
Otel konforu 
yeniden tanımlandı
Konukların en üst düzeyde memnuniyetine odaklanan 
konaklama sektöründe, tüm müşteri beklentilerini 
en üst düzeyde karşılayan Berker’in 
otel otomasyon çözümleri ile sonsuz müşteri 
memnuniyeti oluşturmak mümkün hale geldi.
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İleri Teknoloji ile donatılan projelerde
Hager I Berker İmzası
Güçlü servis altyapısı, lokal yapılanması, zengin ürün gamı ve projeye özel geliştirdiği sistemlerle 
büyümesini hızla sürdüren Hager I Berker, özellikle ileri teknoloji ile donatılan projelerde özel 
çözümleri ile farklılaşıyor. Hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra enerji tasarrufu sağlayabilen KNX 
sisteminin ilk temsilcilerinden olan Hager I Berker, teknolojiyi maksimumda kullanan modülleri ile 
akıllı bina sektöründe çığır açıyor. Bugün tüm fi rmalarda uluslar arası standart haline gelen KNX 
sistemi, kullanıcıların ihtiyaç duydukları modüllere göre sürekli geliştirilebiliyor. Önceden yüklenen 
senaryolar sayesinde odaya girildiğinde tüm kontrolleri istenen seviyede ayarlayan sistem, tanıma 
özelliği ile önceden konaklama yapmış misafi rlerin ayarlarını hafızasında tutarak bir sonraki 
konaklamada bütün kontrolleri aynı ayarda sabitleyebiliyor.
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Korcan ATABAY

Genel Müdür

‘‘Çalıştığımız tüm projelerde bize hızlı teknik servis ve lojistik 
destek sağlayabilecek, güçlü fi rmalarla bir arada çalışmayı 
tercih ediyoruz’’

Tüm tedarikçiler arasında bu koordinasyonun ve zincirleme hassasiyetin olması 
önemli. Hager I Berker’i, Alman disiplini, güçlü teknik altyapısı, tecrübeli ekibi, lojistik 
hızı ve üstün teknolojisi sebebiyle tercih ediyoruz. Hager I Berker ile gelişmiş Ar-Ge’si, 
kullanımı ve montajı basit ürünleri, görseli ve tekniği bir arada sunan ürün gamı ile hızlı 
aksiyon alabiliyoruz.

Özbekistan’ın En Prestijli Oteli
Hyatt Regency Taşkent
Özbekistan’ın en prestijli otel projesi olarak Taşkent’te hizmete açılan Hyatt Regency, Hager I Berker çözümleri ile 
‘akıllandı’. Otele ait 301 odada KNX teknolojisi ile otomasyon sağlanırken, modern dekorasyona uyumlu olarak tasarım 
ödüllü B.IQ anahtarlar kullanıldı.

Akıllı bina otomasyonu ve anahtar & priz sistemleri sektörünün lider markası Hager I Berker, dünyanın birçok ülkesinde 
imza attığı prestijli projelere Özbekistan’da bir yenisini ekledi. Taşkent’te inşa edilen ve Özbekistan’ın en lüks otelleri 
arasında gösterilen Hyatt Regency Otel’de Hager I Berker’in üstün teknolojik altyapısı ve ayrıcalıklı ürünleri tercih edildi. 
Projede üstün tasarım ödüllü çelik B.IQ ve anahtara uygun olarak üretilen K.5 prizlerle modern dekorasyona uyumluluk 
sağlanırken, KNX teknolojisi ile otel misafi rlerine maksimumda konfor sağlayacak bütün ayrıcalıklar düşünüldü. Projede 
kapılarda kullanılan manyetik kontak, varlık dedektörüne bilgi geçerek odada misafi rin olup olmadığını kontrol ediyor ve 
olması durumunda sistemi aktive ediyor. Kapı tekrar açıldığında dedektör kontrolü tekrarlıyor ve misafi rin dışarı çıkması 
durumunda sistemi kapatarak enerji yönetimine katkıda bulunuyor.

Apeas tarafından inşası yürütülen ve Aemec Mek. Elk. İnş. Taah. A.Ş. tarafından mühendislik hizmeti verilen projede 
konfora yönelik dünya trendlerini yakaladıklarını belirten Aemec genel müdürü & elektrik mühendisi Korcan Atabay, 
büyük projelerde tüm tedarikçilerin zincirleme bir düzen içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi.

99



Wyndham Tashkent Hotel’de 
yönetilebilir yaşamı seçti 
Renovasyon projesinde Hager systo anahtar-priz & energy 
saver +kontaktör kullanılmıştır.

