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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...

Bkz. www.alarko-carrier.com.tr adresinden
e-bültenler, Gerçek Konfor bültenleri,
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.

“Geleceğin Ofisi”nde Konfor
Toshiba VRF Sistemi Güvencesinde
Selçuk Ecza Deposu AŞ’nin İstanbul Nakkaştepe’de inşa edilen, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan ve projelendirilen, Singapur’da
düzenlenen 2013 Dünya Mimarlık Festivali’nde (World Architecture
Festival- WAF) ”Geleceğin Ofisi” kategorisinde en iyi ofis binası ödülünü alan Genel Müdürlük binasının hava koşullandırma tesisinde Alarko
Carrier sistem ve ürünleri kullanıldı.
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“Geleceğin Ofisi”nde Konfor Toshiba VRF
Sistemi Güvencesinde
Selçuk Ecza Deposu AŞ’nin İstanbul Nakkaştepe’de
inşa edilen, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan ve projelendirilen, Singapur’da düzenlenen
2013 Dünya Mimarlık Festivali’nde (World Architecture Festival- WAF) ”Geleceğin Ofisi” kategorisinde
en iyi ofis binası ödülünü alan Genel Müdürlük binasının hava koşullandırma tesisinde Alarko Carrier
sistem ve ürünleri kullanıldı.
Tabanlıoğlu Mimarlık yapıyı “dinamik kütleler, ferah ve geniş iç
ortam” özellikleriyle tanımlıyor, yapının tasarlanmasında firma sahiplerinin yapının ölçekleri, organizasyonu ve İstanbul’un geleneksel yalılarına gönderme yapan estetik değerleriyle ofiste ev duygusunu yaşamak isteklerinin belirleyici olduğunu söylüyor. 22.900
m² inşaat alanında, 9.050m² oturma alanına sahip olan yapının
projesini küçük yerleşimlerde görülen, yedi ayrı ev benzeri bitişik
hacmin oldukça dik çatılarla bir kampüs şeklinde tasarladıklarını
belirtiyorlar. Bağımsız “evler” birbirlerine bahçeler, çatı bahçeleri,
üst veya alt avlularla, yollar ve atriumlarla bağlanmış. Kahverengi
dış cephe ahşabın yumuşak etkisini duyururken tüm binayı da birleştirmiş.

Geleneksele gönderme yaparken geleceğin ultra modern
villa görünümünü de veren yapıya gün ışığı bodrum kattan
çatı katına kadar her ortama
çatılardan, tüm transparan yüzeylerden geçerek giriyor ve
tüm alanlara yayılıyor. Işık dengesini sağlamak gölge ve pasif
iklim kontrolü verimliliğini artırmak için kütleler tasarlanmış bir
“mesh” sistemi ile sarılıyor.
Yapıda üç kat ofis kullanımı, iki
bodrum katı ise otopark olarak
düzenlenmiş. En üst katta, yemek , aktivite ve VIP salonları ile
birlikte yöneticilerin ve ortakların ofisleri yer alıyor. Bu katın iki
ucunda “iki ortağın” mezanin
dubleksleri olarak inşa edilen
“özel dünya”ları yer alıyor.

Toshiba VRF Sistemleri
Bu özel yapının hava koşullandırma tesisinde Alarko
Carrier’ın sağladığı Toshiba
VRF (Değişken Soğutkan Akışlı)
ısı pompalı hava koşullandırma sistemleri kullanıldı. Proje
kapsamında 34 adet toplam
kapasitesi 185 kW olan VRF dış
ünitesi, iç ortamda 191 adet
kanallı tip iç ünite kullanıldı.
Toshiba VRF ısı pompalı dış
üniteleri yüksek verimliliği (3,97
COP 22,4 kW kapasite için),
sessizliği ve güvenirliği ile, yüksekliği sadece 21 cm olan ince
kanallı tip iç ünitelerin tavan
tasarımında ve yerleştirmede
sağladığı üstünlükle yapının ru-

