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Sayýn Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier’la ilgili sektörü-
müzü ve kamuoyunu ilgilendirdiðini dü-
þündüðümüz haberleri sizlerle paylaþ-
mak istiyoruz. Bu nedenle gerek olduðu
zaman yayýnlamayý düþünüyoruz. Bül-
ten konusundaki düþünceleriniz bizler için
yön verici olacaktýr. Yararlý görürseniz
bültenimizi çevrenizde yaymanýzdan
memnun oluruz. Bültenle ilgilenmiyor-
sanýz, zamanýnýzý gereksiz yere almak
istemiyoruz, adresinizin silinmesi için bu
sütunun altýndaki e-posta adresimize
týklamanýz yeterli olacaktýr.
Saygýlarýmýzla.

Hava koþullandýrma sektörünün lider kuru-
luþu Carrier, bina otomasyon sistemleri ala-
nýnda ABD'de ve dünyada önde gelen firma-
lar arasýnda yer alan Automated Logic'i sa-
týn aldý. Carrier yetkilileri, bazý hukuki dü-
zenlemelerden sonra anlaþmanýn ayrýntý-
larýnýn açýklanacaðýný belirttiler.
Carrier Electronics'in baþkan yardýmcýsý ve
genel müdürü Ken Fox Automated Logic ile
yapýlan anlaþmayý açýklarken, Automated
Logic'in lider kontrol teknolojisinin Carrier'in
elektronik kontrol iþlerini geliþtireceðini be-
lirtti. Fox, "Açýk standartlarýn giderek art-
masý ve kabul görmesi karýsýnda ticari müþ-
terilerimiz merkezi izleme, düþük iþletme
maliyeti ve satýcý firma çeþitliliði konu-
larýnda farklý bina sistemlerinin aralarýnda
baðlanabilirliðini soruyorlar" dedi.

Carrier Automated Logic’i Satýn Alarak
Bina Otomasyonu Alanýna Da Girdi

Automated Logic'in CEO'su Gerry Hull ise, Carrier ve Automated Logic'in birlikteliðinin
bugüne kadar bir çok kez sýnandýðýný, iki kuruluþun paylaþtýklarý ortak taahütlerde yenilikçilik,
kalite, ileri teknoloji kullanýmý ve müþteri iliþkileri gibi konularda iyi bir çift oluþturduðunu
belirtti. Hull, "Automated Logic Carrier'e bina konrol endüstrisinde büyümek için gereken
geliþmiþ teknolojiyi, güçlü bir yönetim platformunu ve ekibi saðlayacaktýr" dedi.
Automated Logic, 1977 yýlýnda ABD'de Kennesaw Georgia'da kuruldu. Bina otomasyonu
alanýnda yenilikçi yaklaþýmlarýyla öne çýkan Automated Logic hava koþullandýrma,
havalandýrma, ýsýtma alanlarýnda kontrol sistemleri ve enerji yönetim sistemleri tasarlýyor
ve üretiyor. Ürünlerini tüm dünyada bölgesel ofisler ve baðýmsýz bayiler aracýlýðýyla pazarlýyor.
Automated Logic sistemleri tüm dünyada ticari ofis binalarýnda, eðitim, endüstri, saðlýk ve
kritik veri tesislerinde, kamu yapýlarýnda, turistik tesislerde vb hizmet veriyor. Automated
Logic'in müþterileri arasýnda küçük aile iþletmelerinden 500'den fazla dünyanýn en büyük
firmasý yer alýyor. Automated Logic'in tasarladýðý ve gerçeleþtirdiði önemli otomasyon
projeleri arasýnda; Tarihi Bristol Sitesi, Cisco Sistemleri, Kemper Sigorta Merkezi, Miller
Breawing, UES TrizecHahn Ofisi, Richardson Biim Merkezi,  New York, Massachusetts,
Fordhan, Stetson, Rowan ve Arizona üniversiteleri, South Pointe Hastanesi, Þanghay'da
Yerbilimleri Müzesi, Mýsýr'da Hilton Pyrmid, Filipin Manila'da Sanghai La Plasa vb. bulunuyor.
Carrier ve Automated Logic arasýnda yapýlan anlaþmaya göre, Automated Logic adý ve
yapýlanmasý korunuyor. Automated  Logic'in tüm dünyada satýþ ve servis aðlarýnýn
geniþletilmesi, daha birleþik ve eþgüdümlü bir ortamýn geliþtirilmesi planlanýyor.
CARRIER TÜM DÜNYADA SATIN ALMALARLA BÜYÜYOR >>> (Devamý Sayfa 2’de)

WebCTRL, Amerika’da
2002’nin Top Product’ý
seçilmiþti.

