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ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
- Teknik Bülten 
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
Bu bültenlere www.alarko-carrier.com.tr 
adresinden abone olabilir, eski sayılarına 
“Bültenler” başlığı altından erişebilirsiniz.

Bülteni almak istemiyorsanız tıklayınız: 
ebulten@alarko-carrier.com.tr 

Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, çalışma alanımızla ve Alarko 
Carrier’la ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu 
ilgilendirdiğini düşündüğümüz haberleri 
sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler 
için yol gösterici olacaktır. Haberleşme 
ad-resimiz aşağıda verilmiştir. 
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde 
duyurmanızdan memnun oluruz. 
Bültenle ilgilenmiyorsanız zamanınızı 
gerek-siz yere almak istemiyoruz, 
adresinizin silinmesi için bu sütunun 
altındaki e-posta adresimize tıklamanız 
yeterlidir. 
Saygılarımızla.

“Alarko Carrier Avrupa Kalitesinde 
Cihaz Üretiyor”. YENİ SERİ Çatı 
Klimaları... Bkz. www.alarko-carrier.
com.tr

Hava Koşullandırma sektörünün öncü ve önder markası Alar-
ko Carrier, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ve-
rilen “AR-GE Merkezi Belgesi”ni almaya hak kazandı. Bu bel-
geyle, sektöründe bu alanda belge sahibi ilk şirketlerden biri 
olarak AR-GE gücünü tescilleyen Alarko Carrier, verimliliğini 
artırarak, müşterilerine daha kaliteli hizmetler, daha yenilikçi 
ürünler ve projeler sunmayı hedefliyor. >>>

“ALARKO CARRIER 
AR-GE MERKEZİ”
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Alarko Carrier Bina Yönetim Sis-
temleri... Türkiye’de öncü...
Bkz. www.alarko-carrier.com.tr

“Çatı tipi klimaların hem geliştirilmesinde hem de belgelendirilmesinde 
belki de Türkiye’de tek olan antalpik laboratuvarlarımızı kullandık. Bu sa-
yede ürünümüzün verilerinin doğruluğunu test etmiş olduk. 1 milyon dolar 
gibi ciddi bir bütçe ile kurduğumuz laboratuvarımız, uluslararası standart-
lara uygundur. Bu laboratuvar sayesinde tüm Avrupa standartlarına uygun 
cihaz üretme imkanına sahibiz”. 
Alarko Carrier Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi Volkan Arslan’la Tesisat Dergisi’nin yaptığı röportajın 
özeti”. >>>

YENİ SERİ Carrier Çatı 
Tipi Hava Koşullandırma 
Cihazlarının Eurovent 
Testleri Gebze 
Laboratuvarı’nda Yapıldı
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Alarko Carrier uzun süren bir süreç ve de-
ğerlendirmeler sonunda Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Ge-
nel Müdürlüğü tarafından “AR-GE Merkezi” 
olarak belgelendirildi. Bu belgelendirme sa-
nayi ve diğer alanlarda AR-GE çalışmalarını 
geliştirmeyi hedefliyor. 
2008 yılında bir kanun düzenlemesiyle baş-
latılan bu faaliyetin amacı kanunda şöyle 
açıklanıyor; “AR-GE ve yenilik yoluyla ülke 
ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet 
edebilir bir yapıya kavuşturulması için tek-
nolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim 
süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi 
ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin 
artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürül-
mesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, 
rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, 
teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu 
alanlara yönelik yatırımlar ile AR-GE’ye ve 
yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması-
nı, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istih-
damının artırılmasını desteklemek ve teşvik 
etmektir”. 
Kanunda AR-GE Merkezi şöyle tanımla-
nıyor; ”Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni 
veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye 
şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı 
bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran 
yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetle-
rinde bulunan ve en az elli tam zaman eşde-
ğer AR-GE personeli istihdam eden, yeterli 
AR-GE birikimi ve yeteneği olan birimler”dir.
Kanunun kabulünden sonra Uygulama 
ve Denetleme Yönetmeliği oluşturuldu ve 
buna bağlı olarak AR-GE Merkezi Belgesi 
vermekle görevi olan bir “Değerlendirme ve 
Denetim Komisyonu” kuruldu. 
Bu komisyon yapılan başvuruları de-
ğerlendirerek uygun koşulları sağlayan 
kuruluşları”AR-GE Merkezi” olarak belge-
lendiriyor. 
Bu belgeyi alan kuruluşlara yaptıkları AR-
GE çalışmalarına karşılık bazı muafiyetler 
sağlanıyor. Böylece AR-GE çalışmalarına 
daha fazla yatırım yapılması olanağı oluş-
turuluyor. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alarko 
Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, “Ge-
lişim ve inovasyon odaklı bir şirket olarak, 
her yıl AR-GE çalışmalarımız için ciddi mik-
tarlarda kaynak ayırıyoruz. AR-GE Merkezi 
oluşumuzla birlikte bu alandaki kaynakları-
mızı daha da artırmayı öngörüyoruz.Farklı 
sektörlerden sınırlı sayıda markanın sahip 
olduğu AR-GE Merkezi Belgesi, kurumların 
Türk ekonomisine yaptığı yatırımın önemli 
bir göstergesidir.  
“AR-GE Merkezi’mizle sektörümüze ve ül-
kemize sunacağımız hizmet ve ürünlerle 
örnek olmayı hedefliyoruz. Arge mekezi-
mizde oluşturduğumuz dinamik kadromuz-
la halen üretmekte olduğumuz ürünlerimiz 
ile ilgili olarak yapacağımız geliştirmeler ve 
sektörün ihtiyaçlarına dönük olarak üretim 
planlamalarımıza dahil edeceğimiz kat-
kı payı oldukça yüksek olan ileri teknoloji 
ürünlerini de geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Alarko Carrier’in Gebze Üretim Üssü’nün 
aynı zamanda ortağımız Carrier’ın da glo-
bal  anlamda ürün ihtiyaçlarını da karşıla-
yan önemli bir üretim merkezi olduğuna” 
işaret eden Şahin, “Gebze Üssümüzde 
oluşturulan AR-GE Merkezi aynı zamanda 
Carrier’ın uluslararası koşullar için ihtiyaç 
duyduğu yeni ürün geliştirme ve inovasyon 
ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kapasi-
tede olacağını” ifade etti ve “bu anlamda 
burada oluşturulan ve belgelendirilen AR-
GE merkezimiz aynı zamanda Orta Doğu 
ve Avrupa’daki Carrier şirketleri için de bir 
merkez olacaktır” dedi.
Alarko Carrier AR-GE bölümü daha önce 
Carrier’ın yeni klima santrali ve çatı tipi kli-
ma tasarımlarına katılmış, son olarak yeni 
çatı klimalarının tüm testleri Gebze’de ku-
rulan “Test Laboratuvarı”nda yapılmıştı. 

