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Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, 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...

Kamusal Bina
Ağustos 2011
Sayı 61

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...

Irak'ta Konuk Devlet
Başkanlarının
Konforu
Alarko Carrier Güvencesinde
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.

Görkem İnşaat Irak'ın başkenti Bağdat'ta başarıyla gerçekleştirdiği "Bağdat Başbakanlık Konut Evi", bir anlamda Irak'ın tüm
dünyaya göstermek istediği yeni yüzünün simgesi gibi. Çünkü bu
komplekste Irak'ı ziyaret eden konuk devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanları ağırlanacak. Bu prestijli projede ortam
konforu Alarko Carrier cihazlarıyla sağlanıyor.
Yeniden yapılanma sürecinde olan
Alışveriş-İş Merkezi
Irak’ta 11.000 m² alan üzerine kurulan
Bağdat Başbakanlık Konuk Evi (Baghdad
Prime Minister Guest House” projesinde
Temmuz 2011
Alarko Carrier ürünlerinden 39HQ Serisi
Sayı 59
45 adet klima santralı ve hücreli aspiratör tercih edildi.
İşverenliğini Irak’ta Isıtma,
kamusal
bir
kurum
Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Su Arıtma, Enerji, Yedek Parça
olan National Center for Engineering Savaşta ağır hasar gören Bağdat hızla yeniden
Sayın Okurumuz,
Consultancy’nin (CNCECJ) yaptığı, >>> inşa ediliyor.
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...

Hava Koşullandırma
Ocak 2010
Sayı 44

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

Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, Alarko Carrier ve Carrier ürünlerinin
kullanıldığı bazı projelerle ilgili haberleri ve deneyimlerimizi 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...

Carrier’dan Anahtar Teslim Çözüm:
Hastahaneler Enerji Maliyetlerinde
%30’un Üzerinde Tasarruf

ABD Newyork Elizebethtown’daki Kamu Hastahanesi (Community Hospital- ECH) federal hükümet
tarafından 25 yataklı Acil Erişim Hastahanesi (CAH) olarak kurulmuştu. CAH en yakın tam teşekküllü
sağlık kuruluşlarına 35 mil veya daha fazla uzaklıkta bulunan, 25 veya daha az hasta yatağına sahip
olan sağlık kuruluşlarıydı.
ECH’ta, 24 saat hizmet veren acil servis, ağır ve ikincil vakalarda uzun süreli bakım servisleri, fizik
tedavi, laboratuvar ve radyoloji bölümü vardı. Hastahanede çok yüksek kalitede hizmet verilmesi ve
bunun sürekliliğinin sağlanabilmesi için işletme maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyordu.
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.

Hastahane yönetimi bölgenin gelecekte ihtiyacı
olan sağlık teknolojisinin belirlenmesi, hastalara
daha iyi hizmet verilebilmesi için hastahane binasında yapılması gereken yenileme ve genişletme
çalışmasının yol haritasının hazırlanması için stratejik bir karar verdi ve bu kapsamda gerekli olan
ihtiyaçlar için bir araştırma yaptırıldı. Araştırma
sonuçları hastahanedeki sorunların havalandırma, ısıtma ve hava koşullandırma sisteminin,
hastahanenin yakınındaki hastabakıcı lojmanı
dahil, sıcak su ve ısıtma için altyapısı ve kapasitenin yeterli olmaması, işletme maliyetlerindeki
artışa rağmen hastaların ve çalışanların konfor
koşullarının sağlanamaması noktalarında toplandığı görüldü.
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% 30 TASARRUF

Bütünsel bir yaklaşımla basit cihaz değişimlerine göre çok
daha fazla tasarruf ve kar

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.

Türkiye’nin En Büyük AVM’si
NATAVEGA’daAlarkoCarrier
Ürün ve Sistemleri
Ankara’da Nata Grup tarafından
inşa edilen, tamamlandığında 500
bin metrekareyi bulan kapalı alanı
ile Türkiye’nin en büyük AVM’si olacak NATA VEGA Alış Veriş Merkezi,
bünyesinde Ankaralıların uzun zamandır açılışını bekledikleri IKEA’nın
yanı sıra METRO, TESCO-KIPA ve
Ankara’nın en görkemli rezidanslarından biri olması beklenen VEGA
Evleri’ni de toplayan Anatolium-Ankara projesiyle birlikte yürütülüyor.
NATA VEGA, en büyük AVM olma
özelliğinin yanı sıra bu alanda bir
çok yenilikleri de sunuyor. NATA
VEGA’nın konumlandığı yer de ilginç; “Mamak Çöplüğü”. NATA
VEGA ile birlikte Ankara’da bir semtin kaderi de değişecek.

