız evinize siz söyleyin, Berker KNX 
uygulasın. Berker Master Control, evinizi en pratik şekilde 
kontrol etmeniz için harika bir fikir. Evinizi uzaktan yönetme 
keyfini yaratan Berker IP Control ile ister eve dönüş yolunda 
telefonla ya da ofisinizden bilgisayarla sımsıcak bir ev ortamı 
yaratın, ister yine telefon veya bilgisayarınızdan kamera 
görüntülerini izleyin. Ne de olsa kontrol sizde...

Eviniz bundan böyle ihtiyaç duyulandan daha fazla enerji 
tüketmeyecek. Berker KNX ile aydınlatmalarınızı denetleyebilir, 
fazla kullanılmayan bölgelerde harekete duyarlı kontroller ile 
faturalarınızı düşürebilirsiniz. Artık ısıtma sisteminiz ihtiyaç 
duyduğunuz kadar çalışsın, eviniz gereğinden fazla ısınmasın. 
Berker KNX ile zamandan ve paradan tasarruf edin.

Berker KNX ile eviniz kolayca kumanda edilir hale gelir. 
Bu ise daha az iş ve daha fazla eğlence demektir. 
Evinizin tüm perde-panjurlarını tek tek kontrol etmek yerine, 
tek bir dokunuşla hepsini birden kontrol edebilirsiniz. 
Dilerseniz panjurlarınız dilediğiniz saatlerde sizin için otomatik 
olarak açılıp kapanır. Hava çok mu rüzgarlı? Bırakın panjurlarınız 
kendi kendine güvenli moda geçsin. 
Beklentilerinizin çok daha fazlası Berker KNX‘de...

Evinizin ne kadar güvenli olduğunu şöyle bir düşünün. 
Peki aldığınız önlemler yeterli mi? Gecenin karanlığında endişe 
verici bir ses mi duydunuz? Sadece başucunuzdaki butona 
basarak bütün ışıkları bir anda yakabilirsiniz. Kamera ve alarm 
sistemleriyle eviniz ne kadar güvenliyse, sizde kendinizi o kadar 
güvende hissedersiniz.

Sadece tek bir kumanda ekranı veya az sayıda anahtar ile ışığı, ısıtma-soğutma sistemini, 
jaluzileri, alarm sistemini kontrol edebilirsiniz. Evinizin IQ’sunu yükseltip kendi kendini otomatik 
olarak yönetmesini sağlayabilirsiniz. Böylece evde olmasanız bile evinizin sizinle aynı şekilde 
düşündüğünü bilir ve kendinizi huzurlu hissedersiniz. Dilerseniz bu fonksiyonları kişisel 
bilgisayarınızdan veya mevcut tablet, telefonunuz üzerinden de denetleyebilirsiniz.

Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi...

Ambiyans

İklim

Aradığınız kusursuz bir ışıksa, Berker KNX sistemine 
bayılacaksınız. Yaşam alanınızda keyifli vakit geçirmek artık 
sizin elinizde. Akşam yemeğinizi, loş bir aydınlatmayla daha da 
keyifli bir hale getirin; ya da sinema salonu ambiyansında bir 
aydınlatma seviyesi ile sinema keyfini yaşayın. Sizinle beraber 
düşünen ışığın tadını çıkarın.

Berker KNX sistemi ile her oda için ayrı bir ısı ayarı 
oluşturabilirsiniz. Tüm odalarda herkesin isteğine göre hassas 
sıcaklık ayarları  konforunu yaşayabilirsiniz. Sıcacık bir çocuk 
odası, daha serin bir yatak odası, sıcaklığı sabit bir banyo... 
Dilerseniz kendiniz ayar yapın, dilerseniz bırakın Berker 
düşünsün, siz keyfinize bakın.
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Termostatlı anahtarlar sayesinde her oda için ayrı bir sıcaklık profili oluşturun. Hangi odanın ne 
kadar ısınması yada soğuması gerektiğini ayarlayarak her odanın iklimini ihtiyaca göre belirleyin. 

Enerji Tasarrufu

Her şeyin yolunda olduğundan emin olun...

 � Dış hava sıcaklığına bağlı olarak tüm mekanların ısıtma-
soğutma seviyelerini otomatik hale getirebilir, ihtiyaç dışı 
harcamalarınızı minimuma indirebilirsiniz.

 � Aydınlatma yönetimi ile enerji tasarrufuna katkıda 
bulunabilirsiniz. Ortamda kimsenin bulunmadığını farkeden akıllı bir 
sisteme sahipsiniz. Bu durumda sistem kendiliğinden aydınlatmayı 
kapatacaktır. 

 � Sistem ısıtma yada soğutma yaparken pencereyi açtığınızda 

tasarruf moduna geçerek, gereksiz enerji tüketimini önlemiş olur. 
 � Merkezi kontroller sayesinde uygun ısı ayarlarını  tek tek set 

edebilir, her mekan için en uygun iklimi oluşturabilirsiniz.
 � Daylight kontrol sayesinde ortam ışık seviyesi otomatik 

olarak ayarlanır. Belirlenen sabit bir ışık seviyesiyle gün içerisindeki 
farklılıklara göre aydınlık seviyesi sürekli sabit kalacaktır. Böylece 
tasarruf etmenin yanı sıra, çevre dostu bir sisteme sahip olursunuz.

 � Ofisinizden çıkmadan önce, evinizin ısıtma sistemini çalıştırıp, 
eve vardığınızda sıcak ve canlı bir ortamla buluşun. 

 � Kahve makinenizin yada ütünüzün bağlı bulunduğu prizin 
kapatıldığından emin değilseniz, evinize geri dönmenize gerek yok. 
Dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.

 � Tatilde ya da seyahatte iken evinize bağlanıp, havalandırma 
sistemini aktif edebilir, isterseniz bahçe sulama sistemini  
çalıştırabilirsiniz. Üstelik kamera görüntüleri eşliğinde yaptıklarınızı 
çok uzaklardan izleyebilirsiniz.

Evinizin tüm pencereleri kapalı mı? Ütüyü prizde unutttuğunuzu mu düşünüyorsunuz? 
Yoksa güvenlik kamerasının aktif olup olmadığından emin mi olmak istiyorsunuz? Siz 
dışardayken tüm fonksiyonları izleyebilir ve kumanda edebilirsiniz.  

Berker’le Güvende Olun...

Berker Konforu

 � Uyumadan önce yatak başındaki anahtardan ısıtmayı 
ayarlayın, evinizin tüm aydınlatmalarını kapatın, güvenliği devreye 
sokun-devreden çıkarın. Üstelik tüm bunlar için sadece bir butona 
dokunmanız yeterli.

 � Yemek, çalışma ve televizyon izleme için en uygun ışık 
düzenini kolayca kaydedin. Bu ışık düzenlerini dokunmatik ekran 
üzerinden ya da oturduğunuz yerden etkinleştirin. 

 � Elleriniz dolu iken aydınlatma butonuna dokunmak ne kadar 
zor... Varlık dedektörü sizi algılayıp, ihtiyacınız olan aydınlatmaları 

açar ve böylelikle karanlıkta kalmazsınız. 
 � En güzeli ise evden çıkarken tek bir dokunuşla evinizin 

suyunu, gazını ve elektriğini kapatabileceği gibi tüm aydınlatmaları 
kapatır, panjurları indirir, güvenlik sistemini etkinleştirir.

 � Berker-Meteoroloji istasyonu sayesinde eviniz çeşitli hava 
koşullarına kendiliğinden cevap versin. Çok yağmur yağdığında, 
panjurları kapatsın... Hava Sıcaklığı ne olursa olsun evinizi sabit 
bir ısıda tutsun.... Çok rüzgar çıktığında panjurlarınızı toplayarak 
güvenli moda geçsin.

 � Varlık dedektörü yaklaşmakta olan birisi olduğunda 
aydınlatmanın hemen açılmasını sağlayarak hırsızlık girişimlerine 
karşı koruma sağlar ve davetsiz misafir için panik havası oluşturur. 

 � Pencere ve kapılarınız için durum bilgilerini izleyebilir, herhangi 
bir hırsızlık girişiminde alarm sisteminin otomatik devreye girmesini 
sağlayabilirsiniz.

 � Banyo, mutfak veya herhangi bir su kaçağı durumunda Berker 
KNX sistemi kendiliğinden devreye girerek yalnızca uyarı bilgisi 
ile yetinmeyip aynı zamanda suyu da kapatarak evinize gelecek 
hasarları engeller.

 � Duman ve ısı dedektörleri herhangi bir acil ikaz durumunda 
elektriği ve gazı kapatarak gerekli korumayı sağlamış olur.

Mekanlarınızda ısıtma kontrolünü, klima kumanda fonksiyonlarını, aydınlatma kontrollerini ve 
perde-panjur ayarlarını Berker termostatlı anahtarlar üzerinden yapın. Böylece Berker KNX 
sayesinde eviniz çok daha kolay kontrol edilebilir hale gelsin.

Uzun süreli bir tatilde iseniz aklınız evinizde kalmasın. Siz yokken, zaman zaman değişen ışık 
düzenleri, kendiliğinden kapanan panjurlar ile şaşırtıcı bir şekilde evde gerçekten birilerinin 
bulunduğu izlemini verin. Bu sizi çok rahatlatacaktır.

Konfor, Tasarruf, Güvenlik...

Berker KNX
by Hager
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Interra ile hayat, anne kucağı kadar güvenli ve huzur dolu ! 
Interra, sizin bilginiz dışında hiç bir işleme izin vermez. Interra arayüzünü 
kullanarak tüm iç ve dış hareket sensörlerini tekbir panelden kontrol edebilir ve 
dilediğiniz sensörleri aktif, dilediğiniz sensörleri de pasif yapabilirsiniz.

Tek bir panel ile evinizdeki iç ve dış aydınlatmaları kontrol edin. 
Interra’nın basit arayüzündeki aydınlatmalar bölümünden evinizdeki tüm 
aydınlatmaları kontrol edebilirsiniz. İster o an bulunduğunuz kat dışındaki tüm 
ışıkları tek bir tık ile kapatır, isterseniz havuz ve bahçe aydınlatmalarınızı açarsınız. 

Interra bir şömine değildir ama yine de sizi sevdiklerinizi ısıtabilir! 
İklimlendirme, yani ısıtma/soğutma modülü. Mevcut koşullar gözetilerek 
Interra ile evinizdeki tüm VRV ve Fan Coil İklimlendirme donanımlarını ayrı ayrı 
kontrol edebilir ve bu sayede yaşam alanlarınızı odaklı dilediğiniz atmosferi 
oluşturabilirsiniz.

Interra Intercom ve kartlı geçiş sistemi 
sayesinde konfor ve güvenliği en üst 
seviye çıkartıyor.

IP sip tabanlı Intercom 
IP Telefon sistemi. 

Interra ile rezidanslarda yeni bir yaşam şekilleniyor, 7” ve 10.1” dokunmatik ekranlarla eviniz artık çok akıllı...

ile Kontrol Elinizde...
Mekanlarınızda her şeyi, her an tek noktadan kontrol 
etme keyfinin yanısıra konfor ve güvenliğiniz içinde
vazgeçilmeziniz olacak.

İstediğiniz an SPA’ da 
yerinizi ayırtın.

Interra’nın hizmetler menüsünde tüm çözümlerinizi bulacaksınız.
Su borunuz mu patladı? Sorun değil, hemen Interra’ya tıklayın ve tesisatçınız 
anında kapınıza gelsin. Ya da siz evinizden çıkarken vale aracınızı kapınızda 
hazır bulundursun.

Konuklarınızdan anında 
görüntülü haberdar  olun.

Faturalalarınızı 
oturduğunuz yerden 
ödeyin !

Tek dokunuşla temizlikçi 
hizmeti alın !

Site yönetiminden 
duyurunuz var !

Bozulan musluğunuz 
için tamirci çağırın.

Misafirleriniz için bir tıkla 
Taksiniz kapınızda !

ile Rezidanslarda
Hayat Yeniden Şekilleniyor...

Yönnet Business Partner of HAGER
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Interra Rezidans Çözümleri



Interra bir KNX.org üyesi ve ürün üreticisidir. Interra bir, Yönnet tescilli markasıdır. Yönnet Business Partner of HAGER

Mekanlarınızdaki tüm kumanda ve kontrollerinizi akıllı mobil cihazlar üzerinden yapmanız mümkün. Bu sayede yerinizden dahi kalkmadan 
yaşadığınız mekandaki tüm cihazlara hükmedeceksiniz. Dilerseniz bulunduğunuz oda dışındaki tüm aydınlatmaları kapatın, dilerseniz akıllı 
telefon yada tabletinizle odanızı sinema salonuna çevirin...

Interra’nın yeni mobil arayüzü ile bütün kontrolleri kolayca yapmak mümkün. Bütün detayların yer aldığı menülerle bütün işlemlerinizi 
yalnızca mobil cihazlarınızı kullanarak çözmeniz mümkün. Tek dokunuşla tamirci çağırmak ya da site yönetimine mesaj iletmek de dahil 
olmak üzere...

Akıllı bina teknolojisi mobil cihazlarda şimdi tam karşılığını buluyor !

Kullanıcı Dostu Mobil Arayüz

 � Aydınlatma Otomasyonu
 � Perde Panjur Otomasyonu
 � İklimlendirme Otomasyonu
 � DND/MUR İzleme
 � TCP/IP üzerinden Merkezi Kontrol
 � Dinamik bir Arayüz ve Kolay Yönetim
 � Senaryolar ve Zaman Bazlı Senaryolar
 � Sıcaklık Sensörü
 � Su baskını Sensörü
 � Fidelyo Entegrasyonu

Otel Otomasyon Çözümleri

Aidatlarınız ve detaylarını 
tek bir tık ile izleyin.

Rezidans yaşam alanlarınızda 
uzaktan yerinizi ayırın. 
(spa, vale, temizlik v.s.)

Kolay kurulum ile hemen 
kullanmaya başlayın.

Kapınıza geleni görmek için 
evinizde olmanıza gerek yok. 
Mobil uygulamanız üzerinden 
izleme yapabilirsiniz.
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Interra IOS ve Android Platformunda...Interra Otel Çözümleri



Rezidans projelerinde yaşama estetik değerler katarak konforu en üst düzeye çıkarıyoruz. Tek tuşla iklimlendirme, aydınlatma, 
müzik, perde & panjur gibi fonksiyonları kontrol edecek teknoljiyi hissettiren Berker KNX sistemimiz ile, rezidans projelerinde 
kullanıcılara “akıllı yaşam” konforu sunmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Tüm bu teknik olanaklarımız ve üretim altyapımız ile birçok 
rezidans projesi Berker imzası taşıyor.

Rezidans
Projeleri

Rezidanslarda yeni yaşam konsepti... 

Berker B.IQ
PURE

Temin edilebilir renk/yüzey: Beyaz plastik.

Berker B.IQ Pure, sade ve güçlü tasarımıyla mekânlarınızda konfor ve teknolojiyi yaşatır. 
Berker KNX sistemi ile aydınlatma, perde-panjur, müzik, ısıtma ve soğutma gibi farklı 
fonksiyonları sadece tek bir anahtar üzerinden kombine etmek mümkün. 
Üstün tasarım ödüllü Berker B.IQ ile tüm kontroller artık çok daha kolay.
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PROJELERPROJELER  Rezidans Projeleri Rezidans Projeleri

Toplam 10.000 daire, iki iş kulesi, alışveriş merkezi, okullar... 
Sinpaş Altınoran Ankara’da yeni bir ilçe büyüklüğünde projesi ile 
Dünya’nın en büyük KNX projesi olmaya aday.  Benzersiz yaşam 
konforu sağlayan rezidanslarda yeni yaşam standartlarını belirleyen 
benzersiz kolaylıklar sağlayan teknoloji sayesinde; misafirleriniz için 

taksi, bozulan musluğunuz için tamirci çağırabilir,  site yönetiminden 
gelen mesajları dokunmatik Interra paneller üzerinden okuyabilir, 
dilerseniz faturalarınızı aynı ekranda yer alan akıllı menüler 
sayesinde ödeyebilirsiniz. Bu benzersiz proje Berker mühendisliği, 
estetiği ve teknolojiisi ile yükseliyor. 

En büyük KNX projesi Ankara Sinpaş Altınoran ile 
yaşam standartları yeniden belirleniyor.

Sinpaş Altınoran

Sinpaş Altınoran Sinpaş Altınoran

‘‘Berker ile akıllı site konseptinde başarılı uygulamalar yapıyoruz.’’

Teknolojinin hayatımızı çok hızlı değiştirdiği günümüzde bizde yeni projelerimiz de akıllı ev-akıllı site 
konseptinde çalışmalar yapmaktayız. Bunun kapsamlı IP tabanlı ilk uygulamasını Ankara Altınoran 
projemizde gerçekleştireceğiz.
Projemizde dairelerde IP tabanlı touch panel, Berker KNX aydınlatma otomasyonu blok altlarındaki 
swichlerde toplandı. Buradan fiber kablolarla yönetim merkezindeki server bilgisayar sistemine 
bağlandı. Sistem üzerinden faturalandırma-site yönetimi hizmetleri-arıza bakım onarım talepleri, 
duyurular takip edilecektir. Müşterilerimiz akıllı telefonlarla uzaktan erişimle dairelerindeki mevcut 
uygulamaları kontrol edebileceklerdir.

Hakan İYİGEL
Genel Müdür Yardımcısı

Interra’nın hizmetler menüsünde yaşayabileceğiniz tüm sorunların çözümünü bulacaksınız...  Tıklayın tesisatçınız anında kapınıza gelsin. 
Siz evden çıkarken vale aracınız kapınızda hazır bulunsun. Siz, Spa’da yerinizi ayırtın ve keyfinize bakın.

Hava Durumu
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden sağlanan veri 
akışıyla günlük, haftalık ve aylık hava raporları anında elinizde.

Duyurular, Faturalar ve Aidatlar
Bütün faturalarınızı ya da aidatlarınızı tek bir noktadan yatırmanın keyfini sürün.

