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“Aydınlatma şakaya gelen bir iş değil...”
 ,  Serkan USLU, JW Marriott Ankara Mühendislik Direktörü
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Güvenliğinizi şansla değil, seçimlerinizle sağlarsınız
Vahit CAN, Elektrik Mühendisi

Küleği bol şehir... BAKÜ
Yeşim ÖZCAN, Marka ve İletişim Danışmanı

“Çevreye ve size duyarlı...” 

“Işığın yokluğunda herşey görünmez olur. Işık objeleri gözden kaçırmayı da sağlayabilir. 
İnsanın çevreyle ve kendisiyle ilişkisini yeniden tanımlar...Eğer kesin olgulara varmak 

gerekirse kişisel düşüncem, ışık yoksa mimari yoktur ve mimar ışığı yöneten adamdır.” 

        Erkut ŞAHİNBAŞ, 
Mimar

Işık... Hayatın vazgeçilmezi, canlıların gelişmesini sağlayan enerji kaynağı. Işık 
insanoğlunun varoluşundan beri başrolde... 

İster doğal ister yapay olsun, mekanlarda kullanılan ışığın şiddetidir biz de farklı 
duygular uyandırıp algımızı belirleyen. Kimi zaman mutlu kimi zaman huzurlu kimi 

zaman üzgün kimi zamansa hüzünlü...
Yaşadığımız her atmosferde bize eşlik eden ışığın evrensel bir de dili var şüphesiz. 

Herkes tarafından kabul görüp, benimsenen bir dil! Ve bu dili kullanarak yaşanan 
mekanlara hayat veren ustalar... 

Elekon Enerji Sistemleri olarak onbir yıl önce yola çıkarken amacımız, ışığın 
ustalarına hayata geçirmek istedikleri projelerde güvenilir ve sürdürülebilir 

çözümler sunmaktı. Geriye dönüp baktığımızda bugüne kadar, 16’yı aşkın ülkede 
birçok mekanda, birçok ustaya eşlik edip onlarla birlikte ışığın serüvenine ortak 

olduk,  mekanlarda hayalini kurdukları ışığı sunabilmek adına ışığın şiddetini 
kontrol ettik. Her serüvenin yarattığı heyacan farklıydı.

Şimdi, ışığa dair bildiklerimizi paylaşmak, ışığın yarattığı farklı duyguları görüp 
anlamak için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz... 

Hem bu uzun soluklu  serüvenimizi  hem çıkacağımız  yeni yolculukları hem de 
yıllardır ışığın şiddetini kontrol ederek hayalden gerçeğe dönüştürdüğümüz 

çalışmaları paylaşmak için hazırladığımız elektronik bültenimize  “Candela” adını 
vedik. Üç ayda bir yayınlayacağımız Candela ile  en iyi bildiğimiz şeyi  evrensel 

dilde “ışığın şiddetini”paylaşmayı arzu ediyoruz. 
Işığın ustalarına saygılarımızla...

Şafak KOÇ
Yönetim Kurulu Başkanı
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İstanbul Yeni Havalimanı 
için güçlü markalar yan yana....
İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’nde işletmenin karlılığı ve 
verimliliği için sağlam bir temel oluşturacak olan “Aydınlatma 
Otomasyonu Sistemi” kurulumu yapılacak.
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İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’nde işletmenin karlılığı ve verimliliği için sağlam bir temel 
oluşturacak olan “Aydınlatma Otomasyonu Sistemi” kurulumu yapılacak olup, dünyada en 
çok tercih edilen aydınlatma protokolü olan DALI standardını  (EN 62386)  kullanan Helvar 
Aydınlatma Otomasyonu Sistemi kullanılacak. 

Yapım maliyeti ve iş hacmi ile ülkemizin en 
önemli yatırımlarından biri olan İstanbul Yeni 
Havalimanı Projesi’nde çalışmalar hızla devam 
ediyor.  Birinci fazının, 2018 yılında açılması 
planlanan İstanbul Yeni Havalimanı 76.5 milyon 
metrekare alanı ile dünyanın sıfırdan yapılan en 
büyük havalimanı olacak. 

Hem otomasyon hem de DALI komponent 
üreticisi olması sayesinde projeye komple bir 
çözüm getirecek olan Helvar’ın Aydınlatma 
Otomasyon Sisteminin tercih edilmesi ile; 
Projenin test ve devreye alma süreçlerinde 
öngörülen sürelerde  çok ciddi bir kısalma 
sağlanacak, 

Helvar’ın altyapıda DALI ve TCP/IP gibi iki 
standart açık protokol kullanması, otomasyon 
kablosu üzerinden hem DALI armatürler ile hem 
de sensör ve kontrol panelleri ile haberleşebilmesi 
sayesinde kullanılan otomasyon kablosu 
miktarında ciddi oranda tasarruf sağlanacak.
Proje kapsamında tüm alanlardaki aydınlatmalar 
merkezdeki yazılım üzerinden izlenerek datalar 
bir merkezde tutulacak ve enerji harcamaları 
hesaplanacak. 

