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İstanbul’un yeni simgesi:
İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi
Aşkın KAYA - MNG Esmaş Proje Koordinatörü

Acil durum!
Kaan OKUR - Elektronik Mühendisi

Sağlık için sağlıklı çözümler
Vahit CAN - Elektrik Mühendisi

VİTRİN

YOLCULUK

PROFİL

Yangın, güvenlik, toplu bildirim ve daha fazlası
Aydın SARIKAYA - Elektrik Mühendisi

İçelim bi’gavecik
Yeşim ÖZCAN- Marka ve İletişim Danışmanı

Sabah güneşinizi nasıl alırdınız?
Ahmet Haluk DİKİCİ - QNB Finansbank Kristal Kule Bakım İşletme ve Mühendislik Hizmetleri Yönetmeni
Ender Erdinç - QNB Finansbank Kristal Kule Satınalma ve Teknik Hizmetler Yönetmeni
Yavuz KASAPÇOPUR - QNB Finansbank Kristal Kule İnşaat Emlak ve Ekspertiz Yönetimi  Bakım İşletme 
ve Mühendislik Hizmetleri Müdürü
Vahit CAN - Elekon İş Geliştirme Yöneticisi 

Dünden Bugüne

“Eşikte, sessizlik ve ışığın kesişiminde, insanlığın eşssiz dili, sanatın kutsal 
tapınağı yatar. Burası gölgelerin hazinesidir. Işıktan oluşan her şey gölge 
düşürür. Bizim işimiz gölgeyledir; çünkü o, ışığa aittir. “ Louis I. Kahn

L ouis I. Kahn... Dünya mimarlığının önemli aktörlerinden biri. Sadece 
bir mimar değil, düşünür, sanatçı ve aynı zamanda bir “mimarlık 
gurusu”. Işığın mimarı olarak da bilinen Kahn, 1904 yılında, izlerini 
tüm hayatı boyunca taşıyacağı bir kaza atlatır. Evlerindeki ocakta 

yanan kömürlerin çıkardığı yeşil-mavi ışıktan etkilenir. Hayranlıkla izlediği bu 
renklerin yok olmasını engellemek için alev alev yanan kömürleri önlüğünün 
eteğine doldurur, giysisi tutuşur ve yüzünün alt kısmı ile ellerinde ağır yanıklar 
oluşur. Bu yanıklar hayatı boyunca geçmeyen izler olarak kalır. Işıkla talihsiz 
bir kaza sonucu tanışan Kahn, bundan sonra hayatı boyunca büyülenmişçesine 
ışığın peşinde koşacaktır.

“Güneş bile bir yapının cephesine vurana kadar kerametinin farkında değildir.” 
diyen Kahn, birçok eserinde ışığa başrol vermiştir. 

Yaşadığımız her atmosferde bize eşlik eden ışığın evrensel bir dili var ve bu 
evrensel dili Lois L. Kahn gibi eserlerinde kullanıp yaşadığımız mekanlara 
hayat veren birçok da usta...

Işığa dair bildiklerimizi paylaşmak, ışığın yarattığı farklı duyguları görüp 
anlamak için başladığımız yolculuğumuza Candela’nın ikinci sayısı ile devam 
ediyor, 2018 yılında da birçok ustaya eşlik edip onlarla birlikte ışığın serüvenine 
ortak olmayı diliyoruz.

Keyifli okumalar...

Şafak KOÇ 
Yönetim Kurulu Başkanı



İstanbul’un Yeni Simgesi:

İstanbul Yeni Havalimanı  
Hava Trafik Kontrol Kulesi
İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin aydınlatma 
uygulamaları ve aydınlatma kontrol sistemleri için enerji verimliliği 
yüksek komponent ve çözümler üzerinde uzmanlaşan Helvar’ın 
ürünleri kullanılıyor. Devam etmekte olan projeyi ve süreci, MNG 
Esmaş’ın proje koordinatörü Aşkın Kaya anlattı.
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İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin uluslarara-
sı havacılık sektöründeki rolünü zirveye taşıya-
cak dünyanın en büyük havacılık merkezi proje-
lerinden biri...  

İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol 
Kulesi, yedi tepeli şehir İstanbul’un yüzyıllardır 
simgesi haline gelen ve Türk tarihinde kültürel 
öneme sahip ‘lale’ figüründen esinlenerek  Pi-
ninfarina ve AECOM tarafından tasarlandı. Chi-
cago Athenaeum Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve 
Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar 
Avrupa Merkezi tarafından verilen ve dünyanın 
en önemli mimarlarının katıldığı  yarışmada, 370 
proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda 
2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazandı. 90 
metre yüksekliği ve 17 katı ile kule, tamamlandı-
ğında Avrupa ile Asya arasında İstanbul Yeni Ha-
valimanı üzerinden seyahat eden tüm yolcular 
için görünür olacak. 

İstanbul Yeni Havalimanı’nda pistlerin AGL özel 
aydınlatma ve ATC kulenin elektro mekanik sis-
temleri MNG Esmaş tarafından yapılıyor. 

Kulenin aydınlatma uygulamaları ve aydınlatma 
kontrol sistemleri için, enerji verimliliği yüksek 
komponent ve çözümler üzerinde uzmanlaşan 
Helvar’ın ürünleri kullanılıyor. 

Devam etmekte olan projeyi ve süreci, MNG Es-
maş’ın proje koordinatörü Aşkın Kaya anlattı.

“Olmazsa olmazımız; bize problem yaşatmayacak 
bir sistem tercih etmek!”

İhale aşamasında kendilerine verilen tasarım 
projelerini  uygulama projeleri haline getirmenin 
onların sorumluluğunda olduğunun altını çizen 
elektrik mühendisi Aşkın Kaya,”Detaylandırıla-
rak uygulama projesi haline getirilmesi gereken 
bu projelerin oluşturulması aşamasında firmalar 
ile görüşüp, bize problem yaşatmayacak bir sis-
tem tercih etmek, olmazsa olmazımızdı. Zama-
nında ve doğru iş yapacak bir ekibe sahip, İGA’nın 
şartnamelerini karşılayacak teknik yeterlilikte 
ve öncelikle kendimizin ikna olduğu firmalarla 

görüşmeler yaptık. Proje aşamasında bu işi ta-
mamlamak için uygun fiyatlı ve teknik destek 
verebilecek doğru çözüm ortağının Helvar oldu-
ğu kanaatine vardık.” dedi. İGA Teknik grubunun 
onayı ile ATC Kule aydınlatma otomasyon sis-
teminde Helvar ürünlerini kullanarak, sorunsuz 
çalıştırıp teslim edeceklerine karar verdiklerini 
sözlerine ekledi.

Helvar’ı tercih etmelerinin en önemli nedenlerini 
markanın ulaşılabilir olması, sahada ekibe des-
tek verebilmesi ve bir sorun olduğunda  muhatap 
bulunması olarak sıralayan Kaya’ya göre ihtiyaç 
duyduklarında onlara “mühendisliğin getirmiş 
olduğu misyon ile projeye uygun çözüm  ve za-
manında bilgi” verilmesi çok önemli!

Bu aşamada 27 kişilik bir ekip ile sahada oldukla-
rını belirten Kaya, projenin mimari detaylarının 
çözüldüğünü ve elektrik alt yapısı ile ilgili safha-
larının tamamlandığını ve aydınlatma otomasyo-
nu alt yapısı için çalışmaya başladıklarını ifade 
etti. 

Türkiye’nin gözbebeği...