Yol Durumu
Ankara Trafik Koordinasyonu Merkezi’nden alınan canlı kamera görüntüleriyle 
anlık trafik yoğunluklarını öğrenip kendinize daha akıcı bir rota belirleyebilirsiniz.

Hizmetler Menüsü (Spa, Vale, Taksi v.b.)
Evinizde yaşayabileceğiniz tüm sorunların çözümünü Interra’nın hizmetler menüsünde bulacaksınız. 
Misafirleriniz için taksi, evinizin günlük temizliği için hizmetli, aracınız için vale...

Para Piyasaları
IMKB’den anlık verilerle tüm döviz ve altın fiyatlarındaki 
değişimleri takip edebilirsiniz.

Intercom
Konuklarınızı, site girişinde ya da resepsiyonda sesiniz ve görüntünüzle karşılayabilirsiniz. Dilerseniz siz evde olmasanız da 
konuklarınızla mobil cihazlarınızla iletişim kurun.

Sinpaş Altınoran’da 5 Yıldızlı Rezidans Hizmetleri...

“KNX platformunda, köklü Alman firması Berker’i tercih ettik.”

Dünya pazarında KNX olarak köklü bir firma olan Berker’i; sıradışı tasarım çizgisi, ürünlerinin 
sorunsuz çalışması ve çözüm ortağı Vizyoline Mühendislik’le beraber başarılı proje yönetimi 
gerçekleştirmesi tercih nedenimiz oldu. Proje teslimi sonrası çıkacak sorunlarda kısa sürede ürün 
temini ve servis hizmetini almamız çok dikkat ettiğimiz noktalardan biridir.

Mustafa KURT
Sinpaş İnşaat 
Elektrik İşleri Müdürü
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Dumankaya İnşaat olarak, bilişim teknolojisi temelli çözümlerin 
kentli vatandaşların yaşam kalitesini ve ekonomik verimliliğini 
artıracağını öngördük. Bu doğrultuda, daire sakinlerinin hayatlarına 
katma değer kazandırma ve konfor oluşturma amacıyla Dumankaya 
IQ sistemini geliştirerek her türlü hizmeti içinde barındıran akıllı 
evler kurgusunu oluşturduk. Sektördeki bu değişim ve müşteri 
beklentilerindeki farklılaşmayı önceden görerek her koşulda mutlu 
ev sahipleri misyonumuzdan hareketle herkesin içinde yer almak 
isteyeceği “Dumankaya Dünyası” temasını hayata geçirdik.  
Konut geliştirmenin yanı sıra sunulan hizmetlerde de farklılaşmanın 
ve bunu uygularken çağın gerektirdiği yenilikleri uygulamanın 

önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda konut içi otomasyonları ve 
anahtar priz sistemleri konusunda alanında uzmanlaşmış bilişim 
çağının gereksinimlerini karşılayacak öncü firma Berker ile 
çalışmaya başladık. Berker B.IQ uygulamaları  ile daire içlerinde 
müşterilere sunulan konforu artırırken IQ platformu ile entegrasyonu 
sonucu müşterilerimize sunduğumuz servisleri çok profesyonel 
bir platforma taşımış olduk. Yapmış olduğumuz işbirliği sonucu 
ortaya çıkan çalışmaya baktığımızda Berker firmasına güvenerek 
doğru seçim yaptığımızı gördük. Berker ürün implementasyonu ve 
servislerinde aldığımız başarılı performans dolayısıyla teşekkürlerimi 
iletmek istiyorum.

Uğur Dumankaya
Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

“Dumankaya IQ sistemini geliştirerek 
akıllı evler kurgusunu oluşturduk. 
Sektördeki müşteri beklentilerindeki 
farklılaşmayı önceden  görerek 
Dumankaya Dünyası temasını 
hayata geçirdik.”

Dumankaya dünyasında sunacağımız hizmetler ve bilişim teknolojisi temelli 
çözümler ile hayata geçireceğimiz yeni projelerimiz ile kentli vatandaşların 
yaşam kalitesini ve ekonomik verimliliğini artırmaya yönelik hizmetler sunacağız.

Dumankaya IQ

Nitelikli projeleriyle bilinen Dumankaya’nın Modern Vadi, Ritim İstanbul ve Konsept projeleri 1+1 den 4,5+1 e kadar uzanan dairelerin yanısıra 
loft, teraslı ve dubleks seçenekleri de olan 1046 rezidanstan oluşmaktadır.
Tüm bu rezidans dairelerinde Berker kalitesine güvenilerek B.IQ beyaz anahtarlar ve K.1 beyaz priz serileri tercih edildi..

Dumankaya, Berker ile tüm projelerini IQ’ya çeviriyor.

Ritim İstanbulKonsept Halkalı

Modern Vadi

MANUFAKTUR
MANUFAKTUR

LAZER UYGULAMA
CAMIN ARKASINA 

RENKLİ BASKI

B.IQ PURE
R.1 TOUCH SENSOR
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 42 Maslak’ta site 
yönetiminden mesajınız var !

Mimari projelerini Metex Design’ın yaptığı 553 rezidans dairesi, 
ofis, otel ve alışveriş merkezinden oluşan ve Türkiye’nin en prestijli 
projelerinden biri olan 42 Maslak  projesinde Berker tercih edildi.  
Rezidans dairelerinde Berker B.IQ beyaz anahtarlar ve K.1 beyaz 
priz serileri kullanıldı. Her rezidans dairesinde bulunan termostatlı ve 
display ekranlı Berker B.IQ beyaz otomasyon anahtarları, termostat 
fonksiyonu ile oda sıcaklıklığını ve arzu edilen ısı değerini display 
ekranda gösterebilmekte, üzerindeki butonlar ile de odalardaki 
ısı değerlerinin, kullanıcıların taleplerine göre ayarlanabilmesini 
sağlamaktadır. All-in-one paneller ile bütün aydınlatma, ısıtma 
vb. tüm fonksiyonları tek bir ekran üzerinden de gerçekleştirmek 
mümkün olmaktadır.  Ayrıca aydınlatma, ısıtma vb. tüm fonksiyonları 
uzaktan erişimle de (PC, IOS, Android ile internet üzerinden) kontrol 
etmemize imkan sağlamaktadır. Rezidans dairelerde kullanılan All-
in-one panellere site yönetiminin genel veya daire sahiplerine özel 
duyuruları sistem üzerinden gönderebilecektir. Ayrıca daire sahipleri 
de site yönetimine dilek ve şikayetlerini touch panel üzerinden 
iletebilecektir. Ev sahipleri touch panel üzerinden site yönetiminin 
sağlamış olacağı spa, taksi/vale çağırma, teknik servis, sağlık 
görevlisi ve alışveriş gibi hizmetlerden faydalanabilecektir.

42 Maslak

42 Maslak
Maslak’ın tam kalbinde yer alan 42 Maslak projemizle yaşama 
odaklanarak, hayata bütünsellikle dokunan, yaşamı sanat ve 
kalite ile zenginleştiren vizyonumuzla, bu yeni dinamizme öncülük 
ediyoruz. Günlük yaşamın her anını sanatla çevreleyen ve sanatın 
hayattan aldığı ilhamla yaşamı zenginleştirmesini ifade eden “Artful 
Living” konseptini sunduğumuz 42 Maslak, sadece ofis saatleriyle 
sınırlı kalmayıp, 24 saate yayılan bir kent yaşamıyla Maslak’a 
değer katıyor. 42 Maslak projemizde sanatı yaşamın her anına 
entegre ediyoruz. Enstalasyon alanları, tasarım mağazalar, sanat 

galerileri, 500 kişi oturmalı gösteri merkezi, yeme-içme ve eğlence 
alanları ile geniş ofis sokakları yaşam standartlarını yükselterek 
ezberleri bozuyor. Ev teknolojilerinin kişiye özel ihtiyaç ve isteklere 
göre yapılandırılarak uygulanmasını sağlayan akıllı ev sistemleri, 
bireylerin özgün yaşam biçimlerini geliştirmesini sağlarken, evleri 
daha rahat, güvenli ve kullanışlı kılıyor. Akıllı ev sistemleri sayesinde 
kendi kendini çalıştırıp idame ettiren, güvenliği sağlayan ve enerji 
sarfiyatını düşüren birer yaşam arkadaşına dönüşüyor. 

Erol ÖZMANDIRACI
Bay İnşaat - 42 Maslak Yönetim Kurulu Üyesi

42 Maslak projemizde sanatı yaşamın her anına entegre ediyoruz. Enstalasyon 
alanları, tasarım mağazalar, sanat galerileri, 500 kişi oturmalı gösteri merkezi, 
yeme-içme ve eğlence alanları ile geniş ofis sokakları yaşam standartlarını 
yükselterek ezberleri bozuyor.

42 Maslak

MANUFAKTUR MANUFAKTUR

SİYAH CAM SWAROVSKI SİYAH CAM SWAROVSKI

TS CRYSTAL BALL TS CRYSTAL 

“Akıllı ev sistemleri; bireyin özgün yaşam
biçimlerini geliştirmesini sağlarken, evleri
daha rahat, güvenli ve kullanışlı kılıyor.
Akıllı ev sistemleri sayesinde kendi kendini 
çalıştırıp idame ettiren, güvenliği sağlayan 
ve enerji sarfiyatını düşüren birer yaşam 
arkadaşına dönüşüyor.”
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Mimari Konsepti Emre Arolat Mimarlık tarafından geliştirilen, 
Türkiye’nin en büyük AVM’ sini inşa etmek amacıyla yola çıkan 
Zorlu Holding, rezidans dairelerinde Berker paslanmaz çelik B.IQ 
anahtarları ve Berker K5 paslanmaz çelik priz serilerini tercih 
etti. Şıklığın, teknolojinin ve fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu 

projede B.IQ anahtarın buton kısmından mekanların aydınlatma 
senaryoları ve dim fonksiyonları yerine getirilebiliyor, anahtarların 
yan kısımlarında bulunan durum led’lerinden aydınlatmaların açık 
olup olmadığı da izlenebiliyor.

İstanbul’un en prestijli  projelerinden Zorlu Center’da Berker ile akıllı 
yaşam konseptinin yeni standartları belirleniyor.

Zorlu Center

Zorlu Center

MANUFAKTUR

LAZER UYGULAMA

B.IQ PASLANMAZ ÇELİK

Next Level’da uzaktan kumanda 
konforu yaşanıyor !

Farklı yaşam fonksiyonlarının bir arada bulunduğu, Ankara’nın en 
önemli ve değerli yerinde konumlanan Next Level projesinde Berker 
Antrasit ve Beyaz B.IQ otomasyon serisi anahtarları kullanıldı. Mimari 
konsepti Brigitte Weber Mimarlık tarafından belirlenen ve üç ayrı 
kuleden oluşan projede rezidans dairelerinde termostat fonksiyonu ile 
mekanların iklimlendirme kontrolleri lokal olarak yapılabiliyor. Bunun 
yanı sıra, stor perde kontrolü ve özel olarak yapılmış açılır-kapanır 
camlar da kontrol edilebiliyor. Projede yer alan akıllı bina sistemi, 
internet ve akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilerek kullanıcı konforu 
sağlanıyor.

Berker B.IQ  anahtarların buton kısımları aktif olduğunda, anahtarların 
yan kısımlarında bulunan durum led’lerinden fonksiyonların açık olup 
olmadığı da izlenebilmektedir.

Next Level

‘‘Gönül rahatlığı ile Berker’i tercih ediyoruz.’’

Next Level projesinde Berker ve Vizyoline’ın mühendislik bakış açısı bizleri projemizde oldukça 
memnun etti. Müşterilerimizin beğenisini kazanan, yapılara estetik katan ürünler ve hizmet kalitesi 
için memnuniyetimizi dile getirmekten kıvanç duyuyoruz.
Gönül rahatlığı ve güvenliği ile projelerimizde Berker’i tercih ediyoruz.

Fatih Alkaç
Genel Müdür

Next Level

24
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Mimari konsepti Emre Arolat Mimarlık tarafından yapılan 353  konut 
226 ofisten oluşan proje; modern hayatın tüm taleplerine cevap 
verebilecek özelliklerle donatıldı. Eski Ali Sami Yen stadyumu 
arazisinde yükselen; büyüklükleri 100 ile 425 metrekare arasında 
değişen ve 1+1’den 4+1’e kadar olan 42’şer katlı iki rezidans ve 36 
katlı bir ofis bloğu olmak üzere 3 bloktan oluşmaktadır. Türkiye’nin 
en prestijli projelerinden biri olan Torunlar Center Projesi Rezidans 
dairelerinde Berker B.IQ paslanmaz çelik anahtarlar, K.5 paslanmaz 
prizler ve Interra touch panel kullanılmaktadır. Rezidans dairelerde 
kullanılan All-in-one paneller ile Berker B.IQ anahtarlar üzerinden 
gerçekleştirdiğimiz bütün aydınlatma, ısıtma vb. tüm fonksiyonları 
tek bir ekran üzerinden gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.  
Ayrıca aydınlatma, ısıtma vb. tüm fonksiyonları uzaktan erişimle 
de ( PC, IOS ve Android vb. ile internet üzerinden) kontrol konforu 
sağlanmaktadır.

Torunlar Center’da vale, temizlik 
gibi birçok hizmeti tek bir dokunuşla 
evinize getirin.

Torunlar Center

Torunlar Center

MANUFAKTUR

SİYAH KROM

B.IQ

West Gate’de Berker ile faturalarınızı 
Interra dokunmatik panel üzerinden 
ödeme konforunu yaşayın, dilerseniz 
misafirleriniz için taksi, bozulan 
cihazlarınız için tamirci çağırın.

Başkentin batıya açılan kapısı sloganıyla yola çıkan; 743 adet rezidans 
daire ve 90 adet dükkandan oluşan West Gate projesi Interra touch 
paneller ile birlikte aydınlatma, Intercom ve güvenlik sistemi entegre 
edilerek akıllı bina otomasyon sisteminin tüm ayrıcalıklarını bir arada 
sunuyor.

West Gate

West Gate

‘‘Berker iletişim süreçleri ve teknik destek farkı ile ön plana çıkıyor.’’

Yeni yaşam alanları inşa ederken ihtiyaç duyulabilecek tüm detayları en ince ayrıntısına kadar 
düşünen Doğukan Yapı, hayalden gerçeğe giden çalışmalarında bir sanatçının çizgileri ile 
tasarlanmış geleceğin yapılarını oluşturmayı prensip edinir. Konut projelerinde insanların 
ihtiyaçlarını, şehrin kimliğine yakışan projelerle oluştururken standartlarını daima en üst seviyede 
tutarak kentlerin doğal dokusu ile uyumlu çalışmalar yürütür. 
İşte bu arayışta Berker firması ile girilen iletişimle süreçlerin yönetilmesi , altyapının oluşturulması, 
diğer teknik destek ve hizmetler ile şantiyede bizimle beraber aynı hevesi paylaşmaları ile ön 
planda yer edinmiş ve tercih sebebi olmuştur.

Yaşar AKSOY
Genel Müdür
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İstanbloom’da kusursuz Berker 
B.IQ, K.5 ve touch panel ayrıcalığı...

Mimari konseptini Bünyamin Derman’ın yaptığı 160 daireden oluşan 
Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olan İstanbloom projesi 
rezidans dairelerinde Berker B.IQ paslanmaz çelik anahtarlar, K.5 
paslanmaz prizler ve touch panel kullanıldı. Saydamlığıyla hafifliği, 
hareketli yapısı ile dinamizmi çağrıştıran Istanbloom, Berker kalitesi 
ve şıklığı ile tam uyum sağlayarak kusursuz bir proje haline dönüştü.

İstanbloom

İstanbloom

MANUFAKTUR

TS CRYSTAL
AYNA CAM SWAROVSKI

170 bin metrekarelik bir inşaat alanında 776 rezidans konut, 28 adet 
villa ve 60 ticari birimden oluşan projede aydınlatma otomasyonu 
yanı sıra Interra touch paneller kullanılmıştır. Demirli Romance’da 
hayata geçirilecek akıllı ev sisteminde, dokunmatik ekran akıllı 

ev menüsünden tüm aydınlatma sistemleri kontrol altına alınarak 
yüksek oranda enerji tasarrufu sağlandığı gibi, günlük temizlik, spa, 
vale, taksi, tesisatçı, sağlık hizmetlerine bir dokunuşla ulaşmanın 
sağladığı konfor yaşamın vazgeçilmezi olacaktır.

Demir Romance’de SPA rezervasyonunuz; 
Interra dokunmatik panel sayesinde tek bir dokunuşla mümkün.

Demir Romance

Demir Romance

RADIO TOUCH
B.3 ALUMİNYUM

MANUFAKTUR

PROJELER Rezidans Projeleri
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Akbatı rezidans, 4 katlı alışveriş merkezi ile iç içe olan sosyal 
alanların üzerinde yükselen 21 katlı mavi kule ve 11 katlı yeşil 
kule, 1+1 den 4,5+1 e kadar uzanan dairelerin yanı sıra loft, teraslı 
ve dubleks seçenekleri de olan 348 rezidanstan oluşmaktadır.
Kalite ve konfor anlayışını en üst düzeye taşıyan Akbatı projesinde 
rezidans dairelerinde dizayn konsepti olarak rakiplerine göre fark 
yaratan Berker B.IQ beyaz anahtarlar ve K.1 beyaz priz serileri 
kullanıldı. Mekanların görselliğini ön plana çıkarmanın yanı sıra, 
gerçekleştirdiği otomasyon işlemleri ile de sektörde her zaman 

ilkleri başaran B.IQ ve K.1 serileri, teknolojinin derinliğini kullanım 
kolaylığıyla harmanlıyor. Her rezidans dairesinde kullanılan 
termostatlı ve display ekranlı Berker B.IQ beyaz otomasyon 
anahtarları, mekanların iklimlendirme kontrollerini lokal olarak 
yapabiliyor, oda sıcaklığını ve arzu edilen ısı değerini display 
ekranda gösterebiliyor ve üzerindeki butonlar ile odalardaki ısı 
değerlerinin, kullanıcıların taleplerine göre ayarlanabilmesini 
sağlıyor. Ayrıca rezidans dairelerde All-in-one paneller kullanılıyor.