Aemec ile birlikte Hyatt Regency Tashkent Hotel de yapılan 
özel çalışmaya istinaden tam karşısındaki bu otelde de 
Hager ürünleri tercih edilmiştir.
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Radisson Blu Hotel Dakar’da 
Hager I Berker imzası.
Senegal de inşa edilen otel projesindeki ortak alan aydınlatma otomasyonunda,  
Hager modülleri ve systo anahtarları kullanıldı. Summa İnşaatın ana yüklenici olduğu 
proje D&T Mühendislik fi rması ile birklikte yürütülmüştür.
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İstanbul’un yeni cazibe merkezi, 
şehrin gelişen fi nans bölgesi Ataşehir, 
Sheraton’ın uluslararası standartları ile buluştu. 
Sheraton İstanbul Ataşehir; ofi sler, konferans salonları, 
mağazalar ve otopark ile büyük bir kompleksin parçası 
olurken; bu bölgenin simge iş merkezleri arasında 
şimdiden adından söz ettirmeye başladı. 
Sheraton İstanbul Ataşehir, iş ve ticaret merkezi 
Ataşehir bölgesinde, Asya Ticaret Limanı’na 8 km 
uzaklıkta ve İstanbul’un Asya ve Avrupa yakasını 
birbirine bağlayan iki ana kara yolunun kesiştiği 
noktada bulunmaktadır. 
Projenin içinde ayrıca yer alan, Marmara Denizi ve 
hareketli şehir manzarasına sahip 160 odası bulunan 
otel, bu çok amaçlı yapının en üst bölümünde 
yer almaktadır. Varyap Meridian Otel & Ofi s 
tarafından geliştirilen otel, uluslararası mimarlık fi rması 
RMJM ve İstanbul merkezli mimarlık fi rması 
Kreatif Mimarlık iş birliğinde tasarlandı. 
Çok özel lokasyondaki proje Berker ayrıcalığı ile de 
farklılaşmaktadır. Projede Berker akıllı bina otomasyonu 
dahilinde; aydınlatma, perde-panjur ve yerden ısıtma 
sistemleri ile Berker B.3 alüminyum siyah anahtar prizler 
ve K.1 antrasit prizler kullanılmaktadır.

Sheraton 
İstanbul Ataşehir 

yeni finans 
merkezinde 

Berker 
ayrıcalığıyla

buluştu
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“Akıllı binalar her yönden insan hayatına faydalı yapılardır. 
İlk maliyetleri yüksek ancak ilerleyen yıllarda verimli enerji kullanımı 

sayesinde bunu katbekat geri kazandıran binalar olup, 
her geçen gün daha fazla sayıda benzer projeler üretilmektedir.”

İlk maliyetleri yüksek ancak ilerleyen yıllarda verimli enerji kullanımı 
sayesinde bunu katbekat geri kazandıran binalar olup, 

her geçen gün daha fazla sayıda benzer projeler üretilmektedir.”
Akıllı binalar her yönden insan hayatına faydalı yapılardır. İlk maliyetleri yüksek ancak ilerleyen yıllarda verimli enerji kullanımı 

sayesinde bu kaybı misliyle geri kazandıran binalar olup, her geçen gün daha fazla sayıda benzer projeler üretilmektedir. 
İnşaat sektörü son iki yılda konut pazarı olarak, satışların yavaşlamasından ve politik belirsizliklerden dolayı daha önce yakalamış 

olduğu büyüme ivmesini kaybetmiş, durağan haldeydi. 2016 yılının son çeyreğinde yıl sonu itibariyle aynı büyüme ivmesini 
yakalayacağını düşünüyorum. Akıllı binalar her yönden insan hayatına faydalı yapılardır. İlk maliyetleri yüksek ancak ilerleyen 

yıllarda verimli enerji kullanımı sayesinde bu kaybı misliyle geri kazandıran binalar olup, her geçen gün daha fazla sayıda benzer 
projeler üretilmektedir. Akıllı bina konsepti genel olarak müşteriler tarafından pek bilinmemekle beraber, her geçen gün bu tarz 

binalarda yaşayan sayısı arttıkça 
bilinirliği de artmaktadır. Ayrıca, 

akıllı bina konsepti pazarlama 
kısmında artı değer olarak 

anlatılmakta olup, yapılan son 
projeler genelde bu  konsept 

dahilinde inşa edilmektedir. 
Berker akıllı bina otomasyon  

ürünlerini otelimizin oda 
aydınlatma, soğutma ve motorlu 

perde kontrollerinde kullandık. 
Enerji verimliliği ile 

tasarruf elde ederken, 
son kullanıcı için de kullanım 

kolaylığı sağlamış olduk.