NATA VEGA Projesi’nde, Ankara sürekli
olarak batıya doğru geliştiği ve merkez yakınlarında bu kapsamda büyük projeler için
yer kalmadığını için Çankaya ile Mamak’ın
kesiştiği bölge seçildi. Bu bölge Ankaralılar
için “Mamak çöplüğü” ile özdeşleşmişti. Bu
proje ile birlikte bu algı değişecek burası artık “Ankara’nın Alış Veriş Vadisi” olarak tanınacak. Bu amaçla eski çöplükte rehabilitasyon ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Nata
Grup’un yatırımında da çöplükteki metan
gazı ısıtma ve soğutmada kullanılacak.>>>

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

“BODRUM HOUSES”
Özgün ve Seçkin Bir Proje...
ALARKO CARRIER Ferahlığı
Arazi geliştirme ve finansal yatırım alanlarında global olarak
faaliyet gösteren Berggruen Grubu’nun dünyanın önde gelen, Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi Richard Meier tarafından
tasarlanan “Bodrum Houses” Bodrum’un en güzel manzarasına sahip olan Yalıkavak Koyu’na bakıyor. Son derece özel
21 evden oluşan yerleşimde ilk örnek evlerin hazırlanmasında
tüm malzemeler dünyanın önde gelen şirketlerinden sağlandı.
Hava koşullandırmada ise Carrier tercih edildi. >>>

Gerçek Konfor / Sayfa 2

Dünyaca ünlü mimar Richard Meier tarafından tasarlanan Bodrum Houses, Badrum Yarımadası’nın en prestijli yerleşim alanlarından Yalıkavak’ta
inşa ediliyor. Evler Bodrum merkezine 15 dakika, Milas Havaalanı’na 45
dakika mesafede.
Bodrum Houses’ın inşa edildiği 150.000 m2 arazi, 2006 yılında dünyanın
değişik ülkelerinde arazi geliştirme projelerine yatırım yapan Berggruen tarafından satın alınmıştı.
Bu arazi üzerinde Mimar Meier tarafından yaklaşık 5.000 m2 bahçeli, hepsi
1.000 m2’nin üzerinde yaşam alanına sahip 21 çok özel ev tasarlandı.
Evlerin hepsi Bodrum Yarımadası’nın en güzel deniz ve güneş batımı panaromik manzarasını görüyor.
Berggruen, daha önce yine Bodrum Yarımadası’nda Gümüşlük’te, yine
muhteşem Ege manzarası ve ünlü Gümüşlük güneş batışını gören, halen
Bodrum’un en seçkin yerleşim sitelerinden biri olan “Berrgruen Gümüşlük
Evleri”ni inşa etmişti.
Richard Meier Bodrum Houses için 5 ayrı tipte ev tasarladı. Her ev, arazinin
eğiminden yararlanılarak yapılan bodrum üzerine yükselen iki kat ve çatıdan oluşuyor. Her evde, muhteşem deniz manzarasına açılan bir ya da iki
havuz bulunuyor. Ayrıca her evin 3 arabalık özel otoparkı ve bir misafdir evi
bulunuyor. Evler toplam dış ve iç yaşam alanları ile 1.000 m2’nin üzerinde
bir alana sahip. Sitede genel olarak sağlanan güvenliğin yanı sıra her evin
acil durumlarda kullanabileceği elektrik jeneratörleri var. Ayrıca çevresel
süreklilik açısından her ev için bir atık su temizleme sistemi kurulmuş.
Her parselin topografik özellikleri değişik olduğu için, evler aynı tipte olsalar bile, arazinin özelliklerine göre değişik konumlandırılmış ve her evin
Yalıkavak manzarasının özel olması sağlanmış. Böylece evler, site ve genel
görünüm yeknesaklıktan kurtarılımış. Gümüşlük Evleri’nde olduğu gibi topoğrafyaya son derece uygun, evlerin büyüklüğünü sadelikle dengeleyerek
doğa ile tam bir uyum yaratan bir yerleşim sağlanmış.
Evlerin hepsi beyaz boyalı; ön cephelerinde beyaz duvarlar, cam ve metalik
balkon korkuluklarıyla rahatsız etmeyen, sakin bir hareketlilik görülüyor.
Bodrum’da evlerin beyaz boyalı olması isteniyor. Bu koşul ve hepsi birbirine
benzeyen site evleri Bodrum Yarımada’sının her tarafında sıkıcı bir yeknesaklık yaratmıştı. Bunun sonucu taş evler ve daha ucuz versiyonu olarak taş
kaplama beton evler gibi arayışlar gelişmişti. Ancak bunlarda da başarılı
örnekler çok sınırlı. Bodrum Evleri, beyaz evlerin doğa ve topoğrafya ile
uyumlu ve yaratıcı bir şekilde tasarlanabilirse Bodrum Yarımadası’na çok
yakışabileceğini de gösteriyor.
Bodrum Hauses’ın proje geliştirme ve pazarlama hizmetleri Pamir&Soyuer
Residental tarafından yürütülüyor. Bu proje kapsamında hazılanan örnek
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ev tiplerinde konusunda uzman ve dünya markası olan firmalarla çalışılmış. Cephe sistemleri Schuco-Guardian, otomasyon-güvenlik Control 4,
aydınlatma Erco Light Scout, banyo/mutfak armatürleri Dornbracht, beyaz
eşyalar Gaggenau, iç mekan zeminleri Listone Giordano, interkom sistemi
Siedle&Söhne, müzik sistemi Bose’den sağlanmış.
Projenin mekanik işleri Duru Mühendislik tarafından gerçekleştirilmiş.
Bodrum Evleri’nin hava koşullandırılmasında ise Carrier’ın ürünleri tercih
edildi. Proje kapsamında Alarko Carrier İzmir Bürosu tarafından sağlanan
33 kW kapasiteli, ısı pompalı, hava soğutmalı su soğutma grubu 30 RQS
Aquasnap ile birlikte Türkiye’de ilk defa Carrier’ın 42 GR serisi zonal fan
coil özellikli hava işleme modülleri kullanıldı.