Akbatı’da Berker’le tüm kontrolleriniz parmak uçlarınızda...

Akbatı

Akbatı

MANUFAKTUR

ALUMİNYUM - ANTRASİT

B.IQ PURE 

1038 daireden oluşan İstanbul’un en prestijli projelerinden biri olan 
Suryapı Exen ulaşım kolaylığı sağlayan lokasyonda, cazibe merkezi 
Çamlıca  sırtlarında yer alıyor. Projede Interra paneller ile intercom, 
temizlik, vale ve concierge hizmetlerini tek bir tuş ile almanız mümkün.

Suryapı Exen’de Rezidans yaşamı 
yeniden tanımlanıyor. 

Suryapı Exen

Akmerkez, 
Berker ayrıcalığı ile buluştu.

Modern yaşamın sistematik konfor anlayışına sahip, Akmerkez 
Ticaret Merkezi’nin 3 kulesinden biri olan 23 katlı görkemli Akmerkez 
rezidans dairelerinde  Berker B.IQ paslanmaz çelik anahtarlar, K.5 
paslanmaz prizler ve touch panel kullanılmaktadır.

Akmerkez

Akbatı Beyaz Kule’de Interra  
dokunmatik panel sayesinde aracınız 
tek tık ile kapınızda...

Hepsi birbirinden özel 100 rezidans dairesinde Interra touch paneller 
kullanılarak alarm ve Intercom sistemi kurulmuştur. Daire sahipleri In-
terra ekranlarının üzerinden çevre kameraları izleyebileceği gibi vale, 
taksi, temizlik gibi concierge hizmetlerine de panel üzerinden bir tıkla 
ulaşabilmektedir.

Akbatı Beyaz Kule

31
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Kemerburgaz Göktürk’te 29 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen 273 
ultra lüx konuttan oluşan Arketip Evlerinde mekanın görselliğini ön 
plana çıkartan sade ve şık tasarımlı K.1 beyaz ürünler tercih edildi. 

Kemerburgaz Arketip Evleri,
sade, şık ve benzersiz.

Arketip Evleri

Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olan Eroğlu Platform projesinde 
iki ayrı rezidans kulesinde, büyüklükleri 60 m² ile 520m² arasında 
değişen 325 rezidans dairesinde Berker K.1 serisi anahtar ve prizler 
kullanıldı. Anahtarların arkasında kullanılan Hager interface modülleri 
ve Hager aktüatörleriyle aydınlatma otomasyonu sağlandı. Her 
rezidans dairesinde Hager Kallysto serisi display ekranlı termostatlar 
kullanıldı. Termostat fonksiyonu ile mekanların iklimlendirme (fan-coil) 
kontrollerinin lokal olarak yapılabilirliği sunulurken, oda sıcaklığını ve 
arzu edilen ısı değerini display ekranda gösterilebiliyor. Üzerindeki 
butonlar ile de odalardaki ısı değerleri, kullanıcıların taleplerine göre 
ayarlanabiliyor.

Merter Eroğlu Platform’da her bir 
odanın iklimi dilediğiniz gibi...

Eroğlu Merter Platform

Marriott Penthouse’da 
B.IQ beyaz cam farklılığı... 

Azerbayca’nın en ayrıcalıklı projeleri arasında yer alan yapıda, Berker 
otomosyon sistemi kullanılarak, aydınlatma, klima ve perde kontrolü 
yapılmıştır. B.IQ beyaz cam şıklığı ve zarafeti projeye değer katmıştır.

Marriott Penthouse

16 daireden oluşan projede KNX olarak aydınlatma, klima, yerden 
ısıtma, Intercom sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca B.IQ çelik anahtar, 
Interra, alarm sistemi, kamera sistemi ve network sistemleri yer alıyor. 
Sektörde her zaman ilkleri başaran Berker bu projede de farklılığını 
hissettirdi.

Antalya Falez Park,
Berker ile akıllandı !

Falez Park

“Konusunda uzmanlığını tespit ettiğimiz Berker firmasını tercih 
ettiğimiz için mutluyuz. “

Park İnşaat olarak kurulduğumuz günden itibaren; dinamik yapımızı güçlü tutarak etik 
değerlerimizden ve şeffaflıktan ödün vermeden faaliyette bulunduğumuz her alanda kaliteyi 
yükseltme amacı taşıyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm sosyal paydaşlarımıza artı değer 
katarak sosyal anlamda bulunmamız gereken katkının da bilinciyle, ülkemiz ve kurumumuz için hep 
ileriyi hedefliyoruz. 

Uğur KENDİRLİ
Park İnşaat,
Yönetim Kurulu Başkanı

LEED Gold sertifikalı Soyak Soho’da 
Interra dokunmatik panel ile tüm 
kontrol elinizde...

En ayrıcalıklı projeler arasında dikkatleri çeken Soyak Soho, Berker 
akıllı otomasyon uygulaması ile teknolojinin ayrıcalıklarını sunuyor. 
İstanbul’un en merkezi bölgesi olan Zincirlikuyu’da yer alan ve LEED 
gold sertifikası adayı 77 daireden oluşan Soyak Soho projesinin 
rezidans dairelerinde Berker B.IQ paslanmaz çelik anahtarlar, K.5 
paslanmaz prizler ve touch panel ile tüm kontrol rezidans sakinlerinin 
elinde...

Soyak Soho
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63 adet daire ve 32 adet villadan oluşan bu çok özel proje birçok dünya markasını bir araya getiriyor. Akıllı ev sistemlerinde de enerji 
tasarrufu ve stabilite öngörüsü ile bir dünya standardı olan KNX altyapısı tercih edildi. Berker, profesyonel yaklaşımı, bölgesel yapılanması, 
teknik servis gücü ve hızı, ürün dizayn konseptinde sunduğu tasarım ödüllü ürünleri ve Türkiye genelindeki kuvvetli referansları ile akıllı ev 
çözüm ortağı oldu. Asma Bahçeler’de kullanılan İnterra dokunmatik paneli ve B.IQ KNX anahtarı tasarımları ve sundukları fonksiyonellik ile 
projeye değer katıyor.

İzmir Asma Bahçeler’de akıllı bina ayrıcalığı...

Asma Bahçeler

“Berker ile uzun yıllar sürecek olan 
çözüm ortaklığımızın ilk adımını attık!”

Tanyer İnşaat olarak, kurulduğumuz 1994 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde, 
en yeni teknolojileri kullanarak, nesiller boyu yaşanacak “Marka yaşam alanları” oluşturuyoruz.
Bugüne kadar yüzlerce aileyi “yaşamaktan gurur duydukları evler” ile buluşturduk. Bugün de 
İzmir‘in son harikası olacak Asma Bahçeler’i Narlıdere’de hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

Taylan TANYER
Tanyer İnşaat Genel Koordinatör

Asma Bahçeler

Varyant Karşıyaka Projesi yüksek tavanlı mekânları, bütün yıl 
keyfi sürülecek yerden ısıtmalı geniş balkonları, endemik bitkilerle 
oluşturulacak özel peyzajı, açık ve kapalı spor alanları, rekreasyon 
alanları, 500 metrekarelik açık yüzme havuzu, 1000 metrekareye 
yaklaşan süs havuzları, güneşlenme terasları, elektrikli araç şarj 

altyapısı ve tamamı porselen kaplı dış cepheleri ile İzmir gibi eşi 
benzeri olmayan bir proje... Dünya standardı KNX sistem alyapısı 
üzerinde konumlandırılan Berker akıllı ev sistemleri ile de teknoloji ve 
konforu bir arada sunuyor.

Varyant Karşıyaka’da hayat yeniden şekilleniyor...

Varyant Karşıyaka

“Berker bölge organizasyonu, teknik servis gücü ve 
ürün kalitesi ile çözüm ortaklarımız arasında yerini aldı”

Kentsel dokuya saygılı, en ileri teknolojiyi kullanan ve insan öğesini daima ön plana çıkaran projeler 
üretmeyi vizyon olarak hedefleyen Kumko Yapı A.Ş. gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya 
yaratmak amacıyla attığı her adımda doğaya ve çevreye saygılı olmak amacını kendisine misyon 
edinmiştir. 

Efe KUMOVA
Kumko Yapı A.Ş 
Yönetim Kurulu Başkanı

Varyant Karşıyaka
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Panorama Group’un Sarıyer’de inşaa ettiği 60 dairelik Panavia 
rezidans projesi, modern olmasının yanı sıra gelenekseli de içinde 
barındıran özgün tasarımları ile öne çıkıyor. Berker B.IQ beyaz 
anahtarlar, K.1 beyaz prizler ve touch panelin kullanıldığı projede 

rezidans sakinleri aydınlatma ve iklimlendirme kontrollerini uzaktan 
erişimle (PC, IOS, Android vs.) kontrol edebiliyor.
Sektörde her zaman ilkleri başaran Berker; B.IQ ve K.1 serileri ile, 
teknolojinin derinliğini kullanım kolaylığıyla birlikte sunuyor..

Panavia rezidans’da B.IQ ile kontrol sizde...

Panavia

Azersu Tower Hager ile
yükseliyor!
Yaklaşık 30.000 metrekare inşaat alanı üzerine 22 kat olarak
inşaa edilen Azersu Tower projesinde Hager otomasyon
ürünleri kullanılmıştır.

Azersu Tower

“Berker ile Azerbaycan’da önemli projelere iṁza attık.”

Berker Türkiye ile beraber istikrarlı ve azimli çalışmalarımız sayesinde Azerbaycan’da önemli
projelere imza attık. Alman teknolojisinin sağladığı üst segment ürünler ile binalarda enerji
yönetmeliğine uygun mühendislik çözümleri sağlamaktayız.

Jalil Huseynov 
TIS LLC Genel Müdürü

İzmir Ege Bornova Suits’de 
ikliminizi siz belirleyin ! 

Ege Suits, dünya çapında imza attığı projelerle öne çıkan ünlü 
mimarlar Brigitte Weber ve Tago mimarlığın çizgileriyle zirvedeki 
yaşamlar için hayata geçti. İzmir’de bir ilk olan üstü açılır ve kapanır 
yarı olimpik yüzme havuzundan SPA’ya, yaklaşık 1000 metre yürüyüş 
parkurundan, şömine odasına, tenis kortu ve basket sahasından 
minikler için düşünülmüş açık-kapalı çocuk oyun alanlarıyla 7 yıldızlı 
hizmetler sunuyor. İzmirlileri hakettiği lüksle buluşturan Ege Suits; 
Pet, Game, Party, Fitness, Joy, Business, Cigar, Swimming Club gibi 
farklı ihtiyaç ve hobilere yönelik hazırladığı insan odaklı ayrıntılarıyla 
da fark yaratıyor... Berker’in ünlü tasarımcı Peter Schreyer’in 
tasarladığı B.IQ çelik anahtarları da tasarım konseptini destekliyor. 
Projeye değer katan bu dokunuşların en önemlilerinden olan 
Berker akıllı ev otomasyon sistemleri ile konfor ve rahatlığı bir arada 
yaşamanın keyfi sunuluyor.

Ege Bornova Suits

‘‘Kavuklar Gayrimenkul Geliştirme olarak tüm projelerimizde 
sektörün en iyileriyle çalışıyoruz ve bu sebeple Berker’in 
profesyonelliği ile tanışmaktan çok memnunuz!”

“Kavuklar Gayrimenkul Geliştirme olarak kurulduğumuz günden itibaren; dinamik yapımızı güçlü 
tutarak etik değerlerimizden ve şeffaflıktan ödün vermeden faaliyette bulunduğumuz her alanda 
kaliteyi yükseltiyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm sosyal paydaşlarımıza artı değer 
katarak şirketimiz için hep ileriyi hedefliyoruz. Metehan KAVUK

Genel Koordinatör

Ege Bornova Suits

3736



PROJELERPROJELER  Rezidans Projeleri Rezidans Projeleri

22 kat 3 kule ve 222 daireden oluşan Bursa’nın en prestijli 
projelerinden biri olan Biaport projesinde Berker R.3 serisi 
anahtar/prizler ve Interra touch panel tercih edildi. Tüm daire 
sahipleri evlerinde bulunan anahtarlardan, Interra panel, 

telefon, tablet vb. den aydınlatma ve iklimlendirme kontrollerini 
yapabildikleri gibi bu kontrollerin tamamını dışardan da yapabilme 
kolaylığına sahip oluyorlar. İlkleri başaran Berker; B.IQ ve K.1 serileri 
ile teknolojinin kolaylıklarını tüm ayrıcalıkları ile sunuyor.

Bursa’da akıllı bina konseptine ayrıcalık kazandıran proje Biaport...

Biaport

‘‘Yeni nesil akıllı bina sistemlerini Berker ile çözüyoruz.’’

Projelerimizde Berker’i tercih ediyoruz. Çünkü Berker’i teknolojide ve 
estetikte üstün, öncü bir çözüm ortağı olarak görüyoruz.

Özçeliksan imzası taşıyan Biaport Özlüce projesi 22 katlı 3 blokta 222 daireden meydana geliyor.
Projemizdeki kulelerin 14. Katlarında sosyal alanlar, ortak alanlarda yüzme havuzları, tenis kortları 
ve çeşitli aktivite merkezleri bulunuyor. Bunun yanında 22. Katta bulunan dubleks dairelerin 
balkonlarında kendilerine özel yüzme havuzları yer almaktadır. Türkiye konut sektöründe 
ilkleri sunan projemizde yeni nesil akıllı bina sistemlerini Vizyoline-Berker çözüm ortaklığında 
gerçekleştiriyoruz.

Modern mimarisi, fonksiyonel oluşu ile Bursa’da  ve Türkiye’de ses getiren Biaport  projesinde 
Berker R.3 serisi anahtarları ve priz serileri kullanılmıştır. Kullanıcıların işlevsel ihtiyaçlarına en iyi 
çözümü sunan Berker’i tercih etmemizin sebebi ürünlerin uygulamadaki pratiklik, esneklik, titizlik ve 
kolay ulaşılabilirlik özellikleridir.

Osman ÇELİK
Özçeliksan İnşaat

Süleyman TAŞER, 
Işıl Zeliha AYDIN
Cephe Mimarlık, KHG Mimarlık

Biaport

Teras Evler

Teras Evler

Faruk Zırhlıoğlu Mimarlık konsepti ile Simart İnşaat tarafından 
yapılan Teras Evler projesinde 10 ayrı blokta, toplam 132 daire 
bulunmaktadır. Bölgenin en gözde projelerinden biri olan Teras 
Evler projesi dairelerinde Berker paslanmaz çelik B.IQ anahtar ile 
birlikte K.1 anahtar-priz serileri kullanıldı. Tüm dairelerde bulunan 

Berker akıllı bina otomasyon sistemi ile, aydınlatma otomasyonunun 
yanında dairelerin sosyal tesis ve güvenlik haberleşmesi sağlanarak 
concierge hizmetleri otomasyon sistemine dahil edildi. Aydınlatma 
kontrolü, güvenlik sistemi, Intercom ve otomasyon anahtar-prizleri 
sistem dahilinde projede uygulandı. 

Teras Evler’de tüm kumandalar ve senaryolar touch panelde...

‘‘Enerji verimliliği akıllı binanın vazgeçilmezlerinden...’’

Günümüzde enerji maliyetlerinin artması ve enerji temininin güçleşmiş olması nedeni ile sanayide 
ve binalarda enerji verimliliği büyük önem kazanmıştır. Tüm dünyada sertifikalı yeşil bina 
uygulamaları yaygınlaşmakta olup, bu uygulamalar ülkemizde de gerçekleşmeye başlamıştır. Ayrıca 
binalarda özellikle iklimlendirme ve aydınlatma otomasyonu ile bina konforunu arttırıcı otomasyon 
uygulamaları hızla çoğalmaktadır. Umutkan Elektrik Müh. Ltd. Şti. hazırlamış olduğu projelerde 
enerji verimliliği ve bina otomasyonu konusunda yapı sahiplerini aydınlatmakta ve Berker markası 
ile çözüm üretmektedir. Berker, ürün gamı ve hizmet noktasında Türkiye’nin gelişen pazarında 
profesyonel ekibi ile birlikte çözüm ortaklarımızdandır.

Şakir UMUTKAN
Umutkan Mühendislik
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Venüs Panaroma’da Berker 
ayrıcalığı.

Adana’nın en prestijli projelerinden biri olan 24 kat, 2 blok ve 124 
daireden oluşan, Erciyes İnşaat’ın  yapmış olduğu Venüs Panaroma 
projesinde tercih yine Berker oldu. Gerçek paslanmaz çelik 
tasarımıyla konfor ve teknolojiyi bir arada sunan üstün tasarım ödüllü 
Berker B.IQ paslanmaz çelik anahtarlar bu anahtarlar ile mükemmel 
bir uyum sağlayan K.5 paslanmaz çelik prizler, müşterinin Berker 
kalitesi ve teknik servisine olan güveni, Berker kalitesini bir kez daha 
ön plana çıkarttı.

Venüs Panaroma

Çukurova Başkent Okulları yanındaki Özyürek Grup’un Adana’daki 
8000 metrekarelik kendi arazisi üzerine yaşam kalitesini en ön planda 
tutarak inşaa etmiş olduğu Özyürek Consept projesinde Berker 
kalitesi tercih edildi.

Özyürek Concept’de Berker kalitesi.

Özyürek Concept

‘‘Özyürek Concept olarak marka tercihimiz Berker !’’

Özyürek Grup inşaat sektörüne 1982 yılında başlamış olup bugüne kadar birçok projeye imza 
atmıştır. Bitirdiği konutlarda müşteri memnuniyetini ve şikâyetini göz önünde bulundurarak 
başlayacağı her yeni projede müşteri memnuniyetini ve kullanılan malzeme kalitesini daha üst 
seviyeye taşımayı hedeflemiştir. Bu düşünce ile Adana Çukurova’da büyük alanlı inşaatlarımızda 
A+ kalite malzeme kullanılırken, akıllı ev sistemleri ile ilgili yaptığımız araştırmalarımızda Berker 
akıllı ev sistemlerinin günümüz koşullarında en iyi marka olduğu tespit edilmiş ve projelerimizde 
kullanılması uygun görülmüştür. Bir insanın hayatı boyunca bir veya iki kez ev aldığından yola 
çıkarak, ihtiyaçlarına en uygun ve beklentilerini tam olarak karşılayabilecek en iyi kalite ile konut 
sunmaya çalışmaktayız. Hedefimiz; konusunda uzman, deneyimli profesyonel ekibimizle kusursuz 
yaşam alanları üretmek, uzun yıllar beklentilere cevap verecek projeler sunmaktır.