Görüş

Cevahir İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi

Dursun CEVAHİR
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Akıllı bina teknolojisinin 
tarihle buluşması
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Müze otelde geçmiş ve gelecek buluşuyor
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Hilton Antakya Müze Otel  Hatay

Müze otel konsepti ile kendi türünün en büyüğü kabul edilebilecek 850 m² mozaik ve 2 bin parça tarihi eserin yer aldığı Antakya 
Hilton projesi, Asfuroğlu İnşaat tarafından gerçekleştirildi. Medeniyetlerin buluşma noktası Hatay’da yükselen, mimari konsepti 
ünlü mimar Emre Arolat tarafından gerçekleştirilen proje, mimarisi ile de benzerlerinden ayrılmaktadır. Tarihi eserlerin görülmesi 
için demir kazıkların üzerine inşa edilen otelin cam zemini sayesinde, bu eserler her kattan görülebilmektedir. 
Otel henüz proje aşamasında iken 
Dünya Mimarlık Festivali’nden 
ödül almayı da başardı. 
Tarihi dokusunun yanı sıra, 
Berker akıllı bina sistemleri ile 
teknoloji bu konseptin 
en önemli unsurlarından biri 
haline gelmektedir.



Alışveriş merkezi ve 
hastane şeklinde 
karma hizmet 
vermek üzere 
projelendirilen 
Hampton by 
Hilton, Kocaeli’ne 
kazandıracağı 
ekonomik katkının 
yanı sıra, bölgedeki 
ve kente gelen 
iş adamları ve 
sanayicilerin yeni 
buluşma adresi 
olacak. Berker akıllı 
bina otomasyon 
sistemleri, 
oluşturduğu 
avantajlar 
ile Hampton 
by Hilton’da 
konforun yeniden 
tanımlanmasını 
sağlamaktadır.

Müze otelde geçmiş ve gelecek buluşuyor

Kocaeli’de lüks ve konfor Hampton 
by Hilton ile yeniden tanımlanıyor
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Rixos Quba, 
Azerbaycan’ın
yeni otel 
standartlarını 
sunar
Lüks ve konforun en üst seviyede sunulduğu projede; 
genel alanlar, misafi r odaları, restoranlar ve 16 adet villa 
bulunmaktadır. Berker KNX otomosyon sistemi dahilinde 
otel kısmında Hager Kallysto, kral odasında TS sensor; 
villalarda ise B.IQ akıllı anahtarlar kullanılmaktadır. 
Sistemde yaklaşık dört bine yakın kontrol noktası mevcut 
olup, projede aydınlatma, fancoil, VRV, perde ve motorlu 
cam kontrolleri de yer almaktadır.
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ibis’de ev 
rahatlığında 
akıllı bina 
konforu
Özel bir lokasyonda yer 
alan ve havaalanı gibi 
birçok noktaya ulaşım 
kolaylığı sağlayan ibis 
Otel’de Hager kablo kanalı 
ve bu sistem dahilinde 
kullanılan anahtar prizler 
tercih edildi.

Mega Otel’de 
rezidans 
ayrıcalıkları
İstanbul’un kalbinde 
Maçka’da yer alan, yoğun 
şehir hayatını İstanbul’un 
duru güzelliği ile birleştiren 
Mega Otel projesinde, 
ödüllü Berker teknolojisinin 
ürünü TS Sensor 
otomasyon anahtarları 
kullanılmaktadır. Zevkli 
bir konaklama için ihtiyaç 
duyulan her şeye sahip 
olan projede  aydınlatma, 
perde ve iklimlendirme 
otomasyonları da 
yer almaktadır. 
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Berker’le Trabzon’da 
sonsuz müşteri memnuniyeti
Nefes kesen şehir silueti manzarasına sahip 
Ramada Plaza Trabzon Otel, elverişli lokasyonuyla 
Trabzon Havalimanı’na ve turistik mekanlara ulaşım 
kolaylığı sunmaktadır. 
Ramada Plaza Trabzon Otel’in dünya standartlarındaki 
çevre dostu tesislerinde, Berker akıllı bina otomasyon 
sistemlerinden faydalanılarak sonsuz müşteri 
memnuniyeti sağlanmaktadır.

