
En üst düzey konfor
En özel projeler için vazgeçilmez olan, 
estetik ve konfor beklentilerini 
en üst düzeyde karşılayan 
Berker akıllı bina çözümleri 
bu segmentin de ayrıcalıklı markası...

168



169

öz
el

 p
ro

je
le

r



Polimeks İnşaatın 2 milyar 253 milyon dolara yapımını üstlendiği 
Aşkabat Uluslararası Havaalanının toplam 14 bin m2 alana inşa 
edilen 2. yolcu terminali saatte bin 200 yolcuya hizmet verecek. 
Söz konusu terminalde iç hat, CIP, dış hat seferleri yapılacak.  
Türkmenistan’ın milli sembol ve değerlerinden esinlenerek 
tasarlanan yeni havaalanının inşası 2013 Ocak ayında başladı. 
Havaalanının 2016 yılında tamamlanması hedefl eniyor. 
Yeni havaalanı, yaklaşık 350.000 m² kapalı alana sahip.  
Projenin VIP salonunda Berker Manufaktur B.IQ Gold Aluminyum ve 
B.3 Gold Aluminyum otomasyon anahtarları kullanılarak 
lüks ve konfor en üst düzeye taşındı.

Aşkabat Havalimanı
Berker’le havalanıyor
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Aşkabat Havalimanı
Berker’le havalanıyor

Baku’de Berker rüzgarı
Yaklaşık 13.000 m2 alan üzerinde yer alan 
12 katlı Baku Time Tower projesinde 
VIP, ofi s ve toplantı odalarının 
aydınlatma kontrolleri 
Berker akıllı bina teknolojileri ile 
yapılmaktadır. Kalitesi ve estetiği ile 
öne çıkan Berker B.IQ ve 
K serisi anahtarlar 
bu projede de 
adından söz ettirmektedir.

Almaly Ofis’te Berker farkı
Kazakistan Almaatı’da yükselen Signex Development yönetim ofi si olarak inşa edilen yapıda, Berker farkı ile 
akıllı bina otomasyonu tercih edildi. Bu özel projede  Berker B.IQ paslanmaz çelik otomasyon anahtarları ve 
B.7 paslanmaz çelik prizler kullanıldı. 
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Heydar Aliyev Kültür Merkezi  Baku



Mimari konseptte ödüllü projeye,
ödüllü Berker
101.000 m2 toplam inşaat alanına sahip, Zaha Hadid tarafından tasarlanan ve mimari konseptiyle ödül alan bir proje olan 
Heydar Aliyev Kültür Merkezi’nde, B.IQ alüminyum anahtarlar ile aydınlatma, perde/panjur ve iklimlendirme otomasyonu yapıldı.
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Baku Berker’le farklılaştı
Azerbaycan’daki projede Berker otomosyon sistemi 
kullanılarak aydınlatma, klima, perde kontrolü yapıldı. 
8 zonlu audio multiroom, CCTV sistemlerinin 
otomasyona entegrasyonu sağlandı.

National Health Center’da 
Berker kalitesi
Yaklaşık 50.000 m2 inşaat alanı üzerine 
yapılan Azerbaycan National Health Center 
projesinde, Berker akıllı bina sistemi 
kullanılarak aydınlatma otomasyonu 
tamamlandı.

Heydar Aliyev Foundation 
Port Baku Tower’da B.IQ
Projede aydınlatma, klima ve perde 
kontrolleri Berker B.IQ anahtarlar ile 
gerçekleştirildi. Ayrıca, projede özel akıllı 
toplantı odaları yapılarak, tüm odalar ve 
genel mekanlar Berker dokunmatik  paneller 
ile beraber PC, IOS, Android üzerinden de 
kontrol edilebilmektedir.
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Bilasuvar Complex
The Heydar Aliyev Center
Modern Heydar Aliyev müzesinin aydınlatma 
otomasyonu dahilinde; ses ve müzik 
sistemleri aydınlatma otomasyonu ile 
entegre edilerek 
farklı senaryolar uygulandı.