Aquasnap Tanýtým Toplantýsý Yapýldý
“YENÝ BÝR YILDIZ DOÐUYOR”
Carrier’ýn tüm dünyaya sun-
duðu Aquasnap serisi su so-
ðutma gruplarýnýn Türkiye
tanýtýmý 10 Mart 2005 Per-
þembe günü Ýstanbul’da
Swiss Otel’de yapýldý.
Alarko Carrier Genel Müdürü
Önder Þahin açýlýþ konuþma-
sýnda, “Kyoto Protokolü’ne
uygun üretilen ilk büyük
ölçekli soðutucuyu Türkiye
pazarýna sunmaktan mem-
nuniyet duyuyoruz” dedi.
(Devamý Sayfa 2’de)

- Neden bina otomasyonu?
- Otomasyonda neler var?
- Projeler nasýl gerçekleþir?
- Mühendislik kalitesi neden önemlidir?
- Bina Yönetim istemi nedir?
- En kýsa zamanda ve en doðru þekilde
  iþletmeye alma nasýl gerçekleþir?
- Enerji yönetimi nedir?
- Neden Alarko Carrier?

Otomatik kontrol sistemlerinde 39 yýl,
bina otomasyonunda 17 yýllýk deneyim.

Türkiye’nin en büyük otomasyon projele-
rini gerçekleþtiren seçkin mühendis ve
saha teknisyeni kadrosu ile tam bir takým.

Yurt dýþýnda 220 tamamlanmýþ proje. 230
bin giriþ-çýkýþ noktasý.

17 yýldýr sorunsuz çalýþan sistemler.

Deneyimli dýþ destek ve kaynak.

www.alarko-carrier.com.tr >>>

Alarko Carrier
Bina
Otomasyonu
ve Bina
Yönetim
Sistemleri

ALARKO CARRIER BÜLTENLERÝ

- Teknik Bülten
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenler www.alarko-carrier.com.tr
adresinden abone olabilir, eski sayýlarýna
“Bültenler” baþlýðý altýndan eriþebilirsiniz.



CARRIER TÜM DÜNYADA ORTAKLIKLAR ve SATIN
ALMALARLA BÜYÜYOR

Kýsa... Kýsa... Kýsa... Kýsa...Kýsa..