Berker’le akıllı 
kombinasyon
ABD’nin en önemli otel 
zincirlerinden biri olan Morgans 
Grubu, Los Angeles, 
New York, San Francisco, 
South Beach ve Londra’dan 
sonra, İstanbul Karaköy’de ilk 
otelini açtı. ‘10 Karaköy, 
A Morgans Original’ olarak 
açılan otel, 24 adet deluxe, 
3 adet loft suit, 1 adet loft teras 
suit ve 1 adet de penthouse 
olmak üzere toplamda 
71 oda ile hizmet vermeye 
hazırlanmaktadır. 10 Karaköy 
Hotel projesinde, duvara 
neredeyse sıfır seviyesinde 
yer alan Berker TS Sensor, 
kolay kullanımı ile teknolojinin 
derinliğini sunarken; Berker R. 
Classic formu ve cam yüzeyi 
ile mükemmel kombinasyon 
sağlamaktadır.
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Ottomare’de akıllı otel konseptiİstanbul’un 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 edilmektedir. Projede aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme kontrolleri, IP kontrol ile resepsiyondan veya uzaktan erişim ile herhangi bir noktadan tek bir tuş yardımıyla kontrol edilebilmektedir.

Lasagrada Hotel’de Berker B.7 şıklığıİstanbul yerel mimarisinin post modern sentezi olarak yorumlanan Luxury 5 yıldız Lasagrada Hotel İstanbul projesinde, Berker B.7 cam otomasyon anahtarları kullanılarak aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu yapılmaktadır.Kemer Golf Berker B.7 Çelik ile çok farklıOlağanüstü güzel bir doğa içinde, son derece estetik bir mimariye sahip Kemer Golf ve Country Kompleksi’nin bünyesinde inşa edilen 35 odalı otel projesinde aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu yapıldı. Projede, gerçek paslanmaz çelikten oluşan B.IQ paslanmaz çelik anahtar ve bu konseptin devamı olarak B.7 paslanmaz çelik prizler kullanılmaktadır.

Lasagrada Hotel  İstanbulKemer Golf ve Country  İstanbulOttomare Suites Otel  İstanbul
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Lasagrada Hotel’de 
Berker B.7 şıklığı
İstanbul yerel mimarisinin post modern sentezi olarak yorumlanan 
Luxury 5 yıldız Lasagrada Hotel İstanbul projesinde, Berker B.7 
cam otomasyon anahtarları kullanılarak aydınlatma ve iklimlendirme 
otomasyonu yapılmaktadır.

Kemer Golf 
Berker B.7 Çelik ile çok farklı
Olağanüstü güzel bir doğa içinde, son derece estetik bir mimariye 
sahip Kemer Golf ve Country Kompleksi’nin bünyesinde inşa edilen 
35 odalı otel projesinde aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu 
yapıldı. Projede, gerçek paslanmaz çelikten oluşan B.IQ 
paslanmaz çelik anahtar ve bu konseptin devamı olarak 
B.7 paslanmaz çelik prizler kullanılmaktadır.

Lasagrada Hotel  İstanbul

Kemer Golf ve Country  İstanbul



Ottomare’de akıllı otel konseptiİstanbul’un 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 edilmektedir. Projede aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme kontrolleri, IP kontrol ile resepsiyondan veya uzaktan erişim ile herhangi bir noktadan tek bir tuş yardımıyla kontrol edilebilmektedir.

Lasagrada Hotel’de Berker B.7 şıklığıİstanbul yerel mimarisinin post modern sentezi olarak yorumlanan Luxury 5 yıldız Lasagrada Hotel İstanbul projesinde, Berker B.7 cam otomasyon anahtarları kullanılarak aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu yapılmaktadır.Kemer Golf Berker B.7 Çelik ile çok farklıOlağanüstü güzel bir doğa içinde, son derece estetik bir mimariye sahip Kemer Golf ve Country Kompleksi’nin bünyesinde inşa edilen 35 odalı otel projesinde aydınlatma ve iklimlendirme otomasyonu yapıldı. Projede, gerçek paslanmaz çelikten oluşan B.IQ paslanmaz çelik anahtar ve bu konseptin devamı olarak B.7 paslanmaz çelik prizler kullanılmaktadır.

Lasagrada Hotel  İstanbulKemer Golf ve Country  İstanbulOttomare Suites Otel  İstanbul
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Ottomare’de akıllı otel konsepti
İstanbul’un 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 edilmektedir. Projede aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme 
kontrolleri, IP kontrol ile resepsiyondan veya uzaktan erişim ile herhangi bir noktadan tek bir 
tuş yardımıyla kontrol edilebilmektedir.