İşletmenin kullandığı servis ve hizmet 

alanlarında ( IT, elektrik, mekanik, pompa, trafo 
vb. teknik ve depo hacimleri, koridorlar, giriş, 
hol, merdivenler, WC, banyo, soyunma odaları, 
mescid, dua odaları, personel oturma odaları ve  
ofisler ) anahtara ve bazı mekanlarda kullanılan 
varlık dedektörüne  bağlı aç/kapa kontrolü 
yapılabilecek. Aynı zamanda bu kontroller 
merkezdeki otomasyon bilgisayarı ve üst 
entegrasyon yazılımı üzerinden de izlenebilip, 
takvim programına ve işletme programına bağlı 
kontrol edilebilecek. 

Herkesin kullanımına açık olan alanlarda 
(ofisler, merdiven, hol, koridor, giriş holü vb. 
sirkülasyon alanları, geliş/gidiş bekleme salonları, 
kapılar, köprüler, bilet ve pasaport  kontrol ve 
banko alanları, yiyecek içecek bölümleri) ise 
mekana bağlı kullanılan  anahtar ve/ veya varlık 
dedektörüne   bağlı  bireysel ya da grup armatürlerin 
aydınlık seviyesi  kontrolü yapılabilecek, aynı 
zamanda bu kontroller merkezdeki otomasyon 
bilgisayarı ve üst entegrasyon yazılımı üzerinden 
de izlenebilecek, takvim programına ve işletme 
programına bağlı kontrol edilebilecek.

 Yine bu mekanlarda ki acil aydınlatma 
armatürleri ve yönlendirme işaretleri aydınlatma 
otomasyonu üzerinden izlenebilecek, 
fonksiyon ve çalışma testleri işletme planına 
göre yapılabilecektir. Böylelikle pillerin 
sürdürülebilirliği ve her zaman çalışmaya hazır 
olmaları sağlanacak.

Tüm aprondaki aydınlatma direkleri DALI 
driver kontrollü yapılacak olup, DALI nin aydınlık 
seviyesi ayarlama özelliği ile dışarıdaki gün 
ışığına bağlı apron direk aydınlatma değerlerine 
göre sabit seviyeyi yakalayabilecek şekilde 
gün ışığı sensörüne bağlı aydınlatma kontrolü 
sağlanacak.

AYDINLATMA KONTROLÜNDE EN İYİ 
SONUCU ELDE ETMEK... 
PEKİ, AMA NASIL?

Ticari ve mimari aydınlatma sistemlerinin 
aynı projede birbirine entegre edilerek 
sorunsuz şekilde kullanılması mümkün mü?

Lobi, restoran gibi alanlarında konfor, genel 
mahallerinde ise enerji tasarrufuna öncelik 
verilen aydınlatma sistemlerinin bir arada 
kullanıldığı oteller, yirmidört saat yaşayan 
mekanlar olarak bilinen ve farklı kullanıcılara 
hitap etmesi sebebiyle aydınlatma 
gereksinimleri de farklı olan hastaneler.... Ya 
da zamanımızın büyük kısmını geçirdiğimiz 
enerji tasarruflu iç ve dekoratif dış cephe 
aydınlatmalarının bir arada kullanıldığı ofisler. 
Ticari ve mimari aydınlatma sistemlerinin 
aynı projede birbirine entegre edilerek 
sorunsuz şekilde kullanılması mümkün mü? 

Mimari ve ticari kontrol sistemlerinin her 
zaman tek bir entegre sistem içerisinde 
çözülememesi aydınlatma tasarımcılarını 
uzun yıllar zorlayan konulardan biri olmuştur. 
Helvar,  920 Router ile DIGIDIM ve IMAGINE 
sistemlerini sorunsuz bir şekilde entegre 
ederek, aydınlatma tasarımcılarının ve son 
kullanıcıların tasarımlarında limitsiz bir 
esneklik sağlamaktadır. Helvar’ın ürün grubu, 
daha çok ticari odaklı aydınlatma kontrolünde 
kullanılan DALI altyapısında çalışan DIGIDIM 
sistemi ile özellikle mimari aydınlatma 
kontrolü için tasarlanmış IMAGINE 
sisteminden oluşmaktadır.

Öne çıkan özellikler

• İki adet DALI ağı (toplam 128 DALI/DIGIDIM
ekipmanın bağlanabilir), bir DMX port (giriş
veya çıkış olarak programlanabilir) ve bir
SDIM port (Helvar IMAGINE serisi dimmer ve
kontrol panelleri bağlanabilir)

• Yönlendirici altyapıda Ethernet (TCP/IP)
omurgası.

• Ethernet (TCP/IP) üzerinden haberleşebilen
diğer sistemler için arayüz imkanı.

• DALI acil aydınlatma kitleri testi. ( Bu test ile
bağımsız test sistemlerine gerek kalmaz. Router,
binadaki acil aydınlatma kitlerini belirlenmiş
aralıklarla otomatik olarak test edip test raporları
oluşturmak için programlanabilir.)

•  Durum bilgisi izleme ve aktarım. (Aydınlatma
kontrol sisteminde bulunan tüm ekipmanların
durum bilgisini izlemekte, istenildiği
takdirde bilgileri Bina Yönetim Sistemi’ne
aktarabilmektedir.)