“Projede şu anda diğer sistemlerle birlikte ay-
dınlatma otomasyonunun alt yapısı da devam 
ediyor. Helvar’dan alacağımız otomasyon pano 
içi ürünleri de önümüzdeki günlerde gelecek ve 
aydınlatma panosu içerisine montajı için ima-
latçımıza göndereceğiz. Aydınlatma panoları ve 
son montajlar da bittiğinde test ve devreye alma 
işlemlerine başlayacağız.” diyen Kaya, yaklaşık 6 
bin metrekare kapalı alana sahip, 90 m. yüksek-
liğinde ve son iki katı uçuş kontrol personelinin 
çalışacağı kuledeki çalışmalarını yılbaşına kadar 
tamamlamayı planladıklarını belirtti. 

Türkiye’nin gözbebeği olan bu projede çalışmak-
tan mutluluk duyduklarını vurgulayan Kaya, 
“Projeyi zamanında ve sorunsuz bir şekilde çalı-
şır halde teslim edeceğiz.” dedi.



Acil durum!!!!!

Acil durum aydınlatma sistemleri, hastane, 
okul, kampüs ve devlet kurumları gibi binalarda 
“Binaların Yangından Korunması İçin Yönetme-
lik” kapsamında zorunlu kılınmıştır. Sistemin 
temel işlevi, binalarda normal aydınlatmanın 
mümkün olmadığı arıza, şebeke kesilmesi, yan-
gın, deprem ya da afet gibi olağanüstü hallerde 
binada bulunan insanların hızlı ve güvenilir bir 
şekilde tahliye edilmesi için otomatik olarak 
devreye girip, gerekli sürede aydınlatmanın sür-
dürülebilirliğini sağlamaktır. 

Acil durum aydınlatması ile ilgili olarak bir ta-
kım yönetmelik ve standartlar yürürlüğe kon-
muştur. (Örneğin; TS EN 1838, TS EN 50172, TS 

EN 60598-1) Kullanılan tüm ürünlerin belirlenen 
bu standart ve yönetmeliklere uygun olması ge-
rekmektedir. 

Global bir örnek vermek istersek, 2005 yılında 
İngiltere’de uygulamaya konulan Yangın Gü-
venlik Direktifi ile daha önceden itfaiye çalışan-
larının sorumluluğunda olan “ticari binaların 
aydınlatma şemasının mevcut kurallara uygun-
luk kontrolü”, bina sakinlerinin sorumluluğuna 
verilmiştir. Ticari binalarda, mevcut yönetme-
liğe uygun bir acil durum aydınlatma şeması 
sağlamamak ya da kontrolünü yapmamak, adli 
takibat ve/veya para cezalarıyla sonuçlanabil-
mektedir. 

Bir binada acil durum aydınlatma sistemi ne za-
man devreye sokulur?

 ‘Normal’ aydınlatmada şebeke kesintisi oluştu-
ğunda, bir binadan etkili tahliyeye imkan sağ-
layacak yeterli derecede aydınlatma bulunması 
amacıyla acil durum aydınlatması devreye so-
kulur. 

Acil durum aydınlatmasının uygulanmaması ya 
da yanlış kurulumu ne tür sorunlara yol açabilir?

Binada yangın sırasında yaşanan elektrik ke-
sintisi, bina sakinleri arasında paniğe yol aça-
bilmekte ve bu panik sonucunda da yaralanma 
ve takip eden süreçte duygusal sorunlar  oluşa-
bilmektedir. Acil durum aydınlatması ile bina 
sakinlerinin konfor ve güvenliği sağlanır.

Acil durum aydınlatmasının uygulanmaması ya 
da standartlara uymayacak şekilde yanlış kuru-
lumu;

- Elektrik kesintisi ile genel aydınlatmanın ka-
panması sonrası oluşabilecek stres ve panik ile 
yapılamayan tahliye sonucu bina sakinlerinin 
yaralanması ya da hayatlarını kaybetmesi,

- Adli takibat, para ve hapis cezası gibi sonuçlar 
doğurur.

Acil durum aydınlatma sistemleri binalarda her 
bölüme aynı şekilde mi uygulanır?

Acil durum aydınlatma sistemlerinin bir bina-
nın doğru yerlerinde uygulanması ve tüm ilgili 
standartlara uyması, binanın neresinde çalıştık-
larına bakılmaksızın herkesin emniyetli ve hızlı 
bir şekilde kaçabilmesini sağlamak açısından 
hayati önem taşımaktadır. Tüm prosedürlerin 
doğru ve emniyetli bir şekilde uygulanması 

için binanın hangi alanlarının daha yüksek 
risk altında olduğunu anlamak amacıyla sistem 
kurulurken bir risk değerlendirmesi yapılması 
önemlidir. 

Binalarda farklı çalışma alanları için, farklı acil 
durum aydınlatma yöntemleri gerekmektedir. 
Bunlar;

- Kaçış yolu aydınlatması: İnsanlara kaçış yolu 
belirleme şansı verir böylece binadan uygun bir 
şekilde çıkış sağlanmış olur. 

- Acil kaçış aydınlatması: Bina sakinlerinin 
binadan emniyetli bir şekilde çıkması ve oluşa-
bilecek herhangi bir tehlike durumunda bu teh-
like ile  başa çıkmalarına imkan sağlar. 

- Yüksek riskli görev alanı aydınlatması: Bina 
sakinlerinin daha yüksek tehlike altında olduğu 
alanlarda uygulanan acil durum aydınlatması-
dır.

- Açık alan aydınlatması: Paniği azaltmak ve 
bina sakinlerine minimum endişe ile uygun bir 
kaçış rotası sağlamak amacıyla kullanılmakta-
dır. 

Teknolojideki gelişmelerle birlikte, genel aydın-
latmada daha çok görünen yüksek standartları 

ve akıllı özellikleri 
(örneğin DALI ve oto-
matik bakım/kontrol) 
artık acil durum ay-
dınlatması için de uy-
gulanacak ve bina sa-
kinlerinin emniyet ve 
esenliği için ek fayda-
lar sağlayacak bir dizi 
teknolojik özellik su-
nulacaktır. Daha akıllı 
cihazlar artık daha 
iyi kontrol ile verimli 
işlemler sunmakta ve 
acil aydınlatma siste-
minin fonksiyonelliği-
ni, kullanılabilirliğini 
ve beklenen kullanım 
ömrünü iyileştirmek 

için devam etmekte olan bakımlara yardımcı 
olmaktadır. 

Acil durum için LED ve otomasyon teknolojisi 
alanında yaşanan gelişmeler ve ilerleme, ister 
ticari ister ortak yaşam alanı olsun binalardaki 
emniyet özelliğinin devam eden önemini ortaya 
koymaktadır.

‘Normal’ aydınlatmada şebeke kesintisi oluştuğunda, bir binadan 
etkili tahliyeye imkan sağlayacak yeterli derecede aydınlatma 
bulunması amacıyla acil durum aydınlatması devreye sokulur.

Kaan OKUR
Elektronik Mühendisi
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DÜNDEN BUGÜNE
FROM PAST TO TODAY
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2006

Mardan Palace /  
İlk büyük tematik 
otel projesi yapıldı. 

Mardan Palace / The 
first thematic hotel 
project completed.

Elekon 
faaliyetlerine 
başladı. 

Elekon started 
its activities.

Azerbaycan Sahil 
Tesisleri / Azerbaycan’da 
ilk proje yapıldı. 