Ottomare Suites Otel  İstanbul



Marriott Otel’de Berker imzasıSonsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile misafi rlerini ağırlayan, İstanbul Şişli’de yer alan Marriott Otel’in tüm alanları Berker imzası taşımaktadır. 260 odadan oluşan Marriott Otel’de, suit odalarda Berker B.7 cam anahtar ve prizler; standart odalarda K.1 özel üretim anahtar ve prizler; toplantı odalarında B.IQ paslanmaz 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 anahtar ve prizler kullanılmaktadır. Berker estetiği Swissotel’deDünyanın önde gelen otel zincirlerinden Swissotel İstanbul’da estetik, konfor ve rahatlık, sektörün öncü fi rması Berker’in akıllı bina otomasyon sistemleriyle birlikte sunulmaktadır. Dünya markalarının tercihi BerkerÇarpıcı mimarisi, lüksü en üst seviyede sunan hizmet anlayışı ve nefes kesen boğaz manzarası ile dünya liderlerinin de tercihi olan Conrad’ın İstanbul ayağı Conrad Hotels & Resorts, markasının dünyadaki en gözde otelleri arasında yerini aldı. 550 odalı Conrad İstanbul projesinde, tüm odalarda Berker aydınlatma otomasyonu uygulanmaktadır. Berker K.1 alüminyum anahtar ve prizlerinin de kullanıldığı projede, IP control sistemi ile resepsiyondan veya uzaktan erişim ile herhangi bir noktadan odalardaki tüm aydınlatma kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Hyatt Regency’de konfor ve kusursuz güzellikHyatt Otel, birçok uluslararası projeye imza atan Hasan Sökmen’in Nike’dan esinlenerek tasarladığı 255’i standart ve 29’u suit  olmak üzere toplam 284 odadan oluşmaktadır. Hyatt Otel’de pürüzsüz, neredeyse duvarla tamamen bütünleşmiş Berker TS sensor anahtarlar ve dokunmatik paneller kullanılmaktadır. Berker’in akıllı bina otomasyonu bu özel projeye adapte edilerek estetik, dizayn ve konforun mimarı konsepte ek olarak tüm alanlarda hissedilmesi sağlanmaktadır.

Conrad  İstanbul

Swissotel  İstanbul
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Dünya markalarının tercihi 
Berker
Çarpıcı mimarisi, lüksü en üst seviyede sunan 
hizmet anlayışı ve nefes kesen boğaz manzarası 
ile dünya liderlerinin de tercihi olan Conrad’ın 
İstanbul ayağı Conrad Hotels & Resorts, markasının 
dünyadaki en gözde otelleri arasında yerini aldı. 
550 odalı Conrad İstanbul projesinde, tüm odalarda 
Berker aydınlatma otomasyonu uygulanmaktadır. 
Berker K.1 alüminyum anahtar ve prizlerinin 
de kullanıldığı projede, IP control sistemi ile 
resepsiyondan veya uzaktan erişim ile herhangi 
bir noktadan odalardaki tüm aydınlatma kontrolleri 
gerçekleştirilmektedir.



Marriott Otel’de Berker imzasıSonsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile misafi rlerini ağırlayan, İstanbul Şişli’de yer alan Marriott Otel’in tüm alanları Berker imzası taşımaktadır. 260 odadan oluşan Marriott Otel’de, suit odalarda Berker B.7 cam anahtar ve prizler; standart odalarda K.1 özel üretim anahtar ve prizler; toplantı odalarında B.IQ paslanmaz 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 anahtar ve prizler kullanılmaktadır. Berker estetiği Swissotel’deDünyanın önde gelen otel zincirlerinden Swissotel İstanbul’da estetik, konfor ve rahatlık, sektörün öncü fi rması Berker’in akıllı bina otomasyon sistemleriyle birlikte sunulmaktadır. Dünya markalarının tercihi BerkerÇarpıcı mimarisi, lüksü en üst seviyede sunan hizmet anlayışı ve nefes kesen boğaz manzarası ile dünya liderlerinin de tercihi olan Conrad’ın İstanbul ayağı Conrad Hotels & Resorts, markasının dünyadaki en gözde otelleri arasında yerini aldı. 550 odalı Conrad İstanbul projesinde, tüm odalarda Berker aydınlatma otomasyonu uygulanmaktadır. Berker K.1 alüminyum anahtar ve prizlerinin de kullanıldığı projede, IP control sistemi ile resepsiyondan veya uzaktan erişim ile herhangi bir noktadan odalardaki tüm aydınlatma kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Hyatt Regency’de konfor ve kusursuz güzellikHyatt Otel, birçok uluslararası projeye imza atan Hasan Sökmen’in Nike’dan esinlenerek tasarladığı 255’i standart ve 29’u suit  olmak üzere toplam 284 odadan oluşmaktadır. Hyatt Otel’de pürüzsüz, neredeyse duvarla tamamen bütünleşmiş Berker TS sensor anahtarlar ve dokunmatik paneller kullanılmaktadır. Berker’in akıllı bina otomasyonu bu özel projeye adapte edilerek estetik, dizayn ve konforun mimarı konsepte ek olarak tüm alanlarda hissedilmesi sağlanmaktadır.