• Hem ticari hem de mimari bileşenlerin
aynı sistem içinde belirlenmesini sağlayarak
aydınlatma sistemlerinin karmaşıklığını ve
maliyetini düşüren 920 Imagine Router, aynı
zamanda aydınlatma tasarımcıları için yeni
aydınlatma olanaklarının oluşturulmasının da
yolunu açmaktadır.

www.elekon-tr.com
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Sektörde onbirinci yılımızı kutluyoruz.
Onbirinci yılımızda bize güvenen ve inanan tüm 
müşterilerimize, bu ilklerde imzası olan çözüm ortaklarımıza, 
aynı çatı altında bir aile gibi olduğumuz değerli çalışanlarımız 
ve bayilerimize sonsuz teşekkürü borç biliyoruz. 
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“Onbir Yılda Onbir İmza” 
Elekon Onbir Yaşında

Elekon Enerji Sistemleri olarak yola 
çıkarken amacımız, müşterilerimizin 
hayata geçirmek istedikleri projelerde,  
güvenilir ve sürdürülebilir çözümler 
sunmak oldu.

11  yıllık  bilgi  birikimimiz ve tecrübe-
mizle taahhüt sektöründe sunduğumuz 
çözüm odaklı hizmetlerimizi, güvenlik, 
otomasyon ve aydınlatma alanlarında 
elde ettiğimiz uzmanlıkla, uluslarar-
ası standartlarda ve yerel yönetme-
liklerden ödün vermeden devam ettiri-
yoruz.

İstanbul’un sembollerinden *...  QNB Finansbank Kristal Kule, İstanbul İstanbul’un en büyük otel ve konferans merkezi*... Hilton Bomonti, İstanbul 
* Hilton markasının üstün yaşam anlayışını en iyi yansıtan otellerinden biri.

* İstanbul’un sembol binalarından biri olan QNB Finansbank Kristal Kule, Emporis’in açıklamış olduğu “en 
iyi gökdelenler” listesinde yedinci sırada yer alıyor. Yaklaşık 2.200 Finansçı’ya ev sahipliği yapan kule, 

ayrıca uluslararası birçok mimari ödül aldı. 

Maldivler’de ilk proje*... Ayada Maldivler, Maldivler
* Maldivler’deli ilk Türk oteli.
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Geriye dönüp baktığımızda, “Çevreye ve size duyarlı...” sloganıyla, doğru ve uygulanabilir çözümler
sunmak amacıyla başladığımız yolculuğumuzda bugüne kadar, 16’yı aşkın ülkede birçok projeye 

imza attık. Afganistan, Azerbaycan, Cezayir, Ekvator Ginesi, Ermenistan, Irak, İran, Kazakistan, K.K.T.C., 
Libya, Maldivler, Ruwanda, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Ukrayna... Bu projeler içinde onbir tanesi 
taşıdığı “ilk” olma özelliği ile ön plana çıktı. 

İlk üst entegrasyon projesi*... Zorlu Center, İstanbul
* Aydınlatma kontrol sistemlerinin entegre edildiği ilk üst entegresyon projesi. 

Sektörde onbirinci yılımızı kutluyoruz. 
Onbirinci yılımızda bize güvenen ve inanan tüm müşterilerimize; bu ilklerde imzası olan çözüm ortak-
larımıza ve bir aile gibi uzun yıllardır aynı çatı altında olduğumuz değerli çalışanlarımız ve bayilerimize 
sonsuz teşekkürü borç biliyoruz. 

Birlikte nice yıllara!

Açık Sistem Haberleşme Protokolü.... DALI

DALI, EN62386 standartı altında tanımlanan, açık 
sistem haberleşme protokolüdür.

Bu standart, DALI standartına uygun farklı üreticilerin 
cihazlarının kontrol sistemine bağlı uyum içinde 
çalışmalarını sağlar. Böylelikle son kullanıcıya 
yatırım sırasında geniş seçim yelpazesi rekabetçi 
fiyat avantajı garanti eder. Başka bir avantajı ise 
kablolamada ve kontrolde kurulacak sisteme bağlı 
yatırım maliyetinde azalma yaratır. Bununla beraber 
acil durum aydınlatması ve normal aydınlatma 
sistemlerini iki ayrı sistem yerine tek bir veriyolu 
üzerinden kontrol etme imkanı sağlar, sistem 
kurulumu, bakım hizmetleri, izleme kontrol ve enerji 
tasarrufuna yönelik ciddi geridönüşüm sağlar. Tek 
bir sistemle güvenli bir aydınlatma otomasyonu elde 
etmiş olursunuz.

Özetle DALI :
• Açık sistem haberleşme protokolü
• Geniş üretici yelpazesi
• Düşük kablo maliyeti
• Kontrol sistem cihazlarında azalma
• Eğitim ve bakım hizmetlerinde azalma
• Güvenli aydınlatma çözümleri sunar.
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Başkentin yıllardır süregelen misafirperliğini şimdilerde dünyanın birçok 
yerinde seçkin konuklara ve onların önemli organizasyonlarına ev sahipliği 
yapan bir marka olan Marriott International misyon edinmiş durumda. 
Dış cephesinden aydınlatmasına her noktasının en ince ayrıntısına kadar 
düşünülüp, proje aşamasında kurgulandığı ve kısa sürede Ankara’nın 
sembol binalarından biri haline gelen otel ile ilgili merak ettiklerimizi
JW Marriott Ankara Mühendislik Direktörü Serkan Uslu’dan dinledik.