Azerbaijan Beach 
Facilities / The first 
project in Azerbaijan 
completed.

İstanbul AHL Serbest 
Bölge’de ilk faaliyet 
gerçekleştirildi.

The first activities 
were realized in 
İstanbul AHL Free 
Trade Zone. 

Haydar Aliyev Kültür Merkezi / 
Azerbaycan’ın simgesi olan projede 
Helvar Aydınlatma Otomasyon Sistemi 
yapıldı.
Haydar Aliyev Cultural Centre / 
Helvar’s lighting automation system 
was set up in the project as a symbol 
of Azerbaijan..

Finansbank Kristal Kule 
Güneş Takip Sistemi 
kurulan ilk proje yapıldı. 
Finansbank Kristal Kule/ 
The first project through 
which the solar tracking 
system was set up

İstanbul Yeni Havalimanı 
Hava Trafik Kontrol Kulesi / 
Helvar Aydınlatma ve 
Otomasyon Sistemi

New Istanbul Airport Air 
Traffic Control Tower /  
Helvar Lighting and 
Automation System 

Nurol Life Seyrantepe / 
Yangın Algılama, Kartlı 
Geçiş, CCTV ve Aydınlatma 
Otomasyon Sistemi

Nurol Life Seyrantepe / 
Fire Detection, Card 
Pass, CCTV and Lighting 
Automation System 

İstanbul Yeni Havalimanı / Helvar 
Aydınlatma Otomasyon Sistemi kuruldu. 

New Istanbul Airport / Helvar Lighting 
and Automation System was set up. 

Frankfurt Light and 
Building Fuarı DALI 
Ödülleri, İkinci En İyi Firma 
Ödülü alındı. 

Frankfurt Light and 
Building Fair DALI Awards, 
Second Best Company 
Award was received. 

AWARD 2014

İlk distribütörlük 
sözleşmesi 
imzalandı.

The first 
distributorship 
contract was 
signed.

GE Security ile 
distribütörlük 
sözleşmesi imzalandı.

The distributorship 
contract was signed 
with GE Security.

Zorlu Center / Aydınlatma 
Kontrol sistemlerinin 
entegre edildiği ilk üst 
entegrasyon projesi yapıldı.
Zorlu Center / The first 
superior integration 
project to which the 
lighting control systems 
are integrated completed. 

2010 yılı Helvar En 
İyi Distribütörlük 
Ödülü alındı.

Best Distributorship 
Award of Helvar for 
2010 was received.

Çeşme Port / İlk entegre 
güvenlik sistemleri 
projesi yapıldı.

Çeşme Port / The first 
integrated security 
system project 
completed.

Mackwell ile 
distribütörlük 
sözleşmesi imzalandı.

The distributorship 
contract was signed 
with Mackwell.

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi / Türkiye’nin 
en büyük ilk DALI 
projesi yapıldı. 

Presidential Complex  
/ The biggest DALI 
projects of Turkey 
completed.

Eskişehir Şehir Hastanesi / 
Avrupa’nın En İyi Sağlık 
Projesi ödülü alan proje 
başladı.

Eskişehir City Hospital / 
The project which received 
Europe’s Best Health Project 
Award has been launched.

İlk bayilik 
sözleşmesi 
imzalandı.

The first dealership 
agreement was 
signed.

ERP Altyapısı 
kurulumu 
gerçekleştirildi.

ERP Infrastructure 
was installed.

2009 yılı Helvar En 
İyi Distribütörlük 
Ödülü alındı. 

Best Distributorship 
Award of Helvar for 
2009 was received. 

ISO 9001 Quality 
Management System 
Certificate by Bureau Veritas

Bureau  Veritas ISO 9001 
Quality Management System 
Certificate was obtained.
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17İstanbul şubesi 
açıldı.

İstanbul branch 
was placed.

LÖSEV LÖSANTE Yetişkin 
ve Çocuk Hastanesi / UTC 
Entegre Güvenlik Sistem 
çözümleri ve Helvar 
ürünleri kullanıldı.

LÖSEV LÖSANTE Adult and 
Children Hospital/ UTC 
Integrated Security System 
Solutions and Helvar 
products were used. 

Orjin Maslak / IP Tabanlı 
ilk entegre güvenlik 
ve otomasyon projesi 
yapıldı.

Orjin Maslak/ The first 
IP-based integrated 
security and automation 
project was completed. 

UTC Fire and 
Security “Ekstra Mile 
2017” Ödülü alındı.

UTC Fire and 
Security “Extra Mile 
2017” AwardM
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Aydınlatma kontrol sistemleri sağlık komplekslerinde yüksek adette kullanılan 
ve sistemin en sorunlu parçalarından sayılabilecek acil durum aydınlatma sis-
temlerinin bakım, işletme ve arıza yönetimlerini de gerçekleştirebilmektedir.

Bir sağlık kompleksi içerisinde farklı standart ve yaklaşımlarla modellenen bir-
çok farklı mahal bulunmaktadır. Her mahalin farklı yaklaşımlar ve standartlara 
uygun olarak işletilmesi açısından gelişmiş aydınlatma kontrol sistemlerinin 
kullanımı elzemdir. Zira, mahallerin işletme yaklaşımları sadece mahal tipine 
değil, yoğunluk ve günün zaman dilimine bağlı olarak da değişkenlik gösterebil-
mektedir.

Günümüzde aydınlatma kontrol sistemleri sadece genel aydınlatma bileşenleri-
nin yönetimini değil, aynı zamanda sağlık komplekslerinde yüksek adette kulla-
nılan ve sistemin en sorunlu parçalarından sayılabilecek acil durum aydınlatma 
sistemlerinin bakım, işletme ve arıza yönetimlerini de gerçekleştirebilmektedir. 
İşletme açısından oldukça büyük problem oluşturan bu sistemlerin DALI uyumlu 
seçilmesi durumunda tüm akü durumları uzaktan izlenebilmekte ve otomatik 
olarak deşarj/şarj işlemleri yapılabilmektedir. 

Aydınlatma otomasyon sistemlerinin bilinen teknik avantajlarının yanı sıra çalı-
şan ve hastaların konforunu sağlamaya yönelik birçok faydası vardır.

Yapılan tüm modern sağlık tesislerinde hasta konforu ön planda tutulmaktadır. 
Modern hastane mimarileri hem sağlık kompleksi işlevselliğinde hem de bir otel 
konforu özelliğinde olacak şekilde modellenmektedir.

Aydınlatma otomasyon sistemlerinin bilinen teknik avantajlarının yanı sıra ça-
lışan ve hastaların konforunu sağlamaya yönelik birçok faydası vardır. Modern 
aydınlatma kontrol sistemleri ile ışığın nitelik ve niceliğinin kontrol edilmesinin 
yanı sıra biodinamik aydınlatma teknikleri gibi yeni yaklaşımların da uygulan-
ması mümkün olabilmektedir.

Doğal gün ışığını taklit etmek ya da parlak bir yaz gününün görüntüsünü oluştu-
rabilmek, aydınlatma kontrol sistemi ile mümkün olmaktadır.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) aydınlatma kontrol sistemleri içe-

Sağlık İçin
Sağlıklı Çözümler...

Aydınlatma kontrol sistemleri özellikle LED ta-
banlı uygulamalar ile entegre edildiğinde toplam 
bina enerji performansı üzerine büyük kazanım-
lar sunabilmektedir.