Şişli Marriott Otel  İstanbul

Hyatt Regency Otel  İstanbul
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Marriott Otel’de Berker imzası
Sonsuz müşteri memnuniyeti prensibi ile misafi rlerini ağırlayan, İstanbul Şişli’de yer alan Marriott Otel’in tüm alanları 
Berker imzası taşımaktadır. 260 odadan oluşan Marriott Otel’de, suit odalarda Berker B.7 cam anahtar ve prizler; 
standart odalarda K.1 özel üretim anahtar ve prizler; toplantı odalarında B.IQ paslanmaz 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 
anahtar ve prizler kullanılmaktadır. 

Hyatt Regency’de 
konfor ve 
kusursuz güzellik
Hyatt Otel, birçok uluslararası 
projeye imza atan Hasan 
Sökmen’in Nike’dan esinlenerek 
tasarladığı 255’i standart ve 
29’u suit  olmak üzere toplam 
284 odadan oluşmaktadır. 
Hyatt Otel’de pürüzsüz, 
neredeyse duvarla tamamen 
bütünleşmiş Berker TS sensor 
anahtarlar ve dokunmatik 
paneller kullanılmaktadır. 
Berker’in akıllı bina otomasyonu 
bu özel projeye adapte edilerek 
estetik, dizayn ve konforun 
mimarı konsepte ek olarak 
tüm alanlarda hissedilmesi 
sağlanmaktadır.



Avrupa’nın en yüksek 
çelik binasında 
Berker imzası
Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en yüksek çelik 
binası olan, Uras Dilekçi Mimarlık imzası 
taşıyan 231 odalı Hilton Double Tree Avcılar 
projesinde, Berker K.1 antrasit anahtar 
ve prizler tercih edilmektedir. Toplantı 
salonlarında Berker Master Control; 
kat hollerinde ise varlık dedektörleri ile 
aydınlatma otomasyonu yapılmaktadır. 
Hilton Double Tree Avcılar gibi çok 
özel bir projede daha Berker ayrıcalığı 
hissedilmektedir.

St. Regis’te Berker 
otomasyon ayrıcalığı
Mimari projesi Emre Arolat tarafından 
gerçekleştirilen, Maçka Parkı ve boğaz 
manzaralı, bir zamanların popüler oteli 
Maçka Otel, St.Regis İstanbul adıyla tekrar 
hizmete girdi. Birçok özel marka gibi 
bu projenin de tercihi Berker oldu. 
Demsa bünyesinde restorasyonu devam 
eden St. Regis Otel’in tüm odalarında 
Berker aydınlatma otomasyonu 
uygulanmaktadır.
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St. Regis İstanbul Otel  İstanbul

Hilton Double Tree Avcılar  İstanbul



Crowne Plaza’da Master Control teknolojisi
Uluslararası otel zinciri Intercontinental Hotels Group’un Anadolu yakasındaki ilk oteli Crown Plaza’nın 336 odasında Berker Master 
Control paneli ve Q.1 termostatlı anahtarlar kullanılmaktadır. Projede ortak alanlarda ve otel kat hollerinde bulunan aydınlatma 
on / off ve dimmer kontrolleri Berker Master Control ile yapılmaktadır. Toplantı salonlarında Q.1 termostatlı anahtarlar kullanılarak, 
ısıtma / soğutma ve fan-coil sistemlerinin kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca toplantı salonlarında bulunan Master Control 
panelleri ile ısıtma / soğutma, on / off, dim ve senaryo kontrolleri, görsel olarak dokunmatik ekranlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

The House Otel 
Berker R.Classic ile 
çok daha özel
İstanbul Karaköy meydanı yakınında 
bulunan Necati Bey Caddesi üzerinde, 
1875 yılında Rum Patriği 2. Yokaim 
tarafından han olarak inşa ettirilen tarihi yapı, 
25 yıllığına otel olarak dizayn edilmektedir. 
63 odası bulunan otelde, tarihi dokuyu 
bütünleyecek şekilde Berker TS Sensor ve 
R.Classic anahtarlar ile aydınlatma ve 
VRV kontrol otomasyonu yapılmaktadır. 
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Crowne Plaza  İstanbul

The House Hotel  İstanbul



İzmir’in en görkemli 
binası B.IQ ile parlıyor
Hilton kalitesini yansıtan ve bölgenin en 
görkemli binası olan Hilton İzmir Berker B.IQ 
teknolojisi ile donatıldı. Otelin balo salonları, 
toplantı salonları ve ortak mahallerinin 
renovasyon işleri Hager ve Berker ürünleri 
ile tamamlanarak, otomasyon ve aydınlatma 
kontrolleri yapıldı. 