Röportaj: Yeşim Özcan
Röportaj Fotoğrafları: Demir S. Durak

Mekan Fotoğrafları: JW Marriott Ankara arşivi

“Aydınlatma,
şakaya gelen bir iş değil!”
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Ankara’yı nasıl bilirsiniz? Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyetin 
kurulduğu ilk yıllardan günümüze tarih sahnesinde rol kapan kent,  tarih boyunca önemli 
olaylara tanıklık etmiş. Başkent oluşu ile bu önem daha da artmış ve uzun yıllar boyunca 
birçok misafir ağırlamış Ankara. Kimler gelip gitmemiş ki... Devlet adamları, aydınlar, 
sanatçılar, yabancı misafirler... liste uzayıp gitmiş. Misafirperver Ankara, konuklarını en iyi 
şekilde ağırlamak için var gücüyle çalışmış, çabalamış....

Ankara’nın misafir listesi yine hayli kabarık. 
Devlet başkanları, üst düzey konuk ve 

yetkililer sonra iş insanları.... Başkentin 
yıllardır süregelen misafirperliğini şimdilerde 
dünyanın birçok yerinde seçkin konuklarına 
ve onların önemli organizasyonlarına ev 
sahipliği yapan bir marka olan Marriott 
International misyon edinmiş durumda. Dış 
cephesinden aydınlatmasına her noktasının 
en ince ayrıntısına kadar düşünülüp, proje 
aşamasında kurgulandığı ve kısa sürede 
Ankara’nın sembol binalarından biri haline 
gelen otel ile ilgili merak ettiklerimizi JW 
Marriott Ankara Mühendislik Direktörü 
Serkan Uslu’dan dinledik. 

Ankara’ya hoş geldiniz!

Yeşim Özcan:  JW Marriott Ankara olarak geçen 
yılların ardından tam bir “Ankaralı” oldunuz ama 
biz yine de gecikmiş bir “hoş geldiniz” ile başlayıp 
Marriott’u ve sizi tanıyalım mı?

Serkan Uslu: Marriott International, 
dünyanın 120 ülkesinde altı binin üzerinde 
otel portföyüne sahip... En son geçtiğimiz yıl 
konaklama sektörünün büyük gruplarından 
Starwood&Resort’u bünyesine katarak dünyanın 
en büyük otel zinciri konumuna geldi. Grup 
bünyesinde segmentlerde 30 farklı otel markası 
mevcut. Ritz Carlton, The Edition, Courtyard, 
Renaissance  gibi. JW Marriott olarak, markanın 
lüks segmente hitap eden konsepti ve genel 
olarak iş adamları ve iş kadınlarına hizmet 
veriyoruz. Avrupa’da şu an beş JW Marriott otel 
mevcut, bunlardan biri de Ankara’da bulunan 
JW Marriott. Otelin en büyük özelliği, inşaatı 
sırasında JW Marriott olacağına karar verilerek 
projelendirilmiş olması. Yani temelinden 
itibaren JW Marriott standartlar esas alınarak 
onlara göre kurgulanarak, inşa edildi. Ben inşaat 
aşamasından itibaren projede yer aldım. 

“JW Marriott Ankara için alanında uzman 
markalar ve sektörün en iyileriyle çalışmaya 
özen gösterdik.”

Y.Ö.: JW Marriott’a adım atar atmaz özellikle 
lobide yaşattığınız görsellik çok etkileyici. Proje 
aşamasından itibaren otelin ön plana çıkan 
özellikleri neler oldu?

S.U.: Burası iddialı bir otel ve evet,  lobisinden 
başlamak üzere konuklarına yaşattğı görkem ile 
de kendini belli ediyor. JW Marriott Ankara için 
alanında uzman markalar ve sektörün en iyileriyle 
çalışmaya özen gösterdik. Otelin mimari tasarımı 
RMJM Mimarlık New York Ofisi, iç mimari tasarımı 
ise Solano Associates tarafından gerçekleştirildi. 
Tüm aydınlatma tasarımı ve danışmanlığımızı 
yurtdışında hizmet veren DPA Lighting üstlendi. 
Misafir portföyümüze baktığınızda yüzde elli 
Türk,  yüzde elli yabancı konuklardan oluşmakta. 
JW Marriott Ankara genel olarak iş adamı ve iş 
kadınlarının tercih ettiği bir oteldir dolayısıyla 
pek çocuk göremezsiniz. İşte proje aşamasında 
bu profilin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
kurgulanmıştır. 

Y.Ö.: Gelelim aydınlatma sistemine.... 

S.U.: Aydınlatmaya oldukça fazla önem verildi. 
Genelde binaların yapım aşamasında özellikle 
ülkemizde bu tarz branşlaşmalar oldukça sıkıntılı. 
Bizde, bir üniversiteden mezun olurken alanında 
uzmanlaşma yok. Örneğin elektrik mühendisi 
aydınlatma üzerine ancak mezun olduktan sonra 
ve bu sektöre yönelirse  uzmanlaşabiliyor. Yani, ben 
elektrik mühendisi olarak aydınlatma da yaparım, 
topraklama da yaparım, yıldırımdan korunma da 
yaparım... Lafın özü “herşeyi yaparım” diyerek mezun 
olup iş hayatına atılıyoruz, fakat aydınlatma şakaya 
gelen bir iş değil! Bunu algılamak, bilmek, farkına 
varmak çok önemli.... O yüzden de bu binaya her 
konuda olduğu gibi aydınlatma konusunda da çok 
büyük bütçeler harcandı, bir aydınlatma tasarımcısı 
sadece binanın aydınlatması için çalıştı ve birinci 
sınıf malzeme kullanıldı. Nereye hangi armatürün 
konulacağından o armatürün nereden alınacağına, 
piyasadaki fiyatlandırmasına kadar tüm detaylar 
proje aşamasında yazılıp çizildi. 