Muhammed ÖZYÜREK
Özyürek İnşaat

Club Bahçe’de Arsys...

Her katta iki rezidans daire olmak üzere toplam 11 kattan oluşan 
ve mimari konsepti Eren Talu tarafından belirlenen Club Bahçe 
projesinde Berker Arsys anahtar tercih edildi. Adana’nın en gösterişli 
yapılarından biri olan Club Bahçe’de Berker Arsys anahtarların buton 
kısmından mekanların aydınlatma senaryoları ve dim fonksiyonları 
yerine getirilebiliyor. Berker Arsys anahtarların buton kısmında 
bulunan durum ledlerinden fonksiyonların açık olup olmadığı da 
izlenebiliyor. Mimari açıdan dikeyine kat bahçesi uygulamasıyla 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Club Bahçe’de aydınlatma, perde ve 
elektrik kesme kontrolleri Berker Arsys anahtarlar üzerinden kontrol 
ediliyor.

Club Bahçe

Doğuş İnşaat’ın yapmış olduğu modern yaşam alanlarında bir 
rezidansta yaşamanın tüm ayrıcalıklarını hissettiren D Residence 
projesinde R.3 beyaz anahtarlar ve Interra panel kullanıldı. Projede 
aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu ile şimdi Mersin’de hayat 
çok daha rahat ve konforlu. 

Mersin D Residence’da evinizin 
kontrolü Interra panel ile bir tık 
kolaylığında.

D Residence

‘‘Berker’in çözüm odaklı yaklaşımı ve sistemin bütün teknik detaylarına 
dair bilgilendirmesi Berker’i tercih etmemizin en önemli sebebidir.’’

“Berker Protekno bölge ortaklığının biz yatırımcılara olan çözüm odaklı yaklaşımı ve samimiyeti Berker 
markasını projemizde ve evimizde tercih etmemizin en büyük sebeplerindendir. Ayrıca diğer illerdeki 
rezidans sınıftaki referans kuvveti ve tasarımdaki özgünlüğü Berker kararı vermemizde etkin rol 
oynamıştır. Berker markası; Interra dokunmatik paneli ve ödüllü R.3 tasarım anahtarlarıyla projemize 
değer katmıştır. Özveriniz için tüm Berker ailesine teşekkür ediyorum. Yeni projelerimizde de Berker 
kalitesiyle yolumuza devam edeceğiz.”Kasım TANRIÖVER

Doğuş Grup,
Yönetim Kurulu Başkanı
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Mimari konsepti Tepe Mimarlık tarafından belirlenen, tasarım ve 
fonksiyon açısından bir bütünlük içeren VEMA GREEN PARK’ta 
on/off modülleri dokunmatik ekranlar ve anahtar arkası arabirimler 
olmak üzere toplam 1368 adet Berker ürünü kullanıldı.
Binlerce yıllık geçmişine bakıldığında, birçok uygarlığa ev sahipliği 
yapmış kentin doğal yapısını bozmadan, bunu modern çağın 
mimari anlayışıyla bütünleştiren VEMA GREEN PARK; “İçine Doğayı 
Yerleştirdik” sloganıyla Şanlıurfa’da yükselen bu değerli proje geniş 
peyzaj alanıyla dikkat çekiyor.
 

Vema Green Park ‘‘doğa içinde’’

Vema Green Park

‘‘Berker’in bölge organizasyonu, teknik servis gücü ve 
ürün kalitesi ile tanışmaktan memnunuz.’’

Şanlıurfa’nın en değerli projesinde Berker’i tercih ettik. Bölgedeki organizasyonu, güçlü teknik 
servis desteği ve ürün kalitesi tercihimiz için en belirleyici sebeplerindendi. Bölgemizde Berker 
kalitesi ile tanışmaktan çok memnunuz.

Yusuf ÇELİK
Vema İnşaat

FH yapının Gaziantep’de yapmış olduğu 44 dairelik Elit 
Park Orman Sitesin’de Hager Kallysto anahtarlar tercih 
edilmiştir. Projede aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme 
otomasyonları ile akıllı konfor imkanları sunuldu.

Gaziantep’de yeni yaşam 
standartları Elit Park’da

Elit Park Orman Sitesi Aydınoğlu Elit

Mulson Yaşam Güzelbahçe’de
akıllı yaşam standart !

İzmir’deki 54 daire ve 5 adet müstakil villadan oluşan projede; 
elektrik, su, aç/kapa, alarm sistemi ve senaryolar anahtardan ve 
dokunmatik ekrandan kontrol edilmektedir. Projede concierge ve 
site hizmetleri kurgulanmış olup, banyoda konumlandırılacak sağlık 
butonu otomasyona dahil edilerek acil durumlarda müdahele imkanı 
sağlanmıştır.

Mulson Yaşam Güzelbahçe

İzmir Smyrna Park’da Berker ile 
display ekranlı akıllı termostatlar 
emrinizde.

MK Mimarlık’ın mimari konseptini belirlediği ve İzmir’in en gözde 
projelerinden biri olan Smyrna Park by idea projesinde yer alan 120 
rezidans dairede Berker B.IQ anahtarları, full klima ve yerden ısıtma 
kontrolü sağlandı.

Smyrna Park

Ankara’nın zirvesi Pasha Loft’da 
Berker imzası.

Bilkent’in zirvesinde, panoramik Ankara manzarası eşliğinde 3 farklı 
tip blok ve 44 daireden oluşan Pasha Loft projesinde benzersiz 
tasarımı ile öne çıkan Berker B.IQ beyaz anahtar ve Interra touch 
panel tercih edildi. Projede aydınlatma, yerden ısıtma, elektrik ve su 
kesme kontrolü yapıldı.

Pasha Loft
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Evila Necat Yapı’da Berker zarafeti.

Bahçeşehir’in en değerli karma projelerinden biri olan Evila Necat 
Yapı; 27 dükkan, 80 kat bahçeli rezidans dairesi, 12 sıra ev ve 26 
villadan oluşmaktadır. Projede Interra paneller ve combo modüller 
kullanılarak aydınlatma otomasyonu yapılmıştır.

Evila Necat Yapı

İzmir Dasif Twins’de uzaktan erişim 
ile kontrol ve kumanda konforu...

24 daire den oluşan projede Berker KNX ile aydınlatma, klima, 
yerden ısıtma sistemleri uygulandı. Daire sahipleri Berker IP control 
üzerinden yapılan arayüzle lokal veya uzaktan evlerini kontrol etme 
ayrıcalığına sahip oldular. Ayrıca B.IQ paslanmaz çelik anahtar,  alarm 
sistemi, kamera sistemi ve network sistemi paket olarak yapılmıştır.
Mekanların görselliğini ön planda tutan Berker B.IQ Çelik serisi bu 
proje için de ayrıcalık unsuru oldu.

Dasif Twins

Arzen Park’da 
asansörünüz ayağınıza gelsin!

İzmir’deki 8 daire ve 2 adet dubleksten oluşan projede; aydınlatma, 
klima, kombi, panjur, elektrik, su, alarm aç/kapa, asansör çağırma 
gibi fonksiyonlar KNX ile yönetilmektedir. 

Arzen Park

Zen Cadde

Denizli’deki 8 Daireden oluşan projede  aydınlatma, klima, kombi, 
panjur, elektrik, su, alarm aç/kapa, asansör çağırma gibi fonksiyonlar 
KNX ile yönetilmekte olup, ayrıca alarm, kamera ve Intercom sistemleri 
uygulanmıştır. Tüm projede B.IQ paslanmaz çelik akıllı anahtar sistemi 
kullanılmıştır.

Zen Cadde’de Berker B.IQ...

Statü Güzelyurt Manisa’da, 
Berker KNX ile farklılığını kanıtladı.

35 Daire’den oluşan projede KNX olarak aydınlatma, klima, yerden 
ısıtma, Intercom sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca B.IQ paslanmaz 
çelik anahtar, Interra, alarm sistemi, kamera sistemi ve network 
sistemleri yer almaktadır.

Statü Güzelyurt

Sky Rezidans’da akıllı yaşam 
başladı.
Marmaris Yapı tarafından Muğla Marmaris’de ilk ve tek penthause 
projesi olarak yapılan, 19 daireden oluşan projede; aydınlatma, 
panjur, klima aç/kapa ve intercom sisitemleri otomasyona dahil 
edilmiştir.

Sky Rezidans
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Simkent Kütahya Berker Radio 
Touch ile farklılaştı.

Kütahya’da faaliyet gösteren Yurttaşlar İnşaat tarafından yapılan 100 
daireli Simkent projesinde tüm dairelerin mutfaklarında Berker Radio 
Touch kullanılmıştır. Aynı zamanda projedeki 2 blok 16 daire Berker 
ürünleri ile donatılarak, bölgenin ilk KNX otomasyon sistemine sahip 
konut özelliğini taşımaktadır. 

Simkent Kütahya

Balat Life

RC Yapı mimarlık ve inşaat firması tarafından yapılan Balat Life 
projesi toplamda 100 daireden oluşmaktadır. Rc Yapı Başkanı Recai 
Coşkun ve oğlu Mimar Hasan Coşkun yönetiminde tamamlanan 
projede Berker ürünleri tercih edilmiştir. Mimar Hasan Coşkun 
tarafından özenle belirlenen, daire giriş zil üniteleri ve bina çıkış 
zil ünitelerinde Berker ürün gamında yer alan TS Crystal Buton ve 
Berker Serie 1930 kullanılmıştır. 
 

Bursa Balat Life Berker’le parlıyor...

Gün Batımı Evleri’nde 
konforlu akşamlar !

Kocaeli Gölcük bölgesinde 2 blok ve 16 daireden oluşan projede 
Interra touch paneller ile birlikte aydınlatma, ısıtma, intercom ve 
güvenlik sistemi entegre edilerek otomasyon sistemi ile donatılmıştır. 
Projede Interra panel üzerinden concierge hizmetleri sisteme dahil 
edilerek, kullanıcılar için sonsuz konfor imkanı sağlanmıştır.

Gün Batımı Evleri

Bursa Yıldırım bölgesinde yapılan ilk akıllı bina otomasyon sistemine 
sahip konut projesinde Interra touch panel ve Berker anahtarları 
ile aydınlatma otomasyonu yapılmıştır. Projede aydınlatma priz ve 
güvenlik sistemi otomasyon sisteminden kontrol edilerek müşterilere 
daha konforlu ve güvenli daireler sunulmuştur. Daire girişlerinde 
kullanılan Berker Crystal buton zil üniteleri projeye ayrıca değer 
katmıştır.

Konat İnşaat Berker’le 
Bursa’ya değer kattı!

‘‘Bu bölgedeki ilk akıllı bina uygulamasını Berker’le gerçekleştirdik.’’

Bursa Yıldırım bölgesinde yapılan ilk akıllı bina otomasyon sistemine sahip konut projesini Konat 
İnşaat yapmaktadır. Ankara yolu üzerinde otoyol cephesinde bulunan proje, bölgenin en lüks 
dairelerine sahip olma özelliğini taşımaktadır. 
Bu projede yer alan otomasyon Interra panelleri ve altyapı sistem kurulumları Vizyoline tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Ali KONAT
Konat İnşaat

Konat İnşaat

Alpay Corner Concept Özderen Park

Taşansu İnşaat tarafından Adana’da gerçekleştirilen proje 
Berker KNX otomasyonu ile bölgede ayrıcalıklı projelerin en 
önemlilerinden biri haline geldi.

Adana’da AVB İnşaat tarafından gerçekleştirilen projede 
sektörde her zaman ilkleri başaran Berker KNX ürünleri 
kullanıldı.
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Çetinkaya Rezidans AdanaGöztepe Büyükhanlı

Bade Plaza AdanaBaskovat Rezidans

Nova Life AdanaFlame Towers

Konukların en üst düzeyde memnuniyetine odaklanmış konaklama sektöründe Berker ile tüm müşteri beklentilerini en üst 
düzeyde karşılayan Otel otomasyon çözümleri ile sonsuz müşteri memnuniyeti oluşturmak mümkün hale geldi.

Otel
Projeleri

Otel konforu yeniden tanımlandı.
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Rixos Quba

Rixos Quba

Projede otelin genel alanları, misafir odaları, restoranlar ve 16 villa 
yer almakta olup, KNX otomosyon sistemi dahilinde otel kısmında 
Hager Kallysto, kral odasında TS sensor, villalarda ise B.IQ akıllı 

anahtarlar kullanılmıştır. Sistemde yaklaşık olarak dörtbine yakın 
kontrol noktası mevcut olup, projeye aydınlatma, fancoil, VRV, 
perde ve motorlu cam kontrolleri dahil edilmiştir.

Rixos Quba Azerbaycan’da yeni otel konseptini gururla sunar !

Berker TS SENSOR

Renk/yüzey seçenekleri : siyah cam,alüminyum cam,beyaz cam.
Simge, yazı görünümlü versiyon seçeneği için www.berker.com/ts-sensor

Teknolojinin derinliğini, kullanım kolaylığı ile birlikte sunmak bir sanattır. 
Bu sanatın kusursuz bir yansıması olan Berker TS Sensor’un pürüzsüz, 
neredeyse tamamen duvarla bütünleşmiş cam yüzeyi sayesinde ışığı, jaluzileri, müziği, 
ısıtma ve soğutmayı sadece tek bir dokunuşla kontrol etmeniz mümkün. 
Tüm bu fonksiyonlar, yazı ya da simge şeklinde cam yüzeye işlenebilir.
Siz nasıl isterseniz…

MANUFAKTUR

24K ALTIN
Berker TS 
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Ottomare Suits Otel’de yeni Akıllı 
otel konsepti.

İstanbul’un kesintisiz deniz manzarasına sahip en prestijli noktasında 
deniz fenerinden esinlenerek tasarlanan etkileyici bir mimari ile 
yükselen 25 kat ve 360 suitten oluşan Ottomare projesinde B.IQ 
özel üretim antrasit anahtarlar tercih edilmiştir. Projede aydınlatma, 
perde-panjur ve iklimlendirme kontrolü yapılmıştır. Ayrıca projede 
kullanılan IP control ile resepsiyondan veya uzaktan erişim ile 
odaların aydınlatmalarını, perde-panjur ve iklimlendirme kontrollerini 
tek bir tuş ile yapmak mümkün olmaktadır.

Ottomare Suits Otel

Ottomare Suits Otel

PROJELER  Otel Projeleri

HYATT Regency Otel

HYATT Regency Otel

Uluslararası projelere imza atmış olan Hasan Sökmen’in zafer 
tanrıçası Nike’dan esinlenerek tasarladığı 255 standart oda, 29 suit 
oda olmak üzere toplam 284 odadan oluşan Hyatt Otel’de pürüzsüz 

neredeyse duvarla tamamen bütünleşmiş Berker TS sensör 
anahtarlar ve Interra panel kullanılarak otomasyon yapılmıştır.

Hyatt Regency’de kusursuz güzellik ve konfor...

MANUFAKTUR

B.IQ PASLANMAZ ÇELİK
LAZER UYGULAMA

MANUFAKTUR

B.IQ
RENKLİ CAM VE

LAZER UYGULAMA
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Marriott Otel’de Berker İmzası...

Tüm dünyada büyük bir başarıyla misafirlerini ağırlayan Marriott’un 
Şişli’deki otelinde tüm alanlarında Berker imzası yer alıyor. 260 
odadan oluşan Marriott Otel’de suit odalarda Berker B.7 cam 
anahtarlar ve B.7 prizler, standart odalarda K.1 özel üretim anahtarlar 
ve prizler, toplantı odalarında ise çelik anahtarlar ve B.7 paslanmaz 
çelik prizler, ortak alanlarda ise K.1 krem, K.1 siyah, K.1 alüminyum, 
K.5 çelik ve B.7 cam serisi anahtarlar ve prizler kullanıldı.

Şişli Marriott

Şişli Marriott

SİYAH CAM KONSEPT
MASTER CONTROL ve B.IQ

PROJELER  Otel Projeleri

Conrad

Conrad

Çarpıcı mimarisi, lüks hizmet anlayışı ve boğaz manzarası ile 
dünya liderlerinin de tercihi olan Conrad’ın İstanbul ayağı; Conrad 
Hotels & Resorts markasının dünyadaki en gözde otelleri arasında 
bulunuyor. 550 odalı Conrad İstanbul projesinde tüm odalarda 

Berker aydınlatma otomasyonu ile K.1 alüminyum anahtar ve 
prizler kullanıldı. Ayrıca projede kullanılan IP control sistemi ile 
resepsiyondan veya uzaktan erişim ile odaların tüm aydınlatmaları 
kontrol edilebilmektedir.

Berker Dünya markalarının tercihi.

MANUFAKTUR

TURUNCU CAM VE 
LAZER UYGULAMA

TS SENSOR
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Berker Estetiği Swissotel’de

Dünya’nın önde gelen oteller zincirinin bir üyesi olan Swissotel 
İstanbul’da Berker estetiği, kalitesi ve ayrıcalığı tercih edildi. 

Swissotel

Hilton Kozyatağı Interra otel 
çözümleri ile yeni bir konfor 
ayrıcalığı sunuyor.
Türkiye’deki ilk otelini 1955 yılında açan Hilton Worldwide, uzun 
yıllardır Türk konaklama sektöründe üst sıralardaki yerini koruyor. 
İstanbul’un hızla gelişen Anadolu yakasında 317 oda ve 2.000 
metrekarenin üzerinde toplantı kapasitesi ile Hilton İstanbul Kozyatağı 
Konferans Merkezi ve Spa; Interra ürünleri ile teknoloji ve konforun 
birleşimini, üst kalite hizmet anlayışıyla birleştirip müşterilerine 
sunuyor.