Hastaneler geleneksel ticari binalardan çok 
daha yoğun enerji tüketimine sahiptirler. Genel 
olarak hastanelerin eş hacme sahip başka bir 

ticari yapıdan iki kat daha fazla enerji tükettiği 
bilinmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve 
enerji verimliliği konuları bu yapılarda çok daha 
önemli bir unsur haline gelmektedir. 

Aydınlatma kontrol sistemleri özellikle LED ta-
banlı uygulamalar ile entegre edildiğinde toplam 
bina enerji performansı üzerine büyük kazanım-
lar sunabilmektedir. EN12464-1 standartlarına 
uygun olarak sadece koridor alanlarında yapıla-
cak kontrol senaryoları bile yüzde 30 ile yüzde 
60 oranında tasarruf yapılmasına olanak suna-
bilmektedir.

İşletme, bakım, verimlilik ve konfor konularında sunduğu avantajları ile 
aydınlatma kontrol sistemleri, özellikle hastane gibi geniş kapsamlı projelerin 
temel parçalarından birini oluşturmaktadır.

Vahit Can
Elektrik Mühendisi
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risinde kullanılan protokoller arasında lider ko-
numundadır.

Neredeyse tüm ışık kaynaklarının dijital kontro-
lünde kullanılan DALI, aydınlatma kontrolünün, 
çift yönlü haberleşme desteği ve bireysel cihaz 
kontrolündeki üstün nitelikleri sayesinde has-
tanelerde başarıyla kullanılmaktadır.   Özellikle 
yönetilmesi çok zor olan büyük  projelerde siste-
min adres bazlı izlenmesi ve kontrolü ile işletme 
ekibine sistemin idaresinde büyük kolaylık sağ-
layarak işletme maliyetini gözle görünür oranda 
azaltmaktadır.

Bu protokol ile aynı linye üzerinde yer alan bü-
tün balastları tek tek kontrol etmek mümkün 
olmaktadır. Merkezi izleme kapasitesi ile birlik-
te, gün ışığı tespiti sağlayan ekipmanları, var-
lık algılaması ve zaman ayarının yapılabilmesi, 

gereksiz enerji tüketimini önlemekte 
ve ayrıca önemli ölçüde estetik fayda 
sağlamaktadır. Doğal gün ışığını taklit 
etmek ya da parlak bir yaz gününün 
görüntüsünü oluşturabilmek, aydın-
latma kontrol sistemi ile mümkün ol-
maktadır.

Hastaneler için aydınlatma çözümleri:

• Hasta konforu için basit (kolay) kontrol,

• Sağlık personelinin görevine uygun aydınlat-
ma,

• Enerji tasarrufu için otomatik kontrol,

• Tek bir yataktan tüm binaya kadar tamamen öl-
çeklendirilebilir varlık/yokluk kontrolü,

• Arıza durumlarında son senaryoları akılda tut-
ma,

• Bina otomasyon sistemi ile entegrasyon,

• Perde/güneş kırıcı kontrolü,

• Bakım raporlaması,

• Acil durum aydınlatma sistemlerinin yönetimi.

Yangın, güvenlik, toplu bildirim 
ve daha fazlası...

Okul, iş merkezi, plaza, alışveriş merkezi, hasta-
ne ve otel gibi binalarda can ve mal güvenliğinin 
sağlanabilmesinin olmazsa olmaz sistem çö-
zümlerinden biri duman kontrol ve tahliye sis-
temleridir. 

Yangının sebep olduğu durumlarda olay maha-
linde, dumanda kalan kişilerin % 40’ı 4 metre,  
%90’ı ise 9 metreden fazla yürüyememektedir.

Özellikle büyük tesislerde meydana gelen yan-
gınlarda, ölüm ve yaralanmaların önemli bir ora-
nı, katlar arasına, merdiven boşluğu ve odalara 
dolan duman sebebiyle oluşmaktadır. Yapılan 
araştırmalar  yangın kaynaklı ölümlerin % 90’ın-
dan fazlasının zehirli gazlar sebebiyle gerçekleş-
tiğini göstermektedir. Yine bu araştırmalardan 
elde edilen  istatistikler göstermektedir ki; yan-
gının sebep olduğu durumlarda olay mahalinde, 
dumanda kalan kişilerin % 40’ı 4 metre,  %90’ı ise 
9 metreden fazla yürüyememektedir.  İşte yangı-
nın gerçekleştiği tesisde meydana gelen duma-
nın kontrol altında tutulması ve bina içerisinde 

güvenli sayılabilecek bölgelere yayılmadan kişi-
lerin tahliye edilebilmesi için duman kontrol ve 
tahliye sistem çözümlerine ihtiyaç vardır. 

Her büyüklükteki tesisin yangın nedeniyle olu-
şabilecek olağanüstü durumlarda can güvenliği 
ihtiyacının karşılanması sadece duman kontrol 
ve tahliye olarak düşünülmemeli bu alanda yan-
gın algılama ve acil anons sistemleri de bir bü-
tün olarak değerlendirilmelidir. 

UTC Edwards: İlk yangın alarm sisteminden 
dünyanın en büyük yangın alarm sistemlerine...

Yönetim özellikleri, entegrasyon imkanları, güç-
lü  yazılım ve donanımlarıyla alanında uzman 
Amerika menşeli UTC Edwards EST3 platfor-
mu, bu alanda önemli bir sistem çözümü olarak 

Özellikle büyük tesislerde meydana gelen yangınlarda, ölüm ve yaralanmaların 
önemli bir oranı, katlar arasına, merdiven boşluğu ve odalara dolan duman 
sebebiyle oluşmaktadır. Yönetim özellikleri, entegrasyon imkanları, güçlü  
yazılım ve donanımlarıyla alanında uzman Amerika menşeli UTC Edwards 
EST3 platformu,  bu alanda önemli bir sistem çözümü olarak karşımıza çıkıyor. 
EST3 platformu ve öne çıkan özelliklerini Elekon Mühendislik Yöneticimiz 
Aydın Sarıkaya anlattı.
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karşımıza çıkıyor. Her büyüklükteki tesisin can 
güvenliği ihtiyacını karşılamak üzere benzersiz 
özelliklerde tasarlanan Edwards EST3 platfor-
munda her panelin fonksiyonelliği, geniş seçe-
nek sunan modüler yapıdaki ray modülleri ile 
özelleştirilebilmektedir. 64 ağ noktası ve her 
noktada 2500 cihaz desteği ile, bu ağın “noktadan 
noktaya öncelikli haberleşme” protokolü, ağdaki 

her büyüklükteki alarma hızlı cevap vermekte, 
buna panellerin 300.000 ft’ den fazla uzaklıkta, 
neredeyse 100 km. ağ kurabilme özelliği de ekle-
nince, hemen hemen limitsiz ağ kurmak müm-
kün hale gelmektedir. EST3 işletim özelliklerinin 
tamamı nesne tabanlı yazılım ile kontrol edil-
mekte ve kullanıcıya yangın, güvenlik ve MNEC 
fonksiyonlarını tek bir dizaynda entegre edebil-
me esnekliği sunmaktadır.

EST3 çoklu kanal ses sistemi, dijital altyapısı 
sayesinde 8 sesli mesajı aynı anda bir çift kab-
lo ile iletebilmektedir. Güvenlik mesajlarının ses 
sistemine kolay şekilde entegre edilebildiği plat-
formun öne çıkan diğer bir özelliği de program 
kontrolü altında bu mesajların otomatik olarak 
tesisin uygun alanlarına yönlendirilebilmesinin 
mümkün oluşudur.

