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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

Turkishtime dergisinin 
Türkiye’de tüm sektör-
lerdeki şirketlerin AR-
GE harcamaları üzerin-
den yaptığı araştırmada  
Alarko Carrier 27. sırada 
yer aldı. Alarko Carrier, 
ısıtma, havalandırma ve 
hava koşullandırma sek-
töründe AR-GE çalışma-
ları için en fazla harca-
ma yapan şirket... >>>
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Turkishtime dergisi ağustos sayısında Türkiye’de tüm sektörler 
içinde AR-GE araştırmalarına en fazla harcama yapan 100 şir-
keti  “AR-GE Şampiyonları” başlığı altında açıkladı ve Türkiye’de-
ki AR-GE araştırmalarını değerlendirdi. Derginin araştırmasına 
göre 2011 listesinde Alarko Carrier 2010 yılında yaptığı 3,361 
milyon TL AR-GE harcaması ile 100 şirketin yer aldığı listede 27. 
sırada bulunuyor. Alarko Carrier 2010 listesinde ise 29. sırada 
yer alıyor.  
Listede ısıtma, havalandırma ve hava koşullandırma (IHHK) pa-
zarında yer alan şirketlerden Vestel Beyaz Eşya dokuzuncu, Ar-
çelik üçüncü ve Demir Döküm 4,7 milyon TL harcama ile yirmi 
dördüncü sırada yer alıyor. Bu üç şirketin üretim programlarında 
beyaz eşyanın ağırlıklı yeri hatırlanırsa Alarko Carrier’ın IHHK 
pazarında AR-GE çalışmaları için en fazla yatırım ve harcama 
yapan şirket olduğunu söyleyebiliriz. Alarko Carrier’ın bir önceki 
yıla göre AR-GE harcamaları yüzde 9,6 artmış. Alarko Carrier’ın 
“AR-GE harcamaları / Net satış geliri” oranı 1,02; ki bu değerin 
bu oranın yüzde 1 ve üzerinde olan 26 şirket arasında olmasını 
sağlıyor. Bu da Alarko Carrier’ın AR-GE çalışmalarına yaptığı ya-
tırımın önemini gösteriyor. 
Dergi Alarko Carrier ve AR-GE çalışmalarını şöyle değerlendiri-
yor; “Türkiye’de AR-GE Merkezi belgesi bulunan şirketlerden biri 
olan Alarko Carrier’ın AR-GE Merkezi Ortadoğu ve Avrupa’daki 
Carrier şirketleri için de bir AR-GE Merkezi niteliği taşıyacak”. 
Alarko Carrier, AR-GE çalışmalarında Avrupa’daki Carrier AR-
GE merkezleri ile yaptığı ortak çalışmalar ve global pazardaki 
yeri ile listede özellik gösteriyor. 
Dergi Türkiye’de AR-GE çalışmalarının önemini şöyle değerlen-
diriyor: “Türkiye iş dünyasının global oyuncu olma yönündeki 
kararlı adımlarının başında farklılaşma stratejileri ve AR-GE’ye 
yepılan yatırımlar geliyor. İnovasyona ve bilgiye, AR-GE’ye dayalı 
büyüme ön plana çıktı. Burada önemli bir değişimin sinyallerini 
almak mümkün. 2011 verilerine göre Türk şirketleri ihracat ra-
kamlarını ciddi düzeyde artırırken AR-GE yatırımlarında da büyük 
çıkış kaydetti. 2011’deki toplam AR-GE harcamaları 665 milyon 
TL’ye ulaştı. AR-GE harcamalarını bir önceki yıla göre yüze 23 
arttıran AR-GE’nin 100 Şampiyonu, global erişimi genişletmek 
için yeni ürün geliştirmeyi ve bilgi temelli büyümeyi temel strateji 
olarak benimsiyor”.
Derginin genel AR-GE çalışmaları için yaptığı bu değerlendirme-
ler Alarko Carrier’ın global IHHK pazarındaki, sadece Carrier’ın 
bir üretim üssü değil, aynı zamanda AR-GE konusunda  Avrupa, 

Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin AR-GE Merkezi olma hede-
finin önemini de açıklıyor. 
Alarko Carrier AR-GE faaliyetleri kapsamında Carrier Avrupa AR-
GE’nin yürüttüğü yeni klima santrali ve çatı tipi klimaların geliştiril-
mesi projelerine katıldı, sorumluluk aldı. Her proje ve çalışma
Alarko Carrier’ın deneyim kazanmasında, organizasyonunu ve do-
nanımlarını yenilenmesini sağladı. Bu süreç içinde AR-GE çalışma-
larındaki etkinliği de giderek arttı. Son olarak Avrupa Standartların-
da kurduğu “Psikrometrik Test Laboratuvarı” ile yeni geliştirilen çatı 
tipi klimaların testlerini başarıyla gerçekleştirdi.
Alarko Carrier hava koşullandırmadan başka ısıtma alanında da 
AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği teknolojik ürünlerle dış pa-
zarlara açılıyor.

Alarko Carrier Gebze Tesis-
leri’nde kurulan  Psikrometrik Test 
Laboratuvarı’nda Carrier’ın yeni 
klima santrali ve çatı tipi klima 
testleri uluslararası standartlara 
uygun olarak yapılıyor.

ALARKO 
CARRIER 
“100 Ar-Ge 
Şampiyonu” 
Arasında 
27. Sırada 