Hilton Kozyatağı

Avrupa’nın En Yüksek Çelik 
Binasında Berker İmzası.

Türkiye’nin ilk Avrupa’nın en yüksek çelik binası olan Uras Dilekçi 
mimarlığın tasarladığı 231 lüks odalı Hilton Double Tree Avcılar 
projesinde Berker K.1 antrasit anahtar ve prizler kullanılmıştır. 
Toplantı salonlarında Berker Master Control kat hollerinde ise varlık 
dedektörleri ile aydınlatma otomasyonu yapılmıştır.

Hilton Double Tree Avcılar

Crown Plaza

Crowne Plaza’da Berker Master Control teknolojisi uluslararası 
otel zinciri Intercontinental Hotels Group’un Anadolu yakasındaki 
ilk ve tek oteli Crown Plaza İstanbul Asia’nın 336 odasında Berker 
Master Control paneli ve Q.1 termostatlı anahtarlar kullanıldı. Projede 
ortak alanlarda ve otel kat hollerinde bulunan aydınlatma on/off ve 
dimmer kontrolleri Berker Master Control üzerinden yapıldı.  Toplantı 
salonlarında kullanılan Q.1 termostatlı anahtarlar üzerinden fan-coil,  
ısıtma/ soğutma sistemi kontrol edilmektedir. Ayrıca toplantı odalarında 
bulunan Master Control panelleri ile ısıtma- soğutma, on/off, dim 
kontrolleri ve senaryo kontrolleri yapılmaktadır.

Crown Plaza’da 
Master Control teknolojisi.

The House Hotel Berker 
R.Classic ile çok özel !

İstanbul Karaköy meydanı yakınında Necati Bey caddesi üzerinde 
1875 yılında Rum Patriği 2. Yokaim tarafından han olarak inşaa 
ettirilen tarihi yapı 25 yıllığına otel olarak kiralanmıştır. 63 odası 
bulunan  otelde mimari konsepte uygun olarak Berker TS sensör 
ve R.Classic anahtarlar ile aydınlatma ve VRV kontrol otomasyonu 
yapılmıştır.

The House Hotel

St. Regis’te Berker 
Aydınlatma Otomasyonu...

Mimarisini Emre Arolat’ın yaptığı, Maçka Parkı ve boğaz 
manzaralı bir zamanların popüler oteli Maçka Otel, St.Regis 
İstanbul adıyla tekrar hizmete girerken tercihini Berker 
kalitesinden yana yaptı. Demsa’nın bünyesinde restorasyonu 
devam eden St. Regis Otel’in tüm odalarında aydınlatma 
otomasyonu Berker tarafından yapıldı.

St. Regis İstanbul Otel
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Olağanüstü güzel bir doğa içinde, son derece estetik bir mimari ve 
müthiş bir ortamı bulunan Kemer Golf ve Country Kompleksi’nin 
içerisinde inşaa edilen 35 odalı otel projesinde aydınlatma ve 
iklimlendirme otomasyonu yapılmıştır. Projede gerçek paslanmaz 
çelikten oluşan B.IQ paslanmaz çelik anahtar ve bu konseptin 
devamı olarak B.7 paslanmaz çelik prizler kullanılmıştır.

Kemer Golf‘de 
Berker B.7 çelik ayrıcalığı

Kemer Golf

Zenginler kulübünde, 
TS Bronz şıklığı.
Dünyada zenginler kulübü olarak nitelendirilen özel üyelik sistemiyle 
çalışan Soho House, İstanbul’da eğlence hayatında statüleri yeniden 
şekillendiriyor. Şimdiye kadar açılmış en büyük üye evi olma ünvanını 
almaya hazırlanan Soho House İstanbul projesinde özel üretim TS 
Bronz anahtarlar kullanılmıştır.

Soho House Otel

Lasagrada Otel’de Berker B.7... 

İstanbul yerel mimarisinin postmodern sentezi olarak yorumlanan 
Luxury 5 yıldız Lasagrada Otel İstanbul projesinde Berker B.7 cam 
otomasyon anahtarları kullanılarak aydınlatma ve iklimlendirme 
otomasyonu yapıldı.

Lasagrada

İzmir’in en görkemli 
binası B.IQ ile parlıyor.

Hilton kalitesi ve tecrübesini yansıtan ve bölgenin en görkemli binası 
olan Hilton İzmir B.IQ teknolojisi ile donatıldı. Otelin balo salonları, 
toplantı salonları ve ortak mahallerin renovasyon işleri Hager ve 
Berker ürünleri ile tamamlanarak otomasyon ve aydınlatma kontrolü 
yapıldı.

Hilton Otel İzmir

Ultra lüks villalarda 
Berker ayrıcalığı.

Büyükhanlı Kardeşler İnşaat’ın Bodrum’da yapmakta olduğu, 
Metex Design Group’un projesini çizdiği, 25 adet bağımsız 
ultra lüks villa, yedi adet ikiz villa ve otel kompleksinden oluşan 
Bodrum Caresse Otel ve villa projesinde Berker ürünleri tercih 
edildi. projede aydınlatma, yerden ısıtma, klima ve perde-panjur 
kontrolü gerçekleştirildi. Villalarda B.IQ paslanmaz çelik otomasyon 
anahtarları otel odalarında ise özel üretim paslanmaz çelik TS basma 
butonlu anahtarlar kullanıldı. 

Caresse Otel ve Villaları

Hilton Kuşadası’nda B.IQ konforu

Kuşadası’nın kalbinde, kusursuz marina ve Güvercin Adası manzaralı 
87 ultra konforlu odasıyla hizmet veren Hilton Double Tree Kuşadası 
Oteli’nde B.IQ paslanmaz çelik anahtarlar kullanılarak aydınlatma 
otomasyonu yapıldı.

Hilton Double Tree Kuşadası
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Kuşadası Pine Bay 
Berker’le farklılaştı.

Kendi koyuna, sahiline, mavi bayraklı plaja ve muhteşem bir doğaya 
sahip olan Pine Bay Otel’de B.IQ çelik anahtarlar ile aydınlatma 
otomasyonu yapıldı. Projede kullanılan IP control ile bütün otomasyon 
sistemi tek bir tuş ile kontrol edilebilmektedir.

Pine Bay Otel

Holiday Inn Berker’le Gaziantep’de 

Uluslararası otel zinciri Holiday Inn Otel’in Gaziantep’de açmış olduğu 
93 odalı otelde paslanmaz çelik B.IQ anahtarlar kullanıldı. Projede 
aydınlatma ve perde otomasyonu yapıldı. Projede kullanılan IP control 
cihazı ile bütün odaların aydınlatma ve perde kontrolü resepsiyondan 
da yapılabilmektedir. 

Holiday Inn Hotel

Teymur Continental Otel Berker’le 
akıllı konforun kapılarını açtı.
Gaziantep şehir merkezinde modern şekilde dekore edilmiş 157 odalı 
Teymur Continental Otel’de genel mekan aydınlatma otomasyonu 
yapılmış ve B.IQ çelik anahtarlar kullanılmıştır.

Teymur Continental Otel

PROJELER  Otel Projeleri

Ramada Otel’de resepsiyondan 
kontrol konforu..

Ontur’da Berker ve Hager farkı.

Dünyanın önde gelen zincir oteli Wyndham Hotel Group İşbirliği 
ile TSO eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Demirtaş ve ortakları 
tarafından Elazığ’da yapılacak 136 oda ve 260 yatak kapasiteli 
Ramada Otel’de Interra I/O modülleri ile aydınlatma otomasyonu 
gerçekleştirilecek. Odaların ve genel alanların aydınlatmaları 
odalardan kontrol edilebildiği gibi resepsiyondan da kontrol 
edilebilecektir.

73 odadan oluşan otel projesinde aydınlatma, dimli 
aydınlatma ve fan coil kontrolleri KNX ile yerel veya genel 
merkezden ya da uzaktan erişim ile yönetilebilmektedir. 

Ramada Otel

Ontur Otel Çeşme

MANUFAKTUR

R.CLASSIC
24K ALTIN KAPLAMA
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CM Mimarlık’ın Çanakkale’de yapmış olduğu günlük 80 ton şarap üretim kapasiteli fabrika ve 50 yataklı otelden oluşan Vinero Şarap ve 
Misafirhanesi’nde Berker Serie 1930 siyah bakalit anahtarlar tercih edildi.

İstanbul’un buluşma noktası olan Taksim The Marmara 
Otel’de Berker estetiği tercih edildi.

Dragos Sahili’nin ferahlatıcı dokusu ve muhteşem manzarası ile 
hizmet veren Cevahir Dragos Otel’de Hager dim modülleri kullanıldı.

Çanakkale’de modern ile tarihin buluşmasına Berker tanıklık etti.

Vinero Şarap İmalathanesi

The Marmara Otel Cevahir Dragos

MANUFAKTUR

R.1
SİYAH KROM
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Le Meridien

Ant Mare Otel

Retaj İstanbul

Bodrum Aman Resert

İstanbul’un lüks semti Etiler’de 34 kat üstünde yükselen Le 
Meridien Otel’de Berker kalitesi tercih edilmiştir.

Güneşli’nin kalbinde, eğlence ve alışveriş merkezlerinin 
bulunduğu bölgede yer alan projede Berker farklılığı tercih 
edildi.

Bir Alaçatı harikası Port Alaçatı’nın içinde her biri özenle 
tasarlanmış 35 odasıyla butik otelin tam karşılığı keşfedilmeye 
hazır Ant Mare Otel’de Berker Serie 1930 anahtar ve prizler 
kullanılmıştır.

Dünyanın en lüks plajlarında yatırım yapan Aman Resort’un 
Bodrum’daki otelinde Serie 1930 klasik seri anahtar ve prizler 
tercih edilmiştir.

MANUFAKTUR

B.IQ
FIRÇALANMIŞ ALUMİNYUM  

ALTIN ANDONİZE
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Büyük Anadolu Hotel

Mavi Ay Otel AnkaraDivan Otel

Turunç Otel’in ortak alanlar aydınlatma kontrolünde tercihi Berker oldu.Ankara’nın en büyük kongre, eğitim, seminer ve sporcu oteli 
olan Büyük Anadolu Hoteli’nde Berker varlık sensörleri ile 
aydınlatma kontrolü sağlandı.

Turunç Otel

Akıllı Bina konseptine yeni bir bakış açısı getiren Berker sayesinde farklı müşteri beklentileri artık tam karşılığını bulurken, konfor 
güvenlik ve tasarruf bir arada sunuluyor. İhtiyaca göre farklılaşan projeler için gerekli esneklik ve çeşitlilik sağlanarak, tüm 
kontroller anlaşılır ve kolayca yapılabilir hale geliyor.

Villa
Projeleri

Villa’da yaşam standartları değişti

MANUFAKTUR

TS SENSOR
ÖZEL LAZER UYGULAMA
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Pırlanta Çamlıca

Huzuru, doğayı ve modern mimariyi bir arada bulabileceğiniz Pırlanta Çamlıca projesinde gerçek paslanmaz çelikten yapılmış B.IQ çelik 
anahtarlar ve bu serinin devamı olan K.5 çelik prizler kullanıldı. Projede aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme otomasyonu yapıldı.

Pırlanta Çamlıca’da Berker parıltısı...

‘‘Berker kalitesini projemizde tercih ettik.’’

Katma değerli projeler oluşturma kapsamında akıllı bina konseptinde yaptığımız projede; estetik, 
kalite ve teknolojiyi buluşturan Berker otomasyon ürünlerini tercih ettik.

Süleyman ERKAN
Erkan İnşaat 

Pırlanta Çamlıca

Berker TS CRYSTAL BALL

Renk/yüzey seçenekleri: ayna, siyah cam. Buton CRYSTALLIZEDTM-Swarovski Elements.

Yumuşak bir dokunuşla evinizi kontrol altına alabilmenin en şık yolu: 
Berker TS Crystal Ball… Swarovski kristalli zarif tasarım, 
evinize bambaşka bir zarafet katacağı gibi aynı zamanda 
teknolojinin derinliklerini hissettirecek.
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Boğaz sırtlarında, sadeliği ve çevreye uyumu ile öne çıkan Qent 
İstinye’de mühendislik ile harmanlanmış geniş iç hacimler, Porsche 
Design Studio’nun fonksiyonel tasarım alternatifleri ile daire 
sahiplerine sunuluyor. İkonik mimariye sahip Qent İstinye, modern 

ve yalın tasarım diliyle öne çıkarak, iç mekanlarda fonksiyonel 
bir estetik anlayışı sunuyor. Qent İstinye projesinde Berker B.IQ 
paslanmaz çelik anahtarlar, B.7 paslanmaz çelik prizler ve Interra 
panel kullanılarak konfor ve teknoloji estetikle buluşturuldu.

Qent İstinye’de Berker imzası.

Qent İstinye

Anadolu Hisarı’na komşu, denize ve boğaza yüreme mesafesinde 
benzersiz konumuyla bulunduğu çevre içerisinde kalan son arazi 
üzerine konumlandırılmış bu butik yaşam projesi; 6 blok ve 50 daireden 
oluşuyor. Koru konakları projesinde Berker kalitesi tercih edilerek 
aydınlatma ve panjur otomasyonu yapıldı. Bu sayede perdeler ve 
aydınlatmalar otomasyon anahtarlarından ve Interra panelden kontrol 
edebildiği gibi bütün bu kontrolleri dışardan (PC, IOS ve  Android vb.) 
da yapmak mümkün oluyor. Berker B.IQ ve K.1 serileri bu projede de 
teknoloji ve konforu bir arada sunuyor.

Koru Konakların’da akıllı mobil 
cihazlarla kontrol kolaylığı...

Koru Konakları

Villa in Lakhic Azerbaycan, 
Berker ile çok özel...

Projede Hager, Berker ve Interra ürünleri kullanılarak aydınlatma, VRV,  
ısıtma, alarm sistemi ve multiroom sistemleri kontrol edilmektedir.  
Kapı girişinde bulunan Interra touch panel üzerinden CCTV dahil evin 
tüm sistemlerini kontrol etmek mümkün hale getirilmiştir. 

Villa in Lakhic

Valle Lacus Kallysta ile donatıldı...

Kulak İnşaat tarafından Büyükçekmece Gölü’nün kıyısında 110.000 
metrekare alan içerisinde her biri 1050 metrekarelik brüt alana sahip 8 
yatak odası, 8 banyo ve 2 büyük yaşam salonu ile huzurlu bir yaşam 
sunan ve 44 lüks villadan oluşan Valle Lacus projesinde Kallysta 
otomasyon anahtarları, K.1 beyaz prizler ve Interra touch panel tercih 
edildi.

Valle Lacus

Anadolu Palace

Toplamda 6 adet villadan oluşan projede aydınlatma, 
dim, panjur, klima, yerden ısıtma ve alarm sistemi kontrol 
edilmektedir. Ayrıca her villa mutfağında K.5 serisi çelik radio touch 
yer almaktadır.

Manisa Anadolu Palace’da en akıllı 
bina teknolojisi 
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Cumbalı Konakları Manisa

Göltürkbükü Bodrum Göksel Villaları

Veranda Evleri AntalyaKurttepe Kasırları Adana

Larahill Villaları

Eskişehir Frigya Evlerin’de akıllı 
mobil cihazlarla kumanda ayrıcalığı.

Eskişehir kentinin yeni yerleşim bölgesi Batıkent’de yapılan 22 
villalık özel projede; dizayn konsepti, sade ve şık tasarımı ile öne 
çıkan  Berker B.IQ Pure otomasyon anahtarları, bu anahtarların 
tamamlayıcısı K.1 beyaz priz grupları ve Interra touch panel tercih 
edilmiştir. Projede aydınlatma, ısıtma/soğutma ve panjur kontrolü 
yapıldı. Projede kullanılan hava istasyonu ile dışardaki yağmur, güneş, 
rüzgar vb. hava durumları ölçülecek ve daire sahibinin istemiş olduğu 
senaryolar baz alınarak panjurların otomatik olarak açılıp kapanması 
sağlandı. Projede yapılacak olan kontrollerin tamamı B.IQ anahtarlar 
ve touch panel üzerinden yapılabildikleri gibi uzaktan erişimle (PC,IOS 
ve Android vb.) de kontrol mümkün olmaktadır.

Frigya Evleri

Nestyap İnşaat güvencesi ile İzmir’deki 7 bin metrekarelik 
değerli bir arazi üzerine konumlanan; 8 blok, 39 daire ve 
1 adet villadan oluşan projede Berker B.IQ çelik serisi ile 
mekana özel estetik çözümler sunuldu.

Nest Güzelbahçe’de
fark yaratan ayrıcalıklar...

Nest Güzelbahçe Yaşamkent

Kumtaş İnşaat’ın Marmaris’deki 23.800 metrekare arazi üzerine 
doğayla iç içe yapmış olduğu 128 dublex daire ve 6 villadan oluşan 
proje de yine Berker çözüm ortağı olarak tercih edildi.

Yaşamkent’de 
IOS, Android Uygulamaları.
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Mustafa Erten
Genel Koordinatör

Özel olarak tasarlanmış 3 blok ve 24 daireden oluşan şehrin 
karmaşasından uzak ama şehrin tam ortasında kusursuz bir yaşam 
hayali sunan De Life İskenderun projesinde Berker B.IQ Pure 
anahtarlar ve R3 beyaz prizler kullanıldı.

İskenderun De Life’da  Berker ile 
ayrıcalıklı yaşam standartları...

De Life

‘‘Alman kalitesini ve Berker markasını tercih ettik.’’

De Life projemizi Alman kalitesine ve Protekno Mühendislik’in profesyonelliğine emanet etmenin rahatlığını yaşıyoruz.
Aradığımız yüksek kalite anlayışı sebebiyle akıllı binada bölgede bizzat uygulamalarını gördüğümüz Berker markasını tercih ettik. 
Berker’in çözüm odaklı yaklaşımı ile uzun soluklu bir ortaklığın başlangıcının temeli De Life Homes projesiyle atılmış oldu.

MANUFAKTUR

SATEN PARLAK KAPLAMA
R.3

Business segmentte akıllı bina Berker ile yeniden tanımlanıyor. Bu sayede istenilen tüm kontrollerin touch panel ve akıllı 
anahtarlarla mükemmel şekilde, istenilen senaryolar dahilinde karşılanması sağlanıyor.