Azerbaycan 
Milli Konservatuvarı
40.000 m2 alan üzerine inşa edilen 
Azerbaycan Milli Konservatuarı projesinde 
Hager otomasyon modülleri ile aydınlatma 
ve iklimlendirme otomasyonu yapıldı. 
Ayrıca, projenin konferans salonunda 
 aydınlatma ve multimedya kontrolleri 
gerçekleştirildi.

Xazar TV’de Hager 
otomasyonu
Hager aktüatörler ile Azerbaycan Xazar 
TV binasında aydınlatma otomasyonu 
yapıldı. Projede kullanılan IP control ile yetki 
verilen kişiler aydınlatma kontrollerini ister 
bilgisayarlarından ister akıllı cihazlarından 
yönetebilmektedir.
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Bilasuvar Complex - The Heydar Aliyev Center  Baku
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Özgün hobiye
Serie 1930 klasiği
Tamamen özel müşteri beğeni 
ve talepleri doğrultusunda 
gerçekleştirilen 1+1 asma katdan 
oluşan, özgün olarak yapılan 
proje ofi s ve araç modifi yesi 
amacı ile yapıldı. Berker akıllı 
bina sistemleri dahilinde 
aydınlatma otomasyonları 
gerçekleştirilen mekanda 
kullanılan Berker Serie 1930 
siyah klasik anahtarlar ile geçmiş 
ve gelecek buluşturuldu.

Eskişehir’e en akıllı stadyum
Toplam 16 bloktan oluşan yeni Eskişehir stadı 86.783 m2 kullanılabilir alana ve toplam 34.930 seyirci kapasitesine sahip. 
Berker akıllı otomasyon sistemleri ve stadyumun ortak alan aydınlatmaları için kullanılan gün ışığı sensörleri aracılığıyla oluşturulan 
senaryolar sayesinde, konfor ve tasarruf bir arada sunulmaktadır. Ek olarak, proje dahilinde 
Systo anahtar priz serilerinden de yararlanılmaktadır.
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Tarih ile 
teknolojinin 
eşsiz buluşması
Sultan Abdülaziz tarafından 
1866 yılında Balyan Ailesi 
mimarlarına yaptırılan 
Mabeyn Köşkü, restorasyon 
çalışmalarıyla tarihi dokusu 
bozulmadan günümüz 
teknolojisi ile modernize 
edildi. Projede eskimeyen 
klasik tarzın son teknoloji ile 
buluşmasında ortaya çıkan 
Serie 1930 beyaz anahtarlarının 
arkasına interface konularak, 
aydınlatmalar otomasyona dahil 
edildi. Projede aydınlatmaların 
kontrolü anahtarlar üzerinden 
yapılabildiği gibi merkezi olarak 
da sağlanabilmektedir.

Tarabya Cumhurbaşkanlığı Set Köşkü’nde Berker Serie 1930
1985’te Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen, mimarisi ve tarihi ile Boğaziçi’nin en gösterişli 
malikânelerinden biri olan, Tarabya Cumhurbaşkanlığı Set Köşkü’nün restorasyon çalışmalarında, 
klasik ve sade görüntüsüyle şıklık sunan Berker Serie 1930 beyaz anahtar ve prizler kullanılmaktadır.

Başbakanlık projesinde 
Hager farkı
İstanbul’da bulunan Başbakanlık Devlet 
Misafi rhanesi’nde Hager otomasyon 
modülleri ile aydınlatma otomasyonu yapıldı.
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Tarabya Cumhurbaşkanlığı Set Köşkü  İstanbul

Başbakanlık Devlet Misafirhanesi  İstanbul

Mabeyn Köşkü  İstanbul
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Hacı Bayram Veli Camii  Ankara

Ertuğrul Tekke Camii  İstanbul

Atatürk Florya Köşkü  İstanbul

Tüpraş  Kocaeli Özgörkey Showroom  İzmir
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CMB Yatçılık  İstanbul

Dünya Yachts  İstanbul

Mısır Konsolosluğu  İstanbul

Studio Santral  İstanbul