Manuel anons imkanı

EST3 Paltformu içinde yer alan itfaiyeci telefon 
sistemi ile tesis içerisinde acil durumlarda yan-
gın merkezine çift yönlü ulaşılması sağlanmak-
tadır. Sistemde çağrılar, EST3 yangın merkezine 
düşer ve operatör hattaki kişi ile konuşabildiği 
gibi bu sesi, tesisin istenilen zonelarına anons 
hattı üzerinden bağlayarak, manuel anons yapıl-
masını da  sağlar. Tüm itfaiyeci telefonları super-
vise olduğu için herhangi bir arıza durumunda 
yangın merkezi tarafından izlenebilmektedir.

EST3 Can güvenliği sistemi, bina otomasyon 
sistemleri ile BacNET protokolü üzerinden veri 
alışverişine olanak sağlamaktadır. Ayrıca UTC 
Lenel Onguard güvenlik platform ile ya da diğer 
güvenlik sistemleri ile OPC üzerinden haberleşe-
bilmektedir.

Sistem kaynaklarının paylaşılarak maliyetin 
azaldığı entegre bir can güvenliği çözümü müm-
kün mü?

EST3 yangın alarmı, güvenlik, toplu bildirim/ 
acil iletişim (MNEC) fonksiyonlarının entegre 
edilmesine olanak sağlayan mükemmel bir can 
güvenliği platformudur. Güvenlik ve MNEC fonk-
siyonları EST3’ ün hayatta kalabilirliği ve güve-
nilirliğinin tüm avantajlarından yararlanır. So-
nuç, sistem kaynaklarını paylaşarak maliyetin 
azaldığı entegre bir can güvenliği çözümüdür. 
Tek bir sistem ku-
rulumu, birçok 
bağlantılı sistem 
kurmaktan daha 
verimlidir.

EST3’ ün bilgi da-
ğıtma teknolojisi, 
beklenen ve bek-
lenmeyen olaylar 
karşısında doğru 
bir şekilde ça-
lışmaya devam 
edilmesini sağlar. 
EST3 kablo ağı, 
açık veya kısa 
devre durumla-
rında sistemdeki 
hatayı izole ede-
rek ağ işlevselli-
ğinin veya hayati 
bilgilerin kaybını 
önlemektedir. Birden fazla kablo hatası oluş-
tuğunda sistem, ağı birden çok alt-ağa böler ve 
iletişimde olan panellerden alarm durumlarına 
cevap vermeye devam eder. Dağıtma teknolojisi 
ağdan izole kalmış panellerin tamamen fonksi-
yonel çalışmaya devam etmesini garanti altına 
almaktadır.

Menü-Odaklı düğmeler ile kolay kullanım

EST3 tasarımının öne çıkan bir diğer özelliği kul-
lanım kolaylığıdır. Ana ekran operatöre, alarm 
anında ilk ve en güncel sistem olaylarını göste-
rir. Bu, alarm mesajlarının asla diğer düşük ön-
celikli sistem olayları ile karışmamasını sağlar. 
Sayfalama ve telefon operasyonları, kafa karış-
tıran sıralar dolusu buton yerine, menü-odaklı 
düğmeler ile yapılmaktadır.

Düşük maliyet

Intelligent Signature Serisi yangın ve güvenlik 
cihazları, hem yangın hem de güvenlik uygu-
lamalari için listelenmiş olup, tamamen EST3 
paneli tarafından desteklenmektedir. Yangın 
durumları için benzersiz performans sunan bol 
seçenekli signature multisensory duman detek-
törleri, mevcut kablolamanın avantajlarını kul-
lanarak işçilik ve malzeme maliyetlerini düşür-
mektedir.

Planlanan bakımların sistemin devamlılığını 
sağladığı sistemde ayrıca EST3’ ün hata bulma 
yazılımı hataları ayıklamada oldukça  hızlı çalış-
maktadır. Sistemin bir diğer özelliği de PC taban-
lı sistem raporlarının aynı zamanda signature 
cihazlarının bağlantı harita şemasını çıkartabi-
liyor olmasıdır. 

EST3, Underwriters Laboratories tarafından yeni 
UL 2572 Kitle Bildirimi standardına göre listele-
nen ilk sistemdir. 

Tünel ve kapalı otoparklardan yayılan tehlike: 
Karbonmonoksit

Tehlikeli ve zehirli bir gaz olan karbonmonoksi-
tin belli bir miktarın üzerine çıkması, ortamda 
bulunanlarda hafıza kaybı, bayılma ve hatta can 
kaybına neden olmaktadır. 

Özellikle taşıtların egzozundan salınan karbon-
monoksit, tünel ve kapalı otopark gibi alanlarda 
kritik oranlara ulaşarak tehlike arz etmektedir.
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Binanın göze çarpan özellikleri proje mimarla-
rının bir Türk deseni olarak bilinen baklava figi-
rüne farklı birçok alanda yer vermesi, sürdürü-
lebilir enerji ilkesinin ön planda oluşu ve kuleye 
nereden bakarsanız bakın farklı bir perspektif ile 
karşınıza çıkışı. İki adet 750 kişilik kafeteryası, 
konferans salonu, fitness salonu gibi birçok sos-
yal tesis ile çalışanlar için önemli bir motivasyon 
olan Kristal Kule, tüm bu özellikleriyle de ayrıca-
lıklar sunan bir yaşam alanı niteliğinde. 

Candela: Proje aşamasında neler yapıldı?

“Bu binayı, 
geçmişteki bankacılık 
tecrübelerimizden de 
faydalanarak, akıllı 
bina olarak nasıl devam 
ettirebiliriz? Öncelikle bunu 
tasarladık.”

Ahmet Haluk DİKİCİ: Başlangıçta bu bina için biz 
ne istiyoruz, ihtiyacımız olan ne? Sorularından 
yola çıkarak bir ihtiyaç analizi yaptık. Bu bina, sa-
dece aydınlatma otomasyonu ile değil, mekanik 
otomasyonundan enerji ölçüm otomasyonuna 
kadar birçok özelliği ile  akıllı bina ve Leed Ser-
tifilası var.  Daha önce bu şekilde  bir yapı tasar-
lanmış ve burada yapmamız gereken şuydu: bu 
binayı, geçmişteki bankacılık tecrübelerimizden 

de faydalanarak,  akıllı bina olarak nasıl devam 
ettirebiliriz? Öncelikle bunu tasarladık. 

Yavuz KASAPÇOPUR: Vahit Bey ve Elekon eki-
bi, proje aşamasında bize 10-15 sayfalık bir rapor 
hazırladı. Bu raporda bizim bütün isteklerimizi, 
hangilerinin olup hangilerinin olamayacağını ge-
rekçeleri ile birlikte çalışıp gönderdi. PCF’in  altın-
da çalışan elektrik mekanik proje firması  bizim 
raporumuz doğrultusunda projelerini hazırladı. 
Projenin hazırlık aşamasında onların önerdiği 
firmalardan da bu tür bilgiler geldi. Bu süreçte 
birçok firma ile konuşup fikir alışverişinde bulun-
duk.  Güneş takip perdesi, perdeyi döndüren mo-
tor, bu motoru nereden alabiliriz, bunlar IP haber-
leşmeli mi olsun, bunun yararları zararları nedir, 
şu anda bizim aldığımız tarzda mı bir motor ol-
sun? Bu ayrıntılara kadar tek tek gözden geçirdik. 
Bu aşamada, bize proje firması bunu önerdi, biz 
daha uygun bütçe ile yapacak bir firma bulduk, 
hadi bu firmaya yaptıralım, gibi bir noktaya asla 
gelmedik! Bu bakış açısıbizim ekibimize uygun 
değildi... Her yönüyle değerlendirmek gerekiyor-
du.  İşin mali boyutuyla, teknik ayrıntılarıyla, iş-
letmeye uygunluğuyla ve bizim firma ile çalışa-
bilirliğimizle, kurulum sonrası alacağımız teknik 
desteklerle... Bu noktaya varana kadar hepsini tek 
tek düşündük. Sadece bu kadarla da kalmadık: 

Aydınlatma armatürlerinin uyumu, perde uyumu, 
tavanda bu modülleri nereye koyacağımıza ka-
dar tartışıp, konuştuk. Bu binada mevcut haliyle 
bırakılan otomasyon daha çok KNX sistemlerle 
uyumlu idi. Biz o sisteme bu sistemi nasıl entegre 
edeceğimize varana kadar hepsini tek tek değer-
lendirdik. 