Business
Segment

İş yaşamında yeni konsept; akıllı konfor...
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Ankara’da Next Level !

Next Level ile yan yana yükselen 28 kat ve 70 ofisten oluşan Next 
Level Loft ofis projesinin genel alanlarında aydınlatma otomasyonu 
yapıldı. Projede kullanılan IP control ile genel alan aydınlatmaları 
istenildiği zaman tek bir tıkla açabildiği gibi, zaman saatine bağlı 
olarak da kontrol etmek mümkündür.

Next Level LOFT

Next Level LOFT

MANUFAKTUR

LAZER UYGULAMA
TS CAM

Berker ARSYS

Berker Arsys serisinin zengin ürün yelpazesi sayesinde, teknolojiyi kullanım 
kolaylığı ile harmanlıyoruz. Paslanmaz çelik, açık bronz, anti bakteriyel 

özelliğe sahip Copper Med seçenekleri, sadece çerçevesi değil tamamı 
gerçek metal ürünler ve çeşitli renk opsiyonlarıyla Berker Arsys kalitesini 

keşfedin. Berker KNX sistemi ve 2, 4, 8 butonlu otomasyon anahtar 
seçenekleri ile evinizin tüm özelliklerini Berker Arsys ile kontrol altına 

alabilirsiniz.

Renk/yüzey seçenekleri: Paslanmaz çelik, beyaz, krem, kahverengi, metal /altın, metal /açık bronz.
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Bosch Ofis Küçükyalı’da müşteri konforunu zirveye taşıdı.

Rönesans Gayrimenkul’ün Küçükyalı’da kiralanabilir 46.000 
metrekare ve 3 bloktan oluşan LEED GOLD sertifikası adayı ofis 
binalarının 16.000 metrekarelik bölümünü Bosch Türkiye kiralamış 
ve bu blokta sade ve şık tasarımıyla öne çıkan Berker B.IQ Pure 
otomasyon anahtarlarını tercih etmiştir. Projede aydınlatma ve 

iklimlendirme otomasyonu yapılmıştır. Projeye verilen IP control ile 
yetkili kişiler yetkileri dahilindeki yerlerin aydınlatma, iklimlendirme 
kontrolleri, telefonları ve tabletleri vb. üzerinden yapabildikleri gibi 
aynı işlemleri bina dışından da kontrol etmeleri mümkün olacaktır.

Bosch Ofis

Bosch Ofis

MANUFAKTUR

INTEGRO
KROM

Sinpaş’da Arsys Şıklığı...

Gayrimenkul şirketlerinin lider firmalarından biri olan Sinpaş da 
projelerinde tercihini Berker’den yana kullandı. Sinpaş Balmumcu 
genel müdürlük binasında Arsys paslanmaz çelik anahtarlar ile birlikte 
dimmer ve on/off kontrolü yapıldı. Dimmer kontrolü olan alanlarda 
bulunan lüx ölçerler aracılığı ile ortamdaki aydınlık seviyesine göre 
regülasyon yapıldı.

Sinpaş Genel Müdürlük

Türk Telekom Genel Müdürlük Mecidiyeköy binasında kullanılan 
termostat ekranlı B.IQ paslanmaz çelik anahtarlar ile ısıtma - 
soğutma kontrolü sağlandı. Bu sayede anahtar üzerindeki termostat 
kısmından istenen sıcaklık değeri girilerek odada istenen ortam 
sıcaklığı sabitlenebiliyor. Ayrıca toplantı odalarında kullanılan Master 
Control paneli ile ısıtma soğutma - aydınlatma on/off, dim ve senaryo 
kontrolleri yapılabiliyor.

Türk Telekom’da Berker’le 
iklimlendirme kontrolü...

Türk Telekom Genel Müdürlük

1928’den beri imalatçı firmaların ürünlerini titizlikle inceleyen toptan 
tuhafiye, mefruşat ve çeyiz mağazası olan Ankara’daki Ali Babacan İş 
Merkezi’nde aydınlatma ve perde otomasyonu yapılmıştır.

Ali Babacan İş Merkezi Berker KNX 
otomasyonu ile buluştu.

Ali Babacan İş Merkezi
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Gaziantep’e yeni Sanayi Odası.

Toplam 11.000 metrekare inşaat alanına sahip Gaziantep Sanayi 
Odası’nın yeni binasında gerçek paslanmaz çelik B.IQ anahtarlar ile 
aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu yapılmıştır.

Gaziantep Sanayi Odası

Yaşama değer katan projede B.IQ...

“Yaşama değer katan projelerde buluşmak” sloganıyla yola çıkmış, 
yatırım yaptığı her projede lokasyon, güvenilirlik ve kaliteden ödün 
vermeden çalışan örnek bir kurum olarak hizmet vermeyi kendine 
amaç edinen Mavigök İnşaat’ın yönetim binasında Berker kalitesi 
tercih edilmiştir. Gaziantep’deki projede Berker B.IQ paslanmaz çelik 
otomasyon anahtarları ile aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme 
otomasyonu yapılmıştır.

Mavigök İnşaat

500 Büyük Anadolu Şirketi arasında 6 şirketi ile yer alan Kipaş 
Holding’in yönetim binasında aydınlatma otomasyonu yapılmıştır. 
Projede Hager Kallysto anahtarlar ve varlık dedektörleri tercih 
edilmiştir.

Kipaş Holding Kahramanmaraş’da 
şimdi çok farklı !

Kipaş Holding

PROJELER  Business Segment

JTI firmasının Kazakistan’da yapmış olduğu sigara fabrikasında Berker K.1 Alüminyum şıklığı tercih edilmiştir.

Tavizsiz kalite ve hijyen anlayışı ile hizmet veren Pelit Pastaneleri Fabrikası’nda aydınlatma ve iklimlendirme kontrolü Berker tarafından yapılmıştır.

JTI Kazakistan

Pelit Fabrikası

MANUFAKTUR

TS
BRONZ
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Berker’in yeni teknoloji ürünü KNX RADIO’yu evinize dahil etmek sandığınızdan da kolay. Kablo kalabalığı yaşatmadan radyo dalgalarıyla 
evinizle iletişimi sağlayan KNX RADIO, otomasyon sistemiyle uyumlu olarak çalışarak özel bir çözüm sunuyor. Radyo dalgalarıyla çift yönlü 
haberleşmeyi sağlayan sistem, kolay montajı ile hayatınızda yepyeni bir teknolojinin kapılarını aralıyor. 400 fonksiyona kadar yapabilme imkanı.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN YENİ TEKNOLOJİ : KNX RADIO

Hayatın her alanında olduğu gibi Kamu ve Eğitim Kurumları da yeni projelerinde Berker’le projelerine değer, konfor ve estetik katıyorlar.

Kamu ve
Kurumsal

Enerji verimliliği ve konfor bir arada...
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Konya Havalimanı akıllı sistem ile 
buluştu.

Konya’da 23.650 metrekare kapalı alan üzerine yapılmış 3.500.000 
yolcu kapasitesine sahip yeni Konya Havaalanı terminal binasında 
aydınlatma otomasyonu Berker tarafından yapıldı. Projede kullanılan 
IP control ile aydınlatmaları istenildiği zaman tek bir tıkla açabildiği 
gibi zaman saatine bağlı olarak da aydınlatmaları kontrol  etmek 
mümkün olmaktadır.

Sultangazi Belediyesi

Sultangazi Belediyesi’ne ait başkanlık binası, nikah salonu ve hizmet 
binasında aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu Berker tarafından 
Kallysto anahtar-priz serileri ile yapıldı. Odalarda kullanılan Kallysto 
anahtarların termostat fonksiyonu ile tüm ayarlar kullanıcıların 
kontrolünde düzenlenebilmektedir.

Konya Havalimanı

Sultangazi Belediyesi

Türkiye’nin en büyük ticari segment otomasyon projesi olan THY 
Havaalanı Bakım Onarım Müdürlüğü’nde Hager actuatorler, dedektörler 
ve anahtar arkası interface ürünleri kullanıldı. Her odada kullanılan 
anahtar arkası interface ve dedektör sayesinde odaya giriş yapıldığında 
dedektör kişiyi algılayarak sisteme bilgi gönderiyor ve ışıkları açıyor. 
Ayrıca odalarda dedektörleri devreden çıkartarak anahtar ile de kontrol 
sağlamak mümkün oluyor. Projede kullanılan dedektörlerin aydınlık 
ölçme kabiliyetleri bulunması sebebiyle gün ışığının yeterli olduğu 
saatlerde hareket algılansa da dedektörler aydınlatma linyelerinin 
açılmasına izin vermeyerek enerji tasarrufu sağlıyor.

En büyük ticari segment otomasyon 
projesinde Hager dedektörler...

HABOM

TBMM binasında 
Berker’le enerji verimliliği...

Mimar Cem Açıkkol tarafından hazırlanan TBMM kütüphane 
araştırma merkezi parlamenter çalışma odalarında yer alan Berker 
B.IQ anahtarlar veya görüntüleme yazılımı ile sisteme bağlı olan dali 
balastlı armatürler dim edilerek kontrol ediliyor. Aydınlatma sistemine 
ait armatür, balast ve kablo arızaları ile kitli armatürlerin pil seviyelerini 
sistem üzerinden görüntülemek mümkün olmaktadır.
Zamanlama fonksiyonları ile enerji verimliliği sağlayan senaryolar 
uygulayan sistem, böylelikle tasarruf sağlamaktadır.

TBMM

Renk/yüzey seçenekleri: ayna, siyah cam. Buton CRYSTALLIZEDTM-Swarovski Elements.

KNX sisteminin saymakla bitmeyen fonksiyonlarını internet üzerinden de 
kolayca kontrol edebilir ve denetleyebilirsiniz.

Kullanıcı dostu bir Windows veya Mac arayüzü üzerinden kontrolleri kolayca 
yapabilirsiniz. İster evdeyken PC aracılığıyla ısıtma sistemini ayarlayın, 
ister bürodayken evin bütün pencerelerinin kapalı olup olmadığını denetleyin. 
IP Control cihazı ile evinizi internet üzerinden birkaç tuşla kontrol etmeniz 
mümkün.

Sadece Mac veya PC üzerinden değil, hayatın her aşamasına karşımıza çıkan 
3G mobil telefonlarla da tüm mekanları rahatça kontrol edebilirsiniz.

BERKER KNX
BERKER IP CONTROL
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MANUFAKTUR

ALUMİNYUM 
ELOKSAL

R.1

Kartal Belediyesi’nde  Berker B.IQ 
ve Hager Kallysto tercih edildi.

21.400 metrekare alanda inşaa edilen Kartal Belediyesi’nin yeni 
hizmet binasında Berker B.IQ Pure ve Hager Kallysto anahtar serileri 
tercih edilmiştir. Projede aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu 
yapılmış olup, bütün kontroller otomasyon anahtarlarının üzerinden 
yapılabildiği gibi IP control ile de yetki verilen personel tarafından PC, 
Ipad, Iphone, tablet vb. üzerinden tek bir tıkla yapılabilmektedir. 

Kartal Belediyesi

Türkiye’nin ilk doğa dostu akıllı binası olan ve BREEAM-VERY 
GOOD sertifikası alan maksimum konfor, güvenlik ve çevre 
duyarlılığı ile çalışması için bir çok inovatif çözümler getirilen 
projede Berker B.IQ paslanmaz çelik ürünler ve dedektörler 
kullanılmış ve  aydınlatma, iklimlendirme kontrolü yapılmıştır. 
Hager dedektörlerinin hem harekete göre hem de gün ışığına göre 
çalışma kabiliyeti sayesinde odaya giriş yapıldığında dedektör 
kişiyi algılayarak sisteme bilgi göndermekte ve odalarda kullanılan 

dedektörlerin  ölçtüğü gün ışığı seviyesine göre ışıklar dim edilerek 
açılmaktadır. Ayrıca odalarda dedektörler devreden çıkartılarak 
anahtar ile de kontrol sağlanmaktadır. Koridorlarda kullanılan Hager 
dedektörler hareket algılandığında aydınlatmaları %100 açmaktadır. 
Hareket algıladıktan sonra 5 dakika içinde başka bir hareket 
algılamaz ise aydınlatma seviyesini %50’ye çekmektedir. Yine 5 
dakika içinde hareket algılamaz ise aydınlatma seviyesi %10’a 
çekilmektedir.

Küçükçekmece Belediyesi’nde
BREEAM-VERY GOOD sertifikalı maksimum konfor...

K.Çekmece Belediyesi

Gaziantep Hanımlar Kültür 
Merkezi’nde Berker imzası.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin hanımlara yönelik yaptırdığı ve 
Türkiye’de bir ilk olacak olan Hanımlar Yüzme Havuzu ve Kültür 
Merkezi projesinde Berker B.IQ çelik anahtarlar tercih edilmiş ve 
aydınlatma, iklimlendirme otomasyonu yapılmıştır.

Zeytinburnu Belediyesi’nin de 
tercihi Berker

Milli Arşivler

Toplam 17.160 metrekare inşaat alanı ve 10 kat olarak inşa 
edilecek olan Zeytinburnu Belediyesi yeni hizmet binasında 
tercih yine Berker oldu. Projede anahtar arkası arabirimler ve 
dedektörler ile aydınlatma otomasyonu yapılmıştır.

Osmanlı arşivlerini tek çatı altında toplayan Milli Arşivler sitesinde 
Berker ürünleri ile aydınlatma otomasyonu yapılmıştır. Projede 
kullanılan dedektörler varlık durumuna göre aç-kapa işlemi 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca projede kullanılan IP controller ile 
dedekörler devre dışı bırakılarak aydınlatmaların sürekli yanması 
sağlanmaktadır.

Zeytinburnu Belediyesi Milli Arşivler

Hanımlar Kültür Merkezi

MANUFAKTUR

24K ALTIN

Berker TS 
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Özyeğin Üniversitesi

Melikşah Üniversitesi

5 fakülte 2 yüksekokul çatısı altında toplamda 23 lisans programı 
ile eğitim vermekte olan Özyeğin Üniversitesi’nde Berker B.IQ 
beyaz anahtar ve Berker K.1 beyaz priz serileri kullanıldı. Her oda 
ve sınıfta kullanılan Berker beyaz B.IQ otomasyon anahtarı ve 
dedektörler sayesinde sınıfa veya odaya giriş yapıldığında dedektör 
kişiyi algılayarak sisteme bilgi göndermekte ve sınıflarda kullanılan 
brightness sensörlerin ölçtüğü gün ışığı seviyesine göre ışıkların dim 
edilerek açılmasını sağlamaktadır.

Kayseri’nin ilk özel üniversitesi olan Melikşah Üniversitesi içinde yer 
alan Oditoryum Binası, Melikşah Üniversitesi’ne gelenleri karşılayan 
modern bir kültür yapısıdır. Yapı elips şeklinde tasarlanmış 700 kişilik 
konferans salonu, ara ve ana fuayesi, bu fuayelere hizmet eden 
servis mekanları, sahne arkası, hazırlık odaları, simultaneler, teknik 
hacimler idari ofisleri ile yaklaşık 4.200 metrekarelik kapalı alana 
sahiptir. Oditoryum ana girişinde 1 adet Interra panel ile binanın bütün 
aydınlatmaları on/off kontrol edilmektedir.

Özyeğin Üniversitesi

Melikşah Üniversitesi

Bilecik Üniversitesi

Üniversite projelerinde de ön planda olan Berker, Bilecik 
Üniversitesi’nde Hager Kallysta serisi anahtarlar ve dedektörler 
kullanıldı. Yapıda bulunan sisteme göre tüm on/off aydınlatmalar 
Hager Kallysta serisi anahtarlar ile kontrol edilmekte ve koridorlarda 
kullanılan hareket dedektörleri ile hareket algılandığında  dedektörler 
kontrol ettikleri alandaki linyeleri açmaktadır. Ayrıca projede kullanılan 
dedektörlerin aydınlık ölçme kabiliyetleri bulunması sebebiyle gün 
ışığının yeterli olduğu saatlerde hareket algılansa da dedektörler 
aydınlatma linyelerinin açılmasına izin vermemektedir. Projeye IP 
control verilerek yetkilendirilmiş kişilerin uzaktan bütün aydınlatmaların 
durumunu görmesi ve kontrol etmesi sağlanmaktadır.

Bilecik Üniversitesi

PROJELER Kamu ve Kurumsal

Azerbeycan Eurepean School Badamartİstanbul Erkek Lisesi Konferans Salonu

MEF YÖK

MANUFAKTUR

B.IQ
PASLANMAZ ÇELİK 
LAZER UYGULAMA
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Berker MANUFAKTUR

En özel projeler için vazgeçilmez olan estetik ve konfor beklentilerini en üst düzeyde karşılayan Berker Akıllı Bina çözümleri bu 
segmentin de ayrıcalıklı markası...

Özel
Projeler

En üst düzey konfor...
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PROJELER Özel Projeler

Azerbeycan Milli Konservatuarı

40.000 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen Azerbaycan Milli 
Konservatuarı projesinde Hager otomasyon modülleri ve Interra 
panel ile aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu yapılmıştır. Ayrıca 
projenin konferans salonunda dali aydınlatma kontrolü ve multimedia 
kontrolü gerçekleştirilmiştir.

Azerbaycan Milli Konservatuvarı

Yaşam alanlarınızı daha konforlu hale getirmek isterseniz, Kablosuz 
Bus Sistemi ile bunu artık evinizde hiçbir tadilat yapmanıza gerek 
kalmadan gerçekleştirebilirsiniz. Yenilikçi kablosuz sistemi ile kablo 
kalabalığı yapmadan ve tadilat gerektirmeden kurulumu yapılan 
Kablosuz Bus Sistemi, uzaktan kumanda ile tüm evi kolayca kontrol 
altına alabiliyor. Berker RF sisteminin düşük voltajlı enerji iletişimi 
teknolojisiyle çalışan çevre dostu ekipmanlarını kullanarak, aydınlatma, 
perde-panjur, ısıtma-soğutma, iklimlendirme gibi kontrolleri kolayca 
sağlayabilirsiniz.