huna uygun konfor ortamını her
mevsimde sağlayacak özellikler
taşıyor. İnşaat koordinatörlüğü
H. Hulki Yücel, şantiye şefliği
Haluk Aydın tarafından yürütülen inşaat çalışmalarında hava
koşullandırma tesisatı, gerekli
cihaz ve donanımların sağlanması Alarko Carrier Samsun
bayisi Mert İklimlendirme tarafından gerçekleştirildi.
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Selçuk Ecza: Gerçek Bir Başarı Öyküsü
“Geleceğin Ofisi” ödülünü kazanan bir projeyi cesaretle gerçekleştiren Selçuk Ecza Deposu AŞ aslında Anadolu kökenli, işe
gerçekten sıfırdan başlamış bir şirket. Gerçekten diyoruz şirketin
kurulduğu dönemde Anadolu’da onları ilgilendiği alanda değil bir
şirketten basit bir organizasyondan bile söz etmek mümkün değil.
Selçuk Ecza, 1958 yılında Konya’da bir aile şirketi olarak kuruluyor. Şirkete “Selçuk” adı Konya’nın Selçuklular’ın merkezi olmasına bir saygı ifadesi olarak veriliyor. O tarihte Türkiye 35 yaşında
genç bir Cumhuriyet olarak her türlü atılıma ve gelişime açık bir ülkeydi. Selçuk Ecza Deposu’nun kurucusu Ahmet Keleşoğlu, Konya
Ermenek’te ticaret yapıyordu. O yılların Türkiye’sinde doktor, eczane, ilaç, ilaç dağıtımı, özetle sağlık sektöründe büyük eksiklikler
vardı. Konya’daki eczane sayısı sadece 17 idi. Türkiye genelinde
ise 1100 civarında eczane vardı. Türkiye çapında faaliyet gösteren
ecza deposu sayısı 35, yerli-yabancı toplam ilaç firması sayısı ise
50 kadardı. Ecza deposu ve dağıtım şirketleri İstanbul merkezliydi.
Selçuk Ecza Deposu kurulduğunda tek bir araçla ilaç dağıtımı gerçekleştiriyor, yakın mesafelerdeki eczanelere ilaçları sepetli bisikletlerle ulaştırıyor, siparişleri telefonla alıyordu. Henüz 10 yıllık bir
kuruluşken Adana ve Ankara’da bölge müdürlükleri kurdu. Ardından önce İstanbul, sonra Adana şubelerini açarak, Türkiye’nin ilk
çok şubeli ecza deposu kimliğine kavuştu. Zaman içinde dengeli
büyüme, güvenle tanınma ve istikrarlı gelişimin sonucu olarak endüstrisinden eczanelere, sektörle ilgili meslek odalarından üniversitelere kadar uzanan alanda yerini ve güvenilirliğini sağlamlaştırdı.
Kardeş kuruluşu As Ecza Deposu’nun 1987’de faaliyete geçmesiyle hizmet ağını daha da genişleten Selçuk Ecza Deposu, ecza
depoculuğunda rakipsiz konuma yükseldi. Selçuk Ecza Deposu,
bugün 107 şubesi ile Türkiye çapında yaklaşık 20.000 eczaneye
hizmet ulaştırıyor. 5000’e yakın çalışanı ve 2000’den fazla aracıyla ülke dahilinde hemen tüm il ve ilçelere erişiyor.
Selçuk Ecza Deposu AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Keleşoğlu bu gelişimi şöyle değerlendiriyor; “Selçuk Ecza’nın görkemli
tarihçesi , gerçekte ortak bilince sahip bileşenlerin ulaştığı başarıların hikayesidir ve Türkiye’nin en güvenilir kuruluşlarından biri
haline gelmesinin nedeni de budur”.
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Tabanlıoğlu Mimarlık: Mimarlıkta Köklü Bir Kuruluş
Türkiye’nin köklü mimarlık bürolarından Tabanlıoğlu Mimarlık,
1956 yılında aralarında Atatürk Kültür Merkezi, Erzurum Atatürk
Üniversitesi, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul’un ilk AVM’si
olan Galleria gibi önemli projeler hazırlayan Hayati Tabanlıoğlu tarafından kuruldu. 1990 yılında Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu
Murat Tabanlıoğlu ve eşi Melkan Gürsel Tabanlıoğlu’nun şirkete
katılması ile faaliyet alanını geliştirerek mimarlığın yanı sıra danışmanlık, iç mimarlık, restorasyon ve mühendislik dallarının koordinasyonu gibi hizmetler de vermeye başladı. Ulusal ve uluslararası
alanda bir çok önemli projeye imza attılar ve bir çok ödül kazandılar.

