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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...

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.

Carrier

Çözüm

Kontrol

Listesi

Görüşme
Soğutucu
Analiz
30HK Su Santrali
Carrier
39R Klima
Carrier
Network
Comfort
Carrier
Kazan
Motorlar hızlı sürücüler
Değişken
Işıklar
Proje yönetimi
Yıkım işleri
Montaj
İnşaat işleri
Bütünleme
İlk çalıştırma
alma
İşletmeye

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

TBMM
Hizmet Kompleksi
Binalarında
Alarko Carrier Ürünleri
TBMM kampüsü içinde yapımına başlanan, yeşil bina
konseptine uygun olarak en
ileri teknolojilerle projelendirilen Kütüphane, Araştırma Merkezi, Arşiv ve Genel
Sekreterlik Hizmet Binası ile
Ziyaretçi Kabul Binası’ndan
oluşan, TBMM yeni Hizmet
Kompleksi'nde hava koşul-

landırma sistemi için Carrier
cihazları seçildi. >>>
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından TBMM Kütüphane, Araştırma Merkezi, Arşiv ve Genel Sekreterlik Hizmet
Binası ile Ziyaretçi Kabul Binası’ndan oluşan
TBMM Hizmet Kompleksi inşaatının Temmuz
2013’e kadar tamamlanması için yoğun çalışmalar sürdürülüyor. 3 bin metre kare alana kurulacak olan binanın bir yıl gibi kısa bir sürede
tamamlanması bekleniyor.
Bu kompleksin tamamlanması ile milletvekillerine, komisyonlara ve
siyasi partilere de daha geniş çalışma alanı kazandırılacak. Milletvekilleri çalışma ofisleri ile komisyon toplantı salonlarını içerisinde
barındıracak yeni bina, TBMM’nin ihtiyacı olan ve ana binanın yükünü azaltacak sosyal alanlara da sahip olacak.
Yeni yapı kompleksinin iki önemli özelliği öne çıkıyor: 1938’de
açılan proje yarışmasını kazanan Prof. Clemens Holzmeister (18861983) eseri olan ve 1961 yılında hizmete giren yapının Türkiye’nin
en sembolik ve anlamlı yapı gruplarından biri olan TBMM kampüsü
içinde yer alması ve yeni kompleksin “akıllı ve yeşil bina” konseptine
uygun olarak projelendirilmesi.
Meclisin Dikmen tarafında, TBMM binasını görsel ve mimari olarak uyum içinde yapılacak yeni hizmet kompleksi, 82.271 m2 alan
üzerine yerleştiriliyor. Ziyaretçi Kabul Binası 7.808 m2 alana yapılacak. Bina’da 1500 m2 büyüklüğünde ziyaretçi bekleme salonu ve
kafeterya yer alacak. 16.748 m2 alana yapılacak Kütüphane Araştırma Merkezi ve Arşiv Binası’nda 2.000 m2 büyüklüğünde okuma
salonu, süreli yayınlar ve dergi okuma salonları ile grup çalışma
salonları bulunacak. Burada ayrıca 521 milletvekili çalışma odası
ile komisyon toplantı salonları ile sosyal etkinlikler için 700 kişilik
konferans ve toplantı salonu, 300 m2 sergi salonları, dinlenme salonu ve 200 m2 kafeterya bulunacak.
Genel Sekreterlik Binası ise 57. 715 m2 alana kurulacak. 8 katlı binanın ilk 3 katında milletvekilleri için çalışma ofisi ve toplantı salonları, binanın alt zemin katında doktorluk, komisyon ve eğitim salonları,
yemek salonu, banka, lostra, kuaför ve spor merkezi yer alacak.
Kütüphane yapımında kullanılan malzemeler, gürültüyü emici
özellikte, zemin kaplamaları, sessiz yürümeye elverişli ve kolay
temizlenebilecek, antistatik, toz tutmayan ve toz kaldırmayan
türden olacak. Kapıları yangına dayanıklı, çift kilitli, numaratörlü, gerektiğinde otomatik kapanan, monitör gözlemeli, dijital
kayıt sistemli olarak yapılacak. Duvar, kapı ve pencereler, çok iyi
yalıtımlı, hem de yanmayan ve alevi iletmeyen yalıtkan malzemeyle
yaptırılacak. Toplantı ve konferans salonunda kapalı devre TV,