Y.Ö.: Proje aşamasında en ince detayların yazılıp, 
çizilmesi ve uygulama... Aydınlatma sistemi nasıl 
çalışıyor? Nelere dikkat edildi?

“Arıza meydana gelmeden oluşabilecek arızayı gidermek 
otelcilik sektörünün can damarı...”
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S.U.: Aydınlatma için birçok firma ile görüştük 
ve Helvar’da karar kıldık. Proje genelinde tüm 
genel mahaller ve kral dairesinde Helvar’ın 
Türkiye distribütörü Elekon  tarafından sağlanan 
Imagine Aydınlatma Kontrol Sistemi, aydınlatma 
kontrolünü yönetiyor. Bunda en büyük neden, 
güvenilir bir marka oluşu. Geride bıraktığımız altı 
yılın sonunda görüyoruz ki doğru karar vermişiz. 
Bugüne kadar aydınlatma otomasyonu ile ilgili 
en ufak bir sorunumuz olmadı. Böyle bir otel 
yaptığınızda müşteriniz de nazlı oluyor. En ufak 
bir hata da ciddi sıkıntılar çekeceğimiz için bizde 
bir şeyin arızalanmadan yapılması çok önemli. 
Aydınlatma konusunda da arıza meydana 
gelmeden oluşabilecek arızayı gidermek otelcilik 
sektörünün can damarı... Bu sebeple  koruyucu 
bakımlar da bizim için çok önemli. Elekon 
sürekli burada ve periyodik bakımlarımızı 
gerçekleştiriyor. 

JW Marriott’da aydınlatmada neler yaptık? 
Dışarıdan baktığınızda çizgili bir bina görürsünüz, 
camlar küçük gibi görünür oysa ki camlar küçük 
değil. Bu camlara yansıyan zarif ve yumuşak bir 
aydınlatma var binanın dışında... 
İçeride çeşitli aydınlatma armatürleri kullanıldı, 
farklı ülkelerden en iyi markalar tercih edildi. Led 
kullanımı o zamanlar şimdi olduğu kadar yaygın 
değildi. Odalarımızda çok fazla spot var. Sıradan 
bir otel odasına girdiğinizde beş-altı bilemediniz 
sekiz tane  spot aydınlatma görürsünüz, bizim 
standart odamızda ise 22 tane spot bulunuyor. 
Aşağı yukarı sadece odalar ve koridorlarda 20 bin 
tane led aydınlatma kullandık. Bu tarz aydınlatma 
ampüllerini ilk kez Philips çıkarmıştı ve bunlara 
çok ciddi bir bütçe ayrıldı. 

“Bu kadar büyük bir otelde 
çalışanlara bırakmadan  
kendi kendini yürütebilecek 
bir sisteme ihtiyaç var ve 
bu sistemi otomasyon ile 
sağlıyoruz.”

Koridorlarda iki farklı aydınlatma kullanılıyor. 
Bir tanesi koridorların genel aydınlatması 
diğeri ise oda kapılarının hemen kenarında yer 
alan ve sürekli yanan aplikler. Koridorlar hiçbir 
zaman tamamen karanlık olmaz. Aydınlatma 
sistemi müşterinin yolunu bulabileceği ve önünü 
görebileceği şekilde programlanmıştır. 

JW Marriott Ankara 100 bin metrekarenin 
üzerinde bir kapalı alana sahip. Bu kadar büyük 
bir otelde çalışanlara bırakmadan  kendi kendini 
yürütebilecek bir sisteme ihtiyaç var ve bu sistemi 
otomasyon ile sağlıyoruz. Otel için hazırlanmış 
farklı senaryolar var; bu senaryolar sabah gün 
doğumu senaryosu ile başlayıp öğlen, akşam 
üzeri, akşam ve geceye geçer. 

Genel mahallerin tamamında (Balo salonu, 
toplantı odaları, koridorlar ve restaurant...)  ve kral 
dairesinde aydınlatma otomasyonunu kullandık. 

Y.Ö.: Aydınlatma otomasyonu kuruluş aşamasında 
işletme için oldukça maliyetli görünüyor. Bu 
maliyetli yatırımın geri dönüşü nasıl oldu? 

“Aydınlatma ve 
kaliteli ışık çalışma 
ortamında çok 
önemli bir detay!”

“Konforu bozarak yapılan tasarruf bana göre 
tasarruf değil...”