Berggruen Gümüşlük
Berggruen Holding ABD, Avrupa, Uzak Doğu ve Türkiye’de
arazi değerlendirme ve finansal yatırım alanlarına faaliyet gösteriyor. Son 20 yıl içinde bu alanlarda 100 doğrudan yatırım yaptı.
Grubun New York, Berlin, Istanbul, Tel Aviv and Bombay’da (Hindistan) büroları var. Grup finansal faaliyetlerinin yanı sıra eğitim
ve kültür alanlarında da sosyal sorumluluk anlayışı içinde çalışıyor.
Nicholas Berggruen Enstitüsü (NBI) 21. yüzyılın yeni ve karmaşık
sorunları için uygun yönetim sistemlerini karşılaştırmalı çalışmalarla
inceleyen tarafsız bir düşünce ve danışmanlık kuruluşudur. Nicolas
Berggruen Vakfı, sanatı ve NBI ile Toplumu ve kültürü zenginleştirici
hayırsever faaliyetleri desteklemek için kurulmuştur. Berlin Berggruen Müzesi’nde, Berggruen ve holdingin sahip olduğu, aralarında
Picasso, Klee, Giacometti ve Matisse gibi sanatçıların eserlerinin de
bulunduğu olağanüstü klasik ve modern sanat eserleri sergileniyor.
Berggruen şirketinin Gümüşlük’ten sonra Yalıkavak’ta da yatırım
yapması, şirkette Bodrum’a karşı özel bir ilgi olduğunu gösteriyor.
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BODRUM HOUSES’DA
HOUSES’DA KULLANILAN
KULLANILAN CARRIER
CARRIER
BODRUM
HAVA KOŞULLANDIRMA
KOŞULLANDIRMA CİHAZLARI
HAVA
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opsiyonel
hidronik
lamaz
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Aqusnap
soğutmagrupları
gruplarıopsiyonel
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lamaz
üstünlükleridir.
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soğutma
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fazla
elektrik
beslemesi,
borulama
modül takılmasıyla birden fazla elektrik beslemesi, borulama vb.
vb.
modül
takılmasıyla
birden
fazlakaldırır.
elektrik beslemesi, borulama vb.
ikincil işleri
işleri
tamamen
ortadan
tamamen
ortadan
kaldırır. Sessiz çalışır. Montajı kolaydır.
ikincil
işleri tamamen
ortadan kaldırır.
Sessiz
çalışır. Montajı kolaydır.
Ekonomiktir.
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Üstün kalite
kalite ve
ve güvenilirliğe
güvenilirliğe sahiptir.
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Ekonomiktir. Çevrecidir. Üstün kalite ve güvenilirliğe sahiptir.
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evlerde toplam
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yaşama ve
ve bodrum
bodrum katı
katı
bina alanı 1.151- 1.286m²
m2 2arasında
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Carrier sistem
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fazlasıyla karşılayabiliyor.
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