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Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, Enerji, Yedek Parça
Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier ürünlerinin
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri
ve deneyimlerimizi ve haberleri sizinle
paylaşmak istiyoruz.
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için yol gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz aşağıda verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde yaymanızdan memnun oluruz.
Bültenle ilgilenmiyorsanız, zamanınızı
gereksiz yere almak istemiyoruz.
Adresinizin silinmesi için bu sütunun
altındaki e-posta adresimize tıklamanız
yeterlidir.
Saygılarımızla.

AQUASNAP Hidronik Modüllü
Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu
30RB 262-802
Ürün Broşürü >>>
Ürün Fotoğrafı >>>
Ürün Tanıtımı >>>
Teknik Özellikler >>>
Seçim Verileri >>>
e-Afiş >>>
e-Teknik Bülten >>>
Puron >>>
ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
Teknik Bülten; Haberler; Gerçek Konfor;
Yeni Ürün
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile
almak isterseniz;
www.alarko-carrier.com.tr adresinden
abone olabilirsiniz.
Eski Sayılar
Alarko Carrier Gerçek Konfor bültenlerinin
ve diğer bültenlerin eski sayılarına
www.alarko-carrier.com.tr adresindeki
“Bültenler” başlığı altından erişebilir ve
indirebilirsiniz.
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr
Not: Bu e-bülteni almak
istemiyorsanız, lütfen
ebulten@alarko-carrier.com.tr
adresine boş bir mail gönderiniz.

TATARİSTAN’IN BAŞKENTİ KAZAN’DA
YAPILAN AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ
HİPODROMUNDA ALARKO CARRIER SİSTEMLERİ
1 Eylül 2005 tarihli tüm gazetelerde “7 Ayda Hipodrom ve Opera Binası
Yaptı Putin’den Davet Aldı” başlıklı bir haber yer alıyordu. Haberin
devamında ise şu bilgiler veriliyordu. “Rusya Federasyonu’na bağlı
Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, Avrupa’nın en büyük
üçüncü hipodromu ile 1000 kişilik opera binasını 7 ayda tamamlayan Odak
İnşaat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de etkiledi. Putin, Odak
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Oral’ı Moskova’ya davet etti. Kazan
kentinin bininci kuruluş yıldönümü kutlamalarına Tataristan Devlet Başkanı
Mintimir Şaymiev ile birlikte katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
kısa sürede bitirilen tesislerin açılışını yaptı. İki büyük tesisin kısa sürede
bitirilmesinden etkilenen Putin, Odak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Gürcan Oral’ı Moskova’ya davet etti. Hipodrom ve opera salonunun açılışı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tataristan Devlet Başkanı Mintimir
Şaymiev tarafından yapıldı”.
30 Ağustos 1991 tarihinde özerkliğine kavuşan Tataristan’nın başkenti
Kazan şehrinin bininci kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle şehirde bir çok
kültürel ve sosyal tesis yapılmıştı. Bu tesislerden en önemlileri, basından
çıkan haberlerden de anlaşılacağı üzere hipodrom ve opera binasıydı.
1994 yılından beri Rusya’da faliyet gösteren Odak İnşaat, Kazan şehrinin
siluetinde görülen önemli binaları yaptı, halen bazı şantiyelerinde
çalışmaları devam ediyor. Hipodrom binasının mimarı Çağlayan Tulay’dır.
Odak İnşaat 7 ay gibi kısa sürede inşaatı tamamlamayı başardı.

ALARKO CARRIER KONFORU
Hipodrom tesislerinde konfor Alarko Carrier Gebze Fabrikası’nda üretilen
klima santralleri, Carrier İtalya mamulü fan coil cihazları, Aquasnap Puron
serisi çevre dostu 410 a soğutucu akışkanlı, scroll kompresörlü 753 kw’lık
2 adet soğutma grubu ile sağlanıyor.
Konfor kontrolü ise Alarko Carrier Bina Yönetim Sistemleri Departmanı
tarafından çözülen 750 noktalık bina yönetim sistemle gerçekleştiriliyor.
Böylece Rusya’da Moskova dahil bir çok kentte Alarko Carrier cihaz ve
sistemleri konfor sağlamayı sürdürüyor.
Basında çıkan haberlere göre, “daha önce, Kazan kentinin, Kremlin
Sarayı’nı, Belediye Sarayı’nı, sekiz bin kişilik spor salonunu, Adliye
Binası’nı, Kul Şerif Camii’ni de yaptıklarını belirten Odak İnşaat’ın Yönetim
Kurulu Başkanı Gürcan Oral, 60 bin metrekarelik iki alışveriş merkezi
inşaatının ise devam ettiğini kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’in davetinin kendilerini onurlandırdığını belirten Oral, Moskova’da
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bir ofislerinin bulunduğunu ama henüz bir projeye başlamadıklarını belirterek, ‘Rus yetkililerden aldığımız
davet bize büyük onur ve gurur verdi. Çok kısa sürede büyük projelere imza atmak, Rusya Federasyonu
devletlerinin de dikkatini çekti. Hepsinden davet aldık. Bu projeleri Türk mühendisleri ve mimarlarının
özverili çalışmalarıyla başardık’ dedi. Oral, en kısa zamanda Moskova’ya giderek temaslarda bulunacaklarını
söyledi”.

ODAK İNŞAAT
Odak İnşaat firması, 1989 yılından bu yana faaliyet gösterdiği endüstriyel
tesislerin taahhüdü alanında kazandığı deneyim, bilgi birikimi ve profesyonel
hizmet anlayışını büyümenin gerektirdiği etkili yönetim esası ile pekiştirerek
2002 yılında yeniden yapı-landı.
Yeni yapılanma sırasında uzman teknik kadro alt yapısı oluşturma, dinamik
iletişim ve etkili yönetim esas alındı.
İlk aşama olarak şirket faaliyetlerini endüstriyel tesislerin taahhüdü ile
endüstriyel ürünlerin imalat ve pazarlaması konularında iki ayrı organizasyon
halinde sürdürmeye başladı.
Odak İnşaat hedefini, “faaliyet alanlarımızda yurt içinde ve yurt dışında mühendislik, teknoloji bilgisi ve
deneyim gerektiren önemli projelere imza atarak sektörde ayrıcalıklı konumda olmak” şeklinde açıklıyor.
Firmanın kurumsal politikasının, faaliyete başladıkları günden itibaren kazandıkları bilgi birikimini, hızlı
ve etkin organizasyon yeteneğini, teknolojinin sunduğu olanakları kullanarak müşterileri memnuniyetinin
sağlanması olduğu belirtiliyor.
Bu kapsamda firmanın temel prensibinin, “konularında iyi yetişmiş, deneyimli insan kaynağı ile çalışarak
ve teknolojiyi devamlı takip ederek tasarımda, üretimde ve yönetimde doğru organizasyon ve koordineli
çalışma ile güvenliği, çevre ve kaliteyi ön plana alarak taahhüt işlerini zamanında tamamlamak” olduğu
kaydediliyor.