(>>> Sayfa 1’den ) Önder Þahin, konuþmasýnda Alarko Carrier’ýn 2004 yýlý çalýþmalarýna
iliþkin de bilgi verdi. Þahin: “1992 yýlýnda halka açýldýðýndan bu yana ÝMKB’de hiç zarar
açýklamayan þirketler arasýnda yer alan Alarko Carrier, 2004 yýlýnýn ilk 9 ayýnda 136
trilyon TL’lik net ciro elde etti. 2004 sonu itibarý ile ise 197.5 trilyon TL net ciroya ulaþtýk.
2005 yýlýnda ise 200 trilyon TL’nin üzerinde bir ciro hedefliyoruz” dedi.
Þahin konuþmasýna þöyle devam etti: “Alarko Carrier’ýn her yýl ihracatýný ve pazarýný
sürekli artýrmayý hedefliyor. AB ülkeleri içinde en fazla ihracatý, toplam ihracatýn
%20’sinden fazlasýný Ýngiltere’ye yapýyoruz. Ýngiltere’yi Çin, Azerbaycan, Þili, Pakistan,
Lübnan ve Litvanya takip ediyor. Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetler,
Mýsýr, Fransa ve Birleþik Arap Emirlikleri’ne de ihracat yapýyoruz”.
Önder Þahin, Alarko Carrier’ýn sahip olduðu teknolojik altyapýsý ve üretim anlayýþýyla
hem kendi alanýndaki öncülüðünü sürdüreceðini, hem de Carrier’ýn global sistemi
içindeki önemini giderek artýracaðýný, Türk ekonomisine katký saðlayacaðýný
vurgulayarak bunun neticelerinin alýnmaya baþladýðýný ve geçen yýlki ihracat
rakamlarýnýn bir önceki yýlýn iki katýný aþtýðýný söyledi.
Toplantýda söz alan Türk Tesisat Mühendisleri Derneði (TTMD) Baþkaný Hüseyin Erdem,
bir sivil toplum örgütü olarak sanayi-sivil toplum örgütü iþbirliðinin ürünü olan bu
toplantýda yer almaktan mutluluk duyduklarýný söyledi ve Alarko Carrier yetkililerine
teþekkür etti. Erdem, dernek olarak az enerji tüketen çevre dostu Aquasnap Puron’un
kalitesinin arkasýnda durduklarýný belirtti.
Toplantýnýn ikinci bölümünde Carrier Fransa Montluel Fabrikasý Ticari Sistemler
Pazarlama Müdürü Mazin Ghannam, Aquasnap Puron’un tanýtýmýný yaptý ve Kyoto
Protokolüne uygun olarak Avrupa, Ortadoðu ve Afrika pazarý için Carrier’ýn Lyon-
Montluel’deki tesislerinde üretildiðini söyledi. Carrier Fransa Montluel Fabrikasý Ticari
Sistemler Ürün Müdürü Pierre Crevat, Aquasnap Puron soðutucularýnýn teknik
özelliklerini açýkladý.
Toplantýnýn son bölümünde Türkiye’de Aquasnap Puron’u tercih eden ilk proje
mühendisleri ve kullanýcýlarýna plaket sunuldu. Alarko Carrier Grup Koordinatör
Yardýmcýsý Ýsmet Gencer katýlýmcýlara teþekkür ederek plaket verilecek kiþileri sahneye
davet etti. Daha sonra Metin Levi (Sunjüt Suni Jüt Sanayi ve Tic. A.Þ.), Bekir Erdinç
Boz (Boz Danýþmanlýk Tesisat ve Tic.Ltd.Þti.), Nurol Nurhan (Erc Ýnþaat ve Dýþ Tic. Ltd.
Þti.), Serper Giray (Giray Müh. Taah. Tic. A.Þ.), Sinan Üstünel (Betek Boya ve Kimya
Sanayi A.Þ.) ve Özcan Dumral’a (Duka Ýnþaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd Þti.)
plaketleri verildi. Carrier’in düzenlediði orijinal tasarýma uygun olarak hazýrlanan tanýtým
toplantýsý kokteyl prolange ile son buldu. (Geniþ haber ve fotoðraflar için www.alarko-
carrier.com.tr >>>)

Aquasnap Tanýtým Toplantýsý Yapýldý
“YENÝ BÝR YILDIZ DOÐUYOR”

Toshiba Carrier Çin’in En Büyük Hava Koþullandýrma Þirketine Ortak Oldu

BEIJING, Toshiba Carrier þirketi (TCCJ), Guandong Midea
Electric Appliances Co. Ltd. ile yaptýðý anlaþma sonucu Midea Hava Ýklimlendirme
Bölümü’nün %20’sini satýn aldý. Hem konut hem hafif ticari pazara yönelik olarak
çalýþan Midea Hava Ýklimlendirme, 1,2 milyar $’lýk bir satýþa sahip ve Çin’deki en bü-
yük hava iklimlendirme þirketlerinden biri.

Bu anlaþmaya göre, Midea Hava Ýklimlendirme, Toshiba ve Midea markalý konut ve
hafif ticari klimalarýn OEM müþterileri için de klima üretecek ve daðýtacak. Toshiba
markalý klimalarýn üretimine, anlaþmadan hemen sonra Aralýk 2004’te baþlandý. 2005
baþlarýnda, hem Midea hem Toshiba markasý için üretim kapasitesinin 10 milyon üni-
teye ulaþýlmasý planlandý.