Çanakkale’de modern dünya tarih ile buluşuyor
CM Mimarlık’ın Çanakkale’de inşa ettiği, günlük 80 ton şarap üretim kapasiteli fabrika ve 50 yataklı otelden oluşan Vinero Şarap 
ve Misafi rhanesi’nde, Berker Serie 1930 siyah bakalit anahtarlar kullanılmaktadır.
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Vinero Şarap İmalathanesi  Çanakkkale

Hilton  İzmir



Bodrum geleneği, Berker ile zenginleştirildi
Swissotel Resort Bodrum Beach Turgutreis sahilindeki konumuyla Bodrum’un dünyaca meşhur denizini, uluslararası sanat 
ve spor etkinliklerini, edebiyat ustalarına ilham vermiş gün batımını ve dinamik gece hayatını Swissotel’in eşsiz hizmetiyle 
deneyimleme imkanı sunuyor. Bir Bodrum geleneği olarak iki katlı inşa edilen otelin tümü manzaralı odalarında lüks ve 
çarpıcı iç tasarım, konforlu çözümlerle bir araya geliyor. Masmavi Ege Denizi’ni kucaklayan 60 otel odası ile Bodrum’da 
ziyaretçilerini Berker konfor ve ayrıcalıkları ile ağırlıyor.

Turunç Otel 
Berker ile 
çok farklı
Yeşil ile mavinin buluştuğu 
doğa içinde, farklı bir mimari 
anlayış ile inşa edilen  
35 odalı otel projesinde 
Berker otomasyon sistemleri 
tercih edildi.
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Turunç Otel  Marmaris

Swissotel  Turgutreis



Ontur’da Berker ve 
Hager ortaklığı
73 odadan oluşan otel projesinde aydınlatma, dimli 
aydınlatma ve fan coil kontrolleri KNX ile yerel olarak; 
genel merkezden ya da uzaktan erişim ile herhangi bir 
noktadan yönetilebilmektedir.

Kuşadası Pine Bay 
Berker’le farklılaştı
Kendi koyuna, sahiline ve mavi bayraklı plajına 
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.

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, 
Berker B.IQ paslanmaz çelik anahtarlar kullanılarak 
aydınlatma otomasyonu yapıldı.

120

Hilton Double Tree  Kuşadası

Pine Bay Otel  Kuşadası

Ontur Otel  Çeşme



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

Ant Mare Otel Berker ile ışıldıyor
Alaçatı harikası Port Alaçatı’nın içinde, her biri özenle tasarlanmış 35 odasıyla butik otel kelimesinin tam karşılığı olan Ant Mare 
Otel’de Berker Serie 1930 anahtar ve prizler kullanılmaktadır.

Ultra lüks otel ve villalarda 
Berker estetiği
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 edilmektedir. 
Projede aydınlatma, yerden ısıtma, klima ve 
perde-panjur kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 
Villalarda B.IQ paslanmaz çelik otomasyon anahtarları, 
otel odalarında ise özel üretim paslanmaz çelik 
TS basma butonlu anahtarlar kullanılmaktadır.
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Ant Mare Otel  Bodrum

Aman Resort  Bodrum

Caresse Otel ve Villaları  Bodrum



Berker akıllı konsepti The Marmara’da
İstanbul’un buluşma noktası olan Taksim’de yer alan 
The Marmara Otel’de Berker estetiği tercih edilmektedir.

Zenginler kulübünde
TS Bronz şıklığı
Dünyada zenginler kulübü olarak nitelendirilen, 
özel üyelik sistemiyle çalışan Soho House, 
İstanbul eğlence hayatında statüleri yeniden 
şekillendirmektedir. Şimdiye kadar açılmış 
en büyük üye evi olma unvanını almaya hazırlanan 
Soho House İstanbul projesinde, özel üretim 
TS Bronz anahtarlar ile kullanım kolaylığı 
yakalanmaktadır.