S.U.: İlk artısı, otel hizmete başladığından beri 
odalarda hala ampül değişimi yapılmadı. Bu 
segmentteki bir otelin odalarında yanmayan 
ve işlevini yerine getiremeyen bir ampül 
sizi son derece rahatsız ediyor. İş adamı ve 
iş kadınlarının otelimizi tercih edişini göz 
önünde bulundurursanız bizim müşterilerimiz 
odalarını oldukça uzun soluklu kullanıyor ve 
odada uzun zaman geçiriyor. Genelde iş için 
geldiklerinden odalarında çalışıyorlar. Gündüz 
herkes dışarıda işlerini halleder, toplantılarını 
yapar, akşam  otele geldiğinde ise bir sonraki 
günün hazırlığını yapmak için odasında zaman 
geçirir. Ve bu zamanı da maksimum fayda ve 
efektif bir kullanım ile geçirmeyi tercih eder. 
Aydınlatma ve kaliteli ışık çalışma ortamında 
çok önemli bir detay! Dolayısıyla odada 
geçirilen zamanın bu kadar kıymetli olduğu 
bir mekanda aydınlatmada sürekli bir arıza 
oluşması ve patlayan bir ampül için sürekli 
odaya girip düzeltmemiz, şikayet almamıza 
neden olur. Bize bu anlamda katkısı çok fazla 
çünkü müşteri şikayetini azaltmış oluyoruz. 
Sadece müşteri şikayetini mi azaltıyor bu 
sistem, elbette hayır! 22 kişiden oluşan ve 
7/24 çalışan teknik ekibimin sürekli odalarda 
ampül değiştirmesi mümkün değil... Bu bizim 
için inanılmaz bir zaman kaybı anlamına gelir. 
Dolayısıyla kazandığımız zaman önemli bir 
ayrıcalık...

Y.Ö.: Aydınlatma Otomasyonu Sisteminin enerji 
tüketimi/tasarrufu boyutu nasıl?

S.U.: Evet, enerji tüketimi önemli ama bizim 
gibi çok lüks segmentte yer alan otellerde bazı 
alanlarda enerji tüketimi göz ardı edilebiliyor. 
Bazı alanlarda “enerji tasarrufu yapayım” diye 
fedakarlık yapamazsınız. Öyle birşey yok... 
Tasarrufu aslında temelden yapmak önemli. 
Konforu bozarak yapılan tasarruf bana göre 
tasarruf değil. Konfor seviyesini düşürmeden,  
giderleri azaltmak tasarruf sayılabilir. JW 
Marriott olarak biz bunu proje aşamasında 
çözdük.

Y.Ö.: Müşteri memnuniyeti dediğimizde bir otel 
için  olmazsa olmazlar var. Aydınlatmayı bu 
memnuniyet sıralamasında nereye koyarsınız?

S.U.: Bu sıralama aslında kişiye göre değişen 
bir durum. Aydınlatma da göreceli birşey. Ama 
bu konseptteki bir otelde aydınlatma müşteri 
memnuniyetinde çok üst sıralarda yer alıyor. 

Herşeyden önce aydınlatma ile mekanda 
görselliği sağlıyorsunuz.
İşyerinde beyaz ışık kullanılırken evde sarı ışık 
tercihimiz... Aydınlatmanın arkasındaki gizli 
gerçeklere  sırtınızı dönemezsiniz. 

Y.Ö.: Teşekkürler...

Editörün Notu:
Aydınlatma Otomasyonu hakkında:
 Tüm genel mahaller ve kral dairesinde aydınlatma 
kontrolü, Helvar’ın Imagine Aydınlatma Kontrol 
Sistemi tarafından yönetilmektedir. 

Peyzaj ve cephe aydınlatmada astronomik zaman 
kontrolü tercih edilerek, gün ışığından maksimum 
faydalanılmış ve enerji tasarrufu sağlanmıştır. 

Sistem tasarımı yapılırken aydınlatma 
tasarımcısı tarafından hazırlanan kontrol listeleri 
doğrultusunda kullanılan ışık kaynaklarına göre 
kontrol tipleri belirlenerek her pano bölgesi için 
DMX, DALI, DALI broadcast, DSI,1-10V, leading edge 
ve trailing edge dimmerlarin gösterildiği kontrol 
listeleri hazırlanarak elektrik  müteahhiti ile 
uyum içinde çalışılmıştır. 

Yüklerin yüksek güçlü olduğu balo salonu, toplantı 
salonları, lobi ve restoranlarda esnek çözümleri 
ve yüksek dimmer kapasiteleri nedeniyle Helvar 
458 serisi dimmer panoları tercih edilmiştir. 
Kanal başına 5A, 10A ve 20A dimmer kapasiteleri 
ile Helvar 458 serisi dimmer panoları, proje 
genelinde proje maliyetini düşürdüğü gibi aynı 
zamanda da ergonomik panel boyutlarından 
ötürü elektrik odaları içerisinde az yer kaplaması 
montaj sıkıntılarını ortadan kaldırmıştır. 
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Güvenliğinizi şansla değil,
seçiminizle sağlarsınız!

DALI Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme  

Vahit Can | Elektrik Mühendisi

Kimsenin önem vermediği, ” nasıl olsa zorunlu 
değil; olsa da olur, olmasa da...” denilen acil durum 
aydınlatma sistemleri, genel aydınlatmanın 
çalışmaması durumunda  devreye girerek 
can güvenliği açısından tehlikeli bir durum 
oluşmaması için gerekli düzeyde aydınlatma 
sağlayan sistem çözümleridir. 