Ender ERDİNÇ: DALI otomasyonla, KNX sistemi 
aynı yazılımla entegre ettik. Tek ekranla iki ayrı 

Öyle bir çalışma ortamı hayal edin ki; siz çalışır-
ken yerinizden kalkmadan, gün ışığının size ulaş-
ması otomatik olarak kontrol edilip, ayarlansın.... 
Güneşin “günaydın” dediği ilk saatlerde bulundu-
ğunuz ortamın güneş ışıklarına maruz kalan bö-
lümlerindeki perdeler kapalıya yakın hale gelsin. 
Sabah siz mesaiye başladığınız ilk saatlerde, bi-
nanızın güneş ve doğu tarafındaki perdeler yük-
selmeye başlasın. Öğle yemeğinden döndünüz, o 

da ne, perdeleriniz yine güneşin konumuna göre 
çoktan ayarlanmış... Şaşırmayın, rüyada değilsi-
niz; burası QNB Finansbank Kristal Kule! Keyifli 
mesailer...

Candela: QNB Finansbank Kristal Kule’nin ilk ba-
kışta öne çıkan özellikleri neler?

Vahit CAN: QNB Finansbank Kristal Kule, birçok 
büyük kurumun merkez binalarında imzası olan 
ve uluslararası  mimari ödüllere sahip, Pei Cobb 
Freed&Partners bünyesinde, mimar Henry N. 
Cobb ve Jose Bruguera tarafından tasarlanmış. 

Sabah
güneşinizi
nasıl alırdınız?
Özgün ve yalın tasarımıyla İstanbul’un sembol binalarından biri olan QNB Finansbank 
Kristal Kule, gerek mimari kurgusu gerek kullanılan teknlojik detayları ve gerekse 
sakinlerine sunduğu imkanlarla fark atıyor. Güneşin içimizi ısttığı bir İstanbul sabahında, 
güneş takip sistemi kurduğumuz ilk projemiz olması sebebiyle bizim için de önemli olan 
QNB Finansbank Kristal Kule’ye konuk olduk ve projenin tüm süreçlerini Proje Geliştirme  
Yöneticimiz Vahit Can, Kristal Kule ekibinden Ender Erdinç, Ahmet Haluk Dikici ve Yavuz 
Kasapçopur’dan dinledik. 

Röportaj: Yeşim Özcan
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yazılımı iki ayrı bilgisayara yükledik. Seçimimiz-
de sistemi yönetme açısından bu kriter de bizim 
için önemliydi.

“Bütün entegrasyonun, iç 
izlemenin, aydınlatmanın,  
otomasyonun, mekanik 
otomasyonun ve zayıf akım 
sistemlerinin bu şekilde 
entegre çalıştığı Türkiye’de 
ilk bina oldu.”

Vahit CAN: QNB Finansbank Kristal Kule’nin pro-
jelerini mimari grup çizdi. O grubun belli bir draft 
çalışması vardı. Aydınlatma otomasyonu, güneş 

izleme, mekanik otomas-
yon gibi seneryoları vardı. 
Biz, o draft teknik şartna-
meleri ve tabii güncel Tür-
kiye şartlarını göz önüne 
alarak  ve Türkiye’de kulla-
nılan  sistemleri de birleş-
tirerek bir çalışma yaptık. 
Bütün entegrasyonun, iç 
izlemenin, aydınlatmanın,  
otomasyonun, mekanik 
otomasyonun ve zayıf akım 
sistemlerinin bu şekilde 
entegre çalıştığı Türkiye’de 
ilk bina oldu. 

“DALI iletişim 
protokolünü 
proje 
kapsamında 
tüm bina içinde 
uyguladık.”

Candela: Binada kurulan 
otomasyon sisteminin sağ-
ladığı ayrıcalıklar nelerdir?

Vahit CAN: QNB Finans-
bank Kristal Kule, mimari 
açıdan oldukça zor bir bina. 
Kare bir bina olsa bir katı ça-
lışırsınız sonra on katı kop-
yalarsınız. Burada öyle bir-

şey yok. Her katta tek tek matematik testi yapar 
gibi trigonometri yaptık. Güneş şu açıyla gelirse 
bu açıda girer, böyle gelirse şöyle çıkar şeklinde 
test ettik.  DALI iletişim protokolünü proje kapsa-
mında tüm bina içinde uyguladık. Mevcut KNX 
sistemindeki bazı genel alanlara DALI sistemini 
ekledik. Kullandığımız Helvar 312 ışık sensörü, 
armatürlere göre, gün ışığının değerinin algıla-
nan düzeye göre artan/azalan yani istenen ışık 
seviyesine göre ayarlanabilmektedir. Açık ofisler-
de ışıklar, iş saati bitiminden 5 dakika önce yanıp 
söner. Bu uyarı personele mesai saatinin bitmek 
üzere olduğunu hatırlatır. Armatürler, gece modu 
için bu bildirimden 15 dakika sonra da kapatılır. 

Eğer çalışanlar kendi alanlarında çalışmaya iş 
sonrası da devam etmek isterse ilgili butona ba-
sarak aydınlatmayı kullanabilmektedir. Bu proje-
nin bizim için şüphesiz en önemli özelliği güneş 
takip sistemi kurduğumuz ilk proje oluşu. NIAGA-
RA/HELVAR ile perde kontrol sistemi sayesinde 
gün doğumu ve gün batımı değerlerine göre en-
lem ve boylama bağlı olarak gün ışığı algılayıcıla-
rı otomatik gölgeleme ile kontrol edilmekte ve bu 
sayede maksimum verim sağlanmaktadır. 

DALI yi bu ekip bilerek istedi. DALI şu an dünya-
daki en son teknoloji... DALI’nin tüm nimetlerini 
buradaki işletme bölümü kullanıyor. DALI’nin en 
büyük özelliği de yenilemeler, renevasyonlar, de-
ğişiklikler. Burada mesela bütün armatürlerin ça-
lışma saatleri bile izlenebilir. Seneryolar burada 
işletme tarafından  aktif olarak değiştirilebiliyor. 
Bizim desteğimiz ile onların teknik ekibi tara-
fından dünya saati ve başka saat uygulamaları 
gibi özel uygulamalar burada çok esnek olarak 
gerçekleştirilebiliyor. Ama tabi bunun için alt ya-
pının da sağlam olması gerekiyor. Alt yapı buna 
uygun olmasa on/off lu bir sistem de bunları yap-
mak çok zor. 

