
Haberleşme Adresi:
ebulten@alarko-carrier.com.tr 

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.

Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier  ve Carrier ürünlerinin 
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve dene-
yimlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. 
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için yol 
gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz aşağıda 
verilmiştir.
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde yaymanız-
dan memnun oluruz. 
Bültenle ilgilenmiyorsanız, zamanınızı gereksiz yere al-
mak istemiyoruz. Adresinizin silinmesi için bu sütunun 
altındaki e-posta adresimize tıklamanız yeterlidir.
Saygılarımızla...
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Isıtma

Not: Bu e-bülteni almak istemiyorsanız, lütfen 
ebulten@alarko-carrier.com.tr adresine boş bir mail 
gönderiniz.

Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Yedek Parça

Derya Palas, Yakıt Masraflarında 
Techem’le Tasarruf Sağladı

Alarko yetkili satıcısı Botes kurduğu Techem sistemi ile, Derya Palas 
apartmanının yakıt giderlerinde %60 tasarruf edilmesini sağladı.

Alarko-Techem’in sloganı “istediğin kadar ısın, 
ısındığın kadar öde”. İnsan yaktığı kadar öde-
yeceğini bilince, tasarruf isteği artıyor. Derya 
Palas apartmanının kıyaslamalı faturaları bu 
gerçeği teyid ediyor.
Derya Palas Beşiktaş-Serencebey/İstanbul’da 
13 daireli bir apartman. 1963 yılında yapılmış. 
Hep merkezi kaloriferle ısıtılmış. Önce fuel-oil’li 
sonra kömürlü kazan kullanılmış. 1992’de ise 
doğalgaza geçilmiş.
Necati Bey, apartmanın yöneticisi. Şunları söy-
lüyor; 1963 yılında yapılmış olan aşağıdaki ad-
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reste bulunan binamızda, müteahhitin aynı büyüklükteki, ancak farklı 
katlardaki daireleri farklı fiyatlarla satması sonucu, ucuz daireye az arsa 
payı, daha pahalı daireye fazla arsa payı vermesi ve kat mülkiyeti ka-
nunundaki ”başka türlü anlaşma yoksa ısı giderleri arsa payı oranında 
ödenir” maddesi gereğince, 47 yıl haksız ödeme yapılmıştı. 2009 yılın-
da TV seyrederken Alarko-Techem firmasının ısıölçer reklamını görerek 
hemen firma ile temas edip sanırım BOTES LTD’nin ilk müşterisi olarak 
sistemi kurduk. Aradan geçen 3 ay içinde geçen yıla oranla %60 ora-
nında “aynı aylar içinde olmak üzere” lehimize azalma olmuştur. Bize 
bu imkanı sağlayan, komşular arasındaki husumetleri yok eden Alarko 
ve Botes Ltd. şirketlerine ve özellikle Fatih Gökbua ve diğer çalışan 
arkadaşlara teşekkürlerimizi sunarız.
Doç. Necati GİRAY

Botes şimdi, montaj yaptığı diğer 57 müşterisindeki tasarruf miktarla-
rını da toparlayacak. Yeni pazarlama çalışmalarında bu bilgilerin en 
önemli kozu olduğunu biliyor.