BERKER KABLOSUZ BUS
YENİ NESİL KABLOSUZ TEKNOLOJİ

PROJELER Özel Projeler

Heydar Aliyev Kültür Merkezi

101.000 metrekare toplam inşaat alanına sahip Zaha Hadid 
Architects tarafından tasarlanan ve mimari konseptte ödul alan 
bir proje olan Heydar Aliyev Kültür Merkezinde BIQ alüminyum 

anahtarlar ile aydınlatma, perde/panjur ve iklimlendirme 
otomasyonu yapılmıştır.
 

Azerbaycan Heydar Aliyev Kültür Merkezi

MANUFAKTUR

PORSELEN - ALTIN 
KAPLAMA - TİTANYUM

Berker SERIE 1930

Heydar Aliyev Kültür Merkezi
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PROJELERPROJELER Özel ProjelerÖzel Projeler

Bilasuvar Complex - The Heydar Aliyev Center

Modern Heydar Aliyev müzesinin aydınlatma otomasyonu dahilinde 
projede; ses ve müzik sistemleri aydınlatma otomasyonu ile entegre 
edilerek farklı senaryolar uygulanmıştır.

Bilasuvar Complex - The Heydar 
Aliyev Center

Xazar TV’de Hager otomasyonu...

Hager actuatörler ile Azerbaycan Xazar TV binasında aydınlatma 
otomasyonu yapılmıştır. Projede kullanılan Ip control ile yetki verilen 
kişiler aydınlatma kontrollerini ister bilgisayarlarından ister akıllı 
cihazlarından kontrol edebilmektedir.
 

Xazar TV

National Health Center’da Berker 
kalitesi.

Yaklaşık 50.000 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan Azerbaycan 
National Health Center projesi aydınlatma otomasyonu projesinde 
Berker kalitesi tercih edilmiştir.

National Health Center

Clinic Germaldinho De Cappuccini
Berker’le farklılaştı.
Azerbaycan’daki projede Berker otomosyon sistemi kullanılarak 
aydınlatma, klima, perde kontrolü yapılmış ve 8 zonlu audio 
multiroom, CCTV sistemleri otomasyona entegre edilmiştir. 

Clinic Germaldinho De Cappuccini

Heydar Aliyev Foundation 
Port Baku Tower’da B.IQ

Projede aydınlatma, klima ve perde kontrolü B.IQ anahtarlar ile 
gerçekleştirilmiştir. Projede özel akıllı toplantı odaları yapılmış olup  
tüm odalar ve genel mekanlar Berker touch paneller ile beraber PC, 
IOS, Android vb. üzerinden de kontrol edilebilmektedir. 

Heydar Aliyev Foundation Port Baku Tower

1985’te Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen, mimarisi ve tarihi 
ile Boğaziçi’nin en gösterişli malikânelerinden biri olan Tarabya 
Cumhurbaşkanlığı Set Köşkü restorasyon çalışmalarında mimari 

konsepte uygun olarak klasik ve sade görüntüsüyle şıklık sunan 
Berker Serie 1930 beyaz anahtar ve prizler kullanılmıştır.

Tarabya Cumhurbaşkanlığı Set Köşkü’nde Berker Serie 1930...

Tarabya Cumhurbaşkanlığı Set Köşkü
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PROJELERPROJELER Özel ProjelerÖzel Projeler

Tarih ile teknolojinin eşsiz 
buluşması...

Sultan Abdülaziz tarafından 1866 yılında Balyan Ailesi mimarlarına 
yaptırılan Mabeyn Köşkü restorasyon çalışmalarında tarihi dokuyu 
bozmadan günümüz teknolojisi ile modernize edilmiştir. Projede 
eskimeyen klasik tarzın son teknoloji ile buluşmasında ortaya 
çıkan Serie 1930 beyaz anahtarların arkasına interface konularak 
aydınlatmalar otomasyona dahil edilmiştir. Projede aydınlatmaların 
kontrolü anahtarlar üzerinden yapılabildiği gibi merkezi olarak da 
aydınlatmaların kontrolü sağlanabilmektedir.

Mabeyn Köşkü

Başbakanlık Devlet Misafirhanesi

İstanbul’da bulunan Başbakanlık Devlet Misafirhanesi’nde Hager 
otomasyon modülleri ile aydınlatma otomasyonu yapılmıştır.

Başbakanlık projesinde Hager farkı.

Hacı Bayram Veli Camii Ertuğrul Tekke Camii

Atatürk Florya Köşkü Mısır Konsolosluğu

Studio Santral

Dünya Yachts

Tüpraş

CMB Yatçılık
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Berker DEDEKTÖRLER ve SENSÖRLER

Duvar /tavan tipi varlık ve hareket dedektörleri, üstün algılama özellkileriyle; koridor, hol.antre, w.c v.b. gibi kısa süreli kullanım alanlarında, extra 
konfor ve tasarrufu ön planda tutarak, minumum enerji gideri ile ve kaynakları mümkün olduğu kadar optimum kullanımıyla öne çıkmaktadır.

 � Farklı algılama mesafesi ve geniş görüş açısı.
 � Günışığına göre ışık şiddetini arzu edilen seviyeye ayarlayabilme.
 � Sıvaaltı ve / veya sıvaüstü seçenekleriyle farklı çözümler.
 � İhtiyaca göre manuel açma veya kapama fonksiyonu.
 � Hareket algılandığı sürece aydınlatma v.b. işlevin kapanmaması (dedektörün en son hareketi baz  

  alarak, işlem yapması)
 � Estetik yapısı ile, binalara kusursuz uyum, konseptler ile mükemmel bütünleşme.

AVM projelerinde de yaşama estetik değerler katarak konforu en üst düzeye çıkarıyoruz. Teknoljiyi hissettiren Berker KNX 
sistemimiz ile  “akıllı yaşam” konforu sunmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Tüm bu teknik olanaklarımız ve üretim altyapımız ile AVM 
projelerine de Berker imzası atıyoruz.

Alışveriş 
Merkezleri

Alışverişin Akıllısı !
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PROJELERPROJELER Alışveriş MerkezleriAlışveriş Merkezleri

Akasya AVM’de Berker imzası.

Bulvar 216 da yeni alışveriş kültürü.

Marmara Park’da Berker’le IP 
control.

Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Akasya 
AVM’nin aydınlatma otomasyonu Berker tarafından yapılmıştır. 
Projede yetki verilmiş kişiler avm nin aydınlatmalarını tek bir tık ile 
açıp kapatabildikleri gibi zaman saatine bağlı olarak da belirlenen 
aydınlatmaların kontrolü yapılabilmektedir.

Yenilikçi cadde konseptiyle alışveriş kültürüne farklı bir bakış açısı 
kazandıran Bulvar 216 AVM’de aydınlatma otomasyonu yapılmıştır. 

Türkiye’nin ilk galaksi temalı alışveriş merkezi Marmara Park AVM 
aydınlatma ve uzaktan kontrol sistemlerinde Berker ile işbirliği yaptı. 
250 mağaza ve 4.000 araçlık otoparkı bulunan Marmara Park AVM 
projesinde aydınlatma armatürlerinin arkasına interface takılarak 
aydınlatma armatürleri otomasyon sistemine entegre edildi.
Ayrıca projeye IP control verilerek yetkilendirilmiş kişilerin uzaktan 
bütün aydınlatmaların durumunu görmesi ve kontrol etmesi sağlandı.

Akasya AVM

Bulvar 216

Marmara PARK

Ceylan Karavil Berker’le 
aydınlanıyor.
Karavil Grup’un yapmış olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin 3. büyük AVM’si olan Diyarbakır 
Karavil Ceylan AVM’de aydınlatma otomasyon kontrolü için Berker 
tercih edildi. 

Ceylan Karavil

Sera Kütahya AVMAkbatı AVYM

ENERJİ TASARRUFU

BERKER KNX
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Basında Berker Basında Berker
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Berker REFERANSLAR

CUMHURBAŞKANLIĞI TARABYA KOŞKU, İSTANBUL / SİNPAŞ G.Y.O GENEL MERKEZ , İSTANBUL / THE MARMARA HOTEL-TAKSİM,İS-
TANBUL /BODRUM AMAN RESORT OTEL , BODRUM /ARKETİP EVLERİ, İSTANBUL /AYTAÇ İNŞAAT / TÜRKBÜKÜ VİLLA , BODRUM /
BAŞBAKANLIK OFİSİ - HALİÇ, İSTANBUL /CMB YATÇILIK, ANTALYA / COCA COLA, İSTANBUL /DÜNYA YACHT, İSTANBUL /ERTUĞRUL TEK-
KE CAMİİ, İSTANBUL / FLORYA ATATURK KOŞKU, İSTANBUL /FCC - WINDHILL VİLLALARI, KOCAELİ / HACI BAYRAM-I VELİ CAMİ, ANKARA 
/ TAXIM HILL HOTEL, İSTANBUL /DOUBLETREE BY HILTON, AVCILAR, İSTANBUL / MUSTAFA KOÇ, İSTANBUL /NISH İSTANBUL , İSTANBUL 
/NİLGÜN CANKURTARAN VİLLA, İSTANBUL /PORT BAKÜ, AZERBAYCAN /MABEYİNCİ ARİF YALILARI, İSTANBUL / REGNUM ESCANA VİL-
LALARI -BODRUM, MUĞLA - BODRUM / REGNUM SKYPORT VİLLA, İSTANBUL / NOMURA - JAPON BANKASI, İSTANBUL / NOVARTİS İLAÇ 
KURTKÖY, İSTANBUL / SAFİR İNŞAAT RESİDENCE, MERSİN / TURKMENİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI KONUTU, TÜRKMENİSTAN / JTI TU-
TUN FABRİKASI, KAZAKİSTAN / TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, İSTANBUL / THY – KRİZ MASASI , İSTANBUL /TÜPRAŞ GENEL 
MÜDÜRLÜK, KOCAELİ / VALİDE SULTAN KONAKLARI, İSTANBUL / THE CROWN OTEL , İSTANBUL / YOK BİNASI, ANKARA / ALAÇATI SU 
OTEL , İZMİR / HAKAN HASAN ÇEBİ/LARAHİLL VİLLASI, ANTALYA / MELEK BARAN VİLLASI, ANTALYA / TEVFİK SARIOĞLU / MISIR KON-
SOLOSLUĞU / SEDİR KONAKLARI , DENİZLİ / 4.LEVENT YAPI KREDİ PLAZA, İSTANBUL / ACAR KENT VİLLALARI, İSTANBUL / ADİL POLAT 
VİLLA -MERSİN, MERSİN / ADNAN İPLİKÇİOĞLU, BURSA / AFİF PAŞA YALISI, İSTANBUL / AHMET MUSUL, İSTANBUL / AHMET ÖKSÜZ, 
İSTANBUL / AKAR MAKİNA, ESKİŞEHİR / AKBANK ŞUBELERİ, İSTANBUL / AKBATI Rezidans , İSTANBUL / AKMAN CONDUMINUIM PROJE-
Sİ, İSTANBUL / AKMERKEZ OTEL İŞ MERKEZİ, İSTANBUL / ALİ AKDOĞAN / ALİ AKDOĞAN İNŞAAT , ANTALYA / ALİ ÇAKMAK EVİ , İSTANBUL 
/ ALİ GÜRSOY, İSTANBUL / ALMAATA INTERCONTINENTAL OTEL, KAZAKİSTAN / İSTANBUL SWISSOTEL - THE BOSPHORUS, İSTANBUL / 
ALTUNİZADE PUBLIC CENTER, İSTANBUL / ALYA EVLERİ, İSTANBUL / ANTARES OTEL, ANKARA / ARKETİPO DESİGN – MURAD DENİZALTI 
EVİ , İSTANBUL/ ASLI TAVİLOĞLU, İSTANBUL / ATALAY ATIL, İSTANBUL / AYDIN KOZANOĞLU – BÜYÜK KÖŞK / KÜÇÜK KÖŞK , İSTANBUL 
/ AYLİN ÖZAL , ANKARA / AZC GRUP - AZİZ CAN MALİKANESİ , DİYARBAKIR / BAKÜ CİTY GARDEN – SEHER BAĞLARI, AZERBAYCAN / 
BAYINDIR SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA / BAYIR İNŞAAT, İSTANBUL / BCA YATCILIK -ANTALYA, ANTALYA / BEBEK BÜYÜK-
KÜÇÜK KÖŞKLER, İSTANBUL / BENETTON - OPTİMUM AVM, İSTANBUL / BERK ÇİLLER EVİ, İSTANBUL / BEYKOZ KONAKLARI, İSTANBUL 
/ BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SANTRAL İSTANBUL, İSTANBUL / BURAK CAN VİLLA, BODRUM / BURSA GÖZ HASTANESİ SAHİBİ BÜLENT KÖSE 
VİLLA, BURSA / BÜLENT İNCE, İSTANBUL / BÜLENT ÖZÜKAN EVİ , İSTANBUL / CAFER BAKIRHAN – DENİZBANK GNL.MD., İSTANBUL / 
CENK EYÜPOĞLU VİLLA, İSTANBUL / CINGILLI EVİ, İSTANBUL / CONRAD OTEL, İSTANBUL / DEKAVAS YATÇILIK, İSTANBUL / DOĞA İN-
ŞAAT, SAMSUN / DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI , İZMİT / DOĞUKAN POYRAZ, İSTANBUL / ECZACIBAŞI, İSTANBUL / EFA MİMAR-
LIK, ANKARA / ELSHAN GULİYEV VİLLA, İSTANBUL / EMSAN GRUP – HAKAN VE HÜSEYİN KARACA EVİ , İSTANBUL / ENKA - AKTAU-KA-
ZAKİSTAN HAVAALANI PROJESİ, KAZAKİSTAN / ENKA - ÇAYKOVSKİ PROJESİ, KAZAKİSTAN / ENKA - KNASNODAR ASKERİ LOJMANLAR 
PROJESİ, KAZAKİSTAN / ENKA - MARS ÇİKOLATA FABRİKASI, KAZAKİSTAN / ENKA - MOSENKA İŞ MERKEZLERİ, KAZAKİSTAN / ENKA - 
PARLEMENTO PROJESİ, KAZAKİSTAN / ENKA - PAVALETSKAYA İŞ MERKEZLERİ, KAZAKİSTAN / ERAY KAPICIOĞLU YALI, İSTANBUL / 
ERHAN KAYA -SİNPAŞ VİLLA, İSTANBUL / ESTAŞ Rezidans, ESKİŞEHİR / EVROL İNŞAAT- KONYA, KONYA / FETHİ KÖSELİÖREN EVİ, İSTAN-
BUL / GAMZE HANIM, İSTANBUL / GAYE BOYACI – GÖZDE BOYACI EVİ , KIBRIS / GOTWOB MİMARLIK – İREM MEYDAN EVİ , İSTANBUL / 
GÖKHAN AYAYDIN-VİLLA, İSTANBUL / GÖKHAN ÖZDİL EVİ, İSTANBUL / GÜL İNŞ. & ALİ GÜL, İSTANBUL / H.SALİHOĞULLARI, İSTANBUL / 
HACISALİHOĞLU YALIPARK PROJESİ, İSTANBUL / HAKAN ÇELİKADAM, İSTANBUL / HAKAN EZER, İSTANBUL / HAKDEM İNŞAAT-ANKA-
RA, ANKARA / HALDUN TEZCÜR, ANKARA / HANDAN BAYKAM - KAM BETON, ANKARA / HASIR YAPI KONAKLARI, İSTANBUL / HEKİM-
HAN VİLLALARI, İSTANBUL / HEMA YENİKÖY KONAKLARI,  İSTANBUL / HİDAYET YAZICI, İSTANBUL / HİKMET YEŞİLYURT VİLLA, SAMSUN 
/ İBRAHİM KIR, İSTANBUL / İKON YAPI -ANKARA, ANKARA / İLKO İLAÇ, İSTANBUL / DİVAN HOTEL ÇORLU, TEKİRDAĞ / İSTANBUL HİLTON 
OTEL, İSTANBUL / İSTANBUL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ,  STANBUL / İZMİR HİLTON OTEL, İZMİR / JW. MARRIOTT OTEL MOCK UP 
ROOM , ANKARA / KADIOĞLU VİLLA, İSTANBUL / KAHRAMANLAR İNŞAAT RESİDENCE, GAZİANTEP / KAR OTEL, AZERBAYCAN / KARA 
KARAKAYA, ANKARA / KARACA SHOWROOM, İSTANBUL / KARAGENÇ MİMARLIK(ENGİN YEŞİL EVİ), İSTANBUL /KEREM TUNÇERİ VİLLA, 
İSTANBUL / KERİM AKOVA, İSTANBUL / KORAY YAPI - MOSKOVA VERGİ DAİRESİ, RUSYA / KÖKMEN İNŞAAT-ANKARA,ANKARA / KRC 
SHOWROOM, İSTANBUL / KURUKAHVECİ EVLERİ , İSTANBUL / KÜRŞAT BAŞKIRT/LARAHİLL VİLLASI , ANTALYA / KÜRŞATBEY VİLLA, İS-
TANBUL / LAM İNŞAAT, TRABZON / LARAHİLL - KÜRŞAT BEY VİLLA, İSTANBUL / LARAHİLL - KÜRŞAT BEY VİLLA, İSTANBUL /LCW , İS-
TANBUL / LUKOVA - HANTIMANSISKY KÜLTÜR KOMPLEKSİ PROJESİ, / MAG MARİN , İSTANBUL / MARİNA DENİZ ARAÇLARI ÇEŞİTLİYAT-
LAR, İSTANBUL / MAVİ KARE MİMARLIK , İSTANBUL / MEHMET ALİ ŞANER-VİLLA-KONYA,KONYA / MEHMET ÇEKİÇ DAİRE, İSTANBUL /
MEHMET YILMAZ VİLLA, ANKARA /METİN MALAZ - MALAZLAR KİBRİT, İSTANBUL / METİN SEVER EVİ , İSTANBUL /MİLLETVEKİLİLO-
JMANLARISİTESİ, ANKARA / MİMAR ELİF GENÇ, İSTANBUL / MİTHAT GİYİM ŞUBELERİ, İSTANBUL / MR.AMBRAM YALI, İSTANBUL / MU-
RAT TEPE,İSTANBUL / MURAT TÜRK VİLLA, İSTANBUL / MUSTAFA KARATAŞ DAİRE, İSTANBUL / MUSTAFA TOMBUL EVİ , İSTANBUL / 
NABRAN VİLLALARI,AZERBAYCAN / NEVESER ÖZÇELİK, ANKARA / NORTEM MUTFAK, ANKARA / NOVA TEK CİNGİLLİ INTERNATIONAL 
CONS KIEV PROJESİ,İSTANBUL / NOVUS RESİDENCE - YILMAZ ASLAN DAİRE, İSTANBUL / OFTON İNŞAAT, İSTANBUL / OKAN ÇAĞLAR 
VİLLA, DATÇA / OKANDULLUKÇU - ANTALYA VİLLA, ANTALYA / OLİMPİYAT KENT EVLERİ , KONYA / ONUR YILMAZ, İSTANBUL / OSMANLI 
BANKASI GENEL MÜDÜRLÜ.VIP KATLARI, İSTANBUL / OTEL 2000 ANKARA, ANKARA / ÖMER GOGEN, ANKARA / ÖMER TAVİLOĞLU, İS-
TANBUL / ÖMER ÜRÜNDÜL EVİ,İSTANBUL / ÖZŞAHİNLER İNŞAAT -ANTALYA, ANTALYA / PAGE MİMARLIK, İSTANBUL / PARK VADİ EVLERİ, 
ANKARA / PINAR YAHŞİ , İSTANBUL/ PRENSES OTEL ANTALYA, ANTALYA / PRESTİJ MÜZİK GENEL MÜD., İSTANBUL / ROMANYA ALIŞVERİŞ 
MERKEZİ, ROMANYA / ROMANYA-BANCA TURCO ROMANO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ROMANYA / ROSEVİLLE RESİDENCE, AZERBAYCAN / 
RUKEN ÇALIKUŞU, İSTANBUL / SAFAKASYA EVLERİ PROJESİ KOMPEX T.), İSTANBUL / SAİT KOÇ VİLLASI, İSTANBUL / SARI KONAKLAR 
SİTESİ, İSTANBUL / SARIYER SEDADKENTVİLLALARI, İSTANBUL / SARUHAN MİMARLIK – TURGUT YILMAZ YALISI , İSTANBUL / SEDA 
ZİREK MİMARLIK , LONDRA / SELÇUK AYYILDIZ,İSTANBUL / SEMA İNŞAAT, AZERBAYCAN / SEYMUR GURBANOV, AZERBAYCAN / SHOW 
TV GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL / SUADİYEKONUT, İSTANBUL / SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ, ANKARA / SÜTLÜCE KÜLTÜR 
MERKEZİ, İSTANBUL / ŞADAN METE EVİ , İSTANBUL /TAHSİN CEM HERİS VİLLASI, İZMİR / TARIHI HUBER KÖŞKÜ, İSTANBUL / TEKSER - 
MOSKOVA BANKASI PROJESİ, RUSYA / TEOMAN KADIOĞLUEVİ, İSTANBUL / TEVFİK SAĞLAM/ SEDİR KONAKLARI, DENİZLİ / TİMUÇİN 