kamera ve seslendirme sistemleri; 7 dilde eş zamanlı çeviri yapabilme kabinleri, ses kayıt stüdyosuna video, bilgisayar ve projeksiyon cihazıyla gösterim yapılabilecek şekilde tasarlanacak.
Mekanik tasarımı Gürmen Mühendislik’e, mimari projesi Cem
Açıkkol-Kaan Özer’e ait olan, ana yükleniciliği Haşemoğlu, mekanik yüklenciliği Birlik Grup firmaları tarafından üstlenilen bu
büyük ve prestijli projede, hava koşullandırma sisteminde 35
Carrier 39HQ serisi ısı geri kazanımlı klima santralı, 4 Carrier
30XA1402 hava soğutmalı vidalı soğutma grubu, 20 Carrier soğuk oda cihazı, 1615 Alarko Fan Coil ünitesi kullanılılıyor.

Mimari projesi Cem Açıkkol ve Kaan Özer’e ait olan kompleksin Vaziyet
Planı 1/500 (1. sayfada); Güney Görünüşü 1/200 (üstte); Kuzey Görünüşü
1/200 (ortada); Batı Görünüşü 1/200 (allta)

Gerçek Konfor / Sayfa 3

Şubat 2012, Sayı: 68

Modern
Türkiye
Cumhuriyeti'nin
Simgesi
TBMM'nin halen çalışmalarını sürdürdüğü üçüncü binasının
mimarı, 1938'de açılan proje yarışmasını kazanan Prof. Clemens
Holzmeister'dir (1886-1983). Avusturyalı mimar Prof. Holzmeister
aynı zamanda başkent Ankara'da kaldığı sürelerde pek çok devlet
yapısının da mimarıydı.
TBMM, 11 Ocak 1937'de çıkardığı bir yasayla, "Türkiye Cumhuriyetinin varlığını, yirminci asrın mimarî özelliklerine uygun ve bir
abide niteliğinde" yeni bir parlamento binasının yapımı için proje
yarışması açmayı kararlaştırdı.
14 projenin katıldığı yarışma 28 Ocak 1938'de sona erdi ve jüri
birinciliğe değer üç proje seçti. Sonuçta, Atatürk'ün de beğendiği
Clemens Holzmeister'in projesinin uygulanmasına karar verildi.
Binanın inşaatına 26 Ekim 1939'da dönemin Meclis Başkanı Abdülhalik Renda'nın (1881-1948) attığı temelle başlandı.
Binanın yapımında zaman zaman parasal kaynak bulunmasında
büyük zorluklar çekildi, bu arada İkinci Dünya Savaşı'nın da
başlaması daha büyük sıkıntılara yol açtı. Bu nedenlerle, yapım
çalışmalarına aralıklarla devam edilebildi.

1957'den sonra yapımı hızlandırılan yeni Meclis Binası, 6 Ocak
1961'de hizmete açıldı.
475.521 metrekarelik bir arazi içinde bulunan meclis ana
binasının yerleşim alanı 19.372 metrekaredir.
Faydalı iç mekanlar itibariyle toplam hacmi ise, 56.775 metrekare. Beş katlı olan binanın ön cephe uzunluğu 248 metredir.
TBMM binasının mimari özellikleri ve genel yapısı, Türkiye
Cumhuriyeti'nin gücünü ve ölümsüzlüğünü simgeleyecek biçimde,
ağır başlı, sağlam ve dayanıklı nitelikte tasarımlanmış.
Tüm mekanlarda, anıtsal, dengeli ve üç boyutlu bir düzenleme ele
alınmış. Yapının tam ortasında ve arazinin en yüksek noktasında,
büyük toplantı salonlarının olduğu merdivenli ve sütunlu girişi ile
ana kütle yer alıyor.
Ön cephede biribirine paralel iki sıra halinde yanlara uzanan
kanatlar ve bu kanatları birleştiren köprüler bulunuyor.
Meclis kampusüne girişler sağ ve solda Atatürk Bulvarı ve Dikmen
Caddesi üzerindeki iki ana kapıdan yapılıyor.