30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan “Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 
“Madde 23, Madde 25 ile acil durum aydınlatması 
zorunlu hale getirilmiştir.  26 Temmuz 2002 
tarih ve 22827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
“Binalarının Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik” ile de acil durum aydınlatması ve 
güvenlik işaretleri zorunlu olmuştur. Acil Durum 
Aydınlatması ve Yönlendirmelerin izlenmesi ve 
kontrolü için  kullanılan  otomasyon cihazlarının 
Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Kontrol 
Standartları, Yangın & Güvenlik  standartlarının 
içinde ve  arkasında kalmıştır. 

Uluslararası aydınlatma kontrol arayüzü DALI 
ile , Acil Aydınlatma ve Yönlendirmelerin 
kontrolü ve izlenmesi standarta bağlanmıştır. 
EN62386-202 DALI Acil Durum Aydınlatması  ve 
Yönlendirmelerin kontrolü ve izlenmesi  DALI’nin 
eklentisi olarak, DALI  protokolünün içinde TİP 
1 de DALI  Acil Aydınlatma ve Yönlendirmeler  
tanımlanmıştır. Halojen çeviriciler TİP 3 deki gibi, 
Balastlar TİP 0 daki gibi tanımlanır. Bu standart  
ve protokol, tüm aydınlatma elemanları: balastlar, 
LED sürücüler, halojen trafolar  ve Acil Durum 
Aydınlatması  ve Yönlendirmeleri için aynıdır. 

Acil durum Aydınlatma cihazları iki önemli 
testin yanı sıra önemli bilgilerin geribildirimini 
(pil durumu, ampul, lamba, led durumu, sürücü 
durumu, besleme vb.) sağlayan standartdır.
Süreklilik Testi (Duration Test)
Süreklilik testi, periyodik olarak yapılan pil testidir. 
(Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirmelerin 
kendi içinde veya kontrol sistemine bağlı ve 
periyodik olarak aktif edilir.) Bu test, cihazlardan 
güncel pil durumu, lamba durumu ve pil deşarj 
edilerek , pilin standartda belirtilen  çalışma 
saatini sağlayacak ömrünü yitirmeden 
değiştirilme bilgisini geribildirim olarak verir.

Fonksiyon Testi (Function Test)
Fonksiyon testi, pil ve lamba durumunu hızlıca 
test etmeye yarar. (Acil Durum Aydınlatma ve 
yönlendirmelerin kendi içinde veya kontrol 
sistemine bağlı olarak periyodik aktif edilir.)

DALI  Acil  Durum  Aydınlatması ve 
Yönlendirmeleri Sistem Bileşenleri 

DALI acil durum aydınlatmaları ve 
yönlendirmeleri kontrolü tıpki normal DALI 
cihazlar gibidir. Minimum bileşenler, aşağıdaki 
gibidir. :

* DALI besleme kaynağı,
* DALI acil durum kiti,
* DALI acil durum kiti haberleşmesi ve kontrolü 
için kontrol modülü veya sistemi.

9000 k
MAVİ GÖKYÜZÜ

7000 k

Bulutlu HAVA
GÖKYÜZÜ

GÜN DOĞUMU
3000  k

GÜNEŞ IŞIĞI
4000  k

Kelvin
Tüm dünyada geçerli renk sıcaklık birimi
(Teorik olarak renk sıcaklığı, siyah bir kütlenin belirli 
bir renkte ışık verebilmesi için ısıtılması gereken 
sıcaklıktır. Birimi Kelvin'dir. aydınlatılacak yerin 
özellikleri ve işlevine göre renk sıcaklığı seçilir.)

Tüm dünyada geçerli aydınlatma kontrolü
(Dünya çapında yüksek profilli projeleri aydınlatan Helvar, enerji tasarruflu komponent ve 
aydınlatma kontrol sistemlerinde uzmanlaşmış uluslararası bir aydınlatma teknoloji firmasıdır.)
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Küleği bol şehir...
BAKÜ
Bir tarafta mimarisiyle dikkat çeken, lüks dev plazalar ve 
dünyanın en tanınmış markalarına ev sahipliği yapan 
mağazalar; diğer tarafta tarihi, sanatı ve kültürüyle yıllara 
meydan okuyan tarihi binalar, taş kaldırımlı sokaklar 
ve güleryüzlü dost canlısı insanlar... Hani her şehrin bir 
hikayesi vardır derler ya, “rüzgarlar şehri” Bakü’nün birçok 
hikayesi var; yeter ki siz rüzgara kulak verip dinlemeyi 
bilin! Marka ve İletişim Danışmanımız Yeşim Özcan’ın 
kaleminden Bakü notları... Keyifli okumalar.

Yazı: Yeşim Özcan 
Fotoğraflar: Murat Solakoğlu
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“Ümid edirik ki, sizin Azerbaycanla elmi- medeni elaqeleriniz      
  yaddaqalan olacaqdır."

Azerbaycan, ilk gençlik yıllarımdan beri merak ettiğim ama nedense bunca seyahat etmeme rağmen 
bir türlü göremediğim ülkelerden biriydi. Oysa ki ne çok ortak noktamız vardı düşündüğümüzde... 
Konuştuğumuz dil, yemeklerimiz, hikayelerimiz. "Ümid edirik ki, sizin Azerbaycanla elmi- medeni 

elaqeleriniz yaddaqalan olacaqdır." cümlesine kulak verip, düştüm yollara.