Mersin’de
Berker konforu
Mersin Park Turizm’in 
projelendirdiği Divan Mersin, 
5 yıldızlı konforu şehrin 
merkezinde sunuyor. Sayısız 
uygarlığın izleriyle zenginleşen 
şehir geleneği, Berker estetik 
ve teknolojisi ile buluşuyor.  
Proje dahilinde aydınlatma 
perde otomasyonu 
gerçekleştirilirken tüm 
kontrollerin dokunmatik 
paneller üzerinden 
yapılması sağlandı.
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Soho House Otel  İstanbul

Divan Otel  Mersin

The Marmara Hotel  İstanbul



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

Retaj Royale seçimini 
Berker’den yana yaptı
Güneşli’nin kalbinde, eğlence ve alışveriş 
merkezlerinin bulunduğu bölgede yer 
alan projede farklılık Berker’in akıllı bina 
otomasyon sistemleri ile yakalanmaktadır.

Cevahir Dragos Otel’de 
Hager dim tercih edildi
Dragos Sahili’nin ferahlatıcı dokusu ve 
muhteşem manzarası ile hizmet veren 
Cevahir Dragos Otel’de Hager dim modülleri 
kullanılmaktadır.
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Retaj Royale  İstanbul

Le Meridien  İstanbul

Cevahir Dragos  İstanbul



Holiday Inn Gaziantep’te 
Berker teknolojisi
Uluslararası otel zinciri Holiday Inn Hotel’in 
Gaziantep’de açmış olduğu 93 odalı otelde 
Berker paslanmaz çelik B.IQ anahtarlar 
kullanıldı. Projede aydınlatma ve perde 
otomasyonu yapıldı. Projede kullanılan 
IP Control cihazı ile bütün odaların 
aydınlatma ve perde kontrolleri 
resepsiyondan yapılabilmektedir.

Teymur Continental Hotel 
Berker’le akıllı konforun kapılarını açtı
Gaziantep şehir merkezinde modern bir anlayışla dekore edilen 
157 odalı Teymur Continental Hotel’de genel mekan aydınlatma 
otomasyonu yapıldı. Teymur Continental Hotel projesinde 
Berker B.IQ çelik anahtarlar kullanılmaktadır.

Teymur Continental Hotel  Gaziantep

Holiday Inn Hotel  Gaziantep
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Ramada Otel’de kolay kontrol konforu
Dünyanın önde gelen zincir oteli Wyndham Hotel Group iş birliği 
ile; TSO eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Demirtaş ve ortakları 
tarafından Elazığ’da yapılan Ramada Otel, 136 adet oda ve 260 
adet yatak kapasitesine sahiptir. Pano modülleri ile aydınlatma 
otomasyonu gerçekleştirilen projede, odaların ve genel alanların 
aydınlatmaları, odalardan ve resepsiyondan kontrol edilebilmektedir.

Anadolu Hotels Esenboğa Termal’de Berker duruşu
Ankara’nın en büyük kongre, eğitim, seminer ve sporcu oteli olan Anadolu Hotels Esenboğa Termal’de, aydınlatma kontrolü 
Berker varlık sensörleri ile sağlanmaktadır.

Eskişehir Turunç Otel’de Berker zamanı
Turunç Otel’in ortak alanlar aydınlatma kontrolünde tercihi 
Berker oldu.

Mavi Ay Otel  AnkaraTurunç Otel  Eskişehir

Ramada Otel  Elazığ

Anadolu Hotels Esenboğa Termal  Ankara
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Yuvarlak hatlı cam yüzeyiyle teknolojinin en zarif yansıması olan Berker 
KNX R.1 Touch Sensor sayesinde tek bir dokunuşla evinizi kontrol altına 
alabileceksiniz. Berker KNX R.1 Touch Sensor, ayrıcalıklı tasarımın yanında 
sağladığı kullanım kolaylığı ile hayatınızı güzelleştirecek...

Berker KNX R.1 Touch Sensor 
Tek bir dokunuş yeter

Renk / yüzey seçenekleri: beyaz cam, siyah cam
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Keskin hatları ve cam yüzeyinin yarattığı elegan duruş ile tasarım harikası 
olan R.3 Touch Sensor, Berker KNX sistemi ile birleşerek evinizi kontrol 
altına alıyor. Şık ve ayrıcalıklı tasarımının yanında kullanım kolaylığını da 
sunan R.3 Touch Sensor ile teknolojiye dokunun…

Berker KNX R.3 Touch Sensor
Eviniz kontrol altında

Renk / yüzey seçenekleri: siyah cam, beyaz cam
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