Ahmet Haluk DİKİCİ: Binanın tamamı otomas-
yonu olan sistemlerden oluşuyor. Havalandırma, 
ısıtma, soğutma, asansörler... hepsi otomasyon ile 
çalışıyor. Mekanik otomasyonda örneğin hava- 
landırmada içerideki karbon miktarı ölçülür, 
gerekirse içeriye fazla hava verebilirsiniz ya da 
havasız bırakbilirsiniz, kalite ölçümlerini sistem 
kendisi yapar. Elektrik tüketimlerini her katın 
ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Gereken durumlarda 
rapor verebilirsiniz. Bütün elektrik tesisleri oto-
matik otomasyona bağlı olarak çalışıyor. Bütün 
sistemler, kendileri devreye girip kendileri dev-
reden çıkıyor. Ama şüphesiz bunların en yenisi 
aydınlatma perde otomasyonu. 

Yavuz KASAPÇOPUR: Bizim başka yerlerde de 
bölge müdürlüklerimiz ve ek genel müdürlük bi-
nalarımız var, sadece bu binayı işletmiyoruz. Bu 
binada aydınlatma ile ilgili olarak başlarda sorun 
yaşadık, özellikle de  perde sistemi ile ilgili. İnsan-
lar perdeyi alışmış oldukları geleneksel aydınlat-
ma alışkanlıkları sebebiyle kendileri yönetmek 
istiyorlar. Alışkanlık kaynaklı sorun dışında yeni 
binaya taşındığımızdan bu yana aydınlatmadan 
şikayetçi olanların sayısı 10 kişiyi geçmez. Çünkü 
ciddi anlamda homojen bir aydınlatma var ve bu 
da herkesi mutlu ediyor. 

Vahit CAN: Projenin tamalanmasının ardından 
çalışanların binaya taşınma aşamasında da titiz-
likle çalışıldı. Örneğin 14. kata taşınılmadan önce 
çalışanların istekleri ile ilgili Finansbank ekibi ile 
olabilecekleri gözümüzde canlandırarak hazırlık-

lar yaptık. İlk taşınıldığında insanların, “bana gü-
neş geldi, bana hiç gelmesin, bana az gelsin” gibi 
şikayetleri olacaktı. Bunları minimuma indirecek 
şekilde bir çalışma yaptık. Binanın yapısı nede-
niyle aynı katta oturan kişilerden  batı tarafında 
olanın perde ayarı ile doğu tarafında olanın per-
de ayarları tamamen birbirinden farklı. Bunları 
devreye alma çalışmalarından sonra personelin 
deneyim şikayet ve isteklerini birleştirip ortak bir 
noktaya getirmeye çalıştık. 

Yavuz KASAPÇOPUR: Elekon, bu sistemin 14. kat-
ta nasıl çalıştığına dair bir kılavuz hazırladı.  Bi-
nada ilk gün, kişiye özel hazırlanan bu kılavuz-
ları çalışanlarımızın masalarına bıraktık. Burada 
bütün katlarda masalar numaralıdır. Çalışanlar 
bir problem olduğunda teknik personelden birini 
aradıklarında “15. kat 505 no’lu masadan arıyo-
rum, burada havalandırma sorunu var... “ gibi bir-
şey söylediğinde bu bilgiye istinaden müdahale 
ederiz. Çünkü burada 2000 kişi çalışıyor hangi 
köşede hangi masada bilemeyiz, bu sebeple masa 
numarasına göre davranıyoruz. 

Candela: Proje tamamlandı ancak sizler Elekon 
ekibi ile belli periyotlarda görüşmeye devam edi-
yorsunuz. Bu süreci değerlendirir misiniz?

Ahmet Haluk DİKİCİ: Bütün işlerimizde geri bildi-
rime çok büyük önem veriyoruz. Bütün verilerin 
toplanması, formların doldurulması, bunların veri 
haline gelmesi, firmaya geri bildirimi, oradaki ak-
saklıkların tek tek takibi ve raporlanması bizim 
için önemli geri bildirim dataları. Hiçbir zaman 
burada sorun yaşıyoruz, bunu çözün, diyen bir 
ekip değiliz. Önce gerekli bilgileri, yolunda gitme-
yen konuları değerlendirip daha sonra firmadan 
destek istiyoruz.  

Candela: Bu yatırım kendini ne kadar sürede 
kompanse edebilir... Yatırımcı açısından tercih 
edilme nedeni nedir?

Yavuz KASAPÇOPUR: Bundan 5 yıl önce bu so-
runun cevabını dönüş maliyeti yaklaşık şu kadar 
yıl sonunda bu kadardır, şeklinde konuşabilirdik. 
Ama artık olmazsa olmaz maliyet dışında başka 
konular var. Burası 104 bin metrekare  ve bu bina-
da 23 kişi teknik hizmet veriyor. Yani çok kala-
balık değil aslında oransal olarak. Bahsettiğimiz 
10 kişi dışında hiçkimse aydınlatma şikayetinde 
bulunmadığında, çalışanların konforu, motivas-
yonun artması gibi parasal olarak ölçülemeyecek 
öncelikler önemli hale geliyor. Bunların hepsinin 
karşılığı da şüphesiz otomasyon sistemi.

Teşekkürler...



İçelim bi’ gavecik
Bir yanda altın rengi kumsalları, uçsuz bucaksız sahil şeridiyle 
masmavi bir deniz ve yemyeşil bir doğa, diğer yanda tarih boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Beşparmak Dağları. Hellimi, 
kebabı, turşusu ve macunuyla damakları şenlendiren lezzzetli mutfağı; 
güleryüzü ve tatlı diliyle “içelim bi’ gavecik” diyerek sizi karşılayan dost 
insanıyla Akdeniz’de keşfedilmemiş bir Ada Kıbrıs.... Marka ve İletişim 
Danışmanımız Yeşim Özcan’ın kaleminden meraklısına Ada notları.



için çalışır hale gelmişler. Dahası da var: Son Lu-
signan Kralının Ada’yı Venedikliler’e satmasının 
ardından Rumlar hayatlarını köle olarak devam 
ettirmiş. 1571 yılında Ada’yı ele geçiren Osmanlı-
lar, Rumlar’a topraklarını iade etmiş. Bu tarihten 
itibaren Türkiye’den Ada’ya çok sayıda Türk yer-
leştirilmiş. 1878 yılında Osmanlı-Rus Savaşı’nda 
İngilizler, Osmanlı’ya yardım karşılığında Kıbrıs’ı 
kiralamış. Daha sonra ise çeşitli sebepler öne sü-
rerek Ada’ya el koymuşlar. 1960 yılında Bağımsız 
Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda Rumlar Ada’yı 
Yunanistan’a bağlamak için çeşitli faaliyetlerde 
bulunmuş. 1974 yılında Türkiye olaya el koymuş 
ve 20 Temmuz günü Türk askeri Ada’ya çıkıp; bu-
günkü sınırların olduğu yerleri ele geçirmiş. Böy-
lece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuş. 
Bugün Ada’ya gittiğinizde Kuzey ve Güney Kıb-
rıs’ı birbirinden ayıran bir “ara bölge” ile karşıla-
şırsınız. 

Yeni yerler görmek, yeni tadlar keşfetmek... Baş-
layan yıl için dileklerinizden ikisi bunlar ise doğ-
ru adrestesiniz. Zira Kıbrıs’ta keşfedilecek çok 
şey var. 