"Rüzgarlar Şehri" Bakü, nam-ı diğer Bad-ı Küba’nın 
merkezini ilk kez bir akşam vakti görüyorum, gün 
geceye dönerken. Bakü'nün akşamları ışıl ışıl... 
Yenilenmiş, restore edilmiş binalar sahil boyunca 
dizilmiş, hepsi de aydınlatılmış! Arkada dev 
plazalar... Caddelerde dünya markalarının yer aldığı 
mağazalar sıralanmış... Türkiye'de görmediğim, 
markasını bile bilmediğim son model araçlar burada.

Yeşile çalan uçsuz bucaksız bir deniz... Yer yer 
siyaha dönüyor bu neft yeşili. Ufukta petrol 
kuyularının siluetleri belli belirsiz seçiliyor. Burası 
Hazar Denizi. Azıcık nazlı, kimi zamansa öfkeli... 
Azerilerin deyişiyle bol “külekli” (rüzgarlı) Hazar’ın 
kıyısında, rüzgarlarla sarmaş dolaş olmuş bir şehir 
Bakü.

Tarih sayfalarında bir mola: İçeri Şehir
Çok katlı binaların ve marka kokan mağazaların 
bittiği yerde bol nakışlı bir kapıdan başka bir 
dünyaya giriyorsunuz! Bu kapının ardında, çevresi 
yüksek ve güzel işlemeli surlarla çevrili bir şehir 
bekliyor sizi. Azerilerin “İçeri Şeher” dedikleri 
eski şehir, görülmeye değer. 2000 yılında UNESCO 
tarafından Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilmiş 
olan İçeri Şehir, Bakü’ye gelenlerin en çok ziyaret 
ettiği yer. Turistik dükkanlar, mağazalar, restoranlar, 
sanat galerileri ve birbirinden güzel binalar... İçeri 
Şehir’in sokaklarında gezinirken başınızı yukarılara 
çevirdiğinizde, taş bloklar, sütunlar kullanılarak inşa 
edilmiş binaların dış cephelerinde ve balkonlarında, 
birbirinden güzel heykel ve kabartma motifler 
takılıyor gözünüze... 

Buranın en büyük sürprizi ise, yakın doğunun 
en görkemli mimari yapılarından biri sayılan 
Şirvanşahlar Sarayı. İçeri Şehir’in güneyinde 
Bakü’nün simgesi olarak kabul edilen “Kız Kalesi” 
bulunuyor. Bir uçtan bir uca şehri seyredebileceğiniz, 
Bakü Limanı’na selam vereceğiniz en doğru yer 
burası.

Heykeller, tiyatro binaları, müzeler, opera sahneleri 
Bakü sokaklarının olmazsa olmazı... Birbirinden 
güzel ve değerli yağlı boya tablolar, şehre yayılan 
müziğin tınıları ve dört bir taraftaki heykelleriyle 
Bakü, tüm duyulara hitap ediyor. 

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını, 
Şehitler Hiyabanı’nı ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret 
ederken, Azerbaycan’ın tarihini, özgürlüğü için 
savaştığı yılları sizi hiç yalnız bırakmayan rüzgar 
anlatıyor.
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Çayın yanında bir kaşık mürebbe tatlı niyetine

Çorba, dolma, pilav ve hamur işleri Azerbaycan mutfağının başrol oyuncuları. Kişniş, tarhun ve  
yeşillikler ise sofranın vazgeçilmezi; bir de nar! Kurulan tüm sofralarda nar taneleri baş köşede 
yer alıyor. Kırmızı etin yanına nar taneleri konuluyor, garnitür niyetine. Bir koca sürahi nar suyu 
ile tatlandırılıyor sofralar. Ama en çok şaşırdığım, balığın yanında gelen, sosluktaki kıvamlı nar 
ekşisi oluyor. Balığın üzerine konulan nar ekşisi inanılmaz güzel bir tat bırakıyor damakta. Balık 
demişken, dünyanın en iyi havyarı olarak kabul edilen “Beluga” havyarı da yine burada... “Sizin 
pilavınız yavan” diyor bana şehri gezdiren dostum... Burada pilavların içinde envai çeşit malzeme 
var. Kuru kayısı, üzüm, kurutulmuş meyveler, fındıkla süslenen pilavın üzerine kemiksiz kırmızı 
veya beyaz et konuluyor. Bu arada eğer siz de benim gibi peynir sevenlerdenseniz, burası tam size 
göre...

Azerbaycan’da çay içmek ise başlı başına bir seramoni adeta. Bir bardak çay istediğinizde yanında 
mutlaka “mürebbe” denilen reçellerden oluyor. Küçük tabaklarda ikram edilen erik, gül, kızılcık reçeli 
çay kaşıkları ile yeniliyor. 

Yaza “merhaba” dediğimiz şu günlerde seyahat planlarınızı yaparken kardeş ülkenin başkenti Bakü’yü 
ekleyin mutlaka seyahat rotanıza.. Rüzgarlar şehri Bakü’den selamlarla!
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