İNŞAAT, İSTANBUL / TOLGA ULUSOY, İSTANBUL / UBY YAPI, ANKARA/ UNSOY OTEL, İSTANBUL / VEDAT ÇOBANOĞLU – O DESİGN 
MİMARLIK , İSTANBUL / WORKS İLETİŞİM MERKEZ BİNASI, İSTANBUL / XAGANIRESİDENCE , AZERBAYCAN / YAKUP ELGÜN EVİ, İSTAN-
BUL / YAPI STÜDYO MİMARLIK, İSTANBUL / YILDIZ TERSANESİ, İSTANBUL / YILMAZ ASLAN DAİRE- NOVUS RESİDENCE, İSTANBUL / 
YURDAGÜL İNŞAAT -ANTALYA, ANTALYA / ZAFER KİSELİ-VİLLA-ANKARA, ANKARA / KARSANİ OTEL, KARS / OZYEĞİN UNİVERSİTESİ, 
İSTANBUL / HÜSNÜ ÖZYEĞİN EVİ, İSTANBUL / PERİ YATCH, İSTANBUL / ZİYA BOYACIGİLLER, İSTANBUL / EGE TV, İZMİR / ONE OR-
TAKÖY, İSTANBUL / SEVİNÇLER İNŞAAT, İSTANBUL / SEVİL TEMO, İSTANBUL / İBER OTEL, ANTALYA / ALİKOÇ YALISI, İSTANBUL / ÜNAL 
ÖNCEL EVİ, İSTANBUL / TAXİM HİLL OTEL, İSTANBULTEMA PROJECT, AZERBAYCAN / YASA HOLDİNG , İSTANBUL / AKAY KÖŞDERE, 
İSTANBUL / KARE MİMARLIK, İZMİR / OMEGA MÜHENDİSLİK, İSTANBUL / RECEP AYDIN, ESKİŞEHİR / TÜRMAK, KONYA / ÖZYAVRU 
ELEKTRİK, İZMİR / ARZU ÇAĞLAR-ŞADAN METE EVİ, İSTANBUL /MATSU MİMARLIK, İSTANBUL / VEN MİMARLIK, İSTANBUL / MAR-
SHALL , İZMİR / ZORLU CENTER PROJESİ, İSTANBUL / REM MİMARLIK, İSTANBUL / SEDA İNŞAAT, İSTANBUL / ISPARTAKULE EVLERİ, 
İSTANBUL / KUZUCUK PETROL, İSTANBUL / UĞUR BOCAN EVİ, BURSA /EKUR İNŞAAT, İSTANBUL / CACTI TASARIM, İZMİR / ALİ DİNÇKÖK 
EVİ, İSTANBUL / BANK MİMARLIK, İZMİR / LEVENT LIFE, İSTANBUL / CAN ÖĞÜTÇÜ, ANTALYA / ANEL-ÇELİKEL YALISI, İSTANBUL / BEŞİK-
TAŞ REVENANS PROJESİ, İSTANBUL / DRAGOS AYDIN DURSUN EVİ, İSTANBUL/ BEYKOZ YALI, İSTANBUL / ÖZ-KA İNŞAAT, KAYSERİ / 
UĞUR KONAKLARI, İSTANBUL / PELİT PASTACILIK FABRİKA, İSTANBUL / ARCHIMARMİMARLIK, ANTALYA / FLAME TOWERS, AZERBAY-
CAN / NURİ ELİBOL, ANKARA / YEŞİLYURT VİLLA, SAMSUN / HEYBET TERECE, İSTANBUL /ŞABAN CENGİZ EVİ, ANKARA / NOVAGENT, 
İSTANBUL / ERTAN YILDIZ ORMAN ÜRÜNLERİ, İZMİR / SELAMLIK PROJESİ, İSTANBUL / ŞAHİKAMÜHENDİSLİK, İSTANBUL / HAREM 
PROJESİ, İSTANBUL / LE MERIDIEN, İSTANBUL / ASAF YAPI, İSTANBUL / HASANOĞLU İNŞAAT, İSTANBUL/ EDİM MİMARLIK, İSTANBUL 
/ DEVELİ İNŞAAT, ANTALYA / CANIM İNŞAAT, İSTANBUL / KARADAYI İNŞAAT, BURSA / ŞEHZADE KÖŞKÜ, İSTANBUL / EMRE AROLAT 
MİMARLIK, İSTANBUL / VİCEM YATCH, İSTANBUL / TONER MİMARLIK, İSTANBUL / DEMİRLİ YAPI, İSTANBUL / ANT MARE OTEL, İZMİR / 
SAFİR İNŞAAT OLİMPİYATKENT EVLERİ, KONYA / AHMET GÜRE EVİ, İZMİR / ALP TAŞDEMİR EVİ, İSTANBUL / BATISAN, MUĞLA / BAYRAK-
TAR OFİS, İSTANBUL / BÜYÜKHANLI BODRUM Caresse, MUĞLA / BURCU PARLAK İÇ MİMARLIK, İZMİR / BUYUKHANLI İSTANBUL, İS-
TANBUL / CİSİM DESIGN, İSTANBUL / DİLŞEN MİMARLIK, BURSA / DİZAYN VİP, İSTANBUL / DUMANKAYA ZET OFİS, İSTANBUL / CEMAL 
SAĞYAŞAR EVİ, İSTANBUL / ELİT PALAS, İSTANBUL / EROĞLU MERTER PLATFORM, İSTANBUL / FİPOL YATÇILIK, ANTALYA / BOLATLAR 
İNŞAAT, ISPARTA / SMYRNA PARK - İDEA YAPI, İZMİR / KAM BETON, ANKARA / KASABA - ÖMERLİ VİLLA, İSTANBUL / KOÇALİ AVCI 
VİLLA, İZMİR / LEYLA SULTAN EVİ, ANKARA / MARMARAPARK AVM, İSTANBUL / MEDIPOL HASTANESİ BAŞKANLIK SUİTİ, İSTANBUL / 
ÖZGÜR TORT VİLLA, İSTANBUL / SEM MİMARLIK, İSTANBUL / SERDAR BİLGİLİ VİLLA, İSTANBUL / SİNPAŞ, ANKARA / SİSKON, BURSA 
/ AZERBAYCAN OCAR , AZERBAYCAN / SÜLEMİŞ SİTESİ, ANTALYA / TEBABET MERKEZİ, AZERBAYCAN / THE HOUSE CAFE, İSTANBUL 
/ TUĞRA KENT, ELAZIĞ / ULS TREYLER, SAKARYA / ANT GRUP YÖNETİM MERKEZİ, SAKARYA /KAVACIK ÇOLAKOĞLU RESTAURANT, 
İSTANBUL / YENİKÖY KONUT, İSTANBUL /BMB PROJE VE MÜHENDİSLİK, İZMİR /AZERBAYCAN ELİYAR EVİ, AZERBAYCAN /CEVAHİR 
DRAGOS OTEL , İSTANBUL / SELİMOĞLU ÇAMLICA PROJESİ, İSTANBUL /MAKYOL İNŞ. - LE MERİDİEN OTEL , İSTANBUL /SAFFET ÇEBİ 
EVİ, İSTANBUL /MAKYOL İNŞAAT YÖNETİM MERKEZİ, İSTANBUL /MİLLİ ARŞİV SİTESİ, İSTANBUL /TURKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ, AN-
KARA /GAZİANTEP SANAYİ ODASI, GAZİANTEP /THY - HABOM PROJESİ, İSTANBUL / - İŞLETME FAKULTESİ, İSTANBUL /ESAS HOLDING 
AEROPARK , İSTANBUL /ÖMER DERBAZLAR EVİ, İSTANBUL / EROL SEVİMLİSOY EVİ, İSTANBUL / MEHMET TOYDEMİR EVİ, İSTANBUL / 
PRESTIGE KONAKLARI, İSTANBUL / PERA SUNSET PARK, İSTANBUL / AKASYA ACIBADEM OTOPARK PROJESİ, İSTANBUL / AHMET FİL 
EVİ, SAMSUN / ALİ KAYAOĞLU EVİ, DENİZLİ / ALİCAN KOLAS EVİ, İSTANBUL / ANGEL YATCH , İSTANBUL / ASLI KAĞNICI - MERT ORHON 
EVİ, İSTANBUL / ATELYE 70 MİMARLIK, İSTANBUL / AVANT GARDEN EVLERİ, ADANA / AYŞE KABAKLI VİLLA, ADANA / BABACAN AVM, 
ANKARA / BALAT LIFE, BURSA / BOTROS DENİZCİLİK, ADANA / BESTAMİ İNAN EVİ, KONYA / AYDINOĞLU İNŞAAT - BURÇ ELITE EVLERİ, 
ADANA / TERAS EVLERİ, BURSA / BÜLENTYILMAZ EVİ, İSTANBUL / CINER İŞ MERKEZİ, İSTANBUL / COŞKUN KOLEJİ, İSTANBUL / ÇETİN 
TURGUT VİLLASI, İSTANBUL / FATİH AKTAŞ EVİ, İSTANBUL / BENT YAPI ACIBADEM, İSTANBUL / DOĞUŞ AYAZAĞA OFİS, İSTANBUL / 
EMRE ERTURHAN EVİ, GAZİANTEP / P LİMEKS ALAÇATI VİLLALARI, İZMİR / ECRMARINE ELEKTROMEKANİK, İSTANBUL / ERKAN İN-
ŞAAT, İSTANBUL / TBMM PARLEMENTERLER BİNASI, ANKARA / CANDAN KARABAĞLI KÖŞKÜ, İSTANBUL / FATMA ALTAN EVİ, İZMİR / 
FH YAPI İNŞAAT, GAZİANTEP / AZERBAYCAN FITNESS PROJESİ, AZERBAYCAN / GRUP T TASARIM, ANKARA / GÜNER ALTAN EVİ, İZMİR 
/ HİLAL KONAKLARI, İSTANBUL / HYD İNŞAAT - MAVİŞEHİR TRENDY, İZMİR / IRAK BASRA PROJESİ, IRAK / KRAL TARIM SAHİL EVLERİ 
VİLLALARI, İZMİR / KÜTAHYA AVM, KÜTAHYA / LASAGRADA HOTEL, İSTANBUL / MEHMET VEHBİ BİLGİN EVİ, İSTANBUL / MEGAPOL 
GRUP, İZMİR / OSMAN ÇARMIKLI EVİ, İSTANBUL / ÖNCÜOĞLU MİMARLIK, ANKARA / FATİH PROJESİ, ANKARA / SARI KONAKLAR SİTE-
Sİ, İSTANBUL / SİNAN ŞAHİNBAŞ EVİ, İSTANBUL / SÜLEYMAN SOYBAŞ EVİ, İZMİR / ŞİŞLİ MARRIOTT HOTEL, İSTANBUL / YILDIZLAR 
HOLDING YILDIZ EVİ, ANKARA / ZEKİ ÇALIŞKAN EVİ, İSTANBUL / KÜÇÜK TEPE KONUTLARI, ESKİŞEHİR / FRİGYA EVLERİ, ESKİŞEHİR / 
SERHAN ÜNAL EVİ , BURSA / E TUĞRUL SAÇ İNŞAAT - ASTORIA Rezidans, ADANA / NESTYAP GÜZELBAHÇE EVLERİ, İZMİR / PARK İN-
ŞAAT - FALEZ PARK EVLERİ, ANTALYA / BÜNYAMİN ARSUN VİLLA, ANTALYA / PROF.DR. KEMAL AKTUĞLU VİLLA, İZMİR / VESTEL FAB-
RIKA AR-GE, MANİSA / OSM AN KONUR ÜNLÜER VİLLA, İZMİR / DASİF TWINS, İZMİR / MUSTAFA KÜÇÜKER VİLLA, DENİZLİ / CÜNEYT 
ZEYTİNCİ VİLLA, DENİZLİ / ERDAL SERT VİLLA, FETHİYE / AKYAPI İNŞAAT - BEYAZ Rezidans, ADANA / MR. BENT VİLLA, ANTALYA / 
HİLTON DOUBLE TREE , KUŞADASI / ÖNDERLER İNŞAAT, BODRUM / SELİN ÇARMIKLI EVİ, İSTANBUL / BALIKLI MİMARLIK, İSTANBUL / 
QENT İSTİNYE EVLERİ, İSTANBUL / HANIMLAR KÜLTÜR MERKEZİ, GAZİANTEP / HAKAN ÖBEK EVİ, İSTANBUL / AIRPORT PLAZA, İSTAN-
BUL / SENAR VİLLALARI - ÖMER DERBAZLAR EVİ, İSTANBUL / SENAR VİLLALARI - YAKUP KARAGÖZ EVİ, İSTANBUL   HAYAT PARK 
EVLERİ, İSTANBUL / PANAVIA RezidansS, İSTANBUL / İÇ MİMARLIK - ZEKERİYAKÖY EVLERİ, İSTANBUL / KİPAŞ YÖNETİMBİNASI, KAH-
RAMANMARAŞ / NANO TEKNOLOJİ BİNASI, KAYSERİ / ATAKENT VİLLA, ANKARA / DR ÖMER ÇOBANOĞLU VİLLASI, ANKARA / TEKNİK 
ISIL İŞLEM FABRİKASI, KONYA / ALTIN PARK RESİDENCE, KONYA / CABELLA BOYA OFİS, KONYA / NASLI İNŞAAT VİLLASI, ANKARA / 
KÜRŞAT GÖNCÜ VİLLASI, GAZİANTEP / HOLIDAY INN HOTEL, GAZİANTEP / Next Level Rezidans, ANKARA / Next Level LOFT BİNASI, 
ANKARA / Next Level OFİS BİNASI ORTAK ALANLAR, ANKARA / HALİT KARAOĞLU EVİ, İZMİR / BÜYÜKHANLI KARDEŞLER - Caresse, 
İZMİR / BAKİŞ YAPI - ÇEŞME VİLLA, İZMİR / ASLI ÖZTÜRK İNŞAAT - ÇEŞME VİLLA, İZMİR / KAVUKLAR - ÇEŞME VİLLA, İZMİR / ÜÇGÜL
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Hiç düşündünüz mü anahtar sistemleri ve prizler hangi mantığa göre 
belirli seviyelerde yerleştirilir? Belki de hiç vakit ayırıp düşünmediğimiz 
bu sistemlerin konumu bizler için önemli bir detay içermekte.
Kullanım kolaylığı, güvenlik ve konfor.
Hepsi belirli bir mantığa göre yerleştirilen anahtar sistemleri ihtiyaçlar 
doğrultusunda konumlandırılmaktadır. Örneğin; rahat işlem yapabilmek 
için kontrol paneli göz hizasına yerleştirilirken anahtarlarda hızlı erişimi
sağlamak için elin en kolay ulaşabileceği seviyede yerini alır. Prizler ise 
yaşam alanlarının dekorasyonlarına uyum ve güvenlik için zemine yakın 
yerlere konumlandırılır.

KUSURSUZ YERLEŞİM