Ada’nın tarih kokan sokaklarında yürüyerek do-
laşmak isterseniz ilk durağınız başkent Lefkoşa 
olmalı. 15. yüzyılda Venedikliler tarafından inşa 
edilmiş olan kentin etrafı yıldız biçiminde surlar-
la çevrili. Kentin en eski alışveriş yerlerinden biri 
olan Arasta Sokağı, Sultan Mahmut Kütüphanesi, 
Bedesten, Derviş Paşa Konağı ve Selimiye Cami 
mutlaka görülmesi gereken yerler. Çeşit çeşit he-
diyelik eşyalar için Selimiye Cami’nin yan sokak-
larında kaybolmak en güzeli. Sıcaktan bunalıp 
vereceğiniz ilk molada Ada’nın meşhur portaka-
lının tadına bakın. Öğle yemeği için tavsiye ede-
ceğim iki lezzet var başkent Lefkoşa’da: Gönyeli 
Kavşağı’ndaki Aliboy büfesinin Kıbrıs Sandviçi 
ve Büyükhan’ın kapısının hemen karşısında yer 
alan Sabır Lokantası.... Lefkoşa’da güne sabahın 
erken saatlerinde başlarsanız kahvaltı için Bü-
yükhan içindeki Sedirhan’ın hellimli, kıymalı bö-
reklerinin tadına bakmalısınız. Eğer siz de ciğer 
bulduğunda kaçırmayanlardansanız Güner’in ye-
rinde, çift Kıbrıs pidesi arasında ciğerin, kereviz 
sapı turşusu ve naneli ayranın hakkını vermeli-
siniz.  Bir Kıbrıs klasiği olan ve gömlek yağıyla 
tatlandırılmış şeftali kebanın masadaki ayrılmaz 
dostları sumaklı soğan salatası, mevsimiyse taze 
sarımsak ve tabi ki humus... Ve kahve tutkunları; 
alın size bir yeni kahve deneyimi! Ada’nın meş-
hur Con kahvesi tadına bakınca beğeneceğiniz ve 
tatil dönüşü sabah kahvesi keyfi yaptığınız dost-
larınızla paylaşacağınız yeni bir keşif...

Masmavi denizi, dillere destan kalesi ve akşamla-
rı cıvıl cıvıl limanıyla Girne bana göre Ada’nın en 

Günlük hayatın koşturmacasında küçük bir mola 
vermek ve yorgun bedenlerimizi biraz olsun din-
lendirmek istediğimizde kaçımızın aklına dört 
bir yanı mavi ile çevrili bir adada tatil yapmak ge-
lir acaba? Peki, aranızda kaçınız bir adım mesafe-
deki cennet ada Kıbrıs’a gidip muhteşem bir tatil 
yaparak döndünüz? 

Bir yanda altın rengi kumsalları, uçsuz bucaksız 
sahil şeridiyle masmavi bir deniz ve yemyeşil 
bir doğa, diğer yanda tarih boyunca birçok me-
deniyete ev sahipliği yapmış Beşparmak Dağları. 
Hellimi, kebabı, turşusu ve macunuyla damakları 
şenlendiren lezzzetli mutfağı; güleryüzü ve tatlı 
diliyle “içelim bir gavecik” diyerek sizi karşılayan 
dost insanıyla Akdeniz’de keşfedilmemiş bir Ada 
Kıbrıs.... 

Akdeniz’de Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçün-
cü büyük ada olan Kıbrıs’ın tarihi oldukça eskiye 
dayanıyor. Sırasıyla Fenikeliler, Persler, Mısırlı-
lar, Araplar ve Romalılar’ın gelip yerleştiği Ada’yı 
1190 yılında İngiliz Kralı Richard ele geçirmiş ve 
bir Fransız soylusu olan Guy de Lusignan’a sat-
mış. Bu tarihte Rumlar, toprakları ellerinden alı-
nıp haftada iki gün hiç ücret almadan Fransızlar 

Yeni yerler görmek, yeni tadlar keşfetmek... 
Başlayan yıl için dileklerinizden ikisi bunlar 
ise doğru adrestesiniz. Zira Kıbrıs’ta 
keşfedilecek çok şey var. 
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Ada’nın tarih kokan 
sokaklarında yürüyerek 
dolaşmak isterseniz 
ilk durağınız başkent 
Lefkoşa olmalı.



güzel kentlerinden birisi... Kimler ziyaret etmemiş ki bu kenti? Fransız şair Arthur Rimbaud, komedyen 
Peter Sellers, David Bowie ve Walt Disney. Özellikle Girne’de sahilden birkaç km. uzaklıkta bulunan 
Beşparmak Dağları’nın tepesinde bulunan ve 480 basamakla çıkılan Sen Hillarion Kalesi mutlaka gö-
rülmesi gereken yerlerden. 1920’de bu kaleyi ziyaret eden çizgi film yapımcısı Walt Disney, kaleden o 
kadar çok etkilenmiş ki Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler çizgi filmi için mekan olarak bu kaleyi çizmiş. 

Sanki denizin içinden çıkıyormuşçasına yüksek duvarlarla çevrili olan Girne Kalesi’nin etrafında yer 
alan hendekler eskiden su ile doluymuş. Kalenin içinde bir batık gemi müzesi var. Girne’ye çok kısa bir 
mesafede bulunan Çıkarma Plajı, Akdeniz’in serin sularına kendinizi bırakmak için iyi bir tercih. Plajın 
hemen yakınındaki Karaoğlan Şehitliği bu topraklar için şehit olan aziz askerlerin hatırasını yaşatıyor. 

Ada’nın en güzel deniz ürünlerini Girne’de özellikle akşam gün batımında hareketlenmeye başlayan 
sahil restoranlarında yemelisiniz. Birbirinden lezzetli mezeler, zeytinyağı ve balığın en alası burada. 
Yemeğin üstüne içeceğiniz bir bardak çayın yanında ikram edilen adaya özgü macunların tadına bak-
mamazlık etmeyin. Birbirinden güzel meyvelerle yapılan, bizim reçel dediğimiz, Ada’da macun deni-
len bu lezzet, bir bardak su üzerine yerleştirilmiş çatal ile servis ediliyor. Özellikle cevizlisi muhteşem! 
Hazır tatlıdan bahis açmışken meşhur ekmek kadayıfını da atlamamak lazım. 

Ada’nın gezilecek mekanları saymakla bitmiyor... Narenciye bahçeleriyle ünlü Güzelyurt, Ortaçağ mi-
marisinin en iyi korunduğu yerlerden biri olan Gazimağusa ve Karpaz mutlaka görülmesi gereken 
diğer yerler. 

“Yeni yıla nasıl başlarsan öyle devam edersin..” derler ya... Yeni yıl planlarınıza Kıbrıs’ı eklemeyi unut-
mayın! Damağınızda unutulmayacak lezzetler, gönlünüzde vazgeçilmez dostluklar kuracağınız keyifli 
bir yıl dileğiyle...

Günlük hayatın koşturmacasında küçük bir mola vermek ve yorgun 
bedenlerimizi biraz olsun dinlendirmek istediğimizde kaçımızın aklına 
dört bir yanı mavi ile çevrili bir adada tatil yapmak gelir acaba?

Aydınlatma ve Kontrol Yönetim Sistemi 

Aydınlatma Komponentleri 

Acil Durum Aydınlatma Komponentleri 

Yangın Algılama, Acil Anons ve İtfaiyeci Telefon Sistemi 

Geçiş Kontrol Sistemi 

Video Yönetim Sistemi 

Entegre Güvenlik Platformu 

Bina Yönetim Sistemleri

Birlikte nice yıllara!
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Onbir yıla çok şey sığdırdık...
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