Midea Grubu ile TCCJ arasýndaki ortaklýk ilk döner (rotary) kompresörler için 1999’da
yapýlan ortak giriþime dayanýyor. Nisan 2004’te ise döner kompresörler için toplam
üretim kapasitesini 7 milyon üniteye çýkartan yeni bir ortak teþebbüs baþlatýlmýþtý.

Carrier Linde AG nin Soðutucu Bölümünü Satýn Aldý

Carrier, yaklaþýk 305 milyon dolar karþýlýðýnda Linde AG’nin
soðutma bölümünü satýn aldý. Linde AG yýllýk 1 milyar dolar-
lýk satýþla Avrupa ticari soðutma pazarýnda en büyük paya sahip. Ana merkezi Almanya
Cologne’da olan þirketin Avrupa’nýn yaný sýra Asya ve Güney Amerika’da da endüstriyel
ve ticari soðutma sistemleri üretiyor. Carrier ve Linde birleþmesinin, her iki tarafta da-
ðýtým kanallarýný daha güçlendirmesi, kaynak, araþtýrma ve geliþtirme konularýnda si-
nerji yaratmasý bekleniyor. Carrier Corporation’ýn baþkaný Geraud Darnis, “Carrier’ýn
Linde’nin soðutma bölümünü almasýyla oluþan birleþik yapý dünya çapýndaki müþterileri-
ne, teknolojik olarak geliþmiþ ticari soðutma seçenekleri olan geniþ bir portföy sunacaktýr”
dedi.
(Geniþ haber ve fotoðraflar için www.alarko-carrier.com.tr>>>)

Carrier Hellas’a Kombi Eðitimi

Yunanistan doðalgaz kullanýmýna hazýrlanýyor.
Yunanistan’ý besleyecek gazýn bir bölümü Tür-
kiye üzerinden saðlanacak. ACST üretimi olan
kombiler Yunanistan’da Carrier Hellas tarafýndan
Carrier Harmony ve Carrier Blue Flame mar-
kalarýyla pazara sunuluyor. Yunanistan pazarýn-
da beklenen geliþmeler dikkate alýnarak, 22
Aralýk 2004 tarihinde Gebze’de, Carrier Hellas
personeli ve yetkili satýcýlarý için kombi ko-
nusunda ticari ve teknik bir eðitim düzenlendi.
Teorik ve uygulamalý olarak yapýlan eðitimin
sonunda katýlýmcýlara sertifikalarý verildi.

Alarko Carrier Genel Müdürlük, Pazarlama ve
Ýstanbul þubeleri, Gebze fabrikasý, tüm birimleri
ve çalýþanlarýyla bir süredir, Carrier’ýn baðlý oldu-
ðu UTC’nin dünyada bütün bölümlerinde kullaný-
lan ACE (Achieving Competitive Excellence)
projesini yürütüyor.

ACE kaliteyi ilerletmek ve sürekli geliþmeyi
saðlamak için oluþturulan 10 araçlýk bir setin
kullanýldýðý, standart proseslerin ve ölçülebilir
sonuçlarýn oluþturduðu kapsamlý bir sistem.
Amaç, minumum adýmda, minumum zaman-
da, sýfýr hata yaparak, gerektiði kadar kaynak
kullanarak, gerektiði kadar üretim yapmak ve
satmak.  Hedef ise “Birinci Sýnýf (World-Class)”
bir þirket haline gelmek, ayný seviyeyi devam
ettirmek. Bunun için kalite ilk planda yer alýyor.

Projenin temel sloganlarý:
“Kalite en önde yer almalý, program ve maliyet
kaybý ne olursa olsun”;

“Yönetim düþük kaliteden sorumlu olmalý”;

“Baþarýlarýmýzý baþkalarý ile paylaþmayý öðren-
meliyiz”,

“Hatalarýmýzý iþimizi iyileþtirerek düzeltmeliyiz,
daha fazla iþgücü harcayarak deðil.”

Mükemmel Rekabet Gücüne Ulaþmak