“Önümüzdeki Dönemde AR-GE Yatı-
rımlarımızı Geliştirerek Öncü Ürünler 

Ortaya Koymayı Planlıyoruz”

“Bu Tescil Çok Kapsamlı Bir Süreci 
İşaret Ediyor”

ALARKO CARRIER ARTIK 
SADECE ÜRETİM ÜSSÜ DEĞİL 
“AR-GE MERKEZİ”

“Burası Aynı Zamanda Orta Doğu ve 
Avrupa’daki Carrier Şirketleri İçin de 

Bir AR-GE Merkezi Olacaktır”

AR-GE Merkezi’nin tescilinin çok kapsamlı 
bir süreci işaret ettiğini belirten Önder Şahin; 
teknolojik varlıklar, insan kaynakları, proje 
yönetim yetenekleri gibi bir markanın bütün 
inovatif güçlerinin bir araya getirildiğini, bu 
güçlere ise yalnızca AR-GE kültürü gelişmiş 
markaların sahip olabileceğini vurguladı.
Önder Şahin “Biz Alarko Carrier olarak 
AR-GE’yi teknolojinin, rekabetin, üretimin 
ve nitelikli işgücü istihdamının anahtarı ola-
rak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda da 
kanunun şart koştuğu bütün maddeleri haiz 
olarak çalışmalarımızı hep daha ileri düze-
ye taşımak için sürdüreceğiz” dedi.
Başarılarının temelini sahip oldukları insan 
kaynağı olduğunu da sözlerine ekleyen 
Şahin, “AR-GE’de uzmanlaşmak nitelik-
li iş gücünü teşvik eden bir unsur. AR-GE 
Merkezi olmanın önemli bir unsuru da; 
ARGE Merkezi olan şirketin, uzman perso-
nel (lisansüstü ve doktora derecesine sahip 
çalışanlar) sayısında artışın verilen teşvik-
lerle özendirilmesi.  Bu hem yeni uzman 
personel alımı hem de mevcut personelin 
lisansüstü ve doktora yapmaları konusunda 
teşvik edilmeleri şeklinde oluyor. Biz Alarko 
Carrier olarak, personelimizin yüksek lisans 
ve doktora eğitimlerini eğitim politikaları-
mızla destekliyoruz” dedi. 

Alarko Carrier Genel Müdürü 
Önder ŞAHİN

Yeni Carrier Çatı Klimalarının 
Uluslararası Standartlara Uygunluk 
Testleri Gebze’deki Laboratuvarda 

Yapıldı” Haberler, Sayı 53


